ﻧﺒﺬة ﻋﻦ أﻏﺬﻳﺔ

٤

أﺑﺮز اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ

٤

ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

٧

رﺳﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

٨

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

١٠

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

١٢

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

١٤

أﻋﻤﺎل أﻏﺬﻳﺔ

١٦

أﺑﺮز اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

١٨

ﻣﺮاﺟﻌﺔ داء وﺣﺪات اﻋﻤﺎل

٢٠

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻏﺬﻳﺔ

٢٢

اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

٢٣

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

٢٤

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

٣٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

٣٨

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٣٩

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

2004

ﺑــﺪأت أﻏﺬﻳــﺔ رﺣﻠﺘﻬــﺎ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم  ١٩٧٨ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﻛﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻄﺤــﻦ اﻟﺪﻗﻴــﻖ وﻋﻠــﻒ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪ ﻣﺆﺳــﺲ
دوﻟﺔ ا·ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ زﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن ﻃﻴﺐ ا¯ ﺛﺮاه.

2005

وﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٩٠دﺧﻠــﺖ أﻏﺬﻳــﺔ ﻓﺌــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻋﺒــﺮ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴــﻦ ﻟﻠﻤﻴــﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴــﺔ .وﺑﻤــﺮور
ا ﻋــﻮام ﺗﻮﺳــﻌﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ا ﻋﻤــﺎل اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ إذ أﺑﺮﻣــﺖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺸــﺮاﻛﺔ واﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ،ﻣﻤــﺎ
ﺳــﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻘــﺪم ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت ﻣﺜــﻞ اﻟﻌﺼﺎﺋــﺮ ،وا ﻟﺒــﺎن ،وا ﻃﻌﻤــﺔ ﻓــﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ا·ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وأوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

أﻏﺬﻳﺔ
وأوروﺑﺎ

واﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻟﻘــﺪ ﺷــﻬﺪت ا ﻋــﻮام اﻟﻌﺸــﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ ﻫﻴﻤﻨــﺔ ا ﻋﻤــﺎل اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﻓﻲ أﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  .٪٨٣ﻏﻴﺮ أﻧﻪ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،٢٠١٧ﺷــﻜﻠﺖ ا ﻋﻤــﺎل اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ ﺻﺎﻓــﻲ إﻳــﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ول ﻣــﺮة ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳﺮﺟــﻊ ذﻟــﻚ ﻟﻠﺠﻬــﻮد اﻟﺘــﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬــﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﻤﺎﺿــﻲ ﺑﻬــﺪف ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ أﻏﺬﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺑﺢ ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺴﺘﺪام ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
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١٩٩٠

2010

2004 - ٢005

ﻣﻴﺎه
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺗﺒﺪأ إﻧﺘﺎج ﻣﻴﺎه
اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

١٩٧٨

ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻣﺒﻴﻨﻲ
ﻟﻃﻔﺎل

2017

٢٠٠٩

2018

ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
”ﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ“ ·ﻧﺘﺎج ﻣﻌﺠﻮن
ﺻﻠﺼﺔ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
واﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ

١٩٨١

٢٠١٢
٦٠٠٢

٢٠٠٨

)أﻟﺒﻴﻦ(

٢٠١٥

ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ زﻳﺮو

٢٠٠٧

4

٢٠١٦

2018

ﺷﺮاﻛﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻊ ﻧﻴﻮﺗﺮﻳﻜﻮ

٢٠١٥
٢٠٠٨

5

بصمتنا العالمية
تصدر مجموعة أغذية منتجاتها إلى أكثر من  30دولة حول العالم.
وباإلضافة إلى أبوظبي والعين والوثبة ودبي في اإلمارات العربية المتحدة ،تمتلك
مجموعة أغذية مصانع لتعبئة المياه في المملكة العربية السعودية ،الكويت وتركيا
وعمان ،باإلضافة إلى مصنع معالجة معجون الطماطم والخضروات المجمدة في مصر.

اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ

بصمتنا
العالمية

روﻣﺎﻧﻴﺎ

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻋﻤﺎن

ﺳﻮرﻳﺎ
ﻗﺒﺮص
اﻟﻌﺮاق
ﻟﺒﻨﺎن
اردن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﺼﺮ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻛﻨﺪا

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺴﻮدان
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

7

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
“لقد أثبتت مجموعة أغذية مرة أخرى مرونتها وحققت
نتائج مالية قوية في عام آخر صعب .وتسلط هذه
النتائج الضوء على التزامنا بمواصلة النمو في مواجهة
التحديات من خالل تحويلها إلى فرص تؤثر بشكل إيجابي
على المساهمين والمستهلكين والشركاء”.
ٌ
لحقيقة ثابتة أن اإلجراءات
إنها
االقتصادية واسعة النطاق في األعوام
القليلة الماضية قد شكلت «واقعًا
جديدًا» في األسواق .وفيما استجاب
المستهلكون لتلك اإلجراءات بتخفيض
مصاريفهم ،وتبديل العالمات التجارية
بعالمات أخرى ،أو البحث عن العروض
الترويجية بشكل أكبر ،نعمل
سوقين نحو التأقلم مع
كمنتجين ُ
وم ّ
هذا الواقع الجديد كليًا.
لقد اتصف عام  2018بالنشاط التنافسي
من أجل تحقيق االزدهار في هذه البيئة
الجديدة ،وكان «التسعير» والعروض
الترويجية في مقدمة العوامل التي
استُ خدمت طوال العام في قطاع
المياه المعبأة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ما أدى إلى تراجع سوق المياه
في القيمة رغم نموه في الحجم ألول
مرة في الدولة.
وإنه لمن دواعي الفخر أن أؤكد هنا
أن منتجنا الرئيسي – مياه العين –
قد نجح في ظل هذه الضغوط في
المحافظة على ريادته بفارق كبير عن
أقرب منافسيه في سوق المياه المعبأة
في دولة اإلمارات ،مستحوذًا على 28
بالمئة من حجم الحصة السوقية .وإذا
ما جمعنا إلى ذلك «مياه البيان» و«مياه
ألبين» ،تصبح حصة «أغذية»  30بالمئة
من حجم السوق.
وقد أظهرت مبادراتنا لدخول سوق
المياه العالمية في تركيا والمملكة
أداء ناجحًا كذلك.
العربية السعودية ً
وفي الكويت ،بدأ مشروعنا المشترك
في إنتاج مياه العين في شهر سبتمبر
 .2018كما أسعدني رؤية انتاج مياه
العين محليًا في العراق مع بداية ،2019
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وذلك بموجب اتفاقية امتياز مع شركة
مياه محلية في بغداد.
وال يقتصر األمر على المياه ،ففي مجالي
الدقيق والعلف الحيواني ،تمكنا من
ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق
اإلماراتي في وقت شهد انخفاضًا في
الدعم .كما سجل قطاع األغذية نموًا
ثابتًا سواء في إجمالي المبيعات أو في
صافي األرباح ،وذلك بفضل األداء القوي
جدًا لوحدات أعمالنا في مصر وفي
قسم الدعم المجتمعي.
ونواصل عملنا الدؤوب ونجاحنا في
المساهمة من أجل تحقيق أهداف
دولتنا الخاصة باالستدامة ،ضمن إطار
البيئة ،والمجتمع ،والحوكمة ،حيث تأتي
استدامة الغذاء على رأس أولوياتنا.
ويقدم فصل «االستدامة» وفصل
«حوكمة الشركات» في تقرير هذا العام
استعراضًا سريعًا لجهود مجموعة
أغذية في هذه المجاالت ،وإنني لعلى
ثقة بأن هذين الفصلين سيعطيان
صورة تفصيلية حول القيمةً المشتركةً
التي نسعى إليها ،وجهودنا المبذولة
لتعزيز االستدامة بمجموعة أغذية.

واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر
والتقدير للمساهمين ،والمستهلكين،
والموردين لثقتهم الراسخة في
مجموعتنا .كما أود أن أشكر إدارة
المجموعة وموظفيها على التزامهم،
وإخالصهم ،وجهودهم الحثيثة.

سعادة  /المهندس ظافر عايض
األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

كما أود التعبير بالنيابة عن مجلس
إدارة مجموعة أغذية وإداراتها ،عن
خالص تقديري لدعم حكومة أبوظبي
ورؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه اهلل ،ولصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة رئيس المجلس
التنفيذي ألبوظبي.
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رسالة الرئيس التنفيذي
“تؤكد النتائج التي حققتها مجموعة أغذية قدرةَ
ّ
بغض النظر
ف واالزدهار،
المجموعة على التطور
والتكي ِ
ّ
عن طبيعة التحديات المحيطة .وحققت (أغذية) أرباح
صافية قدرها  211مليون درهم ،أي بزيادة تقدر بـ  2بالمئة
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ،وسجلت
ً
مقارنة بالعام
معدالت األرباح الصافية نموًا بنسبة %11.5
الماضي وذلك بعد اقتطاع بعض العائدات المسجلة
لمرة واحدة غير متكررة من إيرادات عام  ،2017ما يبرز قدرة
المجموعة على بناء قيمة مستدامة لجميع المساهمين”.
أظهرت المجموعة أداء قويًا في العام
الماضي عبر أغلب مقاييس األداء
ومؤشراته .وحافظنا على أرباحنا
وإنتاجياتنا ،من خالل تطبيق برامج ضبط
التكلفة والعديد من اإلجراءات األخرى التي
اتخذناها ضمن جميع مجاالت عملنا.

تقديم «مياه العين بامبيني» المخصصة
لألطفال في عام  ،2018األمر الذي ساعد في
تعزيز مكانة «أغذية» كشركة رائدة توفر
منتجات مبتكرة ذات قيمة غذائية عالية
وفق أفضل مستويات الجودة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ودول المنطقة.

وبرغم البيئة التنافسية القوية في الدولة،
وخاصة التي يشهدها قطاع المياه ،حققت
المجموعة إيرادات بمقدار  2مليار درهم.
وحافظ قطاع المياه المعبأة في دولة
اإلمارات على زخم نموه في حجم اإلنتاج،
رغم أن ذلك كان على حساب انخفاض
سيل
القيمة ضمن مشهد عام تميز بطرح
ٍ
من العروض الترويجية ،خاصة عبر وسائل
«التجارة الحديثة» .وقد كان محتمًا علينا أن
نكون جزءًا من ديناميكيات السوق هذه
لكي نحمي حصتنا السوقية ،مع قبول
مستوى معقول من التضحية في صافي
ً
األرباح.

وإنه لمصد ُر فخر عظيم لنا أن نرى مجموعة
من هذه المنتجات المبتكرة تغزو بالفعل
بعض األسواق األوروبية الرئيسية وتشق
طريقها إلى بعض الدول اآلسيوية .وهذا
ما يدفعنا للعمل الجاد من أجل المحافظة
على أعلى المعايير التي قمنا بإرسائها في
قطاع األغذية والمشروبات .وخالل معرض
«جلفود  ،»2019أطلقنا منتجات مبتكرة
جديدة ،جاءت في مقدمتها «مياه العين
زيرو برومات» ،و«دقيق المطاحن الكبرى
المدعم بفيتامين د» ،في خطوة تبرز
التزامنا المستمر باالبتكار والريادة.

والدليل على نجاح استراتيجيتنا ،هو أن
اكتساب الحصة السوقية ال يؤثر على
الحجم فقط ،بل ينعكس تأثيره على
القيمة أيضًا ،حيث وصلت الحصة السوقية
لمياه العين إلى  ،%28وبلغت القيمة %26
في عام  ،2018وكال النسبتين تزيدان بأكثر
من ألف نقطة أساس عن أقرب منافس
لنا .وإذا جمعنا كل من عالمة «مياه البيان»
و«مياه ألبين» ،ستصل حصتنا السوقية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى .% 30
إن ما ّ
مكننا من تحقيق طموحاتنا في
النمو ،رغم التحديات الغير مسبوقة التي
يشهدها السوق ،هو إيماننا الراسخ
باالبتكار ،وجهودنا الدؤوبة لدمج االبتكار
في خطط أعمالنا .فبعد النجاح المذهل
لـ«مياه العين زيرو» ،مياه الشرب المعبأة
الخالية من الصوديوم ،نجحنا في تقديم
«مياه العين المدعمة بفيتامين د» ،ومن ثم
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كما أفتخر بالتقدم الرائع الذي حققناه في
محفظة األغذية ،التي تشكل اليوم موردًا
مهمًا وعام ً
ال رائدًا في نمو أرباحنا .فإذا
جمعنا منتجاتنا الغذائية كافة باستثناء
الدقيق ،فسندرك أن محفظة األغذية قد
حققت نموًا ثابتًا سواء في حجم المبيعات
وصافي األرباح ،على خلفية األداء القوي
الذي تميزت به وحدات أعمال الشركة في
مصر وفي قسم الدعم المجتمعي.

مرحلة استقرار األداء بعد التوقف التدريجي
للدعم على مدار العامين الماضيين .وقد
تمكنت كلتا الشركتان من النمو على
أساس تناسبي خالل عام .2018
لقد نجحنا في عام  2018في المضي ُقدمًا
بتطبيق استراتيجيتنا وتحقيق أهدافها
المرجوة ،ولذلك أصبحنا أكثر كفاءةً،
ّ
وإنتاجيةً  ،وابتكارًا ،ونجحنا في الحفاظ
على تنافسيتنا وتعزيز القيمة لجميع
مساهمينا.
وأود أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لجميع
زمالئي في «أغذية» ألدائهم الرائع .كما أود
التعبير عن خالص امتناني ألعضاء مجلس
إدارة المجموعة ،والمساهمين ،والشركائنا
االستراتيجيين ،ولعمالئنا ،ومستهلكي
منتجاتنا ،لمواصلة ثقتهم ولدعمهم
الدائم.

طارق أحمد الواحدي
الرئيس التنفيذي

تمثل اليوم محفظة األصناف التجارية في
«أغذية» نصف إيرادات قطاع الغذاء في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تعتبر
عامل أساسي ترتكز عليه قسم الدعم
المجتمعي بمجموعتنا ،وتشمل قائمة من
منتجات األغذية ،والمشروبات ،والمنتجات
غير الغذائية.
وأخيرًا وليس آخرًا ،فإن المطاحن الكبرى
وأجريفيتا لألعالف الحيوانية ،وصلتا اآلن إلى
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اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية
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أعمال أغذية

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن
زﺑﺎدي ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎدة
زﺑﺎدي ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮاﻛﺔ
زﺑﺎدي ﺑﺘﻴﺖ ﻓﻴﻠﻮ ﻟﻃﻔﺎل
زﺑﺎدي ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﺮب

اﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﻣﻌﺠﻮن ﺻﻠﺼﺔ ﻃﻤﺎﻃﻢ اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﺨﻀﺮوات اﻟﻤﺠﻤﺪة

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى
أﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎ
ﻣﺮاﺑﻊ أﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎ
اﻟﻮﺳﻤﻲ

أعمال أغذية

اﺻﻨﺎف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻌﻴﻦ
ﻣﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻌﻴﻦ
زﻳﺖ زﻳﺘﻮن اﻟﻌﻴﻦ
اﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻌﻴﻦ

ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ
ﻣﻴﺎه اﻟﺒﻴﺎن
ﻣﻴﺎه أﻟﺒﻴﻦ اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻴﺎه آﻳﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﻣﻴﺎه دﻟﺘﺎ
ﻣﻴﺎه ﺑﺎﻣﺒﻴﻨﻲ ﻟﻃﻔﺎل
ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺮﻳﺶ
ﺷﺮاب ﻛﺎﺑﺮي  -ﺳﻦ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزة
اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﻮزات
اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺨﺒﻮزات اﻟﺠﺎﻫﺰة
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزة اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻮﻧﺘﻴﺰ ﺑﻴﻜﻬﺎوس
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أبرز الجوانب المالية

أبرز الجوانب المالية

بلغت إيرادات المجموعة  2مليار درهم خالل العام المنتهي في
 31ديسمبر  .2018ووصل صافي األرباح لنفس الفترة إلى  211مليون
درهم ،بزيادة تقدر نسبتها بـ  %2.1مقارنة بعام  ،2017في حين
تراجعت اإليرادات بنسبة .% 2.3

بلغ إجمالي أصول المجموعة  2.96مليار درهم إماراتي ،بزيادة هامشية عن العام الماضي.
بلغ إجمالي النقدية المتراكمة من األنشطة التشغيلية  146مليون درهم للعام.
وصل النقد وما يعادله والودائع الثابتة إلى  571مليون درهم ،وذلك حتى تاريخ  31ديسمبر
.2018
مليار درهم إماراتي
حتى تاريخ  31ديسمبر 2018

العائد على األصول

إجمالي األصول

وقد اشتملت كل من اإليرادات واألرباح
لعام  ،2017على التأثير المالي للصفقات
التي لم تحدث أو تتكرر في العام المالي
 .2018وفي حال استبعاد البنود غير
المتكررة من الحسابات المالية لعام
 ،2017ستُ ظهر المقارنة التناسبية بين
العامين نمو كل من اإليرادات واألرباح
بنسبة تقدر بـ  %1.9و %11.5على التوالي.

صافي اإليرادات
(مليار درهم إماراتي)

2.96

صافي األرباح
(مليون درهم إماراتي)

إجمالي حقوق المساهمين

1.95

العائد على األسهم

النقد واألرصدة المصرفية

0.57
أرباح السهم
(بالدرهم اإلماراتي)

القروض

0.52
صافي الدين

المستخدم
العائد على صافي رأس المال ُ

-0.05
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األعمال االستهالكية
تتألف أعمال "أغذية" الموجهة للمستهلكين من عدة أقسام تشمل قطاع المياه ،والمشروبات ،واألغذية .ويضم قطاع المياه ،مياه الشرب المعبأة
ُسوق وتوزع عالمات
وعبوات المياه بسعة  5غالونات .وباإلضافة إلى "مياه العين" ،العالمة التجارية األولى على مستوى دولة اإلمارات ،تُنتج الشركة وت ّ
تجارية أخرى من المياه مثل "مياه ألبين" و"مياه البيان" ،و"مياه آيس كريستال" ،و"مياه العين بامبيني" ،و"مياه دلتا" .وتمتلك الشركة منشآت إلنتاج
وعمان ،وتركيا .وفي مجال المشروبات ،تتولى الشركة
وتعبئة المياه على امتداد دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،والكويتُ ،
إنتاج وتسويق وتوزيع عصائر "كابري َسن" وفق اتفاقية ترخيص مع الشركة األم ،باإلضافة إلى العالمة التجارية الخاصة للشركة ممثلة في "عصائر العين
فريش".
ويضم قطاع األغذية العديد من الفئات التي تتراوح بين منتجات األلبان والمنتجات المجمدة والمخبوزات المغلفة ،ومعجون الطماطم ،والخضروات
المجمدة والعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية الجاهزة ضمن العالمات التجارية المعروفة مثل "يوبليه" ،والعين ،والمطاحن الكبرى.
كما بلغت اإليرادات الصافية لألعمال االستهالكية في مجموعة أغذية  1.09مليار درهم في عام  ،2018ما يشكل  %55من إجمالي مبيعات المجموعة.

مراجعة ألداء
وحدات األعمال

األعمال الزراعية
يشكل الدقيق واألعالف الحيوانية محو َر ْي األعمال الزراعية لمجموعة أغذية ،بقيادة «المطاحن الكبرى» و «أجريفيتا» الشركتين الرائدتين على مستوى
الدولة ،على التوالي .وتتولى الشركة إنتاج وتسويق وتوزيع العديد من المنتجات ضمن هذين المحورين بما يلبي حاجة المخابز ومربي الحيوانات في
الدولة .كما يجرى عرض منتجات الشركة من الدقيق مباشرة للمستهلكين في محالت البيع بالتجزئة .وفي مجال األعالف الحيوانية ،تقوم الشركة
بتصدير وتوزيع وتسويق األعالف تحت العالمة التجارية «مرابع أجريفيتا» كجزء من مشروعها المشترك مع «شركة أندرسون هاي آند غرين كو» التي تُعد
من أكبر الشركات العالمية المصدرة للعلف الممتاز.
وبلغت اإليرادات الصافية لألعمال الزراعية في مجموعة أغذية  0.91مليار درهم في عام  ،2018ما يشكل  %45من إجمالي مبيعات المجموعة.
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الدقيق واألعالف الحيوانية

المياه ،والمشروبات ،واألغذية
صافي اإليرادات

صافي اإليرادات

المياه
والمشروبات

األغذية

890

201

مليون درهم

مليون درهم

في عام  ،2018قامت الشركة بإنتاج
وشحن  70مليون عبوة من مياه الشرب
المعبأة ،منها  57مليون في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،و 10ماليين في
المملكة العربية السعودية ،و 2مليون
في تركيا ،و 1مليون في الكويت .وقد
نما حجم المبيعات في جميع المواقع
الثالثة مقارنة بالعام السابق ،حيث نما
في دولة اإلمارات بنسبة  .%5وباإلضافة
إلى ذلكُ ،شحنت  30مليون عبوة مياه
شرب معبأة سعة  5غالونات إلى أسواق
اإلمارات،
وعمان ،والمملكة العربية
ُ
السعودية ،وتركيا لالستخدام المنزلي
والمكتبي.

كما أعلنت الشركة في مطلع  2019عن
منتج ْين مبتكرين جديدين في مجال
َ
المياه هما “العين زيرو برومات” وكشفت
عن عبوة جديدة ومبتكرة تعد األولى
من نوعها في المنطقة لمنتجها “مياه
العين”.

وفي دولة اإلمارات ،حافظ المنتج الرئيسي
للشركة ،وهو “مياه العين” ،على ريادته
بفارق كبير عن أقرب منافسيه في سوق
المياه المعبأة بحصة سوقية بلغت .%28
وبإضافة عالمتي “مياه البيان” و“مياه
ألبين” فسيبلغ إجمالي الحصة السوقية
للشركة  30بالمئة.
وقد استمرت “مياه العين” رائد ًة لالبتكار
في قطاع المياه ،ليس على ساحة
اإلمارات والمنطقة فحسب ،بل على
المستوى العالمي أيضًا .فمنذ إطالق
مياه “العين زيرو” ،التي القت نجاحًا
هائ ً
ال منذ عام  ،2016استطاعت الشركة
تطوير وإطالق مياه “العين فيتامين د”
األولى من نوعها عالميًا ،ومياه “العين
بامبيني” لألطفال استجابةً الحتياجات
المستهلكين وخياراتهم الصحية
المتنامية وخاصة لدى األجيال الجديدة.
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وقد شهد قطاع األغذية نموًا كبيرًا خالل
عام  2018على خلفية النتائج القوية التي
حققتها
وحدات أعمالنا في مصر وفي
ُ
قسم الدعم المجتمعي .فقد زادت
اإليرادات في مصر بنسبة  25بالمئة
بسبب توسع قطاع البيع بالتجزئة
وارتفاع حجم الصادرات.
ويغطي قسم الدعم المجتمعي
متاجر أبوظبي والعين التابعة لبلدية
ّ
أبوظبي،
وتشكل دعامة رئيسية
لبرنامجنا للشراكة الحكومية الذي يتيح
للعاملين في مجموعة من المؤسسات
الحكومية شراء منتجات متنوعة غذائية
ّ
وغير غذائية بأسعار
مخفضة .وتشمل
المنتجات التي نقدمها في تلك المخازن
المتاجر باإلضافة إلى منتجات أغذية
المعتادة  -مجموعةً من السلع التجارية
األخرى .ونتيجة للتنويع الذي أدخله
قسم الدعم المجتمعي عام  2018على
معروضاتها من المنتجات بحيث تشمل
أصنافًا جديدة كالحليب ،ومنتجات
الرعاية المنزلية ،واللحوم المجمدة،
فقد نمت إيرادات الشعبة بنسبة 67
بالمئة خالل العام الماضي ،لتصبح
مصدر إيرادات رئيسيًا لقطاع األغذية
في الشركة .وساهم ارتفاع مبيعات

أرباح قطاع األعمال االستهالكية

163

مليون درهم

صافي اإليرادات

صافي اإليرادات

الدقيق

األعالف
الحيوانية

371

مليون درهم
متاجر أغذية التي زاد عددها أيضًا
بفضل المؤسسات الحكومية الجديدة
المنضمة إلى برنامج الشراكة في زيادة
المبيعات خالل .2018
وأظهرت فئة معجون الطماطم
والخضروات المجمدة
أداء قويًا بتحقيق
ً
نمو بنسبة  %4خالل العام الماضي،
بسبب تجديد التركيز على محفظة
المنتجات عالوة على تصاميم مواد
التغليف الجديدة.
وتراجعت أعمال األلبان المنضوية
تحت عالمة “يوبليه” التجارية ،وقطاع
المشروبات الذي تمثله العالمتان
سن” و“عصائر العين
التجاريتان “كابري َ
فريش” بالمقارنة مع العام السابق ،مع
انخفاض حصتهم السوقية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وقد حققت
تمور “تاج التمور” نموًا هامشيًا ،فيما
تراجعت إيرادات المطاحن الكبرى من
المنتجات المخصصة للمخابز نتيجة
انتهاء العقد مع شركة “مونتيز
بيكهاوس”.

540

أرباح قطاع األعمال الزراعية

124

مليون درهم

مليون درهم

شهد إنتاج
كل من الدقيق واألعالف
ٍ
الحيوانية المزيد من االستقرار في عام
 ،2018بعد التوقف التدريجي للدعم منذ
عام  .2016فخالل هذه الفترة ،غاب عن
أرباح قطاع األعمال الزراعية أكثر من 60
بالمئة  -ما يقدر بنحو  230مليون درهم
 من الدخل المتعلق بالدعم ،ومع ذلكنجحت الشركة في احتواء تأثيرات ذلك
وحماية هوامش صافي األرباح.
وقد بقيت قوى السوق التنافسية فاعلةً
إلى حد بعيد في قطاع الدقيق ،خاصة
في أبوظبي .ومع ذلك ،تمت المحافظة
على الحجم التناسبي كما كان في
العام السابق بعد استبعاد التغيرات
الطارئة  -بفضل التوزيع ومكاسب
الحصة السوقية في اإلمارات الشمالية،
كما أدى التسعير األفضل إلى تحقيق
زيادات طفيفة في اإليرادات .وقد تراجعت
الربحية بموازاة انخفاض الدعم ،كما نتج
عن ذلك زيادة جزئية في تكلفة السلع
بأواخر العام.
وقد حافظ قطاع األعالف الحيوانية على
أدائه عام  2018رغم المنافسة الشديدة.
فقد نمت أعمال القطاع على أساس
تناسبي بعد استبعاد المتغيرات ،وكان
السبب الرئيسي في ذلك زيادة أعداد
منافذ البيع التابعة للبلدية والمزارع
التجارية ،باإلضافة إلى الزيادات في
األسعار استجابة للتغيرات العالمية في
أسعار السلع.
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تقرير االستدامة
تولي مجموعة أغذية أهمية كبرى لالستدامة في شتى أعمالها،
وذلك لحرصها على تحقيق قيمة مشتركة للمستهلكين
والمساهمين والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها.
وباعتبارنا شركة رائدة في مجال األغذية والمشروبات ،فإن تحقيق
االستدامة الغذائية في دولة اإلمارات يأتي على رأس أولوياتنا.
ولذلك ،نركز على  3محاور رئيسية ،هي المحور االجتماعي،
والمحور االقتصادي ،واإلنتاج المستدام.
االستدامة االجتماعية
يرتكز المحور االجتماعي على مسألة بالغة األهمية بالنسبة لنا
جميعًا ،وهي األمن الغذائي الوطني.
نحن فخورون بإرثنا العريق الذي زرعه فينا الوالد المؤسس
المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب
اهلل ثراه .هذا اإلرث المتجذر في هويتنا ومساعينا للعب دور
حاسم في ملف األمن الغذائي واالستدامة الذاتية لدولتنا منذ
تأسيسها.
ومن هذا المنطلق ،أصبحت «أغذية» مساهمًا فاع ً
ال في «تحالف
األمن الغذائي» التابع لحكومة أبوظبي منذ عام  ،2008حيث
تعمل المجموعة على توفير موارد غذائية موثوقة ومستدامة
للمستهلكين داخل الدولة وخارجها ،ابتداء بالطحين والماء
وانتهاء باألعالف
وصوالً إلى المواد الغذائية والمشروبات األخرى،
ً
الحيوانية.
وعلى سبيل المثال ،فإن «أغذية» تملك «المطاحن الكبرى» التي
تنتج نحو  300ألف طن من الطحين سنويًا ،أي ما يسد أكثر من
ربع الطلب اإلجمالي في الدولة؛ كما تملك «أجريفيتا لألعالف»
التي تغذي بشكل مباشر حيوانات تنتج أكثر من  500مليون
كيلوجرام من األلبان والبيض واللحوم ،لتغطي نسبة كبيرة من
استهالك اللحوم في الدولة.
ومن جهة أخرى ،تحتل «مياه العين» المرتبة األولى بين شركات
إنتاج المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث نلبي ثلث
احتياجات الدولة من مياه الشرب المعباة ،ونحتفظ بمخزون
فائض من المياه كاحتياطي حكومي لحاالت الطوارئ.
وعالوة على ذلك ،فإننا نقدم مرافق العمليات االنتاجية في
«أغذية» لتكون بمثابة مراكز للتدريب العملي لمنتسبي الخدمة
الوطنية ،لتزويدهم بالمهارات الفنية واإلدارية واليدوية الالزمة
لضمان اإلمدادات المستمرة من المياه والدقيق ،تحت أي ظرف
كان.
وفي مبادرة أخرى لضمان استدامة األمن الغذائي ،نقدم الدعم
لمجتمعنا عبر توفير مختلف المنتجات بأسعار مخفضة ووضع
السلع األساسية في متناول جميع األفراد ،وذلك من خالل
جمعيات بلديتي أبوظبي والعين التي نتولى إداراتها ،باإلضافة
إلى متاجر توزيع «أغذية» في مختلف أرجاء الدولة ،ما يسمح
لنا بتقديم أسعار مخفضة للعديد من السلع الرئيسية ألفراد
المجتمع في دولة اإلمارات .كما نتعاون مع المبادرات االجتماعية
مثل برنامجي بطاقات الخصم «فزعة» و«حماة الوطن» ،بهدف
ترك بصمة إيجابية لمجموعتنا وأعمالنا في المجتمع.
وكيف يمكننا أن نتحدث حول االستدامة دون ذكر تطوير
وتنمية قوة عاملة مواطنة على قدر عال من القدرة والكفاءة؟
ولذلك فقد أطلقنا برنامج «تطوير» – وهو منصة التدريب
والتطوير الداخلية التي تشمل جميع مبادراتنا الرامية إلى تنمية
المواهب – والذي نضمن من خالله أن يتلقى موظفونا التدريب
الذي يحتاجونه ليصبحوا قادة الغد ...قاد ًة تتخطى إنجازاتهم كل
التوقعات واألهداف التجارية ،ليجسدوا قيم والدنا المؤسس .وقد
أطلقنا تحت ظل هذه المنصة عدة برامج تدريبية استهدفت
بالتحديد تنمية الشباب اإلماراتيين الموهوبين بالمهارات
المطلوبة واألدوات الالزمة لتحقيق النجاح واالزدهار .واليوم
نفتخر برؤية المواطنين اإلماراتيين يشغلون نسبة  16بالمئة من
مناصب اإلدارة العليا في المجموعة .وسنواصل التزامنا الدائم
ليس فقط بالتوطين ،بل أيضًا ببناء وتطوير المواهب األخرى من
غير المواطنين من خالل مجموعة واسعة من المبادرات التنموية
في جميع مواقع أعمالنا.
االستدامة االقتصادية
المحور الثاني الذي نركز عليه هو تحقيق االستدامة االقتصادية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .و ُيشكل االبتكار وحوكمة
الشركات األساس الراسخ لجهودنا في هذا المجال.
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بطاقة أداء «أغذية» فيما يتعلق بالبيئة ،والمجتمع ،والحوكمة
االبتكار
ويتحقق ذلك من خالل تبني االبتكار القائم على المعرفة،
والدخول في شراكات مع مؤسسات األبحاث العالمية لتطوير
ُ
ُضيف قيمةً لشعبنا ومستهلكينا .والشراكة مع
منتجات ت
ٍ
المؤسسات البحثية العالمية لتطوير المنتجات التي تضيف قيمة
حقيقية للمستهلكين .وتشكل مياه «العين زيرو» الخالية من
الصوديوم ومياه الشرب المدعمة بالفيتامين «العين فيتامين
د» و«مياه العين زيرو برومات» ،و«دقيق المطاحن الكبرى المدعم
بفيتامين د» ،أربعة أمثلة تبرز إنجازاتنا في هذا المجال.
كما تمثل «أجريفيتا» مثاالً حيًا آخر .فمن خالل الشراكة مع إحدى
الشركات الرائدة عالميًا في مجال أغذية الحيوانات واألعالف
منتجات خالية من الهرمونات أو
المائية ،تمكنّا من تطوير وإنتاج
ٍ
التزام مجموعة
المضادات الحيوية في دولة اإلمارات ،ما يعكس
َ
أغذية نحو االرتقاء بقطاع الزراعة ودعم ملف األمن الغذائي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
حوكمة الشركات
تؤمن مجمــوعة أغــذية بأن الحوكـمـة الرشــيدة للشركات هي
أســاس لتحقيـق أداء قـوي يتـسـم بالكفـاءة .ولعل ما يدعم هذا
التزام «أغذية» الراسخ من أجل ضمان القيام بالعمليات
االعتقاد،
ُ
التشغيلية وفق أعـلى معايير النزاهــة ،واألخــالق ،والشـفافية.
إن مبادئ حوكمة الشركات التي تتبعها «أغذية» تهدف إلى
التحسين المستمر للثقافة األخالقية الشفافة للمجموعة،
بالتزامن مع ضمان تحقيق النمو المستدام ،وحماية المصالح،
إضافة قيمة حقيقية لمساهمينا وشركائنا االستراتيجيين
عبر جميع أعمـالـنــا .إن مـجـلـس إدارة مجموعة أغذية ،وإدارتــَها
ُيدركان أهمية الدور الذي تلعبه ممارسات حوكمة الشركات في
تعزيز بيئة عمل تتسم باإلشراف الفعال والمساءلة العادلة.
إن مجلس إدارة المجموعة ملتزم بحماية مصالح جميع
المساهمين من خالل تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات.
واعترافًا بالمبادئ والهياكل الراسخة للحوكمة في مجموعة
منحت مؤسسة «كابيتال فاينانس إنترناشنال» ()CFI
أغذية ،فقد
ْ
لقب أفضل شركة في مجال حوكمة
البريطانية مجموعة أغذية
َ
الشركات لعام  2018في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتلتزم مجموعة أغذية بمتطلبات قرار «رئيس مجلس إدارة
الهيئة» رقم  7لعام  2016الخاص بـ«معايير االنضباط والحوكمة
للشركات المساهمة العامة» (القرار رقم  .)7و ُيقدم «تقرير
حوكمة الشركات لعام  »2018استعراضًا ألنظمة وإجراءات
الحوكمة في المجموعة حتى تاريخ  31ديسمبر  ،2018وهو
تقرير تم إيداعه لدى «هيئة األوراق المالية والسلع» ونُشر على
الموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية وعلى الموقع
اإللكتروني لمجموعة أغذية ،إلى جانب هذا التقرير السنوي لعام
.2018

حد ممكن في عملياتنا اإلنتاجية ،وذلك ،من أجل المساهمة في
حفظ موارد المياه المتجددة في المنطقة.
تقتصر
وإلى اليوم ،نقوم بتطبيق العديد من البرامج التي ال
ُ
ُ
ترشيد استخدام
تستهدف أيضًا
على ترشيد المياه فحسب ،بل
َ
استهالكنا
الطاقة .وقد نجحنا – على سبيل المثال – في تخفيض
ِ
للطاقة الكهربائية بأكث َر من  %15خالل عام.

الفئة

بيان السياسة

اإلدارة البيئية

وباإلضافة إلى ذلك ،لقد حددنا مجموعةً من األهداف الطموحة
التي سيكون لها دو ُرها في دعم ريادتنا البيئية في األعوام
عيد تدويرها
المقبلة ،ويشمل ذلك التزامًا باستخدام موارد ُأ َ
في  %10من مادة تريفثاالت البولي إثيلين (المستخدمة لصناعة
عبوات المياه) ،و %5من تلك المادة من مصادر نباتية بحلول عام
.2021
وأخيرًا ،فإننا في مجموعة أغذية ،ملتزمون باالستمرار إلحداث فرق
إيجابي ومستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمجتمعات
التي نعمل بها .ونؤمن كذلك أن بوسعنا القيام بأكثر من ذلك
بدعم الحكومة لالبتكار القائم على العلم والمعرفة بهدف
التغلب على بعض التحديات التقنية التي تواجهها أهداف
االستدامة.
كما نؤمن بأن الحكومة إذا ما عزّزت مناهج علوم الغذاء
واالستدامة في المعاهد المهنية والجامعات ،فسيكون لذلك
أثر بالغ في نشر هذه الثقافة في مجتمعنا.

تلتزم "أغذية" بالسعي لتجنب إلحاق أي
ضرر بالبيئة وبجميع الذين قد يتأثرون
بأنشطتها التصنيعية بشكل مباشر أو غير
مباشر في جميع المواقع.

بصورة رسمية ،تعتمد "أغذية" "سياسة أدوار ومسؤوليات الصحة
والسالمة" ( )07.EHS.Oالناظمة لجميع شؤون الصحة والسالمة بما
في ذلك سالمة البيئة .وتعتمد "أغذية" أيضًا ثالثة إجراءات تشغيلية
رسمية للتعامل مع التلوث البيئي ،وهي" :إجراء إدارة النفايات
والطاقة" ( ،)51.EHS.Pو"إجراء منهجية تقييم المخاطر على البيئة
والصحة والسالمة" ( ،)01.EHS.Pو"إجراء تحديد وتقييم الجوانب البيئية"
( .)02.EHS.Pونفذت "أغذية" في عام  2018عملياتها في  11موقع إنتاج،
ثالثة منها حائزة على شهادة «اآليزو  .»14001وتمثل هذه المواقع نسبة
 ٪٦٥من القدرة اإلنتاجية السنوية للشركة .وتهدف الشركة لزيادة
هذه النسبة إلى  %95بحلول عام .202٥

أكثر من
%70

عدد المواقع
المعتمدة

نسبة الطاقة
اإلنتاجية
المعتمدة

مكب النفايات

منع التلوث

تلتزم "أغذية" بتحديد النفايات ،والمياه،
والطاقة الناتجة نتيجة عملياتها ،وتقييم
آثارها البيئية ،ومعالجتها بطرق تقلل آثارها
السلبية على البيئة.

بصورة رسمية ،تعتمد "أغذية" "سياسة أدوار ومسؤوليات الصحة
والسالمة" ( )07.EHS.Oالناظمة لجميع شؤون الصحة والسالمة بما
في ذلك سالمة البيئة .وتعتمد "أغذية" أيضًا ثالثة إجراءات تشغيلية
رسمية للتعامل مع التلوث البيئي ،وهي" :إجراء إدارة النفايات
والطاقة" ( ،)51.EHS.Pو"إجراء منهجية تقييم المخاطر على البيئة
والصحة والسالمة" ( ،)01.EHS.Pو"إجراء تحديد وتقييم الجوانب
البيئية" (.)02.EHS.P

وبرغم أي شيء ،سنستمر في تقديم كل ما يمكننا تقديمه،
ألننا – ببساطة – نهتم.

المنتجات
والخدمات
المستدامة

السياسة الشاملة قيد التطوير.

تقوم «أغذية» بتطبيق معايير لضمان تطوير جميع المنتجات الجديدة
بطرق أكثر استدامة ،للتقليل من اآلثار البيئية.

اإلنتاج المستدام
يأتي إنتاج غذاء صحي وآمن لكم وألبنائكم على رأس المبادئ
التي تسترشد بها أغذية ،وأحد المجاالت التي تُوليها المجموعة
أهميةً فائقة .ولذلك فإننا ملتزمون بتطبيق نهج «مبادرة
السالمة الغذائية العالمية» ( ،)GFSIوقد حصلت جميع مواقعنا
اإلنتاجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على اعتماد «شهادة
نظام سالمة الغذاء .)22000 FSSC( »22000كما حرصنا على تبنّي
أكثر المعايير صرامةً فيما يتعلق بإدارة المخاطر ،بهدف تقليل،
ومنع ،واستبعاد المخاطر الغذائية .ونُق ِّيم بكل دقة تدابير
لموردينا ونضمن أال نعمل إالّ مع األفضل،
السالمة الغذائية
ّ
لتقديم األفضل لعمالئنا دومًا .ويكفينا فخرًا أننا لم نقم إطالقًا
بسحب منتج واحد من السوق خالل األعوام الستة الماضية .األمر
اآلخر هو أننا نركز تركيزًا بالغًا على الفوائد الغذائية والصحية
لجميع منتجاتنا بال استثناء ،ونحرص باستمرار على إنتاجها
بطريقة مسؤولة تفوق المتطلبات التنظيمية وتوقعات عمالئنا.
فمث ً
ال ،تُنتج جميع منتجاتنا المخصصة لألطفال من مكونات
طبيعية ،وبمستوى فائق من العناية والدقة ،كما أن جميع
أعالفنا الحيوانية ،هي من أصل نباتي ويتم شراؤها من مناطق
َستخدم مرافقنا الخاصة بتعبئة
محددة حول العالم ،بينما ت
ُ
َ
أفضل أنظمة التنقية إلنتاج أنقى مياه شرب معبأة لشعب
المياه
اإلمارات.
ثالثًا ،ندرك بشكل تام مسؤوليات االستدامة البيئية التي
نحملها كشركة رائدة في المنطقة ،يشكل فيها إنتاج المياه
نشاطًا أساسيًا ،حيث نحرص دائمًا على حماية البيئة إليماننا
الراسخ بأن حماية الموارد وصون البيئة هما مسؤولية كبرى
تتحملها معًا أجيالنا الحالية والمستقبلية.

المقاييس

البيئة

كما نفذنا العديد من البرامج التي تستهدف اختيار الطرق
المثلى – بيئيًا واقتصاديًا – لتغليف منتجاتنا ،ما سينتج عنه
تخفيض ما يقرب من  ١٢،٥٠٠طن من االنبعاثات الكربونية وإنقاذ
 32ألف شجرة تقريبًا.
ولقد نجحنا أيضًا في تخفيض نسبة النفايات الصلبة «المرسلة
إلى مكب النفايات» من ٪٢٤عام  201٦إلى  ٪١٤عام  .2018ومن
المؤكد أن أمامنا هدفًا بالغَ الصعوبة فيما يتعلق بمعدالت
نفاياتنا الصلبة ،حيث نسعى إلى تخفيضها إلى صفر بالمئة
بحلول عام .2020

إفصاحات أخرى

هدف
بعيد
المدى

النتيجة
الحالية

إدارة التنوع الحيوي

تلتزم "أغذية" بالسعي لحماية التنوع
الحيوي من اآلثار البيئية السلبية ألنشطتها
التصنيعية عبر جميع المواقع.

بصورة رسمية ،تعتمد "أغذية" "سياسة أدوار ومسؤوليات الصحة
والسالمة" ( )07.EHS.Oالناظمة لجميع شؤون الصحة والسالمة بما
في ذلك سالمة البيئة .وتعتمد "أغذية" أيضًا ثالثة إجراءات تشغيلية
رسمية للتعامل مع التلوث البيئي ،وهي" :إجراء إدارة النفايات
والطاقة" ( ،)51.EHS.Pو"إجراء منهجية تقييم المخاطر على البيئة
والصحة والسالمة" ( ،)01.EHS.Pو"إجراء تحديد وتقييم الجوانب البيئية"
( .)02.EHS.Pوبناء عليه تعي "أغذية" أنها إذا ما رغبت في تطوير
منشآت جديدة فسيكون عليها تطوير تدابير تخفيفية لتقليل
األضرار التي قد تلحق بالمجتمع البيئي .وإذا ما كان ألية عملية حالية
أو مرتقبة إمكانية التأثير على البيئة بأي شكل ،فستتولى "أغذية"
استكمال "تقييم اآلثار االجتماعية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة"
فصلة في "مدونة
الم ّ
( .)EHSIAوسيلتزم هذا التقييم بالمتطلبات ُ
السلوك  54لإلدارة البيئية" الصادرة عن مركز أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية ( .)OSHADوبعد الحصول على نتائج ذلك التقييم،
ستتخذ "أغذية" إجراءات استباقية فعالة لمنع/تقليل اآلثار البيئية عن
طريق االختيار المناسب للمعدات ،والمواد ،والتصميم الجيد للعمليات
الصناعية والتشغيلية ،بما يشمل األبنية.

نسبة انبعاثات
ثاني أكسيد
الكربون في
التصنيع (مقابل
المنتجة)
األطنان ُ

%27

 %95بحلول
2025

%65

 %0بحلول
2022

%14

 %5بحلول
2025

نسبة النفايات
المنتجة (مقابل
األطنان المنتجة)

 %0,6بحلول
2025

نسبة مواد
التغليف القابلة
للتدوير مقابل
كل مواد التغليف

%100

نسبة مواد
التغليف القابلة
للتحلل –
التغليف الثاني
والثالث

%100

ستبدأ التقارير بعد عام 2020

وانطالقًا من النهج األخضر الذي تتبعه «أغذية» ،نسعى باستمرار
إلى إيجاد وتبني طرق جديدة لترشيد استهالك المياه بأقصى

25

%6

%0.71

%99

%100

إفصاحات أخرى

الفئة

بيان السياسة

إدارة المياه

تلتزم «أغذية» بتحسين استهالك المياه
بأسلوب يضمن التخفيض ،وإعادة
االستخدام ،والتدوير ،والتخلص بطريقة
مسؤولة من جميع المياه المستخدمة في
عمليات التصنيع.

استهالك الطاقة

تلتزم «أغذية» بخفض استهالك الطاقة
بأسلوب يضمن دعم الترشيد بشكل
متواصل خالل عمليات التصنيع

الطاقة المتجددة

ال تطبق "أغذية" سياسة رسمية فاعلة ذات
معايير تطبيق متعارف عليها فيما يخص
الطاقة المتجددة .وتهدف الشركة إلى
تطوير سياسة في عام  2019لتبدأ تطبيقها
في عام .2020

موقع أو أكث َر من مواقعها،
تستخدم "أغذية" الطاقة الشمسية في
ٍ
لتطبيقات ال تتعلق بالتصنيع ،كإنارة الشوارع ،وغير ذلك.
وغالبًا
ٍ

االنبعاثات
الجوية المتعلقة
باستهالك الطاقة

تراقب "أغذية" عن كثب اآلثار البيئية
الكربونية الناتجة عن عملياتها التصنيعية
وتسعى دومًا إلى تخفيضها.

تراقب "أغذية" عن كثب االنبعاثات الكربونية في جميع مواقع
التصنيع التابعة لها منذ عام  ،2012سواء فيما يخص االنبعاثات أم
عدد األشجار لموازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إدارة النفايات

تلتزم "أغذية" بالسعي لتجنب إلحاق أي
ضرر بالبيئة وبجميع الذين قد يتأثرون
بأنشطتها التصنيعية بشكل مباشر أو غير
مباشر في جميع المواقع.

بصورة رسمية ،تعتمد "أغذية" "إجراء إدارة النفايات والطاقة"
( ،)51.EHS.Pو"إجراء منهجية تقييم المخاطر على البيئة والصحة
والسالمة" ( ،)01.EHS.Pو"إجراء تحديد وتقييم الجوانب البيئية"
( .)02.EHS.Pو"خطاب إجراءات السيطرة على المواد الخطرة"
( .)28.EHS.Pوت ّ
ُنظم هذه اإلجراءات أسلوب إدارة "أغذية" للنفايات
الخطرة وغير الخطرة ،كما تحدد األنشطة الالزمة لتقليل النفايات.
ويأخذ الترتيب الهرمي العام إلدارة النفايات الشكل التالي-1 :
التقليل -2 ،إعادة االستخدام -3 ،التدوير -4 ،التخلص المسؤول (من
النفايات) .وقد حددت "أغذية" ثالثة مصادر رئيسية للنفايات تتطلب
َ
ضوابط ،وإبالغًا ،ومعالجة .وهذه المصادر هي :النفايات
بالتحديد
غير الخطرة -2 ،النفايات الخطرة -3 ،نفايات غذائية/حيوية .وتضمن
المقرة لدى "أغذية" تحديد أية مواد خطرة ضمن المنشأة
اإلجراءات ُ
(المكاتب ،قاعات المصنع ،مرافق التخزين ،نقاط التوزيع ،إلخ) والقيام
بالترتيبات المناسبة لتقييمها ،ومعالجتها والتخلص منها وفق
التشريعات القانونية المناسبة الخاصة بالمواد التي تشكل خطرًا
على الصحة.

المقاييس

هدف
بعيد
المدى

النتيجة
الحالية

الفئة

إفصاحات أخرى

بيان السياسة

البيئة

المزاعم والمجادالت
البيئية
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لدى «أغذية» خطة اتصال خاصة باألزمات
للتعامل مع جميع أنواع األزمات بما في ذلك
المجادالت البيئية.

ينص «إجراء إدارة النفايات والطاقة» ( ،)51.EHS.Pالمعتمد رسميًا في
«أغذية» على:
•مراقبة مدير المنشأة للمياه المستهلكة للشرب ،والعمليات
عدادات تنتشر في الموقع
الصناعية ،والري ،عبر تقارير من ّ
•وضع برامج تحسين ،وأهداف مستقبلية ،وخطط عمل لترشيد
استخدام المياه في جميع عمليات «أغذية».
وستبدأ «أغذية» بالعمل على التقارير الخاصة باستخدام المياه في
ابتداء من عام .2020
األنشطة غير التصنيعية
ً

ينص «إجراء إدارة النفايات والطاقة» ( ،)51.EHS.Pالمعتمد رسميًا في
«أغذية» على:
عدادات تنتشر
•مراقبة مدير المنشأة الستخدام الطاقة عبر ّ
في الموقع.
•وضع برامج في كل وحدة إنتاج لترشيد استخدام الطاقة.

لم تُطرح أية مزاعم أو مواقف جدلية فيما يخص التأثيرات البيئية لـ
«أغذية» منذ تأسيسها عام 2004

هدف
بعيد
المدى

المقاييس

النتيجة
الحالية

العمالء
نسبة استخدام
المياه – المواقع
الغير جافة
(المصنعة للمياه
والمشروبات) –
االستهالك مقابل
إجمالي اإلنتاج،
متر مكعب لكل
متر مكعب.

1,3

نسبة استخدام
المياه – المواقع
جافة (غير
المصنعة للمياه
والمشروبات) –
االستهالك مقابل
إجمالي اإلنتاج،
متر مكعب لكل
طن

1,5

نسبة استخدام
الكهرباء –
االستهالك مقابل
إجمالي اإلنتاج،
كيلواط لكل طن

50

نسبة استخدام
الديزل -
االستهالك مقابل
إجمالي اإلنتاج،
طن لكل طن

0,001

نسبة استخدام
الغاز – االستهالك
مقابل إجمالي
اإلنتاج ،متر
مكعب لكل طن

0,2

سالمة المنتجات

باعتبارها شركة رائدة في مجال األغذية
والمشروبات في المنطقة ،تحمل "أغذية"
على عاتقها مسؤولية االلتزام بضمان جودة
منتجاتها وموادها األولية من مصادرها
وحتى أن تصل للمستهلكين من خالل
القيام بتحليل شامل للمخاطر .ولذلك تُدرك
"أغذية" وتُقر بمسؤوليتها عن السالمة
الغذائية ،وستضمن إنتاج منتجات آمنة
وفق أعلى المعايير العالمية في السالمة
الغذائية ،ووفق التشريعات المحلية
واإلقليمية والدولية ،دون أي استثناء أو
تهاون

تغطي أهداف سياسة «أغذية» جميع شركائها االستراتيجيين:
والمصنّعين ،والناس عمومًا .وقد ُوضعت إجراءات
العمالء ،والموردينُ ،
مناسبة لضمان سالمة المنتجات .فقد حازت «أغذية» على شهادة
«اآليزو  »9001في إدارة الجودة ،وشهادة «اآليزو  »22000في إدارة السالمة
َّح ُّكم الحرجة لتحليل المخاطر»
الغذائية ،وشهادة «نظام نقاط الت َ
ٌ
ستة من أصل أحد عشر موقع تصنيع تابع لـ
( .)HACCPكما حصلت
«أغذية» على «شهادة نظام السالمة الغذائية» ( ،)22000 FSSCوتهدف
الشركة إلى نيل جميع المواقع لهذه الشهادة بحلول  .2020كما
وضعت «أغذية» نظامًا إلكترونيًا إلدارة الجودة يتولى تيسير ومراقبة
«تقارير عدم االلتزام الداخلية» ،وعمليات التدقيق ،والحوادث ،وإدارة
األصول ،وإدارة المو ّردين ،وذلك ضمن تطبيق قاعدة بيانات مشتركة.

عالقات مسؤولة مع
العمالء

تقوم سياسات وإجراءات المجموعة الخاصة
بإدارة العمالء بتحديد وحوكمة مجموعة
واسعة من نشاطات عالقات العمالء

تمتلك أغذية خط اتصال سريع لخدمة المستهلكين يمثل نقطة
االتصال األولى للعمالء والمستهلكين فيما يتعلق بأي موضوع.
باإلضافة إلى ذلك قد حصلت أغذية على شهادة
«آيزو  »9001:2015عن هذه الخدمة.

عالقات مسؤولة مع
المزودين

تمتلك المجموعة العديد من السياسات
واإلجراءات التي تحدد وتحوكم العالقات مع
المزودين

تمتلك المجموعة كذلك قواعد سلوك خاصة بالموردين

1,32

1,67

55

0,0015

0.3
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5.0

6.0

مكب النفايات

 %0بحلول
2020

%14

نسبة االنبعاثات
الكربونية إلجمالي
اإلنتاج  % -طن
ثاني أكسيد
الكربون لكل كذا
طن من اإلنتاج

 %5بحلول
2025

6.0

 %من إجمالي
المنتَجة
النفايات ُ
(مقابل األطنان
من اإلنتاج)

 %0,6بحلول
2025

%0.71

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

(المعيار
العالمي
أقل من )6

1.8

إجراءات التدقيق
(الطرف الثالث)

0

0

سحب المنتجات
من قبل الهيئات
التشريعية

0

0

غير متوفر

غير متوفر

غير
متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير
متوفر

رأس المال البشري /حقوق اإلنسان
الصحة والسالمة

تمتلك أغذية قواعد وإجراءات مسؤولية شاملة حول الصحة والسالمة ( )Os1تعتمد عليها في تحديد وحوكمة أقسام الشركة فيما يتعلق بصحة وسالمة مكان العمل.
وتوجد العديد من إجراءات العمل المتخصصة بالمهام التي تنطوي على مخاطر إضافية تهدد الصحة والسالمة مثل عمليات الرافعة الشوكية ،وغيرها.

تدريب الموظفين
وتطويرهم

تمتلك أغذية برنامج منظم للتدريب والتنمية في موقع العمل يهدف إلى الحصول على قوى عاملة مؤهلة وذات خبرات واسعة .وتجري أغذية جميع برامج التدريب
والتنمية ضمن منصة الشركة «تطوير» الخاصة بتطوير وتنمية المواهب .وتوفر هذه المنصة العديد من برامج التطوير والتنمية التي تهدف بشكل خاص إلى تزويد
المواهب الوطنية بالمهارات واألدوات الالزمة لتحقيق النجاح

منع انتهاك حقوق
اإلنسان وتكافؤ
الفرص

نسبة االنبعاثات
الكربونية إلى
إجمالي اإلنتاج % -
طن ثاني أكسيد
الكربون لكل طن
من اإلنتاج.

CPM
(عدد شكاوى
العمالء/
المستهلكين
لكل مليون وحدة
تخزين ()SKU
مباعة

تركز سياسات وإجراءات أغذية على منع
انتهاك حقوق اإلنسان ،وتوفير الفرص
المتكافئة ضمن موقع العمل الداخلي
والخارجي.

توفر أغذية من خالل قواعد السلوك المهني وسياسة مكافحة التحرش الخاصة بها ،تعريفات ومبادئ تحكم بيئة
العمل الداخلية والخارجية .وتغطي الشركة عبر قواعد السلوك الخاصة بالموردين مبادئ حقوق اإلنسان التي تتطلب
توفرها لديهم  ،بدءًا من تكافؤ الفرص  ،إلى معايير العمل ،انتهاء بالوثائق واألثر البيئي.

المجتمع
مبادرات المجتمع

تعزيز الصحة
والتغذية

تؤمن أغذية بمفهوم القيمة المشتركة الذي
يرتكز على قدرة الشركة على تكوين قيمة
خاصة لنفسها أوالً ،ومن ثم تكوين قيمة
عامة للمجتمع.

تشارك أغذية بشكل فاعل في أنشطة دعم المجتمع .وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في عام  2018على هذه المبادرات
 0.76مليون درهم .وباإلضافة إلى ذلك ،توفر الشركة من خالل متاجرها المحلية والعديد من برامج الشراكة مع الحكومة
أيضا كموقع تدريب
منتجات بأسعار معقولة للمستهلكين في البالد .وتستخدم الشركة مرافق اإلنتاج الخاصة بها ً
أثناء العمل لموظفي الخدمة البديلة المواطنين.

أغذية هي شركة رائدة في مجال تطوير
المنتجات التي تلبي االحتياجات الصحية
والغذائية للمجتمع والمستهلكين .وفي
العامين الماضيين ،قامت أغذية بتطوير
وتوفير «مياه العين الخالية من الصوديوم»،
و«مياه العين المدعمة بفيتامين د» ،و«مياه
العين بامبيني لألطفال» .وفيما يتعلق
بصناعة علف الحيوانات ،تقوم الشركة
بتطوير وإنتاج منتجات خالية من الهرمونات
أو المضادات الحيوية .وفي بداية عام ،2019
أدخلت الشركة «مياه العين الخالية من
البرومات» و«طحين جراند ميلز بفيتامين د»
إلى مجموعة منتجاتها.

هدف الشركة إلى حماية الصحة والتغذية في اإلمارات العربية المتحدة وخارجها عبر استخدامها العديد من الوسائل.
وتلتزم بتحسين حياة الناس من خالل توفير منتجات صحية ومغذية.
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إفصاحات أخرى

الفئة

بيان السياسة

مجلس اإلدارة

تلتزم مجموعة أغذية بمتطلبات «القرار
رقم  7لعام  2016الصادر عن رئيس مجلس
إدارة الهيئة» فيما يخص «معايير االنضباط
المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة
العامة» (القرار رقم )7

التدقيق والرقابة
الداخلية

يتولى مجلس إدارة أغذية تعيين لجنة
التدقيق في الشركة التي تتألف من ثالثة
أعضاء مستقلين من خارج اإلدارة التنفيذية.
ويهدف نظام الرقابة الداخلية في المجموعة
إلى ضمان تمكين المجلس واإلدارة من
سهم وجود
تحقيق أهداف المجموعة .و ُي
ُ
إطار فعال للرقابة الداخلية في حماية
استثمارات المساهمين وأصول المجموعة.
والهدف من إطار الرقابة الداخلية هو ضمان
ترسيخ ضوابط داخلية ،وضمان التوثيق
المناسب للسياسات واإلجراءات ،والمحافظة
عليها وااللتزام بها ،وتضمينها في عمليات
اإلدارة والحوكمة المعتادة للمجموعة.

حقوق المساهمين

يلتزم مجلس إدارة أغذية تمام االلتزام
بالحماية الدائمة لمصالح جميع المساهمين
من خالل تطبيق أعلى معايير الحوكمة
المؤسسية .وتقديرًا لمبادئنا والبنى
الراسخة التي ترتكز أعمالنا عليها ،فقد
صنّفت مؤسسة «كابيتال فاينانس
إنترناشنال ( )CFIالبريطانية شركة أغذية
باعتبارها «األفضل في الحوكمة المؤسسية
لعام  »2018في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مكافآت كبار
المدراء

لدى أغذية «لجنة الترشيح والمكافآت»
المسؤولة عن مراجعة إطار الموارد البشرية
وبرامج المكافآت لدى المجموعة.

منع الفساد

ُوضع إطار الرقابة الداخلية للمجموعة بهدف
ضمان وجود ضوابط داخلية ،ولضمان
التوثيق المناسب للسياسات واإلجراءات،
والمحافظة عليها وااللتزام بها ،وتضمينها
في عمليات اإلدارة والحوكمة المعتادة
للمجموعة.

اطلع على «تقرير الحوكمة المؤسسية لعام »2018

الفئة

بيان السياسة

إفصاحات أخرى

التوطين

تمتلك أغذية برنامج منظم للتدريب
والتنمية في موقع العمل يهدف إلى
الحصول على قوى عاملة مؤهلة وذات
خبرات واسعة .وتجري أغذية جميع برامج
التدريب والتنمية ضمن منصة الشركة
«تطوير» الخاصة بتطوير وتنمية المواهب.
وتوفر هذه المنصة العديد من برامج
التطوير والتنمية التي تهدف بشكل خاص
إلى تزويد المواهب الوطنية بالمهارات
واألدوات الالزمة لتحقيق النجاح.

الحوكمة
يتمثل دور مجلس اإلدارة في تمثيل المساهمين والخضوع لمساءلتهم بغية تقديم قيمة مستدامة من خالل
الحوكمة الفعالة للشركة .ومن مسؤولية المجلس ضمان وجود إدارة فعالة لتطبيق استراتيجية المجموعة.
والمجلس هو الجهة الرئيسية في اتخاذ القرار بالنسبة لجميع المسائل التي تعتبر مهمة للمجموعة .وللمجلس
جدول أعمال دوري لضمان بقاء التركيز على المجاالت الرئيسية طوال العام.
اطلع على «تقرير الحوكمة المؤسسية لعام »2018

في عام  ،2018عمدت لجنة التدقيق الداخلي أيضًا إلى تعيين استشاري بمثابة عضو رابع ،ذي خبرة مالية ومحاسبية
حر ومفتوح بين المدققين الخارجيين ،والمدققين الداخليين ،واإلدارة
مناسبة .وتحافظ لجنة التدقيق على اتصال ٍ
العليا.
و ُيقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إطار الرقابة الداخلية للمجموعة .وقد فوض لجنة التدقيق بمسؤولية اإلشراف على
فعالية
دائرة الرقابة الداخلية .وتتولى لجنة التدقيق تعيين «رئيس الرقابة الداخلية واالمتثال» .كما تراجع لجنة التدقيق ّ
عمل دائرة الرقابة الداخلية.
اطلع على «تقرير الحوكمة المؤسسية لعام »2018

يلتزم المجلس بالتواصل الفعال بين المجموعة ومساهميها .وبناء على ذلك ،هناك وحدة مخصصة اسمها "عالقات
المستثمرين" تتولى اإلشراف على العالقات مع مساهمي المجموعة والمستثمرين فيها .وتحرص المجموعة بانتظام
على إبالغ هيئة األوراق المالية والسلع ،وسوق أبوظبي لألوراق المالية والمساهمين بنتائج أعمالها من خالل البيانات
المرحلية الصادرة عن اإلدارة ،والنتائج ربع السنوية ،والتقرير السنوي ،والبيانات المالية السنوية .ويتم اإلفصاح عن
المسائل الهامة المتعلقة بتداول األسهم أو تطوير األعمال لهيئة األوراق المالية والسلع ،وسوق أبوظبي لألوراق
المالية ،وللجمهور عمومًا من خالل اإلفصاحات واإلعالنات الموجهة إلى السوق وفقًا للقوانين والتشريعات السارية،
باإلضافة إلى البيانات الصحفية وما ُينشر على الموقع اإللكتروني للمجموعة.
اطلع على «تقرير الحوكمة المؤسسية لعام »2018
وتقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمكافآت والبدالت وشروط الخدمة الخاصة بكبار المدراء
التنفيذيين لضمان تعويضهم بشكل منصف لقاء مساهماتهم الفردية في المجموعة .وأعضاء اللجنة الثالثة
جميعهم أعضاء مستقلون في مجلس اإلدارة من خارج اإلدارة التنفيذية للشركة.
اطلع على «تقرير الحوكمة المؤسسية لعام »2018

الشفافية وممارسات األعمال
تعمل «لجنة السلوك والقيم» لدى «أغذية» ،والتي يقوم مجلس اإلدارة بتعينها كلجنة فرعية منبثقة عن لجنة
التدقيق ،بهدف مساعدة األخيرة في مراجعة الترتيبات التي تتيح لموظفي المجموعة فرصة لطرح مخاوفهم حول
أية أخطاء ،بما في ذلك أعمال االحتيال ،ولضمان وجود آلية إلجراء تحقيق مستقل في مثل هذه القضايا بغية اتخاذ
إجراءات المتابعة المناسبة.
واللجنة مكلفة من قبل لجنة التدقيق بمسؤوليات َتلقّ ي ومراجعة وتقييم صحة المزاعم والتحقيق فيها.

التحديات اإلقليمية
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ُيعد «برنامج االرتقاء الوظيفي»  -الذي يأتي انسجامًا مع خطط التوطين الحكومية – برنامجًا لتطوير وتدريب
الموظفين مخصصًا بشكل حصري للموظفين اإلماراتيين ذوي األداء المتميز بهدف تسريع تطورهم المهني ضمن
المجموعة وصوالً إلى مراكز القيادة.
ويمر منتسبو «برنامج االرتقاء الوظيفي» ( )CEPفي سلسلة من وحدات التطوير المكثفة على مدى ثمانية أشهر.
و ُيركز البرنامج الذي يشتمل على ست وحدات على تطوير المهارات اإلدارية ،بما في ذلك التفكير االستراتيجي،
والمالية ،والخطابة ،وإدارة المشاريع .ويشارك الموظفون في جلسات التقييم الذاتي ،والمشاريع الجماعية ،والتدريب
على المهارات التقنية ،واإلرشاد والتوجيه.
كما أطلقت مجموعة أغذية عام  2018برنامج «االرتقاء الوظيفي المتقدم» الجديد للموظفين الذين أكملوا «برنامج
االرتقاء الوظيفي» .ويضم البرنامج حاليًا اثنين وعشرين موظفًا إماراتيًا من أصحاب األداء المتميز في «أغذية» ،يشاركون
في برنامج تطوير مدته سنتان لمزيد من التعزيز لمهاراتهم القيادية وحنكتهم التجارية ،حيث ُيكمل المشاركون
عشر وحدات تتضمن ورشات العمل التفاعلية وجلسات التوجيه واإلرشاد الفردي .وقد ُأطلق في مطلع « 2018برنامج
دمج المواهب الوطنية» في المملكة العربية السعودية ،حيث ُصمم البرنامج بهدف تسهيل دمج المواطنين من
أصحاب المواهب ضمن الثقافة المؤسسية لـ «أغذية» عن طريق تزويدهم بالمهارات ،والقدرات والخبرات التي تمكنهم
من التميز في حياتهم المهنية المستقبلية .ويتضمن البرنامج خمس وحدات مكثفة تُع ّرف المشاركين على مفاهيم
من قبيل األداء باألهداف ،وقيمة الغرض المشترك ،والعمل الجماعي ،باإلضافة إلى المصطلحات المالية األساسية
ومهارات التواصل ،وغير ذلك الكثير.
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تؤمن مجموعة أغذية أن الحوكمة المؤسسية الجيدة تمثل األساس لألداء القوي والفعال .وتنعكس أهمية هذا
اإليمان أيضًا في التزام أغذية بضمان تنفيذ األعمال وفقًا ألعلى معايير النزاهة ،واألخالقيات ،والشفافية .وتهدف
مبادئ الحوكمة المؤسسية لدينا إلى استمرار تحسين ثقافة الشفافية واألخالقيات في المجموعة مع تحقيق النمو
ٍّ
لكل من مساهمينا وشركائنا اآلخرين .ويدرك مجلس إدارة الشركة
المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة
(المجلس) وفريقه اإلداري مدى أهمية ممارسات الحوكمة المؤسسية إليجاد بيئة عمل تتميز باإلشراف الفعال
والمساءلة الشفافة.

تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس
إدارة الهيئة رقم ( )7لعام  2016بشأن معايير االنضباط المؤسسي
وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم  )7ويقدم هذا
التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية
المطبقة لدى المجموعة لغاية  31ديسمبر كانون األول  ،2018وقد
ُحفظ لدى هيئة األوراق المالية والسلع ،كما نُشر على الموقع
اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية والموقع اإللكتروني
للمجموعة.

ويلتزم مجلس اإلدارة التزامًا تامًا بالحرص الدائم على حماية
مصالح كافة المساهمين من خالل تطبيق أعلى معايير الحوكمة
المؤسسية .وتقديرًا لهذا الحرص ولمبادئ وهيكليات الحوكمة
المؤسسية القوية التي تتمتع بها الشركة ،منحت مؤسسة
“كابيتال فاينانس إنترناشيونال” في المملكة المتحدة ،شركةَ
“أغذية” جائزة الحوكمة المؤسسية لعام  2018في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

•سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية
والمتناسقة في إدارة المخاطر ،وتوفير إجراءات متجانسة
في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة
وتقييمها وترتيب أولويتها وإدارتها وإعداد التقارير
بشأنها.
•سياسة إدارة استمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام
خاص بإدارة استمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية
والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة وسرعة استعادة
النشاط في عمل المجموعة ككل.
•سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام «أغذية» بإدارة أمن
المعلومات لديها ودعمها لها.
•سياسة اإلبالغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين
إمكانية اإلبالغ سرًا عن أية مخالفات لقواعد السلوك
المهني أو السياسات واإلجراءات الداخلية أو القوانين
واألنظمة السارية.

التداول باألوراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص من أقاربهم من الدرجة
األولى بأية تداوالت في األوراق المالية للشركة خالل العام .2018

مجلس اإلدارة

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية
تُعتَبر توجيهات الحوكمة المؤسسية ،عند تطبيقها تطبيقًا فعاالً ،ركنًا أساسيًا لضمان نزاهة العمل ودعم التزام اإلدارة للشركة
بتوفير القيمة للمساهمين ،ممثلة في تحقيق نتائج عمل مستدامة .وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على مستويات عالية من
الشفافية والمساءلة تتضمن اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسساتية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية
واألخالقية.

تقرير الحوكمة
المؤسسية

هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة

وتحمل
يتمحور دور مجلس اإلدارة في تمثيل المساهمين
ُّ
المسؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة وتحقيقها من خالل
الحوكمة الفعالة للعمل .وتقع على عاتق مجلس اإلدارة
مسؤولية توفير اإلدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية المجموعة.
ويعتبر مجلس اإلدارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات في
كافة األمور ذات األهمية الجوهرية للمجموعة .وللمجلس جدول
أعمال متجدد يضمن بقاء األمور الهامة في محور اهتمامه على
مدار العام.

ُبنية وهيكلية مجلس اإلدارة
انتُ خب مجلس اإلدارة الحالي في االجتماع السنوي للجمعية
العمومية المنعقد بتاريخ  26أبريل نيسان  2017لمدة ثالث
سنوات .ويضم مجلس اإلدارة حاليًا سبعة أعضاء يتألفون من
رئيس للمجلس مستقل غير تنفيذي وستة أعضاء مستقلين
غير تنفيذيين.
تدعم المجموعة استقطاب النساء ومشاركتهن في العمل،
وتؤمن أن التنوع يثري الحوكمة ويعزز فعاليتها .وفي آخر انتخاب
للمجلس ،طلبت المجموعة ترشيحات من الذكور واإلناث على
حد سواء؛ ولكن لم ترد أية ترشيحات من السيدات .وبالتالي،
ّ
ليس لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي.
ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتالك أعضائه
للمهارات المطلوبة والمعرفة والخبرة الالزمة للقيام بواجباتهم
على أكمل وجه .وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:

مجلس اإلدارة:
سعادة /المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس إدارة
غير تنفيذي ،مستقل
رئيس مجلس إدارة منذ :أبريل نيسان 2014
المؤهالت:
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول
وافق مجلس اإلدارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يل ّبي متطلبات القرار رقم  ،7كما يحدد الهيكليات
واإلجراءات التي تمكن من ضبط عمل المجموعة من خالل مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها المجموعة.
ويوضح هذا الدليل مهام ومسؤوليات كافة األطراف المعنية بإجراءات وعمليات الحوكمة التي تشمل الجمعية العامة للمساهمين،
ومجلس اإلدارة ،ورئيس المجلس واللجان التابعة للمجلس ،والرئيس التنفيذي ،واللجنة التنفيذية ،ولجان اإلدارة المعنية ،ومسؤولي
التدقيق الداخلي ،والتدقيق الخارجي ،وأمين سر الشركة ،باإلضافة إلى آخرين.
لقد صاغ المجلس واعتمد عددًا من السياسات والتوجيهات
الخاصة بالمجموعة بهدف تحقيق معايير عالية في الحوكمة
المؤسسية .ونورد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا
الشأن:

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

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

•سياسة التداول بأسهم المجموعة بهدف ضمان عدم
قيام أعضاء مجلس اإلدارة المجموعة وموظفيها بإساءة
استعمال المعلومات المؤثرة على األسعار ،التي يحصلون
عليها بحكم عملهم في المجموعة.

•التفويض المناسب للصالحيات بهدف ضمان الكفاءة
والفعالية في اتخاذ القرارات بما يحقق التوازن بين صالحيات
التصرف وضوابطه.

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

المناصب الحالية:
مستشار بالشركة القابضة العامة (صناعات)
رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين ،اإلمارات العربية
المتحدة
عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال
الخيرية واإلنسانية
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية
سعادة /راشد حمد راشد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي ،مستقل
عضو مجلس إدارة منذ :أبريل نيسان 2014
المؤهالت:
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد (الواليات المتحدة األمريكية)
المناصب الحالية:
نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة ،هيئة أبوظبي لالستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الوطنية لألعالف ذ.م.م.
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سعادة  /محمد سيف السويدي
عضو غير تنفيذي ،مستقل
عضو مجلس إدارة منذ :أبريل نيسان 2014
المؤهالت:
بكالوريوس في اإلدارة األعمال (الواليات المتحدة األمريكية)
المناصب الحالية:
المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
رئيس مجلس إدارة مزارع العين لإلنتاج الحيواني
نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي لالستثمار والتجارة
الخارجية
عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي األول
عضو مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.
عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي
عضو مجلس إدارة مركز األمن الغذائي – أبوظبي
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي والثقافي

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقًا للنظام األساسي للمجموعة .وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة مبلغًا ثابتًا
غير مرتبط بحضور االجتماعات .وقد ُدفعت عام  2018أتعاب أعضاء المجلس لعام  2017والبالغة  1.4مليون درهم إماراتي بعد موافقة
المساهمين عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام .2018
ُحددت مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وأعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت التابعتين لمجلس اإلدارة لعام
تم إقتراح مكافأة
 2018بمبلغ  1.663مليون درهم إماراتي ،غير مرتبطة بحضور االجتماعات في عام  ،2019بعد موافقة المساهمين عليهاَّ .
إضافية وقدرها  263,000درهم إماراتي (من ضمن مبلغ  1.663مليون درهم إماراتي) لرئيس المجلس للجهود التي بذلها في دعم أعمال
الشركة عن العام  ،2018مع مراعاة موافقة المساهمين على البيانات المالية.

مجلس  /عضو مجلس اإلدارة

عضوية لجان
مجلس اإلدارة

مكافآت
عضو
مجلس اإلدارة
بالدرهم
اإلماراتي

سعادة  /خميس محمد بو هارون الشامسي
عضو غير تنفيذي ،مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ :أبريل نيسان 2014

سعادة  /المهندس ظافر عايض
األحبابي  -رئيس المجلس1

-

413,000

المؤهالت:
بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال
المناصب الحالية:
نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي باإلنابة ،بنك أبوظبي
اإلسالمي
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل
رئيس مجلس إدارة أبوظبي لألوراق المالية ذ.م.م.
عضو مجلس إدارة والمدير اإلداري لشركة االتحاد كابيتال
سعادة  /سالم سلطان عبيد الظاهري
عضو غير تنفيذي ،مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ :يونيو حزيران 2015
المؤهالت:
محاسب قانوني معتمد
المناصب الحالية:
نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار لشؤون التدقيق الداخلي
عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية
عضو مجلس إدارة شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)
عضو مجلس إدارة مصرف الهالل
ّ
مسلم عبيد العامري
سعادة /
عضو غير تنفيذي ،مستقل
عضو منذ :أبريل نيسان 2017
المؤهالت:
ماجستير في إدارة األعمال
بكالوريوس في اإلدارة التطبيقية (الواليات المتحدة األمريكية)
المناصب الحالية:
الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة
عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة
سعادة  /علي مرشد المرار
عضو غير تنفيذي ،مستقل
عضو منذ :أبريل نيسان 2017
المؤهالت:
بكالوريوس في المحاسبة
المناصب الحالية:
نائب رئيس أول للشؤون اإلدارية ،أدنوك أوفشور
رئيس مجلس إدارة شركة الطويلة لسحب األلمنيوم ذ.م.م
(تالكس)
عضو مجلس إدارة الهيئة اإلتحادية للضرائب
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)
عضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)
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شكلت المجموعة لجنتين تابعتين لمجلس اإلدارة ،ويمكن
الحصول على نطاق صالحياتهما عند الطلب .ويتم تشكيل
اللجان التابعة للمجلس لمساعدته في القيام بمسؤولياته.
وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل
المجلس ،وهو ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق
صالحياتها وتشكيلتها واإلجراءات التي تتبعها في رفع تقاريرها
إلى مجلس اإلدارة.
لجنة التدقيق

عدد
اجتماعات
مجلس اإلدارة
التي تم
حضورها

مكافآت
أعضاء اللجنة
بالدرهم
اإلماراتي

عدد
اجتماعات
اللجان التي
تم حضورها

4

-

-

سعادة  /راشد حمد الظاهري -
نائب رئيس المجلس

رئيس لجنة التدقيق

150,000

4

50,000

4

سعادة  /محمد سيف السويدي

رئيس لجنة
الترشيحات
والمكافآت

150,000

4

50,000

2

سعادة  /خميس محمد بو هارون
الشامسي

لجنة الترشيحات
والمكافآت

150,000

4

50,000

2

سعادة  /سالم سلطان الظاهري

لجنة التدقيق

150,000

4

50,000

4

سعادة  /علي مرشد المرار

لجنة الترشيحات
والمكافآت

150,000

3

50,000

1

سعادة  /مس ّلم عبيد العامري

لجنة التدقيق

150,000

4

50,000

3

السيد  /أسامة الشلح*2

لجنة التدقيق

0

-

50,000

4

* يخضع دفع عالوة رئيس مجلس اإلدارة لعام  2018وقدرها  263,000درهم إماراتي إلى موافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.
*2السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة ،وهو ليس عضوًا من أعضاء مجلس اإلدارة.

تتألف لجنة التدقيق ،التي يع ّينها مجلس اإلدارة ،من ثالثة أعضاء
مستقلين غير تنفيذيين ،باإلضافة إلى مستشار يتمتع بخبرة
في مجال الشؤون المالية والمحاسبة.
األدوار والمسؤوليات
تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمنفتح بين
المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ومسؤولي اإلدارة
العليا .وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:
•مراقبة سالمة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية
تتعلق باألداء المالي للشركة ومراجعة أحكام التقارير
المالية الهامة الواردة فيها.
•مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،واالمتثال
للوائح ذات الصلة.
•وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة
الرقابة الداخلية في المجموعة.
•تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعيين
المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان
الحصول على رد سريع من مجلس اإلدارة بشأن المسائل
التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.
•مراجعة ومراقبة استقاللية المدقق الخارجي وموضوعيته
وفعالية عملية التدقيق ،آخذة بعين االعتبار المتطلبات
المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
•وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي
لتقديم الخدمات غير التدقيقية ،آخذة بعين االعتبار
التوجيهات األخالقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من
قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
•تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول المسائل التي تتطلب
رأي اللجنة في إجراءات وتطويرات ،وتقديم توصيات بشأن
الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
•مراجعة نظام اإلبالغ عن الفساد الذي ّ
يمكن الموظفين من
اإلبالغ  -دون كشف هويتهم  -عن شكوكهم حيال أية
أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط
الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى ،ويضمن الترتيبات
المناسبة إلجراء التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه
المسائل.

اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل عام :2018
عضو المجلس

 28فبراير

 26إبريل

 25أكتوبر

 13ديسمبر

سعادة  /المهندس ظافر عايض
األحبابي  -رئيس المجلس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /راشد حمد الظاهري -
نائب رئيس المجلس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /محمد سيف السويدي

حاضر

حاضر (بوكيل)

حاضر (بوكيل)

حاضر

سعادة  /خميس محمد الشامسي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /سالم سلطان الظاهري

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /علي مرشد المرار

معتذر /مصرح له
بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /مس ّلم عبيد العامري

حاضر

حاضر

حاضر (بوكيل)

حاضر

تقييم فعالية مجلس اإلدارة

أمين سر الشركة

يجري المجلس تقييمًا سنويًا ألدائه العام ،وأداء لجانه وأعضائه
بهدف تحسين فعالية المجلس وأعضائه ولجانه ،وأداء المجموعة
متطلبات كل عنصر
بشكل عام .ويحدد تقييم أداء المجلس
ِ
رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك ،على سبيل
المثال وليس الحصر ،المهارات ،والتدريب ،والمساءلة ،والتواصل
الفعال ،ومناقشات الجودة ،وتخطيط تعاقب الموظفين.
واستنادًا إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس اإلدارة،
يرى المجلس أنه يعمل بفعالية ألداء التزاماته تجاه المساهمين.

يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية في التواصل بين
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ويمارس دورًا هامًا في تسيير
األمور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة .وقد ُع ِّين أمين
سر الشركة ،السيد نمير العريضي ،من قبل مجلس اإلدارة في
 28أكتوبر  .2014وهو مسؤول أمام مجلس اإلدارة فيما يخص
مسؤولياته كأمين لسر المجلس .كما أنه يشغل منصب نائب
رئيس المجموعة للشؤون القانونية ،ويتمتع بالمؤهالت التالية:

•مراجعة أية معامالت لألطراف ذات الصلة والتحقق من
التزامها بقواعد السلوك والموافقات على مثل هذه
المعامالت.
•تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال وتحديد ما
يحصل عليه من راتب وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم
أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من
منصبه.
وقد عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خالل عام  2018وهي
كالتالي:
عضو لجنة التدقيق

26
فبراير

24
أبريل

 10يوليو

24
أكتوبر

سعادة  /راشد حمد الظاهري
رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /سالم سلطان الظاهري

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة  /مس ّلم عبيد العمري

معتذر/
مصرح
له
بالغياب

حاضر

حاضر
(بوكيل)

حاضر
(بوكيل)

السيد أسامة الشلح

حاضر

حاضر

حاضر
(بوكيل)

حاضر

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة السلوك والقيم

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

تأسست لجنة السلوك والقيم كلجنة فرعية تابعة للجنة
التدقيق من قبل مجلس اإلدارة بهدف مساعدة لجنة التدقيق
في مراجعة اإلجراءات التي تتيح لموظفي الشركة رفع المخاوف
بشأن المخالفات المحتملة ،بما في ذلك االحتيال ،دون الخوف من
العقاب ،وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء التحقيق المستقل
في مثل تلك األمور واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة .وقد
كلفت لجنة التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن تلقي ومراجعة
االدعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها .وقد أجرت اللجنة
من خالل آليتها القائمة مراجعةً لكافة هذه القضايا أو االدعاءات
المبلغ عنها عام  ،2018وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج اإلجراءات.
وأعضاء اللجنة هم:

األدوار والمسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في
مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته حيال األمور
التالية:
•تنظيم ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة وعضويتهم.
•ضمان المحافظة على استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
المستقلين غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف
األوقات.
•مراجعة احتماالت تضارب المصالح واألحكام ،وضمان وجود
ضوابط لمنع مثل هذا التضارب.
•تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي
والمسؤولين التنفيذيين في الشركة ومراجعتها بشكل

•

رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال (رئيس اللجنة)

•

نائب الرئيس األول للموارد البشرية

•

نائب الرئيس للشؤون القانونية

•

مدير إدارة الحوكمة والمخاطر (أمين السر)

معامالت األطراف ذات الصلة
يوفر إيضاح رقم  24ضمن البيانات المالية تفاصيل معامالت
األطراف ذات الصلة.
الشركة القابضة العامة (صناعات)
(تملك  51بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

سنوي ،وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة
لإلدارة العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.
•دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعالوات
األداء والحوافز طويلة األجل ...إلخ ،ورفعها إلى مجلس
اإلدارة للموافقة.
•تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على األداء في المجموعة من
خالل المراجعة السنوية ألداء كبار المسؤولين التنفيذيين
وخطط التعاقب الوظيفي في المجموعة.
•تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى
المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى ،وتحديد أسس
االختيار.
•مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع
تطوير وتنمية قدرات الموظفات لدى المجموعة.
• تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول المسائل التي
ترى اللجنة أنها تتطلب إجراءات أو تحسينات ،وتقديم
التوصيات الضرورية لذلك.
•رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها
باستقاللية ،لكنها تحتاج مع ذلك ألخذ المشورة من
اإلدارة وجهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان أن
قراراتها قائمة على بينة كاملة في ضوء البيئة الداخلية
والخارجية.
وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل العام
وهي كالتالي:
عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

 16أبريل

سعادة  /محمد سيف
السويدي  -رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

سعادة  /خميس محمد
الشامسي

حاضر

حاضر

معتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر

17

195

نفقات أخرى

الفوعة
(شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

الفوعة

2018
باأللف درهم

2017
باأللف درهم

13,659

13,932

المشتريات المحلية

مصنع اإلمارات للحديد والصلب
(شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)
مصنع اإلمارات للحديد
والصلب (حديد
اإلمارات)
المبيعات المحلية

 13ديسمبر

سعادة  /علي مرشد المرار

صناعات

2018
باأللف درهم

2017
باأللف درهم

2018
باأللف درهم
568

594

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

2018
باأللف درهم
187

مجموع األتعاب لسنة  2018هي  0.15مليون درهم إماراتي (0.15 :2017
مليون درهم إماراتي).

مجموع األتعاب لسنة  2018هي  0.20مليون درهم إماراتي
( 0.20 :2017مليون).

المؤهالت:
درجة البكالوريوس في الحقوق
شهادة في الممارسات السكرتارية لمجالس اإلدارة

2017
باأللف درهم

33

2017
باأللف درهم
185

تفويض الصالحيات

اللجنة التنفيذية

الهيكل التنظيمي

يعتبر مجلس اإلدارة وسيبقى مسؤوالً عن الحوكمة العامة
للمجموعة وعن األمور المحصورة بالمجلس .وقد فوض المجلس
بقرار صادر عنه رئيس المجلس بصالحيات وسلطات يمارسها
نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق بتفويض الصالحيات .وقد
فوض رئيس المجلس ،بموجب توكيل خاص ،صالحيات أساسية
لنائب رئيس المجلس السيد راشد حمد الظاهري ،والرئيس
التنفيذي طارق أحمد سعيد الواحدي ،والرئيس المالي فاتح
يلدان بحيث يمارسونها من قبل أي اثنين منهم مجتمعين،
ويسري مفعولها لثالث سنوات تنتهي في  26أبريل نيسان .2020

تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيين في الشركة ،وهي
مسؤولة عن إدارة العمل وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة.
ويتبع أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي .ويتمثل الدور الرئيس
للجنة التنفيذية في مراجعة أداء العمل واألمور التنظيمية
والتشغيلية ،ووضع االستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها
بنجاح ،ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية للشركة ومستوى
التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة ،وغير ذلك.

بعض الصالحيات التنفيذية الممنوحة من قبل مجلس اإلدارة:

الم ّ
طلعين
لجنة إدارة تعامالت ُ

•إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها.

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

•تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع
على جميع المعامالت واألوراق الحكومية.
•التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع.
•تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغالق الحسابات،
والتقدم بطلب قروض وتسهيالت مصرفية والتوقيع
على خطابات االعتماد ،وخطابات الضمان ،وغيرها من
المعامالت المصرفية.
•دمج الشركات والفروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة
أو في الخارج والتوقيع على عقد تأسيسها.
بموجب الصالحيات والسلطات الخاصة المفوضة لنائب رئيس
المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي ،قام رئيس
المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي بتفويض بعض
صالحياتهم في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق اإلدارة وفقًا
إلطار الصالحيات المعتمدة من قبل المجلس .وقد تم وضع إطار
وسياسة تفويض الصالحيات لبيان حدود الصالحيات الممنوحة
لكل منصب من مناصب المسؤولية ّ في المجموعة .كما تضمن
إطار الصالحيات كفاءة صنع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن
بين التمكين والضبط.

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

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي
الرئيس التنفيذي
تاريخ االلتحاق بالشركة 13 :سبتمبر أيلول 2015
المؤهالت:
درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية (الواليات المتحدة)
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال ،كلية كيلوج لإلدارة (الواليات
المتحدة)

لقد ُع ِّين السيد  /طارق الواحدي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في
 26يوليو تموز  .2017وقبل تعيينه في هذا المنصب ،كان السيد
 /طارق الواحدي يشغل منصب الرئيس التنفيذي باإلنابة ورئيس
العمليات للمجموعة ،ويترأس قسم العلف والطحين .أما قبل
التحاقه بشركة أغذية ،فقد شغل السيد /طارق الواحدي منصب
النائب األول للرئيس في كل من شركة (صناعات) وشركة
أبوظبي للصناعات األساسية.

المنصب

•تقييم الحاالت التي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر
(كمدققي حسابات المجموعة أو مصرفيي المجموعة أو
محاموها أو غيرهم من استشارييها المهنيين) شخصًا
مطلعًا لديه إمكانية وصول مباشرة أو غير مباشرة إلى
“معلومات داخلية” يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم
المجموعة و/أو على حركة التعامل بأسهمها.
•إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لكافة األشخاص
المطلعين ،بمن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي
اإلدارة التنفيذية واألشخاص الذين يمكن اعتبارهم
مطلعين لفترات مؤقتة.
•التطوير والمراجعة والتنقيح المستمر لسياسة التعامل
بأسهم المجموعة بما في ذلك اإلرشادات التوجيهية
واإلجراءات ،وضمان االمتثال للسياسة وتقييم أي مؤشر
لعدم االمتثال بسياسة المجموعة.
•المراجعة السنوية لحركة ملكيات المطلعين من األسهم
وتقديم تقارير لمجلس اإلدارة عن االمتثال للسياسة
والشروط التنظيمية ،مع إبراز أي حاالت استثنائية مذكورة.
•التواصل الفعال مع سوق أبو ظبي لألوراق المالية وهيئة
األوراق المالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل
والتعليق المؤقت للتعامل وتعامالت المطلعين.

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءًا من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم لعام :2018

تاريخ التعيين

•ضمان عدم اإلساءة لسمعة المجموعة نتيجة تصورات
حول تعامل موظفي الشركة باألوراق المالية للمجموعة
في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.

أعضاء اللجنة هم:

رواتب وبدالت
مدفوعة لعام 2018
باأللف درهم

مكافآت لعام 2018
(تقديريًا) باأللف
درهم

الرواتب المتراكمة مستقب ً
ال
(تقديريًا) 2باأللف درهم

المنصب

االسم

الرئيس التنفيذي

 26يوليو تموز 2017

3,027

1,140

سيتم تحديدها

نائب الرئيس لشؤون تمويل
الشركات

السيد /سعيد أكرم

الرئيس المالي

 4يوليو تموز 2016

1,364

388

سيتم تحديدها

نائب الرئيس للشؤون
القانونية وأمين سر الشركة

السيد /نمير العريضي

نائب الرئيس األول للموارد البشرية

 1يونيو حزيران 2017

1,877

244

سيتم تحديدها

مدير إدارة الحوكمة
والمخاطر

السيد /واصف محمد

نائب الرئيس األول للشؤون االستراتيجية

 6يناير كانون الثاني 2016

1,372

198

سيتم تحديدها

مدير أول للتعويضات
والفوائد ،واستراتيجية
وسياسة الشركة

السيد /آبي فرجيس

نائب الرئيس األول لدعم األعمال

 10مايو أيار 2017

1,544

182

سيتم تحديدها

وقد ّ
اطلع أعضاء اللجنة على األنشطة المذكورة أعاله على نحو
كاف في عام  2018ولم يالحظ وجود استثناءات.

نائب الرئيس األول لشؤون ضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة والبحث
والتطوير

 10مايو أيار 2017

1,043

174

سيتم تحديدها

إدارة المخاطر

نائب الرئيس األول لشؤون المبيعات

 10مايو أيار 2017

1,066

165

سيتم تحديدها

نائب الرئيس األول لسلسلة التوريد

 6مايو أيار 2018

870

204

سيتم تحديدها

إن دفع المكافآت المالية لعام  2018خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.
 2إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة األمد لعام  2018هو  3.14مليون درهم .وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذيين بموجب خطة الحوافز طويلة األمد
لموافقة المجلس وترتبط بأداء العمل على المدى الطويل.

34

وتعتمد المجموعة وتطبق مستوى معتدالً من تقبل المخاطر
في إطار سعيها لإلدارة المتوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام
لألعمال جنبًا إلى جنب مع االستكشاف المركّ ز للفرص المتولدة
من خالل أعمالها .لكن ليس من استراتيجية المجموعة السعي
خلف النمو السريع من خالل انتهاج خيارات محفوفة بشكوك
كثيرة.
وتتولى لجنة التدقيق اإلشراف على مدى االلتزام بعمليات
إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إجراءات المخاطر المتعلقة
بالعمليات التشغيلية للمجموعة.
إضافة إلى ذلك ،تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مستوى
تقبل المخاطرة واستراتيجية المخاطر العامة ،وتقدم توصياتها
لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق بشأن اإلجراءات المطلوبة
لضمان وجود ما يكفي من الضوابط وإجراءات الحد من المخاطر
الرئيسية المحددة.
تطبق “أغذية” منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية على
مستوى المجموعة يتم من خاللها تنفيذ عملية إدارة المخاطر
وفق الخطوات المحددة التالية :تحديد المخاطرة ،تقييمها،
ترتيب أولويتها ،الحد من آثارها ،مراقبتها ،إعداد التقارير بشأنها.
وقد شكلت المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن
ّ
تمكن وتيسر عملية إدارة المخاطر على نطاق
اإلدارة التنفيذية،
المجموعة .ويتولى السيد /واصف سيد محمد منصب مدير إدارة
المخاطر والحوكمة في المجموعة ،ويتمتع بالمؤهالت التالية:
المؤهالت:
عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان
عضو زميل في نقابة المحاسبين القانونيين المجازين ،المملكة
المتحدة
عضو في معهد المدققين الداخليين ،الواليات المتحدة

المدققون الخارجيون
بناء على
يقوم مجلس اإلدارة بترشيح المدقق الخارجي للشركة
ً
توصيات لجنة التدقيق .وتتولى الجمعية العمومية للمساهمين
الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد تعويضاتهم.
وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  26أبريل
نيسان  ،2018وافق المساهمون على تعيين شركة “ديلويت”،
إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق،
كمدقق خارجي للشركة للعام  .2018وقد حلت شركة “ديلويت”،
محل شركة كي بي إم جي وهي شركة خدمات مهنية متعددة
الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة ،وتعتبر
واحدة من الشركات األربع الكبرى في العالم في تدقيق
الحسابات.
كانت شركة كي بي إم جي هي المؤسسة الوحيدة المعينة
كمدقق خارجي للشركة لمدة أربع سنوات من قبل الجمعية
العامة المنعقدة في  28أبريل نيسان .2014
بلغت قيمة األتعاب وتكاليف أعمال التدقيق وغيرها والمتعلقة
بالخدمات المقدمة من قبل شركة كي بي إم جي  1,104,714درهم
إماراتي خالل عام .2018

ديلويت

تمثل إدارة المخاطر ركنًا أساسيًا في استراتيجية “أغذية” وفي
تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل .وقد وضع مجلس
اإلدارة هيكلية للمخاطر والرقابة ُصممت بطريقة عملية لتحقيق
األهداف االستراتيجية للشركة .ونعتمد في تنفيذ ذلك منهجية
محورية تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة،
فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن تحتله.
ُيشرف مجلس اإلدارة على استراتيجية إدارة المخاطر في
المجموعة ،ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات
تقبل المخاطر لدى المجموعة .وتوجه مستويات التقبل هذه
المجموعة في تحديد طبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن
تقبل بها عادة ،خالل تنفيذ نموذج العمل إليجاد قيمة مستدامة
للمساهمين.

درهم إماراتي

تدقيق نهاية العام

466,000

المراجعة ربع السنوية (الربع
الثاني والثالث)

314,000

خدمات أخرى غير تدقيقية*
(تقرير لقرار جهاز أبوظبي
للمحاسبة رقم ( )1لعام ) 2017

172,047

المجموع

كي بي إم جي

952,047

درهم إماراتي

المراجعة ربع السنوية (الربع
األول)

124,917

خدمات أخرى غير تدقيقية
(تقارير )Subsidy

27,750

المجموع
ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خالل عام .2018

152,667

لم ُيب ّلغ المدققون الخارجيون عن أية تحفظات على البيانات
المالية الموحدة السنوية والتجارية لمجموعة أغذية كما في 31
ديسمبر  .2018يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المستقل في
البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.
منظومة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة مجلس
اإلدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة.
وتسهم منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية استثمارات
المساهمين وأصول الشركة.
وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة في ضمان
ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛ وتوثيق السياسات واإلجراءات
ومتابعتها وااللتزام بها على الوجه المطلوب وتضمينها في
اإلجراءات المعتادة إلدارة الشركة وحوكمتها.
وفقً ا للمتطلبات المنصوص عليها في قرار جهاز أبوظبي
للمحاسبة رقم ( )1لعام  ، 2017تقوم اإلدارة بعملية مستمرة
لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع
ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ علي تلك الضوابط بما في ذلك
تلك المتعلقة بالتقارير المالية.
تُراجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على
أساس سنوي فيما يتعلق بجميع األرصدة المالية الجوهرية حيث
تقوم اإلدارة بتقييم مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل
راجع تقييم
لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية .و ُي َ
اإلدارة من قبل المدققين المستقلين للمجموعة.
اعتمدت اإلدارة نظام الرقابة الداخلية – وهو إطار متكامل صادر
عن لجنة رعاية المؤسسات التابعة للجنة تريدواي - 2013 ،لتوفير
ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد التقارير المالية وإعداد
البيانات المالية.
ق َّيمت اإلدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط
الداخلية للشركة على التقارير المالية كما في  31ديسمبر .2018
واستنادًا إلى التقييم ،خلصت اإلدارة إلى أن الضوابط الداخلية
على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل مالئم وتعمل بشكل
فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية.
وتُدرس سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها
وفعاليتها ،مع اإلقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر
الفشل في تحقيق أهداف األعمال وليس القضاء على هذه
المخاطر ،وال يمكن له أن يؤمن ضمانًا تامًا من خطأ البيانات أو
الخسائر الجسيمة.
ويقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية.
وقد كلف المجلس لجنة التدقيق بمسؤولية اإلشراف على إدارة
الرقابة الداخلية .و ُيع َّين مدير الرقابة الداخلية وضابط االمتثال
من قبل لجنة التدقيق .وتراجع لجنة التدقيق فعالية وظيفة
إدارة الرقابة الداخلية.
ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات
استشارات مستقلة باعتماد منهجية منتظمة ومنضبطة
لالرتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وااللتزام
والحوكمة وسالمة عمليات الشركة .كما تتولى إدارة الرقابة
الداخلية المسؤولية عن مراقبة التزام الشركة وموظفيها
بالقوانين واألنظمة والقرارات وكذلك بالسياسات واإلجراءات
الداخلية .ويحدد ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية من إدارة
الرقابة الداخلية وصالحياتها ومسؤولياتها.
ُقد ُم التقارير التي تُعدها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة
ت َّ
التدقيق ،وتسلم نسخة منها إلى اإلدارة العليا للشركة للعمل
بموجبها .لم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية كبيرة في الرقابة
الداخلية خالل السنة .ومع ذلك ،شخصت إدارة الرقابة الداخلية
بعض التحسينات على مستوى العمليات اإلجرائية وقد قبلت
اإلدارة تنفيذها بهدف التحسين المستمر للتحكم والرقابة
الداخلية للمجموعة .وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم الذي
أحرزته اإلدارة فيما يتعلق باإلجراءات التصحيحية المتخذة حيال
القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية .وتقوم لجنة
التدقيق بمراجعة فعالية المدققين الداخليين.
بتاريخ  14مايو أيار  ،2017تم تعيين السيد /أمارجيت سينغ رئيسًا
لقسم الرقابة الداخلية ،كما أنه يشغل منصب مسؤول االمتثال
لقرار هيئة االوراق المالية والسلع رقم ( )7لسنة  2016ويتمتع
بالمؤهالت التالية:
المؤهالت:
ماجستير في إدارة األعمال ،المملكة المتحدة
عضو زميل ،جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين،
المملكة المتحدة
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المخالفات
خالل عام  ،2018لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات
مادية من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية
أخرى في أي موضوع يتعلق باألسواق المالية .كما لم تسجل أي
حالة مخالفة جوهرية ألي من القواعد واألنظمة المطبقة .ولم
تحدث أي حوادث جسيمة خالل عام .2018

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات
االستهالكية 2018

ويتضمن برنامج عالقات المستثمرين ما يلي:
•مؤتمرات فيديوية ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين
تتعلق بنتائج الشركة المالية.
•الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة
عالقات المستثمرين في المجموعة.
•اجتماعات بين المستثمرين والمحللين ومسؤولي اإلدارة
العليا.
•حمالت ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قبل جماعة
المستثمرين.
•قسم مخصص للمستثمرين على الموقع اإللكتروني
للمجموعة ،يتضمن التقارير السنوية ،والنتائج ربع
السنوية ،وتقرير الحوكمة المؤسسية ،والتغطية الخاصة
بالمحللين الماليين للشركة ،وعروض المستثمرين،
وسعر السهم ومعلومات عن توزيع األرباح .الموقع
اإللكتروني الرسمي (http://www.agthia.com/en-us/
.)Investor-home
•يوجد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا “”Agthia IR
(عالقات المستثمرين في أغذية) ،وهو متاح للتحميل على
متجر أبل أو جوجل بالي.

األساس 1 :يناير2018 ،

المسؤولية االجتماعية للمجموعة
إن منهجيتنا في التعامل مع المسؤولية االجتماعية المؤسسية
تتركز على فكرة إيجاد “قيمة مشتركة” لجميع المعنيين في
وبناء عليه ،فإن
جميع اإلجراءات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
ً
برامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة تتضمن أربعة عناصر
أو أبعاد ،وهي :المجتمع ،التغذية والرفاهية الصحية ،البيئة،
واالستدامة.
نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في
قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى
تحقيق قيمة عامة للمجتمع.
لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي ُأنفق في عام  2018على مبادرات
المسؤولية االجتماعية المؤسسية  0.76مليون درهم إماراتي،
وتشمل المبادرات الرئيسية أو حاالت الرعاية المتعلقة بدعم
تقديم دعم يتيح لجميع المواطنين اإلماراتيين شراء
المجتمع
َ
المنتجات في محالت “مؤسسة الشيخ خليفة” بأسعار مخفضة.
كما تشجع المجموعة على نمط حياة نشيط ،من خالل تشجيع
الصحة والعافية في مختلف المجتمعات التي نخدمها.

ويشغل السيد  /أوزغور سيرين منصب نائب رئيس المجموعة
لشؤون عالقات المستثمرين واالتصاالت المؤسسية ،ويتمتع
بالمؤهالت التالية:

فئات المساهمين (عدد األسهم باآلالف)

كما جاء في  31ديسمبر كانون األول 2018
الفئة

الحكومة

األفراد

الشركات

اإلجمالي

النسبة المئوية

اإلمارات العربية
المتحدة

342,144

73,548

107,038

522,730

87.1%

افتتاح

عالي

منخفض

إغالق

دول مجلس
التعاون الخليجي

-

28,056

244

28,300

4.7%

 18يناير

4.37

4.37

4.37

4.37

العرب

-

17

1,012

1,029

0.2%

 18فبراير

4.23

4.39

4.23

4.39

 18مارس

4.22

4.40

4.20

4.40

 18أبريل

أداء األسهم لعام 2018
سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)
الشهر

4.21

4.40

4.21

4.40

 18مايو

4.70

4.80

4.70

4.80

 18يونيو

4.84

4.84

4.60

4.80

 18يوليو

4.80

4.87

4.80

4.80

 18أغسطس

4.71

4.95

4.71

4.87

 18سبتمبر

4.45

4.45

4.45

4.45

 18أكتوبر

3.90

4.10

3.90

4.10

 18نوفمبر

4.08

4.08

3.85

3.85

 18ديسمبر

5.00

5.00

4.01

4.94

األجانب

-

45,531

2,409

47,940

8.0%

اإلجمالي

342,144

147,152

110,704

600,000

100.0%

النسبة المئوية

24.5%

57.0%

18.5%

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة

100.0%

شراكة بين أغذية وشركة “ترو نيوتريشين هايفيد”
لتحسين األداء الحيواني
في مارس  ،2018أبرمت مجموعة أغذية اتفاقية شراكة ابتكار
وتطوير تكنولوجي مع شركة “ترو نيوتريشين هايفيد” ،إحدى
شركات “نيوتريكو” الرائدة عالميًا في مجال التغذية واألعالف
الحيوانية .وتستند االتفاقية إلى مفاهيم الزراعة والتغذية
الدقيقة التي تحمل العالمة التجارية “نيوتريكو” وذلك بهدف
تطوير محفظة من المنتجات والخدمات من أجل تحسين
التغذية وتحسين األداء الحيواني للوصول إلى كفاءة اقتصادية
محسنة في مجال الدواجن والمواشي تحت اسم العالمة التجارية
َّ
“أغريفيتا” “ ”Agrivitaالمملوكة لمجموعة أغذية .وحيث أن
مجموعة أغذية وشركة “ترو نيوتريشين هايفيد” تعمالن بالقدر
نفسه من التفاني من أجل الجودة واالبتكار واالستدامة ،فإن
الشراكة بينهما مناسبة تمامًا لرفع شأن المجتمع الزراعي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.

 ،2018حيث اتخذت القرارات الواردة أدناه ،وتم في أعقاب ذلك
تنفيذ جميع هذه القرارات:
•اعتماد تقرير مجلس اإلدارة بشأن نشاطات الشركة
ومركزها المالي للعام 2017
للعام 2017

المساهمون الذين يملكون  5%أو أكثر

للعام 2017

كما جاء في  31ديسمبر كانون األول 2018

•اعتماد اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
%15

المساهمون

إطالق منتجات جديدة
إننا في أغذية ،ندرك االحتياجات المتطورة للمستهلكين
ونسعى دائمًا لتلبية هذه االحتياجات من خالل عروض المنتجات
المبتكرة“ .العين فيتامين د” هو مثال عظيم على تحقيق هذا
االلتزام ،وقد حصل هذا المنتج على جائزة “أفضل منتج مبتكر
من الشرق األوسط” ضمن “جوائز جاما لالبتكار” السنوية لعام
 2018في المملكة المتحدة .كما أطلقت المجموعة منتجات
جديدة أخرى في السوق في عام  ،2018مثل مشروب الزبادي
و مياه “العين بامبيني” .ونخطط لزيادة توسيع محفظتنا
االستثمارية من خالل تطوير المنتجات الجديدة عبر تقسيم
عمليات التطوير إلى مراحل منهجية منفصلة لتنفيذ األفكار
المبتكرة.

انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم  26أبريل نيسان

•اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة

عدد األسهم

توسع مجموعة أغذية برنامج الشراكة الحكومية التابعة
لها مع متاجر جديدة

•اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي

النسبة المئوية

الشركة القابضة العامة

306,000,000

51%

شركة اإلمارات الدولية لالستثمار المحدودة

30,018,746

5%

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي

30,000,000

5%

سعادة  /المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة
 28فبراير /شباط 2019

•إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية لعام 2017
•إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية لعام 2017
•اعتماد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة لعام  2017بواقع 1.4
مليون درهم
•تعيين مدققي الحسابات لعام  2018وتحديد أتعابهم
•النظر في فارق أجر رئيس مجلس اإلدارة بأثر رجعي
للسنة المالية  2014و  2015و  2016؛ رهنا بموافقة هيئة

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

االوراق المالية والسلع.

كما جاء في  31ديسمبر كانون األول 2018
حصة الملكية

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

النسبة المئوية

أقل من 50,000

69,770

96,955,288

16%

من  50,000إلى أقل من 500,000

121

17,687,970

3%

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

39

56,929,085

9%

أكثر من 5,000,000

11

428,427,657

71%

اإلجمالي

69,941

600,000,000

100%

عالقات المستثمرين
تلتزم المجموعة بالتواصل الفعال بينها وبين أصحاب األسهم .وتعلن المجموعة عن نتائجها لهيئة األوراق المالية والسلع وسوق
أبوظبي لألوراق المالية ومساهمي المجموعة عن طريق البيانات اإلدارية المرحلية والنتائج ربع السنوية ،والتقرير والقوائم المالية
السنوية .ويتم اإلفصاح لهيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية وللعامة عن األمور الهامة المتعلقة بتعامالت
األسهم أو مستجدات األعمال عن طريق إفصاحات وإعالنات السوق وذلك فيما يتوافق مع األنظمة والقوانين المتعلقة بعملية اإلفصاح.
كما تبلغ المجموعة المعنيين بعملها عن األمور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع اإللكتروني للمجموعة.
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المؤهالت:
اختصاصي مجاز في عالقات المستثمرين
بكالوريوس في اإلدارة
يمكن للمساهمين والمستثمرين استخدام القنوات التالية
للتواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
رقم الهاتف+ 971 2 596 0600 :
عنوان البريد اإللكترونيir@agthia.com :

المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير
في عام 2018

أهم األحداث للعام 2018
إنشاء أول مصنع لتعبئة المياه في دولة الكويت
في ديسمبر  ،2016دخلت مجموعة أغذية في مشروع مشترك
مع شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك .مقفلة بغية إنتاج
مياه “العين” الرائدة محليًا في دولة الكويت .وفي سبتمبر ،2018
بدأنا إنتاج مياه “العين” ،بدأنا في إنتاج مياه معبأة تحمل عالمة
العين ،العالمة التجارية اإلماراتية الرائدة ،في المرفق التصنيعي
المشغل آليًا بالكامل في منطقة صبحان الصناعية ،بطاقة
ُ
إنتاجية تُقدر بثمانية ماليين عبوة سنويًا .ويثبت افتتاح أول
مرفق مصنع تابع لشركة أغذية في دولة الكويت التزامنا بالعمل
لتحتل المجموعة مكانًا رائدًا في مجال األغذية والمشروبات على
المستوى اإلقليمي ،وزيادة أعمالنا خارج دولة اإلمارات ،واألهم،
ضمان إنشاء قيمة مستدامة لمساهمينا وشركاء أعمالنا.
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التقارير والبيانات المالية الموحدة

تقرير مجلس إدارة “مجموعة أغذية”
السادة المساهمون المحترمون،،،
نقدم تقريرنا
يسرني ،نيابةً عن مجلس اإلدارة ،أن ّ
السنوي والبيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية
ش.م.ع( .الشركة) وشركاتها التابعة (المجموعة)
للفترة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018الفترة).
أداء قويًا بالنسبة إلى مقاييس
أظهرت الشركة ً
األداء الرئيسية على صعيد مجموعة منتجاتها خالل
السنة ،التي شهدت نشاطًا تنافسيًا غير مسبوق
في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وتغير أولويات
الشراء في األسواق المحلية والدولية .لقد كانت
األسعار التي جرى تطبيقها على قطاع المياه في
دولة اإلمارات العربية المتحدة طوال العام غير مألوفة
في الطريقة التي انخفضت فيها للمرة األولى في
تاريخ سوق المياه من حيث القيمة على الرغم من
نمو حجمها.
حققت المجموعة إيرادات قدرها  2مليار درهم إماراتي
وتُمثل نموًا بنسبة  %2مقارنةً بالعام الماضي ،هذا
تم عدم إحتساب العائدات المسجلة لم ّرة واحدة
إذا ّ
غير متكررة في إيرادات عام  .2017ومن بين الفئات
الثماني التي تعمل فيها الشركة ،سجلت خمس
المجمعة مقارنة بالعام
منها نموًا في صافي اإليرادات
ّ
الماضي (مثل المياه والدقيق واألعالف الحيوانية
ومعجون الطماطم والخضروات المجمدة واألصناف
التجارية بقيمة  1.9مليار درهم إماراتي).
وصلت إيرادات قطاع المياه إلى  0.8مليار درهم .وال
تزال مياه العين ،العالمة التجارية الرائدة للمجموعة،
تحافظ بنجاح على ريادتها في قطاع المياه المعبأة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة محققة نسبة
 %28من حجم الحصة السوقية ،إلى جانب نمو حصة
«أغذية» السوقية لعالمتي مياه «ألبين» ومياه «البيان»
بنسبة  .%30وازداد حجم الصادرات من دولة اإلمارات
العربية المتحدة بنسبة  ،%5في سوق هيمنت عليها
العروض الترويجية على مدار العام .وحققت عبوات
المياه المعبأة سعة خمسة جالونات نموًا أقوى على
مستوى الصادرات وصافي اإليرادات بارتفاع بنسبة %10
و %8على التوالي.
حققت إيرادات المشروبات  67مليون درهم ،إال أنها
إنخفضت بالتوازي مع تقلص الفئة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وتوقف بعض الصادرات.
أظهر قطاع المأكوالت ،باستثناء إحتساب عائدات
أداء متميزًا بنسبة نمو بلغت  %16وبإيرادات
الدقيقً ،
حققت  0.2مليار درهم ،في أعقاب تحقيق الشركة
ألداء قوي في وحدات أعمالها بمصر و»قسم دعم
المجتمع» .فقد ارتفعت إيراداتها في مصر بنسبة
 %25بفضل عمليات التوسع في سوق التجزئة وارتفاع
الصادرات.
ويغطي «قسم دعم المجتمع» متاجر بلدية أبوظبي
ّ
وتشكل
وبلدية العين باإلضافة إلى متاجر «أغذية»،
كلها دعامة رئيسية لبرنامجنا للشراكة الحكومية
الذي يتيح للعاملين في مجموعة من المؤسسات
الحكومية شراء منتجات متنوعة غذائية وغير
غذائية بأسعار مخفّ ضة .حققت منتجات «قسم دعم
المجتمع» نموًا في اإليرادات بنسبة  %67خالل العام
الماضي ،األمر الذي أسس لمورد عائدات رئيسي في
فئة المأكوالت .وقد ساهم ارتفاع عدد متاجر «أغذية»
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في زيادة المبيعات وذلك بسبب زيادة اإلقبال عليها
عبر انضمام المؤسسات الحكومية الجديدة إلى
برنامج الشراكة.
كما أظهرت فئة معجون الطماطم والخضروات
أداء قويًا بتحقيق نمو بنسبة  %4خالل
المجمدة ً
العام الماضي ،بسبب تجديد التركيز على محفظة
المنتجات عالوة على تصاميم مواد التغليف الجديدة.
أما أعمال منتجات األلبان المنضوية تحت عالمة
«يوبليه» فبقيت أقل من العام السابق بالتوازي مع
االنخفاض العام في سوق األلبان في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وحققت منتجات التمور نموًا
هامشيًا .أما فئة المخبوزات ،فقد انخفضت إيراداتها
عقب اإللغاء التدريجي للعقد الخاص بشركة «مونتيز
بيكهاوس».
وبالنسبة لألعمال الزراعية ،فقد ارتفعت إيرادات
العلف الحيواني والدقيق مقارنة بالعام السابق
بنسبة بلغت  %2لكل منهما .وبلغت اإليرادات
المشتركة  0.9مليار درهم في عام .2018
ويرجع هذا األداء بالنسبة للدقيق إلى الدخول القوي
لسوق تجارة التجزئة وخاصةً في اإلمارات الشمالية.
وعلى الرغم من المنافسة القوية ،فقد تم الحفاظ
على حجم المبيعات مستقرًا مقارنة بالعام الماضي
(إذا تم عدم إحتساب العمليات التجارية المتتالية
في العام الماضي) ،كما أن البيع بأفضل األسعار قد
ساهم في تحقيق اإليرادات اإلضافية .إال أن األرباح قد
انخفضت بالتوازي مع انخفاض الدعم وكذلك تماشيًا
مع استراتيجيات أعمالنا.
أداء مرنًا وسريعًا
وأظهرت فئة األعالف الحيوانية ً
في استعادة موقعها في عام  2018على الرغم من
تصاعد حدة المنافسة .وبالرغم من ذلك ،تمكنت فئة
األعالف الحيوانية من تحقيق نمو متوازن مع العام
السابق( .إذا تم عدم إحتساب إيرادات بعض الصادرات
وتجارة الحبوب المتتالية بالجملة في العام الماضي)
وذلك بسبب ارتفاع حجم مبيعات منافذ البيع في
البلديات والمزارع التجارية باإلضافة إلى ارتفاع األسعار
بالتوازي مع متغيرات أسعار تكلفة السلع العالمية.
إرتفع صافي أرباح المجموعة إلى  211مليون درهم
بزيادة  ٪2,1مقارنةً بالعام الماضي .سجلت معدالت
األرباح الصافية نموًا بنسبة  %11.5مقارنةً بالعام
الماضي .وبلغ هامش الربح اإلجمالي للمجموعة
 ،%34.3وزيادة بمقدار  125نقطة أساس عن العام
الماضي .وقد كان للزيادات في األسعار في بعض
الفئات والتمديد الحكومي لبرنامج دعم الدقيق،
الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن وقفه اعتبارًا
من يوليو  ،2018عام ً
ال مؤثرًا في التخفيف من التأثير
السلبي الرتفاع أسعار المواد الخام .باإلضافة إلى
ذلك ،كان االلتزام الثابت في تحسين التكلفة على
مستوى المجموعة ككل عنصرًا في غاية األهمية
لحماية األرباح .وبقيت تكاليف التشغيل على مدار
العام تحت رقابة مشددة .ونتيجة لذلك ،بلغ إجمالي
النفقات العامة (تكاليف التسويق المباشر والنفقات
العامة التي يمكن التحكم فيها)  10مليون درهم،
بنسبة  %2أقل من العام الماضي.
بلغ الربح للسهم الواحد  0.351درهم إماراتي .ويمثل
زيادة خالل العام الماضي تعادل الزيادة في صافي
الربح.

وصلت قيمة أصول المجموعة بالكامل إلى 2.96
مليار درهم ،محققة زيادة هامشية على مدى العام
الماضي .وبلغ إجمالي المبالغ النقدية من األنشطة
التشغيلية  146مليون درهم إماراتي خالل العام .وبلغ
النقد والمعدالت النقدية والودائع الثابتة  571مليون
درهم في  31ديسمبر .2018
األصول غير المخصصة :بحسب إعداد التقارير المالية
لوحدات األعمال ،تمثل األصول غير المخصصة
والبالغة  0.9مليار درهم ك ً
ال من الشهرة التجارية
ومقدار النقد واألرصدة المصرفية.
توزيعات األرباح :يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع
أرباح نقدية بنسبة  %15لعام .2018
الحوكمة المؤسسية:
يلتزم مجلس إدارة مجموعة أغذية واإلدارة التنفيذية
بمبادئ الحوكمة المؤسسية الرشيدة .وقد تم إعداد
وتقديم تقرير كامل مصادق عليه من قبل المجلس
حول نشاطات الحوكمة المؤسسية للشركة وذلك
في قسم الحوكمة المؤسسية ضمن التقرير
السنوي لهذا العام.
نظام إعداد التقارير المالية :يدرك أعضاء مجلس
بناء على المعلومات
إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع،
ً
أن:
المتوفرة لديهمّ ،
•البيانات المالية الموحدة ،التي أعدتها إدارة
الشركة ،تعرض حالة الشركة ونتائج عملياتها
والتدفقات النقدية وأية تغيرات طرأت على
حقوق المساهمين بشكل واضح؛
تحتفظ الشركة بدفاتر حسابية حسب األصول؛
•يتم تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة
على الدوام أثناء إعداد البيانات المالية
الموحدة ،وتستند التقديرات المحاسبية إلى
قرار مسؤول ومنصف؛
•تم اتباع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
( ،)IFRSحسب الحاجة ،في إعداد هذه البيانات
المالية الموحدة؛
•تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بشكل
سليم ،ويجري تنفيذه ومراقبته على نحو
فعال؛ و
•ال يوجد أدنى شك بقدرة الشركة على
االستمرارية.
األحداث الالحقة :إعتبارًا من تاريخ صدور هذا التقرير،
لم يحصل أي أمر هام من شأنه التأثير على البيانات
المالية الموحدة لعام .2018
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إن مجلس اإلدارة واإلدارة هم المسؤولين عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات باإلضافة إلى التقرير السنوي لسنة
 ،2018التي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ .إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في االطالع على المعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع
أخطاء جوهرية.
البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
ً

إلى السادة المساهمين المحترمين
مجموعة أغذية ش.م.ع.
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك ،استنادً ا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا
ُفصح عنه في هذا الشأن.
التقرير .ليس لدينا ما ن ِ

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع«( .الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليها معًا بـ «المجموعة») والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2018وكل من
بيان الربح أو الخسارة الموحد ،بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات حول
البيانات المالية الموحدة التي تشمل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
اساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا .كما أننا مستقلون
عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين جنبا إلى جنب مع متطلبات السلوك األخالقي األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة
بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية
الدولية للمحاسبين .ونعتقد بأن ّبينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.
أمر آخر

إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية في التقرير السنوي لسنة  ،2018عند اإلطالع عليه ،فإنه يتعين علينا إخطار القائمين على الحوكمة بذلك وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات ينبغي اإلفصاح عنها ً
وفقا
لمعايير التدقيق.
مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقًا للنظام األساسي للشركة ولألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت
ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح متى كان مناسبًا ،عن المسائل المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ
االستمراريـــــة المحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل
دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن
تمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف ً
رأينا .ان التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
عال من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2017من قبل مدقق حسابات آخر والذي أظهر تقريره المؤرخ في  28فبراير  2018رأي غير معدل حولها.

بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين ً

أمور التدقيق الرئيسية

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق .كما نقوم أيضا:

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية .وتم تناول هذه االمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين
رأينا حولها ،وال نبدي رأيا منفصال بشأن هذه األمور.
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية

القيمة المدرجة للشهرة

 ٪9.31من إجمالي الموجودات كما هو موضح في إيضاح رقم .6
ً
وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم “ 36انخفاض قيمة الموجودات” ،يتطلب من المنشأة اختبار
الشهرة المستحوذ عليها من إندماج األعمال إلنخفاض القيمة سنويًا على األقل بغض النظر عما
إذا كان هنالك أي مؤشر على إنخفاض القيمة.
يتم اإلعتراف بإنخفاض القيمة في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد
أقل من صافي القيمة المدرجة ً
وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،36كما هو موضح في إيضاح 3
حول البيانات المالية الموحدة .يعتمد تحديد القيمة القابلة لالسترداد بشكل رئيسي على التدفقات
النقدية المستقبلية المخصومة.
قمنا بإعتبار أن إنخفاض قيمة الشهرة هو أمر تدقيق رئيسي ،نظرً ا لطريقة تحديد القيمة القابلة
لالسترداد وأهمية الحساب في البيانات المالية الموحدة للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،تستند
القيمة القابلة لإلسترداد إلى إستخدام إفتراضات أو تقديرات أو تقييمات هامة من قبل اإلدارة ،وعلى
وجه الخصوص التدفقات النقدية المتوقعة ،وتقدير معدالت الخصم ومعدالت النمو طويلة األجل.
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•باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
•بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

يرجى مراجعة إيضاح  3وإيضاح  6حول البيانات المالية الموحدة.
كما في  31ديسمبر  ،2018لدى المجموعة شهرة بقيمة مدرجة بمبلغ  275.933مليون درهم أو

•بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على
أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل االحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء
التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

قمنا باإلطالع على العملية التي قامت بها المجموعة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد من الشهرة
المعاد تجميعها في الوحدات المنتجة للنقد .تتكون اعمالنا من:
1.1تقييم المبادئ واألساليب المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد من الوحدة المنتجة
للوحدة التي تم تخصيص الشهرة لها وتقييم األساليب المستخدمة بانها تتوافق مع
متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 36؛

وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير
•باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،
ً
شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار .وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات
المالية الموحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي
االحداث أو الظروف المستقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.
•بتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة
بطريقة تحقق العرض العادل.
•بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو أنشطة األعمال إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام
بأعمال التدقيق للمجموعة ونتحمل كامل المسؤولية عن رأينا حول التدقيق.

2.2تسوية صافي القيمة المدرجة للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد التي تم اختبارها
مع السجالت المحاسبية للمجموعة.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

3.3اإلستعانة بخبراء التقييم لدينا لتقييم معدل الخصم المطبق من خالل المقارنة مع البيانات
المستقلة.

كما نقوم باطالع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد
ً
معقول على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا.
تؤثر تأثيرً ا

4.4التأكد من اإلفتراضات الرئيسية حول الموازنة التي ترتكز عليها التدفقات النقدية
المستخدمة في نماذج التقييم من خالل المقابالت مع اإلدارة .ولهذا الغرض ،قمنا أيضًا
بمقارنة تقديرات التدفقات النقدية المتوقعة للفترات السابقة مع النتائج الفعلية المقابلة،
لتقييم مدى مالءمة وموثوقية عملية إعداد التوقعات؛

من األمور التي تم التوصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة ،نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم
باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على
اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

5.5التأكد من نتائج تحليالت الحساسية التي تقوم بها اإلدارة من خالل مقارنتها بالنتائج التي
توصلنا إليها؛
6.6التحقق من الدقة الحسابية للتقييمات المستخدمة من قبل المجموعة.
كما قمنا بمراجعة مدى كفاية إفصاحات المجموعة المدرجة في إيضاح رقم  6حول البيانات المالية
الموحدة.
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2018
إيضاحات

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيد بما يلي:
1.1أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
2.2تم إعداد البيانات المالية الموحدة ،من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛
3.3أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛
4.4أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛
5.5كما هو مبين في اإليضاح رقم  1حول البيانات المالية الموحدة ،لم تقم المجموعة بشراء أو اإلستثمار في األسهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018؛
6.6يبين اإليضاح رقم  15حول البيانات المالية الموحدة ،اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة واألحكام التي تم بموجبها إبرام هذه المعامالت؛ و
7.7أنه ،طبقًا للمعلومات التي توفرت لنا ،لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة قد إرتكبت خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015أو لعقد الشركة أو لنظامها األساسي مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في  31ديسمبر .2018
باإلضافة إلى ذلك ،وكما هو مطلوب بموجب القرار الصادر عن رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم ( )1لسنة  2017المتعلق بتدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة ،نفيد ما يلي ،إستنادًا إلى
اإلجراءات التي تم القيام بها والمعلومات المقدمة لنا ،لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تمتثل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،ألي من أحكام القوانين واألنظمة والتعاميم التالية حسبما
يكون مالئمًا ،والذي قد يؤثر بشكل جوهري على أنشطتها أو البيانات المالية كما في  31ديسمبر :2018
•قانون التأسيس؛ و
•األحكام ذات العالقة بالقوانين واألنظمة والتعاميم المعمول بها المنظمة لعمليات الشركة.

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

موقع من قبل:
عباده محمد وليد القوتلي
رقم القيد 1056
 28فبراير 2019
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

2017
ألف درهـم

2018
ألف درهـم

					
الموجودات
					
الموجودات غير المتداولة
1.105.932
		
5
						
ممتلكات وآالت ومعدات
		
4.161
							
دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات
		
275.933
			
6
							
الشهرة
			
85.923
			
7
						
موجودات غير ملموسة
			
7.582
			
8
						
موجودات مالية أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة							
					
الموجودات المتداولة
							
مخزون
					
ذمم مدينة تجارية وأخرى
					
تعويضات حكومية مستحقة
					
مستحق من جهات ذات عالقة
						
نقد وأرصدة لدى البنوك

1.121.578
3.888
275.933
90.387
3.887

1.479.531

1.495.673

			
338.045
			
9
			
536.769
			
10
			
37.727
			
11
			
194
			
15
			
571.255
			
12

313.595
404.736
35.628
387
692.842

								
مجموع الموجودات المتداولة

		
1.483.990

1.447.188

									
مجموع الموجودات

		
2.963.521

2.942.861

					
حقوق الملكية والمطلوبات
					
حقوق الملكية
			
600.000
			
17
							
رأس المال
			
188.509
			
18
						
إحتياطي قانوني
			
()55.815
									
إحتياطي تحويل عمالت
			
()3.943
									
إحتياطيات أخرى
		
1.193.326
									
أرباح مستبقاة

600.000
167.459
()42.036
()6.445
1.093.880

		
1.922.077
							
حقوق الملكية العائدة لمالكي المجموعة
			
29.643
			
31
					
حقوق الملكية غير المسيطرة

1.812.858
33.641

			
1.951.720
مجموع حقوق الملكية								

1.846.499

		
74.228
			
16
			
179.919
			
13

74.967
278.928

			
254.147
مجموع المطلوبات غير المتداولة							

353.895

					
المطلوبات غير المتداولة
				
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
						
قروض بنكية

					
المطلوبات المتداولة
						
قروض بنكية
						
ذمم دائنة تجارية وأخرى
					
مستحق إلى جهات ذات عالقة

			
340.142
			
13
			
414.904
			
14
			
2.608
			
15

								
مجموع المطلوبات المتداولة

314.023
425.504
2.940
		
742.467

		
757.654

			
1.011.801
									
مجموع المطلوبات
							
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

42

1.096.362

		
2.963.521

2.942.861

سعادة  /المهندس ظافر عايض األحبابي

طارق الواحدي

فاتح يلدان

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

الرئيس المالي

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان الربح أو الخسارة الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
إيضاحات

2018
ألف درهـم

			
2.001.316
										
إيرادات
		
()1.315.227
			
19
						
تكلفة المبيعات
		
686.089

2017
ألف درهـم
2.047.957
()1.369.456

									
إجمالي الربح
							
		
()328.643
			
20
						
مصاريف بيع وتوزيع
()149.566
			
21
						
مصاريف عمومية وإدارية
			
()7.421
			
22
						
تكاليف بحث وتطوير
			
8.766
			
23
							
إيرادات أخرى
					
										
			203.375
			
209.225
									
الربح التشغيلي
						
20.174
			
23.514
			
24
						
إيرادات تمويل
()18.869
			
()24.720
			
25
						
مصاريف تمويل
					
								
204.680
			
208.019
								
ربح السنة قبل ضريبة الدخل والزكاة
					
()342
			
()1.455
			
26
					
مصاريف ضريبة الدخل والزكاة
					
					
204.338
			
206.564
										
ربح السنة
678.501

()333.081
()158.775
()6.662
23.392

					
					
					
عائد إلى:
			
210.496
								
مالكي الشركة
			
()3.932
								
حقوق الملكية غير المسيطرة
					
					
			
206.564
										
					
			
0.351
		
27
				
العائد األساسي والمخفض للسهم (بالدرهم)
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2018
ألف درهـم
									
ربح السنة

			
206.564

2017
ألف درهـم
204.338

				
(الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر:
				
البنود التي سوف يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة
			
()13.845
فروقات تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية						
			
864
					
				من التغيرات في القيمة العادلة ،صافي
تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال
				
				
البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحقًا إلى الربح او الخسارة
			
1.638
								
إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة
				
				
			
()11.343
								
(الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر
				
				
			
195.221
								
مجموع الدخل الشامل للسنة
				
				
				
عائد إلى:
			
199.219
									
مالكي الشركة
			
()3.998
								
حقوق الملكية غير المسيطرة
				
				
			
195.221
										

()1.733
18.559
()5.744

11.082
215.420

217.172
()1.752
215.420

206.090
()1.752
204.338
0.343

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

رأس
المـال
ألف درهم

إحتياطي
قانوني
ألف
درهم

احتياطي
تحويل
عمالت
ألف درهم

احتياطيات
أخرى
ألف درهم

أرباح
مستبقاة
ألف درهم

عائد
لمالكي الشركة
ألف درهم

حقوق
الملكية
غير
المسيطرة
ألف درهم

الرصيد في  1يناير 2017

600,000

146,850

)(40,303

)(19,260

998,399

1,685,686

-

1,685,686

ربح( /خسارة) السنة

-

-

-

-

206,090

206,090

)(1,752

204,338

فروقات تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية

-

-

)(1,733

-

-

)(1,733

-

)(1,733

تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال للتغيرات
في القيمة العادلة ،صافي

-

-

-

18,559

-

18,559

-

18,559

إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

-

-

-

)(5,744

-

)(5,744

-

)(5,744

مجموع الدخل الشامل( /الخسارة) الشاملة للسنة:

-

-

)(1,733

12,815

206,090

217,172

)(1,752

215,420

المجموع
ألف درهم

الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة:

ربح السنة
تعديالت لـ:
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

5

104,569

107,361

إطفاء موجودات غير ملموسة

7

2,529

2,656

)(19,734

)(20,174

مصاريف تمويل

25

24,720

18,869

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

16

11,161

10,567

مخصص خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية ،صافي

10

2,816

5,297

23

)(1,083

)(8,745

مكاسب من أصل مالي مشتق

)(3,695

)(3,304

مصاريف ضريبة الدخل والزكاة

1,455

342

الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة ،صافي

9

644

5,872

خسارة إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

5

166

-

330,112

323,079

إيرادات تمويل

مكاسب من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

توزيعات أرباح لسنة ( 2016أنظر إيضاح )29

-

-

-

-

)(90,000

)(90,000

-

)(90,000

اإلستحواذ على حصص غير مسيطرة

-

-

-

-

-

-

35,393

35,393

محول إلى إحتياطي قانوني

-

20,609

-

-

)(20,609

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2017

600,000

167,459

)(42,036

)(6,445

1,093,880

1,812,858

33,641

1,846,499

ربح( /خسارة) السنة

-

-

-

-

210,496

210,496

)(3,932

206,564

فروقات تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية

-

-

)(13,779

-

-

)(13,779

)(66

)(13,845

تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال للتغيرات
في القيمة العادلة

-

-

-

864

-

864

-

864

إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

-

-

-

1,638

-

1,638

-

1,638

مجموع الدخل( /الخسارة) الشاملة للسنة

-

-

)(13,779

2,502

210,496

199,219

)(3,998

195,221

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة

206,564

204,338

الحركة في رأس المال العامل:
)(25,094

4,623

زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى

)(135,194

)(35,156

نقص( /زيادة) في مستحق من جهات ذات عالقة

193

)(7

(زيادة) /نقص في تعويضات حكومية مستحقة

)(2,099

59,729

(نقص) /زيادة في مستحق إلى جهات ذات عالقة

)(332

1,135

(نقص) /زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى

)(10,078

88,514

(زيادة) /نقص في مخزون

157,508

441,917

)(10,262

)(11,460

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة

)(984

-

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

146,262

430,457

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

16

توزيعات أرباح لسنة ( 2017أنظر إيضاح )29

-

-

-

-

)(90,000

)(90,000

-

)(90,000

إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات

)(100,029

)(118,629

محول إلى إحتياطي قانوني

-

21,050

-

-

)(21,050

-

-

-

إستثمار في ودائع ثابتة

)(415,666

)(718,882

الرصيد في  31ديسمبر 2018

600,000

188,509

)(55,815

)(3,943

1,193,326

1,922,077

29,643

1,951,720

عائدات من ودائع مستحقة

558,622

596,682

فوائد مقبوضة

20,079

16,701

عائدات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,536

10,766

اإلستحواذ على شركة تابعة

-

)(178,022

إستثمار في شركة تابعة

-

)(29,197

صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

64,542

)(420,581

)(90,000

)(90,000

5

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

29

عائدات من قرض طويل األجل

21,208

183,625

تسديد قروض طويلة األجل

)(113,625

)(70,000

11,820

23,356

)(25,713

)(17,753

دفعات لتسوية المشتقات ،صافي

-

)(6,285

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التمويلية

)(196,310

22,943

الزيادة في النقد ومرادفات النقد

14,494

32,819

تأثير صرف عمالت أجنبية

)(832

)(339

النقد ومرادفات النقد كما في  1يناير

12

53,853

21,373

النقد ومرادفات النقد كما في  31ديسمبر

12

67,515

53,853

عائدات من قروض قصيرة األجل ،صافي
فوائد مدفوعة

46

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

1.1معلومات عامة
تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع“( .الشركة”) كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  324لسنة  2004في إمارة أبوظبي .تمتلك الشركة القابضة العامة (صناعات) نسبة  ٪51من
أسهم الشركة ،والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها معًا بـ “المجموعة”) في تأسيس واإلستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.

2

والمعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على هذه البيانات المالية الموحدة

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018في هذه البيانات المالية الموحدة.
قامت المجموعة للمرة األولى ،بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية ( )2014والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إيرادات من عقود مع العمالء والتعديالت الالحقة ذات
العالقة بالمعايير الدولية للتقارير المالية األخرى للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018تم اإلفصاح عن تأثير التطبيق المبدئي لهذه المعايير في إيضاح  3/2حول هذه البيانات المالية
الموحدة.

إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص .ب ،37725 :.أبوظبي -اإلمارات العربية المتحدة.

فعالة
في السنة الحالية ،قامت المجموعة بتطبيق عدد من التعديالت والتفسيرات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي تصبح ّ

لم تقم الشركة بشراء أو اإلستثمار في أية أسهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018

بشكل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2018

قامت المجموعة بمساهمات اجتماعية بمبلغ  760ألف درهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  :2017( 2018مبلغ  600ألف درهم).
إن األنشطة الرئيسية ،بلد التأسيس والعمليات ،وحصة الشركة في الشركات التابعة مبينة أدناه:

لم ينتج عن تطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على اإلفصاحات أو المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة.

نسبة حقوق الملكية ()%
إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس والعمليات

2018

2017

شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع.

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

شركة العين لألغذية والمشروبات ش.م.ع.

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م.

مصر

100

100

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم
سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي

تركيا

100

100

شركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

شركة شكالن لصناعة البالستيك ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه
المعدنية ذ.م.م.

سلطنة عمان

100

100

شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة

المملكة العربية السعودية

100

100

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

الكويت

50

50

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

شركة جلف ناشونال لألعالف ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

51

51

إستيراد وبيع األعالف بالجملة

األنشطة الرئيسية

والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

ملخص

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 2التعديالت) تصنيف وقياس
معامالت الدفعات على أساس األسهم

اعتمدت المجموعة التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2للمرة األولى في السنة الحالية .وتوضح التعديالت ما يلي:

إنتاج وبيع الدقيق وعلف الحيوانات.

عند تقدير القيمة العادلة للدفعات النقدية على أساس األسهم ،يجب أن تتبع المحاسبة الخاصة بآثار المنح وغير المنح
.1
نفس المنهج المتبع في الدفعات على أساس األسهم.

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

إذا تطلب قانون الضرائب أو اللوائح التنظيمية من المنشأة اإلحتفاظ بعدد محدد من أدوات حقوق الملكية مساويًا للقيمة
.2
ً
النقدية لاللتزام الضريبي للموظف للوفاء بااللتزامات الضريبية للموظف الذي يتم تحويله إلى سلطة الضرائب
(عادة نقدً ا) ،أي إن
ترتيبات الدفع على أساس األسهم لها “ميزة تسوية صافية” ،يجب تصنيف هذا الترتيب كحقوق ملكية مدفوعة بالكامل ،شريطة أن
تكون الدفعات على أساس األسهم قد تم تصنيفها كحقوق ملكية مدفوعة إذا لم تتضمن ميزة التسوية الصافية.

تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل
الحار والعصائر المركزة والخضروات
المجمدة.

يجب أن يتم إحتساب تعديل الدفعات على أساس األسهم والذي يغير المعاملة من التسوية النقدية إلى التسوية من خالل
.3
حقوق الملكية كما يلي:
إلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي األصلي؛
(أ)
يتم اإلعتراف بتسوية الدفعات على أساس األسهم بتاريخ تعديل القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية الممنوحة إلى الحد
(ب)
الذي تم فيه تقديم الخدمات حتى تاريخ التعديل؛ و
يجب اإلعتراف بأي فرق بين القيمة المدرجة لإللتزام بتاريخ التعديل والمبلغ المعترف به في حقوق الملكية في الربح او
(ج)
ً
مباشرة.
الخسارة

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.
إنتاج الزجاجات والعبوات البالستيكية.
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 40التعديالت) تحويل اإلستثمار
العقاري

قامت المجموعة بإعتماد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  40إستثمار عقاري للمرة األولى في السنة الحالية .توضح
التعديالت أن تحويل اإلستثمار العقاري إلى ،أو من ،يستلزم تقييم ما إذا كان العقار يفي ،أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار العقاري،
مدعومة بأدلة يمكن مالحظتها على حدوث تغيير في اإلستخدام .توضح التعديالت كذلك بأن الحاالت المدرجة في المعيار
المحاسبي الدولي رقم  40غير شاملة وأنه يمكن تطبيق االستخدام على العقارات قيد اإلنشاء (بمعنى أن االستخدام ال يقتصر على
العقارات المكتملة).

دورة التحسينات السنوية  2016-2014على المعايير الدولية للتقارير

قامت المجموعة بإعتماد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28المدرج في دورة التحسينات السنوية على المعايير
الدولية للتقارير المالية  2016 – 2014للمرة األولى في السنة الحالية

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات في
شركات زميلة ومشاريع مشتركة

توضع التعديالت أن الخيار المتعلق بشركات االستثمار في المشاريع والمنشآت المماثلة األخرى لقياس االستثمار في الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ُمتاح بصورة منفصلة لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك
على حدة ،وأنه يتعين إجراء االختيار عند االعتراف المبدئي.
بالنسبة للخيار المتعلق إذا كانت المنشأة ليست منشأة استثمارية لإلحتفاظ بقياس القيمة العادلة الذي يتم تطبيقه من قبل
الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ،فتوضح التعديالت بطريقة مماثلة بأن هذا الخيار متاح
لكل إستثمارفي شركة زميلة أو إستثمار في مشروع مشترك.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 22
معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدما

يتناول التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  22كيفية تحديد «تاريخ المعاملة» لغرض تحديد
سعر الصرف لإلستخدام عند االعتراف األولي باألصل ،المصاريف أو اإليرادات عندما يتم دفع أو قبض البدل لهذا البند مقدمًا بعملة
أجنبية والذي يؤدي إلى االعتراف بأصل غير نقدي أو إلتزام غير نقدي (على سبيل المثال الوديعة غير المستردة أو اإليرادات المؤجلة).
يحدد التفسير أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة مبدئيًا باإلعتراف باألصل غير النقدي أو اإللتزام غير النقدي الناتج
عن دفع أو قبض بالبدل المدفوع مقدمًا .إذا كان هناك عدة مدفوعات أو مقبوضات مقدمًا ،فإن التفسير يتطلب من المنشأة تحديد
تاريخ المعاملة لكل إجراء دفع أو قبض للبدل المدفوع مقدمًا.

باستثناء مما ذكر أعاله ،ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد  1يناير .2018
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2

والمعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

2

والمعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)

بتاريخ التقرير ،لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يحن موعد تطبيقها بعد:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار (يتبع)

والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

سيتم االعتراف بحوافز اإليجار (مثل فترة اإليجار المجاني) كجزء من قياس حق إستخدام الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعقود اإليجار في حين سينتج عنها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  17إلى
االعتراف بالحوافز على المطلوبات المتعلقة بعقود اإليجار ،ويتم إطفاؤها كتخفيض لمصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

 1يناير 2019

بموجب للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16سيتم اختبار حق استخدام الموجودات لتحديد انخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  36انخفاض قيمة الموجودات .سيحل هذا محل
المتطلبات السابقة لالعتراف بالمخصص الخاص بعقود اإليجار المثقلة باإللتزامات.

دورة التحسينات السنوية  2017-2015على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 3إندماج األعمال والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  11الترتيبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12ضرائب الدخل والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  23تكاليف اإلقتراض
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  23عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية المتعلق بخصائص الدفع المسبق مع التعويض السلبي
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  19منافع الموظفين بشأن تعديل أو تقليص أو تسوية خطة منافع محددة
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة المتعلقة بالحصص طويلة األجل في
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 1يناير 2019

بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل (مدة اإليجار  12شهرً ا أو أقل) وإيجارات األصول منخفضة القيمة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألثاث المكتبي) ،سوف تختار المجموعة االعتراف بمصاريف اإليجار على
أساس القسط الثابت ً
وفقا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية .16
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2020

عقود التأجير التمويلية
ً
سابقا بموجب عقد إيجار تمويلي في قياس ضمانات القيمة
تتمثل الفروق الرئيسية بين المعيار الدولي للتقارير المالية  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  17فيما يتعلق بالموجودات التي كان محتفظ بها
المتبقية التي يقدمها المستأجر إلى المؤجر .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16أن تقوم المجموعة باإلعتراف كجزء من التزام عقد التأجير فقط بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة
المتبقية ،بد ًال من الحد األقصى للمبلغ المضمون كما هو مطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  .17عند التطبيق المبدئي ستقوم المجموعة بعرض المعدات التي كانت مدرجة سابقًا ضمن
ممتلكات وآالت ومعدات ضمن بند حق استخدام الموجودات وسيتم عرض التزام عقد التأجير ،الذي تم عرضه سابقًا ضمن القروض ،سيتم عرض في بند منفصل لمطلوبات عقود اإليجار.
بناء على التحليل كما في  31ديسمبر  ،2018قامت المجموعة بتقييم أن تأثير هذا التغيير لن يكون له تأثير على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
ً
التأثير على محاسبة المؤجر

تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية  -تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية أرقام
 ،14 ،6 ،3 ،2والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  37 ،34 ،8 ،1و  38وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ،19 ،12
 22 ،20و التفسير رقم  32لتحديث تلك األحكام فيما يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى
إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.

 1يناير 2020

تعديالت على دورة التحسينات السنوية  2017-2015على المعيار المحاسبي الدولي رقم  12ضرائب الدخل

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3اندماج األعمال المتعلق بتعريف األعمال

 1يناير 2020

تعديالت على المعايير المحاسبية الدولية أرقام  1و  28بشأن تعريف األهمية
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  17عقود التأمين

 1يناير 2021

المعيار المحاسبي الدولي رقم  12ضرائب الدخل

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات في
شركات زميلة ومشاريع مشتركة ( )2011المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع
المشتركة.

إن أنشطة المجموعة كمؤجر غير جوهرية وبالتالي ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة.

تأجيل سريان التطبيق إلى أجل غير مسمى .ال يزال التطبيق
مسموح به.

ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المعايير المذكورة أعاله تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية ،باستثناء ما هو موضح أدناه:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
تحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ”17عقود اإليجار” ،تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  “ 4تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار”،
والتفسير رقم “ 15عقود اإليجارات التشغيلية-الحوافز” ،والتفسير – رقم  “ 27تقييم جوهر المعامالت التي تشتمل على الشكل القانوني لعقد اإليجار”.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16نموذج محاسبي واحد إلحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية .يقوم المستأجر باإلعتراف باألصل الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذات العالقة وإلتزام
اإليجار الذي يمثل التزامه بتسديد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات إختيارية لالعتراف بأصناف عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة .تبقى طريقة اإلحتساب من المؤجر مماثله للمعيار
الحالي -اي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيليه.
سوف تقوم المجموعة باإلعتراف بالموجودات والمطلوبات الجديدة المتعلقة بإيجاراتها التشغيلية لمختلف أنواع العقود بما في ذلك مرافق المستودعات ،إيجار المساكن والسيارات وما إلى ذلك .سوف
تتغير طبيعة المصاريف المتعلقة بهذه اإليجارات حاليًا ألن المجموعة سوف تقوم باإلعتراف بتكاليف اإلستهالك لموجودات حق اإلستخدام ومصاريف الفائدة على التزامات اإليجار .سابقًا ،كانت المجموعة
تقوم باإلعتراف بمصاريف عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فتره اإليجار ،واإلعتراف بالموجودات والمطلوبات فقط إلى الحد الذي يكون هناك فرق في التوقيت بين دفعات اإليجار
الفعلية والمصاريف المعترف بها.
يتطلب من المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16من  1يناير  .2019قامت المجموعة بإجراء تقييم أولي خالل السنة وقامت بتقييم األثر التقديري للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  16على البيانات المالية الموحدة ،كما هو موضح أدناه .قد تتغير التأثيرات الفعلية لتطبيق المعيار في  1يناير  2019عند التقييم النهائي.
وبناء على ذلك ،سيبقى
سوف تستفيد المجموعة من الطريقة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار.
ً
تعريف عقد اإليجار وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  17تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  4ساريًا على عقود اإليجار التي تم إدخالها أو تعديلها قبل  1يناير .2019
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16مبدئيًا في  1يناير  .2019وقد إختارت المجموعة تطبيق النهج المعدل المبسط بدون أي تعديل مقابل أرقام المقارنة .سوف يتم إحتساب إلتزام
التأجير وحق إستخدام األصل كما في  1يناير  2019دون أي تأثير على األرباح المستبقاة.
التأثير على محاسبة المستأجر
عقود اإليجار التشغيلية
سوف يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16بتغيير طريقة إحتساب المجموعة لعقود اإليجار المصنفة سابقًا كعقود إيجار تشغيلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،17والتي كانت خارج
الميزانية العمومية.
عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16لجميع عقود اإليجار (باستثناء ما هو موضح أدناه) ،سوف تقوم المجموعة بما يلي:
•
•
•

اإلعتراف بحق إستخدام الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعقد اإليجار في بيان المركز المالي الموحد ،تم قياسها مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية؛
االعتراف بإستهالك حق إستخدام األصول والفوائد على مطلوبات اإليجار في الربح أو الخسارة؛ و
الفصل بين مجموع المبالغ النقدية المدفوعة إلى جزء رئيسي (تم عرضها ضمن األنشطة التمويلية) والفائدة (تم عرضها ضمن األنشطة التشغيلية) في بيان التدفقات النقدية الموحدة.
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توضح التعديالت بأن المنشأة يجب أن تقوم باإلعتراف بعواقب ضريبة الدخل ألنصبة األرباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية وفقًا للمكان الذي اعترفت فيه المنشأة في األصل
بالمعامالت التي حققت األرباح القابلة للتوزيع .هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت الضرائب المختلفة تنطبق على األرباح الموزعة وغير الموزعة.
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2019ويتطلب عمومً ا تطبيق مستقبلي .إن التطبيق المبكر مسموح .ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذه التعديالت تأثير على البيانات
المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 19منافع الموظفين المتعلقة بتعديل الخطة ،تقليصها أو تسويتها
توضح التعديالت أن تكلفة الخدمة السابقة (أو المكسب أو الخسارة عند التسوية) يتم إحتسابها من خالل قياس إلتزام المنفعة المحددة (األصل) باستخدام افتراضات محدثة ومقارنة المنافع المقدمة
وأصول الخطة قبل وبعد تعديل الخطة (أو تقليصها أو تسويتها) ولكن تجاهل تأثير سقف األصل (التي قد تنشأ عندما تكون خطة المنافع المحددة في وضع الفائض) .إن المعيار المحاسبي الدولي رقم  19أصبح
واضحا بأن التغيير في تأثير سقف األصل الذي قد ينتج عن تعديل الخطة (أو التقليص أو التسوية) يتم تحديده في خطوة ثانية ويتم اإلعتراف به بالطريقة العادية في الدخل الشامل اآلخر.
اآلن
ً
كما تم تعديل الفقرات التي تتعلق بقياس تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة على صافي منافع المنحة المحددة (األصل) .سيتطلب حاليًا من المنشأة استخدام االفتراضات المحدثة من عملية إعادة
القياس هذه لتحديد تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة المتبقية من لفترة التقرير بعد تغيير الخطة .في حالة صافي الفائدة ،توضح التعديالت أنه بالنسبة لتعديل خطة الفترة ،يتم احتساب صافي
الفائدة بضرب صافي مكافأة المنافع المحددة (األصل) كما تم إعادة قياسها بموجب المعيار المحاسبي الدولي  19/99مع معدل الخصم المستخدم في إعادة القياس (كذلك يتم األخذ في االعتبار تأثير
المساهمات ومدفوعات االستحقاقات على صافي استحقاقات المنحة المحددة (األصل)).
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي .ويتم تطبيقها فقط على تعديالت الخطة ،تقليصها أو تسويتها التي تحدث في أو بعد بداية الفترة السنوية التي يتم فيها تطبيق التعديالت أو ًال على المعيار المحاسبي الدولي
رقم  .19يجب تطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  19على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019ولكن يمكن تطبيقها في وقت مبكر إذا اختارت المنشأة القيام بذلك.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المذكورة أعاله تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية رقم  23عدم اليقين حول معامالت ضريبة الدخل
يتناول تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية رقم  23كيفية تحديد الوضع الضريبي المحاسبي عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معامالت ضريبة الدخل .يتطلب التفسير من المنشأة ما يلي:
-

تحديد ما إذا كان قد تم تقييم الوضع الضريبي غير المؤكد بشكل منفصل أو كمجموعة؛ و
تقييم ما إذا كان من المحتمل أن تقبل هيئة الضريبة المعاملة الضريبية غير المؤكدة المستخدمة ،أو المقترح استخدامها ،من قبل المنشأة في ملفاتها لضريبة الدخل:
إذا كان الجواب نعم ،فيجب أن تحدد المنشأة وضعها الضريبي المحاسبي باستمرار مع المعاملة الضريبية المستخدمة أو المزمع استخدامها في ملفاتها لضريبة الدخل.
إذا كان الرد بالنفي ،يجب على المنشأة أن تعكس تأثير عدم اليقين في تحديد وضعها الضريبي المحاسبي.

يسري التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يمكن للمنشآت أن تقوم بتطبيق التفسير إما بالكامل بأثر رجعي بالكامل أو بالتطبيق المعدل بأثر رجعي بدون إعادة بيان أرقام المقارنة بأثر
رجعي أو مستقبلي.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق التعديالت في المستقبل أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على المعايير المحاسبية الدولية أرقام  1و  28بشأن تعريف األهمية
توضح التعديالت في تعريف األهمية (تعديالت على المعايير المحاسبية الدولية أرقام  1و  )28تعريف “األهمية” ومواءمة التعريف المستخدم في اإلطار المفاهيمي والمعايير.
ال تتوقع المجموعة أن تطبيق هذه التعديالت في المستقبل سيكون لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2

والمعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

3/2

التغير في السياسات المحاسبية الهامة

2

والمعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

1/3/2

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية

3/2

التغير في السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018والذي يشمل جميع
المجاالت الثالثة للمحاسبة المتعلقة باألدوات المالية :التصنيف والقياس؛ إنخفاض القيمة؛ ومحاسبة التحوط.

2/3/2

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع العمالء

ً
وفقا لما تسمح به األحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9فقد اختارت الشركة عدم إعادة بيان أرقام المقارنة .تم إدراج جميع التعديالت على القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات
المالية في تاريخ التحويالت في األرصدة اإلفتتاحية لألرباح المستبقاة للفترة الحالية ،إن وجدت .يتم ً
أيضا تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بأثر رجعي .بما أنه ال توجد عالقة تحوط كما في  31ديسمبر
 2017و  31ديسمبر  ،2018فإن االنتقال أعاله ال يوجد له أي تأثير.

أصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15نموذج شامل واحد للمنشآت الستخدامه في المحاسبة لإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء .سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15محل
اإلرشاد الحالي لإلعتراف باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم  18اإليرادات؛ والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11عقود المقاوالت والتفسيرات المتعلقة به عندما تصبح فعالة .إن المبدأ األساسي
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15هو أنه على المنشأة اإلعتراف باإليرادات لتصف تحويل السلع أو الخدمات المتفق عليها إلى العمالء بمبلغ يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول
عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم المعيار منهاج من خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات:

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية :القياس بالتكلفة المطفأة ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .يقوم المعيار بإلغاء فئات المعيار المحاسبي الدولي رقم  39الحالي المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق ،القروض والمدينون والمتاحة للبيع.

الخطوة األولى :تحديد العقد (العقود) مع العميل؛
الخطوة الثانية :تحديد إلتزامات األداء في العقد؛
الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة؛
الخطوة الرابعة :توزيع سعر المعاملة على إلتزامات األداء في العقد؛
الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما (أو متى) تلبي المنشأة أداء اإللتزام

التصنيف والقياس
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على نهج جديد للتصنيف والقياس فيما يتعلق بالموجودات المالية التي يعكس نموذج األعمال التي يتم فيها إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتها النقدية.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9فان المشتقات الضمنية في العقود التي يكون فيها المضيف هو أصل مالي في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ال يتم تقسيمها أبدًا .بد ًال من ذلك،
يتم تقييم األداة المالية المختلطة بأكملها للتصنيف.
لدى المجموعة الموجودات المالية التالية كما في  31ديسمبر  :2018الذمم المدينة التجارية واألخرى ،مستحق من جهات ذات عالقة ،تعويضات حكومية مستحقة ،أدوات مالية مشتقة واألرصدة لدى البنوك
ونقد.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15تعترف المنشأة عندما (أو متى) تلبي أداء اإللتزام ،أي عند تحويل “السيطرة” على السلع أو الخدمات الضمنية إللتزام األداء إلى العميل .تمت إضافة توجيهات
إرشادية أكثر في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15للتعامل مع سيناريوهات محددة

قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1( 9يناير  )2018وقامت بتصنيف
أدواتها المالية في فئات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المناسبة .لم يكن هناك تأثير هام على تصنيف األدوات المالية للمجموعة في هذه البيانات المالية الموحدة.

يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم ،مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئها .كما يحدد المعيار كذلك
المحاسبة الخاصة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد.

بتاريخ التطبيق المبدئي 1 ،يناير  ،2018كانت األدوات المالية للمجموعة كما يلي ،دون اإلشارة إلى أي إعادة تصنيف:
فئة القياس

ً
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15باستخدام طريقة األثر التراكمي ،مع االعتراف بتأثير التطبيق األولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي (أي في  ١يناير .)2018
نتيجة لذلك ،لم
تقم المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15على فترة المقارنة المدرجة.

القيمة المدرجة (ألف درهم)

األصلية
(المعيار المحاسبي
الدولي رقم )39

الجديدة
(المعيار الدولي
للتقارير المالية
رقم )9

األصلية
(المعيار المحاسبي الدولي
رقم )39

الجديدة
(المعيار الدولي للتقارير
المالية
رقم )9

الفرق

الذمم المدينة التجارية

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

359,259

359,259

-

ودائع ثابتة األجل

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

608,017

608,017

-

النقد ومرادفات النقد

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

53,853

53,853

-

بيان التوافق
بناء على المعايير الدولية للتقارير المالية وتتوافق مع النظام األساسي للشركة وحيثما ينطبق ،مع القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة .2015
تم إعداد البيانات المالية الموحدة ً

تعويضات حكومية مستحقة

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

35,628

35,628

-

أساس اإلعداد
لقد تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي (الدرهم) وتم تقريبها ألقرب ألف (ألف درهم) ،وهي العملة الوظيفية للمجموعة.

ذمم مدينة أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

30,561

30,561

-

مستحق من جهات ذات عالقة

الموجودات المالية

أدوات مالية مشتقة

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

387

387

-

قيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

قيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

3,887

3,887

-

إنخفاض القيمة
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج “الخسارة المتكبدة” في المعيار المحاسبي الدولي رقم  39محل نموذج مستقبلي “خسارة اإلئتمان المتوقعة” .لم يعد من الضروري ان يكون حدث االئتمان
مستحقا قبل أن يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية .يتطلب هذا حكم هام حول كيفية تأثير التغييرات في العوامل االقتصادية على خسائر اإلئتمان المتوقعة ،والتي سيتم تحديدها على أساس اإلحتمال
المرجح .تقوم الشركة باإلعتراف بالمخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
سوف يتم تطبيق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء اإلستثمارات في أدوات الملكية.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9سوف يتم قياس مخصص الخسائر على األسس التالية:
•
•

خسارة إئتمان متوقعة خالل فترة  ١٢شهرًا :تمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التخلف عن السداد المتوقعة خالل  12شهرًا من تاريخ التقرير؛ و
خسائر إئتمان متوقعة على مدى الحياة :تمثل خسائر اإلئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التخلف عن السداد المتوقعة على عمر األداة المالية.

بالنسبة الذمم المدينة التجارية ،قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار وقامت بإحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الحياة .لقياس خسائر
بناء على خبرة
بناء على خصائص مخاطر اإلئتمان المشتركة وعدد أيام تجاوز تاريخ اإلستحقاق .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص
اإلئتمان المتوقعة ،تم تصنيف الذمم المدينة التجارية
ً
ً
المجموعة في خسارة االئتمان التاريخية ،والتي تم تعديلها لعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
تأخذ المجموعة باإلعتبار أن األصل المالي في حالة التخلف عن السداد عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية تاريخ إستحقاقها بـ  360يومً ا .بالرغم من ذلك ،في بعض الحاالت ،قد ترى المجموعة ً
أيضا أن األصل
المالي يكون في حالة تخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل حصول المجموعة على المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ باإلعتبار أي تحسينات
ائتمانية تحتفظ بها المجموعة .لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تأثير جوهري على الذمم المدينة التجارية.

بناء على تقييم المجموعة الشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15فإن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15لم يكن له تأثير جوهري على هذه البيانات المالية الموحدة والعائد األساسي
ً
والمخفض للسهم الواحد .باإلضافة إلى ذلك ،قامت المجموعة بتقييم متطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15إستنتجت بأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
لم يكن له تأثير هام على اإلفصاحات في هذه البيانات المالية الموحدة.
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بناء على مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية المشتقة ،التي تم إدراجها بالقيمة العادلة.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة ً
أساس التوحيد
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة.
ينظم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة ينطبق على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت المنظمة.
يتمثل تعريف السيطرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  10هو أن المستثمر يسيطر على شركة مستثمر بها عندما يتم عندما يكون معرض إلى ،أو يكون لديه حقوق في ،عائدات متغيرة من إرتباطه
مع الشركة المستثمر بها ولديه القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة المستثمر بها .لتطبيق تعريف السيطرة في المعيار الدولي للتقارير المالية  ،10يجب استيفاء جميع المعايير
الثالثة التالية ،بما في ذلك:
(أ)
(ب)
(ج)

يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛
يكون المستثمر معرض إلى ،أو لديه حقوق في ،عائدات متغيرة من إرتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ و
أن يكون لدى المستثمر القدرة على ممارسة نفوذه على الشركة المستثمر بها للتأثير على قيمة عائدات المستثمر.

الشركات التابعة
تتمثل الشركات التابعة في الشركات المستثمر بها الخاضعة لسيطرة المجموعة .تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها إذا كانت تستوفي معايير السيطرة .تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما
إذا كانت لديها سيطرة في حال كان هناك تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة .ويتضمن ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق السيطرة أكثر جوهرية وتؤدي إلى سيطرة المجموعة على الشركة
المستثمر بها .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في هذه البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ توقف تلك السيطرة.

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد واألرصدة لدى البنوك في حسابات جارية وودائع قصيرة األجل واستثمارات قصيرة األجل تكون جاهزة للتحويل إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع لمخاطر غير جوهرية
نتيجة التغيرات في القيمة.
باإلضافة إلى ما هو مدرج أعاله ،وبعد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9لم يكن للبنود األخرى من البيانات المالية الموحدة مثل التعويضات الحكومية المستحقة ،الذمم المدينة األخرى ،مستحق
من جهات ذات عالقة والموجودات المالية األخرى أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
بناء على تقييم المجموعة الشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9فإن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ليس له أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة والعائد األساسي والمخفض
ً
للسهم الواحد.
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ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)
اعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
تقوم المجموعة برسملة جميع التكاليف المتعلقة بإنشاء الممتلكات واآلالت والمعدات كأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز ،حتى تاريخ إنجاز وتشغيل تلك الموجودات.

أساس التوحيد (يتبع)
الحصص غير المسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئيًا بحصتها التناسبية للشركة المستحوذة في صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ اإلستحواذ .يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة
والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،تقوم بإيقاف اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة تتعلق بها باإلضافة إلى المكونات األخرى لحقوق الملكية .يتم
اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد .يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
إندماج األعمال
يتم إستخدام طريقه اإلستحواذ في المحاسبة إلحتسب اإلستحواذ على الشركات التابعة من قبل المجموعة .يتم قياس تكلفه اإلستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها ،وأدوات حقوق
الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة ،أو المحتملة في تاريخ المعاملة ،باإلضافة إلى القيمة العادلة ألي مبلغ محتمل دفعه.
يتم تسجيل الزيادة في المقابل المالي المحول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في الشركة المستحوذ عليها عن
القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة التي المستحوذ عليها كشهرة تجارية .إذا كانت أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في حالة الشراء
بسعر مخفض ،يتم اإلعتراف بالفرق مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغيير السيطرة
يتم احتساب المعامالت ذات الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية – وهي كالمعامالت التي تتم مع المالكين بصفتهم مالكًا .يتم تسجيل المكاسب أو
الخسائر الناتجة عن اإلستبعاد في الحقوق غير المسيطرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.
المعامالت المحذوفة عند التوحيد
يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة الداخلية فيما بين شركات المجموعة ،واإليرادات والمصاريف غير المحققة الناتجة عن المعامالت فيما بين شركات المجموعة .يتم حذف المكاسب غير المحققة
الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها .يتم حذ الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي بتم بها
حذف المكاسب غير المحققة ،ولكن فقط إلى المدى الذي ال يوجد فيه دليل على إنخفاض القيمة.
التقارير عن القطاعات
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.
يعتبر قطاع التشغيل أحد مكونات المجموعة التي تقوم بأنشطة أعمال والتي يمكن أن تحقق منها إيرادات وتتكبد مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت التي تتم مع أي من
المكونات األخرى للمجموعة .تتم مراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة من أجل إاتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم
أدائها ،والتي تتوفر عنها معلومات مالية عنها (انظر إيضاح .)33
عمالت أجنبية
المعامالت واألرصدة
(أ)
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو التقييم عند إعادة قياس البنود .يتم اإلعتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت
األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت الجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة في بيان الربح أو الخسارة ضمن “مصاريف تمويل”.
يتم عرض مكاسب وخسائر صرف العمالت الجنبية التي تتعلق بالقروض والنقد ومرادفات النقد في بيان الربح او الخسارة الموحد ضمن “مصاريف تمويل”.
شركات المجموعة
(ب)
يتم تحويل النتائج والمركز المالي لكافة الشركات التابعة للمجموعة (التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة تشغيلية تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض كما يلي:
()1
()2

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد؛
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان من الربح أو الخسارة وفقًا للسعر السائد في تاريخ المعاملة؛ و

()3

يتم اإلعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد.

ممتلكات وآالت ومعدات
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن التكلفة على المصاريف المنسوبة بشكل مباشر إلى اقتناء أو
يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة
ً
إنشاء األصل .تشمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيًا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة ،وأي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة إلى إحضار الموجودات لإلستخدام المقصود منه ،وتكاليف تفكيك وإزالة
جزءا ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات .عندما يكون ألجزاء أي بند من
البنود واستعادة الموقع الذي توجد به الموجودات .تتم رسملة البرامج المشتراة التي تعتبر
ً
الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات واآلالت والمعدات.
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج للمجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند
المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
ال يتم إحتساب إستهالك على أراضي التملك الحر لكنها تخضع إلختبار إنخفاض القيمة ،بينم يحتسب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفتها أو إعادة تقييمها إلى
قيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ،كما يلي:

						
المباني
					
اآلالت والمعدات
						
المركبات
					
أثاث وتجهيزات

 40-20سنة
 20-2سنة
 8-4سنوات
 5-4سنوات

ً
مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة
تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ،ويتم تعديلها عند الضرورة في نهاية كل فترة تقرير .يتم تخفيض القيمة الدفترية المدرجة
المدرجة لألصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد (راجع إيضاح “ 3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية”) .يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن اإلستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة
المدرجة ،ويتم إدراجها ضمن “اإليرادات األخرى” في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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ثم يتم تحويل هذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات عند االنتهاء من التشييد ،ويتم استهالكها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية من تاريخ
اإلنجاز والتشغيل.
الموجودات غير الملموسة
الشهرة التجارية
تمثل الشهرة التجارية الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة في الشركة التابعة المستحوذ عليها في تاريخ اإلستحواذ.
ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .ال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية .تتم العمليات الحسابية
يتم اختبار الشهرة سنويًا لتحديد انخفاض القيمة ويتم قيدها بالتكلفة
ً
على أساس التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المولدة للنقد ذات الصلة ويتم خصمها بمعدل خصم مناسب ،يتطلب تحديده ممارسة بعض األحكام.
يتم تخصيص الشهرة إلى الوحدات المولدة للنقد لغرض اختبار انخفاض القيمة .يتم إجراء التخصيص للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المتوقع إستفادتها من دمج األعمال الذي
ينشأ عنه الشهرة التجارية ويتم تحديدها وفقًا للقطاعات التشغيلية.
الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالقيمة العادلة والتي تعكس توقعات السوق إلحتمالية تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل إلى
المجموعة.
ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة .يتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة
ً
أعمارها اإلنتاجية المقدرة .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير ،مع احتساب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها إلنخفاض القيمة سنويًا أو أكثر إذا كانت األحداث والظروف تشير إلى أن القيمة المدرجة قد إنخفضت قيمتها
إما بصورة فردية أو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد.
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويًا لتحديد ما إذا كان تقييم األعمار اإلنتاجية ال يزال مالئمًا .في حال عدم مالئمته ،يتم إجراء التغيير في األعمار
اإلنتاجية من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي .يتم قياس المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة على أساس الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة المدرجة
لألصل ويتم اإلعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
ال تخضع الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد -على سبيل المثال ،الشهرة التجارية أو الموجودات غير الملموسة غير الجاهزة لإلستخدام لإلطفاء ويتم اختبارها سنويا إلنخفاض القيمة .تتم مراجعة
الموجودات التي تخضع لإلستهالك أو اإلطفاء إلنخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة المدرجة قد ال تكون قابال لالسترداد .يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة وفقًا للمبلغ
الذي تتجاوز به القيمة المدرجة لألصل قيمته القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة في اإلستخدام أيهما أعلى .ألغراض تقييم إلنخفاض القيمة،
يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقديه يمكن تحديدها بشكل منفصل (الوحدات المنتجة للنقد) .تتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة التجارية التي تعرضت
إلنخفاض القيمة مقابل إحتمال عكس إنخفاض القيمة بتاريخ التقرير.
المخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة (الوارد أو ًال – صادر أو ًال) .تشمل تكلفة المخزون على المصاريف المتكبدة لإلستحواذ على
المخزون ،تكلفة اإلنتاج او التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في نقل المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين .فيما يتعلق بالمخزون المصنع ،تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من المصاريف العامة لإلنتاج
على أساس معدل الطاقة اإلستيعابية اإلعتيادية .ويستثني من ذلك تكاليف االقتراض.
ناقصا مصاريف البيع المتغيرة المطبقة.
تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية،
ً
األرصدة لدى البنوك والنقد
يتضمن النقد ومرادفات النقد ،في بيان التدفقات النقدية الموحد ،على النقد في الصندوق ،النقد لدى البنوك والودائع المحتفظ بها لدى البنوك التي لها تواريخ استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر معدلة
للحسابات البنكية المكشوفة وحساب الضمان.
يتضمن النقد ومرادفات النقد ،في بيان المركز المالية الموحد ،على النقد في الصندوق ،النقد لدى البنوك والودائع المحتفظ بها لدى البنوك عند الطلب وحساب الضمان.
تظهر الحسابات البنكية المكشوفة ضمن القروض البنكية الحالية.
رأس المال
يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية.
الذمم الدائنة التجارية
تتمثل الذمم التجارية الدائنة بالتزامات بسداد قيمة السلع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين .يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت
هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل اإلعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول) .إذا لم يكن األمر كذلك ،يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة.
يتم اإلعتراف بالذمم التجارية الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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القروض
يتم اإلعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة ،بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة .يتم إدراج القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة .يتم اإلعتراف بأي فرق بين المتحصالت (بالصافي من تكاليف المعاملة)
وقيمة االسترداد في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم اإلعتراف بالرسوم المدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن يتم سحب جميع التسهيالت البنكية أو جزء منها .وفي هذه الحالة ،يتم اإلعتراف بالرسوم في بيان
الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة القرض.
مزايا الموظفين
يتم تحميل مخصصات الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم اإلعتراف بإلتزام المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي لدفع هذا المبلغ نتيجة
لخدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق به.
المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل
تقوم المجموعة باإلعتراف بمطلوبات المكافآت والحوافز طويلة األجل في بيان الربح والخسارة الموحد على أساس اإلستحقاق .تخضع إمتيازات اإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة وترتبط بأداء األعمال.
خطة المساهمات محددة
يتم أداء مساهمات التقاعد الشهرية فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقيقن بمقتضى القانون رقم  2لسنة  .2000تتولى دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة صندوق
المعاشات والتقاعد ،ممثلة في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.
خطة التعويضات المحددة
يتمثل برنامج التعويضات المحددة بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين بخالف برنامج المساهمات المحددة .تقوم المجموعة حاليًا بتطبيق برنامج غير خاضع للتمويل خاص بتعويضات نهاية الخدمة
للموظفين طبقًا لألحكام السارية في قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومستوى آخر راتب أساسي للموظف .يتم احتساب صافي التزام المجموعة
فيما يتعلق ببرنامج التعويضات المحددة من خالل تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي إكتسبها الموظفين مقابل خدمتهم في الفترتين الحالية والسابقة والتي يتم خصمها لتحديد قيمتها الحالية.
يتم خصم أي تكاليف غير معترف بها للخدمة السابقة .إن معدل الخصم هو العائد في تاريخ التقييم لسندات صادرة من شركات بالواليات المتحدة مصنفة على انها (أأ) ،ويكون هذا هو السوق البديل في حالة
عدم وجود سوق واسع النطاق لسندات صادرة من شركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لما يحدده اإلكتواريون.
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الزكاة وضريبة الدخل األجنبية (يتبع)
يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو المعمول بها بشكل جوهري في نهاية فترة إعداد التقارير في الدول التي تعمل فيها المجموعة وتنتج إيرادات خاضعة للضريبة.
تقوم اإلدارة دوريًا بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي يخضع فيها التنظيم الضريبي المعمول به للتفسير .ويحدد األحكام عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع
دفعها إلى السلطات الضريبية.
موجودات  /مطلوبات الضريبة المؤجلة
يتم اإلعتراف بالضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد والقواعد الضريبية المقابلة المستخدمة في إحتساب الربح الخاضع للضريبة.
يتم االعتراف بوجه عام بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة .يتم اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عمومً ا لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي
يكون فيه من المحتمل أن تكون األرباح الخاضعة للضريبة متاحة مقابل تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن استخدامها .ال يتم اإلعتراف بموجودات
ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت والخسائر الضريبية غير المستخدمة عن اإلعتراف المبدئي (بخالف إندماج األعمال) بالموجودات والمطلوبات في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة
ناتجا عن اإلعتراف المبدئي بالشهرة.
أو الربح المحاسبي .باإلضافة إلى ذلك ،ال يتم اإلعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان الفرق المؤقت ً
تتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه توفر أرباح ضريبية كافية للسماح باسترداد كل أو جزء من
الموجودات.
يتم قياس مطلوبات وموجودات الضرائب المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو األصل المحقق ،على أساس معدالت الضرائب (وقوانين الضرائب) التي تم
تشريعها أو تشريعها بشكل جوهري بحلول نهاية فترة التقرير .يعكس قياس مطلوبات وموجودات الضريبة المؤجلة العواقب الضريبية التي ستتبع من الطريقة التي تتوقع بها المجموعة ،في نهاية فترة
التقرير ،إسترداد أو تسديد القيمة المدرجة لموجوداتها ومطلوباتها.
اإلعتراف باإليرادات (التي تم تطبيقها قبل  1يناير :)2018
بيع البضائع
ً
سابقا عندما يقبل العميل البضائع ويتم تحويل مخاطر وإمتيازات الملكية ذات الصلة .ويتم اإلعتراف باإليرادات في ذلك الوقت ،شريطة أنه يمكن قياس اإليرادات
بالنسبة إلى بيع البضائع ،تم اإلعتراف باإليراد
والتكاليف بشكل موثوق ،وسكون من المرجح إسترداد الثمن المستحق ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بخصوص البضائع.
فيما يتعلق ببعض العقود التي تسمح للعميل بإعادة صنف من البضائع ،تم اإلعتراف باإليرادات عند إجراء تقدير المرتجعات بصورة موثوقة ،شريطة تطبيق جميع المعايير األخرى لالعتراف باإليرادات .إذا لم
يمكن تقدير المرتجعات بصورة موثوقة ،يتم تأجيل االعتراف باإليرادات لحين انقضاء فترة االسترجاع أو تقدير المرتجعات بصورة موثوقة.

يتم إجراء اإلحتساب بصورة سنوية من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة اإلئنمان المتوقعة .عندما يتم تحسين إمتيازات الخطة ،يتم اإلعتراف بحصة التعويضات الزائدة الخاصة بالخدمة
السابقة للموظفين ضمن المكاسب او الخسائر بأقساط متساوية على متوسط الفترة حتى يتم إستحقاق التعويضات .إلى المدى الذي تصبح عنده التعويضات مستحقة في الحال ،يتم اإلعتراف بالمصاريف
مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد .تقوم المجموعة باإلعتراف بكافة المكاسب والخسائر اإلكتوارية الناتجة عن خطط التعويضات المحددة في بيان الدخل الشامل اآلخر وكافة المصاريف المتعلقة

بيع الخدمات

بخطط التعويضات المحددة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

تم االعتراف بإيرادات الخدمات المقدمة على الخدمات المقدمة.

المخصصات
يتم االعتراف بمخصصات المطالبات عندما يترتب على المجموعة ،نتيجة لحدث سابق ،التزام حالي قانوني أو ضمن ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادیة لتسوية االلتزام
ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة .ال يتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بالخسائر التشغيلية المستقبلية.
عندما تكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة ،فإن إحتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي وتسوية االلتزام يتم تحديدها بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل .ويتم االعتراف بمخصص ما حتى وإن كان
هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.
يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

إ

يرادات التمويل ومصاريف التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على الودائع تحت الطلب والمكاسب على األدوات المالية المشتقة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند إستحقاقها ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تتكون مصاريف التمويل من مصاريف الفائدة على القروض وخسائر صرف العمالت األجنبية .يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض في بيان الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي المجموعة.
التعويضات والمنح الحكومية
يتم اإلعتراف بالمبالغ المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعمة في إمارة أبوظبي في بيان الربح أو الخسارة الموحد كخصم من تكلفة المبيعات ،على أساس منتظم
في نفس الفترة التي تتأثر فيها معاملة البيع.
العائد على السهم
تقوم المجموعة بعرض بيانات حول العائد على السهم .يتم إحتساب العائد على السهم من خالل تقسيم المكاسب أو الخسائر العائدة إلى مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة خالل الفترة.
الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
تخضع عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة .يتم تقديم الزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب.
ً
وفقا للوائح ضريبة الدخل ذات الصلة في بلدان التأسيس .يتم تسجيل التسويات الناتجة عن التقديرات
يتم تقديم ضريبة الدخل للشركات التابعة في الخارج التي تعمل ضمن السلطة الخاضعة للضريبة
النهائية لضريبة الزكاة والدخل األجنبي في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

اإلعتراف باإليرادات (التي تم تطبيقها بعد  1يناير :)2018
بناء على البدل الذي تتوقع المجموعة ان يكون لها الحق في العقود مع العمالء وإستبعاد المبالغ التي تم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثه .تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم
يتم قياس اإليرادات ً
بتحويل السيطرة أو المنتج أو خدمه للعميل.
بيع البضائع:
ً
عادة ما تشتمل العقود المبرمة مع العمالء للمجموعة لبيع البضائع على إلتزام أداء واحد .استنتجت المجموعة أنه يجب االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عند نقطة زمنية معينة عند تحويل السيطرة
على األصل للعميل ،بشكل عام عند تسليم البضائع.
تتضمن بعض عقود بيع البضائع التي يتم تقديمها للعمالء العديد من البدالت بما في ذلك الحق في اإلعادة وخصومات الكميات .ينشأ عن حق إعادة البضائع وخصومات الكميات بدل متغير .يتم تقدير البدل
المتغير عند بداية العقد ويتم تقييدها حتى يتم اإلنتهاء من حالة عدم اليقين المرتبطة بها .إن تطبيق القيد على البدل المتغير يزيد من مقدار اإليرادات التي سيتم تأجيلها.
حق إعادة البضائع:
عندما يسمح العقد للعميل الحق بإعادة البضائع خالل فترة زمنية محددة .يكون البدل المستلم من العميل متغير الن العقد يسمح للعميل بإعادة المنتجات ،إن وجدت .تستخدم المجموعة طريقه
القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي سيتم إعادتها ألن هذه الطريقة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ البدل المتغير الذي سيكون للمجموعة الحق فيه .تقوم المجموعة بتطبيق المتطلبات بموجب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  15بخصوص تقديرات التقييد المتعلقة بالبدل المتغير لتحديد مبلغ البدل المتغير الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .تقوم المجموعة بتسجيل إلتزام مقابل إعادة المبلغ
للعميل وتسجيل أصل مقابل الحق في إسترداد المنتجات من العميل بشكل منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
حسومات الكميات
تقدم المجموعة حسومات الكميات بأثر رجعي لعمالء ومنتجات مختارة وفقا للشروط المحددة في العقد .يتم مقاصة الحسومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العمالء عن عمليات الشراء
الالحقة .يؤدي تطبيق حسومات الكميات بأثر رجعي إلى زيادة البدل المتغير .ولتقدير البدل المتغير الذي التي سيتم الحصول عليه ،قامت المجموعة بتطبيق الطريقة الصحيحة لكل عميل وفقًا لخطة الخصم
المتفق عليها التي يتوقع أنها أفضل مبلغ بدل متغير .بعد ذلك تقوم المجموعة بتطبيق الشروط المتعلقة بالتقديرات المقيدة للبدل المتغيرً .
وفقا لذلك ،قامت المجموعة باإلعتراف بمطلوبات العقود
المتعلقة بالحسومات المستقبلية المتوقعة.
البدالت المدفوعة أو المستحقة للعمالء
تقوم المجموعة بدفع رسوم حصرية ،رسوم العرض ،رسوم إعادة العرض ،رسوم االفتتاح ورسوم التسجيل لبعض العمالء لتقديم خدمات مختلفة .تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت هذه الخدمات
منفصلة عند مقارنتها بالسلع المباعة للعمالء .بعد ذلك يتم اإلعتراف بالخدمات المنفصلة أو غير المنفصلة كمصاريف بيع وتوزيع أو خصمها مقابل اإليرادات ،على التوالي.

إن مصاريف أو إيرادات ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية على أساس معدل ضريبة الدخل المطبقة لكل سلطة قضائية معدلة بالتغييرات في
الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي تعود إلى الفروق المؤقتة وإلى الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
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األدوات المالية (يتم تطبيقها قبل  1يناير :)2018
تتألف األدوات المالية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة
واألدوات المالية المشتقة والقروض البنكية .يتم االعتراف باألداة المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.

إنخفاض القيمة (يتبع)

يتم االعتراف باألدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدا أية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعامالت.

على وجه التحديد ،تؤخذ المعلومات التالية باإلعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام منذ االعتراف المبدئي:

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الموجودات المالية إلى
طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وإمتيازات ملكية تلك الموجودات بصورة فعلية .يتم إلغاء االعتراف باإللتزام المالي عندما تنتهي التزامات المجموعة المحدد في العقد أو يتم الوفاء بها
أو إلغاؤها.
يشتمل النقد ومرادفات النقد على األرصدة النقدية غير المقيدة والودائع ألجل.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورة جوهرية عن القيمة المدرجة.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو
بيع األصل وتسوية االلتزام في ذات الوقت.
ألدوات المالية المشتقة
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض التحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة .يتم قياس األدوات المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف مبدئيًا بأي تكاليف
منسوبة للمعاملة مباشرة عند تكبدها ضمن الربح أو الخسارة .الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليها بشكل عام ضمن الربح أو
الخسارة.
عقود التحوط للتدفق النقدي
عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي ،يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم بيانه بالقيمة المتراكمة ضمن
ً
مباشرة االعتراف بالجزء غير الفعال من التغيرات القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن الربح أو الخسارة.
إحتياطي التحوط.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية (يتم تطبيقها من  1يناير ( )2018يتبع)

•تدهور جوهري فعلي أو متوقع في األدوات المالية الخارجية (إن وجدت) أو التصنيف االئتماني الداخلي؛
•حدوث تدهور ملحوظ في مؤشرات األسواق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة ،على سبيل المثال ،زيادة هامة في رصيد االئتمان ،أسعار مقايضة العجز عن سداد االئتمان بالنسبة
للمدين أو طول الفترة الزمنية؛ أو المبلغ الذي تكون فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة؛
•التغيرات السلبية القائمة أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب؛ انخفاض هام في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه؛
•تدهور هام فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين؛
•الزيادات الهامة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين؛
•حدوث تغير سلبي فعلي أو متوقع هام في البيئة التنظيمية واالقتصادية أو التكنولوجية للمدين ،مما يؤدي إلى انخفاض هام في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.
بغض النظر عن نتائج التقييم أعاله ،تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على أصل مالي قد ارتفعت بشكل هام منذ اإلعتراف المبدئي عندما تتجاوز مدفوعات العقد تاريخ اإلستحقاق ،ما لم يكن لدى
المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت عكس ذلك.
بالرغم مما سبق ،تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على األداة المالية لم ترتفع بشكل هام منذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحديد األداة المالية بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .يتم
تحديد األدوات المالية بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
()1
()2
()3

كانت األداة المالية لها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛
يتمتع المقترض بقدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب؛ و
قد تؤدي التغيرات المعاكسة في األوضاع االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ،ولكنها ال تؤدي بالضرورة ،إلى الحد من قدره المقترض على الوفاء بالتزاماته التدفقية النقدية التعاقدية.

تأخذ المجموعة باإلعتبار أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي “درجة استثمارية” وفقًا للتعريف المفهوم عالميًا أو إذا كان التقييم الخارجي غير متوفر ،فإن
األصل له تقييم داخلي لـ “قائم األداء” .يعني قائم األداء أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ متأخرة السداد.

يتم اإلحتفاظ بالقيمة المتراكمة في حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر ،ويتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة الخاضعة

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان وتقوم بمراجعتها حسب االقتضاء لضمان أن تكون المعايير قادرة على
تحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخر السداد.

عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة ،أو لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط ،أو تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها ،أو تنتهي أو تتم ممارستها ،أو يتم إلغاء التصنيف ،عندها يتم

أما بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية المقيمة فرديًا على أنها غير منخفضة القيمة ،فيتم تقييمها النخفاض القيمة على أساس جماعي .قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة
محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة للمجموعة فيما يتعلق بتحصيل الدفعات والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة السداد في المحفظة والتي تزيد عن معدل فترة اإلئتمان كما قد يشمل التغيرات

للتحوط أو البند الخاضع للتحوط على الربح أو الخسارة.

إيقاف محاسبة التحوط اعتبارا من هذا التاريخ فصاعدًا .عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة ،تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية (يتم تطبيقها من  1يناير )2018
يتم اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل المالي بموجب الوقت المحدد من قبل السوق المعني.
يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة ،ما عدا تلك الموجودات المالية المصنفة كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها
ً
مبدئيًا بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باإلستحواذ على موجودات مالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مباشرة في الربح أو الخسارة الموحد.
يتم قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها بالكامل بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ،وفقًا لتصنيف الموجودات المالية.
التصنيف والقياس  -الموجودات المالية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس المال والفائدة بالتكلفة المطفأة .يتم قياس المكسب أو الخسارة
جزءا من عالقة التحوط في بيان الدخل الموحد عند استبعاد األصل أو انخفاض قيمته .يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية
من استثمار دين الذي يتم قياسه الحقًا بالتكلفة المطفأة وليس
ً
في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
موجودات مالية بالقيمة العادلة
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي:
•
•
•

موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم؛ أو /و
موجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع؛ أو
موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.

يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ،مع اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخسارة.
إنخفاض القيمة
يتم خصم مخصص خسائر اإلستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات.
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف المبدئي ،تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث التخلف عن السداد على األداة المالية كما في تاريخ التقرير
كل من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،بما
مع وجود خطر حدوث تخلف على األداة المالية كما في تاريخ اإلعتراف األولي .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة باالعتبار ٍ
في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له .تشمل المعلومات المستقبلية التي يتم أخذها باإلعتبار ،اآلفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها المدينون
للمجموعة ،ويتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات األخرى المماثلة ،باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة
والمتعلقة بالعمليات األساسية للمجموعة.

الملحوظة في األوضاع االقتصادية الوطنية أو المحلية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة.
قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لحسابات خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية واألخرى ،والتعويضات الحكومية المدينة ،المستحق من جهات ذات لعالقة واألرصدة لدى البنوك ونقد .إن
خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان .تُستمد المعايير المستخدمة في اإلحتساب من النماذج اإلحصائية مطورة داخليًا من المجموعة وبيانات تاريخية أخرى ويتم تعديلها
لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة حسب االحتماالت.
تقوم المجموعة بتقييم خسائر إنخفاض القيمة في محفظة الذمم المدينة التجارية واألخرى بإستخدام أساس قياس الخسارة المتوقعة بإستخدام النهج المبسط.
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب
والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر .إذا لم تقم المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات
المالية وإستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر ،فإن المجموعة تقوم باإلعتراف بحصتها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سدادها .أما في
حالة إحتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات المالية فإن المجموعة تستمر باإلعتراف بالموجودات المالية.
٤

التقديرات واألحكام المحاسبية

يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام التي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة .في إطار تطبيق
السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة ،التي تم بيانها في (أنظر إيضاح  )2قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية التي لها تأثير جوهري على قيم الموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية
الموحدة.
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الذمم المدينة التجارية
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة .تستند معدالت المخصصات على األيام المستحقة السداد لمجموعات مختلفة من العمالء التي لها
أنماط خسارة مماثلة (أي نوع العميل وتقييمه ،والتغطية حسب خطابات الضمان).
تستند مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدالت التخلف التاريخية المالحظة للمجموعة .ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل تجربة خسارة االئتمان التاريخية مع معلومات مستقبلية .على
سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة (أي الناتج المحلي اإلجمالي) خالل السنة القادمة ،مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد في السوق ،يتم تعديل
معدالت السداد التاريخية .في تاريخ كل تقرير ،يتم تحديث معدالت التخلف عن السداد التاريخية المالحظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التاريخية المالحظة والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر اإلئتمانية المتوقعة هو تقدير هام .يكون مبلغ الخسارة اإلئتمانية المتوقعة حساسًا
للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة .قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية ً
أيضا تمثل تخلف عن السداد الفعلي للعميل في المستقبل.
إن المعلومات حول الخسارة اإلئتمانية المتوقعة الخاصة بالذمم المدينة التجارية للمجموعة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة (راجع إيضاح “ 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية”).
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات استنادا إلى االستخدام المحدد للموجودات واألعمار اإلقتصادية المقدرة لها .قد تؤدي التغيرات الالحقة في الظروف
القائمة مثل التقدم التكنولوجي أو االستخدام المستقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات األولية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

التقديرات واألحكام المحاسبية

٤

اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
ناقصا تكاليف
يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد المبلغ القابل لالسترداد ،ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .تستند القيمة العادلة
ً
ناقصا التكاليف
عملية احتساب اإلستبعاد على البيانات التي يمكن مالحظتها من معامالت البيع الملزمة ،التي تتم على أساس عمليات تجارية بحتة ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق التي يمكن مالحظتها
ً
اإلضافية لإلستبعاد من الموجودات .يستند إحتساب القيمة المستخدمة على نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تستمد التدفقات النقدية من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطه
أعاده الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز أداء الوحدة المنتجة للنقد .تعتبر القيمة القابلة لإلسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في نموذج
التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء .إن هذه التقديرات هي األكثر صلة بالشهرة التجارية وغيرها من األصول غير
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي تعترف بها المجموعة .تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد ،بما في ذلك تحليل
الحساسية ،وتوضيحها في هذه البيانات المالية الموحدة (انظر اإليضاح  7و .)8
الشركة التابعة
تمتلك المجموعة  50%من أسهم شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م (“الرماح”) ،بينما تمتلك شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م .النسبة المتبقية البالغة  .50%يتم احتساب

شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م كشركة تابعة للمجموعة على أساس أن المجموعة قادرة على ممارسة سيطرة إدارية على هذه الشركة استنادا إلى االتفاق التعاقدي بين الشركاء.
مخصص المخزون المتقادم
أساس منتظم .عند تحديد ما إذا كان من المقرر تسجيل المخصصات للتقادم في بيان الربح أو الخسارة الموحد ،تقوم
تقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات بنود مخزونها لتقييم الخسائر من التقادم على
ٍ
اإلدارة بإصدار أحكام حول ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى إمكانية نفاذ المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقق لهذا المنتج والمواد الخام المنتهية صالحيتها أو التي إقترب
تاريخ انتهاء صالحيتها والمواد الخام والبضائع تامة الصنع.
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ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات

99,756

124,698

زيادة( /نقص) في مبالغ مدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت ومعدات

273

)(6,069

إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات لنقدية الموحد

100,029

118,629

يتم تحميل مصروف اإلسهالك خالل السنة على بيان الربح والخسارة الموحد كما يلي:

لمزيد من المعلومات حول التقديرات المحاسبية واألحكام واإلفتراضات الهامة في قياس القيم العادلة تم اإلصاح عنها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

تكلفة المبيعات

87,707

91,636

مصاريف بيع وتوزيع

9,852

7,345

 1يناير 2017

604,169

950,453

68,327

67,292

89,892

1,780,133

مصاريف عمومية وإدارية

6,536

7,864

إضافات

3,239

18,162

1,301

3,795

98,201

124,698

تكاليف البحث والتطوير

تحويالت

18,980

42,518

680

184

)(62,362

-

اإلستحواذ*

40,910

45,075

107

4,060

1,505

91,657

إستبعادات

)(1,760

)(4,591

)(107

)(4,641

-

)(11,099

إعادة تحويل العمالت

)(347

)(1,446

)(57

)(21

)(467

)(2,338

 1يناير 2018

665,191

1,050,171

70,251

70,669

126,769

1,983,051

إضافات

4,780

18,812

4,675

2,204

69,285

99,756

ممتلكات وآالت ومعدات
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آالت ومعدات
ألف درهم

أرض ومباني
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أثاث وتجهيزات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلنجاز
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة

تحويالت

48,960

47,631

2,791

2,625

)(102,007

-

إستبعادات

-

)(6,655

)(1,037

)(6,908

-

)(14,600

شطب

-

-

-

-

)(166

)(166

إعادة تحويل العمالت

)(1,918

)(6,245

)(256

)(155

)(4,147

)(12,721

 31ديسمبر 2018

717,013

1,103,714

76,424

68,435

89,734

2,055,320

االستهالك المتراكم
 1يناير 2017

197,048

480,638

48,533

37,409

-

763,628

محمل للسنة

16,635

71,123

7,340

12,263

-

107,361

إستبعادات

)(1,014

)(3,378

)(101

)(4,585

-

)(9,078

إعادة تحويل العمالت

)(21

)(377

)(32

)(8

-

)(438

 1يناير 2018

212,648

548,006

55,740

45,079

-

861,473

محمل للسنة

16,912

71,875

5,851

9,931

-

104,569

إستبعادات

-

)(6,556

)(1,023

)(6,568

-

)(14,147

إعادة تحويل العمالت

)(214

)(2,033

)(168

)(92

-

)(2,507

 31ديسمبر 2018

229,346

611,292

60,400

48,350

-

949,388

القيمة المدرجة
 31ديسمبر 2018

487,667

492,422

16,024

20,085

89,734

1,105,932

 31ديسمبر 2017

452,543

502,165

14,511

25,590

126,769

1,121,578

60

474

516

104,569

107,361

* يمثل اإلستحواذ في الموجودات المتعلقة بشركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة وشركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م .التي تم االستحواذ عليها خالل سنة .2017

الشهرة
6
ألغراض إختبار إنخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة التجارية على الوحدات المنتجة للنقد في المجموعة حيث يتم مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية .فيما يلي إجمالي القيمة المدرجة للشهرة
المخصصة لكل وحدة:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

قطاع األنشطة الزراعية

61,855

61,855

قطاع األنشطة اإلستهالكية (عمليات اإلمارات العربية المتحدة)

31,131

31,131

قطاع األنشطة اإلستهالكية (عمليات تركيا)

2,486

2,486

قطاع األنشطة اإلستهالكية (عمليات البيان)

92,864

92,864

قطاع األنشطة اإلستهالكية (عمليات المملكة العربية السعودية)

87,597

87,597

275,933

275,933

استندت القيم القابلة لالسترداد الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد لقطاع األنشطة الزراعية وقطاع األنشطة اإلستهالكية إلى قيمها في اإلستخدام المحددة من قبل اإلدارة .تم تحديد القيمة المدرجة
لهذه الوحدات لتكون أقل من القيم القابلة لالسترداد.
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الشهرة (يتبع)

6

7

تم تحديد القيم المستخدمة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات .تم توقع التدفقات النقدية على أساس الخبرة السابقة والخطة الخمسية لألعمال
المعتمدة من قبل اإلدارة واستندت إلى االفتراضات الرئيسية:

2018

السنوي
النمو
لإليرادات ()٪

ُيعتبر العمر اإلنتاجي لحقوق مياه الينابيع غير محدد المدة وفقا لشروط اإلتفاقية ،في حين تم الحصول على الترخيص مع خيار التجديد في نهاية الفترة بتكلفة قليلة أو بدو تكلفة ،مما يسمح للمجموعة
بتحديد أن هذا هذه الرخصة لها عمر إنتاجي غير محدد المدة .إن المجموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية أو تنظيمية أو تعاقدية أو تنافسية أو إقتصادية أو أي عوامل أخرى مادية يمكن أن تقلل من
وبناء على ذلك ،ال يتم إطفاء حقوق ورخصة مياه الينابيع.
العمر اإلنتاجي لهذه الحقوق.
ً
تم تحديد القيم المستخدمة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن االستخدام المستمر لهذه الوحدات .كان من المتوقع أن تستند التدفقات النقدية إلى الخبرة السابقة لوضع خطة
عمل لمدة عشر سنوات لحقوق مياه الينابيع وخطة العمل لخمس سنوات للترخيص باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:

قطاع األنشطة
اإلستهالكية (عمليات
تركيا)

قطاع األنشطة
اإلستهالكية (عمليات
البيان)

قطاع األنشطة
اإلستهالكية (عمليات
المملكة العربية
السعودية)

%2-%1

%6-%4

%15-%6

%13-%6

%20-%6

%9.6

%8.4

%11.5

%8.4

%8.4

قطاع األنشطة الزراعية

قطاع األنشطة اإلستهالكية
(عمليات اإلمارات العربية
)المتحدة

قطاع األنشطة اإلستهالكية
)(عمليات تركيا

قطاع األنشطة اإلستهالكية
)(عمليات البيان

قطاع األنشطة اإلستهالكية
(عمليات المملكة العربية
)السعودية

%9-%1

%11-%9

%40-%5

%10-%6

%18-%3

 )1يقوم البنك بإقراض المجموعة  50.000ألف دوالر أمريكي بمعدل ليبور ٪0.90+
 )2تقوم المجموعة بإستثمار  50.000ألف دوالر أمريكي في منتجات مهيكلة تحقق بموجبها إيرادات بحد أدنى  + ٪1معدل يرتكز على أداء مؤشر صرف العمالت المحدد من قبل البنك.

%11

%11

%15

%11

%13.45

يتم ضمان المبلغ األصلي البالغ  50.000ألف دوالر أمريكي في حالة عدم قيام المجموعة بتصفية األداة المعنية قبل تاريخ االستحقاق التعاقدي لألداة ( 5سنوات) .بموجب هذه األداة ،يتم إدراج ترتيبات اإلقراض
وإتفاقية االستثمار في المؤشر ضمن ترتيب واحد غير قابل للفصل من حيث اإلتفاق التعاقدي.

قطاع األنشطة الزراعية

المتوقع

) (%معدل الخصم

قطاع األنشطة
اإلستهالكية (عمليات
اإلمارات العربية المتحدة)

موجودات غير ملموسة (يتبع)

حقوق مياه الينابيع

الرخصة

النمو السنوي المتوقع لإليرادات ()%

%21 - %2٠

%30 - %6

معدل الخصم ()%

%11.5

%8.4

حد سواء.
تمثل القيم المخصصة لإلفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة للتوجهات المستقبلية في قطاع األغذية والمشروبات إستنادًا إلى مصادر خارجية وداخلي على ٍ
* يمثل االستحواذ الموجودات غير الملموسة التي تم إستحواذها في سنة  2017فيما يتعلق بعالمات تجارية لكل من “العين” و “بامبيني” لشركة دلتا للمياه المعبأة المحدودة .باإلضافة إلى ذلك ،يتعلق
األمر بترخيص إنتاج المياه المعبأة في زجاجات لشركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.

2017

السنوي
النمو
لإليرادات ()٪

المتوقع

معدل الخصم ()%

8

موجودات مالية أخرى

خالل سنة  ،2014قامت المجموعة بإبرام أداة مشتقة مع أحد البنوك يتم بموجبها ما يلي:

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط (على سبيل المثال ،األدوات المشتقة خارج البورصة) باستخدام أساليب التقييم .تستعين المجموعة بتقييم الطرف المقابل
في نهاية كل تاريخ تقرير .يتم تصنيف هذه األداة المشتقة ضمن المستوى .2

حد سواء.
تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة للتوجهات المستقبلية في قطاع األغذية والمشروبات إستنادًا إلى مصادر خارجية وداخلية على ٍ
تحليل الحساسية
بناء على التغيير في اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد لكل مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد
قامت المجموعة بإجراء تحليل لحساسية إختبار إنخفاض القيمة ً
التي تم تخصيص الشهرة لها .تتوقع اإلدارة أنه ال يوجد أي تغيير محتمل معقول في أي من االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله قد ينتج عنه القيمة المدرجة للوحدة المنتجة للنقد بما في ذلك الشهرة
التجارية لتتجاوز قيمتها القابلة لالسترداد.

7

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

أصل األداة المشتقة

7,582

3,882

موجودات أخرى

-

5

7,582

3,887

موجودات غير ملموسة
العالمات
التجارية
ألف درهم

رخصة
ألف درهم

حقوق
مياه الينابيع
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في  1يناير 2017

2٣,307

-

6,510

791

32,608

اإلستحواذ*

34,382

26,521

-

-

60,903

اإلطفاء

)(2,616

-

-

)(40

)(2,656

إعادة تحويل العمالت

-

-

)(308

)(160

)(468

في  31ديسمبر 2017

57,073

26,521

6,202

591

90,387

اإلطفاء

)(2,445

-

-

)(84

)(2,529

إعادة تحويل العمالت

)(36

-

)(1,775

)(124

)(1,935

في  31ديسمبر 2018

54,592

26,521

4,427

383

85,923

62

9

مخزون
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مواد خام ومواد تعبئة

178,095

149,001

أعمال قيد اإلنجاز

9,810

9,932

بضائع تامة الصنع

73,230

53,220

قطع غيار ومواد مستهلكة

66,377

57,555

بضائع في الطريق

29,527

62,237

357,039

331,945

)(18,994

)(18,350

338,045

313,595

مخصص مخزون بطيء الحركة
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مخزون (يتبع)

ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

10

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

كما في  31ديسمبر ،إن تحليل األعمار الذمم المدينة التجارية هي كما يلي:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الرصيد االفتتاحي

18,350

12,268

المستحوذ عليه خالل السنة

-

210

المحمل للسنة

4,193

9,696

مبالغ محررة /مشطوبة

)(3,549

)(3,824

الرصيد الختامي

18,994

18,350

كما في  31ديسمبر 2018
لم تتجاوز
فترة
إستحاقها
إجمالي الذمم المدينة

222,086

صفر – 90
يوم
136,244

١٨٠ -91
يوم
31,255

 270-181يوم

20,640

أكثر من
361
يوم

 360-271يوم

22,963

50,345

المجموع

483,533

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة %

%0.8

%2.0

%8.1

%16.4

%20.3

%24.5

%5.7

المخصص (ألف درهم)

1,769

2,720

2,521

3,386

4,670

12,311

27,377

كما في  31ديسمبر 2017
10

لم تتجاوز
فترة
إستحاقها

ذمم مدينة تجارية وأخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ذمم مدينة تجارية

483,533

359,259

مخصص خسائر إنخفاض القيمة

)(27,377

)(24,561

456,156

334,698

مصاريف ودفعات مدفوعة مقدمًا

44,093

39,477

ذمم مدينة أخرى

36,520

30,561

536,769

404,736

فيما يلي الحركة في مخصص خسائر إنخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خالل السنة:

صفر – 90
يوم

180-91
يوم

360-271
يوم

270-181
يوم

أكثر من
 361يوم

المجموع

إجمالي الذمم المدينة

187,472

96,230

34,161

7,176

6,657

٢٧،٥٦٣

359,259

)المخصص (ألف درهم

-

-

1,690

2,403

1,615

١٨،٨٥٣

24,561

تقوم المجموعة باإلعترف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية باستخدام النهج المبسط .ولتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تصنيف جميع الذمم المدينة إلى
خمس فئات ،وتم تحديد معدل الخسارة اإلئتمانية لكل فئة باستخدام مصفوفة مخصص:
•
•
•
•
•

الفئة األولى -الحكومة
الفئة الثانية -البلديات
الفئة الثالثة -إعادة المعالجة/الخدمات الغذائية
الفئة الرابعة – التجزئة/الموزعين
الفئة الخامسة – أخرى

كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية لألموال،
تم تعديل هذه العوامل بالنسبة للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة وتقييم ٍ
حسب الحاجة.

11

تعويضات حكومية مستحقة

تتعلق التعويضات الحكومية المستحقة بأموال يتم دفعها للمجموعة عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي.
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الرصيد االفتتاحي

24,561

13,400

محمل للسنة

3,177

6,136

مبالغ محررة /مشطوبة

)(361

)(839

إستحواذ خالل السنة

-

5,864

27,377

24,561

الرصيد الختامي

فيما يلي الحركة في التعويضات الحكومية المستحقة خالل السنة:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الرصيد اإلفتتاحي

35,628

95,357

تعويضات للسنة

147,827

146,752

المبالغ المستلمة

)(145,728

)(206,481

الرصيد الختامي

37,727

35,628

بناء على مصفوفة المخصص للمجموعة .بما أن تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة ال تظهر نمط خسارة مختلف بشكل هام
يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية
ً
بناء على حالة اإلستحقاق السابقة ال يختلف بشكل كبير بين قواعد العمالء المختلفة للمجموعة.
لقنوات العمالء المختلفة ،فإن المخصص لمخصص الخسارة ً

64
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13

نقد وأرصدة لدى البنوك

فيما يلي الشروط التعاقدية للقروض والقروض التي تحمل فائدة المجموعة:

إن النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموحد هو كما يلي:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

نقد في الصندوق

2,753

2,221

حسابات جارية وحسابات توفير

103,441

82,604

نقد وأرصدة لدى البنوك

106,194

84,825

مقيد (لتوزيعات األرباح من سنة  2009إلى سنة )2014
حساب ّ

)(26,811

)(26,947

حسابات بنكية مكشوفة (إيضاح )13

)(11,868

)(4,025

النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموحد

67,515

53,853

106,194

84,825

465,061

608,017

571,255

692,842

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع بنكية
النقد ومرادفات النقد في بيان المركز المالي الموحد

قروض بنكية

إن مدة إستحقاق الودائع البنكية ال تزيد عن سنة واحدة ( :2017ال تزيد عن سنة واحدة) .الفوائد المحققة على هذه الودائع وفقًا ألسعار السوق السائدة ،وتقارب القيم المدرجة لهذه الموجودات قيمتها
العادلة.
المقيد في النقد ومرادفات النقد ألغراض
يمثل الحساب المقيد المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح .تم تسجيل مبلغ مساوي كإلتزام في الذمم الدائنة التجارية واألخرى .لم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي
ّ
بيان التدفقات النقدية الموحد.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مطلوبات متداولة:
تسهيالت إئتمانية

267,441

265,917

قرض قصير األجل

55,101

44,081

حسابات بنكية مكشوفة

11,868

4,025

قرض ألجل

5,732

-

340,142

314,023

مطلوبات غير متداولة:
قروض ألجل

179,919

278,928

الشروط وجدول السداد
المبالغ باأللف درهم

 /قرض قصير األجل
حسابات بنكية
مكشوفة

تسهيالت إئتمانية**

2018

العملة

معدل الفائدة

/دوالر أمريكي
/درهم إماراتي
جنية مصري /ليرة
تركية

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

دوالر أمريكي /درهم
إماراتي

سنة اإلستحقاق

2019

171,927

القيمة الدفترية

66,969

القيمة اإلسمية/
السقف

145,195

القيمة
الدفترية

48,106

ليبور /إيبور
 +هامش*

2019

717,340

267,441

717,340

265,917

ليبور /إيبور
 +هامش*

2019

50,000

-

50,000

-

2020

165,303

165,303

165,303

165,303

-

-

113,625

113,625

21,209

20,348

-

-

1,125,779

520,061

1,191,463

592,951

تسهيالت ائتمانية
(مصروفات
رأسمالية)**

دوالر أمريكي /درهم
إماراتي

قرض ألجل ***١

دوالر أمريكي

ليبور +هامش*

قرض ألجل ****٢

درهم إماراتي

أيبور +هامش*

-

قرض ألجل *****3

درهم إماراتي

كيبور +هامش*

2022

اإلجمالي

القيمة اإلسمية/
السقف

2017

* يتراوح الهامش على القروض والتسهيالت المذكورة أعاله من  ٪0.40إلى  )٪1.35 - ٪0.50 :2017( ٪1.15لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومن  )%3 - %1.25 :2017( %3-%1.25لتسهيالت اإلئتمان الخارجية باستثناء
تركيا .بلغ متوسط معدل الفائدة على التسهيالت في تركيا البالغة  31ألف درهم ( 2.247 :2017ألف درهم) .)%11.7 :2017( %20
** تتضمن التسهيالت االئتمانية بشكل رئيسي تسهيالت بقيمة إسمية تبلغ  350.000ألف درهم وتسهيالت ائتمانية (مصروفات رأسمالية) بقيمة اسمية تبلغ  50.000ألف درهم وهي مضمونة من خالل رهن
عائم على الموجودات المتداولة ،المخزون والذمم المدينة للمجموعة.
*** لدى المجموعة قرض طويل األجل بقيمة  165.303ألف درهم لمدة خمس سنوات .إن القرض مضمون من خالل رهن عائم على الموجودات المتداولة ،المخزون والذمم المدينة للمجموعة.
**** خالل سنة  ،2017حصلت المجموعة على قرض بقيمة  183.625ألف درهم لمدة خمس سنوات ويستحق سداده في سنة  2022مع خيار الدفع المبكر .قامت المجموعة بتسديد القرض بالكامل خالل
السنة.
***** خالل سنة  ،2018حصلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة ،شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م على قرض بقيمة  21.209ألف درهم (يعادل  1.750ألف دينار كويتي) لمدة أربع
سنوات ويستحق سداده في سنة  .2022إن القرض مضمون بضمان الشركة بنسبة  ٪50من قبل المجموعة والنسبة المتبقية البالغة  ٪50مضمونة من قبل طرف ثالث يمتلك  ٪50من شركة الرماح
الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.

66

67

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

13

قروض بنكية (يتبع)

15
يوضح الجدول التالي التغييرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من األنشطة التمويلية ،وهي تلك التي تكون فيها التدفقات النقدية ،أو التدفقات النقدية المستقبلية ،مصنفة في بيان التدفقات النقدية
الموحد كتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية:
2018
ألف درهم

فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة والمصاريف واإليرادات ذات الصلة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
ب) مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2017
ألف درهم

التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

شركة اإلمارات لصناعات الحديد ذ.م.م – .شركة حليفة
592,951

470,262

(تسديدات) /عائدات من قروض طويلة األجل

)(99,009

113,625

عائدات من قروض بنكية أخرى باستثناء حسابات بنكية مكشوفة ،صافي

18,276

23,356

الرصيد اإلفتتاحي

أرصدة ومعامالت مع جهات ذات عالقة (يتبع)

فوائد مدفوعة

)(25,713

)(17,753

صافي التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية

)(106,446

119,228

الرصيد اإلفتتاحي

334

316

مبيعات

568

594

مبالغ مستلمة

)(818

)(576

الرصيد الختامي

84

334

شركة دبي للكابالت (الخاصة) المحدودة  -شركة حليفة
تغييرات أخرى /متعلقة باإللتزام

الرصيد اإلفتتاحي

53

64

مصاريف فوائد

24,720

18,869

مبيعات

187

185

تغييرات في الحسابات البنكية المكشوفة والمستحقات

8,836

)(15,408

مبالغ مستلمة

)(130

)(196

مجموع اإللتزام -متعلق بالتغييرات األخرى

33,556

3,461

الرصيد الختامي

110

53

الرصيد الختامي

520,061

592,951

إجمالي المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

194

387
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ذمم دائنة تجارية وأخرى
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ذمم دائنة تجارية

134,295

154,941

مستحقات

193,981

197,865

ذمم دائنة أخرى

86,628

72,698

414,904

425,504

15

أرصدة ومعامالت مع جهات ذات عالقة

تعتبر الجهات أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الشركة القابضة العامة ش.م.ع "صناعات" -الشركة األم
الرصيد اإلفتتاحي

421

226

مصاريف أخرى

-

255

مدفوعات /مصاريف محملة

)(17

)(60

الرصيد الختامي

404

421

شركة الفوعة ذ.م.م -.شركة حليفة

تتألف الجهات ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم التابعة.
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام العديد من المعامالت مع الجهات ذات عالقة .يتم إبرام هذه المعامالت وفقًا ألحكام وشروط معتمدة إما من إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.
أ) تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنة:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

تعويضات قصيرة األجل

19,185

17,964

تعويضات طويلة األجل

4,304

3,436

23,489

21,400

68

ج) مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

الرصيد اإلفتتاحي

2,519

1,579

مشتريات

13,659

13,932

مدفوعات

)(13,974

)(12,992

الرصيد الختامي

2,204

2,519

إجمالي المبالغ المستحقة لجهات ذات عالقة

2,608

2,940
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17

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رأس المال

يتكون رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل من  600,000ألف سهم بقيمة اسمية قدرها  1درهم للسهم الواحد.
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رأس المال المصرح به
( 1.000.000سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم الواحد)

1,000,000

1,000,000

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

600,000

600,000

مبالغ معترف بها في الميزانية العمومية
الرصيد اإلفتتاحي

74,967

61,101

مستحوذ عليها خالل السنة

-

9,015

تكاليف الخدمة (بما في ذلك الفوائد)

11,161

10,567

المدفوع من التعويضات

)(10,262

)(11,460

(مكاسب) /خسائر إعادة القياس

)(1,638

5,744

74,228

74,967

خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  24مارس  ،2016تم اعتماد قرارات المساهمين لرأس المال المصرح به والبالغ  1مليار درهم مع االحتفاظ برأس مال المصدر والمدفوع بمبلغ  600.000ألف
درهم
18

مبالغ معترف بها في الربح او الخسارة
تكاليف الخدمة الحالية

8,777

8,595

مصاريف الفوائد

2,384

1,972

11,161

10,567

احتياطي قانوني

وفقًا لبنود القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية والنظام األساسـي للشركة ،يتم تحويل  10%من أرباح السنة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يصبح رصيد االحتياطي
القانوني مساويًا لنصف رأس مال الشركة المدفوع .إن هذا االحتياطي مقيد وغير قابل للتوزيع.
19

تكلفة المبيعات
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مواد خام

938,106

982,002

146,961

159,867
91,636

مبالغ معترف بها في الدخل الشامل اآلخر
تأثير التغيرات في االفتراضات الديموغرافية

469

)(242

تأثير التغيرات في االفتراضات المالية

)(2,817

2,420

تأثير التسويات السابقة

710

رواتب وإمتيازات

3,566

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

87,707

)(1,638

5,744

مرافق

52,340

52,373

صيانة

30,000

32,566

مصاريف اإليجار

10,953

6,592

أخرى

49,160

44,420

1,315,227

1,369,456

افتراضات إكتوارية هامة
معدل الخصم

%4.10

معدل زيادة الراتب

 %4للسنة األولى
و  %3سنويًا بعد ذلك

%3.50
 %5.00للسنة األولى
و  %3.00بعد ذلك

يتم بيان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة  147.827ألف درهم ( :2017مبلغ  146.752ألف درهم) .إن الهدف من هذه التعويضات هو التقليل
الجزئي من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع المواد الغذائية االستهالكية في إمارة أبوظبي (أنظر إيضاح .)11

تحليل الحساسية
معدل الخصم
 %50-نقطة أساس

3,841

3,465

 %50+نقطة أساس

)(3,563

)(3,264

معدل زيادة الرواتب
 %50-نقطة أساس

3,576

)(2,997

 %50+نقطة أساس

)(3,826

)(3,138

تتوقع المجموعة أن يبلغ إجمالي دفعات تعويضات  9.951ألف درهم في سنة  :2017( 2019مبلغ  10.453ألف في سنة .)2018

70
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مصاريف بيع وتوزيع
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رواتب وإمتيازات

181,056

187,103

مصاريف تسويق

37,771

41,692

مصاريف نقل ومواصالت

50,405

55,764

مصاريف إيجار

22,303

10,561

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

9,852

7,345

صيانة

5,723

7,227

رسوم حق اإلمتياز

4,210

4,669

أخرى

17,323

18,720

328,643

333,081
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مصاريف عمومية وإدارية

25

مصاريف التمويل

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رواتب وإمتيازات

91,771

87,821

مصاريف الفوائد

اتعاب قانونية ومهنية

13,879

17,544

(مكاسب) /خسائر صرف عمالت أجنبية

صيانة

11,442

13,565

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

6,536

7,864

مصاريف إيجار

4,925

2,111

26

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

24,837

16,967

)(117

1,902

24,720

18,869

مصاريف ضريبة الدخل والزكاة

مخصص خسارة إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

3,177

6,136

إطفاء موجودات غير ملموسة

2,529

2,656

أخرى

15,307

21,078

تخضع عمليات المجموعة في مصر وتركيا وعمان لضريبة الدخل .يتم تكوين مخصص للضرائب وفقًا للمعدالت الصادرة أو التي يتم تفيلها بشكل جوهري في تاريخ بيان المركز المالي الموحد على األرباح
الخاضعة للضريبة للشركات التابعة في الخارج ً
وفقا للوائح المالية للبلدان التي تعمل فيها.

149,566

158,775

باإلضافة إلى ذلك ،تخضع عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة .يتم تحميل مخصص للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية على أساس
االستحقاق .يتم تحميل المخصص على بيان الربح أو الخسارة الموحد .يتم تعديل الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن التقييمات النهائية في السنة التي يتم خاللها االنتهاء منها.
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تكاليف بحث وتطوير

27
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رواتب وإمتيازات

5,846

5,481

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

474

516

أخرى

1,101

665

7,421

6,662
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إيرادات أخرى
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

أتعاب إدارية

2,040

8,886

إيرادات بيع مواد خام  /خردة

1,807

1,910

مكاسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,083

8,745

أخرى

3,836

3,851

8,766

23,392

تتمثل األتعاب اإلدارية في رسوم تخزين القمح التي يتم تحميلها على هيئة حكومية بأبوظبي كجزء من برنامج األمن الغذائي.
24

يتم إحتساب العائد للسهم بقسمة الربح للسنة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة كما يلي:

2018

2017

ربح السنة العائد لمالكي الشركة (ألف درهم)

210,496

206,090

المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل السنة (آالف األسهم)

600,000

600,000

العائد األساسي والمخفض للسهم (درهم)

0.351

0.343

كما في  31ديسمبر  2018و  ،2017لم تصدر المجموعة أية أدوات قد يكون لها تأثير على العائد للسهم الواحد عند تحويلها أو استخدامها ،وبالتالي ،فإن ربحية السهم المخفض تساوي العائد األساسي
للسهم الواحد.
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مطلوبات طارئة وإلتزامات رأسمالية
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ضمانات بنكية وإعتمادات مستنديه

92,972

70,222

إلتزامات رأسمالية

38,792

41,317

تتضمن الضمانات البنكية واإلعتمادات المستندية ضمانات قائمة بمبلغ  53.195ألف درهم ( :2017مبلغ  59.728ألف درهم).

إيرادات التمويل
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

إيرادات الفوائد

19,734

16,496

مكسب من أدوات مشتقة

3,780

3,678

23,514

20,174

72

العائد األساسي والمخفض للسهم

تم إصدار الضمانات البنكية واإلعتمادات المستندية في سياق األعمال اإلعتيادية .وتتضمن تسهيالت ائتمانية بنظام السداد المؤجل وضمانات ُحسن األداء وكفاالت المناقصات وكمبياالت الدفع المؤجل
والكمبياالت الواردة وضمانات الودائع الهامشية
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31

مطلوبات طارئة وإلتزامات رأسمالية (يتبع)

حقوق الملكية غير المسيطرة

أبرمت المجموعة خالل  ۲۰۱٦اتفاقية مع شركة الوافر للخدمات التسويقية ش .م .ك .م .لتأسيس مصنع مشترك لتعبئة المياه في الكويت باسم شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.
(“الرماح”).

يتم سداد الدفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

تتم معاملة الحصة التي تمتلكها المجموعة البالغة  %50في شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م .كشركة تابعة وليس مشروع مشترك حيث انها وفقا لالتفاقية التعاقدية المبرمة
بين المساهمين تكون للمجموعة القدرة على السيطرة اإلدارية على الرماح.

أقل من سنة

20,607

16,231

تم إحتساب حصة المجموعة غير المسيطرة المادية كما يلي:

من سنة إلى خمس سنوات

39,963

30,024

أكثر من خمس سنوات

108,287

31,621

168,857

77,876

لدى المجموعة أرض مستأجرة ومبنى ومركبات بموجب عقود إيجار تشغيلية .تتضمن شروط اإليجار خيار تجديد عقد اإليجار عند إنتهائه.
29

توزيعات أرباح

قامت المجموعة خالل السنة بدفع توزيعات أرباح نقدية بلغت  90.000ألف درهم عن نتائج السنة المنتهية في  31ديسمبر  :2017( 2017قامت بدفع توزيعات أرباح نقدية بلغت  90.000ألف درهم لنتائج السنة
المنتهية في  31ديسمبر  )2016والتي تمثل  )%15 :2017( %15من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
30

اإلستحواذ على شركة تابعة

استحوذت المجموعة خالل  ۲۰۱۷على  ٪ ۱۰۰من أسهم شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة (“مياه دلتا”) ،شركة قائمة في جدة ،المملكة العربية السعودية تُنتج مياه “العين” و”بامبيني” .تمكنت
المجموعة من خالل هذا االستحواذ من الدخول إلى السوق في المملكة العربية السعودية ألول مرة من خالل منتج مياه “العين” ،العالمة التجارية الرائدة للمياه المعبأة في اإلمارات العربية المتحدة.
تمارس شركة دلتا للمياه المعبأة أعمالها في المملكة العربية السعودية منذ ثالثة عقود وتحقق نمو وإيرادات نقدية.
فيما يلي الموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية الموحدة كما بتاريخ اإلستحواذ:
القيمة العادلة
ألف درهم

المستحوذ عليها
صافي الموجودات ُ
الممتلكات واآلالت والمعدات

61,886

المخزون

4,311

نقد في الصندوق

1,012

موجودات متداولة أخرى

15,985

مطلوبات متداولة أخرى

)(17,162

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

)(8,977

صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

57,055

المستحوذ عليها ()%100
الحصة من صافي الموجودات المحددة ُ

57,055

موجودات غير ملموسة

34,382

الشهرة

87,597

إجمالي البدل (مدفوع نقدًا)

179,034

74

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

نسبة الحصة غير المسيطرة

%50

%50

موجودات غير متداولة

92,289

85,994

موجودات متداولة

8,447

5,122

مطلوبات غير متداولة

)(14,774

)(23,759

مطلوبات متداولة

)(26,676

)(75

صافي الموجودات

59,286

67,283

صافي الموجودات العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

29,643

33,641

إيرادات

4,209

-

مصاريف

)(12,073

)(3,504

صافي الخسارة

)(7,864

)(3,504

صافي الخسارة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

)(3,932

)(1,752

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

)(131

-

الخسارة الشاملة األخرى العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

)(66

-

مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

)(3,998

)(1,752

32

األدوات المالية

مخاطر اإلئتمان
تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان .إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:
إيضاحات

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ذمم مدينة تجارية ،صافي

10

456,156

334,698

ذمم مدينة أخرى

10

36,520

30,561

مستحق من جهات ذات عالقة

15

194

387

تعويضات حكومية مستحقة

11

37,727

35,628

نقد لدى البنوك

12

568,502

690,621

1,099,099

1,091,895

إن المخاطر االئتمانية للمجموعة تعود في المقام األول إلى الذمم المدينة التجارية .إن المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي صافي المخصصات للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ً
وفقا
بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الحياة باستخدام الخبرة السابقة لإلدارة لدى المجموعة والبيئة االقتصادية الحالية المعدلة لعوامل
الحتسابها باستخدام نهج خسارة االئتمان المتوقعة ً
البحث المستقبلية .ال يوجد لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان ،مع توزيع التعرض العام على عدد كبير من العمالء.
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28

األدوات المالية (يتبع)

مخاطر السيولة
يتم إعداد توقعات التدفقات النقدية على مستوى المجموعة .يقوم قسم الخزينة لدى المجموعة بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات السيولة للمجموعة لضمان توفر النقد الكافي لتلبية
االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من التسهيالت المصرفية غير المسحوبة في جميع األوقات حتى ال تخالف المجموعة حدود االقتراض أو االتفاقيات (حيثما أمكن ذلك) المتعلقة بتسهيالت
القروض الخاصة بها .تراعي هذه التوقعات خطط تمويل الديون لدى المجموعة وااللتزام بالتعهدات والمتطلبات التنظيمية أو القانونية الخارجية ،عند االقتضاء – مثل القيود المفروضة على العمالت.
يتم تحويل فائض النقد المحتفظ به لدى القطاعات التشغيلية إلى خزينة المجموعة وفقا لترتيبات تجميع النقد لدى المجموعة المبرمة مع البنوك .تقوم خزينة المجموعة باستثمار الفائض النقدي في
الودائع ألجل بتواريخ استحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتوفير المبالغ المطلوبة على النحو المحدد في التوقعات المذكورة أعاله.
تحرص المجموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكها مبالغ نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية والرأسمالية المتوقعة وفقا لمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة بما في
ذلك الوفاء بااللتزامات المالية؛ ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
إن مبالغ إستحقاق التسديدات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية كما يلي:

مطلوبات طارئة وإلتزامات رأسمالية (يتبع)

مخاطر السوق
مخاطر صرف العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمه األدوات المالية للمجموعة نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشا مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية
والموجودات والمطلوبات المعترف بها بعمله غير عملة المجموعة .يقتصر تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في المقام األول على المعامالت بالليرة التركية والدينار الكويتي والجنيه المصري
واليورو والجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي والريال العماني والريال السعودي.
تتوقع اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العملة محدود حيث أن عملة المجموعة والريال السعودي مرتبطان بالدوالر األمريكي .يتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف مقابل الليرة التركية والدينار الكويتي
والجنيه المصري واليورو والريال العماني والجنية البريطاني بإستمرار ويتم إستخدام عقود العمالت اآلجلة إلدارة مخاطر العمالت إذا لزم األمر.
لن يكون لتعزيز أو اضعاف هذه العمالت بنسبه  %1مقابل جميع العمالت األخرى أي تأثير على قياس األدوات المالية للمجموعة بالعملة األجنبية ولن يكون له تأثير جوهري على حقوق ملكية المجموعة
وأرباحها وخسائرها.
مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي احتمال تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق .يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار
الفائدة السوقية بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة الخاضعة ألسعار فائدة عائمة.
كما في تاريخ التقارير المالية ،بلغت األدوات المالية للمجموعة الخاضعة للفوائد كما يلي:

كما في  31ديسمبر :2018
أقل
من سنة

 2-1سنة

 5-2سنوات

أكثر من  5سنوات

-

-

-

-

-

القيمة المدرجة

التدفقات النقدية
التعاقدية

414,904

414,904

414,904

مستحق إلى جهات ذات عالقة

2,608

2,608

2,608

-

قروض بنكية

520,061

545,863

364,170

174,506

7,187

937,573

963,375

781,682

174,506

7,187

المبالغ باأللف درهم
ذمم دائنة تجارية واخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

465,061

608,017

أدوات بمعدل فائدة ثابت
موجودات مالية

أدوات بمعدل فائدة متغير
مطلوبات مالية

520,061

592,951

إن القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها المدرجة.
في  31ديسمبر  ،2018لو كانت معدالت الفوائد على القروض التي تحمل فائدة أعلى  /أقل بنسبة  %1مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،لنقص /زاد الربح للسنة بمبلغ  4.601ألف درهم ( :2017مبلغ  4.883ألف
درهم) ،يعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة إلرتفاع /انخفاض مصاريف الفائدة.

كما في  31ديسمبر :2017
المبالغ باأللف درهم
ذمم دائنة تجارية واخرى
مستحق إلى جهات ذات عالقة
قروض بنكية

76

أقل
من سنة

 2-سنة

 5-2سنوات

أكثر من  5سنوات

-

-

-

-

-

القيمة المدرجة

التدفقات النقدية
التعاقدية

425,504

425,504

425,504

2,940

2,940

2,940

-

592,951

621,317

324,139

8,447

288,731

1,021,395

1,049,761

752,583

8,447

288,731

إدارة رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة ،بهدف تحقيق عائدات للمساهمين ومزايا ألصاب المصلحة اآلخرين واإلحتفاظ بهيكل
مثالي لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال .للحفاظ على هيكل رأس مال مناسب وتحقيق عوائد للمساهمين ،قامت المجموعة في سنة  ،2018بتوزيع عوائد على المساهمين في شكل توزيعات أرباح
لسنة  ،2017تم إدراج تفاصيلها الحالية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.
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التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية.
إن القيمة العادلة هي السعر السائد لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق كما في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة لبيع األصل
أو تحويل االلتزام تتم إما:

تحاليل القطاعات (يتبع)

إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه .يتم قياس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع وفقًا لما يتم بيانه في التقارير اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة التنفيذية
للمجموعة .تُستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر مالءمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاع
العمل .يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام؛ او
غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو اإللتزم

•
•

قطاع األنشطة الزراعية
الدقيق
والعلف الحيواني

تم تحديد مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:
•المستوي  1-قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات متماثلة؛
•المستوي  2-قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوي  1التي يمكن مالحظتها لألصل أو اإللتزام ،بشكل مباشر (اي كأسعار) أو بشكل غير مباشر
(اي مشتقه من األسعار)؛ و
•المستوي  – 3قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من أساليب التقييم التي تشمل مدخالت لألصل أو اإللتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير القابلة
للمالحظة).
يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى للمجموعة:

كما في  31ديسمبر 2018

القيمة المدرجة

ألف درهم

القيمة العادلة
المستوى 1
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مقاسة بالقيمة العدلة
7,582

موجودات مشتقة أخرى

-

7,582

القيمة المدرجة

كما في  31ديسمبر 20١7

ألف درهم

-

7,582

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

موجودات مشتقة أخرى
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3,887

-

3,887

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف
درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

اإليرادات

910,732

959,215

904,934

929,209

211,295

181,892

1,116,229

1,111,101

2,026,961

2,070,316

اإليرادات الداخلية

-

-

)(15,399

)(14,094

)(10,246

)(8,265

)(25,645

)(22,359

)(25,645

)(22,359

إيرادات خارجية ،صافي

910,732

959,215

889,535

915,115

201,049

173,627

1,090,584

1,088,742

2,001,316

2,047,957

إجمالي الربح

212,681

207,136

440,817

456,062

39,965

30,051

480,782

486,113

693,463

693,249

ربح( /خسارة) القطاع

123,693

119,973

157,222

173,218

5,824

)(2,037

163,046

171,181

286,739

291,154

بنود مادية غير
نقدية
2,718

1,404

المجموع
ألف درهم

بشكل منفصل كونهما يتطلبان تقنيات واستراتيجيات
لدى المجموعة قطاعين يتم إعداد تقارير حولهما موضحان أدناه .هذان القطاعان يقدمان منتجات وخدمات متنوعة ،وتتم إدارتهما
ٍ
تسويق وتشغيلية مختلفة .تقوم اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية مرة كل ثالثة أشهر على األقل.
يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة لألغراض التشغيلية:
قطاع األنشطة الزراعية
 -الدقيق والعلف الحيواني ،ويتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني.

459

4,025

قطاع األنشطة الزراعية

-

)(133

459

3,892

قطاع األنشطة اإلستهالكية

3,177

5,296

إجمالي القطاعات

 31ديسمبر
2018
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
ألف درهم
0

 31ديسمبر
2018
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
ألف درهم

موجودات القطاع

589,595

564,719

1,454,402

1,355,824

2,043,997

1,920,543

مطلوبات القطاع

171,609

171,694

269,971

253,756

441,580

425,450

مصاريف رأسمالية

6,248

13,562

89,150

110,692

95,398

124,254

3,887

تحاليل القطاعات

المواد الغذائية

2018
ألف درهم

موجودات مقاسة بالقيمة العدلة
-

المياه المعبأة
والمشروبات

إجمالي قطاع
األنشطة اإلستهالكية

إجمالي القطاعات
2017
ألف درهم

خسائر إنخفاض
القيمة على الذمم
المدينة التجارية،
صافي

القيمة العادلة

قطاع األنشطة اإلستهالكية

أخرى:

قطاع األنشطة اإلستهالكية
 المياه المعبأة في زجاجات والمشروبات ،وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر .إن األنشطة التجارية للمجموعة ذات الطبيعة المماثلة للمياهالمعبأة هي كما يلي:
•
•
•
•
•

النشاط التجاري في تركيا ،ممثلة في مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي  ،تقوم بإنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة في زجاجات ؛
النشاط التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة بشركة البيان في تصنيع وتوزيع مياه الشرب.
جزء من النشاط التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة في شركة العين للمياه المعدنية (ش.م.ع) ،تقوم بتصنيع وتوزيع مياه الشرب ،والماء المنكهة ،والعصائر.
النشاط التجاري في دولة الكويت ،ممثلة في شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م ،.في تصنيع وتوزيع مياه الشرب؛ و
النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية ،وهي ممثلة من قبل شركة دلتا للمياه المعبأة في تصنيع وتوزيع المياه المعبأة.

المركزة والخضروات المجمدة ومنتجات األلبان الطازجة ومنتجات المخبوزات المجمدة .تتمثل العمليات
المواد الغذائية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل الحار الفاكهةّ
التجارية للمجموعة ذات الطبيعة المماثلة للمواد الغذائية فيما يلي:
•النشاط التجاري في جمهورية مصر العربية ،ممثلة في مجموعة أغذية مصر ذ.م.م ،.هو تصنيع وبيع معجون الطماطم ومعجون الفلفل الحار ومركزات الفواكه والخضروات المجمدة؛
•وجزء من النشاط التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة في شركة العين للمياه المعدنية (ش.م.ع) ،تقوم بتصنيع وتوزيع اللبن ،ومعجون الطماطم ،والخضروات
المجمدة ،والمنتجات المخبوزة المجمدة والسلع التجارية.

78

79

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

33

33

تحاليل القطاعات (يتبع)

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

إجمالي
القطاعات
ألف درهم

اإلجمالي
الموحد
ألف درهم

إجمالي
القطاعات
ألف درهم

غير
مخصصة
ألف درهم

اإلجمالي
الموحد
ألف درهم

إجمالي الربح

693,463

)(7,374

686,089

693,249

)(14,748

678,501

إيرادات( /خسارة) التمويل

104

23,410

23,514

28

20,146

20,174

مصاريف التمويل

)(2,087

)(22,633

)(24,720

)(5,312

)(13,557

)(18,869

إستهالك ممتلكات
وآالت ومعدات

101,456

3,124

104,580

104,029

3,332

107,361

مصاريف رأسمالية

95,398

4,358

99,756

124,254

444

124,698

فيما يلي تسوية أرباح أو خسائر القطاعات للسنة:

إجمالي أرباح القطاعات

فيما يلي تسوية موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية:

2017

2018
غير
مخصصة
ألف درهم

تحاليل القطاعات (يتبع)

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

قطاع األنشطة الزراعية

589,595

564,719

قطاع األنشطة اإلستهالكية

1,454,402

1,355,824

مجموع موجودات القطاعات التشغيلية

2,043,997

1,920,543

موجودات غير مخصصة

919,524

1,022,318

مجموع الموجودات

2,963,521

2,942,861

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع
قطاع األنشطة الزراعية

171,609

171,694

قطاع األنشطة اإلستهالكية

269,971

253,756

مجموع مطلوبات القطاعات التشغيلية

441,580

425,450

مطلوبات غير مخصصة

570,221

670,912

مجموع المطلوبات

1,011,801

1,096,362

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

34

286,739

291,154

تم إعتماد وإجازة إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  28فبراير .2019

إعتماد البيانات المالية الموحدة

مبالغ غير مخصصة
مصاريف تشغيلية أخرى

)(80,451

)(93,405

صافي إيرادات التمويل

276

6,589

ربح السنة

206,564

204,338

حقوق الملكية غير المسيطرة

3,932

1,752

ربح السنة العائد لمالكي الشركة

210,496

206,090

فيما يلي تسوية إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات للسنة:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

إجمالي أرباح القطاعات

693,463

693,249

مبالغ أخرى غير مخصصة

)(7,934

)(14,764

إجمالي ربح السنة

685,529

678,485

حقوق الملكية غير المسيطرة

560

16

إجمالي ربح السنة العائد لمالكي الشركة

686,089

678,501
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