تقرير مجلس إدارة "مجموعة أغذية ش.م.ع"
المساهمون الكرام،
أقدم لكم التقرير ربع السنوي والبيانات المالية الموحدة لـ "مجموعة أغذية ش.م.ع" ("الشركة") وشركاتها التابعة
يسرني بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن ّ
ّ
("المجموعة") عن الفترة المنتهية في  31مارس .2022
للتحو وس ـ ـ ـ تقلبات
فيما ندخل العام الثاني من اسـ ـ ــتراتيج تنا للخمس سـ ـ ــنوات  ،2025-2021نواصـ ـ ــل الترك في عام  2022على اسـ ـ ــتكما رحلتنا
ّ
الس ــو المس ــتمرة والضـ ـ و االس ــتثنا ية الناتجة عن التض ــخم .كما نواص ــل العمل بش ــال اس ــتباقي إلدارة التكالي اض ــبرابات س ــلس ــلة التوريد من خال
الحفاظ على جهودنا اإلسـ ـ ــتراتيجية في مجا  )1تحسـ ـ ـ ن م يج منتجاتنا وقنواتنا ،و )2معالجة تكالي

اإلنتاج من خال التسـ ـ ــع ر مع الحفاظ على جودة

المنتج وتوافره ،و )3تحس ن هيال التكلفة لدينا ،وتع ي أوجه التآزر من خال التكامل السلس للكيانات التي تم االستحواذ عل ها.

وشـ ــهد الربع األو من العام  2022نقبة البداية لتوح د أداء جميع مشـ ــاريع االسـ ــتحواذ الخمسـ ــة التي تم اإلعالن عنها خال عام  .2021وسـ ــاهم تنف ذ

اسـ ــتراتيجية الدمج واالسـ ــتحواذ في ءرسـ ــاء الركا
الس ـ ــتكش ـ ــا

األسـ ــاسـ ــية إلعادة تقسـ ــيم نموذج أعمالنا ءلى  4أقسـ ــام ر يسـ ــية ،بما يتماشـ ــى مع نهجنا التكتياي الرامي

تدفقات ءيرادات جديدة في مجا منتجات القيمة المض ـ ــافة والمس ـ ــتندة ءلى المس ـ ــتهل  .ويبقى التكامل الس ـ ــلس للكيانات المس ـ ــتحوذ عل ها في

"أغذية" هو مجا الترك

األس ــاس ــي لماتبنا المخص ــل للتحو بغية وض ــع خارطة طريق عام  2022وما بعده مع ض ــمان سـ ـ رنا في االتجاه الص ــحي

لجني فوا د رحلة التكامل المستمرة:
o

شركة الفوعة للتمور في اإلمارات :تم استكما المرحلة األولى من عملية الدمج بنجاح وفق الخبة الموضوعة في عام  .2021ونجحنا بإعادة

تحو ترك نا هذا العام على المبادرات الكف لة
ضـ ــب الم س ـ ـسـ ــة ودمج العمليات واألفراد ،ءلى جانج اسـ ــتكشـ ــا أوجه التآزر األسـ ــاسـ ــية .وس ـ ـ ّ
بتحق ق النمو على المدى البويل وتع ي حض ـ ـ ـ ـ ــورنا في مجا الوجبات الخفيفة في مختلف األس ـ ـ ـ ـ ـوا  .وخال الربع األو من العام ،2022

حققنا تقدماً على صـع د ءعادة تشـا ل العالمة التجارية لمحفتتنا األسـاسـية من منتجات "تاج التمور" وهندسـة القيمة في مجا التعبئة والت لي

o

محسنة للتكلفة.
لتحق ق وضع أفضل للعالمة التجارية تبب ق هيالية ّ
شـ ـ ـ ــركة مخب وحلويات الفيصـ ـ ـ ــل في الكويد :رك ت عملية الدمج في عام  2021على العمليات والحوكمة مع ضـ ـ ـ ــمان اسـ ـ ـ ــتم اررية األعما

موحدة في الكويد ،مما سـ تي لنا االسـتفادة من شـباة البيع والتوزيع القوية
تحو ترك نا هذا العام ءلى بناء هيالية ءدارية ّ
وتنف ذها بافاءة .وسـ ّ
لش ـ ــركة مخب وحلويات الفيص ـ ــل في الدولة الس ـ ــتكش ـ ــا فرو دخو الس ـ ــو بالنس ـ ــبة لوحدات أعما "أغذية" األخرى .كما نجحنا في ءطال

منتجات شركة الفوعة للتمور و"بي ءم بي" في الكويد عبر شركة مخب وحلويات الفيصل ،وسنواصل مراقبة التقدم والتخبي إلطال منتجات
جديدة.

o

النب ل للصـناعات ال ذا ية في األردن وأطياب في مصـر :نرك في عام  2022على توح د عمليات شـركتي النب ل للصـناعات ال ذا ية وأطياب
ضـمن ءطار وحدة مخصـصـة لللحوم واألغذية المبردة والمجمدة بهد

تع ي االسـتراتيجية التي تتبعها "أغذية" لتنويع منتجاتها .كما وضـعنا في

الربع األو من العام  2022خبة لضـ ــمان التكامل واغتنام فرو خلق القيمة ب ن الشـ ــركت ن على المدى البويل .وعلى الصـ ــع د المسـ ــتقبلي،
س رك فريقا العمل على تنف ذ الخبة وتحق ق أوجه التآزر.

o

مجموعة "بي ءم بي" في اإلمارات :انصج ترك

االكتما ءلى جانج بدء اسـتكشـا

المجموعة في الربع األو من العام  2022على تنف ذ خبة أو  100يوم التي باتد وشياة

أوجه التآزر المرتقبة .وقد اتبعنا نهجاً مدروسـاً في عملية التكامل ،لضـمان مواصـلة العمل وفق نفس العقلية

والروح الريادية التي شـ ـ ّالد حجر األسـ ــاس لنجاح أعمالنا .ونحن اآلن في مرحلة بدء خبة تحق ق القيمة على المدى البويل والتي ترك على
فرو تبوير المنتجات الجديدة المشتركة ،واستكشا

فرو التآزر لدخو السو  ،وإماانية دمج مواقع اإلنتاج.

باختص ــار فيما ننفذ اس ــتراتيجية الدمج واالس ــتحواذ بش ــال منتم ومدروس ،نحرو على مواص ــلة تحق ق التحو الس ــلس ،وجني الفوا د التجارية بس ــرعة،

واستكشا

أوجه التآزر على صع د التكلفة إلعادة ترسيخ ماانة "مجموعة أغذية" وبالتالي تع ي نموها وقدراتها التنافسية.
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وفي  7أبريل  2022عقدت الشـ ــركة اجتماع جمع تها العمومية السـ ــنوي ،ح ث وافق المسـ ــاهمون على توزيع  8.25فلس ـ ـاً للسـ ــهم الواحد للنصـ ــف الثاني

 2021تماشــياً مع ســياســة المجموعة لتوزيع أرباح نصــف ســنوية .ووصــل ءجمالي األرباح الموزعة للعام ءلى  130.6مل ون درهم (مقابل  118.8مل ون
درهم في عام  .)2020كما وافق المســاهمون على تع ن أو امرأة كعضــو في مجلس ءدارة المجموعة ،الس ـ دة شــارم ال ج نيفر مراد .ونعرب عن خالل
امتناننا وتقديرنا للسـ ـ د س ــي

ذل

الدين روباواال الذي اس ــتقا من منص ــبه في عض ــوية المجلس ل تفرغ بش ــال كامل إلدارة س ــلس ــلة محالت لولو .عالوة على

ولتجس ـ ـ د الت امنا بمراقبة ب ئات عملنا وأدا نا على ص ـ ــع دي المجتمع والحوكمة واإلبالغ عنها ،فقد نجحنا بنش ـ ــر تقرير االس ـ ــتدامة لعام ،2021وهو

ثاني تقرير مستقل ننشره على الموقع اإللكتروني للمجموعة.

وفي الربع األو من العام  ،2022س ــجل صااي

إيرادات المجموعة نمواً بنس ــبة  ٪58على أس ــاس س ــنوي متجاو اًز حاج المليار درهم ءماراتي ألو ربع

منذ تأس ـ ـ ــيس المجموعة .وس ـ ـ ــاهم قس ـ ـ ــم اللحوم واألغذية المبردة والمجمدة بنس ـ ـ ــبة  ،٪28ب نما س ـ ـ ــاهم قس ـ ـ ــم الوجبات الخفيفة بنس ـ ـ ــبة  ،٪24وقس ـ ـ ــم المياه
والمشروبات والمواد ال ذا ية األخرى بنسبة  ،٪23وقسم األعما ال راعية بنسبة  ،٪25في الربع األو من العام .2022

كما سـ ــجل قسااا امعميا اتهااية

ة ،الذي اندمجد تحد متلته الكيانات الجديدة المسـ ــتحوذ عل ها حديثاً ،نمواً كب اًر قدره  ٪83مقارنة بالعام السـ ــابق.

ووصـ ـ ــلد ءيراداته ءلى  787مل ون درهم ءماراتي ،ليسـ ـ ــاهم ال وم بنسـ ـ ــبة  %75من ءجمالي مبيعات المجموعة ،تماشـ ـ ــياً مع اسـ ـ ــتراتيج تنا لتنويع مصـ ـ ــادر

اإليرادات نحو فئات سلع استهالكية أعلى نمواً.
•

اللحوم وامغذية المبردة والمجمدة (النب ل للصناعات ال ذا ية ،أطياب ،معجون البماطم ،والخضروات المجمدة) :وصلد ءيراداتنا خال الربع

األو من العام  2022ءلى  294مل ون درهم ءماراتي ،ح ث ساهمد ءضافة النب ل للصناعات ال ذا ية وأطياب معاً بنحو  253مل ون درهم
منها .وسجلد الشركتان نمواً في المبيعات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ،مدعومت ن بانتعاش قوي في قناة خدمات األغذية لدى شركة
النب ل للصناعات ال ذا ية ،وزيادة البلج على فئتي اللحوم المبردة والدواجن لدى شركة أطياب .وتحسن هامش أرباح القسم بشال عام مع

قيامنا بتضم ن أعما قادرة على تحس ن الهوامش التش لية هذا العام .ومع ذل  ،فإن ارتفاع تكالي

المواد الخام والشحن يثقل كاهل هوامش

الربحية المنفردة ،وهو ما تجلى بوضوح لدى شركة النب ل للصناعات ال ذا ية بسبج م يج قنوات الخدمات (خدمات األغذية مقابل خدمات البيع
بالتج ة) .وأثر تراجع الجنيه المصري خال الج ء األخ ر من مارس  2022سلباً على المساهمة المتوقعة لشركة أطياب.

•

الوجبيت الخف فة (شركة الفوعة للتمور ،ومجموعة "بي ءم بي" ،وشركة مخب وحلويات الفيصل في الكويد) :وصلد ءيراداتنا في الربع األو

من العام  2022ءلى  255مل ون درهم ءماراتي مع تضم ن مساهمة مجموعة "بي ءم بي" والبال ة  76مل ون درهم ،واستبعاد المخبوزات المثلجة
الخسا ر المتكررة .وسجلد كل من الفوعة للتمور وشركة مخب وحلويات

والمحضرة مسبقاً في دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد قرار ءيقا
الفيصل نمواً في اإليرادات على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ،ح ث استفادت شركة الفوعة للتمور من ت ر التوق د في
رمضان ،ب نما استفادت شركة حلويات الفيصل من افتتاح موسم المدارس .وتحسند الربحية اإلجمالية للقسم مع التحس ن المستمر للتكلفة ودعم
المواد الخام ومواد التعبئة والت لي .

•

عوضد ارتفاع تكالي
أوجه التآزر التي ّ
الم يه والمواد الغذائ ة امخرى (المياه والمشروبات ومنتجات األلبان والمنتجات التجارية):
o

سجلد مبيعات قسا الم يه والمشروبيت ،والبال ة  184مل ون درهم ،انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق ( ٪4-على أساس سنوي) نتيجة

انخفاض مبيعات المياه في المملكة العربية السعودية على خلفية المنافسة والقرار االستراتيجي بإيقا

أعما المشروبات الخاسرة (خسا ر

مبيعات قدرها  8مالي ن درهم) مع تعويضها بتحسن أداء قسم المياه في دولة اإلمارات والكويد وسلبنة عمان وتركيا .وفي السو المحلية،
سجلد مبيعات المياه اإلماراتية (المياه المعبأة  +عبوات المياه المخصصة للمناز والمااتج سعة  5جالون) نسبة مبيعات أعلى خال

هذه الفترة مدفوعة باالنتعاش في مبيعات المياه المعبأة عبر قنوات خدمات األغذية وخدمات البيع بالتج ة ،وبيع عبوات المياه المخصصة
للمناز والمااتج سعة  5جالون عبر الشركات .وفي قناة مبيعات التج ة ،تواصل محفتة "أغذية" من المياه المعبأة ريادتها في السو

بنسبتي  ٪28,6و ٪28,5على التوالي من ح ث الحجم والقيمة السوقية 1على الرغم من الب ئة شديدة التنافسية .كما يواصل ارتفاع الم شر

الترويجي ،وارتفاع أسعار مادة البولي ءيث ل ن تريفثال د ( )PETوتكالي

مواد الت لي  ،التأث ر على ربحية قسم المياه.

 1تقرير تدق ق م سسة أيه سي ن لسون للمياه المعبأة باستثناء المياه المعدنية :فبراير  - 2022ءجمالي اإلنتاج السنوي
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o

المواد الغذائ ة امخرى (منتجات األلبان والمنتجات التجارية) :بل د قيمة مبيعات المواد ال ذا ية األخرى  54مل ون درهم ءماراتي ،مقارنة

مع  %7خال الفترة ذاتها من العام الماضي بفضل اإلدارة المناسبة لم يج المنتجات ،وبدء عمليات التسع ر االستراتيجي ،والعروض
الترويجية التنافسية.

وبل د ءيرادات قسا امعميا الزراع ة  266مل ون درهم ءماراتي بارتفاع قدره  %13عن العام السابق .وفيما يخل الربحية ،استمر التضخم العالمي في
أسعار الحبوب وتكالي

ووصل صي

الشحن بالتأث ر على ربحية القسم ،والتي نواصل معالجتها من خال الكفاءات التش لية وتعديالت األسعار.

ربح المجموعة للربع األو من العام  22022ءلى  82مل ون درهم ،بمعد نمو قدره  %66على أساس سنوي أعلى مقارنة بنمو اإليرادات.

ويع ى هذا بشال ر يسي ءلى توح د الكيانات المستحوذ عل ها والقادرة على تحس ن الهوامش التش لية ،ومبادرات تحس ن التكلفة الناتجة عن عمليات

التكامل وتع ي اإلنتاجية ،مما يعوض ارتفاع تكالي

النقل واإلنتاج.

ووصل إجميل أصوا المجموعة ءلى  6.6مليار درهم كما في  31مارس  .2022كما بلغ ءجمالي حقوق المسيهمين في المجموعة  2.8مليار درهم.
كاند هذه لمحة مختصرة عن أو  3أشهر من عام  ،2022والتي أظهرت قدرتنا على دمج الشركات الجديدة المستحوذ عل ها دون المساومة على نهجنا
األساسي في مواجهة الب ئة التضخمية .وال ن ا ملت م ن بتحق ق القيمة فيما نواصل تنف ذ استراتيج تنا على الرغم من ظرو

السو الصعبة.

هعيدة خل فة هلطين السويدي

ر يس مجلس اإلدارة
 9مايو 2022
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عا د ءلى المساهم ن
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ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
برج السلع ،الطابق 11
مربعة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة المارية
ص.ب990 :
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

August 17th, 2016

هاتف+971 )0( 2 408 2424 :
فاكس+971 )0( 2 408 2525 :
www.deloitte.com

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
إلى السادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.

مقدمـة
قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لمجموعة أغذية ش.م.ع"( .الشــركة"و ركــركاالا الةابعة (يشــاا ملًلا معا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "المجموعة"و كما في  31مااس  2022رالبيانات الموجزة الموحدة للربح أر الخس ــااة الدخل الش ــامل الةغًرات في حقوق
الملكية رالةدفقات النقدية لفةرة الثالثة أك ــلر المنةلية بذلل الةاا إ .من ارةااة مس ــنرلة عد معداة ذ المعلومات المالية المرحلية
رعرض ـ ـ ـ ـ ــلا رفقا للمبياا الميار ـ ـ ـ ـ ــبي الدرلي اق " 34الةقاا ر المالية المرحلية" .من مس ـ ـ ـ ـ ــنرلًةنا ي مبداو مر ـ ـ ـ ـ ــةنةا حو ذ
المعلومات المالية المرحلية مرةناةا ملى مراجعةنا.

نطاق المراجعـة
لقـد قمنـا بمراجعةنـا رفقـا للمبيـاا الـدرلي المةعلق بعمليـات المراجعـة اق " 2410مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة الةي يقوم بلـا
مدقق اليســابات المســةقل للمنش ـ ة " .اةضــمد مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراو اررــةفســااات بش ـ ل ا يســي مد

األكخاص المسنرلًد عد األموا المالية رالمياربية رااباع مجراوات ايلًلية رإجراوات مراجعة أخرى .من نطاق المراجعة أقـ ـ ــل
جو ر ا مد نطاق الايام بالةدقًق رفقا للمعايًر الدرلًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للةدقًق ربالةالي فرنلا ص ام ننا مد اليوــو على ا ًد حو جمي
األموا اللامـة الةي يم د أن يبًنلا الةدقًق .لذا فرننا ص نبدي اأي ادقًق بش نلا.

اررةنةـا
ارـ ــةناةا ملى مراجعةنا ل يةبًد لنا ما يدعونا ملى ارعةقاة ب ن المعلومات المالًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المرحلية المرفقة ل ية معداة ا مد جمي
النواحي الجو ر ة رفقا للمبياا المياربي الدرلي اق  " 34الةقاا ر المالية المرحلية".
ةيلو ت آند اوش (الشرق األررطو
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