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من نحن

نحن شركة رائدة في مجال األغذية 
والمشروبـات مقرهـا إمارة أبوظبي.

تأسست الشركة في دولة اإلمـارات 
العربيـة المتحدة عـام 2004 وأدرجت 
أسهمهـا في سوق أبوظبي لألوراق 

 المالية، وتضم مجموعة أغذية 
محفظة عالمية مرموقة من الشركات 

والعالمات التجارية المتكاملة.
توفر الشركة تشكيلة من المنتجات 
الموثوقة عالية الجودة من األغذية 

والمشروبـات األساسية للعمالء 
 والمستهلكين في دولة اإلمـارات 

العربية المتحدة ودول مجلس التعاون 
 الخليجي وتركيـا ومنطقـة الشرق 

األوسط بشكل عـام.
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لمحة موجزة

تتضمن مجموعة أغذية أربعة أقسام من األعمال هي: الدقيق وعلف احليوانات؛ املاء واملشروبات؛ الفواكه واخلضروات املصنعه؛ واأللبان.

دولة اإلمارات العربية املتحدة

دولة اإلمارات العربية املتحدة

املاء واملشروبات

املياه املعبأة
توصيل عبوات املاء للمنازل 

واملكاتب - 5 جالونات
املاء املنكه
املاء املعزز

العصائر الطبيعية %100
مشروبات العصائر

األلبان

اللنب السادة بأنواعه
اللنب بنكهات الفواكه

لنب األطفال بأنواعه

الفواكه واخلضروات املصنعه

معجون الطماطم
اخلضروات اجملمدة

العصائر الطازجة

مصر

املاء واملشروبات

املياه املعبأة

توصيل عبوات املاء للمنازل 
واملكاتب - 5 جالونات

تركيا

الفواكه واخلضروات املصنعه

معجون الطماطم
معجون الفلفل احلار

اخلضروات اجملمدة
العصائر الطازجة

قسم األعمال 
الزراعية

قسم األعمال 
االستهالكية

الدقيق وعلف احليوانات

الدقيق العادي
الدقيق اخلاص
علف احليوانات

2     أغذية التقرير السنوي لعام 2012



نبذة عن الشركة

رؤية ورسالة أغذية 

رؤيتنا
أن نكون أكثر شركات األغذية واملشروبات قيمة في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

رسالتنا
تتمثل رسالتنا املستمرة كل يوم في التوفير املنتظم 
ألفضل املنتجات الغذائية واملشروبات املغذية واملنتجة 
بأعلى مواصفات اجلودة ومعايير املسؤولية، والتي تعد 
من املستلزمات األساسية في كل مراحل احلياة لكل 

شخص يحيا حياة متجددة صحية نابضة باحليوية 
والنشاط، سواء في دولة اإلمارات العربية املتحدة أو 

في منطقة الشرق األوسط أو غيرها من املناطق.

فلسفة أغذية 

لكي نعيش احلياة من أعماق القلب
إن كل ما نقوم به في أغذية ينبع من أعماق قلوبنا.

نحن ننتج األغذية واملشروبات الضرورية واملوثوقة 
التي تدعم وتغذي احلياة املتكاملة النابضة بالنشاط 

كل يوم.

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

للناس من مختلف املشارب واجلنسيات.

هذا االلتزام النابع من القلب يحرك أعمالنا في 
مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من احلقل 

وصوالً إلى مائدة الطعام. 

نحن مصممون على تلبية أعلى معايير اجلودة في 
األغذية واملشروبات بطريقة مستدامة.

 نقدر عالياً كل شخص نخدمه وكل شخص 
يعمل معنا.

نقوم بذلك من أعماق قلوبنا.

ذلك ألنه عندما يحيا كل شخص حياته بشكلها 
التام، نحيا جميعاً احلياة التي نستحق.

أسلوب أغذية 

في كل شيء نقوم به، نَِعُد مبا يلي:
1.  أن يكون العمالء واملستهلكون في صميم أعمالنا.

 2.  أن ال نبيع إال ما نأمنه ألنفسنا، بحيث 
 نوفر مأكوالت ومشروبات منتجة بشكل 

مسؤول وموثوق، ومفيدة للجميع في مختلف 
مراحل حياتهم.

 3.  العمل كجسم واحد متعاون ومتشارك في 
األفكار واخلبرات.

 4.  األخذ بالتقنيات احلديثة وإجادة استخدامها 
 للحفاظ على ريادتنا في مجال إنتاج 

األغذية واملشروبات.

 5.  أن نكون الوجهة األفضل للعمل في صناعة 
األغذية واملشروبات. 

مجموعة منتجات الشركة 
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النمو في صافي املبيعات

٪16
النمو في صافي الربح

٪44٫5
إجمالي األصول

1٫71 مليار درهم

أهم المؤشرات المالية

080910111208091011120809101112

صافي المبيعات 1.33 مليار درهم
صافي الربح 125 مليون درهم

 صافي املبيعات
)مليون درهم(

 صافي الربح
)مليون درهم(

 العائد على األصول

1,144

921
854

1,327125

86

106

74

116

%6

%9 %9

%8%8

1,006
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 القيمة االقتصادية املضافة العائد على حقوق امللكية العائد على صافي رأس املال 
)مليون درهم(

080910111208091011120809101112

العائد على األصول 8 بالمائه
العائد على حقوق الملكية 11 بالمائه

العائد على صافي رأس املال

٪13
إجمالي حقوق امللكية

1٫13 مليار درهم
القيمة االقتصادية املضافة

87 مليون درهم

%9

%13
%14

%13

%10

%11

%8

%12 %12

%9

87

35

60

49

17
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2012

2011

2010 

2009

2008

2007

2006 /2004

مسيرتنا

نمـو محفظة العالمة 
التجارية للمجموعة وتوسعها 

الجغرافي على مدار السنوات
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2012

2011

2010 

2009

2008

2007

2006 /2004

األصول  

منتجات مصرية  

منتجات إماراتية  

أملانيا

جمهورية التشيك

اجلزائر
ليبيا

اململكة العربية السعودية

تركيا

لبنان
فلسطني

األردن

السودان

أفغانستان

الكويت
باكستان

البحرين

اإلمارات العربية املتحدة

عمان
قطر

مصر
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راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ما تزال األسس التي تعمل 
عليها الشركة صلبة كما 

القائمة  تكتسب إستراتيجيتها 
 على مبدأ النمو المستدام 

مزيدًا من الزخم.

سجلت مجموعة أغذية نتائج جيدة جداً في هذا 
العام، جتلت في األداء القوي على مستوى املبيعات 

واألرباح اإلجمالية. ويعتبر هذا األداء شهادة على 
قدرة الشركة في احلفاظ على منوها املستدام من 

خالل مواصلة التوسع في أقسام أعمالها الرئيسة 
مع السعي في الوقت نفسه لتنويع منتجاتها 
وتوسيع نطاق أعمالها إقليمياً. وما تزال األسس 
التي تعمل عليها الشركة صلبة كما تكتسب 
إستراتيجيتها القائمة على مبدأ النمو املستدام 

مزيداً من الزخم.
وحققت أقسام األعمال الرئيسة لدى الشركة، 

املتمثلة في منتجات قسم األعمال الزراعية 
من الدقيق والعلف ومنتجات قسم األعمال 

االستهالكية من املياه املعبأة واملشروبات، 
أداًء ملفتاً جداً خالل هذا العام متثل في النمو 

القوي ألحجام املنتجات واملبيعات. ومكنتنا 
إستراتيجيتنا املتمثلة في احلفاظ على زخم النمو 
في أعمالنا الرئيسة من متويل ودعم إستراتيجية 

التنويع في الشركة. 

ومت في هذا الصدد إكمال عملية االستحواذ على 
شركة مياه الينابيع الطبيعية في تركيا مطلع 

عام 2012، وحتديث الهيكل التنظيمي للشركة، 
وإعادة صياغة العالمة التجارية ملنتج مياه 

الينابيع وأصبحت مياه الينابيع بالعالمة اجلديدة، 
، جاهزة لإلطالق مطلع عام 2013.  ألنبنِ

ورغم التحديات التي تنبئ بها حالة عدم الوضوح 
االقتصادي التي تشهدها املنطقة وتقلبات 

أسواق السلع، فإن لدينا أسبابنا التي تدعونا 
للبقاء متفائلني بشأن النتائج املتوقعة للشركة 

من حيث منو إيراداتها وأرباحها. 

ونعتمد في تفاؤلنا هذا على قوة امليزانية 
العمومية للشركة واألداء املستدام ألعمالها 

الرئيسة، وإستراتيجيتها الواضحة بشأن تعزيز 
وحتسني أداء املنتجات التي مت إطالقها مؤخراً. 

 كما أننا نواصل توسعنا اجلغرافي وزيادة 
استثمارنا في تعزيز عالماتنا التجارية، ومتتني 

قدراتنا التصنيعية وحتقيق املزيد من الكفاءة 
على صعيد التشغيل والتكاليف. وعالوة على 

ذلك، تتمتع شركتنا بالقدرة على اجتذاب وتطوير 
واستبقاء أفضل املواهب؛ وهو ما ميثل أساس 

ثقتنا على املدى الطويل.

وختاماً أتوجه بالنيابة عن مجلس اإلدارة بخالص 
الشكر إلدارة الشركة وموظفيها على التزامهم 

وتفانيهم وعملهم اجلاد. كما أعرب عن تقديري 
العميق للمساهمني واملستهلكني والعمالء على 

ثقتهم الدائمة بنا.
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معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس جلنة التدقيق في هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية

عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
نائب رئيس مجلس إدارة نادي العني الرياضي

عضو جلنة مراجعة احلسابات، هيئة البيئة - أبوظبي
عضو اجمللس اإلستشاري األعلى لدول مجلس التعاون اخلليجي

سعادة ماجد سالم الرميثي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 املدير التنفيذي للقسم العقاري، 
جهاز أبوظبي لالستثمار

سعادة أبو بكر صديق خوري 
عضو

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

أعضاء مجلس اإلدارة
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سعادة جمعة خميس الخيلي
عضو

 املدير التنفيذي، 
جهاز أبوظبي لالستثمار

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي 
عضو

 رئيس مجلس اإلدارة، 
غرفة جتارة وصناعة أبوظبي

سعادة طارق أحمد المسعود
عضو

 نائب العضو املنتدب،
مجموعة املسعود

سعادة سهيل مبارك العامري
عضو

 الرئيس التنفيذي،
شركة صناعات القابضة العامة
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إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
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حققت مجموعة أغذية 
أداًء قويًا هذا العام رغم 

حالة االرتياب االقتصادي في 
المنطقة وتذبذبات أسواق 

السلع. كما أثمر تركيزنا على 
األعمال الرئيسية زيادة في 
المبيعات ونموًا في األرباح 

مما مّكننا من تمويل مبادرات 
الجديدة. التنويع 

سجلت مجموعة أغذية أداًء قوياً خالل عام 2012، 
محققة نسبة منو سنوي بلغت 16باملائه من صافي 
املبيعات مقرونة بنمو استثنائي في الربحية. كما 

حققنا تقدماً جيداً يتماشى مع إستراتيجيتنا 
املتمثلة بتحقيق منو مربح وُمحكم في أقسام العمل 

الرئيسية لدينا املتمثلة بالدقيق وعلف احليوانات 
واملياه واملشروبات، مع متابعة العمل على تنويع 
املبادرات في الشركة، والتوسع اإلقليمي وحتديث 

الهيكليَّة التنظيميَّة. 
وحقق قسم األعمال الزراعية، املتمثل بفئتي 
الدقيق وعلف احليوانات، أداء ملفتاً خالل هذا 

العام. وما يزال هذا القسم ميثل املساهم األكبر 
في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 64باملائه وما 

تزال الشركة حتافظ على حصة كبيرة وموقع ريادي 
في أسواق إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة عموماً. وساهمت االستعاضة عن كميات 
كبيرة من الدقيق وعلف احليوانات التي كان يتم 

اسناد إنتاجها إلى شركات أخرى قبل ذلك، بإنتاجها 
داخلياً وتأمني احلبوب بأسعار تنافسية في زيادة 

أرباح هذا القسم زيادة كبيرة. وثمة مشاريع أخرى 
قيد التنفيذ لتوسيع الطاقة اإلنتاجية من الدقيق 

وعلف احليوانات بهدف تلبية الطلب املستقبلي. 

كما حقق قسم األعمال االستهالكية، املتمثل 
باملياه املعبأة واملشروبات والفواكه واخلضروات 

املصنعه واأللبان، منواً قوياً في حجم اإلنتاج 
واملبيعات واألرباح مقارنة مع العام املاضي. وما تزال 

املياه واملشروبات هي العامل الرئيس الدافع لنمو 
هذه األعمال بفضل توسيع شبكة التوزيع وحتسني 

أسلوب العرض في نقاط البيع وزيادة احلصة في 
السوق ومنو أعمال التصدير. 

ويتولى قسم األعمال االستهالكية اإلشراف على 
عدة مبادرات تقوم بها مجموعة أغذية لتنويع 

منتجاتها في مجال املنتجات االستهالكية ذات 
الهامش الربحي األعلى. وميثل مشروع يوبليه 

الهام في هذا الشأن فتحاً إستراتيجياً جديداً في 
منتجات األلبان الطازجة. وحققت السنة األولى 

من التشغيل التام لهذا املعمل منحنى تصاعدياً 
حاداً في اكتساب املعرفة واخلبرة؛ كما سجلت 

معدالت التشغيل الشهرية منواً مضطرداً على 
مدار العام بفضل شبكة التوزيع القوية واختراق 
كافة قطاعات مبيعات التجزئة مع تعزيز احلضور 

والبروز داخل املتاجر. وثمة خطط قيد التنفيذ لزيادة 
االستثمار في التسويق والتنويع في تشكيلة 
األسواق املستهدفة إضافة إلى مبادرات أخرى 

لتسريع عمليات الشراء من قبل املستهلك. وعلى 
التوازي، َمثَّل العام 2012 أول سنة كاملة من 

إنتاج عصائر تشيكيتا والعني الطازجة التي مت 
إطالقها مؤخراً. ومت تأمني التوزيع اجليد لدى شرائح 
املستهلكني في محالت التجزئة بالنسبة لعصائر 

تشيكيتا لكن اإلقبال على الشراء كان بطيئاً 
ومتت مراجعة اإلستراتيجية بناء على ذلك. وفي 

ذات الوقت، توجت عصائر العني الطازجة تشكيلة 
منتجاتنا احلالية من الفواكه واخلضروات املصنعه 
في قطاع اخلدمات الغذائية وثمة منو مضطرد في 

إقبال العمالء اجلدد. 

ويعتبر االستحواذ على شركة مياه الينابيع 
الطبيعية في تركيا، الذي مت إجنازه مطلع العام 

2012، خطوة إستراتيجية نحو توسيع نفوذنا في 
أعمال املياه، وتسهيل دخولنا بشكل أوسع إلى 

منتجات مياه الينابيع املعبأة الفاخرة ذات الهامش 
الربحي األعلى وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية 

للتصدير. وقد مت تشكيل فريق اإلدارة الرئيس كما 
أصبحت عالمة ألنبنِ اجلديدة ملنتج مياه الينابيع 

الطبيعية جاهزة لإلطالق اآلن. وتشمل أولوياتنا في 
السنة القادمة توسيع نطاق التوزيع على مستوى 

املناطق اخملتلفة في تركيا وإطالق منتج مياه ألنبنِ 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل النصف 

الثاني من عام 2013.

أما أعمالنا في مصر فشهدت تراجعاً في أدائها 
بسبب عوامل خارجية متثلت في حالة عدم 
 االستقرار باملنطقة وتعثر االقتصاد احمللي، 

إضافة إلى عوامل داخلية جتارية وتشغيلية. ومت 
اتخاذ بعض اإلجراءات لتصحيح اإلستراتيجية 
بالنسبة لهذه األعمال، وتتضمن عملية إعادة 

الهيكلة التنظيمية زيادة التنسيق والتعاون 
واضطالع إدارة مجموعة أغذية بدور أكبر فيها. 

ونحن نتعهد وعلى ثقة بأننا سنصحح مسار هذه 
األعمال في السنة القادمة.

وخالصة القول، حققت مجموعة أغذية أداًء 
قوياً هذا العام رغم حالة االرتياب االقتصادي في 

املنطقة وتذبذبات أسواق السلع. كما أثمر تركيزنا 
على األعمال الرئيسية زيادة في املبيعات ومنواً 
في األرباح مما مّكننا من متويل مبادرات التنويع 

اجلديدة. ونواصل مساعينا في زيادة االستثمار في 
التسويق وحتسني جودة املنتجات وتطوير األنظمة 

ورفع الطاقة اإلنتاجية ألعمالنا اخملتلفة. ونشعر 
بالفخر مبوظفينا املثابرين على توسيع األعمال 

وحتقيق األهداف الطموحة للشركة. ويعتبر التنوع 
من القيم اجلوهرية في ثقافتنا املؤسسية وركناً 

أساسياً لبناء مؤسسة تتمتع باحليوية وتلبي رغبات 
واحتياجات طيف واسع من املستهلكني والعمالء.

ويتمثل هدفنا املتواصل سنة بعد أخرى في املثابرة 
على حتقيق النمو املتوازن على مستوى أهم 

احملركات اإلستراتيجية للشركة وهي: منو األعمال 
الرئيسة، وتعزيز وزيادة مبادرات التنويع، ومواصلة 

التوسع اإلقليمي، واغتنام فرص االستحواذ 
التكاملية. ونعتقد بأن إستراتيجيتنا املتمثلة 

بتعزيز األداء سنة بعد أخرى ستحقق قيمة مجزية 
على املدى الطويل لكل من الشركة ومساهميها.

وأود ختاماً أن أتوجه بالشكر ملساهمينا على 
استثمارهم في شركة أغذية وجمللس إدارتنا 

لدعمهم املتواصل إلدارتنا وثقتهم بها. كما أقدر 
عالياً مساهمة كل موظف من موظفي الشركة، 

وأعرب عن امتناني لعمالئنا ومستهلكينا على 
ثقتهم الغالية بشركتنا ومنتجاتها.
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إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي

يوناني، 50 سنة
انضم إلى مجموعة أغذية في شهر يوليو 2006 كأول رئيس تنفيذي للمجموعة.

مناصب شغلها سابقاً: 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، 52 سنة
انضم إلى مجموعة أغذية في شهر أغسطس 2006.

مناصب شغلها سابقاً: 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 االستهالكية

كندي، 55 سنة
انضم للمجموعة في يوليو 2006.

مناصب شغلها سابقاً: 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، 49 سنة
انضم جملموعة أغذية في سبتمبر 2009.

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

اللجنة التنفيذية

14     أغذية التقرير السنوي لعام 2012



خالد سليمان أحمد
مدير عام إدارة الشؤون العامة

إماراتي، 43 سنة
انضم إلى مجموعة أغذية في مايو 2004. 

 مناصب شغلها سابقاً: مدير إدارة التدريب والتطوير للمجموعة، 
مجموعة أغذية. 

مدير املوارد البشرية واإلدارية، املطاحن الكبرى ش. م. ع.

طارق عزيز
مدير عام إدارة املشاريع وحلول األعمال

بريطاني، 49 سنة
انضم إلى مجموعة أغذية في فبراير 2007.

مناصب شغلها سابقاً: مساعد مدير مالي، بي آند جي، اململكة املتحدة؛
 املدير املالي للمجموعة، شركة جيليت، اململكة املتحدة، أفريقيا، 

الشرق األوسط واملناطق الشرقية.

توفيق الشعار
مدير عام إدارة املوارد البشرية

لبناني، 56 سنة
انضم للمجموعة في يناير 2008.

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

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

دانيال ماري
مدير عام إدارة عمليات التصنيع

فرنسي، 55 سنة
انضم إلى اجملموعة في يناير 2010.

مناصب شغلهـا سابقاً: العضو املنتدب، مجموعة أجرالي، فرنسا؛
مدير التصنيع؛ يوبليه - سوديال، فرنسا واململكة املتحدة.
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يتكون قسم األعمال الزراعية من أعمال الدقيق والعلف الحيواني – 
العالمة التجارية المطاحن الكبرى.

مراجعة تشغيلية 

قسم األعمال الزراعية

حجم احلصة السوقية

العلف احليواني
املطاحن الكبرى

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحصة سوقية تبلغ 48 باملائه 
األولى في إمارة أبوظبي بحصة سوقية تبلغ 82 باملائه.

الدقيق
املطاحن الكبرى

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحصة سوقية تبلغ 41 باملائه 
األولى في إمارة أبوظبي بحصة سوقية تبلغ 88 باملائه.

أبوظبي %82

اإلمارات %48

)املصدر: تقدير داخلي( )املصدر: تقدير داخلي(

اإلمارات %41

أبوظبي %88
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زادت مبيعات الدقيق بنسبة 5 بالمائه 
بما يحافظ على تربع عالمة المطاحن 

الكبرى على المركز األول بحصة سوقية 
تبلغ 41 بالمائه في سوق الدقيق في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة و88 بالمائه في 
إمارة أبوظبي.

كما جاء تصنيف العلف الحيواني 
في المركز األول بحصة سوقية تبلغ 
48 بالمائه في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة و82 بالمائه في إمارة أبوظبي.

ارتفع إجمالي ربح األعمال 
بنسبة 51 بالمائه في عام 2012 

نتيجة ألسعار شراء الحبوب 
التنافسية واإلنتاج الداخلي 
للدقيق والعلف الحيواني 

اللذين كانا يتم إسناد 
إنتاجهما إلى شركات أخرى 

قبل ذلك ومبادرات توفير 
التكلفة األخرى.

الدقيق والعلف احليواني

صافي الربح

132 مليون درهم
بلغ صافي الربح 132 مليون درهم بارتفاع نسبته 51 

باملائه مقارنة بالعام املاضي، مما أسهم بتحسن نسبته 
600 نقطة أساس في هامش الربح اإلجمالي.

منو املبيعات

٪11
 حقق قسم األعمال الزراعية 

منواً نسبته 11 باملائه في حجم 
 املبيعات، إذ بلغت اإليرادات 

854 مليون درهم.

حجم اإليرادات

854 مليون درهم
 قسم أعمال 

املستهلك قسم األعمال الزراعية %64

 17



يتكون قسم األعمال االستهالكية من ثالث فئات أعمال هي: المياه 
والمشروبات، الفواكه والخضروات المصنعه، ومنتجات األلبان. 

وتتضمن العالمات التجارية: مياه العين، آيس كريستال، كابري َسن، 
 تشيكيتا، معجون طماطم والخضروات المجمدة العين، عصائر 

العين فريش، ويوبليه.

مراجعة تشغيلية 

قسم األعمال االستهالكية

حجم احلصة السوقية

العصائر ذات االستخدام ملرة واحدة
كابري َسن

الثالثة في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحصة سوقية تبلغ 12 باملائه. 
األولى في محالت السوبر ماركت واحملالت الصغيرة بحصة سوقية 

تبلغ 30 باملائه.

املياه املعبأة
العني

الثانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحصة سوقية تبلغ 26 باملائه.
األولى في إمارة أبوظبي بحصة سوقية تبلغ 43 باملائه.

محالت السوبر ماركت 
واحملالت الصغيرة %30

اإلمارات %12

)املصدر: إيه سي نيلسون( )املصدر: تقدير داخلي(

اإلمارات %26

أبوظبي %43
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الفواكه واخلضروات املصنعه منتجات األلباناملياه واملشروبات

صافي الربح

38٫6 مليون درهم
بلغ صافي الربح 38.6 مليون درهم بارتفاع نسبته 16 
باملائه مقارنة بالعام املاضي، ويعزى ذلك األداء القوي 

لنمو حجم املبيعات في فئة املياه واملشروبات.

منو املبيعات

٪26
حقق قسم األعمال 

االستهالكية منواً نسبته 26 
باملائه في حجم املبيعات، إذ 

بلغت اإليرادات 473 مليون درهم.

حجم اإليرادات

473 مليون درهم
قسم األعمال 

قسم األعمال الزراعيةاالستهالكية %36

 

اخلضروات اجملمدة
العني

الرابعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحصة سوقية تبلغ 6 باملائه. 
الرابعة في إمارة أبوظبي بحصة سوقية تبلغ 9 باملائه.

معجون الطماطم
العني

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحصة سوقية تبلغ 19 باملائه. 
األولى في إمارة أبوظبي بحصة سوقية تبلغ 27 باملائه.

أبوظبي %9

اإلمارات %6

)املصدر: إيه سي نيلسون( )املصدر: إيه سي نيلسون(

اإلمارات %19

أبوظبي %27
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مراجعة تشغيلية 

قسم األعمال الزراعية

حقق قسم األعمال الزراعية منواً في قيمة 
مبيعاته بنسبة 11 باملائه، فبلغت 854 

مليون درهم إماراتي، ومنواً في احلجم بنسبة 
11 باملائه عام 2012. 

كما منت مبيعات الدقيق بنسبة 5 باملائه، األمر 
الذي مّكن شركة املطاحن الكبرى من احملافظة 

على مكانتها األولى في إجمالي اإلنتاج من 
الدقيق، حيث بلغت حصتها 41 باملائه من السوق 
اإلماراتية و88 باملائه من سوق إمارة أبوظبي. وجاء 
هذا األداء القوي ثمرة لتوسيع تشكيلة منتجات 
الدقيق اخلاصة باملستهلكني وتوفيره في احملالت 

إضافة إلى توسيع نطاق قنوات التوزيع للشركات 
كاخملابز وشركات اخلدمات الغذائية. أما مبيعات 

علف احليوانات فقد زادت بنسبة 16 باملائه، ما مّكن 
شركة املطاحن الكبرى من احلفاظ على ريادتها في 
السوق باستحواذها على نسبة 48 باملائه من حجم 
السوق على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
و82 باملائه على مستوى إمارة أبوظبي. ويُعزى هذا 

األداء املتميز إلى منو حجم كافة فئات منتجات 
العلف، والسيما علف الدواجن، فضالً عن توسيع 

نطاق توفر العلف لدى شبكة أوسع من املزارع 
احمللية واألسواق املفتوحة واحملالت التابعة للبلديات.

وارتفعت الربحية اإلجمالية لقسم األعمال 
الزراعية ارتفاعاً كبيراً بلغ 51 باملائه عام 2012، 

كنتيجة للتمكن من تأمني احلبوب بأسعار تنافسية 
وإنتاج كميات كبيرة من الدقيق وعلف احليوانات 

داخلياً التي كان يتم تأمينها سابقاً من مصادر 
خارجية، مع مبادرات أخرى لتخفيض التكاليف. 

وفي عام 2012، أطلق قسم األعمال الزراعية 
عبوات دقيق نخب أول ونخب ثاٍن بوزن 1 كغ و2 كغ 

ودعمها تسويقياً لضمان توفير كافة تشكيلة 
منتجات الدقيق اخلاصة باملستهلكني عبر القنوات 
التجارية. أما في مجال مبيعات الدقيق للشركات، 

فقد أسهم التركيز على جودة املنتجات وخدمة 
العمالء وحتديثات ضوابط الرقابة في السوق في 

تعزيز عملية التوزيع عبر قنوات اخملابز وشركات 
اخلدمات الغذائية. وعلى صعيد علف احليوانات، 

رسخت إدارة احملالت التابعة للبلديات، كعمالء 
رئيسيني، مكانة العالمة التجارية للمطاحن 

الكبرى، باعتبارها العالمة الرائدة في مجال علف 
احليوانات عبر قنوات البلدية، والسماح بزيادة اختراق 

عدة منافذ جديدة ضمن هذه القناة.

حقق قسم األعمـال الـزراعيـة نموًا في الحجم 
11 بالمائه، فبلغت 854   وقيمة المبيعـات بنسبة 

 مليون درهم.

منو املبيعات

٪11
املبيعات

واستعداداً لتلبية الطلب املستقبلي، جرى 
التخطيط لزيادة الطاقة اإلنتاجية من علف 

احليوانات بحلول شهر أبريل 2013 والطاقة 
 اإلنتاجية ملطاحن الدقيق بحلول الربع األول 

من عام 2014. كما نقوم باالستثمار في البنية 
 التحتية للتغليف ومكننة العمليات اإلجرائية 

بهدف تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. 

 وإضافة إلى العقد املبرم مسبقاً الذي يدير 
قسم األعمال الزراعية مبوجبه مخزون القمح 

ملصلحة حكومة أبوظبي، مت توسيع نطاق العقد 
عام 2012 ليشمل إدارة مخزون علف احليوانات 

أيضاً، سواء كمادة خام أو كمنتجات نهائية، وذلك 
مقابل رسوم إدارية. ويواصل القسم أداء دور هام في 

املبادرات احلكومية الهادفة إلى التخفيض عموماً 
من هدر التنب وزراعة حشيش التنب املستهلك 

لكميات كبيرة من املاء واالستعاضة عنه بكريات 
التنب والعلف املركز. كما يواصل قسم األعمال 

الزراعية دعم املزارعني احملليني، من خالل تقدمي 
اخلدمات واملساعدات البيطرية وإقامة حلقات 

نقاش فنية حول تغذية احليوانات وصحتها.

وفي شهر ديسمبر عام 2012، قام قسم األعمال 
الزراعية، حتت رعاية صاحب السمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة 
أبوظبي للرقابة الغذائية، باستضافة ورعاية املؤمتر 
واملعرض السنوي لالحتاد الدولي للمطاحن العاملة 

في الشرق األوسط وأفريقيا الذي ُعقد في إمارة 
أبوظبي. ووفر هذا املؤمتر، الذي حضره أكثر من 

600 موفد، ملتقى لبناء العالقات واستكشاف 
األسواق اجلديدة وتبادل التقنيات احلديثة ومعايير 

اجلودة والسالمة، وأهم اجتاهات الصناعة والدروس 
املستفادة في صناعة املطاحن.

وفي إطار خططه املستقبلية، يسعى قسم 
األعمال الزراعية إلى املثابرة في حتقيق منو مربح 

لألعمال يستبق منو السوق مع التركيز على 
مواصلة توسيع شبكة التوزيع ونطاق االمتداد 

اجلغرافي وتشكيلة محفظة املنتجات التي يوفرها.

2012: 854 مليون درهم

2011: 767 مليون درهم
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مراجعة تشغيلية 

قسم األعمال االستهالكية

حقق قسم األعمال االستهالكية منواً في 
املبيعات بنسبة 26 باملائه، فبلغت قيمتها 

473 مليون درهم إماراتي، في حني بلغ صافي 
أرباح القسم 38.6 مليون درهم إماراتي، 

محققاً منواً بنسبة 16 باملائه، مقارنة بالعام 
السابق. جاء هذا األداء بالدرجة األولى ثمرة 
للنمو الكبير في حجم إنتاج قطاع املياه 

املعبأة واملشروبات ومنو أسواق التصدير 
والتحسن اإلجمالي لهامش صافي األرباح. 

من جهة أخرى، حققت استراتيجية عام 2012، 
التي ركزت على قطاع املياه املعبأة واملشروبات 

األساسية في هذا القسم، منواً في املبيعات 
بنسبة 26 باملائه، من خالل زيادة توسيع شبكة 

التوزيع واستقطاب عمالء جدد وزيادة الصادرات. 
وحافظت املياه املعبأة حتت العالمة التجارية العني 
على مرتبتها الثانية بحصة نسبتها 26 باملائه من 

سوق املياه املعبأة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
بينما حافظ قطاع املياه املعبأة حتت عالمتْي العني 
وآيس كريستال بعبوات سعة 5 جالونات على زخم 

منوها مع التركيز بشكل قوي على توسيع نطاق 
توزيع منتجات العني ليشمل سوق دبي خالل هذا 

العام. وفي حني حافظت منتجات كابري َسن على 
حصتها البالغة 12 باملائه من حجم السوق في 

قطاع عبوات العصائر الفردية غير الفوارة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، في الوقت الذي مت فيه 

التركيز خالل العام على توسيع نطاق توزيع وتصدير 
منتجات كابري َسن. 

كما مت إطالق عصائر تشيكيتا، كمبادرة تنويع 
للمنتجات عام 2012 بنجاح، وتأمني تغطية توزيع 

جيدة لهذه العالمة في أسواق دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، لكن مشتريات املستهلكني كانت 

دون التوقعات، والعمل جارٍ على تعديل عرض 
العالمة التجارية ومتركز املنتج في السوق. 

ومن جهة أخرى، سجل قطاع األغذية )منتجات 
العني من معجون الطماطم واخلضروات اجملمدة، 

وعصائر العني الطازجة، ومنتجات يوبليه من 
األلبان الطازجة( منواً في املبيعات بلغ 23 باملائه، 

مقارنة بالعام املاضي. وما يزال معجون طماطم 
العني املنتج الرائد على مستوى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، إذ يستحوذ على نسبة 19 باملائه 
من حجم السوق، بينما حافظت خضروات العني 

اجملمدة على حصتها من حجم سوق دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بنسبة 6 باملائه. ومتثل تركيزنا في 

فئة معجون الطماطم واخلضروات اجملمدة خالل 
العام على دفع عجلة التوزيع وطرح منتجات جديدة 

مالئمة للمستهلكني ضمن تشكيلة منتجات 
العني، كالذرة احللوة اجملمدة والسبانخ اجملمد. 

حقق قسم األعمال االستهالكية نموًا في المبيعات 
بنسبة 26 بالمائه، فبلغت قيمتها 473 مليون درهم، 

ونموًا في صافي أرباح القسم بنسبة 16 بالمائه، فبلغت 
قيمتها 38.6 مليون درهم.

منو املبيعات

٪26
املبيعات

والقت عصائر العني الطازجة، التي أُطلقت كمبادرة 
تنويع للمنتجات عام 2012 لتلبية متطلبات قطاع 
الضيافة واملطاعم في إمـارة أبوظبي، قبوالً حسناً 

لدى العمالء، محققًة منواً مضطرداً في قاعدة 
عمالئها. ومت طرح سبع نكهات عصائر جديدة عام 

2012 مع وجود خطط لطرح نكهات أخرى في 
األعوام القادمة. 

 كما حققت منتجات يوبليه من األلبان 
الطازجة، التي أُطلقت عام 2012 أيضاً، اجتاهاً 

 متصاعداً في حجم إنتاجها الشهري نتيجة 
شبكة التوزيع القوية واختراق مختلف قطاعات 

التجزئة واحلضور القوي في احملالت. وهناك خطط 
قيد التنفيذ لالستثمار املركزي في التسويق 

وحتسني تشكيلة األسواق املستهدفة، إضافة إلى 
طرح منتجات جديدة بهدف تسريع شراء املنتجات 

من قبل املستهلكني.

وفي ضوء التوسع والتنوع األخيريْن في قطاعات 
منتجات قسم األعمال االستهالكية، مت اتخاذ عدة 
إجراءات لتحديث الهيكل التنظيمي للقسم، فقد 

مت تأسيس مركز جديد التصاالت العمالء، وإدخال 
حتديثات تقنية في العديد من أنشطة سلسلة 

التوريد. وفي إطار االستعداد لتلبية الطلب املتزايد 
املتوقع، انتهى العمل من إعداد استراتيجية تصنيع 

جديدة طويلة األمد، على أن يبدأ تنفيذها أواخر 
عام 2013.

كما سيجري تعزيز قدرات وكفاءات اخملازن وسلسلة 
التوريد، مع مواصلة تطوير الهيكل التنظيمي 
والعمليات واإلجراءات لضمان جاهزية الشركة 

واستعدادها للنمو املتوقع.

واستشرافاً للمستقبل، يركز قسم األعمال 
االستهالكية على مواصلة توسيع أعماله الرئيسة 

املتمثلة مبياه العني املعبأة وخدمات توصيل املياه 
املعبأة للمنازل واملكاتب وعصائر كابري َسن، وتعزيز 

وتطوير مبادرات تنويع املنتجات اجلديدة املتمثلة 
بألبان يوبليه وعصائر العني وتشيكيتا الطازجة. 

كما سيواصل القسم التركيز بقوة على التوسع 
اجلغرافي وزيادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 

اخلليجي، ويترافق ذلك مع إطالق منتجات مياه 
الينابيع الطبيعية التركية حتت عالمة ألنبنِ في 
أسواق دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2013. 

عالوة على ذلك، من املزمع إطالق تشكيلة من 
اخملبوزات اجملمدة في الربع األخير من عام 2013، 
ما سيدخل أحدث التقنيات في هذه الصناعة 

إلى منطقة الشرق األوسط، األمر الذي يتماشى 
مع استراتيجيتنا الهادفة لتنويع منتجاتنا 
االستهالكية ذات الهامش الربحي األعلى.

2012: 473 مليون درهم

2011: 377 مليون درهم
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ركزت عملياتنا في مصر على النمو في السوق المحلية وتوسيع 
نطاق التغطية الجغرافية، وتضمن ذلك إبرام اتفاقيات توريد 

طويلة األمد مع شركات عالمية مرموقة تخص شراء كميات 
كبيرة من معجون الطماطم عالي الجودة واتفاقيات طويلة 

األجل في مجال العالمات التجارية الخاصة.

مراجعة تشغيلية

مـصـر

والقت تشكيلة بيور الطبيعية من معجون الطماطم بالعبوات الزجاجية قبوالً جيداً 
في السوق، محققًة تغطية توزيعية جيدة. ونخطط ملواصلة دعم وتطوير عالمة بيور 

الطبيعية لتحقيق مزيد من النمو خالل العام القادم.

إن فعل االضطرابات اإلقليمية في أسواق التصدير في شمال أفريقيا وحالة عدم 
االستقرار التي تشهدها السوق احمللية وتراجع محصول الطماطم في مطلع عام 

2012 الذي أدى إلى انخفاض اإلنتاج، إضافة إلى انتشار املنتجات الصينية من معجون 
الطماطم الذي يُباع بأسعار منخفضة واملترافق مع بعض التحديات التنظيمية 

والتجارية الداخلية أدى إلى تأثير سلبي على أدائنا التجاري بشكل عام.

وعليه، مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترشيد تشكيلة املنتجات املوفرة وتنسيق الهيكلية 
التنظيمية، مبا يحقق التعاون واالضطالع القوي من جانب شركة أغذية بهدف حتقيق 

التوازن في مستوى الربح عام 2013. وعالوة على مواصلة التركيز على احملافظة على 
اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات، ال بد أن تسهم حتسينات الكفاءات اإلنتاجية وتقليل 
التكاليف من خالل إجراءات الشراء الفعالة والكفوءة في إضفاء االستقرار على العمل 

واالرتقاء بدور مصر كمركز إلنتاج معجون الطماطم ومركزات الفواكه.

 نخطط لمواصلة 
 دعم وتطوير عالمة 

بيور الطبيعية لتحقيق 
مزيد من النمو خالل 

العام القادم.
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 ُأنجزت مطلع عام 2012 صفقة استحواذ مجموعة 
أغذية على شركة مياه الينابيع الطبيعية في تركيا والتي 
تمكنها من استغالل هذه الينابيع. تقع هذه الشركة في 

مقاطعة أضنة جنوب تركيا على سفوح جبال طوروس، 
ويوجد طريق سريع يصلها بميناء مرسين.

مراجعة تشغيلية 

تـركيـا

 تركز اهتمامنا خالل هذا العام على بناء الهيكلية اإلدارية الرئيسة للشركة 
 والبدء بعمليات حتديث البنية التحتية للتصنيع وإعادة صياغة العالمة 
 التجارية للمياه املعبأة وتشكيلة املنتجات املوصلة إلى املنازل واملكاتب 

إلطالقها مطلع عام 2013.

 وكان األداء احملقق خالل هذا العام مرضياً مع منو شهري مضطرد ألحجام 
 املبيعات واملنتجات. ويجري العمل على تعزيز الهيكليات التنظيمية 

 والتجارية للشركة من أجل زيادة املبيعات واألرباح في السنوات القادمة. 
 وتتمثل أولوياتنا للعام القادم في توسيع نطاق التوزيع في املناطق 

 اخملتلفة في تركيا وإطالق العالمة اجلديدة ملياه الينابيع التركية، 
، في أسواق دولة اإلمارات العربية املتحدة في النصف الثاني   ألنبنِ

من عام 2013.

 يجري العمل على 
تعزيـز الهيكليـات 

التنظيمية والتجارية 
للشركة من أجل زيادة 

المبيعات واألرباح في 
السنوات القادمة.
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المسؤولية اإلجتماعية للمجموعة

يرتكز التزام شركة أغذية مبسؤوليتها 
 االجتماعية على أربعة أركان محورية 
 تتمثل في الصحة والعافية، وسالمة 
الغذاء وأمنه، واألفراد، والبيئة. وقامت 

 الشركة خالل عام 2012 بتوسيع 
 برنامج مسؤوليتها االجتماعية خارج 

إطار الشركة وداخلها أيضاً.
 فعلى الصعيد اخلارجي، قامت أغذية بالعديد 

من أعمال الدعم واألنشطة االجتماعية، بدءاً من 
رعاية الفعاليات االجتماعية والثقافية والرياضية 

ووصوالً إلى تقدمي املساعدة والتوجيهات املهنية 
للجمعيات اخليرية ومؤسسات الرعاية االجتماعية.

الصحة والعافية
تقع الصحة والعافية في صميم ثقافة العمل 

بالنسبة لشركة أغذية، كما يدل على ذلك اسمها، 
بدءاً من صحة موظفيها التي متثل أولوية ثابتة 
لديها. ومن هذا املنطلق، واصلت الشركة دعم 
برنامجها اخلاص بالشروط الصحية في مكان 

العمل، الذي يشجع على تناول الطعام الصحي 
واتباع أسلوب حياة نشط مع العمل وعلى نشر 
الوعي بشأن العديد من قضايا الصحة الهامة. 

وخالل عام 2012، مت إطالق برنامج الغداء الصحي 
وتأسيس مراكز استجمام ضمن كافة مرافق سكن 
املوظفني التابعة للشركة، وشارك في يوم الرياضة 

السنوي الثاني الذي تقيمه شركة أغذية جميع 
املوظفني وأسرهم في يوم حافل باألنشطة املرحة 

تدور جميعها حول فوائد النشاط البدني.

كما أطلقت شركة مياه العني التابعة لشركة 
أغذية، بالشراكة مع مؤسسة »فوالنتير« غير 

الربحية في اإلمارات العربية املتحدة، مبادرة »مرر 
الكوب« - التي يتم من خاللها تقدمي كأس من 

املاء العذب املنعش لشريحة واسعة من العاملني 
في العراء في أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة 

خالل فصل الصيف وتوعيتهم بشأن أهمية ارتواء 
اجلسم باملاء واخملاطر الصحية ذات الصلة التي ميكن 

أن تنتج عن عدم تناول السوائل. وخالل عام 2012، 
مت مبساعدة 80 متطوعاً توزيع حوالي 150,000 كوب 

من املاء خالل أشهر فصل الصيف.

سالمة الغذاء وأمنه
ال تزال كافة وحدات اإلنتاج حتصل على ترخيص 

 شهادة األيزو 22000 في مجال إدارة سالمة 
األغذية املمنوح من مؤسسة »لويدز ريجيستر« 

لضمان اجلودة، إضافة إلى اعتماد نظام الهاسب 
)حتليل اخملاطر ونقاط التحكم احلرجة(. كما أن 

 جميع مرافق الشركة ال تزال حتظى بالترخيص 
وفقاً ملعايير الصحة والسالمة والبيئة 18000 
وشهادة األيزو 14001 املعتمدة من قبل »لويدز 

ريجيستر« لضمان اجلودة.

وتشارك شركة أغذية بفاعلية في املبادرات 
احلكومية لألمن الغذائي؛ إذ تقوم بإدارة مخزونات 
إستراتيجية من القمح وعلف احليوانات لصالح 

حكومة أبوظبي. كما يقدم قسم األعمال الزراعية 
في الشركة الدعم للمزارعني احملليني من خالل 

توفير املساعدات واخلدمات البيطرية، ويقيم حلقات 
نقاش فنية حول تغذية احليوانات وصحتها. إضافة 
إلى ذلك، واصلت الشركة خالل عام 2012 دعمها 

لبرنامج »الغذاء العاملي« في حملته العاملية 
»محاربة اجلوع«، من خالل إطالق حملة تبرع لتقدمي 

املساعدات الغذائية واإلغاثية للمحتاجني واملنكوبني.

املوظفون
ميثل االستثمار في املوارد البشرية ودعم سياسة 
التوطني وتوفير الفرص املتكافئة عناصر محورية 

في سياسة شركة أغذية. وميثل التنوع جزءاً ال 
يتجزأ من قيمنا وعامالً مهماً لبناء شركة نابضة 
باحليوية تقدم خدماتها ومنتجاتها لطيف واسع 

ومتنوع من املستهلكني والعمالء.

وميثل موظفو شركة أغذية أهم أصولها، ولذلك 
يعتبر تطوير قدراتهم وكفاءاتهم الركن األساسي 

في إستراتيجية الشركة للنمو املستدام على املدى 
الطويل. وفي هذا اإلطار، قامت الشركة عام 2012 

بإطالق مبادرة إدارية قائمة على القيمة يتعرف 
خاللها املوظفني من مختلف األقسام التابعة 
للشركة كيف ميكن أن تؤدي األفعال والقرارات 

التي يتخذها كل واحد منا يومياً إلى خلق قيمة 
جديدة للشركة. إضافة إلى ذلك، عملت الشركة 
بالتعاون مع مستشار خارجي لفهم االحتياجات 
التي يتطلبها االحتفاظ بقاعدة املواهب املتوفرة 

لديها وتطويرها. ومت عقب ذلك إطالق برنامج تدريب 
إداري يستهدف أفضل 100 موظف في الشركة ومت 

دمجه ضمن برامج أكادميية أغذية.

تقوم أكادميية أغذية بنقل املعارف واملهارات بني 
الزمالء، حيث يقوم خبراء من مختلف األقسام 

بإعطاء دورات وتدريبات ممنهجة لزمالئهم في 
العمل بهدف تطوير مهاراتهم وصقلها. وركزت 

إستراتيجية األكادميية عام 2012 على توسيع نطاق 
املشاركة وتعزيز االلتزام مبواصلة التعلم وتطوير 

القدرات على مستوى الشركة ككل. فمثل هذه 
اخلبرات التعليمية تتيح ألصحاب املواهب الواعدة 
من مختلف املستويات في الشركة فرصة النمو 

ضمن وظائفهم احلالية والسعي لالرتقاء مبستقبل 
مسيرتهم املهنية.

ويواصل برنامج املواهب الوطنية الذي أطلقته 
 الشركة تعزيز جهود أغذية في مجال التوطني 
على مر السنني. إذ يسهم البرنامج في تطوير 

املهارات الفكرية والعملية واإلبداعية والقيادية 
من خالل برامج إشراف وتدريب مرتكزة على السيرة 

املهنية ومصممة حسب الطموحات والتطلعات. 
وتتابع الشركة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي 
للتوطني، استقطاب املواهب الوطنية ودعم 

التطوير املهني املستمر وتقدمي املنح الدراسية 
للخريجني اإلماراتيني.

البيئة
ال تزال كافة وحدات اإلنتاج حتصل على ترخيص 

شهادة األيزو 14001 في مجال نظام اإلدارة البيئية 
املمنوح من »لويدز ريجيستر« لضمان اجلودة.

وباعتبارها واحدة من أهم شركات إنتاج املياه املعبأة 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، تواصل الشركة 

التزامها بالعمل على خفض استخدام مادة البولي 
إيثلني تيريفثاليت PET في صناعة قوارير املاء، وزيادة 

نسبة إعادة تدوير البولي إيثلني تيريفثاليت. وفي 
هذا اإلطار، مت خالل عام 2012 تقليل سماكة رقائق 

البولي إيثلني تيريفثاليت املستخدمة في صناعة 
قوارير املاء.

وتستمر الشركة في اتفاقياتها املبرمة مع شركات 
إعادة التدوير احمللية لضمان عدم دخول النفايات 

التشغيلية، كمواد البولي إيثلني تيريفثاليت والورق 
والكرتون واحلبيبات اخلشبية إلى قسم النفايات 

العامة وإمنا نقلها إلى قسم النفايات املعاد تدويرها.

كما تلعب الشركة دوراً هاماً في املبادرات احلكومية 
الهادفة إلى خفض نفايات التنب وزراعة التنب 

املستهلكة للمياه بكثرة، من خالل استخدام العلف 
املكون من كريات التنب واملركزات بدالً عن ذلك.

املبادرات األخرى
»ميك أه ويش فاونديشن«

يسر شركة أغذية أن تدعم فرع مؤسسة »ميك 
أه ويش فاونديشن« في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة للعمل على حتقيق أماني األطفال في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. فمن خالل هذه االتفاقية، 

تقدم الشركة الدعم لألعمال اخليرية التي تقوم 
بها املؤسسة من خالل تقدمي األموال واملنتجات 

اجملانية وغيرها من املوارد. ففي عام 2012 قام قسم 
مياه العني بالتعاون مع »ميك أه ويش فاونديشن« 

بتحقيق أمنيات أربعة أطفال صغار بالعالج في 
مستشفى توام في مدينة العني.
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»أنا أعي وأدرك متاماً كيف عززت أكادميية أغذية قدراتي 
في ممارسة العمل وفرصي للترقي مستقبالً. فلقد 

عززت الدورات التي درستها مهاراتي الفنية كما 
قدمت لي فهماً جديداً ملعنى التحفيز والقيادة.«

آنا مايو
تنفيذي مبيعات

»لقد وجدت بأن اجلمع بني مراجعة األداء السنوي 
وتوفر برامج تدريبية ذات صلة وسيلة فعالة جداً 

لتطوير املسيرة املهنية. فأنا هنا ال أستطيع فقط أن 
أختار ما أجده مفيداً ملهاراتي املهنية من بني قائمة 

الدورات املتنوعة، بل تتوفر لي أيضاً ميزة احلصول على 
مساعدة أهل اخلبرة في توجيهي للجوانب التي ينبغي 

أن أركز اهتمامي عليها.«

جاسم عبد الرحمن
مدير حلول تقنية املعلومات

»نحن كشباب إماراتيني نطمح ونسعى دوماً لالرتقاء 
إلى املناصب اإلدارية، ويساعدنا برنامج املواهب الوطنية 

في شركة أغذية في حتقيق هذا الهدف. فبعد أن 
حضرت هذا البرنامج، أصبح لدي اآلن مساراً واضح 

املعالم الرتقائي املهني، يعتمد على املهارات املطلوبة 
لبناء مستقبل زاهر طويل األمد مع شركة أغذية.«

بخيتة العامري
مخطط سلسلة التوريد

»أستطيع أن أحتدث بثقة بالنيابة عن كل زمالئي 
اإلماراتيني الذين شاركوا في برنامج املواهب 

الوطنية أن هذه املشاركة مثلت لنا جتربة فريدة 
منحتنا فوائد مهنية وشخصية لن تنسى.«

طالب محمد عبيد
 مدير املوارد اإلدارية والبشرية - قسم 

األعمال الزراعية

»وجدت في برنامج المواهب الوطنية فرصة ال تقدر بثمن 
الكتساب المعارف والمهارات التي تلزمني إلعداد نفسي 

لتطوير مسيرتي المهنية مع شركة أغذية. ال شك أن 
التعليم الرسمي عامل أساسي، لكن الدروس العملية 

والتخصصية التي اكتسبتها من هذا البرنامج أضافت 
بعدًا جديدًا لفهمي لمكان العمل ولما هو مطلوب من 

الموظفين الواعدين بمستقبل ناجح.«

منى العامري
مدير أول الشؤون التنظيمية، قسم ضمان اجلودة

»لقد عرفتني أكادميية أغذية على مبادئ وممارسات 
العمل التي متثل أرقى مستوى توصل إليه الفكر 
اإلداري. ولقد مثلت الدراسة على يدي محاضرين 

 ضيوف من كلية هارفارد لألعمال جتربة مثيرة 
 لي أسهمت إسهاماً كبيراً في تطوير قدراتي. 

 وال شك أن من يشارك في برامج األكادميية 
يعتبر نفسه من احملظوظني.«

ساميون هيوز
مدير مشاريع التصنيع
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تقرير حوكمة الشركات

 يتعهد مجلس إدارة مجموعة أغذية 
بااللتزام التام باحلماية املتواصلة ملصالح 

كافة املساهمني عبر تطبيق معايير رفيعة 
من حوكمة الشركات.

يؤمن مجلس اإلدارة أن حوكمة الشركات هي شرط 
أساسي لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمني. 

 ويقع على عاتق مجلس اإلدارة العمل كوكيل 
مؤمتن نيابة عن املساهمني لإلشراف على إدارة 

أعمال الشركة.

ومتثل اخلطوط التوجيهية حلوكمة الشركات عند 
تطبيقها تطبيقاً فعاالً األساس املتني الستقامة 

العمل، وتفضي في نهاية املطاف إلى حتقيق نتائج 
قوية ومستدامة في العمل. وفي هذا اإلطار 

تسعى الشركة إلى املثابرة في تطبيق أرفع معايير 
املهنية واألداء املؤسسي واملساءلة ضماناً للحفاظ 

على القيمة للمساهمني وتعزيزها باضطراد.

ويقدم هذا التقرير عرضاً عاماً ألنظمة وإجراءات 
حوكمة الشركات املطبقة في الشركة حتى 31 

ديسمبر 2012. وقد مت حفظ التقرير لدى هيئة 
األوراق املالية والسلع ومت نشره على املوقع 

اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق املالية واملوقع 
اإللكتروني لشركة أغذية www.agthia.com كما 
نشر ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2012، مبا 

يتفق مع القرار الوزاري رقم 518 بشأن حوكمة 
الشركات واالنضباط املؤسسي لعام 2009.

قامت إحدى الشركات اخلارجية اخملتصة باخلدمات 
املهنية بإجراء مراجعة لترتيبات احلوكمة املتبعة 

لدى شركتنا. وقمنا بصياغة توصياتهم ضمن 
اإلطار الذي اعتمدناه حلوكمة الشركات.

فلسفة الشركة 
تقر الشركة مبسؤولياتها جتاه مختلف األطراف 
املعنية بأعمالها. أن الشركة تؤمن بأن احلوكمة 

اجليدة للشركات حتفز اإلدارة على اإللتزام بتحقيق 
القيمة اجملزية للمساهمني عبر وضع أهداف 

مناسبة للعمل وحتقيقها. وكذلك فإن حسن 
حوكمة الشركات يوفر إطار العمل املناسب جمللس 
اإلدارة واللجان التابعة له وإلدارة الشركة كي ميثلوا 

جميعاً مصالح الشركة واألطراف املعنية بأعمالها 
بأقصى درجات الفعالية. وتلتزم الشركة بأرفع 

معايير الشفافية واملساءلة واملمارسات اإلدارية 
الناجحة. ويتضمن هذا اعتماد ومراقبة 

اإلستراتيجيات واألهداف واإلجراءات املؤسسية 
املناسبة التي تتماشى مع مسؤوليات الشركة 
القانونية واألخالقية. ويضمن التطبيق الصارم 
لقواعد سلوك احلوكمة اجليدة ممارسة أنشطة 

العمل في مختلف أقسام الشركة.

دليل حوكمة الشركات
يتناول دليل حوكمة الشركات املعتمد من قبل 

مجلس اإلدارة احملاور التالية. تخضع هذه التوجيهات 
اإلرشادية للتعديل من حني آلخر عندما يرى مجلس 

اإلدارة ذلك مناسباً لتحقيق مصالح الشركة أو 
وفق ما تتطلبه القوانني واألنظمة السارية.

مجلس اإلدارة
•  دور مجلس اإلدارة 

•  مسؤوليات مجلس اإلدارة
•  املسؤولية الشخصية

 •  تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع 
املسؤولني واملوظفني

•  االستشارات واألحكام املستقلة
•  تأليف مجلس اإلدارة

•  مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة
•  ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

•  أعضاء مجلس اإلدارة من خارج الشركة
•  اجتماعات مجلس اإلدارة 

•  تداوالت اجتماعات مجلس اإلدارة
•  محاضر االجتماعات واإلجراءات

التصويت   •
•  توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واإلرتقاء بأداءهم

•  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
•  تفويض الصالحيات

•  تقييم األداء 
•  القياس واملساءلة

•  اإلفصاح اخلاص بأعضاء مجلس اإلدارة

اللجان التابعة جمللس اإلدارة
•  جلنة الترشيح واملكافآت وميثاقها

•  جلنة التدقيق وميثاقها

منظومة الرقابة الداخلية
•  تعريف ضوابط الرقابة الداخلية

•  التدقيق الداخلي
•  إدارة اخملاطر

•  املسؤولية جتاه إدارة السياسات
•  املعايير وأفضل املمارسات املتبعة

•  التواصل واالمتثال القانوني

اجلمعية العمومية واملساهمني
•  االجتماع السنوي للجمعية العمومية

•  اإلفصاح والتواصل
•  تفاعل مجلس اإلدارة مع املساهمني

•  املتحدثون الرسميون املعيّنون
 •  دور مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق في 

مسألة التواصل واإلفصاح
•  التواصل الداخلي واإللكتروني

•  التواصل مع اجلهات التنظيمية
•  سياسة إعداد التقارير املتعلقة باألداء

•  الشخص املسؤول عن االجابة عن التساؤالت 
املتعلقة بسياسة اإلفصاح

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 ورخاء اجملتمع

•  سالمة األغذية واألمن الغذائي
األفراد   •
البيئة  •

التوطني  •

مجلس اإلدارة 
يتجسد دور مجلس اإلدارة في متثيل املساهمني 

وحتمل املسؤولية أمامهم عن إنشاء القيمة 
وحتقيقها من خالل احلوكمة الفعالة للعمل.

وتتيح منظومة احلوكمة جمللس اإلدارة إمكانية 
املوازنة بني دوره في اإلشراف والتوجيه اإلستراتيجي 

وبني مسؤوليته عن ضمان االمتثال للقوانني 
واألنظمة النافذة. فمجلسنا هو املسؤول عن جناح 

الشركة على املدى الطويل.

يصدر مجلس اإلدارة تقريراً سنوياً خاصاً بحوكمة 
الشركة، يبني فيه املمارسات والعمليات اإلجرائية 

املعتمدة من قبل اجمللس في القيام مبسؤولياته. 
ويتضمن العمليات اإلجرائية التي طبقها اجمللس 

للقيام مبهامه وأنشطته اخلاصة؛ واألمور التي 
احتفظ لنفسه بحق النظر فيها والتقرير بشأنها؛ 

والصالحيات التي فوضها للرئيس التنفيذي 
وتوجيهات إرشادية بشأن العالقة بني مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي.

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

العالقات التي تربطه بالشركات األخرى املدرجة، مبا 
في ذلك ما يشغله فيها من مناصب وما له فيها 

من استثمارات وغير ذلك من االلتزامات الهامة، من 
خالل توقيع استمارة تصريح باالستقاللية. 
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مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية التحقق من 

تطبيق أسلوب إدارة فعال لتنفيذ إستراتيجية 
الشركة. ويشعر اجمللس باالرتياح حيال مخزون 
املواهب املتوفرة حالياً لدى الشركة على توفير 
املوارد الكافية للتعاقب الوظيفي على املديني 

القصير والطويل.

كما يعتبر اجمللس الكيان الرئيس في اتخاذ القرارات 
بشأن كافة األمور التي تعتبر ذات أهمية جوهرية 
بالنسبة للشركة. ولدى اجمللس دوماً جدول أعمال 
متجدد من أجل ضمان بقاء القضايا الهامة حتت 

الضوء على مدار العام.

إضافة إلى ذلك، يتولى مجلس اإلدارة املهمات 
واملسؤوليات التالية:

•  توفير الريادة للشركة ضمن إطار من الضوابط 
 احلصيفة والفعالة التي متكن من تقييم 

اخملاطر وإدارتها.
•  وضع القيم واملعايير لعمل الشركة وضمان 

فهم التزامات الشركة جتاه مساهميها 
وتلبيتها.

•  املسؤولية عن ضمان فعالية نظام الرقابة 
الداخلية املعتمد في الشركة.

•  التصرف بنيّة حسنة مع مراعاة احلرص والعناية 
الواجبة في حتقيق مصالح الشركة، وجتنب أي 

تضارب للمصالح الشخصية مع دور العضو في 
مجلس اإلدارة.

•  االنتقاد البناء للمقترحات اخلاصة باإلستراتيجية 
واملساهمة في تطويرها.

•  إجراء التحريات املعقولة للتأكد أن الشركة 
 تعمل لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية 

وبصورة قانونية.
 •  التحليل الدقيق واجلاد لكافة املقترحات 

املقدمة للمجلس.
•  تشجيع احلوار والنقاش البناء في غرفة 

 االجتماعات وضمان إعطاء كافة القضايا 
املثارة حقها من التمحيص قبل اتخاذ القرار.
•  مراقبة أداء اإلدارة من حيث حتقيق األهداف 

والغايات املتفق عليها ومتابعة عملية إعداد 
التقارير عن األداء.

•  التحقق من أن حتقيق أهداف الشركة يتم من 
خالل خوض مغامرات مدروسة وفقاً ملعايير 

قابلية الشركة على املغامرة، والتأكد كذلك من 
فعالية وسالمة البيانات املالية والضوابط املالية 

وأنظمة إدارة اخملاطر.
•  اتخاذ القرارات املتعلقة بالهيكلية الرأسمالية 

للشركة وسياساتها في توزيع األرباح.
•  توفير توجيهات واضحة في حال فوض أحداً من 

أعضائه أو اإلدارة التنفيذية ببعض األمور اإلدارية 
التي تعود صالحية التقرير بشأنها للمجلس.

•  مراجعة االستثمارات الهامة وااللتزامات 
اإلستراتيجية واملوافقة عليها ومتابعتها.

 •  مراجعة واعتماد القوائم املالية 
السنوية واملرحلية.

•  ضمان االلتزام بالقوانني واألنظمة السارية 
وكافة املعايير احملاسبية ذات الصلة.

•  التأكد من تطبيق منظومة وافية إلدارة اخملاطر 
الكتشافها وتقييمها والتخفيف من أثرها.

•  التأكد من تطبيق سياسات وآليات تفويض 
مناسبة لتسيير أمور الشركة بصورة فعالة.

•  اعتماد هيكلية حوكمة تتماشى مع قيم 
الشركة وإستراتيجياتها وتضمن حتقيق ما يلي:

-  االرتقاء بسمعة الشركة.
-  احلفاظ على معايير السلوك الرفيعة.

-  تعزيز آليات اتخاذ القرارات األخالقية واملسؤولة.
 -  البيان الواضح للتطلعات املأمولة 

ولتفويض الصالحيات.
-  االلتزام بأنظمة احلوكمة النافذة.

•  تعيني الرئيس التنفيذي والتقييم املتواصل 
ألدائه ومكافآته )وكذلك أداء ومكافآت اإلدارة 

العليا( من خالل جلنة التعيينات واملكافآت.
•  التأكد من تطبيق خطة مناسبة للتعاقب 

الوظيفي على مناصب اإلدارة العليا.
•  تقدير املصالح املشروعة لكافة املعنيني بعمل 

الشركة، سواء منهم املساهمون أو شركاء 
 العمل أو املوظفون أو اجملتمعات التي تعمل 

فيها الشركة.

•  وضع قواعد مكتوبة لتعامالت مديري الشركة 
وموظفيها باألوراق املالية للشركة.

•  ضمان سالمة ونزاهة التقارير اخلارجية املقدمة 
للجهات املعنية، ويشمل:

-  مراجعة الضوابط والعمليات واإلجراءات 
املطبقة ومراقبتها للحفاظ على سالمة ونزاهة 

السجالت والقوائم املالية واحملاسبية للشركة، 
بتوجيه من جلنة التدقيق.

-  التأكد من إيصال معلومات وإفصاحات دقيقة 
وموضوعية وشاملة للمساهمني لضمان 

اطالعهم التام على املستجدات الهامة.
-  مراجعة تقارير جلنة التدقيق فيما يتعلق باخملاطر 

وضوابط الرقابة الداخلية وتقارير التدقيق 
الداخلي واخلارجي.

•  اتخاذ قرارات بطريقة القرارات التعميمية، على 
أن تتم مراعاة األمور التالية:

-  أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بطريقة القرارات 
التعميمية أربع مرات في السنة.

-  موافقة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة على أن 
املسألة املعنية متثل حالة استثنائية وعاجلة.
-  يجب أن يدعم القرار التعميمي املقدم لنيل 

موافقة اجمللس بالوثائق ذات الصلة.
-  احلصول على املوافقة اخلطية لغالبية أعضاء 

مجلس اإلدارة على أي قرار يصدره اجمللس بطريقة 
 القرارات التعميمية على أن يقدم 

هذا القرار للمجلس في اجتماعه التالي 
للمصادقة عليه.
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تقرير حوكمة الشركات تـابـع

تأليف مجلس اإلدارة
مت انتخاب مجلس اإلدارة احلالي في االجتماع 

السنوي للجمعية العمومية املنعقد بتاريخ 27 
أبريل 2011 ملدة ثالث سنوات. ويضم اجمللس حالياً 

سبعة أعضاء، يتألفون من رئيس للمجلس 
مستقل وغير تنفيذي وستة أعضاء آخرين 

مستقلني وغير تنفيذيني أيضاً. وتنتهي مدة والية 
أعضاء اجمللس احلاليني بتاريخ 27 أبريل 2014.

ويعمل اجمللس بشكل دائم على التأكد من امتالك 
أعضائه للمهارات املطلوبة واملعرفة واخلبرة الالزمة 

للقيام بواجباتهم على الوجه األكمل.

تشكيلة مجلس اإلدارة احلالي:

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس اجمللس

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس منذ: أكتوبر 2004

املؤهل العلمي: 
بكالوريوس في اإلدارة العامة والقانون

املناصب التي يشغلها حالياً:
رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

 رئيس جلنة التدقيق في جهاز ابوظبي 
للرقابة الغذائية

عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
نائب رئيس مجلس إدارة نادي العني الرياضي

عضو جلنة التدقيق في هيئة البيئة أبوظبي
 عضو اجمللس اإلستشاري األعلى جمللس 

التعاون اخلليجي

سعادة ماجد سالم الرميثي
نائب رئيس اجمللس

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أكتوبر 2004

املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس في اإلدارة املالية 

)الواليات املتحدة األمريكية (
محلل مالي قانوني معتمد

عضو جمعية إدارة املوارد البشرية

املناصب احلالية:
 املدير التنفيذي للشؤون العقارية في 

جهاز أبوظبي لالستثمار

سعادة أبو بكر صديق خوري
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أكتوبر 2004

املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس في العلوم املالية 
)الواليات املتحدة األمريكية(
محلل مالي قانوني معتمد
عضو معهد احملللني املاليني

املناصب احلالية:
 العضو املنتدب وعضو مجلس اإلدارة بشركة 

صروح العقارية ش.م.ع
عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات 
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 مطارات أبوظبي

سعادة جمعة خميس اخليلي
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: فبراير 2005

املؤهالت العلمية:
بكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص العلوم 

املالية( )الواليات املتحدة األمريكية(

املناصب احلالية:
املدير التنفيذي جلهاز ابوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أكتوبر 2004

املؤهل العلمي:
بكالوريوس في العلوم )الواليات املتحدة األمريكية(

املناصب احلالية:
رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة أبوظبي

 رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة

رئيس مجلس إدارة شركة اجلرافات البحرية الوطنية
رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر

 عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي 
للتطوير االقتصادي

عضو مجلس إدارة مكتب االئتمان في شركة االحتاد
نائب رئيس احتاد اإلمارات لكرة القدم

نائب رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي
عضو مجلس األعمال البريطاني اإلماراتي

 رئيس جلنة دوري احملترفني في اإلمارات 
العربية املتحدة

سعادة طارق املسعود
عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: ابريل 2006

 املؤهل العلمي:
بكالوريوس في إدارة األعمال

املنصب احلالي:
شريك ونائب العضو املنتدب مبجموعة املسعود

سعادة سهيل مبارك العامري
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2008

املؤهل العلمي: 
 بكالوريوس في الهندسة اإللكترونية 

)الواليات املتحدة األمريكية(

املناصب احلالية:
 الرئيس التنفيذي لشركة صناعات 

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

رئيس مجلس إدارة شركة حديد اإلمارات 
عضو مجلس إدارة شركة الفوعة

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم حتديد 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية 
 من قبل شركة صناعات القابضة العامة من 

وقت آلخر.

وقد مت دفع قيمة مكافآت أعضاء اجمللس املتعلقة 
 بعام 2011 والبالغة 1.05 مليون درهم إماراتي 

عام 2012. إال أنه لم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء 
مجلس اإلدارة عن العام 2012.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات 
اجمللس واللجان:

*2012
بآالف 
الدراهم

2011
بآالف 
الدراهم

10501050إجتماعات مجلس االدارة

200200إجتماعات جلنة التدقيق

150150إجتماعات جلنة الترشيح واملكافآت

1,4001,400اجملموع

* إن أتعاب سنة 2012 خاضعة ملوافقة الشركاء.

تقييم فعالية مجلس اإلدارة
يقوم اجمللس بتقييم أدائه سنوياً. ويتم إطالع 

أعضاء اجمللس على النتائج واملوافقة على اإلجراءات 
املطلوبة من أجل تنفيذها.

العالقات مع املساهمني
يتعهد اجمللس بتحقيق التواصل الفعال بني 

الشركة ومساهميها. ويتضمن برنامج التفاعل 
مع املستثمرين النقاط التالية:

•  االجتماعات الدورية بني املؤسسات االستثمارية 
واإلدارة العليا للشركة؛

 •  املعـارض الترويجية املتنقلة 
للمستثمرين بانتظام؛

•  اإلجابة على استفسارات املؤسسات املساهمة 
في الشركة من خالل قسم عالقات املستثمرين؛

•  تخصيص قسم للمساهمني في املوقع 
اإللكتروني للشركة.

وقد صنفت الشركة في مهرجان جوائز كيه دبليو 
دي لتصنيف املواقع اإللكترونية في الشرق األوسط 

باملرتبة الثالثة على مستوى دولة اإلمارات في 
مجال الشفافية عبر اإلنترنت من حيث اتباعها 
ألفضل املمارسات في التفاعل مع املستثمرين.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية السنوية

 عقد مجلس اإلدارة ثمانية اجتماعات خالل عام 2012، وفيما يلي جدول يوضح من حضرها 
من أعضاء اجمللس:

تاريخ االجتماع

 معالي 
راشد مبارك 

الهاجري
)رئيس مجلس 

اإلدارة(

سعادة ماجد 
 سالم 
الرميثي

)نائب رئيس 
مجلس اإلدارة(

 سعادة 
جمعة خميس 

اخليلي
)عضو(

 سعادة 
سهيل مبارك 

العامري
)عضو(

 سعادة 
 أبو بكر 

صديق خوري
)عضو(

سعادة محمد 
ثاني مرشد 

الرميثي
)عضو(

 سعادة طارق
املسعود
)عضو(

 ُمعتذر/ مصرح حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر24 يناير
حاضرله بالغياب

حاضر28 مارس
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضر )بوكيل(حاضرحاضر )بوكيل(حاضر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضر26 أبريل
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

 ُمعتذر/ مصرح 
حاضرله بالغياب

حاضر25 يوليو
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

 ُمعتذر/ مصرح 
حاضرله بالغياب

 ُمعتذر/ مصرح حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر25 سبتمبر
حاضرله بالغياب

حاضر31 أكتوبر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضرحاضرحاضر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر20 نوفمبر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

 ُمعتذر/ مصرح حاضرحاضر
حاضرله بالغياب

حاضرحاضر4 ديسمبر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضرحاضر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

 ُعقد آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوية 
بتاريخ 26 أبريل 2012 حضره أعضاء مجلس اإلدارة 

التالية أسماؤهم:

 معالي راشد مبارك الهاجري )رئيس مجلس اإلدارة(
 سعادة جمعة خميس اخليلي )عضو(

 سعادة طارق املسعود )عضو(
سعادة سهيل مبارك العامري )عضو(

معامالت األطراف ذات الصلة
شركة صناعات القابضة العامة  1

)متلك 51 باملائه من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع(
2012
بآالف 

الدراهم
2011
بآالف 

الدراهم
األتعاب املدفوعة ألعضاء مجلس 

1,4001,400اإلدارة وأعضاء اللجان
176133نفقات أخرى

1,5761,533اجملموع

شركة صروح العقارية ش.م.ع  2
)سعادة أبو بكر صديق خوري )عضو مجلس إدارة 
مجموعة أغذية واملدير التنفيذي وعضو مجلس 

إدارة شركة صروح العقارية ش.م.ع(
2012

بآالف 
الدراهم

2011
بآالف 
الدراهم

28,735-قيمة املدفوعات ملكتب سكاي تاور
392-رسوم اخلدمة

29,127-اجملموع

التعامالت في األوراق املالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص من 

أقاربهم من الدرجة األولى بأية تعامالت في األوراق 
املالية للشركة خالل العام2012.

تفويض الصالحيات
تعمل الشركة وفق منظومة لتفويض الصالحيات 

حتدد كيفية تفويض الصالحيات التنفيذية من 
اجمللس للرئيس التنفيذي/الرئيس املالي ومنه إلى 

أفراد اإلدارة العليا اآلخرين في الشركة. وقد وضعت 
سياسات تفويض الصالحيات هذه لتعيني حدود 

الصالحية اخملولة ملناصب ذات مسؤولية محددة في 
الشركة ولتحديد نوعية وحدود األمور التي ميكن 

ملناصب معينة أن توافق عليها. 

اإلفصاح وتضارب املصالح 
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها، 

لدى أداء واجباتهم، اإلملام التام بالقوانني والقواعد 
واألنظمة النافذة والفهم الواضح لها 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 وفقاً 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 سنوياً على إقرارات تضارب املصالح 
وقواعد السلوك.

•  يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ أمني السر 
في الشركة بشأن نشوء أي مصلحة شخصية 
هامة تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السياق، 

املقصود باملصلحة الشخصية الهامة هو 
أي معاملة مالية مع إحدى اجلهات املعنية 

بالشركة تتجاوز قيمتها 5 ماليني درهم. 

•  يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االمتناع عن 
حضور اجتماع مجلس اإلدارة إذا تضمن االجتماع 

مناقشة مسألة تكون لهم فيها مصلحة 
شخصية هامة، ما لم يصوت أعضاء اجمللس 

بخالف ذلك. 

•  في حال وجود تضارب في املصالح بني أحد 
املساهمني األساسيني )املمثل بعضو 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 
سنوياً عن طبيعة املراكز التي يشغلها في 

األوراق املالية للشركة والشركة األم والشركات 
التابعة أو الزميلة. 

•  ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام 
 بسياسة اإلفصاح واتخـاذ اإلجراءات 

التصحيحية عند اللزوم.

اللجان التابعة جمللس اإلدارة
شكلت الشركة جلنتني تابعتني جمللس اإلدارة، وميكن 

احلصول على نطاق صالحياتها عند الطلب. ويتم 
تشكيل اللجان التابعة للمجلس ملساعدته في 

القيام مبسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق 
اختصاصها املعتمد من قبل اجمللس. وهو ميثاق 
يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صالحياتها 

وتشكيلتها واإلجراءات التي تتبعها في رفع 
تقاريرها إلى مجلس اإلدارة. 
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تقرير حوكمة الشركات تـابـع

جلنة التدقيق
يتم تعيني جلنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة 

وهي تتألف من أربعة أعضاء حتى عام 2012؛ ثالثة 
منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلني غير تنفيذيني، 

وعضو صاحب خبرة مالية ومحاسبية مناسبة.

وقد ُعقد خالل العام 2012 خمسة اجتماعات 
للجنة التدقيق وهي كالتالي:

تاريخ 
االجتماع

سعادة 
جمعة 
خميس 
اخليلي
)رئيس 
اللجنة(

سعادة 
محمد ثاني 

مرشد 
الرميثي

)عضو جلنة(

سعادة 
طارق 
املسعود

)عضو جلنة(

حسان مراد 
آغا - خبير 

مـالي
)عضو جلنة(

حاضر24 يناير
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر

حاضر27 مارس
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر

حاضر28 مايو
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر

حاضر23 يوليو
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

حاضرحاضر

حاضر29 أكتوبر
ُمعتذر/ 

مصرح له 
بالغياب

ُمعتذر/ 
مصرح له 

بالغياب
حاضر

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة 0.2 مليون 
درهم عام 2011 و0.2 مليون درهم أيضاً عام 2012.

في 31 أكتوبر 2012، قدم سعادة طارق املسعود 
إستقالته من اللجنة ومت تعيني سعادة أبو بكر 

صديق خوري عضواً جديداً مكانه.

األدوار واملسؤوليات
 تعمل جلنة التدقيق على ضمان التواصل 

احلر واملنفتح بينها وبني املدققني الداخليني 
 واخلارجيني ومسؤولي اإلدارة العليا. وتشمل 

أهداف اللجنة 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.
•  مراقبة ومراجعة فعالية قسم 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.

•  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 مُيّكن 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
تتولى جلنة التعيينات 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 

مكافآتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية 
التي يقدمونها للشركة.

إن جميع أعضاء جلنة التعيينات واملكافآت هم 
أعضاء مجلس إدارة مستقلني غير تنفيذيني.

وقد عقدت جلنة التعيينات واملكافآت أربعة 
اجتماعات خالل العام وهي كالتالي:

تاريخ 
االجتماع

سعادة أبو بكر 
صديق خوري 
)رئيس اللجنة(

سعادة ماجد 
سالم الرميثي 
)عضو جلنة(

سعادة سهيل 
مبارك العامري 

)عضو جلنة(

ُمعتذر/ مصرح حاضريناير 23
حاضرله بالغياب

ُمعتذر/ مصرح حاضرمارس 12
حاضرله بالغياب

ُمعتذر/ مصرح حاضرمايو 21
حاضرله بالغياب

ُمعتذر/ مصرح حاضريونيو 19
حاضرله بالغياب

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة 0.15 مليون 
درهم عام 2011 و0.15 مليون درهم أيضاً عام 2012.

في 31 أكتوبر 2012، قدم سعادة أبو بكر صديق 
خوري إستقالته من اللجنة ومت تعيني سعادة طارق 
املسعود عضواً جديداً مكانه، كما مت تعيني سعادة 

ماجد سالم الرميثي رئيساً للجنة.

األدوار واملسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة التعيينات واملكافآت 
في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء مبسؤولياته 

حيال األمور التالية:

•  حتديد املكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي 
واملسؤولني التنفيذيني في الشركة ومراجعتها 

بشكل سنوي، وضمان أن التعويضات واملزايا 
املمنوحة لإلدارة العليا معقولة وتتماشى مع 

أداء الشركة.
•  دراسة املقترحات املتعلقة بتعديل املكافآت 

وعالوات األداء واحلوافز طويلة األجل...الخ، ورفعها 
إلى مجلس اإلدارة للموافقة.

•  اجتذاب واستبقاء أفضل املواهب املتاحة بناء 
على ممارسات تنافسية.

 •  تعزيز ثقافة التعويض القائمة على األداء 
في الشركة.

•  رفع التقارير إلى اجمللس بشأن األمور التي تتطلب 
برأي اللجنة التحسني أو التصرف حيالها، وتقدمي 

التوصيات بشأن ذلك.
•  رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي منها إعطاء 

أحكامها باستقاللية، لكنها حتتاج مع ذلك ألخذ 
املشورة من اإلدارة وجهات أخرى مستقلة حسب 

املقتضى لضمان أن قراراتها قائمة على بيّنة 
كاملة في ضوء البيئة الداخلية واخلارجية.

•  حتديد احتياجات الشركة للكوادر املؤهلة على 
مستوى املسؤولني التنفيذيني رفيعي املستوى، 

وحتديد أسس االختيار. 
•  مراجعة األداء السنوي لكبار املسؤولني 

 التنفيذييـن في الشركة وخطط 
التعاقب الوظيفي.

•  ضمان احملافظة على استقاللية أعضاء مجلس 
اإلدارة املستقلني غير التنفيذيني بشكل دائم 

وفي مختلف األوقات.
•  تنظيم ومتابعة إجراءات التعيني املتعلقة 

بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعضويتهم. 
•  مراجعة احتماالت تضارب املصالح والتقدير إن 

كان هناك ضوابط ملنع مثل هذه التضاربات.
•  مراجعة سياسة املكافآت وسياسة املوارد 

البشرية وسياسة/ خطة التدريب.
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الرئيس التنفيذي
 يتم تعيني الرئيس التنفيذي من قبل مجلس 

 اإلدارة. ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي 
في صياغة وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها 

 وإستراتيجيتها وتنظيمها، إذ 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 غايات 
ومستهدفات 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 الرئيسة للرئيس التنفيذي ما يلي:

األداء اإلستراتيجي
•  صياغة ودعم الهيكل التنظيمي جملموعة أغذية 

وقيمها وثقافتها. 
•  تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية العامة للشركة 

 وضمـان حتقيق األهـداف احملددة من قبل 
مجلس اإلدارة.

•  توفير املعطيات والعمل على تطوير هيكل 
تنظيمي فعال وديناميكي يناسب األهداف 

اإلستراتيجية للشركة.
•  قيادة املفاوضات واالتفاقيات الهامة ذات األثر 

 اإلستراتيجي/احليوي على استمرارية الشركة 
أو جناحها أو تطورها.

 •  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.

•  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 والتأكد 
من اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح 

االنحرافات، إن وجدت.
•  اإلشراف على الهيكل املالي للشركة من ناحية 

كفايته وسالمته. 

إعداد التقارير 
•  املصادقة على القوائم املالية والتقارير اإلدارية 

الشهرية والربع سنوية 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 الناطق الرسمي باسم 

مجموعة أغذية. 
•  نقل واقع تقدم األعمال إلى مجلس اإلدارة 

واملساهمني واملوظفني بصورة منتظمة.
•  تشجيع وتنظيم عملية التواصل الداخلي 

واخلارجي وتوفير بيئة عمل شفافة وتعاونية، 
وضمان وجود عملية تواصل سليمة وفعالة بني 

مختلف أقسام الشركة.
•  البت بشأن توظيف مسؤولي اإلدارة العليا 

بالتشاور مع جلنة التعيينات واملكافآت. 
•  وضع مقاييس ألداء اإلدارة العليا وإدارة أداء 

فريق اإلدارة العليا وتولي املسؤولية عن تطوير 
قدراتهم، مبا في ذلك مراجعة األداء وخطط 

التطوير املنتظمة.

اللجنة التنفيذية 
تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيني في 

الشركة، وهي مسؤولة عن إدارة العمل وتعقد 
اجتماعاتها بصورة منتظمة. ويتبع أعضاء اللجنة 

للرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور الرئيس للجنة 
التنفيذية في مراجعة أداء العمل واألمور 

التنظيمية والتشغيلية، ووضع اإلستراتيجيات/
املبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة 

مؤشرات األداء الرئيسة للعمل ومستوى التقدم 
في املشاريع الرئيسية للشركة إلخ...

أمني سر الشركة
ميثل أمني سر الشركة النقطة احملورية في التواصل 
بني مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وميارس دوراً هاماً في 

تسيير األمور الهامة املتعلقة بالشركة واحلوكمة.

ومن أهم مسؤوليات أمني سر الشركة ما يلي:

•  تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً 
لإلجراءات املتفق عليها.

•  إعداد اإلخطارات وجداول أعمال االجتماعات 
والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت املطلوب.

•  تقدمي املشورة لإلدارة بشأن محتوى وتنظيم 
العروض التقدميية املعدة الجتماعات مجلس 

اإلدارة أو اللجان التابعة له.
 •  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والعمل 

كأمني سر وتنظيم عملية تدوين محاضر كل 
من هذه االجتماعات.

•  العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي 
وكبار اإلداريني اآلخرين على تنفيذ تعليمات 

مجلس اإلدارة والتفعيل العملي لقرارات اجمللس.
•  التبعية للمجلس بكل ما يتعلق باملسؤوليات 

السكرتاريّة للشركة.
•  تلبية املتطلبات القانونية إلعداد التقارير وفقاً 

للتشريعات ذات الصلة.
•  العمل مع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

لبناء وتنفيذ مبادئ احلوكمة الرشيدة.
•  إعداد وتنظيم اجتماعات املساهمني.

•  احملافظة على عالقات طيبة مع سوق األسهم 
وهيئة األوراق املالية والسلع من خالل التواصل 

الدائم مع اجلهات التنظيمية.
 •  إدارة العالقات بصورة جيدة مع 

املستثمرين واحملللني.
•  املتابعة املستمرة للمستجدات في األنظمة 

املطبقة في مجال حوكمة الشركات والتأكد 
من التزام الشركة بها.

كبار املديرين التنفيذيني
كبار املديرين التنفيذيني بالشركة هم:

إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى الشركة: يوليو 2006

املؤهالت العلمية: 
 حاصل على شهادة بكالوريوس آداب في 

االقتصاد )كندا(
حاصل على شهادة املاجستير في إدارة األعمال 

)الواليات املتحدة األمريكية(

2012
بآالف الدراهم

2,499املكافآت والبدالت التي ُحصل عليها
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تقرير حوكمة الشركات تـابـع

إقبال حمزة
الرئيس املالي وأمني سر الشركة

تاريخ االنضمام إلى الشركة: أغسطس 2006

املؤهالت العلمية:
زميل معهد احملاسبني القانونيني

زميل معهد أمناء سر الشركات املعتمدين

2012
بآالف الدراهم

1,789املكافآت والبدالت التي حصل عليها

 لم يتم دفع أية مكافآت مالية ألي من كبار 
 املديرين التنفيذيني للشركة، املذكورين اعاله، 

عن العام 2012.

املدققون اخلارجيون
يقوم مجلس اإلدارة بترشيح املدقق اخلارجي 

 للشركة بناء على توصيات جلنة التدقيق. 
 وتتم املوافقة على تعيني املدققني اخلارجيني 

 وحتديد تعويضاتهم من قبل اجلمعية 
العمومية للمساهمني. 

وفي اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ 26 
أبريل 2012، وافق املساهمون على إعادة تعيني 

مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، إحدى املؤسسات 
العاملية الرائدة في تـقـدمي خدمات التدقيق، 

كمدقق خارجي للشركة للعام 2012. إن مؤسسة 
برايس ووتر هاوس كوبرز هي املؤسسة الوحيدة 

املعينة كمدقق خارجي للشركة من قبل اجلمعية 
العامة وذلك منذ العام 2010.

وبلغت قيمة األتعاب وتكاليف أعمال التدقيق 
وخالفها واملتعلقة باخلدمات املقدمة من قبل 

مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز 708,321 درهم 
في عام 2012. 

درهم
466,849*تدقيق نهاية العام

112,264املراجعة الربع سنوية
32,000مراجعة اإلعانة الربع سنوية
97,208خدمات أخرى - غير تدقيقية

708,321إجمالي األتعاب
*   تشمل أتعاب التدقيق اخلاصة بشركة أغذية تركيا

** تشتمل اخلدمات األخرى باجململ على التحقق من عمل 
املوارد املؤقتة املعارة من دون منحها أية مسؤولية إلدارتها أو 

التدخل في عمل حساباتها أو بياناتها املالية.

ولم حتصل الشركة على أي خدمات تدقيق أخرى 
خالل عام 2012.

إدارة الرقابة الداخلية
فوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على إدارة 

الرقابة الداخلية إلى جلنة التدقيق، ويتم تعيني 
مديراً للرقابة الداخلية وضابط اإلمتثال من قبل 

جلنة التدقيق.

ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقدمي 
خدمات استشارات مستقلة باعتماد منهجية 

منتظمة ومنضبطة لإلرتقاء بفعالية إجراءات إدارة 
اخملاطر والرقابة الداخلية وااللتزام واحلوكمة 

وسالمة عمليات الشركة. كما تتولى إدارة الرقابة 
الداخلية املسؤولية عن مراقبة إلتزام الشركة 

وموظفيها بالقوانني واألنظمة والقرارات وكذلك 
بالسياسات واإلجراءات الداخلية. ويحدد ميثاق إدارة 

الرقابة الداخلية الغاية من إدارة الرقابة الداخلية 
وصالحياتها ومسؤولياتها.

ويتم تقدمي التقارير املعدة من قبل إدارة الرقابة 
الداخلية إلى جلنة التدقيق ونسخة إلى اإلدارة 
العليا للشركة للعمل مبوجبها. وتقوم اللجنة 

بصورة منتظمة مبتابعة التقدم الذي أحرزته اإلدارة 
فيما يتعلق باإلجراءات التصحيحية املتخذة حيال 

القضايا والنتائج التي يقدمها إدارة الرقابة 
الداخلية. وتقوم جلنة التدقيق مبراجعة فعالية 

املدققني الداخليني.

وُعني السيد/ غورفندر سينغ مديراً للرقابة 
الداخلية وضابط اإلمتثال في شهر سبتمبر 2011. 

وهو يتولى كذلك منصب مسؤول االلتزام.

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.

 وتتم دارسة سياسات الشركة وإجراءاتها 
 لضمان كفايتها وفعاليتها، مع اإلقرار بأن 

 هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل 
 في حتقيق أهداف األعمال وليس القضاء على 

هذه اخملاطر بتاتاً وهو ميكن أن يؤمن ضماناً معقوالً 
لكنه ليس مطلقاً 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.

يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن نظام الرقابة 
الداخلية وعن مراجعته وفاعليته وأن النظام سليم 

وقد مت تنفيذه ومراقبته على نحو فعال. 

إدارة اخملاطر 
يعتبر مجلس اإلدارة، بالتعاون مع جلنة إدارة اخملاطر، 

مسؤوالً عن رسم سياسة إدارة اخملاطر واإلشراف 
 عليها باجملموعة. ويعتبر قسم إدارة اخملاطر جزءاً 

ال يتجزأ من منظومة احلوكمة املؤسسية. ويلتزم 
القسم بالعمليات احملددة لتنفيذ أنشطة إدارة 

اخملاطر، املتمثلة في حتديد اخملاطر الرئيسة، والشروع 
 في إجراءات التخفيف من آثارها، ورصد التقدم 

احملرز بشأنها.

وفي عام 2011، عينت الشركة السيد ويليام 
بالدوين رئيساً لقسم إدارة اخملاطر.

 وتتولى جلنة التدقيق بالتعاون مع قسم 
 الرقابة الداخلية مسؤولية اإلشراف على 

التزام اجملموعة بعمليات إدارة اخملاطر وكفاية 
أنشطة هذه اإلدارة فيما يتعلق بعمليات اجملموعة. 
ويتعهد قسم الرقابة الداخلية بالقيام باملراجعات 

املنتظمة واإلستثنائية املستمرة ألساليب وإجراءات 
إدارة اخملاطر.

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

•  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 استخدام 

العديد من تقارير املعلومات حول السلع اخملتلفة 
للتعرف على االجتاهات الدولية وتسهيل تنفيذ 

عمليات شراء تنافسية.

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 سعياً 

للحصول على موافقة من أجل مترير زيادة جزئية في 
التكاليف إلى املستهلكني/ العمالء.
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اجلودة والسالمة الغذائية
تلتزم الشركة بتطبيق نظام صارم إلدارة اجلودة 
وسالمة األغذية بحصولها على شهادة األيزو 

9001 )نظام إدارة اجلودة(، وشهادة األيزو 22000 
)نظام إدارة السالمة الغذائية(، وشهادة حتليل 
اخملاطر ونقاط املراقبة احلرجة الهاسب )نظام 

السالمة الغذائية(، باستثناء الشركة اجلديدة 
التابعة لنا في تركيا التي يجري العمل فيها على 

تطبيق هذا النظام. وقد مت منح هذه الشهادات من 
قبل مؤسسة لويدز ريجيستر لضمان اجلودة، ويتم 

تطبيق برنامج مراجعة متكرر كل ستة أشهر.

كما تطبق الشركة عمليات وأنظمة صارمة وذات 
معايير عالية ملراقبة وضمان اجلودة للتأكد من تلبية 

جميع املواد اخلام املستخدمة والسلع املُنتجة 
للمعايير احملددة.

البيئة والسالمة الغذائية وقوانني 
الصحة والسالمة

من أجل ضمان االمتثال للقوانني واللوائح النافذة، 
تعمل الشركة على نحو استباقي ووثيق مع 

السلطات التنظيمية احمللية واإلقليمية لإلملام 
بالتغيرات التي تطرأ على األنظمة القائمة، 

وتتعاون على االمتثال باللوائح اجلديدة. كما تدعو 
الشركة وتشجع اجلهات التنظيمية لزيارة 

منشآتها في كافة األوقات.

سحب املنتجات من السوق
وضعت الشركة إجراءات فاعلة لسحب املنتجات 

من السوق إذا اقتضت الضرورة، كما تلتزم أيضاً 
بتوفير التغطية التأمينية جتاه املسؤولية القانونية 

للمنتجات. ولم يشهد عام 2012 أي حالة هامة من 
حاالت سحب املنتجات من السوق.

فقدان القدرة التشغيلية
متتلك الشركة خطة الستمرارية/ استئناف 
 األعمال جلميع عملياتها، ويتم اختبارها على 

فترات منتظمة.

وفي عام 2012، لم يتم تسجيل أي حالة هامة من 
حاالت توقف األعمال، ولوحظ حدوث حاالت ال تذكر 

لتوقف األعمال ومت إدارتها بفعالية.

رأس املال البشري
تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من أدوات 

اجتذاب املواهب واالحتفاظ بها للحد من اخلسائر، 
وتقوم مبراجعة خطة التعاقب الوظيفي سنوياً.

التأمني
تلتزم الشركة بتوفير التغطية التأمينية الكافية 

التي تغطي جميع عواقب اخملاطر التالية:

اخملاطر العقارية  •
اخملاطر البحرية   •

•  مخاطر املسؤولية القانونية للمنتجات
•  مخاطر املسؤولية جتاه الغير 

•  مخاطر توقف األعمال
•  مخاطر املسؤولية عن الشحن والتفريغ

•  التأمني على احلياة جلميع موظفي الشركة

املسؤولية االجتماعية للشركة 
في عام 2010، أقرّت الشركة برنامجاً للمسؤولية االجتماعية يقوم على أربعة ركائز رئيسة هي الصحة 

والعافية، السالمة الغذائية واألمن الغذائي، املوظفني والبيئة والتوطني. وميكن اإلطالع على مزيد من 
التفاصيل في هذا الشأن في قسم املسؤولية االجتماعية للشركة من التقرير السنوي لعام 2012. وقد 
أنفقت الشركة في العام 2012 مبلغاً وقدره 1.27 مليون درهم وذلك تنفيذاً لبرنامجها الذي أقرته بشأن 

املسؤولية اإلجتماعية للشركة.
أداء األسهم

سعر السهم بنهاية الشهر )درهم(
2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

  سعر االفتتاح     أعلى سعر     أقل سعر     سعر اإلغالق

 حركة األسهم مقابل مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية ومؤشر قطاع اخلدمات 
االستهالكية لعام 2012

)األساس: 31 ديسمبر 2009(
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   حركة تقلب أسهم أغذية     مؤشر سوق أبوظبي )مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية(   
  مؤشر قطاع اخلدمات االستهالكية )مؤشر قطاعي )قطاع املستهلكني((

فئة املساهمني )عدد األسهم(
كما في 31 ديسمبر 2012

النسبة املئويةاإلجماليالشركاتاألفراداحلكومةالفئة
90.7%336,000,000144,890,30763,484,721544,375,028مواطنني

2.9%6,893,274158,68310,521,26217,573,219دول مجلس التعاون اخلليجي
0.2%1,270,024154,8891,424,913-عرب

6.1%5,491,52731,135,31336,626,840-أجانب
100%342,893,274151,810,541105,296,185600,000,000اإلجمالي

100%17.5%25.3%57.1%النسبة املئوية

املساهمون الذين ميلكون 5 باملائه أو أكثر
كما في 31 ديسمبر 2012

النسبة املئويةاألسهماملساهمون

51.00%306,000,000شركة صناعات القابضة العامة

5.00%30,000,000صندوق أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد

بيان االلتزام القانوني
لم تتعرض الشركة خالل عام 2012 ألي غرامات أو عقوبات من قبل هيئة األوراق املالية والسلع أو أي جهة 

تنظيمية قانونية بشأن أي مسألة تتعلق باألسواق املالية. إضافة إلى ذلك، لم ترد أي حالة هامة بعدم 
االلتزام بأي قواعد أو أنظمة نافذة، ولم يتم تسجيل أي أحداث رئيسة في عام 2012. 
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تقرير مجلس اإلدارة

 يسرّ مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع 
أن يقدم ملساهميها الكرام التقرير السنوي 

للشركة وقوائمها املالية املدققة للسنة 
املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

 حققت الشركة أداًء قوياً على مدار العام، جتلى 
في النمو امللفت إلجمالي مبيعاتها وأرباحها، 

 مبحافظتها على زخم منو أعمالها الرئيسية. 
عالوة على ذلك، حافظت الشركة على ميزانيتها 

 العمومية بوضع قوي ومعافى مما يوفر أساساً 
متيناً يدعم مشاريع النمو املستقبلية.

 وانصب اهتمام الشركة اإلستراتيجي خالل 
هذه الفترة على احلفاظ على النمو القوي في 

 مجال أعمالها الرئيسية املتمثلة في إنتاج 
 الدقيق والعلف احليواني من املطاحن الكبرى، 

واملياه املعبأة حتت اسم العالمة التجارية العني 
وعصائر كابري َسن؛ عبر العمل على تعزيز املنتجات 

احلديثة؛ والتوسع جغرافياً من خالل الدخول إلى 
األسواق الرئيسية، مع العمل في ذات الوقت على 

معاجلة حتديات زيادة تكاليف مدخالت اإلنتاج من 
خالل اعتماد مبادرات خلفض التكاليف على 

مستوى الشركة. 

ومتثلت أولويات الشركة بالنسبة ملنتجات يوبليه 
من األلبان الطازجة، وعصائر تشيكيتا الطبيعية 

التي مت طرحها حديثاً في األسواق، في توسيع 
نطاق التوزيع ليصل إلى منافذ البيع بكافة 

أنواعها، مع العمل على تعزيز ظهور املنتجات 
الواضح في املتاجر. ومت إطالق مجموعة متنوعة من 

حمالت التسويق التي تستهدف املنتجات ذات 
اإلقبال املنخفض. ونتيجة لذلك، تشهد منتجات 
يوبليه منواً متواصالً في أحجام مبيعاتها؛ ويجري 

العمل على تنفيذ العديد من التحسينات 
واملبادرات في السوق الهادفة لتشجيع املستهلكني 
على شراء املنتجات والترويج لها. ورغم التوزيع اجليد 
لعصائر تشيكيتا وعلى نطاق واسع، إال أن مبيعات 

هذه الفئة لم تكن باملستوى املتوقع؛ لذلك فإننا 
نعمل حالياً على تقييم الوضع وسنقوم بتعديل 

استراتيجتنا بناًء على نتائج التقييم. 

وفي تركيا، مت اإلنتهاء من تغيير العالمة التجارية 
لشركة تعبئة مياه الينابيع التي مت االستحواذ عليها 

مؤخراً وأصبحت جاهزة لإلطالق في الربع األول من 
 . عام 2013 حتت اسم العالمة التجارية اجلديدة ألنبنِ
وتتضمن أولوياتنا توسيع نطاق التوزيع في األقاليم 
التركية وطرح مياه الينابيع الطبيعية املعبأة باسم 

ألنبنِ في أسواق دولة اإلمارات العربية املتحدة في 
النصف الثاني من عام 2013. 

وفي مصر تأثرت مبيعاتنا وأرباحنا بفعل 
اإلضطرابات احمللية واإلقليمية وانخفاض الطلب 

إلى ما دون املتوقع، إضافة إلى عدد من املسائل 
التشغيلية والتنظيمية. وقمنا باتخاذ مجموعة 
من إجراءات إعادة الهيكلة بهدف زيادة الفعالية 

التنظيمية ومواكبة إستراتيجيات النمو الرئيسية 
التي تهدف إلى تعديل األعمال خالل عام 2013. 

ويسير املشروع اجلديد للمخبوزات اجملمدة حسب 
اخلطة بهدف إطالقه في الربع األخير من عام 

2013. واستعداداً لتلبية الطلبات املتوقعة على 
املدى املتوسط، عكفنا على تنفيذ عدة مشاريع 

بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية منها: )أ( زيادة الطاقة 
اإلنتاجية لعلف الدواجن التي ستكتمل في شهر 

أبريل 2013، )ب( زيادة الطاقة اإلنتاجية ملطاحن 
الدقيق التي ستدخل حيز العمل في الربع األول من 
عام 2014، )ج( بدء تشغيل خط تعبئة املياه اجلديد 

عالي السرعة في الربع الثاني من عام 2014 و)د( 
تدشني خطوط تعبئة املياه في قوارير سعة خمسة 
وعشرة لترات في تركيا من املتوقع أن يكتمل إجنازها 

في الربع الثاني من عام 2013. 

املبيعات
 بلغ صافي املبيعات 1.33 مليار درهم محققاً 

منواً قوياً بنسبة 16 باملائه مقارنًة بالعام املاضي، 
وقد جاء ذلك في املقام األول بفضل النمو القوي 

للمبيعات الذي حققه قسم األعمال االستهالكية 
بنسبة 26 باملائه، والنمو الذي حققه قسم 

األعمال الزراعية بنسبة 11 باملائه. 

صافي األرباح
بلغ صافي األرباح 125 مليون درهم محققاً منواً 

بنسبة 44.5 باملائه مقارنًة بالعام املاضي. وجاء هذا 
النمو القوي في األرباح بفعل حتسن هامش إجمالي 

األرباح مبقدار 4.5 نقطة مئوية، والذي يرجع في 
املقام األول إلى شراء احلبوب بأسعار تنافسية 

ومبادرات خفض التكاليف وزيادة الطاقة اإلنتاجية 
ملطاحن الدقيق والعلف التي عوضت عن احلاجة 

إلى املصادر اخلارجية وزيادة األسعار.

 مصاريف املبيعات والنفقات 
العمومية واإلدارية

متثل مصاريف املبيعات والنفقات العمومية 
واإلدارية التي بلغت 220 مليون درهم زيادة بنسبة 

36 باملائه مقارنًة بالعام املاضي. وترتبط هذه الزيادة 
باالستثمار في أعمال التسويق، ووحدات العمل 

اجلديدة، وارتفاع تكاليف التوزيع بسبب زيادة حجم 
املبيعات، والنفقات املتعلقة باملوظفني كما هي 

الزيادات التضخمية األخرى. وبلغت مصاريف 
املبيعات والنفقات العمومية واإلدارية كنسبة من 

املبيعات السنوية 16.6 باملائه، بزيادة قدرها 2.5 
نقطة مئوية مقارنًة بالعام 2011. وباستثناء ما 

يتعلق باألعمال اجلديدة وتزايد االستثمار في 
التسويق، فقد زادت مصاريف املبيعات والنفقات 

العمومية واإلدارية بنسبة 22 باملائه.

التدفقات النقدية
بلغ حجم التدفقات النقدية الناشئة عن األعمال 

التشغيلية 220 مليون درهم محققة زيادة 
ملحوظة باملقارنة مع العام املاضي بفضل ارتفاع 

األرباح وحتسن مستوى أداء رأس املال العامل. 

وبلغ حجم النقد املستخدم في أنشطة استثمارية 
104 مليون درهم ضمت بشكل أساسي االستثمار 
في مركز التوزيع الكبير، والشركة التركية لتعبئة 

املياه، ومصنع األلبان وآلياته. 

وبلغت قيمة النقد وما يعادله لدى الشركة 425 
مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2012 باملقارنة مع 

260 مليون درهم في السنة املالية 2011.

ولضمان توفر األموال النقدية، حتتفظ الشركة 
بخطوط ائتمان مصرفية كافية لتغطية 

متطلبات رأس املال العامل على املدى القصير 
بأسعار شديدة التنافسية. 

األصول غير اخملصصة
بحسب التقارير املالية للقطاعات، تتضمن األصول 
غير اخملصصة البالغة 562 مليون درهم بنود شهرة 

اجملموعة التجارية والنقد والرصيد املصرفي نظراً 
الرتكاز إدارة األموال على مستوى اجملموعة ككل.

اإللتزامات الرأسمالية واإللتزامات احملتملة
يرتبط مبلغ اإللتزامات الرأسمالية البالغ 162 
مليون درهم بكل من: مشروع اخملبوزات اجملمدة، 

ومركز التوزيع الكبير، وتوسيع الطاقة اإلنتاجية 
ملطاحن علف احليوانات، وشاحنات التوزيع وأصول 

رأسمالية أخرى. 

إصدار ضمانات مصرفية وخطابات اعتماد بقيمة 
83 مليون درهم: مت إصدار ضمانات مصرفية 
 مرتبطة باألداء لصالح العمالء في مجال 

توريد املنتجات، كما مت إصدار خطابات اعتماد 
 لصالح املوردين للمجموعة في مجال توريد 

املواد وقطع الغيار.
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قسم األعمال الزراعية
 يعكس صافي مبيعات قسم األعمال الزراعية 

الذي بلغ 853.5 مليون درهم لهذا العام منواً قوياً 
بنسبة 11 باملائه مقارنًة بالعام املاضي، وهو منو في 

حجم املبيعات في املقام األول.

 وبلغ صافي أرباح القسم 132 مليون درهم 
مرتفعاً بذلك ارتفاعاً ملفتاً بلغت نسبته51 باملائه 

باملقارنة بالعام املاضي، وقد أسهم فيه حتسن 
هامش الربح اإلجمالي بواقع 600 نقطة أساس. 

وقد جاء هذا التحسن في هامش الربح بشكل 
أساسي ثمرة ملبادرات خفض التكاليف واإلنتاج 
الداخلي لكميات من الدقيق والعلف مت شراؤها 
سابقاً من مصادر خارجية، هذا فضالً عن شراء 

احلبوب بأسعار تنافسية. 

قسم األعمال االستهالكية
بلغ صافي مبيعات قسم األعمال االستهالكية 

473 مليون درهم، محققاً منواً قوياً بنسبة 26 باملائه 
باملقارنة مع العام املاضي. 

ومنا صافي مبيعات فئة املياه واملشروبات البالغ 405 
مليون درهم بنسبة 26 باملائه على أساس سنوي؛ 

في حني بلغ صافي مبيعات فئة املواد الغذائية 
)األلبان ومعجون الطماطم واخلضروات اجملمدة( 
68.4 مليون درهم محققاً منواً بنسبة 23 باملائه 

باملقارنة مع العام املاضي.

وبلغ صافي أرباح القسم 38.6 مليون درهم محققاً 
منواً بنسبة 16 باملائه مقارنًة بالعام املاضي. وإذا ما 
أخذنا فئة املياه واملشروبات وحدها، فقد منا ربحها 
بنسبة 46 باملائه باملقارنة مع العام املاضي، لكن 

هذه النسبة عدلتها جزئياً خسائر فئة املواد 
الغذائية التي بلغت 26 مليون درهم )التي كان 

مصدرها بشكل أساسي منتجات األلبان وقسم 
األعمال في مصر(. وجاء النمو القوي ألرباح فئة 

املياه واملشروبات بفضل زيادة حجم املبيعات وحتسن 
هامش الربح اإلجمالي بواقع 300 نقطة أساس 

وبفعل ارتفاع األسعار على مدى العام.

التوقعات املستقبلية
على الرغم من التحديات التي تثيرها حالة عدم 

اإلستقرار السائدة حيال األوضاع االقتصادية في 
املنطقة وتقلبات أسواق السلع، فإننا نبقى 

متفائلني حيال آفاق وتوقعات إيرادات الشركة ومنو 
أرباحها في املستقبل، يدفعنا إلى ذلك عدة 

مؤشرات إيجابية تشمل: قوة امليزانية العمومية 
للشركة، واألداء الصلب ألعمال الشركة الرئيسية، 

ووضوح إستراتيجية الشركة املتركزة على حتسني 
أداء املنتجات التي أطلقت حديثاً، وأداء عمليات 

الشركة في مصر، والتوسع اجلغرافي، وزيادة 
االستثمار في تعزيز العالمة التجارية للشركة 

وتطوير قدراتها التصنيعية، وحتسني الكفاءة 
التشغيلية مع تقليل التكاليف.

األحداث التالية للفترة املالية
حتى تاريخ هذا التقرير لم تنشأ أية أحداث كبيرة 

ميكن أن تؤثر تاثيراً ملحوظاً على القوائم املالية 
لعام 2012. 

أعضاء مجلس اإلدارة
أُعيد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني في 
اجتماع اجلمعية العمومية السنوي الذي عقد 

بتاريخ 27 أبريل 2011 لوالية مدتها ثالث سنوات. 

وقد مت دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 
2011 البالغة 1.4 مليون درهم في عام 2012. كما 

أن املكافآت لعام 2012 بلغت 1.4 مليون درهم أيضاً.

أرباح املساهمني
يسر مجلس اإلدارة أن يوصي اجلمعية العمومية 

بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بنسبة 5 باملائه 
للسنة املالية 2012.

مدققو احلسابات
انتهت مدة عقد شركة تدقيق احلسابات احلالية 

برايس ووتر هاوس كوبرز، ويحق لهم التقدم مجدداً 
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 مصادق عليه من اجمللس 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 اإلستراتيجية، يشمل نظام التحفيز 

باألسهم لدى مجموعة أغذية عدداً من كبار 
املسؤولني التنفيذيني واملدراء في مختلف أقسام 

اجملموعة. ويأتي هذا البرنامج معززاً ملبادرات مكافآت 
األداء التي تكافئ األفراد على مدى قدرتهم على 

حتقيق األهداف املالية السنوية. ويكافئ نظام 
التحفيز باألسهم أفراد اإلدارة مبنحهم أسهماً في 
مجموعة أغذية وفق األداء العام للشركة بقياسه 
على أساس منو أرباح السهم الواحد املركبة لثالث 

سنوات وعلى أساس أداء الفرد. كما يتم وضع 
أهداف مالية وتشغيلية وتطويرية محددة كل سنة. 

نظام إعداد التقارير املالية
يرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع 

وفقاً ألفضل املعلومات املتوفرة لديهم أن:

 أ.  القوائم املالية، املعدة من قبل إدارة الشركة، 
متثل متثيالً نزيهاً ألوضاعها الفعلية ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية والتغيرات 
احلاصلة في حقوق مساهميها.

 ب.  الشركة حتتفظ بسجالت للحسابات 
حسب األصول.

ج.  مت تطبيق السياسات احملاسبية املناسبة بشكل 
مستمر في إعداد القوائم املالية، كما أن 
التقديرات احملاسبية تستند على أحكام 

منطقية وحكيمة.
د.  مت إعداد التقارير والقوائم املالية وفق املعايير 
احملاسبية الدولية املعتمدة في دولة 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 عالياً دورهم احليوي في 
إجناح كل مساعينا وجهودنا.

نيابة عن مجلس اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري
 رئيس مجلس اإلدارة

25 فبراير 2013
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احملتويات 
38 دة املدققة  تقرير عن البيانات املالية املوحَّ
39 د  بيان الدخل املوحَّ
40 د  بيان الدخل الشامل املوحَّ
41 د  بيان املركز املالي املوحَّ
42 د  بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحَّ
43 د  بيان التدفقات النقدية املوحَّ
67 - 44 دة  إيضاحات حول البيانات املالية املوحَّ

البيانات المالية الموّحدة
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تقرير مدقق احلسابات املستقل إلى السادة املساهمني في مجموعة أغذية ش.م.ع
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة جملموعة أغذية ش.م.ع )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يُشار إليها جميعاً بـ »اجملموعة«( والتي تتكون من بيان املركز 
ــة املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد  ــامل املوحد وبيان التغيرات في حقوق امللكي ــمبر 2012 وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل الش ــي املوحد كما في 31 ديس املال

للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات احملاسبية الهامة واملعلومات التفسيرية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية
ــؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية، وعن تلك الرقابة الداخلية التي حتددها اإلدارة  إن اإلدارة مس

على أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

مسؤولية مدقق احلسابات
ــر التدقيق الدولية.  ــا. لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً ملعايي ــى عملية التدقيق التي قمنا به ــذه البيانات املالية املوحدة بناًء عل ــي إبداء رأينا حول ه ــؤوليتنا ف ــر مس تنحص
ــة التدقيق للتوصل إلى ضمان معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية خاليًة  ــذه املعايير التزامنا باملتطلبات األخالقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملي ــتدعي ه تس

من أية أخطاء جوهرية.

ــتند هذه اإلجراءات اخملتارة إلى  تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة. تس
تقدير مدقق احلسابات، مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية للبيانات املالية املوحدة، سواًء كان ذلك بسبب االحتيال أو اخلطأ. وعند القيام بتقييم تلك اخملاطر، 
ــأة وعرضها العادل للبيانات املالية املوحدة بهدف تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب  ــابات في االعتبار الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد املنش يأخذ مدقق احلس
الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. تتضمن عملية التدقيق كذلك تقييماً ملالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية 

التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييماً ألسلوب عرض البيانات املالية بشكل عام.

نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساٍس مناسٍب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.

الرأي
ــمبر 2012 وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية  ــركة كما في 31 ديس ــكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية عن املركز املالي للش برأينا، تعبر البيانات املالية املرفقة بش

للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقاً ملتطلبات القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته، نفيدكم مبا يلي:

)i(  أننا حصلنا على كافة املعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
ــنة 1984  ــادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )8( لس ــارية للقانون االحت ــدة تتوافق، ومن كافة النواحي اجلوهرية، مع األحكام الس ــة املوح ــات املالي )ii(  أن البيان

وتعديالته ومع النظام األساسي للشركة؛
)iii(  أن الشركة قد احتفظت بسجالت محاسبية صحيحة وقد قامت بعملية جرد فعلية للمخزون وفقاً لإلجراءات املتفق عليها؛

)iv(  أن املعلومات املالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر حسابات الشركة؛ و
ــنة 1984  ــادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )8( لس ــارية للقانون االحت ــركة قد أخلت بأي من األحكام الس ــت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الش ــم يلف )v(  ل

وتعديالته أو نظامه األساسي بشكل ميكن أن يؤثر جوهرياً على أنشطتها أو مركزها املالي كما في 31 ديسمبر 2012.

برايس ووترهاوس كوبرز

25 فبراير 2013

جاك فاخوري
سجل مدققي احلسابات املشتغلني رقم 379

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

برايس ووترهاوس كوبرز
 البرج الشرقي، الطابق التاسع 

 مركز أبوظبي التجاري، ص.ب: 45263 
 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

 هاتف:  6800 694 2)0( 971+، فاكس:  6610 645 2)0( 971+ 
www.pwc.com/middle-east
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بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات
2012

ألف درهم
2011

ألف درهم

1,326,6051,144,312اإليرادات
)907,562()992,002(6تكلفة املبيعات

334,603236,750إجمالي األرباح
78,22613,594صافي اإليرادات األخرى
)99,661()137,975(8مصاريف البيع والتوزيع

)61,443()81,622(9مصاريف عمومية وإدارية
)2,169()2,834(10البحث والتطوير

120,39887,071النتائج من األنشطة التشغيلية
13,6056,226إيرادات التمويل

)6,974()9,485(مصاريف التمويل

124,51886,323األرباح قبل ضريبة الدخل
-11220, 25إيرادات ضريبة الدخل

124,73886,323أرباح السنة العائدة إلى مالكي حقوق امللكية في اجملموعة
120.2080.144ربحية السهم األساسية واخملفضة )بالدرهم(

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 44 إلى 67 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

124,73886,323أرباح السنة العائدة إلى مالكي حقوق امللكية في اجملموعة
إيرادات شاملة أخرى

)3,779(126فروق صرف العمالت األجنبية من العمليات األجنبية
)1,300()1,400(تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان

)5,079()1,274(إيرادات شاملة أخرى
123,46481,244مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى مالكي حقوق امللكية في اجملموعة

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 44 إلى 67 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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إيضاحات
2012

ألف درهم
2011

ألف درهم

املوجودات
موجودات غير متداولة

13621,079598,137ممتلكات ومنشآت ومعدات
5,3592,164سلفة مقدمة على ممتلكات ومنشآت ومعدات

1495,47292,986الشهرة التجارية
-1513,462موجودات غير ملموسة

735,372693,287مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة
16265,611253,893مخزون

17169,722141,883ذمم مدينة جتارية وأخرى
1895,08974,110تعويض حكومي مدين

-1910,000موجودات مالية متاحة للبيع
20437,506268,657أرصدة نقدية ومصرفية

977,928738,543مجموع املوجودات املتداولة

مطلوبات متداولة
21158,750214,733قروض مصرفية )اجلزء املتداول(

22243,605149,672ذمم دائنة جتارية وأخرى
231,4001,839مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

403,755366,244مجموع املطلوبات املتداولة

574,173372,299صافي املوجودات املتداولة
2426,09820,521مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

21152,7908,500قروض مصرفية )اجلزء غير املتداول(
-25826مطلوب الضريبة املؤجلة

9001,098مطلوبات أخرى

180,61430,119مجموع املطلوبات غير املتداولة

1,128,9311,035,467صافي املوجودات

حقوق امللكية
26600,000600,000رأس املال

2762,95150,477احتياطي قانوني
)3,809()3,683(احتياطي حتويل عمالت

469,663388,799أرباح محتجزة

1,128,9311,035,467مجموع حقوق امللكية

دة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 فبراير 2013 ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل: مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحَّ

 سعادة راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

 إلياس أسيمكوبولوس
الرئيس التنفيذي

 إقبال حمزة 
املدير املالي

بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 44 إلى 67 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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رأس املال
ألف درهم

احتياطي قانوني
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

احتياطي حتويل
 عمالت

ألف درهم
اجملموع

ألف درهم

984,223)30(600,00041,845342,408الرصيد في 1 يناير 2011
مجموع الدخل الشامل للسنة

86,323-86,323--أرباح السنة
إيرادات شاملة أخرى

فروق حتويل العمالت األجنبية
)3,779()3,779(---على العمليات األجنبية

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب 
)1,300(-)1,300(--أعضاء اللجان

معامالت مع أحد املساهمني
)30,000(-)30,000(--توزيعات األرباح لعام 2010

51,244)3,779(55,023--مجموع الدخل الشامل
تغييرات املالك املباشرة في حقوق امللكية

--)8,632(8,632-حتويل إلى احتياطي قانوني

1,035,467)3,809(600,00050,477388,799الرصيد في 31 ديسمبر 2011
مجموع الدخل الشامل للسنة

124,738-124,738--أرباح السنة
إيرادات شاملة أخرى:

 فروق حتويل العمالت األجنبية على 
126126---العمليات األجنبية

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب 
)1,400(-)1,400(--أعضاء اللجان

معامالت مع أحد املساهمني
)30,000(-)30,000(--توزيعات األرباح لعام 2011
93,33812693,464--مجموع الدخل الشامل

تغييرات املالك املباشرة في حقوق امللكية
--)12,474(12,474-حتويل إلى احتياطي قانوني

1,128,931)3,683(600,00062,951469,663الرصيد في 31 ديسمبر 2012

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 44 إلى 67 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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إيضاحات
2012

ألف درهم
2011

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
124,51886,323أرباح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت بسبب:
1354,77345,082االستهالك

9,4856,974مصاريف متويل
)6,226()13,605(إيرادات متويل

-79,593ممتلكات ومنشآت ومعدات محذوفة
164)67(7خسائر من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

)2,707(7,925انخفاض قيمة اخملزون
)1,243()1,624(احلركة على مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

247,2605,087مخصص مكافآت نهاية خدمة للموظفني

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية خدمة للموظفني وقبل 
198,258133,454التغييرات في رأس املال العامل

)36,958()19,447(زيادة في اخملزون
)5,686()23,812(زيادة في الذمم املدينة التجارية واألخرى

40,888)20,979( )زيادة(/ نقص في تعويض حكومي مدين
)37,048(88,149زيادة/)نقص( في ذمم دائنة جتارية وأخرى

1,533)439()نقص(/ زيادة في املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة
)1,268()1,683(24دفع مكافآت نهاية خدمة للموظفني
)220()198(نقص في الذمم الدائنة طويلة األجل

219,84994,695صافي النقد الناجت عن األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)144,334()82,374(13االستحواذ على ممتلكات ومنشآت ومعدات
554479عوائد بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

11,6346,153إيرادات متويلية مستلمة
-)23,253(30استثمار في شركة تابعة

-)263(االستحواذ على موجودات غير ملموسة
-)10,000(شراء موجودات مالية متاحة للبيع

)137,702()103,702(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

88,30780,427قروض مصرفية، صافي
)30,000()30,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)6,660()9,279(مصاريف متويل مدفوعة

49,02843,767صافي النقد الناجت عن األنشطة التمويلية
165,175760الزيادة في النقد وما في حكمه
259,726258,966النقد وما في حكمه في 1 يناير

20424,901259,726النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 44 إلى 67 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
ــنة 2004. ومتتلك صناعات )اجملموعة القابضة العامة(  ــركة مساهمة عامة مبوجب القرار الوزاري رقم )324( لس ــت مجموعة أغذية ش.م.ع )»اجملموعة«( كش تأسس
نسبة 51% من أسهم اجملموعة. وتشتمل األنشطة األساسية للشركة على التأسيس واالستثمار والتجارة وتشغيل الشركات واملشاريع املرتبطة بقطاع األغذية 

واملشروبات.
ــنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012 على اجملموعة وشركاتها التابعة املذكورة أدناه )ويشار إليهم مجتمعني  ــركة كما في وللس تتضمن البيانات املالية املوحدة للش

ــة«(: ـ »اجملموع ــ ب

الشركة التابعة
بلد التأسيس

ومزاولة
النشاط

احلصة في رأس املال %

النشاط الرئيسي 20122011

اإلمارات شركة املطاحن الكبرى ش.م.ع
العربية
املتحدة

إنتاج وبيع الدقيق وعلف احليوانات.100100

اإلمارات شركة العني لألغذية واملشروبات
العربية
املتحدة

إنتاج وتعبئة وبيع املياه املعبأة، واملياه 100100
املنكهة، والعصائر، والزبادي، ومعجون

الطماطم، واخلضراوات اجملمدة.
اإلمارات مصنع العني لتصنيع وتعليب اخلضروات

العربية
املتحدة

تصنيع وبيع معجون الطماطم 100-
واخلضروات اجملمدة

جمهوريةالعني لألغذية واملشروبات ذ.م.م. )مصر(
مصر

العربية

تصنيع وبيع معجون الطماطم، والفلفل 100100
احلار، ومركز الفاكهة، واخلضروات اجملمدة

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

Agthia Grup Icecek ve Dagitim Sanayi ve Ticaret
Limited Sirketi

)املعروفة سابقاً باسم: بليت سو تورزم بيترول جيدا ناكليا 
بازارالما إتهاالت إهراقات تيكرات في سانايا ليمتد إس تي 

إي )بيليت سو((
Pelit Su Turizm Petrol Gida Nakliye Pazarlama Ithalat
Ihracat Ticaret Ve Sanayi Ltd, STI (Pelit Su)

إنتاج وتعبئة وبيع املياه املعبأة.-100تركيا

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

ملخص السياسات احملاسبية الهامة  2
ــية املطبقة في عرض هذه البيانات املالية املوحدة مبينة أدناه. مت تطبيق هذه السياسات بانتظام خالل السنوات املعروضة، إال إذا مت  ــبية الرئيس ــات احملاس إن السياس

النص على غير ذلك.

أساس اإلعداد  1-2
ــيرات املعايير الدولية للتقارير  ــيرات الصادرة عن جلنة تفس ــداد البيانات املالية املوحدة جملموعة أغذية ش.م.ع وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية والتفس ــد مت إع لق
ــارية للقانون االحتادي اإلماراتي رقم 8. وقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة طبقاً ملبدأ التكلفة التاريخية كما مت تعديلها بإعادة  املالية مع االلتزام باألحكام الس

تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع.
إن إعداد البيانات املالية بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة، كما يقتضي من اإلدارة ممارسة حكمها في 
ــبية للشركة. لقد مت اإلفصاح عن اجملاالت التي تنطوي على درجة عالية من احلكم أو التعقيد أو اجملاالت التي تعد فيها االفتراضات  ــات احملاس عملية تطبيق السياس

والتقديرات أساسية للبيانات املالية في اإليضاح 4.

التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات  1-1-2
)أ( املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة التي تبنتها اجملموعة

ــارية املفعول للمرة األولى للسنة املالية التي بدأت في 1 يناير 2012 والتي كان لها  ــيرات س ــيرات صادرة عن جلنة التفس ال توجد معايير دولية للتقارير املالية أو تفس
تأثير جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

)ب( معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها
باستثناء ما متت اإلشارة إليه أدناه، لم تتبنى اجملموعة مبكراً املعايير اجلديدة والتفسيرات الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:

معايير جديدة وتعديالت للمعايير:
سارية للفترات 

السنوية اعتباراً من
تعديل على املعيار احملاسبي الدولي رقم 1، عرض البيانات املالية فيما يتعلق بالدخل الشامل األخر، ) أصبح سارياً اعتبارا من 1 يناير 
2012(. هذه التعديالت تتطلب من جميع الكيانات جتميع عناصرها املعروضة في الدخل الشامل األخر على أساس إمكانية إعادة 

تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة في وقت الحق ) تعديالت إعادة التصنيف(. وال تتناول التعديالت العناصر التي يتم عرضها في الدخل 
الشامل األخر.

1 يوليو 2012

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 19، منافع 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.

1 يناير 2013

44     أغذية التقرير السنوي لعام 2012



دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تـابـع(  2
أساس اإلعداد )تـابـع(  1-2

التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات )تـابـع(  1-1-2
)ب( معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها )تـابـع(

معايير جديدة وتعديالت للمعايير:
سارية للفترات 

السنوية اعتباراً من

1 يناير 2013املعيار احملاسبي الدولي 27، البيانات املالية املنفصلة )تعديل 2011( يتضمن املتطلبات املتعلقة بالبيانات املالية املنفصلة

املعيار احملاسبي الدولي 28، الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )تعديل 2011( يتضمن املتطلبات املتعلقة بالشركات الزميلة واملشاريع 
املشتركة والتي يلزم خضوعها حملاسبة حقوق امللكية عقب إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11.

1 يناير 2013

التعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 32، األدوات املالية: العرض- توضح التعديالت معايير املقاصة في املعيار احملاسبي الدولي رقم 
32 ملعاجلة 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.

1 يناير 2014

خالل دورة التحسينات السنوية بني عامي 2009-2011، مت إدخال تعديالت على املعايير التالية:
- املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1 - إتاحة التطبيق املتكرر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1، تكاليف االقتراض على بعض 

األصول املؤهلة، والذي يتطلب من املنشأة قياس القروض احلكومية بسعر فائدة أقل من املعروض في السوق على القيمة العادلة عند 
االعتراف املبدئي

- املعيار احملاسبي الدولي رقم 1- توضيح متطلبات احلصول على املعلومات املقارنة
- املعيار احملاسبي الدولي رقم 16 - تصنيف صيانة املعدات

- املعيار احملاسبي الدولي رقم 32 - توضيح أن األثر الضريبي لتوزيع األرباح على حاملي أدوات حقوق امللكية يجب احتسابه وفقاً للمعيار 
احملاسبي الدولي رقم 12، ضرائب الدخل

- املعيار احملاسبي الدولي رقم 34، توضيح التقارير املرحلية للمعلومات القطاعية إلجمالي املوجودات من أجل تعزيز االتساق مع 
متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 القطاعات التشغيلية

1 يناير 2013

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

الرئيسية أو االتفاقيات املماثلة.

1 يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9، األدوات املالية: التصنيف والقياس )يقصد به استبدال كامل للمعيار احملاسبي الدولي رقم 39(
يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 أن يتم تصنيف كافة املوجودات املالية املوجودة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم 39 

األدوات املالية: التسجيل والقياس بأن يتم قياسها الحقاً إما بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة. على وجه التحديد، استثمارات الدين 
احملتفظ بها ضمن منوذج األعمال التي تهدف إلى حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي حتتوي على التدفقات النقدية التعاقدية 

التي هي وحدها دفعات ألصل الدين والفائدة على املبلغ الرئيسي املستحق يتم قياسها عموماً بالتكلفة املطفأة في نهاية الفترات 
احملاسبية الالحقة. يتم قياس جميع استثمارات الدين األخرى بقيمتها العادلة في نهاية الفترات احملاسبية الالحقة.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية وهذه التعديالت في البيانات املالية املوحدة لفترة التطبيق األولي عندما 
تصبح سارية. لم تقم اجملموعة بعد بتقييم التأثير الكامل للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9، خاصة وأن النواحي املتعلقة بالتحوط 

وانخفاض القيمة الزالت معلقة في املعيار، ويعتزم تبنيه في الفترة املبدئية التي يصبح تطبيقه إلزامياً.

1 يناير 2015

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10، البيانات املالية املوحدة، يبني على املبادئ القائمة من قبل من خالل حتديد مفهوم السيطرة 
والعامل احلاسم في حتديد ما إذا كان ينبغي إدراج كيان ما ضمن البيانات املالية املوحدة للشركة األم. يقدم املعيار إرشادات إضافية 

للمساعدة في حتديد السيطرة عندما يعصب إجراء تقييم.

1 يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11 ميثل انعكاساً أكثر واقعية للترتيبات املشتركة من خالل التركيز على حقوق والتزامات األطراف في 
الترتيب بدالً من شكلها القانوني. هناك نوعان من الترتيبات املشتركة: العمليات املشتركة واملشاريع املشتركة. العمليات املشتركة 

تنشأ عندما يكون املشغل املشترك له حقوق في املوجودات واملطلوبات املتعلقة بالترتيب وبالتالي يقوم باحتساب املوجودات 
واملطلوبات واإليرادات واملصروفات. املشاريع املشتركة تنشأ عندما يكون املشروع املشترك له حقوق في صافي موجودات الترتيب 

وبالتالي يقوم باحتساب الفوائد على أساس حقوق امللكية. لم يعد مسموحاً بالتوحيد النسبي للمشروعات مشتركة.

1 يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 12، »اإلفصاح عن احلقوق في الكيانات األخرى«، ويشمل متطلبات اإلفصاح جلميع أشكال احلقوق في 
الكيانات األخرى، مبا في ذلك الترتيبات املشتركة والشركات الزميلة، والشركات ذات األغراض اخلاصة وغيرها من العناصر غير املضمنة 

في امليزانية العمومية.

1 يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 13، قياس القيمة العادلة - ميثل اكتمال إنشاء املشروع املشترك لتحديد مصدر واحد للمتطلبات 
بشأن كيفية قياس القيمة العادلة مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية. يهدف املعيار إلى حتسني االتساق واحلد من التعقيد من خالل 

توفير تعريف دقيق للقيمة العادلة وحتسني متطلبات اإلفصاح لالستخدام عبر املعايير الدولية للتقارير املالية. هذا األمر ينطبق على 
األدوات املالية وغير املالية. بشكٍل عام، متطلبات اإلفصاح سوف تكون أكثر شموالً.

1 يناير 2013

تتوقع اإلدارة أن ال يكون ملعظم تعديالت املعايير والتفسيرات ذات الصلة تأثير جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
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دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تـابـع(  2
التوحيد  2-2
الشركات التابعة

ــرة أو غير مباشرة، في السياسات املالية والتشغيلية، األمر الذي  ــركات التابعة هي جميع الكيانات التي متتلك اجملموعة فيها القدرة على التحكم، بصورة مباش الش
ــتها حالياً أو تلك القابلة للتحويل  ــب امتالك حصة تزيد على أكثر من نصف حقوق التصويت. إن وجود وتأثير حقوق التصويت احملتملة التي يتم ممارس ــا يتطل ــادة م ع
ــيطرة إلى  ــركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال الس ــيطرة على كيان آخر. ويتم توحيد الش ــد تقييم ما إذا كانت اجملموعة متارس الس ــا في االعتبار عن ــم أخذه يت

اجملموعة. ويتم إلغاء هذا التوحيد من تاريخ توقف تلك السيطرة.

يتم احتساب االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة. ويتم تعديل التكلفة لتعكس التغيرات في املبلغ الناشئ عن التعديالت الطارئة على 
املبلغ. وتشمل التكلفة أيضاً التكاليف التي تُعزى مباشرة إلى االستثمار.

ــركات اجملموعة. كما يتم استبعاد األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت  ــركات واألرصدة واإليرادات واملصاريف للمعامالت بني ش ويتم حذف املعامالت فيما بني الش
ــاق مع السياسات املعتمدة من  ــركات التابعة عند الضرورة لضمان االتس ــبية للش ــات احملاس ــركات املعترف بها في املوجودات. وقد مت تغيير السياس  فيما بني الش

قبل اجملموعة.

إندماجات األعمال
ــركات التابعة من قبل اجملموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات،  ــراء احملاسبية الحتساب االستحواذ على الش ــتخدام طريقة الش يتم اس

وأدوات حقوق امللكية املصدرة واملطلوبات املتكبدة في تاريخ الصرف، جنباً إلى جنب مع القيمة العادلة ألي مبلغ محتمل دائن.

ــتحوذ عليه من  ــابقة في رأس املال املس ــتحوذ عليها، والقيمة العادلة في تاريخ االقتناء ألية حصة س ــغ احملَول، وقيمة أية حقوق أقلية في املس ــن املبل ــض ع إن الفائ
ــجيلها جميعاً كشهرة. وإذا كانت هذه هي أقل من القيمة العادلة لصافي املوجودات  ــتحوذ عليها يتم تس القيمة العادلة حلصة اجملموعة من صافي املوجودات املس

للشركة التابعة املكتسبة في حالة الشراء، فإنه يتم االعتراف بالفرق مباشرًة في بيان الدخل الشامل )إيضاح 6-2(.

التغيرات في حصص امللكية في الشركات التابعة من دون حدوث تغيير في السيطرة
يتم احتساب املعامالت مع احلقوق غير املسيطرة، والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة، كمعامالت حقوق ملكية - أي كمعامالت مع املالك بصفتهم مالك. تسجل 

مكاسب أو خسائر استبعاد احلقوق غير املسيطرة أيضاً في حقوق امللكية.

تقارير قطاعية  3-2
تتم كتابة التقارير القطاعية على نحٍو يتفق مع التقارير الداخلية املقدمة إلى رئيس التشغيل املسئول عن اتخاذ القرار.

ــب منها إيرادات وتتكبد نفقات، مبا في ذلك اإليرادات  ــطة التجارية التي قد تكس ــارك في األنش ــغيلي هو عبارة عن إحدى مكونات اجملموعة التي تش القطاع التش
ــكل منتظم من قبل الرئيس  ــغيل بش ــغيلية جلميع قطاعات التش واملصروفات التي تتعلق باملعامالت مع أي من عناصر اجملموعة األخرى. وتتم مراجعة النتائج التش

التنفيذي للشركة التخاذ قرارات حول املوارد التي يتعني تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها، والتي توجد معلومات مالية منفصلة متاحة عنها )انظر إيضاح 5(.

حتويل العمالت األجنبية  4-2
)أ( العملة الوظيفية وعملة العرض

ــان فيها )»العملة  ــية التي يعمل الكي ــتخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيس ــن كيانات اجملموعة باس ــي البيانات املالية لكل كيان م ــاس البنود املدرجة ف ــم قي يت
الوظيفية«(. ويتم إظهار البيانات املالية املوحدة »بالدرهم اإلماراتي« )الدرهم(، وهو عملة العرض للشركة.

)ب( معامالت وأرصدة
ــائدة في تواريخ املعامالت أو التقييم الذي يتم من خالله إعادة قياس  ــعار الصرف الس ــتخدام أس يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باس
ــوية هذه املعامالت ومن التحويل وفقاً ألسعار الصرف في نهاية العام من املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية  ــائر الناجتة عن تس البنود. ويتم إدراج األرباح واخلس

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 أياً منها عملة اقتصاد مفرط في التضخم( والتي لديها عملة مختلفة عن عملة العرض يتم حتويلها إلى 

عملة العرض كما يلي:

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

إن اإليرادات واملصروفات لكل بيان للدخل املوحد يتم حتويلها وفقاً للمعدل السائد في تاريخ املعاملة، و  )ii(

يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناجتة في الدخل الشامل األخر.  )iii(
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تـابـع(  2
املمتلكات واملنشآت واملعدات  5-2

ــائر انخفاض القيمة ، في حال وجودها. وتشتمل التكلفة على املصاريف  ــتهالك املتراكم وخس ــآت واملعدات بالتكلفة ناقصاً االس يتم قياس بنود املمتلكات واملنش
ــأة ذاتياً على تكلفة املواد والعمالة املباشرة ، وأي تكاليف أخرى منسوبة  ــاء تلك املوجودات. يتم احتساب تكلفة املوجودات املنش ــرة إلى حيازة أو إنش ــوبة مباش املنس
مباشرًة 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.

ــل تدفق املنافع  ــط عندما يكون من احملتم ــب االقتضاء، فق ــل أو يتم اإلعتراف بها كأصل منفصل، حس ــي القيمة الدفترية لألص ــة ف ــف الالحق ــم إدراج التكالي يت
االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إلى اجملموعة، وكان ميكن قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق. ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء املستبدل. ويتم قيد 

جميع اإلصالحات والصيانة األخرى في بيان الدخل املوحد خالل الفترة املالية التي يتم تكبدها فيها.

ــتخدام  ــتهالك على املوجودات األخرى باس ــاب االس ــتهالك على األراضي ذات امللكية اخلاصة، غير أنها تخضع الختبار انخفاض القيمة. ويتم حس ــاب اس ال يتم حس
طريقة القسط الثابت لتحديد تكلفتها أو املبالغ املعاد تقييمها وفقاً لقيمها املتبقية وأعمارها اإلنتاجية، كما يلي:

20-40 سنةمباني
4-20 سنةمنشآت ومعدات

2-3 سنواتمعدات أخرى
4-8 سنواتمركبات

4-5 سنواتأثاث وتركيبات

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

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

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.

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.

ــتهالك تلك  ــغيل ويتم اس ــييد وبدء التش ــب للموجودات مبجرد االنتهاء من التش ــمالية قيد اإلجناز إلى التصنيف املناس ثم يتم حتويل التكاليف من األعمال الرأس
املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها اعتباراً من تاريخ اإلجناز والتشغيل.

املوجودات غير امللموسة  6-2
الشهرة التجارية  1-6-2

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

ــنوياً النخفاض القيمة وحتميلها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة املتراكمة. وال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة.  ــهرة التجارية س يتم اختبار الش
ــب، والذي تطلب  ــاس التدفقات النقدية املتوقعة من الوحدات املكونة للنقد ذات الصلة ثم خصمها مبعدل خصم مناس ــابية على أس يتم تنفيذ العمليات احلس

تقديره بعض األحكام.

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

املوجودات غير امللموسة األخرى املستحوذ عليها  2-6-2
ــة تدفق املنافع  ــوق من ناحية احتمالي ــة التي تعكس توقعات الس ــل مبدئياً بالقيمة العادل ــكٍل منفص ــتحوذ عليها بش ــة املس ــم قياس املوجودات غير امللموس يت

االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصول إلى الكيان.

 املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة ال تخضع لإلطفاء لكن يتم اختبارها سنوياً النخفاض القيمة أو على فترات أقرب من ذلك إذا كانت هناك 
أحداث وظروف ميكن أن تشير إلى انخفاض القيمة الدفترية سواًء بصورة فردية أو على مستوى وحدة تكوين النقد.

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي لألصل غير امللموس ذي العمر اإلنتاجي غير احملدد سنوياً لتحديد ما إذا كان تقييم العمر اإلنتاجي ال يزال موثوقاً. في حال ثبوت عدم دقته، 
ــتقبلي. يتم قياس األرباح أو اخلسائر الناجتة عن إلغاء االعتراف باألصل غير امللموس  ــاس مس فإنه يتم إجراء تغيير في العمر اإلنتاجي من غير احملدد إلى احملدد على أس

على أساس الفرق بني صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في الربح أو اخلسارة عندما يتم إلغاء االعتراف باملوجودات.
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تـابـع(  2
انخفاض قيمة املوجودات غير املالية  7-2

ــتهالك لالنخفاض  ــنوياً النخفاض القيمة. وتتم مراجعة املوجودات التي تخضع لالس ــتهالك ويتم اختبارها س ال تخضع املوجودات التي لها عمر إنتاجي محدد لالس
ــائر االنخفاض في قيمة املبلغ  ــترداد. يتم االعتراف بخس ــير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالس في القيمة كلما وقعت أحداث أو تغيرات في الظروف تش
الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. أما املبلغ القابل لالسترداد فهو األعلى من القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة 
قيد االستخدام. وألغراض حتديد اإلنخفاض في القيمة، يتم جتميع املوجودات على أدنى املستويات حيث تكون هناك تدفقات نقدية بشكل منفصل قابلة للتحديد 
ــس محتمل لالنخفاض في القيمة في تاريخ  ــهرة التجارية التي عانت من وجود انخفاض في القيمة لعك ــم مراجعة املوجودات غير املالية بخالف الش ــة(. تت  )مكَون

كل تقرير.

املوجودات املالية  8-2
تقوم اجملموعة بتصنيف موجوداتها املالية في الفئات التالية: 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( القروض والذمم املدينة
ــط. ويتم إدراجها في املوجودات املتداولة،  ــوٍق نش ــتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في س القروض والذمم املدينة هي موجودات مالية غير مش
ــمولة بالتقرير. وتصنف هذه املوجودات على أنها غير متداولة. وتتألف القروض والذمم املدينة لدى  ــهراً بعد نهاية الفترة املش ــتثناء الذمم املدينة ألكثر من 12 ش باس

اجملموعة من »الذمم املدينة التجارية واألخرى« و »النقد وما في حكمه« في امليزانية العمومية )إيضاح 2-12 وإيضاح 13-2(.

)ب( املوجودات املالية املتاحة للبيع
ــتقات التي لم يتم تصنيفها في هذه الفئة أو في أٍي من الفئات األخرى. ويتم إدراجها في املوجودات غير املتداولة، ما لم  املوجودات املالية املتاحة للبيع هي غير املش

يبلغ االستثمار مرحلة االستحقاق أو كانت اإلدارة تعتزم استبعادها في غضون 12 شهراً من نهاية الفترة املشمولة بالتقرير.

انخفاض قيمة املوجودات املالية  9-2
ــى انخفاض قيمة املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالية. وتنخفض قيمة  ــة في نهاية كل فترة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي عل ــوم اجملموع تق
ــائر االنخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو  األصل املالي أو مجموعة من املوجودات املالية ويتم تكبد خس
ــتقبلية  ــارة هذا )أو هذه األحداث( تأثير على التدفقات النقدية املس ــارة«(، ويكون حلدث اخلس أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي لألصل )»حدث خس

املقدرة لألصل املالي أو مجموعة من املوجودات املالية التي ميكن تقديرها بشكٍل موثوق.

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

ــة والقيمة احلالية  ــأة على أنها الفرق بني قيمتها املدرج ــها بالتكلفة املطف ــة فيما يتعلق باملوجودات املالية التي يتم قياس ــارة انخفاض القيم ــاب خس يتم احتس
للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي.

ــكل مجموعات ذات مخاطر  ــار انخفاض القيمة للموجودات املالية الهامة بصورة منفردة، بينما يتم تقييم باقي املوجودات املالية بصورة جماعية على ش ــم اختب يت
ائتمانية مشتركة. ويتم االعتراف بكافة خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل املوحد.

ــبة للموجودات املالية  ــائر انخفاض القيمة. بالنس ــائر انخفاض القيمة إذا كان ذلك العكس يرتبط بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخس يتم عكس خس
التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، يتم االعتراف بعكس خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل املوحد.

األدوات املالية  10-2
ــى أطراف ذات عالقة وقروض  ــتحقة من/ إل ــرى ومبالغ نقدية وأرصدة لدى البنوك وذمم دائنة جتارية وأخرى ومبالغ مس ــن ذمم مدينة جتارية وأخ ــة م ــف األدوات املالي تتأل

مصرفية. يتم االعتراف باألداة املالية عندما تصبح اجملموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة املعنية.

يتم االعتراف باألدوات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أية تكاليف منسوبة للمعامالت.

ــن تلك املوجودات املالية أو عندما تقوم اجملموعة  ــتالم التدفقات النقدية م ــم إيقاف االعتراف باملوجودات املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية للمجموعة في اس ويت
ــاف االعتراف باملطلوبات املالية عند  ــيطرة أو بكافة مخاطر وامتيازات ملكية تلك املوجودات. ويتم إيق ــودات املالية إلى طرف آخر بدون االحتفاظ بالس ــل املوج بتحوي

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.

ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية بصورٍة 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 نية 

للتسوية على أساس الصافي، أو حتقيق األصل وتسوية املطلوب في وقٍت واحد.
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تـابـع(  2
اخملزون  11-2

ــتمل تكاليف اخملزون  ــادر أوالً. تش ــوارد أوالً ص ــزون على مبدأ ال ــل. ترتكز تكلفة اخمل ــن حتقيقها أيهما أق ــي القيمة املمك ــعر التكلفة أو صاف ــزون بس ــاس اخمل ــم قي  يت
ــي إحضار اخملزون إلى مكانه ووضعه احلاليني. فيما  ــازة اخملزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى املتكبدة ف ــف املتكبدة في حي ــى املصاري عل
ــتثناء  ــغيلية االعتيادية، باس ــاس معدل الطاقة التش ــبة مالئمة من املصاريف العامة لإلنتاج على أس ــتمل التكلفة على نس يتعلق باخملزون الذي يتم تصنيعه تش

تكاليف االقتراض.

تتمثل صافي القيمة املمكن حتقيقها بسعر البيع املقدر في سياق العمل املعتاد ناقصاً تكاليف اإلجناز املقدرة ومصاريف البيع.

الذمم املدينة التجارية  12-2
ــياق العمل املعتاد. إذا كان من املتوقع حتصيلها في خالل  ــتحقة من عمالء عن بضائع مباعة أو خدمات مقدمة في س الذمم املدينة التجارية هي عبارة عن مبالغ مس
ــا تصَنف على أنها  ــول متداولة. وإذا لم يكن كذلك، فإنه ــول(، فإنها تصنف على أنها أص ــأة إذا كانت أط ــغيل العادية للمنش ــدة أو أقل )أو في دورة التش ــنة واح س

موجودات غير متداولة.

يتم االعتراف بالذمم املدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص انخفاض القيمة.

النقد وما في حكمه  13-2
ــتثمارات  ــدوق والودائع احملتفظ بها حتت الطلب لدى املصارف وغيرها من االس ــن النقد وما في حكمه النقد في الصن ــان املوحد للتدفقات النقدية، يتضم ــي البي ف
ــوف. في بيان املركز املالي املوحد، في امليزانية  ــنة، باإلضافة إلى السحب على املكش ــتحقاقها عن س ــيولة العالية وذات آجال ال يزيد تاريخ اس قصيرة األجل ذات الس

العمومية املوحدة، يظهر السحب على املكشوف ضمن املطلوبات املتداولة.

رأس املال  14-2
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

الذمم الدائنة التجارية  15-2
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 تصنف على أنها مطلوبات غير متداولة.

يتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القروض  16-2
يتم إدراج القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف املعامالت املتكبدة. ويتم حتميل القروض في وقٍت الحق بالتكلفة املطفأة، ويتم االعتراف بأي فرق بني 

املتحصالت )بعد خصم تكاليف املعاملة( وقيمة االسترداد في قائمة الدخل املوحد على مدى فترة القروض، باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ــهيل املصرفي. وفي هذه احلالة، يتم االعتراف  ــحب بعض أو كل التس ــهيالت القروض كتكاليف ملعامالت القرض إلى حد س ــوم املدفوعة لتس يتم االعتراف بالرس
بالرسوم في بيان الدخل املوحد خالل فترة القرض.

ضريبة الدخل احلالية واملؤجلة  17-2
يتم رصد مخصص لضريبة الدخل املؤجلة بشكٍل كامل، وذلك باستخدام طريقة االلتزام، على الفروق املؤقتة الناشئة بني األسس الضريبية للموجودات واملطلوبات 
ــنها فعلياً في تاريخ  ــنها أو التي مت س ــتخدام املعدالت الضريبية التي يتم س ــي البيانات املالية املوحدة. ويتم حتديد ضريبة الدخل املؤجلة باس ــة ف ــا الدفتري وقيمته

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.

منافع املوظفني  18-2
)أ( املكافآت وخطط احلوافز طويلة األجل

ــة وإجراءاتها، تخضع املنافع ملوافقة مجلس اإلدارة كما  ــة اجملموع ــرف اجملموعة باملطلوب للمكافآت واحلوافز طويلة األجل. في بيان الدخل املوحد، ومبوجب سياس تعت
ترتبط بأداء األعمال.

)ب( مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احتساب مخصص نهاية اخلدمة للموظفني في اخلدمة وفقاً 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 2 لعام 2000. وتتولى 
حكومة أبو ظبي إدارة صندوق املعاشات التقاعدية، ووزارة املالية ممثلة في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي.
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اخملصصات  19-2

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

ــر في فئة االلتزامات ككل. ويتم  ــوية يتم حتديده من خالل النظ ــدد من االلتزامات املماثلة، فإن احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق خارجي للتس ــاك ع ــى كان هن مت
االعتراف مبخصص حتى عندما يكون احتمال التدفق اخلارجي للموارد فيما يتعلق بأي بند من البنود املدرجة في الفئة نفسها من االلتزامات صغيراً.

ــتخدام معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية  ــوية االلتزام باس يتم قياس اخملصصات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة لتس
للنقود واخملاطر احملددة لذلك االلتزام.

االعتراف باإليرادات  20-2
ــطة اجملموعة. ويتم إظهار اإليرادات صافية من  ــار العادي ألنش ــلع واخلدمات في إطار املس ــتلمة أو املدينة لبيع الس تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للمبالغ املس

الضريبة على القيمة املضافة، واملرجتعات، واحلسومات، واخلصومات، وبعد حذف املبيعات داخل اجملموعة.

ــتري،  ــكٍل موثوق به، وعندما يتم نقل اخملاطر والعوائد الهامة املتعلقة بامللكية إلى املش تعترف اجملموعة باإليرادات عندما يكون من املمكن قياس مبلغ اإليرادات بش
ــطة اجملموعة على النحو املبني أدناه. يتم قياس  ــتيفاء معايير محددة لكل أنش ــتقبلية إلى الكيان، وعند اس وعندما يكون من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية املس
ــومات وضرائب املبيعات. وتستند اجملموعة في التقديرات على النتائج التاريخية، مع  ــتلم أو املدين، باستثناء اخلصومات واحلس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ املس

األخذ في االعتبار نوع العمالء، ونوع املعاملة، وخصوصيات كل ترتيب.

مبيعات السلع
يتم االعتراف باإليرادات فقط عند نقل امللكية فعلياً إلى العميل أو عند التسليم إلى الناقل لشحنها إلى العمالء، أيهما أسبق.

مبيعات اخلدمات
يتم االعتراف بإيرادات اخلدمات املقدمة عندما يتم تقدميها.

إيرادات مالية ومصاريف مالية  21-2
ــتخدام طريقة  ــتحقاقها، وذلك باس ــكل العائدات املالية إيرادات الفوائد على الودائع حتت الطلب. ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد في بيان الدخل املوّحد عند اس تش

معدل الفائدة الفعلي.

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

عقود اإليجار  22-2
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 
ــوم اجملموعة بتأجير عقارات  ــط الثابت على مدى فترة اإليجار. تق ــاس القس ــتلمة من املؤجر( إلى بيان الدخل املوحد على أس ــي من أية حوافز مس ــغيلي )صاف التش

ومركبات بعينها.

تصنف عقود اإليجار التي متلك اجملموعة فعلياً فيها مخاطر وعوائد امللكية، كتأجير متويلي. وتتم رسملة التأجير التمويلي في بدء عقد اإليجار ألقل قدر من القيمة 
ــوم التمويل. ويتم إدراج  ــص كل دفعة من دفعات اإليجار بني االلتزام ورس ــة للحد األدنى من مدفوعات اإليجار. يتم تخصي ــارات املؤجرة، والقيمة احلالي ــة للعق العادل
ــوم املالية، في املدفوعات األخرى طويلة األجل. ويتم حتميل عنصر الفائدة من التكلفة املالية في بيان الدخل املوحد  االلتزامات ذات الصلة باإليجار، صافية من الرس
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.

توزيعات األرباح  23-2
ــذه التوزيعات من قبل  ــي الفترة التي متت املوافقة على ه ــركة ف ــركة كالتزام في البيانات املالية املوحدة للش ــاهمني للش ــم االعتراف بتوزيعات األرباح على املس يت

املساهمني في اجملموعة.

تعويضات ومنح حكومية  24-2
ــان الدخل املوحد، كخصم من تكلفة  ــعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم االعتراف بها في بي ــوض اجملموعة عن بيع الدقيق وعلف احليوانات بأس ــي تع ــوال الت إن األم
املبيعات، وعلى أساس منتظم في نفس الفترة التي أثرت على معاملة البيع. يتم االعتراف باملنح التي يتم منحها للشركة عن تكلفة أصل في بيان الدخل املوحد 

وعلى أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تـابـع(  2
العائد على السهم  25-2

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.

تكلفة البحث والتطوير  26-2
ــترداد من العقود،  ــتثناء املبالغ املعروفة القابلة لالس ــة، فإن النفقات املترتبة على البحث والتطوير، باس ــبي الدولي رقم 38، األصول غير امللموس وفقا للمعيار احملاس
واملساهمات في البرامج الهندسية املشتركة يتم متييزها بأنها متعلقة إما مبرحلة البحث أو مبرحلة التطوير. يتم إدراج جميع نفقات مرحلة البحث في بيان الدخل 
ــملتها كأصل غير ملموس مكون داخلياً فقط إذا استوفت معايير صارمة، خصوصاً تلك املتعلقة باجلدوى الفنية  ــبة إلى نفقات التطوير، فإنه يتم رس املوّحد. بالنس

وتكوين املنافع االقتصادية املستقبلية. يتم التعامل مع النفقات التي ال ميكن تصنيفها في هاتني الفئتني كمتكبدة في مرحلة البحث.

إدارة اخملاطر املالية  3
عوامل اخملاطر املالية  1-3

ــوق )مبا في ذلك مخاطر العملة، ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة، ومخاطر  ــطة اجملموعة تعرضها جملموعة متنوعة من اخملاطر املالية: مخاطر الس إن أنش
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
ــعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر الصرف  ــمل آثار التغيرات في أس ــيات تعرضها جملموعة متنوعة من اخملاطر املالية التي تش إّن عمليات اجملموعة متعددة اجلنس
ــيولة. تطبق اجملموعة برنامج إدارة اخملاطر الذي يستخدم األدوات املالية بالعمالت األجنبية،  ــعار السوق وأسعار الفائدة ومخاطر االئتمان والس األجنبي(، ومخاطر أس
مبا في ذلك الديون، وغيرها من األدوات، وذلك للحد من تأثير هذه اخملاطر على األداء املالي للمجموعة. إّن أنشطة اجملموعة إلدارة اخملاطر املالية وغير املالية تقع بشكٍل 
ــم اخلزانة التعرض املالي للمجموعة مركزياً على نحٍو يتفق مع مخاطر  ــيطرة. يدير قس ــم اخلزانة في اجملموعة لتحقيق منافع احلجم والس ــي على عاتق قس رئيس

األعمال األساسية. ويقوم قسم اخلزانة فقط بإدارة اخملاطر والتدفقات الناجتة عن العمليات التجارية األساسية أما عمليات املضاربات فال يتم اعتبارها.

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.

ــؤولية متابعة كيفية إدارة مخاطر اجملموعة ومراجعة مدى فاعلية إجراءات إدارة اخملاطر فيما يتعلق باخملاطر التي تواجهها  تتولى جلنة التدقيق اخلاصة باجملموعة مس
ــم التدقيق الداخلي بالقيام باملراجعات  ــم التدقيق الداخلي. يتعهد قس ــاعدة جلنة التدقيق اخلاصة باجملموعة في تنفيذ هذه املهام من قبل قس اجملموعة. يتم مس

املنتظمة واملستمرة ألساليب وإجراءات إدارة اخملاطر ، مع تقدمي النتائج اخلاصة بها إلى جلنة التدقيق في اجملموعة.

)أ( مخاطر السوق
)1( مخاطر الصرف األجنبي

ــة، وخصوصاً الدوالر األمريكي، واليورو، واجلنيه املصري،  ــئة عن التعرض لعمالت مختلف ــل اجملموعة على الصعيد الدولي ومعرضة خملاطر الصرف األجنبي الناش تعم
ــدوالر األمريكي، فإن اجملموعة غير معرضة  ــري. وفيما يتعلق مبعامالت اجملموعة املقومة بال ــة، والروبية الهندية، وواجلنيه البريطاني، والفرنك السويس ــرة التركي واللي
خملاطر الصرف األجنبي نظراً ألن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي. وتنشأ مخاطر الصرف األجنبي من املعامالت التجارية املستقبلية، واملوجودات واملطلوبات 

املعترف بها، وصافي االستثمارات في العمليات اخلارجية. )إيضاح 28(.

)2( مخاطر األسعار
ــعار األسهم. وال تُبرم اجملموعة عقود سلع أكثر من الوفاء مبتطلبات البيع املتوقعة للشركة،  ــتثمارات في األوراق املالية وال تتعرض خملاطر أس ال متتلك اجملموعة أية اس

وبالتالي ليست عرضة خملاطر أسعار السلع األساسية.

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

 51



دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

إدارة اخملاطر املالية )تـابـع(  3
عوامل اخملاطر املالية )تـابـع(  1-3

)ب( مخاطر االئتمان
ــؤولة عن إدارة وحتليل  ــركة تابعة املس ــابات املدينة. وتتولى كل ش ــتثناء مخاطر االئتمان املتعلقة بأرصدة احلس ــاس اجملموعة، باس تتم إدارة مخاطر االئتمان على أس

مخاطر االئتمان لكل من عمالئه اجلدد قبل عرض البنود والشروط القياسية للسداد والتسليم.

ــتندية باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار العمالء. تقوم اجملموعة بتكوين مخصص  ــياق العمل املعتاد - خطابات ضمان/ اعتمادات مس تقبل اجملموعة - في س
ــارة  ــية لهذا اخملصص بعنصر خس ــة واألخرى. تتمثل العناصر الرئيس ــص الذمم املدينة التجاري ــائر املتكبدة فيما يخ ــذي ميثل تقديرها للخس ــة وال ــاض القيم  النخف
ــائر التي قد مت تكبدها  ــابهة فيما يخص اخلس ــارة جماعي يتم تكوينه جملموعات املوجودات املتش فردي يختص بالتعرض للمخاطر الهامة بصورة فردية. وعنصر خس
ــات الدفع املتعلقة مبوجودات مالية مماثلة ووفقاً  ــائر اعتماداً على املعلومات التاريخية إلحصائي ــن لم يتم حتديدها حتى اآلن. يتم حتديد مخصص جماعي للخس ولك

لسياسة اجملموعة.

ــز املالي للبنوك/  ــع آخذين في االعتبار املرك ــدار عن طريق وضع ودائ ــات املالية، وت ــه، والودائع لدى البنوك واملؤسس ــان من النقد وما في حكم ــر االئتم ــأ مخاط تنش
املؤسسات املالية، والتجارب املاضية، والعوامل األخرى ذات الصلة.

)ج( مخاطر السيولة
ــركة، وذلك  ــيولة للش ــم املالي في اجملموعة مبراقبة التوقعات املتداولة ملتطلبات الس ــتوى اجملموعة. ويقوم القس إن التنبؤ بالتدفقات النقدية يتم تنفيذه على مس
ــهيالتها املصرفية غير املسحوبة )إيضاح  ــغيلية مع احلفاظ على ترك مبالغ متوفرة كافية من تس لضمان وجود نقدية كافية لدى اجملموعة لتلبية االحتياجات التش
ــذ عملية التنبؤ هذه في االعتبار  ــهيالت القروض. وتأخ ــات بحيث ال تخالف اجملموعة حدود االقتراض أو اتفاقيات )متى طبقت( على أٍي من تس ــع األوق ــي جمي 28( ف

خطط متويل الديون لدى اجملموعة، واالمتثال لالتفاقيات، واملتطلبات التنظيمية أو القانونية اخلارجية عند االقتضاء - مثل، قيود العملة.

ــد املصارف. تقوم خزانة  ــاً لترتيبات اجملموعة حول جتميع النقدية مع أح ــغيلية إلى خزانة اجملموعة وفق ــض النقدية التي حتتفظ بها الكيانات التش ــل الفوائ ــم نق يت
ــتحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتوفير مبالغ كافية على النحو الذي حتدده التوقعات  ــتثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل، التي تكون ذات آجال اس اجملموعة باس
املذكورة أعاله. وفي تاريخ التقرير، احتفظت اجملموعة بودائع ألجل بقيمة 377.965 ألف درهم )2011: 220.043 ألف درهم( وصكوك بقيمة 10.000 ألف درهم )2011: 

الشيء درهم( والتي يتوقع أن تكون جاهزة لتوليد التدفقات النقدية.

تعمل اجملموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالنفقات التشغيلية والرأسمالية املتوقعة وفقاً 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:

ــحوبات على املكشوف، وتسهيالت الضمان وتسهيالت االستيراد. وحتمل هذه التسهيالت فائدة مبعدل أيبور/ ــهيالت بقيمة 433.845 ألف درهم، تتضمن س –  تس
ليبور/ متوسط سعر الفائدة زائد الهامش.

قرض قصير األجل بقيمة 106.460 ألف درهم، والذي يحمل فائدة مبعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة زائد الهامش.  –
)د( 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.

ــائر املالية ومجموع التكاليف الفعلية لألضرار التي تلحق بسمعة اجملموعة  ــغيلية وذلك من خالل املوازنة فيما بني جتنب اخلس إن هدف اجملموعة هو إدارة اخملاطر التش
وكذلك جتنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد املبادرة واالبتكار.

ــاء الوحدات بها.  ــغيلية على عاتق اإلدارة العليا للمجموعة، كما يتم تكليف رؤس ــؤولية األولية عن تصميم وتطبيق النقاط الرقابية ملواجهة اخملاطر التش تقع املس
ويتم تدعيم هذه املسؤولية من خالل تطوير املعايير اجملموعة للمجموعة 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  –
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دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

إدارة اخملاطر املالية )تـابـع(  3
عوامل اخملاطر املالية )تـابـع(  1-3

)د( اخملاطر التشغيلية )تـابـع(
ــة نتائج التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة األعمال التي تتعلق بها مع  إن االلتزام مبعايير اجملموعة يدعمه برنامج مراجعات دورية من قبل املدقق الداخلي. يتم مناقش

تقدمي النتائج إلى جلنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة.

إدارة مخاطر رأس املال  2-3
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.

التقديرات واألحكام احملاسبية  4
ــتند إلى اخلبرة التاريخية وغيرها من العوامل، مبا في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في  ــتمرار، وتس يتم تقييم التقديرات واألحكام باس
ــركة، والتي مت وصفها في إيضاح رقم )2(، فقد قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية التي لها تأثير  ــبية للش ــات احملاس ــبيل تطبيق السياس ظل هذه الظروف. وفي س

ــدة. ــة املوح ــات املالي ــي البيان ــا ف ــرف به ــات املعت ــودات واملطلوب ــغ املوج ــى مبال ــر عل كبي

خسائر انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية
ــاض القيمة في بيان  ــارة انخف ــجيل خس ــخ كل تقرير. ولتحديد ما إذا كان يجب تس ــة في تاري ــم االنخفاض في القيم ــة لتقيي ــذمم املدين ــة ال ــوم اإلدارة مبراجع  تق
ــات النقدية  ــه في التدفق ــى وجود انخفاض ميكن قياس ــير إل ــة معطيات جديرة باملالحظة تش ــا إذا كانت هناك أي ــدر أحكاماً عم ــإن اإلدارة تُص ــد، ف ــل املوح  الدخ

املستقبلية املقدرة.

وبناًء عليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة محددة، استناداً إلى التجربة السابقة، مما يدل على حدوث انخفاض ميكن 
قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية.

مخصص تقادم اخملزون
تقوم اإلدارة مبراجعة أعمار وحتركات عناصر مخزونها لتقييم اخلسائر على حساب التقادم على أساٍس منتظم. ولتحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل مخصص للتقادم 
ــتقبلية لبيع املنتج وصافي  ــير إلى أن هناك أية إمكانية مس ــل املوحد، فإن اإلدارة تصدر أحكاماً حول ما إذا كان هناك أية بيانات ميكن مالحظتها تش ــان الدخ ــي بي ف

القيمة القابلة للتحقيق لذلك املنتج واملواد اخلام منتهية الصالحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صالحيتها والبضائع تامة الصنع.

العمر اإلنتاجي للممتلكات واملنشآت واملعدات
ــي املتوقع من تلك  ــتخدام املقصود للموجودات والعمر اإلنتاج ــاس االس ــم املتبقية لبنود املمتلكات واملعدات على أس ــار اإلنتاجية والقي ــوم اإلدارة بتحديداألعم تق
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
ــائر انخفاض  ــر على احتمال انخفاض قيمة موجوداتها. ويتطلب حتديد مخصص خلس في تاريخ كل ميزانية عمومية، تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤش

القيمة حكم كبير ينطوي على تقييم العوامل، مبا في ذلك ظروف الصناعة والسوق.

مخصص ضريبة الدخل
ــل البنود غير اخلاضعة  ــنة بعد تعدي ــاس األداء خالل الس ــص الضريبة. وقدرت اإلدارة مخصص الضريبة على أس ــار املتطلبات الالزمة خملص ــي االعتب ــذت اإلدارة ف أخ
ــتثناءات التي ميكن أن تطالب به  ــاس معدل الضريبة في الدولة التي مت تنفيذ العمليات فيها، مع مراعاة االس ــاب مخصص الضرائب على أس للضريبة. وقد مت حس

اتفاقيات سواًء محلياً أو دولياً كما في تاريخ امليزانية العمومية.

تقدير القيمة العادلة للموجودات غير امللموسة
أجرت اإلدارة تقييماً للقيمة العادلة حلقوق االستخدام فيما يتعلق بحبناًء على تقييم مدته 10 سنوات. إّن التغييرات الالحقة في مستويات املياه أو السعة املرخصة 

سيؤدي إلى تغيير القيمة العادلة للحقوق.
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تقارير قطاعية  5
معلومات عن التقارير القطاعية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

لدى اجملموعة قطاعني يتم إصدار تقارير بشأنهما، وهما موضحان أدناه. إن التقارير القطاعية يصدر بها تقارير تقدم وحدات األعمال اإلستراتيجية للشركة منتجات 
ــويق مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة تقارير اإلدارة الداخلية  ــتراتيجيات تس ــكل منفصل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا واس وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بش

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.  -  

العملية التجارية في تركيا ذات طبيعة مماثلة باسم »املياه املعبأة في زجاجات واملشروبات«، وبالتالي يتم إدراجها أيضاً في قسم األعمال االستهالكية.  –   

تتضمن األغذية 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 استناداً إلى أرباح القطاع، كما هو متضمن في بيانات تقارير اإلدارة الداخلية التي 
يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة. 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.

فيما يلي النتائج التشغيلية حسب قطاعات اجملموعة للسنة كما يلي:

قسم األعمال االستهالكيةقسم األعمال الزراعية

اجملموع األغذيةاملياه املعبأة واملشروباتالدقيق وعلف احليوانات
مجموع قسم األعمال

االستهالكية

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

853,465767,436404,761321,23168,37955,645473,140376,8761,326,6051,144,312إيرادات خارجية

----------إيرادات بني القطاعات
2,079159,172121,551344,265241,524)1,844(185,093119,973161,016119,472إجمالي الربح
11103113045-201411030إيرادات متويل

)88()1,006()88()1,006()88()909(-)97(--مصاريف متويل
20,42719,22224,97819,9664,8693,86629,84723,83250,27443,054مصاريف استهالك

أرباح/ )خسارة( قطاعية 
قابلة إلدراج في التقرير 

38,57233,238170,300120,251)10,637()25,598(131,72887,01364,17043,875بعد الضريبة
بنود جوهرية غير نقدية:
خسارة انخفاض القيمة 

 على الذمم املدينة 
)1,243()1,624(470 25165445126)39()1,713()1,750(التجارية )صافي(

أخرى:
572,435470,3241,151,4051,037,223----578,970566,899موجودات قطاعية
106,35173,195278,663149,086----172,31275,891مطلوبات قطاعية

67,25486,53376,294111,729----9,04025,196إنفاق رأسمالي
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تقارير قطاعية )تـابـع(  5
ــارة،  ــمالي، واإليرادات، والربح أو اخلس ــتهالك، واإلنفاق الرأس  مطابقة إجمالي األرباح القطاعية القابلة لإلدراج في التقرير، وإيرادات ومصاريف الفائدة، واالس

واملوجودات واملطلوبات.

20122011

مجاميع القطاعات
القابلة لإلدراج 

في التقرير
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

مجاميع موحدة
ألف درهم

مجاميع القطاعات
القابلة لإلدراج 

في التقرير
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

مجاميع موحدة
ألف درهم

236,750)4,774(334,603241,524)9,662(344,265إجمالي الربح
13013,47513,605456,1816,226إيرادات متويل

)6,974()6,886()88()9,485()8,479()1,006(مصاريف متويل
50,2744,49954,77343,0542,02845,082استهالك

76,2943,70980,003111,72955,844167,573إنفاق رأسمالي

31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

ربح السنة
170,300120,251مجموع الربح للقطاعات القابلة لإلدراج في التقرير

مبالغ غير مخصصة
مصاريف تشغيلية أخرى  )51,461()34,945(

صافي إيرادات التمويل  5,8991,017

124,73886,323الربح املوحد للفترة بعد ضريبة الدخل
املوجودات

1,151,4051,037,223مجموع املوجودات للقطاعات القابلة لإلدراج في التقرير
561,895394,607مبالغ غير مخصصة أخرى

1,713,3001,431,830مجموع املوجودات املوحدة
املطلوبات

278,663149,086مجموع املطلوبات للقطاعات القابلة لإلدراج في التقرير
305,706247,277مبالغ غير مخصصة أخرى

584,369396,363مجموع املطالبات املوحدة
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تكلفة املبيعات  6
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

776,246737,578مواد خام
95,10870,076رواتب ومنافع

48,36641,090استهالك
19,83914,004صيانة

24,08621,086خدمات
7,6426,584مصاريف إيجار

20,71517,144أخرى

992,002907,562

مت بيان تكلفة املواد اخلام بالنسبة للدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم املنحة املقدمة من حكومة أبوظبي والتي بلغت 328 مليون درهم )2011: 271 مليون 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
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

إيرادات أخرى/ )مصاريف(
-9,881إيرادات املشتقات

-6,422أتعاب اإلدارة
1,0581,202إيرادات من تعبئة/ تخزين الخ

1,4083,101إيرادات من بيع مواد خام/ خردة
)164(67إيرادات/ )خسائر( بيع موجودات ثابتة

4,209-مطالبة تأمني
-)9,593(حذف موجودات ثابتة

5,246)1,017(أخرى

8,22613,594

إّن إيرادات املشتقات التي يتم استالمها من الشركة القابضة متثل مكاسب عقود املشتقات السلعية التي وقعتها الشركة القابضة مع الطرف النظير والتي 
انتهت مدتها قبل 31 ديسمبر 2012.

مت استالم أتعاب اإلدارة من حكومة أبوظبي لتخزين القمح كجزء من برنامج األمن الغذائي.

ــركات التأمني تتعلق بانقطاع األعمال و األضرار التي حلقت باآلالت واملعدات  في الربع الثاني من عام 2011، تلقت اجملموعة مبلغ قدره 5.3 مليون درهم من إحدى ش
التي مت تكبدها نتيجة لوقوع حريق في أحد خطوط إنتاج طحني الدقيق في عام 2010. مت االعتراف باملبلغ املتعلق بانقطاع األعمال وقيمته 4.2 مليون درهم في بيان 

الدخل املوحد كإيرادات أخرى، ومت مقاصة الرصيد في مقابل التكلفة التي مت تكبدها إلصالح اآلالت واملعدات التالفة.
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مصاريف البيع والتوزيع  8
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

54,55340,152رواتب ومنافع
29,27215,213مصاريف تسويق

3,1263,002صيانة
813907استهالك

37,52028,231نقل
2,8192,742رسوم امتياز

3,6893,095مصاريف إيجار
6,1836,319أخرى

137,97599,661

املصاريف العمومية واإلدارية  9
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

50,51737,572رواتب ومنافع
6,3783,937صيانة

5,5943,085استهالك
7,2586,620أتعاب قانونية واستشارية وأتعاب تدقيق

1481,809مصاريف إيجار
)171(2,110مخصص/)عكس( ديون مشكوك في حتصيلها

9,6178,591أخرى

81,62261,443

األبحاث والتطوير  10
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

2,2901,933رواتب ومنافع
544236أخرى

2,8342,169

ضريبة الدخل  11
ــكل جوهري من تاريخ بيان املركز  ــتطبق بش إّن عمليات اجملموعة في مصر وتركيا خاضعة للضريبة. يتم رصد مخصص للضرائب وفقاً للمعدالت املطبقة أو التي س

املالي على األرباح اخلاضعة للضريبة على الشركات التابعة في اخلارج وفقاً للوائح املالية للبلدان التي تعمل فيها.
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ربحية السهم األساسية واخملفضة  12
مت احتساب ربحية السهم األساسية في 31 ديسمبر 2012 و2011 على أساس األرباح املنسوبة للمساهمني والبالغة 124.738 ألف درهم )2011: 86.323 ألف درهم( 

واملتوسط املرجح لألسهم القائمة وعددها 600.000 ألف سهم )2011: 600.000 ألف سهم(.

املمتلكات واملنشآت واملعدات  13
أراضي ومباني

ألف درهم
منشآت ومعدات

ألف درهم
أثاث وجتهيزات

ألف درهم
مركبات

ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد اإلجناز
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

التكلفة
330,884576,19520,72132,29612,600972,696في 1 يناير 2011

41,87915,7062,486185107,317167,573إضافات

-)57,547(7,51039,6776,8773,483حتويالت

)3,758(-)1,635()320()1,803(-استبعادات

)6,231(-)38()93()480()5,620(تعديل انخفاض القيمة

)3,774(65)83()66()1,366()2,324(إعادة حتويل العملة

372,329627,92929,60534,20862,4351,126,506في 31 ديسمبر 2011
1,0107,5495,3821,47164,59180,003إضافات
-)71,098(-16,23051,3313,537حتويالت

)24,470(-)1,176()7()23,287(-استبعادات/ حذوفات
 االستحواذ على شركة تابعة 

8,980-6,0122,9061745)إيضاح رقم 30(
)570()14()34()29()192()301(إعادة حتويل العملة

395,280666,23638,50534,51455,9141,190,449في 31 ديسمبر 2012
استهالك

486,612-160,114286,71414,18725,597في 1 يناير 2011

45,082-7,54932,4543,5161,563احململ للسنة

)3,115(-)1,498()100()1,517(-استبعادات

)210(-)21()11()101()77(إعادة حتويل العملة

528,369-167,586317,55017,59225,641في 31 ديسمبر 2012
54,773-9,20238,4475,1491,975احململ للسنة

)13,566(-)1,168()2()12,396(-استبعادات/ حذوفات
)206(-)21()17()99()69(إعادة حتويل العملة

569,370-176,719343,50222,72226,427في 31 ديسمبر 2011
مخصص االنخفاض للقيمة الدفترية

6,231-5,6204809338في 1 يناير 2011

)6,231(-)38()93()480()5,620(تعديل انخفاض القيمة

------في 31 ديسمبر 2011
------تعديل انخفاض القيمة

------في 31 ديسمبر 2012
صافي القيمة الدفترية

31218,561322,73415,7838,08755,914621,079 ديسمبر 2012
31204,743310,37912,0138,56762,435598,137 ديسمبر 2011
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املمتلكات واملنشآت واملعدات )تـابـع(  13
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

80,003167,573االستحواذ على املمتلكات واملنشآت واملعدات

)23,239(3,195إضافات إلى/ )حتويل من( دفعة مقدمة إلى املمتلكات واملنشآت واملعدات

-)824(حتويل غير نقدي داخل اجملموعة

82,374144,334االستحواذ على املمتلكات واملنشآت واملعدات في بيان التدفقات النقدية

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

ــه أف بي-اإلمارات(، ومت تعديل  ــروبات )إيه إي ــركة العني لألغذية واملش ــام 2011، مت نقل موجودات ومطلوبات مصنع العني لتعليب وتصنيع اخلضروات إلى ش ــالل ع خ
انخفاض القيمة بالتكلفة في وقت النقل.

الشهرة  14
لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على القطاعات التشغيلية للشركة، حيث يتم مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية. إن املبلغ الكلي للقيمة 

الدفترية للشهرة اخملصصة لكل وحدة بيانه على النحو التالي:

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

61,85561,855قسم األعمال الزراعية

31,13131,131قسم األعمال االستهالكية )عمليات دولة اإلمارات العربية املتحدة(

-2,486قسم األعمال االستهالكية )عمليات تركيا( )إيضاح 30(

95,47292,986

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. إّن الشهرة املتعلقة بقسم 
األعمال االستهالكية )عمليات تركيا( والناجتة عن االستحواذ على شركة أغذية تركيا مت حسابها في الربع سنة األخير لعام 2012، وبالتالي فإن اختبار انخفاض 

القيمة اعتبر غير ضروري.

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 للمستهلكني

10% - 16%5% - 6%النمو السنوي املتوقع لإليرادات )%(
11%11%معدل اخلصم )%(

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

املوجودات غير امللموسة  15
حقوق مياه الينابيع 

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
اجملموع

ألف درهم

---في 31 ديسمبر 2011
12,488-12,488االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 30(

263263-إضافات
711-711إعادة حتويل العملة

13,19926313,462في 31 ديسمبر 2012
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مخزون  16
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

113,309108,822مواد خام

12,68413,632أعمال قيد اإلجناز

59,13343,893بضائع تامة الصنع

60,67662,971بضاعة بالطريق

33,19330,034قطع غيار ومواد استهالكية

278,995259,352

)5,459()13,384(مخصص اخملزون املتقادم

265,611253,893

الذمم املدينة التجارية واألخرى  17
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

139,571109,813ذمم مدينة جتارية - صافي

19,94421,635دفعات مقدمة

10,20710,435ذمم مدينة أخرى

169,722141,883

مت إظهار الذمم املدينة التجارية صافية من مخصص الديون املشكوك في حتصيلها بقيمة 7.182 ألف درهم )2011: 8.806 ألف درهم(.

مت في اإليضاح 28 بيان تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة املتعلقة بالذمم املدينة التجارية واألخرى.

تعويض حكومي مدين  18
2012

ألف درهم
2011

ألف درهم

74,110114,998مدين في بداية السنة من حكومة أبوظبي

328,102271,438التعويض للسنة

)312,326()307,123(مقبوض خالل السنة
95,08974,110الرصيد في 31 ديسمبر

املوجودات املالية املتاحة للبيع  19
املوجودات املالية املتاحة للبيع يتم تصنيفها عموماً كموجودات غير متداولة ما لم يكن من املتوقع حتقيقها في غضون 12 شهرا من تاريخ التقرير.

ــجيل  ــراء األصول أو بيعها. يتم تس ــتثمارات املتاحة للبيع في تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه اجملموعة بش ــتريات ومبيعات االس يتم االعتراف بجميع مش
االستثمارات املصنفة كمتاحة للبيع بسعر التكلفة مضافاً إليها تكاليف املعاملة.

يتم احتساب أو إضافة الفرق بني صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية إلى بيان الدخل املوحد.

خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012، اشترت اجملموعة موجودات مالية متاحة للبيع خصوصاً الصكوك التي من املتوقع أن تتحقق في غضون 12 شهراً.

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

-10,000االستثمارات في شهادات الصكوك

إّن التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع أعاله من تاريخ االستحواذ تعتبر غير ذات أهمية.
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النقد وما في حكمه  20
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

617680نقد في الصندوق
نقد لدى املصارف:

حسابات جارية وحسابات توفير  58,92447,934

ودائع ثابتة  377,965220,043

437,506268,657أرصدة نقدية ومصرفية
)8,931()12,605(حساب ضمان )لتوزيعات األرباح لألعوام 2009 وحتى 2011(

424,901259,726النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

الودائع الثابتة هي لفترة ال تزيد عن سنة واحدة )2011: حتى سنة واحدة( حتمل أسعار فائدة تتراوح بني 2.75% -3.30% )2011 : 3.25% -4.00% (. تعتقد اإلدارة أن 
الودائع الثابتة ذات تواريخ االستحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة تعتبر ذات سيولة عالية، وإذا متت تصفية هذه الودائع قبل تاريخ االستحقاق فسوف 

تكون اخلسارة ضئيلة.
ــي ذمم دائنة جتارية وأخرى. ولم يتم إدراج هذا الرصيد  ــجيل املبلغ املعادل كمطلوب ف ــغ الضمان املبلغ الذي يتم وضعه جانباً لدفع توزيعات األرباح. وقد مت تس ــل مبل ميث

النقدي املقَيد في النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية.

قروض مصرفية  21
ــها بالتكلفة املطفأة. ــلف اجملموعة احلاملة للفائدة، والتي يتم قياس ــروط التعاقدية للقروض وس يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الش

31 ديسمبر
2012

ألف درهم
2011

ألف درهم

مطلوبات متداولة
20,49781,198قرض قصير األجل
98,704128,491تسهيالت ائتمانية

39,5495,044قرض ألجل
158,750214,733

مطلوبات غير متداولة
152,7908,500قرض ألجل

جدول الشروط والسداد

معدل الفائدة اإلسميةالعملة
سنة 

االستحقاق

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
القيمة اإلسمية

/ احلد
ألف درهم

القيمة املرحلة
ألف درهم

القيمة اإلسمية
ألف درهم

القيمة املرحلة
ألف درهم

دوالر أمريكي/قرض قصير األجل**
درهم/ جنيه

مصري

ليبور/ إيبور/ متوسط سعر
فائدة + هامش*

2013106,46020,49793,21881,198

تسهيالت 
ائتمانية***

دوالر أمريكي/
درهم/ جنيه

مصري

ليبور/ إيبور/ متوسط سعر
فائدة + هامش*

2013413,84594,369309,701128,491

 تسهيالت 
ائتمانية )إنفاق 

رأسمالي(***

دوالر أمريكي
/درهم

-201320,0004,33570,000ليبور/ إيبور + هامش*

يورو/دوالرقرض ألجل***
أمريكي

2014192,339192,33927,33913,544/ 2016يوروبور/ليبور + هامش*

732,644311,540500,258223,233اجملموع

*كانت هوامش تلك القروض تتراوح بني %1.00 - %1.75 )2011: %1.10 - %1.45(.
** إّن القرض بقيمة 6.650 ألف درهم ) بحد 91.838 ألف درهم( مؤمن برسوم عائمة على األصول املتداولة للمجموعة على أساس التساوي مع البنوك األخرى من حيث 

األوراق املالية.
*** تسهيالت ائتمانية بقيمة إسمية 280.500 ألف درهم، وتسهيالت ائتمانية )إنفاق رأسمالي( بقيمة إسمية 20.000 ألف درهم وقرض ألجل بقيمة إسمية 183.643 ألف 

درهم مؤمن برسوم عائمة على األصول املتداولة، واألوراق املالية والذمم املدينة للمجموعة.
إن القروض والتسهيالت االئتمانية )اإلنفاق الرأسمالي( مضمونة مقابل ما يلي:

ــندات مسحوبة وقرض لتمويل االستيراد/ حساب مفتوح باسم أي من الشركات التابعة  ــتندي، س –  تعويضات األطراف األخرى لتقدمي ضمانات متاحة، اعتماد مس
للشركة لصالح املصرف.
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ذمم دائنة جتارية وأخرى  22
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

150,59198,988ذمم دائنة جتارية
72,55936,758مستحقات

20,45513,926ذمم دائنة أخرى

243,605149,672

املعامالت مع األطراف ذات العالقة  23
تقوم اجملموعة في سياق العمل املعتاد بالدخول في معامالت وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها والتي يتم تنفيذها على أساس جتاري مع شركات أخرى أو أفراد آخرين 
ــركات اجملموعة  ــات من هذا التصنيف مع ش ــركة بعالق ــبي الدولي رقم 24. حتتفظ الش ــة املتضمن في املعيار احملاس ــف األطراف ذات العالق ــم تعري ــق عليه ينطب

ومسؤوليها التنفيذيني والشركات التي مبقدورها 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:
2012

ألف درهم
2011

ألف درهم

صناعات - اجملموعة القابضة العامة
1,839306الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

1,400-أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة )2011(
-1,400أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة )2012(

-249,222شراء عمالت أجنبية
-)249,222(سداد عمالت أجنبية

-)9,881(أرباح مدينة على التحوط
-9,881أرباح مقبوضة على التحوط

176133مصاريف أخرى
-)2,015(مدفوعات

1,4001,839الرصيد اخلتامي في 31 ديسمبر
صروح العقارية

--الرصيد االفتتاحي في 1 يناير
29,127-تكلفة الشراء ورسوم اخلدمات ملكتب سكاي تاور

)29,127(-املدفوع إلى صروح

--الرصيد اخلتامي في 31 ديسمبر

صافي مستحقات بقيمة 1.400 ألف درهم صدرت ألتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان لسنة 2012 )2011: 1.400 ألف درهم(.

املعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيني خالل السنة
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني كالتالي:

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

19,73012,620منافع قصيرة األجل
4,8254,571منافع طويلة األجل

24,55517,191

62     أغذية التقرير السنوي لعام 2012



دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

مخصص منافع نهاية اخلدمة  24
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

20,52116,702الرصيد في 1 يناير
7,2605,087رسم السنة

)1,268()1,683(املدفوع خالل السنة

26,09820,521

مطلوب الضريبة املؤجلة  25
ــودات واملطلوبات في البيانات  ــدة الضريبية لألصل واملطلوب والقيمة الدفترية لهذه املوج ــات الضريبية املؤجلة من الفروق املؤقتة بني القاع ــودات واملطلوب إّن املوج

املالية املوحدة.

31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

--الرصيد في 1 يناير
-991االستحواذ على شركة تابعة

-)220(ضريبة السنة
-55إعادة حتويل العملة

826-

إن حتليل ضريبة الدخل املؤجلة بيانه كما يلي:

31 ديسمبر 2012
ألف درهم

موجودات الضريبة املؤجلة
53املوجودات املتداولة
33املطلوبات املتداولة

86إجمالي موجودات الضريبة املؤجلة
مطلوبات الضريبة املؤجلة

)863(املمتلكات واآلالت واملعدات
)49(أخرى

)912(إجمالي االلتزامات الضريبية املؤجلة
)826(صافي االلتزامات الضريبية املؤجلة

رأس املال  26
يتضمن رأس املال عدد 526.650 ألف سهم بقيمة أسمية وقدرها درهم واحد للسهم مت إصدارها بالكامل للمساهمة العينية.

31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

600,000600,000املرخص واملصدر واملدفوع بالكامل )600.000 ألف سهم عادي بقيمة 1درهم للسهم الواحد(
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االحتياطي القانوني  27
ــم حتويل 10% من صافي الربح  ــيس اجملموعة، يت ــنة 1984 )وتعديالته( وكذلك وفقاً لبنود عقد تأس ــون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 8 لس ــا للقان وفق

السنوي إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح هذا االحتياطي مساوياً لـ 50 % من رأس مال اجملموعة املدفوع. هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

األدوات املالية  28
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:

31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

139,571109,813ذمم مدينة جتارية - صافي
10,20710,435ذمم مدينة أخرى

436,889267,977نقد لدى املصارف

586,667388,225

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها اجملموعة تنسب أساساً 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 اعتماداً على اخلبرة السابقة والبيئة االقتصادية احلالية.

ال يوجد لدى اجملموعة 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:

31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية غير منخفضة القيمة:
110,31586,432غير مستحقة

25,83016,435متأخرة السداد من 0 - 60 يوم
1,1633,036متأخرة السداد من 61 - 120 يوم

7871,518متأخرة السداد من 121 - 180 يوم
305304متأخرة السداد من 181 - 240 يوم
212258متأخرة السداد من 241 - 300 يوم

8401,699متأخرة السداد أكثر من 301 يوم

ذمم مدينة جتارية متأخرة السداد ومت رصد مخصص لها النخفاض القيمة:
1,010251متأخرة السداد من 181 - 240 يوم
32248متأخرة السداد من 241 - 300 يوم

5,9698,638متأخرة السداد أكثر من 301 يوم

146,753118,619
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األدوات املالية )تـابـع(  28
مخاطر االئتمان )تـابـع(

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

31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

8,80610,049الرصيد في 1 يناير
)171(2,110مخصص/ )حترير مخصص( للذمم املدينة خسائر انخفاض

)1,072()3,734(املبالغ احملذوفة/ حترير

7,1828,806

مخاطر السيولة
فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية:

القيمة الدفترية
التدفقات النقدية

2- 5 سنة1 - 2 سنة حتى سنةالتعاقدية
أكثر من 
5 سنوات

31 ديسمبر 2012
---171,046171,046171,046الذمم الدائنة التجارية واألخرى
---1,4001,4001,400مستحق إلى طرف ذي عالقة

-311,540322,556163,36353,312105,881القروض املصرفية
-1,7262,0291,019505505مطلوبات طوية األجل

31 ديسمبر 2011
---112,914112,914112,914الذمم الدائنة التجارية واألخرى
---1,8391,8391,839مستحق إلى طرف ذي عالقة

-223,233224,801216,1165,6393,046القروض املصرفية
-1,0981,516253505758مطلوبات طويلة األجل

مخاطر السوق
مخاطر العمالت األجنبية

فيما يلي تعرضات اجملموعة خملاطر العمالت األجنبية اعتماداً على القيم االسمية:

20122011

فرنك سويسريريال سعوديروبية هنديةيوروفرنك سويسريريال سعوديروبية هنديةيورو

7296-1789,125-4,77314,684املشتريات املتوقعة
---2,879---1,810قرض طويل األجل

فيما يلي أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة خالل السنة:

السعر بتاريخ إصدار التقريرمتـوسـط السعـر

2012
بالدرهم

2011
بالدرهم

2012
بالدرهم

2011
بالدرهم

4.7255.1174.8544.708يورو
3.9204.1594.0193.917فرنك سويسري

0.6090.6150.5850.609جنيه مصري
-2.050-2.038ليرة تركية

-0.067-0.068روبية هندية

 65



دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

األدوات املالية )تـابـع(  28
مخاطر السوق )تـابـع(

مخاطر العمالت األجنبية )تـابـع(
ــري والروبية الهندية والليرة التركية واجلنيه املصري  ــترليني والفرنك السويس إن ارتفاع/ انخفاض الدرهم اإلماراتي، وفقاً ملا هو مبني أدناه، مقابل اليورو واجلنيه اإلس
كما في 31 ديسمبر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة )انخفاض( حقوق امللكية واألرباح أو اخلسائر مبقدار املبالغ املبينة أدناه، يعتمد هذا التحليل على تغيرات معدل صرف 
ــة والتي تراها اجملموعة محتملة بصورة معقولة. يفترض هذا التحليل بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة، وخاصة معدالت الفائدة. مت إجراء التحليل  ــالت األجنبي العم

على نفس األساس اخلاص بـسنة 2011، بالرغم من أن االحتماالت املعقولة في معدالت صرف العمالت األجنبية كانت مختلفة، وفقاً ملا هو مبني أدناه.
حقوق امللكية

ألف درهم
ربح/ )خسارة(

ألف درهم

31 ديسمبر 2012
)902(-يورو )الزيادة مبقدار %3(

)4(-فرانك سويسري )الزيادة مبقدار %0.5(
)24(-روبية هندية )الزيادة مبقدار %2(

-)1,385(جنيه مصري )االنخفاض مبقدار %7(
-56ليرة تركية )الزيادة مبقدار %1(

)1,329()930(
31 ديسمبر 2011

)2,767(-يورو )الزيادة مبقدار %5(
)53(-فرنك سويسري )الزيادة مبقدار %5(

-)447( جنيه مصري )االنخفاض مبقدار %2(
)447()2,820(

يعتمد التحليل املذكور أعاله على التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل شهر يناير وفبراير 2013 )2011: يناير وفبراير 2012(.
مخاطر أسعار الفائدة

فيما يلي بيان معدالت الفائدة لألدوات املالية للشركة التي حتمل فائدة في تاريخ التقرير:

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

األدوات ذات املعدالت الثابتة
387,965220,043املوجودات املالية
)1,098()900(املطلوبات املالية

387,065218,945

األدوات ذات املعدالت املتغيرة

311,540223,233املطلوبات املالية

ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية للشركة بصورة هامة عن قيمها املدرجة.

إدارة رأس املال
تتمثل أهداف اجملموعة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة اجملموعة على االستمرارية في العمل على أساس جتاري بهدف توفير العوائد للمساهمني وللمحافظة على 
الهيكل املثالي لرأس املال خلفض تكلفة رأس املال. وبهدف احملافظة على هيكل رأس املال وتوفير عوائد للمساهمني، فقد قامت اجملموعة في عام 2012 بتوفير عوائد 

للمساهمني في شكل توزيعات أرباح وقد أوردنا تفاصيل ذلك في بيان التغيرات في حقوق امللكية للسنة.

املطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية  29
31 ديسمبر

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

83,37852,058ضمانات بنكية واعتمادات مستندية

162,17694,055التزامات رأسمالية

كما في 31 ديسمبر 2012، بلغت الضمانات ما قيمته 18.573 ألف درهم )2011: 12.337 ألف درهم(.

مت إصدار الضمانات املصرفية واالعتمادات املستندية أعاله في سياق العمل املعتاد. وتتضمن ائتمان السداد املؤجل، وكفاالت التنفيذ، وفواتير الدفع املؤجل، والفواتير 
الواردة وضمانات الودائع الهامشية.
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دة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحَّ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

املطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية )تـابـع(  29
إن عقود اإليجار الغير قابلة لإللغاء تستحق الدفع كاالتي:

2012
ألف درهم

2011
ألف درهم

9,32010,398اقل من سنة واحدة
10,77710,615بني سنة و خمس سنوات

40-أكثر من خمس سنوات

20,09721,053

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 13.593 ألف درهم )2011: 10.908 ألف درهم(.

اندماجات األعمال  30
استحوذت اجملموعة على أغذية تركيا، وهي شركة لتعبئة مياه الينابيع الطبيعية مقرها تركيا وتتمتع بإمكانية الوصول املباشر إلى مصدر مياه الينابيع الطبيعية. 
ــهم بتاريخ مارس 2012 بقيمة 23.253  ــتحواذ بنسبة 100% من األس ــأة التركية بتاريخ 1 يناير 2012 وأكملت االس ــركة مهمة الرقابة اإلدارية على املنش  تولت الش
ــبكة التوزيع اإلقليمي في تركيا. وسيعمل هذا املشروع االستراتيجي أيضاً على تسهيل دخول الشركة إلى هامش الفئة  ــيع ش ــركة لتوس ألف درهم. وتخطط الش
املميزة ملياه الينابيع الطبيعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي. وقد نتج عن عملية االستحواذ االعتراف بشهرة قيمتها 2,486 ألف 
ــراء التي قام بها خبراء  ــعر الش ــتحواذ بناًء على عملية توزيع س ــتراة. مت حتديد القيمة العادلة لالس ــركة املش ــتحواذ على موجودات ومطلوبات الش درهم مع االس

استشاريني خارجيني.

ــراء(  ــر 2012 )تاريخ الش ــرة بني 1 يناي ــف درهم للفت ــارة قدرها 2.546 أل ــم وتكبدت خس ــا 8.574 ألف دره ــرادات قيمته ــا بإي ــة تركي ــة أغذي ــاهمت مجموع  س
ــمبر 2012. و31 ديس

بلغت تكاليف عملية االستحواذ املتكبدة ما قيمته 1.121 ألف درهم ومت تصنيفها ضمن تكلفة املبيعات بقيمة 14 ألف درهم وضمن املصاريف العمومية واإلدارية 
بقيمة 1.107 ألف درهم في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012.

القيمة العادلة
ألف درهم

صافي املوجودات املستحوذ عليها
4,086أراضي

2,906اآلالت واملعدات
1,926مباني

12,488حقوق استخدام مياه الينابيع
62أخرى

196مخزون
432موجودات متداولة أخرى

)991(مطلوبات ضريبية مؤجلة
)106(مطلوبات متداولة أخرى

)232(مخصص الضرائب
20,767صافي املوجودات املستحوذ عليها

20,767حصة صافي املوجودات املستحوذ عليها )%100(
2,486الشهرة

23,253إجمالي املبلغ )املسدد نقداً(
صافي التدفقات النقدية الناجتة عن االستحواذ:

الشيءالنقد وما في حكمه املستحوذ عليه
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