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لمحة
عن أغذية

أغذية هي شركة رائدة في مجال األغذية والمشروبات، 
تأسست في عام 2004 في أبوظبي،

وتم إدراج الشركة في سوق أبوظبي لألوراق 
 .”Agthia“ تحت العالمة التجارية ،)ADX( المالية
تحتفظ الشركة القابضة العامة، وهي مؤسسة 
حكومية تابعة لحكومة أبوظبي، بنسبة 51% من 

أسهم الشركة، في حين يحتفظ مستثمرون أفراد 
ومؤسسات باألسهم المتبقية.

تتجلى رسالة شركة أغذية في تأسيس مجموعة 
من األعمال المتكاملة من الطراز العالمي، تعمل 

على توفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة من 
األغذية والمشروبات، تتمتع بثقة المستهلك في 

كافة أنحاء المنطقة.

وتمتلك الشركة أصواًل في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ومصر، ومنتجاتها متوافرة في أسواق 
اإلمارات العربية المتحدة، عمان، البحرين، قطر، 

الكويت والمملكة العربية السعودية.

يعمل لدى شركة أغذية حوالي 1400 موظف، 
يتوزعون على الشركات األربع التابعة والمملوكة 

لها بالكامل وهي:

العين للمياه المعدنية، وهي شركة رائدة في 
إنتاج المياه والمشروبات المعبأة عالية الجودة، 

المطاحن الكبرى للدقيق والعلف، وهي من 
األوائل في إنتاج الدقيق واألعالف عالية الجودة، 

مصنع العين لتعليب وتصنيع الخضروات، وهي 
شركة رائدة في تصنيع وإنتاج معجون الطماطم 

والخضروات المجمدة،

وأخيرا، العين لألغذية والمشروبات، وهي شركة 
تتخذ من مصر مقرًا لها، وتنتج مرّكز معجون 

الطماطم والفواكه.
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الرؤية
أن يتم االعتراف بنا كأفضل شركة لألغذية والمشروبات 

في اإلمارات العربية المتحدة.

المهمة
توفير أفضل قيمة لحاملي أسهمنا عن طريق:

توفير منتجات مبتكرة ومغذية وموثوق بها   •
لمستهلكينا وعمالئنا تتماشى مع  احتياجاتهم 

الصحية والبدنية.

تعزيز نمو األصناف التي نختارها، باإلضافة   •
إلى خدمة عمالئنا بشكل فاعل، موثوق به، 

ومفيد، مما يجعلنا شركاء في االختيار.

تحقيق التميز المؤسسي من خالل ثقافة   •
مؤسسية تعزز االلتزام واإلنجاز والعمل 

الجماعي، وروح المبادرة، مما يجعلنا الخيار  
المفضل الستقطاب الكفاءات.

التمتع بروح المسؤولية االجتماعية والبيئية.  •

القيم األساسية

اإللـــتــزام 
عزيمة في العمل، وتصميم على تقديم 

األفضل

اإلنـجــــاز
السعي لتحقيق المزيد، ونتائج أفضل

الـعـمــل الجمـــاعـي
األفراد يلعبون المباراة، ولكن الفريق الموحد يفوز 

بالبطولة

روح المبـــادرة
تحويل األفكار الخالقة إلى نجاح مثمر

الرؤية، المهمة،
والقيم األساسية
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم تقريرًا عن عام 
الرغم  على  أغذية،  لمجموعة  الباهر  النجاح  من  آخر 
واجهتنا  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  من 
في اإلمارات العربية المتحدة، وعبر المنطقة وحول 
ل األداء التشغيلي والمالي القوي  العالم. لقد مثَّ
في 2009 البداية الواعدة لطور “النمو المستدام” 

في استراتيجيتنا.

قطاع  حيوية   2009 عام  في  أغذية  أداء  يعكس 
األغذية والمشروبات التي كنا ننافس بها، والمكانة 
التسويقية العالية التي تتبوأها أصنافنا في هذه 
مرونة  الرائدة  أصنافنا  باقة  أظهرت  كما  الفئات، 

في مواجهة تحديات المتغيرات االقتصادية.

أن  نالحظ   ،2009 في  أدائنا  متابعة  خالل  ومن 
صافي المبيعات قد ارتفع بنسبة 8% بينما تابعت 
 %43.4 عند  المبيعات،  من  بأسرع  نموها  األرباح 
 105.7 بلغت  حيث  الماضية  السنة  مع  بالمقارنة 
السهم،  ربح  ارتفع  وكذلك  إماراتي.  درهم  مليون 
حيث بلغ 0.176 درهم إماراتي. أما العائد على رأس 
المال والذي بلغ 17.6%، فإنه يعكس تحسنًا بمقدار 

530 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.

قاعدة  بتأسيس  قمنا  المستقبل،  إلى  بالتطلع 
النمو. لقد  صلبة نستطيع اإلعتماد عليها لمتابعة 
محورية ستكون  إستراتيجية  مبادرات  حددنا خمس 
المحرك الذي يقف وراء هدفنا الشامل وهو تحقيق 

نمو مستدام على المدى البعيد. وهي:

بناء العالمة التجارية وتعزيزها  •
زيادة تنويع باقة المنتجات  •

التوسع إقليميًا  •
تطوير فئات مؤازرة جديدة  •

زيادة هامش الربح  •

يعتمد نمونا على المشاركة بفعالية مع عمالئنا في 
مراكز البيع بالتجزئة وخدمات األغذية والمؤسسات 
أعلى  إلى  الوصول  نستهدف  وبينما  والمزارع. 
مستوى نمو في كامل المجموعة، فإننا سنستمر 
الهامش  فإدارة  الربحية.  على  اهتمامنا  تركيز  في 
تبقى قطاعًا محوريًا بالنسبة لنا، وهذا سيمكننا من 
إعادة االستثمار بمستوى متزايد في دعم حمالت 
أكبر  نمو  لتحقيق  واإلستهالكي  التجاري  التسويق 
في صافي المبيعات. وإننا على يقين بأن التوفير 

الناتج عن المبادرات التي تم إتخاذها إلدارة هامش 
الربح بطريقة فعالة ستدفع نحو زيادة الهامش 

واإلسهام في نمو الشركة. 

قدراتها  تطوير  في  باالستثمار  الشركة  ستستمر 
المتنامية،  الكفاءات  بمتابعة  الحالية  اإلنتاجية 
يلزم  حيث  قدراتها  فيه  توسع  الذي  الوقت  في 
لمقابلة الطلب المتوقع. كما نبقى محافظين على 
التام بتوفير منتجات عالية الجودة للعمالء  التزامنا 

والمستهلكين على الدوام.

للمساهمين،  تحقيق قيمة مستدامة  إلى  إضافًة 
عبر  المؤسسي  التميز  تحقيق  أغذية  تلتزم 
االلتزام  تعزز  والتي  للشركة،  الثقافية  المقومات 
واالنجاز والعمل الجماعي وروح المبادرة. إن هدفنا 
األقصى أن نصبح أفضل شركة أغذية ومشروبات 
باألفضل:  ونعني  المتحدة.  العربية  اإلمارات  في 
أفضل أداء، أفضل منتجات، أفضل فريق، أفضل 

أصناف وأفضل ممارسات في إدارة األعمال.

ومتجددة،  عصرية  كشركة  شعارها  أغذية  أطلقت 
وهو  القطاع.  هذا  متغيرات  خصائص  لتعكس 
رائد  كمساهم  موقعنا  أوضح  بصورة  يعكس 
التطور في  االستهالكية سريع  السلع  في قطاع 
منهجنا  يعكس  كما   – المتحدة  العربية  اإلمارات 
بمظهر منعش ومتألق وجريء. لذا أقدم لكم ببالغ 

السرور بيان أهداف مجموعة أغذية المنقح:

“نبض الحياة، نبض الطبيعة.

كل عملنا في أغذية ينبع من القلب.

والثقافات،  الجنسيات  كل  من  الناس  لكل  تلبيًة 
ننتج أغذية ومشروبات تساعد العائالت على النمو 

بعافية لتهنأ بحياة تنبض بالحيوية.

أما نبض الطبيعة فهو االلتزام من القلب في كل 
الحقل  الغذائية – من  السلسلة  مرحلة من مراحل 
إلى موائدكم، فأنه يهدي توجهاتنا نحو اإلستدامة 

ويوطد عالقاتنا مع الناس الذين نتفاعل معهم.

وبكل شغف نتبنى موقعنا في قلب المنطقة ونعمل 
بهدف المساهمة في أن تزداد قوة كل يوم.

نعيش  عندما  فقط  ألنه  القلب،  من  لحياة  نعمل 
نبض الحياة بالكامل تكون لنا حياة تستحق العناء”

األقوى،  التنافسية  ميزتنا  أغذية هم  إن موظفي 
المستمر  التزامهم  على  أشكرهم  أن  وأريد 
الشركة.  وتطور  نمو  في  القيمة  ومساهمتهم 
بقدرتنا  كبيرة  ثقة  يعطيانني  وتفانيهم  موهبتهم 
النمو  في  المستقبلية  أهدافنا  تحقيق  على 
القيمة  بالمساهمة  أنوه  أن  أيضًا  أود  والتقدم. 

لمجلس إدارتنا.

وفي الختام الشكر لكم أيضًا على استثماركم في 
أغذية، على أمل اللقاء في تقارير مستقبلية تؤكد 

تقدم الشركة وازدهارها.

المخلص

راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

08 /  التقرير السنوي لعام 2009



09 /  التقرير السنوي لعام 2009

“نبض الحياة، نبض الطبيعة.

كل عملنا في أغذية ينبع من القلب.

تلبيًة لكل الناس من كل الجنسيات والثقافات، 
ننتج أغذية ومشروبات تساعد العائالت على النمو 

بعافية لتهنأ بحياة تنبض بالحيوية.

أما نبض الطبيعة فهو االلتزام من القلب في كل 
مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية – من الحقل 
إلى موائدكم، فأنه يهدي توجهاتنا نحو اإلستدامة 

ويوطد عالقاتنا مع الناس الذين نتفاعل معهم.

وبكل شغف نتبنى موقعنا في قلب المنطقة 
ونعمل بهدف المساهمة في أن تزداد قوة كل 

يوم.

نعمل لحياة من القلب، ألنه فقط عندما نعيش 
نبض الحياة بالكامل تكون لنا حياة تستحق العناء”



تقرير مجلس اإلدارة

أن  )“الشركة”(  أغذية  مجموعة  إدارة  مجلس  يسر 
ُيقدم لمساهميه التقريرالسنوي للشركة والبيانات 
المالية المدققة  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

.2009

لمجموعة  المتواصل  بالنمو   2009 العام  تميز 
أغذية. وجاءت النتائج القياسية للشركة في وقت 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  صعب  اقتصادي 
هذا  ورغم  بأسره.  والعالم  المنطقة  أنحاء  وكافة 
الوضع المثير للتحدي، حافظ فريق اإلدارة بالشركة 
محققين  المتواصل  بالنمو  الحافل  سجلها  على 

أداء قوي آخر على مستوى المجموعة. 

لقد دخلت الشركة في مرحلة “النمو المتواصل” 
الستراتيجيتها الرامية ألن تصبح الشركة الرائدة في 
التجارية  عالماتها  من  مستفيدة  المختارة،  فئاتها 
محفظة  وتوسيع  اإلقليمي  التوسع  مواصلة  مع 

منتجاتها واستمرار تحسين كفاءات مواردها.

اإلدارة  فريق  وقدرة  التزام  المالية  النتائج  تؤكد 
خلق  إلى  ترمي  التي  الشركة  استراتيجية  بتنفيذ 

نمو مستديم، طويل األجل وُمربح لمساهميها. 

نسبة التغير  2008  2009 مليون درهم   

%8+  853.9  921.4 صافي المبيعات   

+630 نقطة أساس  %20.9  %27.2 هامش الربح اإلجمالي   

%39.1+  77.8  108.2 أرباح العمليات   

%43.4+  73.7  105.7 االرباح السنوية   

%12.2+  1,060  1,190 إجمالي األصول   

%13+  795.3  899 حقوق المساهمين   

%43.4+  0.123  0.176 ربحية السهم )درهم(   

+530 نقطة أساس  %12.3  %17.6 العائد على رأس المال   

+310 نقطة أساس   %10.2  %13.3 العائد على حقوق المساهمين   

أبرز نتائج المجموعة: النمو المتواصل
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المبيعات
سجلت مجموعة أغذية زيادة بنسبة 8% في صافي 
لعام  درهم  مليون   921.4 بلغت  التي  مبيعاتها 
نفس  درهم في  مليون   853.9 بـ   مقارنة   ،2009
المبيعات  كانت  حيث  الماضي.   العام  من  الفترة 
مدعومة بحجم النمو الكبير في جميع خطوط اإلنتاج 
وفي قطاع المياه والمشروبات بشكل خاص. وقد 
األول  النصف  في  صن  كابري  دمج  أيضًا  ساهم 

من عام 2009 في نمو المبيعات. 

نمو  حجم  الثالثة  األعمال  قطاعات  جميع  حققت 
قوي بالمقارنة مع عام 2008. ولكن االنخفاض في 
سعر بيع األعالف الحيوانية الناجم عن االنخفاض 
المبيعات  إيرادات  جعل  الحبوب،  أسعار  في 
مع  متماشية  غير  واالعالف  الدقيق  قطاع  في 
المياه  قطاع  في  المبيعات  الحجم.  في  الزيادة 
معجون  قطاع   ،%49 بنسبة  إرتفعت  والمشروبات 
في  نموًا  حقق  المجمدة  والخضراوات  الطماطم 
مبيعات  أن  حين  %، في   8 بنسبة  نموا  المبيعات 
أعاله، ظلت مستقرة  ذكر  كما  واألعالف،  الدقيق 
على الرغم من تحقيقها 6 % زيادة في الحجم. ونحن 

نعتقد أن هبوط أسعار األعالف قد استقر اآلن.

الربحية
بلغت صافي أرباح العام 105.7 مليون درهم، بما 
نمو  وجاء   .%43.4 تبلغ  سنوية  نمو  نسبة  يمثل 
بالتحسن  أساسية  بصفة  مدفوعًا  األرباح  صافي 
في هامش الربح اإلجمالي وارتفاع أحجام المبيعات 
واألثر اإليجابي لمبادرات توفير التكلفة المستمرة 
القياسية  النتائج  هذه  وتأتي  العام.  مدار  على 
منسجمة مع رغبة اإلدارة في زيادة األرباح بشكل 

أسرع من زيادة المبيعات.

والجدير بالذكر أن هامش الربح اإلجمالي للعام قد 
ارتفع إلى 27.2% من 20.9% في 2008، مما يعكس 
بصفة  تحققت  أساس  نقطة   630 بمقدار  تحسنًا 
النصف  الدقيق. وبينما شهد  أعمال  أساسية من 
ربح مرتفعة بشكل غير عادي في  األول هوامش 
القمح  أسعار  انخفاض  بسبب  الدقيق،  أعمال 
بمعدل أسرع من انخفاض أسعار التجزئة للدقيق، 
الربح  هوامش  عودة  شهد  الثاني  النصف  أن  إال 

إلى المستويات الطبيعية. 

ونمت أرباح السهم عن العام بنسبة 43.4% لتصل 
بـ 0.123 درهم في عام  إلى 0.176 درهم مقارنة 

2008 في أعقاب اتجاه مماثل لنمو األرباح. 

التكاليف
اإلدارية  والمصاريف  المبيعات  مصاريف  وصلت 
درهم،  مليون   146.2 إلى   2009 عام  في  العامة 
بصفة  يرجع  وهذا   .%28.5 قدرها  سنوية  بزيادة 
أساسية إلى دمج تكاليف عام 2009 المتعلقة بخط 
الكابري صن، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالمصنع 

الجديد في مصر والتي لم يتم إدراجها في النتائج 
الموحدة للعام الماضي. وعند المقارنة يتضح أن 
النمو في مصاريف المبيعات والمصاريف اإلدارية 
العامة يمثل 21%، بما يعكس ارتفاع تكاليف التوزيع 
معجون  أعمال  وتأثير  المبيعات(،  بحجم  )مرتبطّا 
الطماطم والخضروات المجمدة طوال العام إضافة 

إلى الزيادات الطبيعية في معدالت التضخم.

وبقيت تكاليف البضائع المباعة بمبلغ 671 مليون 
بالعام  مقارنة  تقريبًا  المستوى  نفس  عند  درهم، 
المبيعات  أحجام  في  القوي  النمو  رغم  الماضي 
بسبب انخفاض أسعار الحبوب. وفي عام 2009، 
تم تسجيل اإلعانة التي تلقتها الشركة بمبلغ 154 
الحسابات  أبوظبي في  درهم من حكومة  مليون 
على أنها خصم من تكاليف البضائع الُمباعة. وكان 
الهدف من اإلعانة هو التقليل من أثر ارتفاع أسعار 
باألطعمة  الخاصة  التجزئة  أسعار  على  الحبوب 
رحبت  وقد  أبوظبي.  إمارة  في  للمستهلكين 
مجموعة أغذية بهذا االلتزام االجتماعي من جانب 

الحكومة.

الميزانية العمومية
إذ  قوية،  للمجموعة  العمومية  الميزانية  تزال  ال 
أداًء  الرئيسية  المالية  المؤشرات  جميع  تعكس 

قويًا:

مليون   248.3 بقيمة  نقدي  ربح  صافي  تحقق   •
درهم من العمليات. 

عند  منخفضة  األسهم  إلى  الدين  نسبة  ظلت   •
 .%10.6

 %17.6 بنسبة  المال  رأس  على  العائد  يعكس   •
العام  عن  أساس  نقطة   530 بواقع  تحسنًا 

الماضي.
تحسن العائد على األسهم أيضًا، إذ بلغ %13.3   •

مقارنة بـ10.2% في عام 2008.
بالعام  مقارنة  ثابتة  التجارية  المستحقات  ظلت   •
المبيعات،  نمو  الرغم من  على  وذلك  الماضي 
بما يدل على اإلدارة الصارمة لرأس المال العامل 

في الشركة. 

قطاعات األعمال
الدقيق والعلف

العالمة  هي  التجارية،  الكبرى  المطاحن  عالمة  أن 
في  والعلف  الدقيق  انتاج  في  الرائدة  التجارية 
اإلمارات العربية المتحدة. وإنسجامًا مع استراتيجية 
لالعتماد  التدريجي  الخفض  إلى  الرامية  الشركة 
على هذا القطاع والتنويع إلى أعمال ذات هوامش 
أعلى، فلقد انخفض إسهام هذا القطاع من العمل 
في إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 6 نقاط في 

المائة ليصل إلى 73% في عام 2009. 

ورغم النمو في أحجام المبيعات بنسبة 6% والذي 
تحقق من أعمال الدقيق واألعالف، إال أن اإليرادات 
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التي بلغت 669 مليون درهم ظلت كما هي تقريبًا 
الماشية  أعالف  أسعار  في  لالنخفاض  نتيجة 
مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب تدني أسعار 
للدقيق  اإلجمالي  الربح  هامش  تحسن  الحبوب. 
وأعالف الماشية بـمقدار 700 نقطة أساس ليصل 
التحسن  هذا  جاء  وقد   .2009 عام  في   %23 إلى 
النصف  أثناء  الدقيق  أعمال  من  أساسية  بصفة 
أسعار  في  االنخفاض  كان  حيث  العام  من  األول 
القمح أسرع وتيرة منه في أسعار بيع الدقيق في 
األسواق. وكما أوضحنا أعاله، فقد بدأ سعر البيع 
الهبوط  مع  تمشيًا  االنخفاض  في  السوق  في 
في أسعار الحبوب، وبلغ الهامش تقريبًا المستوى 

الطبيعي أثناء النصف الثاني من العام. 

تعمل مطاحن الدقيق الخاصة بالشركة حاليًا بطاقتها 
على  اإلضافي  بالطلب  الوفاء  ويجري  الكاملة 
الدقيق من خالل االستعانة بمصادر خارجية كطرف 
ثالث. ُتخطط إدارة أغذية لزيادة طاقة مطاحن الدقيق 
محطة  تركيب  خالل  من   %50 بنسبة  الشركة  في 
مليون   50 قيمتها  رأسمالية  بنفقات  جديدة  طحن 
درهم إماراتي. وتتوقع اإلدارة أن يبدأ اإلنتاج في 
النصف الثاني من عام 2011. وسوف تفي القدرة 
اإلضافية باالحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة 

وستساعد على تحسين هوامش هذا القطاع.

التجزئة  عبوات  على  متزايد  بشكل  التركيز  يجري 
األصناف  ومنتجات  الممتاز  والدقيق  الدقيق  لبيع 
فرصة  تمثل  تزال  ما  والتي  والمجمدة  المخلوطة 
من  اإلدارة  زادت  لقد  الكبرى.  للمطاحن  جيدة  نمو 
أن  شأنه  من  والذي  األعالف  توزيع  قنوات  عدد 
يمنح الشركة ميزة تنافسية وسيساعد علي تحقيق 
لقيت  ذلك،  إلى  باإلضافة  أكبر.  مبيعات  أحجام 
والدواجن  األلبان  لمزارع  المطروحة  األعالف  برامج 

استحسانًا لدى عمالء الشركة. 

اإلمارات  في  الماشية  وأعالف  الدقيق  قطاع  إن 
تزداد قوتها يومًا  المتحدة يشهد تنافسية  العربية 
على  الحفاظ  سيكون  لذلك،  ونتيجة  يوم.  بعد 
المستوى الحالي لمعدالت الربحية العالية مع تركيز 
اإلدارة على الحفاظ على حصتها الحالية من السوق 

أمرًا ينطوي على الكثير من التحديات.

المياه والمشروبات
الرائدة  التجارية  العالمة  العين  مياه  شركة  ُتعتبر 
من  حصتها  حجم  يبلغ  حيث  أبوظبي  في  األولى 
السوق 41% كما أنها تعتبر ثاني أقوى عالمة تجارية 
السوق  من  بحصة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في 
تبلغ 24%. تمثل أعمال المياه والمشروبات 22% من 
زيادة  يعادل  بما  للمجموعة،  اإلجمالية  اإليرادات 

قدرها 6 نقاط مئوية عن أرقام العام الماضي. 

نموه  على  والمشروبات  المياه  قطاع  حافظ  وقد 
السوق  رغم   2009 عام  في  المحقق  القوي 
التنافسي والمليء بالتحديات. وحقق هذا القسم 
مبيعات بلغت 206 مليون درهم، بنسبة نمو %49. 

كابري  بعصائر  الخاص  اإلنتاج  خط  استبعاد  ومع 
صن الذي تم إطالقه في مارس 2009، فقد نمت 
مبيعات أعمال المياه بنسبة 23% بينما سجل حجم 

العمل نموًا بنسبة %31. 

للمياه  اإلجمالي  الربح  هامش  تحسن  كما 
والمشروبات بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 
الزيادة  هذه  وُتعزى  الماضي.  بالعام  مقارنة   %43
في الربحية إلى آثار تدابير خفض التكاليف والهبوط 

.PET ذو الصلة بأسعار مادة

جدير بالذكر أن عملية دمج كابري صن كانت ناجحة، 
وبدأ اإلنتاج والتوزيع وفق الجدول المقرر في نهاية 
شهر مارس 2009. وكان قبول السوق واستجابته 
مواتيين ويعمل المصنع اآلن بكامل طاقته تقريبًا. 

ومن المتوقع أن تبدأ خطوط اإلنتاج الجديدة لعصير 
من  األول  الربع  في  المعبأة  والمياه  صن  كابري 
نموًا مستمرًا  يتيح  أن  عام 2010. وهذا من شأنه 
في الطاقة اإلنتاجية للوفاء بالطلب من األسواق 
وعصير  المعبأة  المياه  على  والتصديرية  المحلية 

كابري صن على حد سواء. 

معجون الطماطم والخضروات المجمدة
تتمتع العين للخضار بمكانة رائدة في دولة اإلمارات 
الطماطم  معجون  قطاع  في  المتحدة  العربية 
الخضروات  ملحوظ في قطاع  بتوسع  تقوم  حيث 
شريحة  دمج  تم  المتزايدة.  األهمية  ذو  المجمدة 
العمل الجديدة هذه في الشركة في أوائل 2008. 
وبنهاية عام 2009، أسهمت بنسبة 5% في إجمالي 

مبيعات المجموعة.

 46 لتبلغ   %8 بنسبة  القطاع  هذا  مبيعات  نمت 
مليون درهم على خلفية سوق معجون الطماطم 
هبط  كما  كبيرة.  تحديات  يشهد  الذي  العالمي 
 5 بنسبة   ،%23 عند  للقسم،  اإلجمالي  الهامش 
العالمية  األسعار  في  الهبوط  نتيجة  مئوية  نقاط 
الطماطم  معجون  وتدفق  الطماطم  لمعجون 
خلقت  وقد  الصين.  من  جودة  واألقل  األرخص 
في  قوية  منافسة  والمستجدات  التطورات  هذه 
عّدلت  وقد  التصدير.  وأسواق  المحلية  األسواق 
وزيادة  الهامش  لتحسين  استراتيجيتها  من  اإلدارة 

أحجام هذا العمل. 

ركز هذا القسم الجديد على تعزيز عالمته التجارية 
واالرتقاء بها. ومن هذا المنطلق تم طرح مجموعة 
بما  األعلى،  الهامش  ذات  الجديدة  المنتجات  من 
في ذلك زيت الزيتون ومنتجات معجون الطماطم 
صلصة  جانب  إلى  صغيرة،  وأكياس  عبوات  في 
الطماطم أثناء عام 2009. كما يجري اإلعداد إلطالق 

منتجات أخرى جديدة مستقبليًا. 

بدأ مصنع معجون الطماطم الجديد التابع للشركة 
 .2009 أغسطس  في  الشحن  عمليات  مصر  في 
وقد تم شحن معظم الكميات إلى مصنع الشركة 
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كميات  تصدير  مع  المتحدة  العربية  اإلمارات  في 
ويعمل  الدولية.  األسواق  إلى  مباشرة  صغيرة 
عصيدة  ليشمل  إنتاجه  خط  توسيع  على  المصنع 

الفواكه ورقائق البطاطس والخضروات المجمدة. 

األحداث الالحقة
لم يشهد الربع األول من عام 2010 أي أحداث مهمة. 
الجديدة  اإلنتاج  تبدأ خطوط  أن  المتوقع  ولكن من 
لعصير كابري صن والمياه المعبأة في الربع األول 
يكتنف  يزال  الغموض ال  أن  من عام 2010. ورغم 
العربية  العالمية، بما في ذلك اإلمارات  األسواق 
المتحدة، إال أن أعمال شركة أغذية تظل ذات أداء 

جيد بما ينسجم مع توقعات اإلدارة.

مجلس اإلدارة
تم إعادة انتخاب مجلس اإلدارة الحالي في الجمعية 
لفترة   2008 أبريل   24 بتاريخ  السنوية  العمومية 

ثالث سنوات. 

مليون   1.3 البالغة  اإلدارة  مجلس  أجور  دفع  تم 
درهم عن عام 2008 إلى أعضاء مجلس اإلدارة في 
المبلغ  كان   ،2009 عام  بأجور  يتعلق  وفيما   .2009

قدره 1.5 مليون درهم إماراتي. 

أرباح األسهم
يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع 5% كأرباح نقدية عن 

سنة 2009.

مدققو الحسابات
المدققون الحاليون، السادة/ من شركة كي بي أم 
التعيين. ووفقًا  )KPMG( غير مؤهلين إلعادة  جي 
للنظام األساسي للشركة يجب استبدال المدققين 
الخارجيين كل خمس سنوات. ولذا يوصي مجلس 
ويوينغ  إرنست  من شركة  السادة/  بتعيين  اإلدارة 
للشركة  خارجيين  كمدققين   )Ernest & Young(
العمومية  الجمعية  اجتماع  في   2010 العام  عن 

السنوية. 

الرؤية المستقبلية
اإليرادات  نمو  احتماالت  بشأن  متفائلين  مازلنا 
الشركة  تواصل  بينما  واألرباح  المستقبلية 
قيمة  وذات  جديدة  منتجات  لطرح  استراتيجيتها 
الجغرافي  التوسع  مواصلة  جانب  إلى  مضافة، 
من  فإنه  ذلك،  ورغم  العالية.  التشغيل  وكفاءات 
منظور االقتصاد الكلي، ال تزال الشركة حذرة من 
االقتصادية  البيئة  تكتنف  التي  الغموض  نقاط 
والمالية الحالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وعلى المستويين اإلقليمي والعالمي. 

إطار عمل التقارير المالية
يرى مجلس إدارة مجموعة أغذية، حسب أفضل ما 

لديهم من معلومات، ما يلي:

قبل  من  إعدادها  جرى  التي  المالية  البيانات  إن   •
الشركة  وضع  عن  بمصداقية  تعبر  الشركة  إدارة 
والتغيرات  النقدية  والتدفقات  التشغيل  ونتائج 

في حقوق المساهمين.

إن الشركة احتفظت بدفاتر حسابات مناسبة.  •

محاسبية  سياسات  تطبيق  باستمرار  تم  أنه   •
وأن  المالية  البيانات  إعداد  في  مناسبة 
التقديرات المحاسبية تعتمد على الرأي الصائب 

والمعقول. 

المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  اتباع  تم  أنه   •
)IFRS(، حسبما هو معمول به في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، في إعداد هذه البيانات المالية. 

أن تصميم نظام الرقابة الداخلية جيد وتم تطبيقه   •
ومراقبته بفعالية.

على  الشركة  قدرة  بشأن  شك  يوجد  ال  أنه   •
االستمرار كمنشأة عاملة.

قواعد حوكمة الشركة
إن مجلس اإلدارة وإدارة الشركة ملتزمون بمبادئ 
حول  كامل  تقرير  إعداد  تم  وقد  الجيدة.  الحوكمة 
الخاص  القسم  في  الشركة  حوكمة  نشاطات 

بحوكمة الشركة من هذا التقرير السنوي.

الحوافز / األجور
بين  ُيدرك مجلس اإلدارة أهمية تحقيق االنسجام 
الشركة. ومن  مصلحة اإلدارة ومصالح مساهمي 
أغذية  خطة  توسيع  تم  االنسجام،  هذا  تعزيز  أجل 
كبار  أكبر من  عددًا  لتشمل  لحوافز األسهم  الحالية 
المديرين في كافة فروع المجموعة. إن هذا البرنامج 
التي  الحالية  األداء  وحوافز  عالوات  على  يعتمد 
تكافئ األفراد طبقًا لقدرتهم على إنجاز األهداف 
المالية السنوية. تقدم خطة حوافز األسهم المزيد 
من المكافآت لإلدارة من خالل أسهم شركة أغذية 
طبقًا لألداء الكلي للشركة، باعتماد مقياس أهداف 
مدار  على  السهم  ربح  في  المركبة  للزيادة  النمو 
أنه  إلى  وننوه  نفسه.  الفرد  وأداء  سنوات  ثالث 
وتطويرية  وتشغيلية  مالية  أهداف  وضع  يجري 

محددة لكل عام.
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الهوية المؤسسية الجديدة للشركة
 2009 عام  من  الثاني  النصف  أثناء  الشركة  بدأت 
في العمل على تحديث هويتها لتعكس السمات 
الحديثة  الشركة  بمظهر  وتظهر  للعمل  المتغيرة 
والحيوية. ويعكس هذا التقرير الهوية المؤسسية 

الجديدة التي اعتمدتها الشركة.

إن االلتزام التام من جانب الشركة بالجودة وشغفها 
والعيش  متوازنة  ومشروبات  أطعمة  بتوفير 
تساعد  صحية  أطعمة  إلنتاج  الدافع  هو  برفاهية 
بشكل  النمو  على  الجنسيات  جميع  من  العائالت 
مليئة  بحياة  ينعموا  أن  يمكنهم  بحيث  أقوى، 
بالحيوية والنشاط. إن االلتزام بوضع الشركة في 
كل  في  األعمال  يدفع  الذي  هو  المنطقة  قلب 
مرحلة من سلسلة الطعام، ويرشد توجهاتها نحو 
االستدامة ويعزز العالقات مع الموظفين والعمالء 

والموردين والشركاء والمساهمين. 

الصحة والسالمة والبيئة
تلتزم إدارة شركة أغذية بتطبيق أفضل الممارسات  
والبيئة  والسالمة  والصحة  بالجودة  المتعلقة 
استنادًا إلى المعايير الدولية )ISO 14001 و18001 
األولية  على خطوتها  أغذية  برهنت  OHSAS( وقد 
لتحسين األداء الكلي في مجال الصحة والسالمة 
لضمان  مخصصة  إدارة  إنشاء  خالل  من  والبيئة 
تقاريرها  ترفع  والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة 
المبادرات  وتهدف  التنفيذي.  المدير  إلى  مباشرة 
ومنع  الفائض  إلدارة  جديدة  أساليب  طرح  إلى 
حدوث الحوادث وزيادة رفاهية الموظفين واإلدارة 

الفعالة للمخاطر.

المسؤولية االجتماعية للشركة
سوف ُتطبق شركة أغذية برنامجًا قويًا للمسؤولية 
وفي  المبادرات.  من  العديد  يتضمن  االجتماعية 
الشركة  بدأت  البرنامج،  هذا  تطبيق  نحو  خطوة 

بتدابير ترمي إلى خفض استخدام الطاقة  
 PET مادة  استخدام  من  اإلضافي  والتخفيض 
التدوير من خالل شن  الزجاجات وطرح إلعادة  في 
حمالت مستهدفة القت كثير من النجاح. وسيكون 
تركيزنا فيما يتعلق بمبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركة على ركائز الصحة والرفاهية، األمن الغذائي 

والسالمة، الحماية البيئية وتنمية المواهب. 

يود مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة للتعبير عن 
شكره لشركائنا في العمل وموظفينا ومساهمينا 
على دعمهم المستمر ونقدر دورهم الحيوي في 

إنجاح جميع جهودنا. 

نيابة عن مجلس اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة
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الدقيق
والعلف الحيواني

قسم الدقيق واألعالف في شركة أغذية، “المطاحن 
الكبرى “، مر بسنة من اإلنجازات التي تحققت في 

العديد من الجبهات. على الرغم من المناخ االقتصادي 
الصعب، فقد شهد العمل تقدمًا شمل كافة المجاالت 

الرئيسية ألداء األعمال.

فبالرغم من نسبة النموالتي بلغت 6 بالمائة في 
العائدات  أن  إال  الحيواني،  الدقيق والعلف  أعمال 
التي بلغت 669 مليون درهم إماراتي بقيت قريبًة 
في  والسبب   ،2008 عام  عائدات  من مستويات  
ذلك انخفاض أسعار بيع األعالف متأثرة بانخفاض 
الكبرى”  “المطاحن  العالمية.  المحاصيل  أسعار 
هي عالمة تجارية رائدة في كل من مجالي الدقيق 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  الحيواني  والعلف 
بالنسبة   %43 بلغت  السوق  في  حصص  بحجم 
)تقديرات  الحيوان  لعلف  بالنسبة  و%44  للدقيق 

داخلية(.

ركزت إستراتيجية األعمال لعام 2009 على تنشيط 
الطلب وزيادة الربحية من خالل تقديم أصناف جديدة 
وتوسيع  تنويع  ومواصلة  الهامش،  عالية  مبتكرة 

المنتجات الموجودة وتوسيع نطاق التوزيع.

النمو  ركائز  أحد  هو  الجديدة  المنتجات  تطوير 
والقيمة.  الحجم  حيث  من  سواء  األساسية، 
المخبوزات  منتجات  الكبرى”  “المطاحن  دخلت 
المجمدة )للمؤسسات والمستهلك( ذات الهامش 
أطلقت  فقد  الحيوان  علف  وفي  المرتفع  الربحي 
الحافر  وذوات  والدواجن  لألبقار  مخصصة  أعالف 
المثالي”  “البروتين  وكذلك  والجمال  والمجترات 
بأنشطة  ارتقى  قد  األخير  وهذا  الدجاج.  لتسمين 
العلف في المطاحن الكبرى إلى أعلى المستويات 
العالمية وجعل من المطاحن الكبرى العالمة األكثر 
الحيوان في  تغذية  خبراء  لدى  وموثوقيًة  تفضياًل 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

النمو  في  كبيرًا  دورًا  لعب  التوزيع  رقعة  توسيع 
بالتماشي مع إستراتيجية  التركيز  وظل دائمًا محل 
العمل. أما في قنوات التوزيع التقليدية الموجودة 
فقد  التجزئة،  وزبائن  المحلية  األسواق  كالمخابز، 
ازداد التوزيع والوعي بالمنتجات من خالل تخصيص 
مفردة.  قناة  كل  لتناسب  بعناية  مرّكبة  منتجات 
في عام 2009، كسبت المطاحن الكبرى زبائن جدد 

وقنوات توزيع جديدة كبلدية العين وبلدية أبوظبي 
وهذا ما أتاح فرصًا جديدة للتوسع المستقبلي.

على  القادمة  للفترة  العمل  إستراتيجية  تركز 
الدقيق  مجاالت  األرباح في  كبير في  نمو  تحقيق 
في  أيضًا  وبالتساوي  به،  المتعلقة  والمنتجات 
هامش  زيادة  مبادرات  خالل  من  األعالف  مجال 
عام  في  جديدة  الستثمارات  خطط  وهناك  الربح. 
الدقيق  التصنيع في مجال  2010 لالرتقاء بقدرات 
كافة  في  التوزيع  رقعة  لتوسيع  وذلك  واألعالف 
إستراتيجية  وتعزيز  المتحدة  العربية  اإلمارات  أنحاء 

التوسع اإلقليمي للشركة في مجال الدقيق.
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المياه
والمشروبات

حقق قسم أعمال المياه والمشروبات في شركة 
أغذية، “العين للمياه “ من جديد أداًء متميزاً في عام 

2009 وذلك من خالل استراتيجية عمل مركزة هادفة 
مبنية على دفع النمو المستمر في مجال المياه 

المعبأة مترافقًا مع الدمج الفعال لمشروع عصائر 
“كابري- صن” األمر الذي نتج عنه مبيعات بلغت 206 
ماليين درهم إماراتي وهو ما يمثل نمواً قويًا بنسبة 

49 ٪ مقارنًة بعام 2008.

عزز   قد  األعمال  وتوسيع  الفّعال  التوحيد  إن 
حيث  أبوظبي  في  أصاًل  القوية  قاعدته  من 
قادت  للزبائن.  األول  الخيار  المعبأة  المياه  تشكل 
تحسين  مجال  في  الماضي  العام  استثمارات 
ثاني  المشروع  يصبح  أن  إلى  والتوزيع  المبيعات 
المعبأة في دبي  المياه  المشاريع في مجال  أكبر 
والشارقة واإلمارات الشمالية. في عام 2009 فتح 
مشروع المياه المعدنية خطوط بيع كبيرة في عدد 
من القطاعات الهامة فأصبحت شركة العين للمياه 
مثل  هامة  لقطاعات  الرسمي  المزود  المعدنية 
طيران اإلمارات، شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، 
من  وكل  والفنادق،  للسياحة  الوطنية  الشركة 

بلديتي العين وأبوظبي.  

كذلك حققت العين للمياه المعدنية انجازات هامة 
خالل  من   2009 عام  في  التصدير  مستوى  على 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  التوزيع  شبكة 
في البحرين وقطر وعمان وتوسعت أكثر من خالل 
تعيين موزع رسمي لها في الكويت. أدى ذلك إلى 
ارتفاع حجم الصادرات الكلي بزيادة 30 بالمائة عن 

عام 2008. 

وآيس  صن  كابري  عصائر  مشروعا  ساهم  كذلك 
كريستال لعبوات سعة خمسة غالونات، مساهمة 

هامة في االنجاز الكبير لعام 2009.

صن  كابر  عصائر  مشروع  إطالق  إعادة  تم  حيث 
في السوق اإلماراتية عقب افتتاح منشأة تصنيع 
جديدة في العين عام 2009. إن التركيز الكبير على 

الفّعال  الترويجي  الدعم  إلى  إضافة  المبيعات، 
واالستقراء الصحيح للسوق قد عّزز اسم كابري صن 
التجاري كخياٍر أول لعصائر األطفال في العالم. كما 
أن هذا االسم صعد وبسرعة إلى صدارة األسماء 
بحصة  اإلمارات  في  العصائر  قطاع  في  التجارية 
عصائر  تقرير  )المصدر:  بالمائة   8 بلغت  سوقية 
قطاع التجزئة سبتمبر/أكتوبر 2009(. كذلك ارتفعت 
أسواق  في  وتوزيعه  صن  كابري  عصائر  مبيعات 
مع  االسم  باندماج  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
المشروع الناجح لتوزيع المياه المعبأة لضمان وحدة 

الجاهزية والعمل بين المشروعين.

واصلت آيس كريستال تكريس نفسها كاسم تجاري 
غالونات،  خمسة  سعة  عبوات  مجال  في  قوي 
مبيعات  أكثر في قطاع  ترسيخ مجال نشاطها  مع 
 36 بمعدل  اإلجمالي  النمو  وازداد  المؤسسات 
مع  النمو  هذا  ترافق  السابق.  العام  عن  بالمائة 
التي  غالونات  خمسة  سعة  العين  قوارير  إطالق 
استهدفت منازل المستهلكين وقدمت دعمًا كبيرًا 
للمشروع لدخول قطاع خدمة التوصيل إلى المنازل 
والمكاتب وهو قطاع هام ومتعاظم يحتل أكثر من 
في  المعبأة  المياه  حجم سوق  من  بالمائة  ستين 
ملتزم  المعدنية  للمياه  العين  مشروع  اإلمارات. 
وخدمات  منتجات  وتقديم  االستثمار  بمواصلة 
افتتاح  تم  حيث  ومستهلكيه،  لزبائنه  الجودة  عالية 

مركز اتصاالت آلي للعمالء في عام 2009.
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إسماعيل مطر الجنيبي
مهاجم وسط المنتخب الوطني  لإلمارات العربية المتحدة

العين للمياه المعدنية هي الشريك الرسمي 
التحاد اإلمارات لكرة القدم

توجد استثمارات جديدة على مستوى التصنيع ليس 
فقط لتلبية الطلب المتزايد على منتج المياه المعبأة 
عالية الجودة، بل لتوسيع قدرات ومرونة اإلنتاج كجزء 

من خطة التوسع اإلبداعية. والهدف العام من ذلك هو 
توسيع باقة منتجات المشروبات على المدى الطويل، 

ولذلك يتطلع المشروع لخدمة توصيل فعالة ومبادرات 
تعبئة وتغليف صديقة للبيئة. 

التي  األولى  اإلستراتيجية  الخطة  إتمام  عقب 
امتدت لثالثة أعوام في عام 2009، فإن المشروع 
واثق من أنه قد حقق أهدافه الرئيسية في، أواًل، 
تأسيس  ثانيًا،  للمشروع،  قوية  مالية  دورة  تأمين 
قاعدة عمل تشغيلية وتنظيمية راسخة وأخيرًا تعزيز 
المعدنية”  للمياه  “العين  التجاري  االسم  ودعم 

وسمعتها في السوق.

العين  المقبلة، فإن  لخطتها اإلستراتيجية  بالنسبة 
المتنامية  سمعتها  بتعزيز  تلتزم  المعدنية  للمياه 
في السوق اإلماراتية وسوق دول مجلس التعاون 
الخليجي. وستعمل اإلدارة على تحقيق المزيد من 
كمصنع  بـ”العين”  االعتراف  خالل  من  النجاحات، 
لدى  راسخ  تجاري  وكإسم  المنطقة  في  رائد 

المستهلكين.
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معجون الطماطم
والخضروات المجمدة

قسم معجون الطماطم والخضروات المجمدة 
في شركة أغذية، “ مصنع العين لتصنيع وتعليب 

الخضروات” والذي تم افتتاحه في بدايات العام 2008 
تحول من مشروع أساسه التجارة إلى مشروع بناء 

عالمة تجارية.

مبيعات المشروع عام 2009 بلغت 46 مليون درهم 
بالمائة عن عام 2008،   8 بلغ  نمو  إماراتي بمعدل 
الطماطم  معجون  بقيادة  النمو  هذا  تحقق  وقد 
واألسعار المرتفعة للخضروات المجمدة. تناقصت 
أسعار  النخفاض  نتيجًة  اإلجمالية  الربح  هوامش 
وتدفق  العالمية  األسواق  في  الطماطم  معجون 

أصناف أرخص وأقل جودة من الصين.

الحصة  في  ملحوظة  زيادة  المشروع  حقق  وقد 
 12 بنسبة   2009 "العين"عام  لعالمة  السوقية 
بالمائة  و5  الطماطم  لمعجون  بالنسبة  بالمائة 
للخضروات المجمدة، ليصبح المشروع الثاني في 
سوق معجون الطماطم ومنافسًا قويًا في مجال 

الخضروات المجمدة.

على  بقوة  العمل  المشروع  باشر   ،2009 عام  في 
خمسة  بإطالق  جديدة،  منتجات  تطوير  خط  تأسيس 
كرتونية،  علب  في  طماطم  معجون  جديدة،  منتجات 
صلصة  من  صنفان  أكياس،  في  طماطم  معجون 
زيت  من  أصناف  خمسة  برطمانات،  في  المعكرونة 
الزيتون فائق الجودة وثالثة أصناف من مزيج الشوربات 
المجمدة. يعتبر تطوير المنتجات الجديدة األساس في 
تقّدم إستراتيجية العمل وسيبقى المساهم الرئيسي 
من  العديد  وجود  مع   ،2010 لعام  األعمال  نجاح  في 

خطط تطوير المنتجات الجاهزة للتطبيق.

من  العمل  سوق  في  التجاري  االسم  ترسيخ 
التركيز  محل  دائمًا  كان  الجغرافي  التوسع  خالل 
حقق   2009 عام  ففي  المشروع.  إستراتيجية  في 
الدول  أسواق  كل  في  ناجحًا  حضورًا  المشروع 
الخليجية واألسواق المجاورة. كما أن شبكة التوزيع 
التي تم تـاسيسها مؤخرًا، تم إعدادها لتكون منصة 
الموجود  العمل  حجم  وتوسيع  لدخول  االنطالق 
وتعزيز المكانة المستقبلية في المناطق المجاورة. 

اإلنتاجية  والمشروبات"  لألغذية  العين   " منشأة 
خارج  ألغذية  دولي  توسع  أول  هي  مصر  في 
اإلمارات. مع بدء صناعة وشحن معجون الطماطم 
عام  من  أغسطس  شهر  في  المنشأة  هذه  في 
2009. تم شحن أغلب الكميات إلى مصنع الشركة 
في اإلمارات مع تصدير كمية قليلة إلى األسواق 
إنتاجه  خط  بتوسيع  المصنع  ويقوم  الدولية. 
ليشمل عصائر الفواكه المركزة والبطاطس المقلية 

والخضروات المجمدة.    

في  ليستمر  المشروع  تجهيز  تم  قدمًا،  للمضي 
لالسم  إستراتيجية  إدارة  خالل  من  النمو  تحقيق 
منتجات  وتطوير  الجغرافي  والتوسع  التجاري 

جديدة.
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مجلس
اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس إدارة

رئيس دائرة الشؤون البلدية، أبوظبي
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

سعادة ماجد سالم الرميثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي لقسم العقارات
هيئة أبوظبي لالستثمار

سعادة أبو بكر صديق خوري
عضو

العضو المنتدب لشركة صروح العقارية ش.م.ع

سعادة جمعة الخيلي
عضو

مدير تنفيذي دائرة األسهم، الشرق األقصى
هيئة أبوظبي لإلستثمار
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سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
عضو

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

سعادة طارق المسعود
عضو

نائب العضو المنتدب
في شركة المسعود للسيارات

سعادة سهيل العامري
عضو

المدير العام
للشركة القابضة العامة
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اللجنة 
التنفيذية

إقبال حمزة
باكستاني، 49 عامًا

المدير المالي األول
انضم إلى مجموعة أغذية في أغسطس 2006.

وتشمل وظائفه السابقة: المدير المالي اإلقليمي، 
جيليت / بروكتر آند جامبل، روسيا والجمهوريات 

المستقلة. المدير المالي االقليمي، جيليت، الشرق 
األوسط وأفريقيا.

توفيق الشّعار
لبناني، 53 عامًا

مدير عام - إدارة الموارد البشرية
انضم إلى مجموعة أغذية في يناير 2008. وتشمل وظائفه 
السابقة : نائب رئيس الموارد البشرية والتنمية اإلدارية في 

مجموعة الحميضي الكويت، المدير العام األقليمي إلدارة 
الموارد البشرية - أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا لدى شركة 
سيتا في روما وجنيف، المدير اإلقليمي لشؤون الموظفين 

شركة ويتاكر اإلمارات.

طارق عـزيـز
بريطاني، 46 عامًا

مدير عام - إدارة المشاريع وحلول األعمال
انضم إلى مجموعة أغذية في فبراير 2007. وتشمل وظائفه 
السابقة : مساعد المدير المالي، بروكتر آند جامبل، المملكة 
المتحدة. المدير المالي، مجموعة جيليت، المملكة المتحدة، 
أفريقيا، الشرق األوسط والمناطق الشرقية، المدير المالي 

اإلقليمي، جيليت، روسيا.

فادي األسعد
أمريكي / لبناني، 47 عامًا

مدير عام - إدارة التصنيع
انضم إلى مجموعة أغذية في يوليو 2009. وتشمل وظائفه 

السابقة : مدير التصنيع، "مارس" دبي والقاهرة. مدير 
اإلنتاج، بيبسي كوال / تروبيكانا الواليات المتحدة األمريكية. 

مدير هندسة اإلنتاج، بوردن / هاينز الواليات المتحدة 
األمريكية.

إلياس أسيماكوبولوس
يوناني، 47 عامًا
الرئيس التنفيذي

انضم إلى مجموعة أغذية في يوليو 2006 كأول رئيس 
تنفيذي. وتشمل وظائفه السابقة : المدير العام اإلقليمي 

في ريكيت بينكيسر، الشرق األوسط وشمال أفريقيا. المدير 
العام، جيليت التشيك وسلوفاكيا.
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محمد صالح عطوية
مصري، 56 عامًا

المدير العام لمصنع العين، مصر
انضم إلى مجموعة أغذية في ديسمبر 2006 تعين

كمدير التصنيع للمجموعة. وتشمل وظائفه السابقة : مدير 
التصنيع، جيليت، روسيا. 

مانوليس تريجونيس
يوناني، 46 عامًا

المدير العام للدقيق والعلف الحيواني
انضم إلى مجموعة أغذية في سبتمبر 2009. وتشمل 

وظائفه السابقة : المدير العام، فيفاتريا، وسط وشرق 
أوروبا. المدير العام، "مارس"، اليونان. مدير اإلنتاج، 

جونسون آند جونسون، اليونان.

فصحات بيك
كندي، 52 عامًا

المدير العام للمياه والمشروبات
انضم إلى مجموعة أغذية في يوليو 2006.

وتشمل وظائفه السابقة: المدير التجاري، آسيافود آند 
سناكس، بيبسي انترناشيونال، جنوب آسيا. مدير التسويق 

والمبيعات، جي. تي. انترناشيونال إس. إيه. جمهورية 
التشيك وسلوفاكيا.

ستيفانو كوترونا
إيطالي، 43 عامًا

المدير العام لمعجون الطماطم والخضروات المجمدة
انضم إلى مجموعة أغذية في نوفمبر 2007. وتشمل 

وظائفه السابقة : مدير التسويق والمبيعات، إتش. جي. 
هاينز، الشرق األوسط وأفريقيا.
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حوكمة
الشركة

يلتزم مجلس إدارة أغذية إلتزامًا تامًا بالحماية 
المستمرة لمصالح جميع المساهمين عبر تطبيق 

معايير عالية لحوكمة الشركات. وإن التطبيق الفعال 
للخطوط اإلرشادية لحوكمة الشركات،

ويؤدي  الشركة  لنزاهة  األساسية  القاعدة  يشكل 
ومستدامة.  قوية  تجارية  نتائج  إلى  النهاية  في 
تهدف أغذية إلى الحفاظ على قيمة المساهمين 
من  عالية  مستويات  ضمان  خالل  من  وتعزيزها 

المهنية واألداء المؤسسي والمساءلة.

فلسفة الشركة حول قانون حوكمة الشركة
األسهم  مالكي  تجاه  بمسؤوليتها  أغذية  تقر 
الجيدة  القواعد  بأن  الشركة  وتؤمن  المتعددين. 
لحوكمة الشركات تساعد على تحقيق التزام اإلدارة 
األهداف  وضع  عبر  للمساهمين  قيمة  بتوفير 
قواعد  توفر  إليها.  والوصول  للشركة  التجارية 
ليتمكن  مناسبًا  إطارًا  الصحيحة  الشركة  حوكمة 
من  التنفيذية  واإلدارة  ولجانه  اإلدارة  مجلس 
التمثيل األمثل لمصالح الشركة ومالكي أسهمها. 
تحافظ أغذية على مستويات عالية من الشفافية، 
وهذا  المتميز،  اإلداري  واألداء  والمساءلة 
وأهداف  استراتيجيات  ومراقبة  إعتماد  يتضمن 
مسؤولياتها  مع  تتوافق  للشركة  مناسبة  وآليات 
لقواعد  الملزم  التطبيق  إن  واألخالقية.  القانونية 
األخالق المهنية يضمن جودة حوكمة الشركة في 

ممارساتها ونشاطاتها عبر المؤسسة كاملة.

في   )SCA( والسلع  المالية  األوراق  هيئة  ُتلزم 
اإلمارات العربية المتحدة جميع الشركات المسجلة 
في اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق قواعد حوكمة 
 .2010 أبريل  نيسان/  نهاية  أقصاه  بتاريخ  الشركة 
األساسية،  المتطلبات  حققت  قد  أغذية  أن  وبما 
فإنها تركز حاليًا على معالجة عدد صغير من الثغرات 
بهدف االلتزام الكامل ضمن اإلطار الزمني المحدد 

.)SCA( من قبل

تداول األوراق المالية للشركة
بأوراقها  للتداول  حازمة  سياسة  الشركة  وضعت 
المالية من قبل موظفيها وأعضاء مجلس اإلدارة. 
تضمن هذه السياسة التوافق التام مع لوائح سوق 
أبوظبي لألوراق المالية )ADX( المتعلقة بالتداول 

بناءًا لمعلومات داخلية.

مجلس اإلدارة
دور مجلس اإلدارة

إدارة  ضمان  عن  بالكامل  مسؤول  اإلدارة  مجلس 
الشركة بالشكل الذي يحفظ مصالح المساهمين.

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للمجلس:

المبادرة ضمن  بروح  تتمتع  للشركة  قيادة  تأمين   •
تقييم  من  يمكن  وفعال  متعقل  توجيهي  إطار 

وإدارة المخاطر.

أن  من  والتأكد  الشركة  ومعايير  قيم  وضع   •
التزاماتها تجاه حاملي األسهم واآلخرين مفهومة 

ومجابة.

األفضل  لتحقيق  وعناية  وحرص  بصدق  العمل   •
بين  المصالح  تضارب  وتجنب  الشركة  لمصالح 

كون الشخص مديرًا وأي مصالح شخصية أخرى.

اقتراحات  في  البناءة  والمساهمة  المساعدة   •
تطوير اإلستراتيجية.

عمل  لضمان  العقالنية  اإلستفسارات  وضع   •
لتحقيق  قانوني  وبشكل  بفعالية  الشركة 

أهدافها.

إجراء التحليالت الجادة لجميع االقتراحات المقدمة   •
للمجلس.

اجتماعات  قاعة  في  البناءة  المناقشات  تشجيع   •
القضايا  جميع  حصول  وضمان  اإلدارة  مجلس 
اتخاذ  قبل  المالئم  التقدير  على  العالقة  ذات 

القرار.

لتحقيق  سعيها  في  اإلدارة  أداء  في  التدقيق   •
وتدقيق  عليها  المتفق  والتطلعات  األهداف 

تقارير األداء.

29 /  التقرير السنوي لعام 2009



سعادة أبو بكر صديق خوري
عضو

عضو مجلس إدارة منتدب، شركة صروح العقارية 
ش.م.ع

عضو مجلس إدارة  شركة الواحة كابيتال ش م ع

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة

عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية

سعادة جمعة الخيلي
عضو

مدير تنفيذي  دائرة األسهم - الشرق األقصى 
هيئة أبوظبي لإلستثمار

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي اإلسالمي

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
عضو

رئيس مجلس إدارة - مؤسسة ثاني مرشد

رئيس مجلس إدارة – ثاني مرشد يونيلفر

رئيس مجلس إدارة – شركة الجرافات البحرية 
الوطنية

سعادة طارق المسعود
عضو

نائب العضو المنتدب، المسعود للسيارات

سعادة سهيل العامري
عضو

المدير العام للشركة القابضة العامة

رئيس مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء 
ش م ع

عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للصناعات 
األساسية

عضو مجلس إدارة شركة الفوعة

عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات لصناعات 
الحديد

التأكد بأن تحقيق أهداف الشركة التي تم الوصول   •
إليها من خالل احتساب المخاطرة يتوافق مع توجه 
المعلومات  وحدة  بأن  وأيضًا  للمخاطرة.  الشركة 
المالية والضوابط المالية وأنظمة إدارة المخاطر 

فعالة.

خالل عام 2009، تم عقد أحد عشر اجتماعًا لمجلس 
اإلدارة.

تشكيل مجلس اإلدارة
 3 تبلغ  ثابتة  لمدة  أغذية  إدارة  مجلس  انتخاب  يتم 
ويأخذ  الشركة  المساهمين في  قبل  سنوات من 
تشكيل مجلس اإلدارة بعين االعتبار توازنًا مناسبًا 
التنفيذيين  وغير  التنفيذيين  المجلس  أعضاء  بين 

والمستقلين.

االجتماع  في  الحالي  اإلدارة  مجلس  انتخاب  تم 
نيسان/  من  والعشرين  الرابع  في  السنوي  العام 
المجلس  يضم  سنوات.   3 تبلغ  لمدة   2008 أبريل 
غير  مستقاًل  رئيسًا  ويتضمن  أعضاء،  سبعة  حاليًا 
تنفيذيين.  مستقلين  غير  أعضاء  وستة  تنفيذي، 

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

معالي راشد مبارك الهاجري
الرئيس

رئيس دائرة الشؤون البلدية- أبوظبي

عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

رئيس وعضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي 
للتخطيط العمراني

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة

عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

عضو مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت 
التقاعد إلمارة أبوظبي

سعادة ماجد سالم الرميثي
نائب الرئيس

المدير التنفيذي إلدارة العقارات – هيئة أبوظبي 
لالستثمار
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وفقًا لنظام الشركة األساسي، يتم تحديد مكافآت 
أعضاء مجلس إدارة أغذية من قبل الشركة القابضة 

العامة من وقت إلى آخر.

لعام  اإلدارة  مجلس  جلسات  حضور  بدل  دفع  تم 
2008 والبالغ 1.3 مليون درهم إماراتي إلى أعضاء 

المجلس في 2009. بلغت المكافآت في 2009 
1.5 مليون درهم إماراتي.

الرئيس التنفيذي
دور الرئيس التنفيذي

اإلدارة.  مجلس  قبل  من  التنفيذي  الرئيس  يعين 
تحديد  هي  التنفيذي  للرئيس  األساسية  المهمة 
وتطبيق رؤية ومهمة وإستراتيجية األعمال وتنظيم 
ككل  الشركة  عمليات  عن  مسؤول  وهو  العمل. 
إدارة  عليه  ويجب  الدائم  والنمو  األرباح  وتحقيق 
عاتق  على  كذلك  يقع  أهدافها.  لتحقيق  الشركة 
الرئيس التنفيذي مهمة تحقيق األهداف والتوقعات 
وضمان  اإلدارة،  مجلس  يحددها  التي  واألغراض 
تحديد  حيث  من  بفعالية  العمليات  جميع  إدارة 

المصادر بشكل مالئم يحقق األرباح.

المسؤوليات
تتضمن المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي: 

األداء االستراتيجي
والدعوة  أغذية  شركة  وثقافة  قيم  تحديد   •

لتطبيقها.

للشركة  الشاملة  اإلستراتيجية  الخطط  تنفيذ   •
قبل  من  الموضوعة  األهداف  تحقيق  وضمان 

مجلس اإلدارة

منظماتية  بنية  تطوير  وضمان  الموارد  تأمين   •
اإلستراتيجية  األهداف  تالءم  وحيوية  فاعلة 

لشركة "أغذية".

التي  الحاسمة  واالتفاقيات  المفاوضات  إجراء   •
تكون ذات أثر استراتيجي/حاسم على استمرارية 

الشركة ونجاحها وتطورها.

ألي  المقترحة  اإلستحواذ  عمليات  استعراض   •
مشاريع تجارية جديدة مع مجلس اإلدارة.

عملها  وأهداف  "أغذية"  صورة  وحماية  تعزيز   •
مع  العالقات  وتمتين  وتأسيس  للخارج  بالنسبة 

السوق واألطراف األخرى.

التنسيق مع اإلدارة العليا في صياغة األهداف   •
إلى  إضافة  بمهامها  تتعلق  التي  واألغراض 

تطوير الموازنة.

باألهداف  ومقارنتها  العمليات  نتائج  استعراض   •
المناسبة  المعايير  تطبيق  وضمان  الموضوعة 

لتصحيح اإلنحرافات إن وجدت.

المالية  البنية  وسالمة  صالحية  على  اإلشراف   •
للشركة.

تقديم التقارير
والفصلية  الشهرية  المالية  البيانات  إقرار   •

والسنوية الختامية وتقارير اإلدارة.

التي  والقضايا  والتوصيات  التقارير  استعراض   •
مع  فيها  الرأي  وإعطاء  العليا  اإلدارة  تعرضها 

التوجيهات الالزمة.

تقديم تقارير بشكل منتظم لمجلس اإلدارة حول   •
من  وغيرها  ومشاكلها  وأدائها  الشركة  خطط 

المسائل الهامة.

المباشرة  للتقارير  دوري  تقييم  عملية  إجراء   •
متواصل  ذاتي  تطوير  برنامج  وجود  وضمان 

لإلدارة العليا.

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
المخاطر  إلدارة  مناسبة  نشاطات  وجود  ضمان   •

في الشركة على مستوى واسع.

دعم لجنة التدقيق لضمان فعالية وصالحية برامج   •
التدقيق الداخلي المطبقة.

المتطلبات القانونية
ضمان سالمة الحالة القانونية للشركة وفروعها   •
الواجبة  والتشريعات  القوانين  لكل  والخضوع 

التطبيق.

تقييم األداء والتواصل
األساسي  الرسمي  المتحدث  بواجبات  القيام   •

لشركة "أغذية".

مجلس  إلى  العمل  سير  عن  المنتظم  اإلبالغ   •
اإلدارة والمساهمين والموظفين.

والخارجي  الداخلي  التواصل  وتنظيم  تشجيع   •
والتعاون  بالشفافية  تتسم  عمل  بيئة  وخلق 

وتأمين التواصل الفعال المالئم عبر الشركة.

العليا  اإلدارة  بتوظيف  المتعلقة  القرارات  اتخاذ   •
بالتشاور مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

عليها  واإلشراف  العليا  اإلدارة  أداء  تدابير  تحديد   •
وتولي مسؤولية تطويرها بما في ذلك المراجعة 

الدورية لألداء وخطط التطوير.
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ضمان وضع خطط متعاقبة لكل المواقع اإلدارية   •
الرئيسية خارج نطاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق
ُتعين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة وتتألف 
من أربعة أعضاء هم بتاريخ هذا التقرير: ثالثة مدراء 
تنفيذيين وعضو يتمتع بخبرة مالية  مستقلين غير 
وضمان  بمراقبة  التدقيق  لجنة  تقوم  محاسبية. 
البيانات المالية لشركة "أغذية" وتوافقها  سالمة 
والقوانين  التنظيمية  والمتطلبات  القوانين  مع 
الداخلية، وكفاءة وظيفة إدارة المخاطر، استقاللية 
المدققين  وأداء  الشركة  مدققي  ومؤهالت 

الداخليين وسالمة مهمة التدقيق.

األهداف
اللجنة،  بين  حر مفتوح  تواصل  اللجنة على  تحافظ 
المدققين الخارجيين، المدققيق الداخليين واإلدارة 
تدقيق  للجنة  األخرى  األهداف  وتتضمن  العليا. 

الحسابات:

وأية  للشركة  المالية  البيانات  سالمة  مراقبة   •
بيانات مالية تتعلق بأداء الشركة المالي، ومراجعة 
األحكام الخاصة بالتقارير المالية الهامة المتضمنة 

فيها.

المخاطر  وإدارة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  مراجعة   •
الخاصة بالشركة.

مراقبة ومراجعة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي   •
للشركة.

تعيين،  بشأن  اإلدارة  لمجلس  توصيات  رفع   •
الحسابات  مدققي  ومكافأة  إبعاد  تعيين،  إعادة 
قبل مجلس  الفوري من  الرد  الخارجيين وضمان 
خطابات  تحتويها  التي  المسائل  على  اإلدارة 

مدققي الحسابات الخارجيين. 

مراجعة ومراقبة استقاللية وموضوعية مدققي   •
التدقيق،  عملية  وفعالية  الخارجيين،  الحسابات 
المهنية  المتطلبات  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع 

والتنظيمية ذات الصلة.

بتكليف  المتعلقة  السياسات  وتطبيق  تطوير   •
مدققي الحسابات الخارجيين تقديم خدمات في 
األدبي  الدليل  مراعاة  مع  التدقيق،  غير  مجاالت 
المتعلق بتقديم الخدمات غير المحاسبية من قبل 

شركة مدققي الحسابات الخارجيين.

المسائل  حول  اإلدارة  مجلس  إلى  التقارير  رفع   •
التحسين  أو  التفعيل  اللجنة  برأي  تتطلب  التي 
لتحقيق  الالزمة  بالخطوات  توصيات  وتقديم 

ذلك.

خالله  من  الموظفون  يستطيع  نظام  تأسيس   •
وبشكل سري اإلبالغ عن شكوكهم حول انتهاكات 
محتملة في التقرير المالي أو الرقابة الداخلية أو 
أية مسألة أخرى وتأمين اإلجراءات المالئمة إلجراء 

تحقيقات عادلة ومستقلة في هذه المسائل.

عضوية اللجنة
رئيسًا سعادة جمعة الخيلي 

عضوًا سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي 

عضوًا سعادة طارق المسعود 

عضوًا السيد حسان آغا 

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خالل عام 2009 

لجنة الترشيح والمكافآت
إطار  استعراض  بمسؤولية  اللجنة  هذه  تقوم 
كما  والمكافآت  البشرية  الموارد  برنامج  عمل 
المكافآت  حول  اإلدارة  لمجلس  توصياتها  وتقدم 
الشركة  مدراء  خدمة  وشروط  والمخصصات 
التنفيذيين لضمان حصولهم على المكافأة العادلة 

لقاء مساهمتهم الفردية في الشركة.

األهداف
مساعدة  هي  المكافآت  للجنة  األساسي  الهدف 

مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بـ:

واألرباح  للمكافآت  السنوية  والمراجعة  الصياغة   •
والمدراء  التنفيذي  بالرئيس  الخاصة  والحوافز 
التنفيذيين للشركة ومعقولية المكافآت واألرباح 
أداء  مع  وتماشيها  العليا  لإلدارة  منحت  التي 

الشركة.

تقرير احتياجات الشركة من الطواقم المؤهلة من   •
مستوى المدراء التنفيذيين وأسس االختيار.

الشركة  لمدراء  السنوي  األداء  مراجعة   •
التنفيذيين.

إدارة عملية الترشيح وتنصيب المدراء بالتماشي   •
مع القوانين والتشريعات الواجب إتباعها.
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عضوية اللجنة 
رئيسًا سعادة أبو بكر صديق خوري 

عضوًا سعادة ماجد سالم الرميثي 

عضوًا سعادة سهيل م العامري 

غير  مستقلون  أعضاء  هم  اللجنة  أعضاء  جميع 
تنفيذيون في مجلس اإلدارة.

عقدت اللجنة اجتماعين خالل السنة الفائتة.

التدقيق الداخلي
يقدم قسم التدقيق الداخلي في شركة "أغذية" 
رئيس  يعين  الحسابات.  تدقيق  لجنة  إلى  تقاريره 
الحسابات.  تدقيق  لجنة  قبل  من  القسم  هذا 
هدف قسم التدقيق الداخلي تقديم خدمات تأكيد 
واستشارات مستقلة وموضوعية باستخدام مقاربة 
المخاطر،  إدارة  فعالية  لتحسين  منضبطة  منهجية 
الرقابة الداخلية، وعملية الحوكمة وسالمة عمليات 
غرض  الداخلي  التدقيق  ميثاق  ويبين  الشركة. 

وسلطة ومسؤولية وظيفة التدقيق الداخلي. 

الداخلي  التدقيق  يقوم قسم  التي  التقارير  ترفع 
بإعدادها إلى لجنة تدقيق الحسابات واإلدارة العليا 
للشركة. تراقب لجنة تدقيق الحسابات على أسس 
جارية، للتقدم الذي أحرزته اإلدارة بالنسبة لمعالجة 
القضايا والنتائج التي توصل إليها قسم التدقيق 
الداخلي. وتقوم لجنة تدقيق الحسابات بالنظر في 

فعالية مدققي الحسابات الداخليين. 

مصاريف مدققي الحسابات الخارجيين 
الشركة  حسابات  مدققي  اإلدارة  مجلس  يسمي 
مدققي  لجنة  توصيات  إلى  باالستناد  الخارجيين 
مدققي  تعيين  على  المصادقة  وتتم  الحسابات. 
قبل  من  مكافآتهم  وتحديد  الخارجيين  الحسابات 
ونفقات  مصاريف  للمساهمين.  العامة  الهيئة 
المحاسبة وما يتصل بها مقابل الخدمات المقدمة 
الخارجيين كي بي أم جي  من مدققي الحسابات 

خالل عام 2009 هي 495,867 درهم إماراتي.

نظام الرقابة الداخلية
"أغذية"  شركة  في  الداخلية  الرقابة  نظام  يهدف 
إلى تمكين مجلس اإلدارة والمدراء من تنفيذ أغراض 
عمل الشركة. ويساهم نظام الرقابة الداخلية في 

حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

هدف نظام الرقابة الداخلية في الشركة هو تأمين 
الصحيح  والتوثيق  الداخلية،  الرقابة  أعمال  تنفيذ 
والتأكد من  عليها  والحفاظ  واإلجراءات  للسياسات 

إدارتها  ضمن  بالمؤسسة  مدمجة  وأنها  إتباعها، 
العادية وعمليات الحوكمة.

ومعالجة  وتقييم  لتحديد  مستمرة  عملية  هناك 
واإلدارة مسؤولة  الشركة.  تواجهها  التي  المخاطر 
أثرها  وتقييم  األساسية  المخاطر  تحديد  عن 

االحتمالي عبر عمليات رسمية محددة.

صالحة  وإجراءاته  سياسته  اإلدارة  مجلس  يعتبر 
وفعالة ويدرك أن نظامًا كهذا معد لتخفيف مخاطر 
وذلك  تمامًا  إلزالتها  معدًا  كونه  من  أكثر  الفشل 
ضمانة  تقديم  ويستطيع  العمل  أهداف  لتحقيق 
أو  المحرفة  الوقائع  معقولة وليست مطلقة ضد 

الخسارة.
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السويسري  المعهد  مع  بالتعاون  الدراسية  المنح 
للطحن في مدينة سانت غالين، سويسرا.

اإلماراتيين في  الخريجين  من  إثنان  يتمكن  سوف 
هذه  من  اإلستفادة  الميكانيكية  الهندسة  مجال 
في  التخصص  لمتابعة  للسفر  الدراسية  المنحة 
المعهد السويسري للطحن والحصول على دبلوم 
كما يضمن  المطاحن.  وإدارة  تكنولوجيا  عالي في 
العالي  الدبلوم  هذا  على  الحصول  عند  البرنامج 
لتصنيع  الشركة  فرع  في  ممتازة  وظيفية  فرص 

الدقيق والعلف الحيواني.

مبادرات المسؤولية 
االجتماعية للشركة

البيئة 

تخفيض استهالك. إعادة استعمال. تدوير
العالم  دول  أكثر  من  واحدة  اإلمارات  دولة  تعتبر 
األفراد.  مستوى  على  المعبأة  للمياه  استهالكًا 
ففي كل عام تستخدم حوالي 80,000 طن من مادة 
)بولي إيثيلين تيرفتاالت ( إلنتاج عبوات المياه في 
هذا السوق المتنامي. وبالنظر إلى ذلك، أصبحت 
عملية تدوير عبوات المياه أولوية بالنسبة للحكومة 

ومصّنعي المياه في اإلمارات العربية المتحدة.

وكإحدى رائدات شركات صناعة المياه في اإلمارات، 
فإن شركة العين للمياه المعدنية، المملوكة بنسبة 
100% من قبل أغذية، أخذت دورًا رئيسيًا في تقليل 
في   ) تيرفتاالت  إيثيلين  )بولي  مادة  استخدام 
صناعة العبوات، وفي زيادة مستوى إعادة تدويرها 

في جميع أنحاء اإلمارات.

األعمال  تأثير  بتقليل  الشركة  التزام  مع  وتماشيًا 
استخدام  خفضت  العين  شركة  فإن  البيئة،  على 
مادة )بولي إيثيلين تيرفتاالت( في صناعة العبوات 
واألكواب بنسبة 10 بالمائة في العامين األخيرين. 

العين  شركة  أطلقت   ،2009 العام  بداية  في 
القوارير" لتشجيع عمليات  للمياه حملة " تقليص 
في   ) تيرفتاالت  إيثيلين  )بولي  مادة  تدوير  إعادة 
مختارة  مدارس  في  المشروع  وجرى  المدارس. 
استخدم  العين.  هيلتون  فندق  وفي  العين  في 
لتقليص  نوعها  من  فريدة  آلة  فيه  المشاركون 
 90 حتى  العبوة  حجم  بتقليص  تسمح  العبوات، 
بالمائة، وهذا يسهل القيام بعملية إعادة تدوير أكثر 
الناتجة  الكربون  غاز  انبعاثات  تقليل  وكذلك  فاعلية 
التي  العبوات  جمع  وتم  التدوير.  إعادة  عملية  عن 
عمل المشاركون عليها ونقلت إلى منشأة إلعادة 

التدوير في الفجيرة.

إلى  المعدنية  للمياه  العين  شركة  انتقلت  كذلك 
استخدام مواد التغليف والرزم المعاد تدويرها في 
كل منتجاتها الموزعة لتقلل استخدام مواد التغليف 

بنسبة 15 بالمائة.

عالوة على ذلك، تعمل الشركة مع شركة استشارات 
معروفة بهدف خفض استهالك الطاقة. حيث تم 
استهالك  خفض  إمكانية  مدى  حول  ورشة  عقد 
وأشار  المعدنية.  للمياه  العين  شركة  في  الطاقة 
تقرير مؤقت إلى إمكانية خفض استهالك الطاقة 
بنسبة 15-20 بالمائة )ماء( على المستوى المنظور 

المبادرة  تطبيق وتوسيع هذه  للعمل سيتم  وفقًا 
عبر كل وحدات اإلنتاج خالل عام 2010.

الموارد البشرية

التوطين
إن الغرض من التوطين هو توفير فرص متكافئة 
مما  المتحدة  العربية  اإلمارات  مواطني  لجميع 
الطويل  المدى  على  فاعل  بدور  قيامهم  يضمن 

في التنمية واإلكتفاء اإلقتصادي للوطن. 

في  الوطنية  للكفاءات  أغذية  برنامج  تأسس 
تطوير  في  للمساهمة  يهدف  وهو   ،2008 العام 
المهارات الفكرية والعملية واإلبداعية كما القيادية 
اإلماراتيين وذلك  الموظفين  لكفاءات مختارة في 
المهنية  التوجهات  تعتمد  تنموية  آليات  خالل  من 
لهؤالء  البرنامج  فيؤّمن  لها.  أساسًا  والطموحات 
الموظفين خطة تطوير مالئمة يكون فيها التوجيه 

والتعليم عنصرين أساسيين.

بلغت نسبة التوطين في العام 2009 في الوظائف 
اإلدارية والمهنية المتخصصة 7%. وتعمل الشركة 
على تحقيق هدٍف طموح من خالل زيادٍة أكبر في 
مما  المتحدة.  العربية  اإلمارات  مواطني  توظيف 
يعني خلق فرص عمل لمتخرجين جدد وكذلك لذوي 

الخبرة في مختلف المجاالت.

جامعة  مع  أغذية  وقعتها  التي  التفاهم  مذكرة  إن 
قد  المنصرم  العام  المتحدة في  العربية  اإلمارات 
ثمانية  فإن  وحاليًا   ،2009 العام  في  تتبلور  بدأت 
من مجموع الموظفين المواطنين في الشركة قد 

تخرجو من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

المعارض  في  المشاركة  اسراتيجية  أغذية  تعتمد 
أبوظبي  مدينتي  في  وبخاصة  المحلية  المهنية 
في   2009 عام  في  أغذية  شاركت  فقد  والعين. 
معرض العين للتوظيف وكذلك في المعرض الذي 

نظمته جامعة أبوظبي.

المشاركة  إلتزمت  قد  أغذية  فإن  ذلك  على  عالوًة 
في العام 2010 في ثالث معارض للوظائف في 

كل من أبوظبي والعين ودبي.

إن مشروعًا مثل المطاحن الكبرى الذي يشكل عنصرًا 
هامًا في األمن الغذائي البد أن يكون على رأس 
لذا فقد  كفاءات وطنية،  الوظائف األساسية فيه 
برنامج  العام 2009 إطالق  أغذية في  قررت شركة 
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البيانات المالية
دة الموحَّ

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
بيان الدخل الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد
بيان المركز المالي الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

31 ديسمبر 2009
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموّحدة المرفقة لـ مجموعة أغذية ش.م.ع )“الشركة”( وشركاتها التابعة ويشار إليها مجتمعة بـ )“المجموعة”( والتي تشتمل 
على بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2009، وكذلك بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

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

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. وتشتمل هذه المسؤولية على تصميم 
وتنفيذ واالحتفاظ برقابة داخلية بخصوص إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة والتي تكون خالية من األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أو الخطأ، 

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

مسؤولية مدققي الحسابات

الدولية  للمعايير  بتدقيقنا وفقًا  لقد قمنا  بها.  التي قمنا  التدقيق  أعمال  بناًء على  الموحدة  المالية  البيانات  الرأي حول هذه  إبداء  تنحصر مسؤوليتنا في 
للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية 

خالية من األخطاء المادية.

وتنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ اإلجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإليضاحات في البيانات المالية. وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها 
على األحكام الموضوعة من قبلنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات المخاطر، 
نضع باالعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب 
مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا للمبادئ المحاسبية المستخدمة 

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

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

الرأي

برأينا، أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة - من كافة النواحي المادية - عن المركز المالي الموحد للمجموعــــة كما في 31 ديسمبر 2009 وأدائها 
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة عن السنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وأنها تلتزم ببنود التأسيس ذات الصلة 

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

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

المعلومات  أننا قد حصلنا على كافة  المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )كما هو معدل(، فإننا نؤكد أيضًا  العربية  القانون االتحادي لدولة اإلمارات  كما يقتضي 
واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا، وأن المجموعة قد قامت بمسك سجالت مالية منتظمة وأن اإلدارة قامت بجرد فعلي للمخزون وأن محتويات تقرير مجلس 
اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة تتفق مع ما جاء في السجالت المالية للمجموعة. كما لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقانون المذكور 
أعاله أو لبنود التأسيس حدثت خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا سلبيًا على أعمال المجموعة أو مركزها 

المالي.

منذر الدجاني 
رقم التسجيل: 268

التاريخ: 25 مارس 2010

السادة المساهمين
مجموعة أغذية ش.م.ع.

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
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2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح	      

853.929  921.382 	 	 	 	 	 اإليرادات 	

)675.431(  )671.097(  6 تكلفة المبيعات       

178.498  250.285 	 	 	 	 إجمالي	األرباح	 	

13.036  4.128  7 صافي اإليرادات األخرى       

)58.552(  )78.175(  8 مصروفات البيع والتوزيع       

)55.204(  )68.007(  9 مصروفات عمومية وإدارية       

77.778  108.231 	 	 	 	 النتائج	من	األنشطة	التشغيلية 	

635  1.915 إيرادات التمويل         

)4.712(  )3.745( مصروفات التمويل         

73.701  106.401 	 	 	 	 األرباح	قبل	ضريبة	الدخل	 	

-    )688(  10 مصروفات ضريبة الدخل       

73.701  105.713 	 	 	 	 	 أرباح	السنة 	

73.701  105.713 	 	 	 	 أرباح	السنة	منسوبة	إلى	مالكي	الشركة	 	

0.123  0.176  11 	 	 	 ربحية	السهم	االساسية	والمخففة	)بالدرهم(	 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح	      

73.701  105.713 	 	 	 	 	 أرباح	السنة 	

إيرادات	شاملة	أخرى 	

فروق صرف العمالت األجنبية من العمليات  

)247(  )552( التي تتم بالعمالت األجنبية        

)1.500(  )1.500(  22 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة      

71.954  103.661 	 	 	 	 إجمالي	الدخل	الشامل	للسنة	 	

71.954  103.661 	 	 	 إجمالي	الدخل	الشامل	للسنة	منسوب	إلى	مالكي	الشركة	 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح	      

الموجودات 	

409.318  453.957  13 الممتلكات واآلالت والمعدات       

92.986  92.986  12 الشهرة التجارية       

502.304  546.943 	 	 	 	 إجمالي	الموجودات	غير	المتداولة 	

162.688  232.036  14 المخزون       

137.281  127.303  15 الذمم المدينة التجارية واألخرى       

217.895  93.448  23 المنح الحكومية الغير المستلمة      

40.142  190.224  16 النقد واألرصدة لدى البنوك       

558.006  643.011 	 	 	 	 إجمالي	الموجودات	المتداولة	 	

13.087  5.070  16 السحب المصرفي على المكشوف      

108.402  84.011  19 قروض مصرفية )استحقاق متداول(      

-    2.012  22 المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة      

129.288  173.736  17 ذمم دائنة تجارية وأخرى       

250.777  264.829 	 	 	 	 إجمالي	المطلوبات	المتداولة	 	

307.229  378.182 	 	 	 	 صافي	الموجودات	المتداولة	 	

12.434  12.843  18 تعويضات نهاية خدمة الموظفين      

-    11.522  19 قروض مصرفية )استحقاق غير متداول(      

1.769  1.769 إلتزام طويل األجل        

14.203  26.134 	 	 	 	 إجمالي	المطلوبات	غير	المتداولة 	

795.330  898.991 	 	 	 	 	 صافي	الموجودات	 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 ديسمبر 
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2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح	      

حقوق	الملكية 	

600.000  600.000  20 رأس المال       

19.708  30.279  21 االحتياطي القانوني       

175.869  269.511 األرباح المحتجزة        

)247(  )799( احتياطي التحويل        

795.330  898.991 	 	 	 إجمالي	حقوق	الملكية	منسوبة	إلى	مالكي	الشركة	 	

دة بالنيابة عن مجلس اإلدارة بتاريخ 25 مارس 2010 من قبل: تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحَّ

______________________   ______________________   ______________________
المدير المالي الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة  

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 ديسمبر 
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احتياطى األرباح	 اإلحتياطى	 	 	 	 	 	
اإلجمالى التحويل	 المحتجزة	 القانوني	 رأس	المال	 	 	 	 	

ألف درهم  

723.376  -    111.038  12.338  600.000 الرصيد في 1 يناير 2008     

إجمالي	الدخل	الشامل	للسنة 	

73.701  -    73.701 أرباح السنة      -    -   

إيرادات شاملة أخرى:  

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

)1.500(  -    )1.500( تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة*     -    -    

71.954  )247(  72.201 إجمالي الدخل الشامل      -    -   

تغيرات	المالك	التي	تم	بيانها	مباشرًة	ضمن	حقوق	المليكة 	

-    -    )7.370(  7.370 التحويل إلى احتياطي قانوني      -   

795.330  )247(  175.869  19.708  600.000 الرصيد في 31 ديسمبر 2008     

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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احتياطى األرباح	 اإلحتياطى	 	 	 	 	 	
اإلجمالى التحويل	 المحتجزة	 القانوني	 رأس	المال	 	 	 	 	

ألف درهم  

795.330  )247(  175.869  19.708  600.000 الرصيد في 1 يناير 2009     

إجمالي	الدخل	الشامل	للسنة 	

105.713  -    105.713 أرباح السنة      -    -   

إيرادات شاملة أخرى:  

)552(  )552( الفروق من تحويل العمالت األجنبية     -    -    -    

)1.500(  -    )1.500( تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة*     -    -    

103.661  )552(  104.213 إجمالي الدخل الشامل      -    -   

تغيرات	المالك	التي	تم	بيانها	مباشرًة	ضمن	حقوق	المليكة 	

-    -    )10.571(  10.571 التحويل إلى احتياطي قانوني      -   

898.991  )799(  269.511  30.279  600.000 الرصيد	في	31	ديسمبر	2009   	

* وفقًا لتفسير وزرارة اإلقتصاد والتجارة للمادة 118 من القانون االتحادي رقم )8( لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 1984، تم التعامل مع تعويضات أعضاء 
مجلس اإلدارة كنسبة من أموال المساهمين

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح	      

التدفقات	النقدية	من	األنشطة	التشغيلية 	

73.701  105.713 أرباح السنة        

تسويات	لـ: 	

26.759  34.823  13 االستهالك       

4.712  3.745 مصروفات التمويل        

)635(  )1.915( إيرادات التمويل         

1.460 خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات         -   

560  4.730 إنخفاض قيمة المخزون والذمم المدينة       

2.964 مصاريف استحواذ مؤجلة         -   

5.448 صافي خسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات       -   

-    )182( عكس خسائر انخفاض القيمة        

)49.329(  -    7 خفض قيمة المخزون       

-    )586(  13 القيمة العادلة للممتلكات، اآلالت والمعدات المستلمة كمنحة     

)25.883( 24 )أ(    -  القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ عليها     

-    688  10 مصروفات ضريبة الدخل        

1.452  2.817  18 مخصص تعويضات نهاية خدمة الموظفين      

41.209  149.833       

70.766  )72.841( التغير في المخزون        

)10.972(  8.741 التغير الذمم المدينة التجارية واألخرى        

)172.948(  124.447 التغير في المنح الحكومية المستحقة       

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح	      

12 التغير في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة       -   

)33.308(  2.012 التغير في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة      

67.929  42.260 التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى       

)3.252(  )2.408(  18 امتيازات نهاية خدمة الموظفين المدفوعة      

)40.564(  252.044       

)4.712(  )3.745( المصروفات التمويلية المدفوعة       

)45.276(  248.299 	 	 	 صافي	النقد	من	/	)	المستخدم	في(	األنشطة	التشغيلية	 	

التدفقات	النقدية	من	األنشطة	االستثمارية 	

)86.282(  )78.934(  13 شراء ممتلكات وآالت ومعدات       

3.097  240  13 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات      

635  1.915 اإليرادات التمويلية        

)10.805( 24 )ب(    -  الشهرة التجارية المستحوذ عليها      

)93.355(  )76.779( 	 	 	 صافي	النقد	المستخدم	في	األنشطة	االستثمارية	 	

التدفقات	النقدية	من	األنشطة	التمويلية 	

73.697 متحصالت من قروض مصرفية        -   

-    )12.869(  19 سداد قرض – صافي        

)247(  )552( تأثير معدالت الصرف        

73.450  )13.421( 	 	 	 صافي	النقد	)المستخدم	في	(	/	من	األنشطة	التمويلية	 	

)65.181(  158.099 	 	 	 	 الزيادة	/	)النقص(	في	النقد	وما	يعادله	 	

92.236  27.055  16 النقد وما يعادله في 1 يناير       

27.055  185.154  16 	 	 	 النقد	وما	يعادله	في	31	ديسمبر	 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1

تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع )“الشركة”( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم )324( لسنة 2004. وتمتلك الشركة القابضة العامة ش.م.ع 
بقطاع  المرتبطة  والمشاريع  الشركات  والتجارة وتشغيل  التأسيس واالستثمار  للشركة على  األنشطة األساسية  الشركة. وتشتمل  نسبة 51% من أسهم 

األغذية والمشروبات.

قرر مجلس إدارة الشركة في اإلجتماع غير العادي الذي عقد في 1 مايو 2008، إعتماد قرار تغير إسم الشركة إلى 

“ مجموعة أغذية ش.م.ع “ بداًل من :” شركة اإلمارات لألغذية والمياة المعدنية ش.م.ع”

تتضمن البيانات المالية الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه )ويشار إليهم مجتمعين 
بـ “المجموعة”(:

النشاط	الرئيسي الحصة	في	رأس	المال	%	 	 بلد	التأسيس	 الشركة	التابعة	 	
ومزاولة	النشاط 	 	

2008  2009    

انتاج وبيع الدقيق وعلف الحيوانات.  100  100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة المطاحن الكبرى   
للدقيق والعلف )ش.م.ع(  

انتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة والمشروبات.  100  100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة العين   
للمياه المعدنية )ش.م.ع(  

تصنيع وبيع معجون الطماطم والخضروات المجمدة   100  100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع العين   
لتصنيع وتعليب الخضروات  

معالجة وبيع معجون الطماطم  100  100 جمهورية مصر العربية  العين لال غذية والمشروبات   

أساس اإلعداد  2

بيان	التوافق )أ(	

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وتلتزم - حيثما أمكن - مع بنود تأسيس الشركة وكذلك مع القانون االتحادي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(.

أساس	القياس )ب(	

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

العملة	الرسمية	وعملة	العرض	 )ج(		

المالية المقدمة بدرهم  الرسمية للمجموعة. إن كافة المعلومات  العربية المتحدة، وهي العملة  المالية الموحدة بدرهم اإلمارات  البيانات  يتم عرض هذه 
اإلمارات قد تم تدويرها ألقرب عدد صحيح باآلالف، ما لم يتم بيان غير ذلك.

وفقًا  تحويلها  ويتم  بها،  يعملون  التي  للبيئة  الرئيسية  العملة  باستخدام  الدولة  خارج  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  المتضمنة في  البنود  قياس  يتم 
للسياسات المذكورة في اإليضاح 3 )1)2((

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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أساس اإلعداد ) تابع(  2

استخدام	التقديرات	واألحكام )د(		

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

ويتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 
التقدير وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

وبصورة خاصة، فقد تم في اإليضاح 28 بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم التيقن من التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية 
التي تنطوي على أعظم األثر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

التغيرات	في	السياسات	المحاسبية )هـ(		

قامت المجموعة في 1 يناير 2009 بتغير السياسات المحاسبية الخاصة بها في المجاالت التالية:

تحديد وعرض القطاعات التشغيلية  )1(

قامت المجموعة في 1 يناير 2009 بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية بناء على المعلومات الداخلية التي تم تقديمها إلى الرئيس التنفيذي، وهو الجهة 
الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة. ويرجع هذا التغير في السياسة المحاسبية إلى تطبيق المعيار رقم 8 من معايير التقارير 
المالية الدولية "القطاعات التشغيلية". في السابق كان يتم تحديد وعرض القطاعات التشغيلية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 14 "التقارير حول 

القطاعات". أما السياسة المحاسبية الجديدة المتعلقة باالفصاحات الخاصة بالقطاع التشغيلي فيتم عرضها على النحو التالي. 

تم إعادة عرض بيانات المقارنة الخاصة بالقطاع وفقًا للمتطلبات االنتقالية لهذا المعيار. وحيث أن التغيرات في السياسة المحاسبية تؤثر فقط على جوانب 
العرض واإلفصاح، فال يوجد تأثير على ربحية السهم.

يمثل القطاع التشغيلي أحد عناصر المجموعة الذي يشارك في األنشطة التجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما في ذلك 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من عناصر المجموعة األخرى، وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي 

للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي تتاح معلومات مالية سرية بشأنه.

تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديمها إلى الرئيس التنفيذي على بنود منسوبة مباشرًة إلى أحد القطاعات باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على 
أساس معقول. بصورة رئيسية تشتمل البنود التي ال يمكن تخصيصها على موجودات الشركة ) المركز الرئيسي للشركة(، مصروفات والتزامات المكتب 

الرئيسي.

بخالف  الملموسة  غير  والموجودات  الفترة،  خالل  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  لحيازة  المتكبدة  التكلفة  بإجمالي  للقطاع  الرأسمالية  المصروفات  تتمثل 
الشهرة التجارية.

)2(  عرض البيانات المالية

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 المعدل "عرض البيانات المالية" )2007(، الذي أصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2009. ونتيجة لذلك، تقوم 
المجموعة بعرض كافة التغيرات في حقوق الملكية للمالكين في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد بينما يتم عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية 
السياسة  التغير في  إن  المعدل.  المعيار  المقارنة بحيث تكون متوافقة مع  المعلومات  إعادة عرض  الموحد. تمت  الشامل  الدخل  بيان  المالكين في  لغير 

المحاسبية يؤثر فقط على الجوانب الخاصة بالعرض، وبذلك فال يوجد تأثير على ربحية السهم.
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قد تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل متسق على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة، كما تم تطبيقها بصورة 
متسقة من قبل شركات المجموعة.

أساس	التوحيد	 )أ(		

الشركات التابعة  )1(

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. وتتواجد السيطرة عندما يكون بمقدور المجموعة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية 
للشركة بغرض الحصول على فوائد من أنشطتها. عند تقييم السيطرة، يتم األخذ باالعتبار حقوق التصويت التي تتم ممارستها في الوقت الحالي. يتم 
توحيد البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ بدء السيطرة، ويتم ايقاف التوحيد من تاريخ توقف تلك السيطرة. تم 

تغير السياسات المحاسبية للشركات التابعة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )2(

الناتجة عن  المحققة  للمجموعة وكذلك اإليرادات والمصروفات غير  الداخلية  الموحدة، يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت  المالية  البيانات  إعداد  عند 
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

)ب(		اإليرادات

يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للثمن المـُستـلم أو مستحق القبض، صافيًا من البضائع المرتجعة والخصومات التجارية والحسومات 
على الكمية. ويتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل مخاطر الملكية الهامة إلى المشتري ويكون الممكن إسترداد ثمن البيع كما أنه باإلمكان تقدير التكاليف 
ذات الصلة وإحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة وال يكون هناك أي تدخل من اإلدارة في البضائع ويكون من الممكن قياس قيمة اإليرادات بصورة 

موثوقة.

يختلف تحويل مخاطر وامتيازات الملكية باختالف الشروط واألحكام الخاصة بعقود البيع. فبالنسبة لعمليات البيع المحلية، يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية 
بمجرد تسليم البضائع إلى العميل. أما بالنسبة لبعض الشحنات الدولية، فيتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية بمجرد تحميل البضائع على وسيلة النقل ذات 

الصلة. أما بخصوص بيع المخزون، فإن التحويل يتم عند اإلستالم من قبل العميل. 

المنح	الحكومية )ج(		

يتم االعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن الخسائر المتكبدة ضمن بيان الدخل الموحد خصمًا من تكلفة المبيعات على أساس منتظم في الفترة التي 
يتم فيها االعتراف بالخسائر. يتم اإلعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن تكلفة الموجودات ضمن بيان الدخل الموحد على أساس منتظم على مدار 

األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات.

أرباح	السهم )د(		

تقوم المجموعة بعرض البيانات الخاصة بأرباح السهم فيما يتعلق باألسهم المملوكة من قبلها. ويتم احتساب أرباح السهم عن طريق تقسيم األرباح أو 
الخسائر المنسوبة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

الشهرة	التجارية )هـ(	

للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  في  المجموعة  حصة  عن  االستحواذ  تكلفة  في  الزيادة  تمثل  وهي  تابعة،  شركات  حيازة  عند  التجارية  الشهرة  تنشأ 
والمطلوبات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالشركة التي تم االستحواذ عليها. ويتم الحقًا قياس الشهرة التجارية بالتكلفة مخصومًا منها خسائر إنخفاض القيمة 

المتراكمة.
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الممتلكات	واآلالت	والمعدات )و(		

االعتراف والقياس   )1(

التكلفة على  القيمة ، في حال وجودها. وتشتمل  انخفاض  المتراكم وخسائر  ناقصًا االستهالك  بالتكلفة  الممتلكات واآلآلت والمعدات  بنود  يتم قياس 
المصروفات المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء تلك الموجودات. يتم احتساب تكلفة الموجودات المنشأ ذاتيًا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي 
تكاليف أخرى منسوبة مباشرًة إلى تهيئة الموجودات لالستخدام المزمع لها، وكذلك تكاليف فك وإزالة األصل واستعادة الموقع الموجوده عليه. يتم راسمالة 

البرامج المشتراه والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من هذه المعدات.

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

يتم تحديد األرباح أو الخسائر من إستبعاد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة العائد من االستبعاد مع القيمة المرحلة للممتلكات 
واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر ضمن بند »اإليرادات األخرى« في بيان الدخل الموحد.

التكاليف الالحقة  )2(

يتم االعتراف بتكلفة استبدال أي جزء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالقيمة المرحلة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق الفوائد االقتصادية 
المستقبلية المتضمنة في هذا الجزء إلى المجموعة ويكون باإلمكان قياس تكلفة االستبدال بصورة معقولة. ويتم إيقاف االعتراف بالقيمة المرحلة للجزء 

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

أعمال راسمالية قيد اإلنجاز  )3(

تقوم المجموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد الممتلكات واآلالت والمعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز لحين إنجاز وتشغيل تلك 
الموجودات. ثم يتم تحويل التكاليف من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات بمجرد اإلنتهاء من التشييد وبدء التشغيل ويتم 

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

االستهالك   )4(

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

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والمقارنة:

30 ـــ 40 سنة مباني       
10 – 20 سنة آالت ومعدات      

3 سنوات معدات أخرى )متضمنة في اآلالت والمعدات(   
4 سنوات اثاث وتركيبات      
4 سنوات سيارات       

مجموعة أغذية ش.م.ع.
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المخزون )ز(		

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ القادم أواًل يصرف أواًل.

التكاليف األخرى المتكبدة في إحضار  تشتمل تكاليف المخزون على المصروفات المتكبدة في حيازة المخزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى 
المخزون إلى مكانه ووضعه الحاليين. فيما يتعلق بالمخزون الذي يتم تصنيعه تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من المصروفات العامة لإلنتاج على أساس 

معدل الطاقة التشغيلية اإلعتيادية.

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

األدوات	المالية )ح(		

تتألف األدوات المالية من ذمم مدينة تجارية وأخرى ومبالغ نقدية وأرصدة لدى البنوك وذمم دائنة تجارية وأخرى ومبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة 
وقروض مصرفية. يتم االعتراف باألداة المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المعنية. 

يتم االعتراف باألدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا أية تكاليف منسوبة للمعامالت. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المالية بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا خسائر إنخفاض القيمة، في حال وجودها.

ويتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للمجموعة في إستالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية أو عندما تقوم 
االعتراف  إيقاف  الموجودات. ويتم  تلك  بكافة مخاطر وإمتيازات ملكية  أو  بالسيطرة  االحتفاظ  بدون  آخر  إلى طرف  المالية  الموجودات  بتحويل  المجموعة 

بالمطلوبات المالية عند انتهاء التزام المجموعة المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه.

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

يتم قياس األدوات المالية غير المشتقة بالتكلفة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصًا أي خسائر النخفاض القيمة. لقد تم اإلفصاح عن احتساب 
اإليرادات والمصروفات التمويلية في اإليضاح 3 )ي(.

)طـ(		انخفاض	القيمة

الموجودات المالية  )1(

يتم تقييم الموجودات المالية بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعى على إنخفاض القيمة. ويعتبر األصل المالي قد تعرض إلنخفاض 
القيمة إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وقوع حدث أو مجموعة أحداث ذات تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية لذلك األصل، والتي 

يمكن قياسها بشكل موثوق.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على أن الموجودات المالية قد تعرضت النخفاض القيمة من خالل التأخر في / العجز عن السداد من قبل الدائن أو مؤشرات 
على أن الدائن قد يشهر إفالسه.

يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين قيمتها المرحلة والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

يتم إختبار انخفاض القيمة للموجودات المالية الهامة بصورة منفردة، بينما يتم تقييم باقي الموجودات المالية بصورة جماعية على شكل مجموعات ذات 
مخاطر إئتمانية مشتركة. ويتم اإلعتراف بكافة خسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.

يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة إذا كان ذلك العكس يرتبط بصورة موضوعية بحدث وقع بعد اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. بالنسبة للموجودات المالية 
التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، يتم اإلعتراف بعكس خسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.
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)طـ(		انخفاض	القيمة	)تابع(

الموجودات غير المالية  )2(

تتم مراجعة المبالغ المرحلة للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة، باستثناء المخزون، بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على 
انخفاض قيمة الموجودات. وفي حال وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. بالنسبة للشهرة التجارية التي يكون عمرها اإلنتاجي 

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

ألغراض إختبار إنخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات ضمن أصغر مجموعة موجودات يمكنها إنتاج التدفقات النقدية من االستخدام المستمر لها والتي 
الداخلة للموجودات األخرى أو لمجموعات الموجودات األخرى )»الوحدة المنتجة للنقد«(. ألغراض اختبار  النقدية  التدفقات  تعتبر مستقلة إلى حد كبير عن 

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

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة المرحلة ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. ويتم االعتراف بخسائر 
انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. إن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد يتم تخصيصها أواًل بغرض خفض 
القيمة المرحلة للشهرة التجارية التي تم إلحاقها بتلك الوحدات المنتجة للنقد ثم بغرض تخفيض القيمة المرحلة للموجودات األخرى في الوحدة على أساس 

تناسبي. 

ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة الخاصة بالشهرة التجارية. أما بالنسبة لباقي الموجودات، يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الفترات 
السابقة بتاريخ إصدار كل تقرير لتحديد أي مؤشر على انخفاض تلك الخسائر أو انتهاؤها. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغيير في التقييمات 
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد معه القيمة المرحلة لألصل عن القيمة المرحلة 

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

اإليرادات	والمصروفات	التمويلية )ي(		

الفائدة  باستخدام طريقة  عندما تستحق وذلك  الفوائد  بإيرادات  االعتراف  ويتم  الطلب.  تحت  الودائع  على  الفائدة  إيــرادات  التمويلة من  اإليــرادات  تتألف 
الفعلية.

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

)ك(		مكافأة	نهاية	الخدمة	للموظفين

يتم إحتساب مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وفقًا ألحكام قانون العمل اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويرتكز على أساس اإللتزام 
الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء خدمات كافة العاملين غير المواطنين بتاريخ الميزانية العمومية.

يتم دفع مساهمات تقاعد شهرية بالنسبة للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، الذين يشملهم القانون رقم 2 لسنة 2000. ويتم إدارة 
صندوق المعاشات من قبل حكومة أبوظبي ودائرة المالية المتمثل بصندوق المعاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.

لم يتم إجراء تقييم إكتواري بخصوص تعويضات نهاية الخدمة واإلمتيازات األخرى للموظفين، حيث ال تتوقع اإلدارة أن يكون صافي التأثير الناتج عن معدل 
الخصم والرواتب واإلمتيازات المستقبلية على القيمة الحالية إللتزامات المكافأت هامًا.

العمالت	األجنبية )ل(	

المعامالت بالعمالت األجنبية   )1(

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء هذه المعامالت. كما أن الموجودات 
والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ إصدار التقرير يتم تحويلها إلى درهم اإلمارات وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. تتمثل أرباح 
أو خسائر العمالت األجنبية على البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة األجنبية في بداية الفترة، بعد تسويتها لتعكس الفائدة الفعلية والمبالغ 
المدفوعة خالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية التي يتم تحويلها وفقًا ألسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة. هذا ويتم االعتراف بفروق 
العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن بيان الدخل. أما الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم 
تحويلها إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم اإلعتراف بالفروق الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان 

الدخل. أما الموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية للعمالت األجنبية يتم تحويلها بإستخدام معدل الصرف السائد في تاريخ المعاملة.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

العمالت	األجنبية	)تابع( )ل(	

العمليات الخارجية   )2(

بنود  تحويل  ويتم  التقرير.  بتاريخ  السائدة  الصرف  وفقًا ألسعار  اإلماراتي،  الدرهم  إلى  الخارجية  بالعمليات  الخاصة  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم 
اإليرادات والمصروفات إلى الدرهم اإلماراتي وفقًا ألسعار الصرف بتاريخ المعامالت. ويتم اإلعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل.

إصدار	التقارير	حسب	القطاع )م(		

يمثل القطاع التشغيلي أحد عناصر المجموعة الذي يشارك في األنشطة التجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما في ذلك 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع اي من عناصر المجموعة األخرى، وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي 

للمجموعة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي تتاح معلومات مالية بشأنه. )راجع إيضاح 2 )هـ )1((

المخصصات )ن(	

يتم اإلعتراف بمخصص ما، نتيجة لحدث سابق، عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن تقديره بصورة موثوقة ويحتمل أن يلزم 
إجراء تدفقات خارجة للفوائد االقتصادية لتسوية االلتزام.

)س(		ضريبة	الدخل

تشتمل مصروفات ضريبة الدخل على ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة. ويتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة ضمن بيان الدخل فقط إلى الحد الذي ترتبط 
فيه بعمليات دمج األعمال أوببنود معترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية أو إيرادات شاملة أخرى.

تتمثل الضريبة الحالية بالضريبة المتوقع دفعها أو قبضها عن االيرادات أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة بتاريخ 
الميزانية العمومية وأية تعديالت على الضريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة.

المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  والمطلوبات ألغراض  للموجودات  المرحلة  القيم  بين  المؤقتة  بالفروق  يتعلق  فيما  المؤجلة  بالضريبة  اإلعتراف  يتم 
ألغراض الضريبة.

ال يتم االعتراف بضريبة الدخل بالنسبة للفروق المؤجلة التالية: االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة ال تعتبر ضمن عمليات دمج األعمال 
وال تؤثر على األرباح أو الخسائر وال المحاسبة الخاضعة للضريبة، والفروقات المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات المسيطر عليها بصورة 
مشتركة إلى المدى الذي يحتمل عنده أن ال تنعكس في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة 
الفروق  المتوقع تطبيقها على  الضريبة  المؤجلة وفقًا لمعدالت  الضريبة  يتم قياس  التجارية.  بالشهرة  المبدئي  االعتراف  والناتجة عند  للضريبة  الخاضعة 
المؤقتة عند عكسها، بناًء على القوانين السارية أو التي يمكن تطبيقها بتاريخ الميزانية العمومية. يتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل في حالة 
وجود حق قابل للتطبيق قانونيًا في مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية، وترتبط بضريبة الدخل المفروضة من قبل هيئة الضرائب في نفس 
المؤسسة الخاضعة للضريبة، أو المؤسسات الضريبية األخرى حسب مدة محدودة، ولكن لديها النية على تسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية على 

أساس الصافي أو االعتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة في نفس الوقت

المدى  إلى  للخصم  القابلة  المؤقتة  والفروق  الضريبة  وتخفيضات  المستخدمة،  غير  الضريبة  لخسائر  بالنسبة  المؤجلة  الضريبة  بموجودات  االعتراف  يتم 
المحتمل عنده توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها. يتم مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل ميزانية عمومية وتخفيضها إلى 

المدى الذي ال يحتمل عنده تحقيق األرباح الضريبية ذات الصلة.

دفعات	اإليجار )ع(	

يتم االعتراف بالدفعات التي تتم بموجب عقود التأجير التشغيلية ضمن األرباح أو الخسائر على أقساط متساوية على مدار فترة عقد اإليجار .

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

بخالف ما تم توضيحه في اإليضاح 2 )هـ(، هناك عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة والتفسيرات غير السارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، والتي 
لم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. لن يكون الي من هذه المعايير تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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تحديد القيمة العادلة  4

إن بعض السياسات المحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة تتطلب تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. وقد تم 
تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح اعتمادًا على الطرق واالفتراضات الموضوعة من قبل المجموعة. لقد تم اإلفصاح عن القيم العادلة في 

اإليضاحات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات المعنية.

الممتلكات	واآلالت	والمعدات )أ(	

ترتكز القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات المعترف بها كنتيجة لعمليات دمج األعمال على قيم السوق. تتمثل قيمة السوق ألحد الممتلكات بالقيمة 
المقدرة التي يمكن به استبدال أحد الممتلكات في تاريخ التقييم بين مشتري وبائع لديهم الرغبة في إجراء المعاملة عن علم ودراية وفي سياق األعمال 
االعتيادية بعد عملية تسويق مناسبة. ترتكز القيمة العادلة لبنود المعدات والممتلكات والتركيبات والتثبيتات على طريقة السوق وطرق التكلفة باستخدام 

أسعار السوق المدرجة لبنود مماثلة عند توفرها وتكلفة االستبدال حيثما كان ذلك مناسبًا.

الذمم	المدينة	التجارية	واألخرى )ب(	

ال تختلف القيم العادلة للذمم المدينة التجارية واألخرى بشكل كبير عن قيمها المرحلة. 

المخزون )ج(	

يتم تحديد القيمة العادلة للمخزون المستحوذ عليه في أحد عمليات دمج األعمال بناًء على سعر البيع المقدر في سياق األعمال اإلعتيادية ناقصًا التكاليف 
المقدرة لإلنجاز والبيع وهامش الربح المناسب بناًء على المجهود المطلوب إلنجاز وبيع المخزون.

إدارة المخاطر المالية  5

نظرة	عامة	

إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية: 

مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة   •

مخاطر السوق  •
المخاطر التشغيلية  •

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرضات المجموعة للمخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة من قبلها في قياس 
وإدارة المخاطر وكذلك إدارة المجموعة لرأس المال. كما يتم إدراج إفصاحات كمية أخرى ضمن هذه البيانات المالية. 

إدارة	المخاطر	

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل بشكل عام عن تأسيس واإلشراف على أنشطة إدارة المخاطر بالمجموعة. 

يتم من خالل إدارة المخاطر بالمجموعة تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع اإلجراءات المناسبة للحد من المخاطر ومتابعة االلتزام باإلجراءات 
الموضوعة. يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر، حيثما كان ذلك مناسبًا، لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

تتولى لجنة التدقيق الخاصة بالمجموعة مسؤولية متابعة كيفية إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى فاعلية إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي 
تواجهها المجموعة. يتم مساعدة لجنة التدقيق الخاصة بالمجموعة في تنفيذ هذه المهام من قبل قسم التدقيق الداخلي. يتعهد قسم التدقيق الداخلي 

بالقيام بالمراجعات المنتظمة والمستمرة ألساليب وإجراءات إدارة المخاطر، مع تقديم النتائج الخاصة بها إلى لجنة التدقيق.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  5

مخاطر	االئتمان	 )أ(		

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية. 
وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء.

الذمم المدينة التجارية واألخرى

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حده. إن الخصائص الديموغرافية لقاعدة عمالء المجموعة، بما 
في ذلك مخاطر عجز األنشطة التي يزاولها العمالء أو الدولة التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم، تؤثر بشكل أقل على مخاطر االئتمان. إال أنه ال توجد أية 

تركزات جغرافية لمخاطر االئتمان.

تقبل المجموعة – في سياق األعمال اإلعتيادية – خطابات ضمان / اعتمادات مستندية باإلضافة إلى شيكات مؤجلة في مقابل اإلئتمان الممنوح للعمالء. 
العناصر  تتمثل  واألخــرى.  التجارية  المدينة  الذمم  يخص  فيما  المتكبدة  للخسائر  تقديرها  يمثل  والذي  القيمة  بتكوين مخصص النخفاض  المجموعة  تقوم 
الموجودات  الهامة بصورة فردية. وعنصر خسارة جماعي يتم تكوينه لمجموعات  بالتعرض للمخاطر  الرئيسية لهذا المخصص بعنصر خسارة فردي يختص 
المتشابهة فيما يخص الخسائر التي قد تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها حتى اآلن. يتم تحديد مخصص جماعي للخسائر اعتمادًا على المعلومات التاريخية 

إلحصائيات الدفع المتعلقة بموجودات مالية مماثلة.

الضمانات

كما في 31 ديسمبر 2009، هناك ضمانات قائمة بقيمة 1.680 ألف درهم )2008: 6.000 ألف درهم(.

)ب(		مخاطر	السيولة

تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر من أن ال تتمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة في إدارة السيولة بضمان 
أن يكون لديها السيولة الكافية بصورة دائمة - إلى أقصى قدر ممكن - لإليفاء بالمطلوبات عندما تستحق - في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف 

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

تعمل المجموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة وفقًا لمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة 
بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية ؛ باستثناء التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها مثل الكوارث الطبيعية.

عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بالحدود األئتمانية التالية:

تسهيالت بقيمة 251.000 ألف، تتضمن سحوبات على المكشوف، وتسهيالت الضمان وتسهيالت االستيراد. تحميل تسهيالت السحب على المكشوف   •
هذه فائدة بمعدل ايبور/ أديبور + 1.25% سنويًا. 

قرض قصير األجل بقيمة 92.000 ألف درهم، والذي يحمل فائدة بمعدل أديبور+ 1.25% سنويًا.  •

)ج(	مخاطر	السوق

إن مخاطر السوق هي المخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة، على إيرادات المجموعة أو قيمة 
األدوات المالية التي تحتفظ بها. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة والتحكم بالتعرضات لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة، مع تحقيق أفضل عائد.

مخاطر العمالت األجنبية

إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية على المبيعات والمشتريات والقروض التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لشركات المجموعة المعنية. 
يتم إجراء معامالت المجموعة بصورة رئيسية باليورو والجنيه المصري والجنيه االسترليني والفرنك السويسري. فيما يخص معامالت المجموعة التي يتم 

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

مخاطر أسعار الفائدة

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

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  5

مخاطر أسعار األسهم

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

مخاطر أسعار السوق األخرى

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

المخاطر	التشغيلية )د(		

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات الشركة، والموظفين، والتكنولوجيا والبنية 
التحتية وبعوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير 

المقبولة بشكل عام للسلوك التنظيمي. تنتج األنشطة التشغيلية عن كافة عمليات الشركة.

إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك من خالل الموازنة فيما بين تجنب الخسائر المالية وإجمالي التكاليف الفعلية لألضرار التي تلحق بسمعة 
الشركة وكذلك تجنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار.

تقع المسؤولية األولية عن تصميم وتطبيق النقاط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا للشركة، كما يتم تكليف رؤساء الوحدات بها. 
ويتم تدعيم هذه المسؤولية من خالل تطوير المعايير اإلجمالية للمجموعة فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:

متطلبات الفصل المناسب في المهام، بما في ذلك التفويض المستقل للمعامالت  •
متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت  •

االلتزام بالمتطلبات النظامية والقانونية األخرى  •
توثيق أسس الرقابة واإلجراءات  •

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية، وكفاءة الرقابة واإلجراءات لمواجهة المخاطر المحددة  •
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات العالجية المقترحة  •

تطوير خطط الطوارئ  •
التدريب والتطوير المهني  •

المعايير األخالقية ومعايير العمل  •
الحد من المخاطر، بما في ذلك التأمين حيثما كان مناسبًا.   •

إن اإللتزام بمعايير الشركة يدعمه برنامج مراجعات دورية من قبل المدقق الداخلي. يتم مناقشة نتائج المراجعة الداخلية مع إدارة وحدة األعمال التي تتعلق 
بها، مع تقديم النتائج إلى لجنة المراجعة واإلدارة العليا للمجموعة.

إدارة	رأس	المال )هـ(		

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

يسعى مجلس اإلدارة إلى عمل توازن بين المرتجعات العالية المحتملة مع مستوى مرتفع للقروض واالمتيازات والضمانات المقدمة بموجب مركز راسمالي 
قوي.

لم يكن هناك تغيرات في سياسة المجموعة لرأس المال خالل السنة.

ال تخضع المجموعة أو شركاتها التابعة لمتطلبات رأسمالية خارجية.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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تكلفة المبيعات  6

تتضمن	ما	يلي:

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

586.572  551.889 مواد خام*        

35.088  51.964 رواتب ومصروفات متعلقة بها        

23.273  31.098 استهالك        

* تم بيان تكلفة المواد الخام بالنسبة للدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي والتي بلغت 153.9 مليون درهم )2008: 358.6 
مليون درهم(، وكان الغرض من هذه اإلعانة المالية هو التقليل الجزئي لتأثير زيادة وتقلب األسعار العالمية للقمح، وأسعار بيع المواد الغذائية للمستهلكين 

في إمارة أبوظبي.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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صافي اإليرادات اآلخرى  7

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

إيرادات	آخرى 	

   33.308 مستحقات ألطراف ذات عالقة تم عكسها )إيضاح 22(       -   

   35.207 العين للخضروات، صافي الموجودات المستلمة )إيضاح 24(       -   

13.754  4.128 أخرى        

82.269  4.128       

مصروفات	أخرى 	

   )49.329( خفض قيمة المخزون )إيضاح 14(        -   

  )12.160( مصروفات التجديد         -   

 )6.796( خسائر إنخفاض القيمة )إيضاح 13(        -   

)948( أخرى         -   

 )69.233(  -         

13.036  4.128 	 	 	 	 	 صافي	اإليرادات	اآلخرى	 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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مصروفات البيع والتوزيع  8

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

21.230  31.699 رواتب ومصروفات متعلقة بها        

17.781  23.672 مصروفات نقل        

11.523  13.262 مصروفات التسويق        

1.424  980 إستهالك        

6.594  8.562 مصروفات أخرى        

58.552  78.175        

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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المصروفات العمومية واإلدارية  9

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

32.980  36.269 رواتب ومصروفات متعلقة بها        

2,786  8.156 إستشارات        

275  373 أتعاب تدقيق        

2.062  2.750 استهالك        

1.109  1.237 خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية )صافي(      

2.964 مصروفات اإلستحواذ المؤجل         -   

13,018  19.222 مصروفات أخرى        

55.204  68.007        

إيرادات ومصروفات الضريبة  10

تخضع عمليات المجموعة في مصر للضريبة. يتم تقديم إيرادات الضريبة للسنة الحالية على أساس اإليرادات المقدرة الخاضعة للضريبة والمحتسبة على 
عملياتها في مصر.

ربحية السهم األساسية والمخفضة  11

تم احتساب ربحية السهم األساسية في 31 ديسمبر 2009 على أساس األرباح المنسوبة للمساهمين والبالغة 105.713 ألف درهم )2008: 73.701 ألف درهم( 
والمتوسط المرجح لألسهم القائمة وعددها 600.000 ألف سهم )2008: 600.000 ألف سهم(.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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الشهرة التجارية  12

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

82.181  92.986 الرصيد في1 يناير        

10.805 اإلستحواذ من خالل دمج األعمال )إيضاح 24 )ب((       -   

92.986  92.986 	 	 	 	 	 الرصيد	في	31	ديسمبر	 	

ألغراض إختبار إنخفاض القيمة، تم تخصيص الشهرة التجارية على األقسام التشغيلية للمجموعة حيث تمت مراقبة الشهرة التجارية ألغراض إدارية داخلية. 
فيما يلي القيم المرحلة اإلجمالية للشهرة التجارية المخصصة لكل قسم:

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

61.855  61.855 الدقيق والعلف الحيواني        

31.131  31.131 المياة المعبأة        

92.986  92.986        

تم تقدير القيم القابلة لإلسترداد لكل من الدقيق والعلف والمياه المعدنية – الوحدات المنتجة للنقد – اعتمادًا على قيمهم المستخدمة والمحددة من قبل 
اإلدارة. إن القيم المرحلة لكال الوحدتين حددت بأقل من قيمها القابلة لالسترداد.

تم تحديد القيم المستخدمة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من االستمرار في استخدام الوحدات. تم تقدير التدفقات النقدية بناءًا على الخبرة 
السابقة وخطط العمل للسنوات الخمس القادمة وذلك بناءًا على االفتراضات الرئيسية التالية:

المياه المعبأة الدقيق والعلف الحيواني        

25 - 10   12 - 5 نمو اإليرادات المتوقع سنويًا )%(      

13.53   13.53 معدل الخصم )%(       

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

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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الممتلكات واآلالت والمعدات  13

أعمال 	 	 	 	 	 	 	
رأسمالية 	 أثاث	 آالت	 أراضي	 	 	 	

إجمالي	 قيد	اإلنجاز	 سيارات	 وتركيبات	 ومعدات	 ومباني	 	 	 	

ألف درهم  

التكلفة 	

724.750  6.625  21.572  16.768  410.722  269.063 في 1 يناير 2008    

84.856  47.469  1.200  4.572  25.958  5.657 إضافات    

)7.329(  -    )1.073(  -    )6.256( استبعادات     -   

31.095  )6.625(  4.261  341  15.272  17.846 تحويل*    

833.372  47.469  25.960  21.681  445.696  292.566 في 31 ديسمبر 2008    

833.372  47.469  25.960  21.681  445.696  292.566 في 1 يناير 2009    

77.747  17.059  889  9.277  35.835  14.687 إضافات     

)372(  -    )252(  )94(  )26( استبعادات     -   

1.773  )47.469(  -    -    30.715  18.527 تحويل    

912.520  17.059  26.597  30.864  512.220  325.780 في	31	ديسمبر	2009   	

االستهالك 	

389.485  -    19.971  13.573  219.013  136.928 في 1 يناير 2008    

26.251  -    1.783  1.470  16.083  6.915 المحمل على السنة    

)2.772(  -    )1.000(  -    )1.772( استبعادات     -   

4.294  -    2.704  -    1.128  462 تحويل*    

417.258  -    23.458  15.043  234.452  144.305 في 31 ديسمبر 2008    

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  13

أعمال 	 	 	 	 	 	 	
رأسمالية 	 أثاث	 آالت	 أراضي	 	 	 	

إجمالي	 قيد	اإلنجاز	 سيارات	 وتركيبات	 ومعدات	 ومباني	 	 	 	

ألف درهم  

417.258  -    23.458  15.043  234.452  144.305 في 1 يناير 2009    

34.438  -    1.103  4.047  21.370  7.918 المحمل على السنة    

)132(  -    )76(  )56( استبعادات     -    -   

385  -    -    -    385 تحويل     -   

451.949  -    24.485  19.034  256.207  152.223 في	31	ديسمبر	2009   	

مخصص	االنخفاض	في	القيمة	الدفترية 	

1.348  -    -    -    1.348 في 31 ديسمبر 2008     -   

6.796  -    281  342  553  5.620 المحمل على السنة    

)1.348(  -    -    -    )1.348( إستبعادات     -   

6.796  -    281  342  553  5.620 في 31 ديسمبر 2008    

6.796  -    281  342  553  5.620 في 1 يناير 2009    

المحمل على السنة     -       -    -    -    -    -  

)182(  -    )156(  -    )26( إستبعادات     -   

6.614  -    125  342  527  5.620 في	31	ديسمبر	2009   	

صافي	القيمة	الدفترية 	

453.957  17.059  1.987  11.488  255.486  167.937 في	31	ديسمبر	2009   	

409.318  47.469  2.221  6.296  210.691  142.641 في 31 ديسمبر 2008    

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  13

* تشتمل التحويالت على إعادة تصنيف زجاجات المياه المعاد استخدامها مع صافي القيمة المرحلة والبالغة 2.306 ألف درهم  )2008: 918 ألف درهم( من 
المخزون إلى الممتلكات والمعدات واآلالت. لم تؤثر عملية إعادة التصنيف على اإليرادات.

استملت المجموعة خالل السنة ممتلكات واآلت ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ 586 ألف درهم من حكومة أبوظبي دون مقابل، والتي تم راسملتها 
كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات. 

لقد تم إنشاء مباني الشركات التابعة، باستثناء العين لألغذية والمشروبات )مصر( وآيس كرستال، على قطع أراٍض ممنوحة من قبل حكومة أبوظبي دون 
مقابل.

المخزون  14

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

93.925  107.872 مواد خام *        

20.954  10.947 بضائع تحت التشغيل        

16.121  23.823 بضائع تامة الصنع        

21.983  19.813 قطع غيار ومواد مستهلكة        

15.884  79.253 بضاعة في الطريق        

168.867  241.708       

)6.179(  )9.672( مخصص المخزون المتقادم        

162.688  232.036        

* تم في 2008 االعتراف بخسائر بلغت 49.329 ألف درهم ضمن بيان الدخل نظرًا لإلنخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون من المواد الخام 
المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2008.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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الذمم المدينة التجارية واألخرى  15

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

90.442  90.610 ذمم مدينة تجارية        

12.034  9.330 مصروفات مدفوعة مقدمًا        

34.805  27.363 ذمم مدينة أخرى        

137.281  127.303        

تم بيــــان مبلغ الذمم المدينة التجارية صافيًا من خسائر انخفاض القيمة البالغة 17.986 ألف درهـــم )2008: 16.749 ألف درهم(.

تم في اإليضاح 27 بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واألخرى. 

النقد وما يعادله  16

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

26  486 مصروفات نثرية        

النقد	لدى	البنك 	

4.521  21.694 حساب جاري         

4.237  1.219 حسابات ادخار          

31.358  166.825 ودائع ثابتة         

40.142  190.224 	 	 	 	 	 النقد	واألرصدة	المصرفية	 	

)13.087(  )5.070( السحب المصرفي على المكشوف       

27.055  185.154 	 	 	 	 النقد	وما	يعادله	لبيان	التدفقات	النقدية	 	

تمتد الودائع الثابتة إلى 3 أشهر )2008 : 3 أشهر( وتحمل معدالت فائدة تتراوح من 3.25% إلى 3.5 % )2008 : 5.5% إلى %6(

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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الذمم الدائنة التجارية والتجارية األخرى  17

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

62.060  115.217 الذمم الدائنة التجارية      

59.906  54.345 اإلستحقاقات      

7.322  4.174 الذمم الدائنة األخرى      

129.288  173.736        

تعويضات نهاية خدمة الموظفين  18

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

14.234  12.434 الرصيد في 1 يناير         

1.452  2.817 المحمل على السنة        

)3.252(  )2.408( المدفوعات خالل السنة        

12.434  12.843 	 	 	 	 	 الرصيد	في	31	ديسمبر	 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة

66 /  التقرير السنوي لعام 2009



القروض المصرفية  19

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول الشروط التعاقدية للقروض والسلفيات التي ترتب فائدة على المجموعة، والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

2008  2009 المطلوبات المتداولة        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

82.000  45.005 قرض قصير األجل         

26.402  35.717 تسهيالت ائتمانية         

-    3.289 قرض ألجل        

108.402  84.011        

2008  2009 المطلوبات غير المتداولة        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

-    11.522 قرض ألجل        

-    11.522        

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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القروض المصرفية )تابع(  19

جدول	الشروط	والسداد 	

في 31 ديسمبر 2008 في	31	ديسمبر	2009   ألف درهم    

القيمة القيمة  القيمة  القيمة		 سنة	 معدل	 العملة	 	 	
المرحلة االسمية  المرحلة  االسمية	 االستحقاق	 الفائدة	 	 	 	

/	الحد 	 االسمية	 	 	 	

82.000   92.000  45.005  92.000 أديبور  2010  درهم  قرض قصير األجل   
+ هامش*    

26.402   175.000  35.717  175.000  2010 ايبور  درهم  تسهيالت ائتمانية   
+ هامش*    

-    -    14.811  16.446  2014 يوروبور  يورو  قرض ألجل   
+ هامش*    

108.402  267.000  95.533  283.446 	 	 	 	 اإلجمالي 	

*كانت هوامش تلك القروض تتراوح بين %1.25 - %1.35.

إن القروض والتسهيالت االئتمانية مضمونة مقابل مايلي:

الرهن العائم على الموجودات المتداولة لدى المجموعة لصالح البنك بغرض تسهيالت رأس المال العامل؛

تعويضات األطراف األخرى لتقديم ضمانات متاحة، اعتماد مستندي، فواتير مسحوبة وقرض لتمويل االستيراد / حساب مفتوح باسم اي من الشركات التابعة 
للشركة لصالح البنك.

رأس المال  20

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

المرخص	والمصدر	والمدفوع	بالكامل	 	
600.000  600.000 	 	 	 )600.000	ألف	سهم	عادي	بقيمة	1	درهم	للسهم	الواحد(	  

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

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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االحتياطي القانوني  21

وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته( وكذلك وفقًا لبنود عقد تأسيس الشركة، يتم تحويل 10% من صافي الربح 
السنوي إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح هذا االحتياطي مساويًا لـ 50 % من رأس مال الشركة المدفوع. هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

األطراف ذات العالقة  22

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول في معامالت وفقًا لشروط وأحكام متفق عليها مع شركات أخرى أو أفراد آخرين ينطبق عليهم تعريف 
األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24. تحتفظ المجموعة بعالقات من هذا التصنيف مع شركات المجموعة ومسؤوليها 

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

فيما يلي حجم المعامالت، األرصدة القائمة، المصروفات ذات الصلة واإليرادات مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

تشمل	المبالغ	المستحقة	ألطراف	ذات	عالقة	:

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

 -    2.012 الشركة القابضة العامة        

 -    2.012        

المعامالت	خالل	السنة:

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

900  1.254 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة )السنة السابقة(      

33.308 مبالغ مستحقة الدفع ألطراف ذات عالقة تم عكسها       -   

538  758 أخرى        

34.746  2.012        

تم تحديد مبلغ بقيمة 1.500 ألف درهم كأتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2009 )2008 : 1.500 ألف درهم(

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة

69 /  التقرير السنوي لعام 2009



األطراف ذات العالقة )تابع(  22

فيما	يلي	تعويضات	كبار	موظفي	اإلدارة:

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

12.319  15.877 تعويضات قصيرة األجل        

 6.973  4.597 تعويضات طويلة األجل        

19.292  20.474        

المنح الحكومية  23

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

217.895  93.448 	 	 	 	 	 المنح	الحكومية	المستلمة	 	

تتضمن المنح الحكومية مبلغ بقيمة 87.219 ألف درهم )2008 : 207.895 ألف درهم( والذي يمثل منحة مستلمة من حكومة أبوظبي. كان الغرض من هذه اإلعانة 
المالية التقليل الجزئي لتأثير زيادة تقلب األسعار العالمية للقمح على أسعار بيع المواد الغذائية للمستهلكين في إمارة أبوظبي.

تم خالل العام منح الشركة أصول مخازن تبريد في منطفة ميناء أبوظبي بسعر عادل وقدره 586 ألف درهم.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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عمليات الحيازة  24

حيازة	مصنع	العين	لتصنيع	وتعليب	الخضروات )أ(		

قامت المجموعة في 1 يناير 2008 بحيازة مصنع العين لتصنيع وتعليب الخضروات من الشركة القابضة العامة دون مقابل. ساعدت عملية الحيازة المجموعة 
على الدخول في األسواق سريعة النمو في مجال الخضروات المجمدة ومعجون الطماطم داخل دولة اإلمارات العربية.

فيما يلي القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها:

2008         

ألف درهم        

25.883 الممتلكات واآلالت والمعدات         

12.677 المخزون         

11.170 الذمم المدينة التجارية واألخرى         

)14.523( الذمم الدائنة التجارية واألخرى         

35.207         

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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عمليات الحيازة )تابع(  24

)ب(		حيازة	آيس	كريستال

قامت المجموعة في ديسمبر 2007 بحيازة آيس كريستال )عبوات الماء سعة 5 جالونات(. وكان ذلك قرار استراتيجي بدخول قطاع األعمال ذات عبوات الماء 
سعة 5 جالونات.

قامت المجموعة بدفع 14 مليون درهم مقابل هذه العملية، فيما يلي صافي الموجودات المستحوذ عليها:

2008         

ألف درهم        

2.428 الممتلكات واآلالت والمعدات         

1,008 المخزون         

119 الذمم المدينة التجارية واألخرى         

)112( قرض مصرفي لسيارة         

)248( الذمم الدائنة األخرى         

3.195         

باإلضافة إلى الموجودات المذكورة أعاله تم حيازة قطعة أرض مؤجرة لمدة 30 سنة بمساحة 40.000 قدم مربع، والتي يقع عليها المصنع. )إيضاح 28(.

نظرًا لطبيعة الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ عليها، فقد تم الوفاء بمتطلبات االعتراف األولي ومبادىء القياس الخاصة بمعيار التقارير المالية الدولية 3.

الشهرة	التجارية

فيما يلي الشهرة التجارية المعترف بها كنتيجة لعملية الحيازة:

2008         

ألف درهم        

14.000 إجمالي الثمن المحول         

)3.195( ناقصًا: صافي قيمة الموجودات المستحوذ عليها       

10.805 الشهرة التجارية )إيضاح 12(         

تنسب الشهرة التجارية بصورة رئيسية إلى قاعدة ونوعية العمالء المستحوذ عليها والعمليات المتوقع انجازها من دمج آيس كريستال ضمن النشاط الحالي 
للمجموعة فيما يتعلق بالمياه المعبأة.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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إصدار التقارير حسب القطاع  25

األعمال  تقدم وحدات  للمجموعة.  االستراتيجية  األعمال  تمثل وحدات  والتي  أدناه،  مبينة  بشأنها، وهى  تقارير  إصدار  يتم  المجموعة ثالث قطاعات  لدى 
أنها تتطلب تكنولوجيا واستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم مجلس  إدارتها بشكل منفصل حيث  االستراتيجية للمجموعة منتجات وخدمات مختلفة، ويتم 

اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية وذلك بصورة ربع سنوية على األقل.

فيما يلي ملخص يوضح العمليات داخل كل قطاع من قطاعات المجموعة:

الدقيق والعلف الحيواني، يتضمن انتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني.  •
المياه المعبأة، يتضمن انتاج وتوزيع المياه والمشروبات المعبأة.  •

معجون الطماطم والخضروات المجمدة، يتضمن معالجة وتوزيع معجون الطماطم ومنتجات الخضروات المجمدة.  •

مبين أدناه معلومات بشأن نتائج كل قطاع من قطاعات التقارير. يتم قياس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع، كما هو متضمن في تقارير اإلدارة الداخلية التي 
يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة. تستخدم أرباح القطاع لقياس األداء، حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هى األكثر مالئمة لتقييم النتائج 

الخاصة ببعض القطاعات المرتبطة بشركات أخرى تعمل في نفس المجال. يعتمد التسعير فيما بين القطاعات على سياق األعمال اإلعتيادية.

معجون	الطماطم المياه	المعدنية	 	 	 	
اإلجمالي والخضروات	المجمدة	 والمشروبات	 الدقيق	والعلف	 	 	

2008  2009  2008  2009  2008  2009  2008  2009   

ألف درهم  

853.929  921.382  42.778  46.272  138.554  206.033  672.597  669.077 المبيعات الخارجية   

ايردات البينية للقطاعات    -    -    -    -    -    -    -    -  

180.549  253.031  13.059  10.545  58.237  89.019  109.253  153.467 إجمالي األرباح    

614  55  77  2  449  32  88  21 إيرادات الفائدة   

981  41  -  41  6   -  975 مصروفات الفائدة    -   

25.155  32.899  1.826  2.916  7.470  12.639  15.859  17.344 مصروفات االستهالك   

69.932  144.951  )15.612(  )4.869(  25.069  34.605  60.475  115.215 أرباح	/)خسائر(  	
قطاعات	التقارير	قبل	الضريبة 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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إصدار التقارير حسب القطاع )تابع(  25

مصروفات	غير	نقدية

معجون	الطماطم المياه	المعدنية	 	 	 	
اإلجمالي والخضروات	المجمدة	 والمشروبات	 الدقيق	والعلف	 	 	

2008  2009  2008  2009  2008  2009  2008  2009   

ألف درهم  

البنود	غير	النقدية	الهامة 	

6.796  -    6.796 خسائر انخفاض    -    -    -    -    -   
قيمة الممتلكات  

واآلالت والمعدات  

1.109  1.237  -    -    -    23  1.109  1.214 خسائر انخفاض   
قيمة الذمم المدينة  

التجارية )صافي(  

	 	 	 	 	 	 	 أخرى	 	

936.490  934.511  59.980  96.262  191.946  256.378  684.564  581.871 موجودات القطاع   

129.940  168.143  26.524  20.145  39.870  34.135  63.546  113.863 مطلوبات القطاع   

83.073  78.137  11.717  11.059  61.343  53.006  10.013  14.072 المصروفات الرأسمالية   

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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إصدار التقارير حسب القطاع )تابع(  25

فيما يلي تسويات إلجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفوائد واالستهالك ،المصروفات الرأسمالية، اإليرادات، واألرباح أو الخسائر، الموجودات 
والمطلوبات الخاصة بقطاعات التقارير

موحدة غير  إجمالي تقارير  موحدة	 غير	 إجمالي	تقارير	 	 	 	
إجمالي مخصصة  القطاعات  إجمالي	 مخصصة	 القطاعات	 	 	 	

2008  2008  2008  2009  2009  2009    

ألف درهم  

178.498  )2.051(  180.549  250.285  )2.746(  253.031 	 إجمالي	األرباح		 	

635  21  614  1.915  1.860  55 إيرادات الفائدة    

4.712  3.731  981  3.745  3.704  41 مصروفات الفائدة    

26.251  1.096  25.155  34.823  1.924  32.899 االستهالك    

84.856  1.783  83.073  79.520  1.383  78.137 مصروفات رأسمالية    

أرباح	السنة

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

69.932  144.951 إجمالي أرباح تقارير القطاعات        

38.189  1.290 أرباح أخرى        

مبالغ غير مخصصة  

)30.710(  )37.224( مصروفات تشغيلية أخرى        

)3.710(  )2.616( صافي مصروفات التمويل         

73.701  106.401 	 	 	 	 األرباح	المجمعة	قبل	ضريبة	الدخل		 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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إصدار التقارير حسب القطاع )تابع(  25

الموجودات  الخسائر،  أو  األربــاح  االيـــرادات،  الرأسمالية،  المصروفات  واالستهالك،  الفوائد  وايــرادات  ومصروفات  األربــاح  إلجمالي  تسويات  فيمايلي 
والمطلوبات الخاصة بقطاعات التقارير.

الموجودات

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

936.490  934.511 إجمالي موجودات تقارير القطاعات       

-    1.340 موجودات أخرى        

123.820  254.103 مبالغ غير مخصصة        

1.060.310  1.189.954 	 	 	 	 	 إجمالي	الموجودات	المجمعة	 	

المطلوبات

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

129.940  168.143 إجمالي مطلوبات تقارير القطاعات       

-    133 مطلوبات أخرى        

135.040  122.687 مبالغ غير مخصصة        

264.980  290.963 	 	 	 	 	 إجمالي	المطلوبات	المجمعة	 	

االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة  26

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

41.193  111.062 ضمانات بنكية واعتمادات مستندية       

36.261  31.282 التزامات رأسمالية        

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

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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األدوات المالية  27

مخاطر	االئتمان )أ(		

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

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 إيضاح		      

90.442  90.610  15 ذمم مدينة تجارية       

34.805  27.363  15 ذمم مدينة أخرى       

40.116  189.738  16 نقد لدى المصارف       

165.363  307.711        

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة تنسب أساسًا إلى الذمم المدينة التجارية. إن المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد صافية من 
مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والتي يتم تقديرها من قبل إدارة المجموعة اعتمادًا على الخبرة السابقة والبيئة االقتصادية الحالية.

ليس هناك تركيز هام على مخاطر االئتمان حيث أن التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان موزع على عدد كبير من العمالء.

خسائر انخفاض القيمة 

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

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

68.332  66.370 غير مستحقة        

5.745  9.507 بنود متأخرة السداد من 1 – 30 يوم       

2.599  4.351 بنود متأخرة السداد من 31 – 60 يوم        

1.910  2.063 بنود متأخرة السداد من 61 – 90 يوم        

2.677  1.546 بنود متأخرة السداد من 91 – 120 يوم        

25.928  24.759 بنود متأخرة السداد أكثر من 120 يوم       

107.191  108.596 	 	 	 	 	 	 اإلجمالي 	

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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األدوات المالية )تابع(  27

مخاطر	االئتمان	)تابع( )أ(		

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

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

15.640  16.749 الرصيد في 1 يناير        

1.372  4.125 خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها       

 )263(  )2.888( المبالغ المشطوبة        

16.749  17.986 	 	 	 	 	 الرصيد	في	31	ديسمبر		 	

مخاطر	السيولة )ب(	

فيما يلي تواريخ اإلستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية: 

31	ديسمبر	2009        

أكثر	من 2- 5	سنة	 1 - 2	سنة	 سنة	 التدفقات	 القيمة	 	 	 ألف درهم  
5	سنوات 	 	 واحدة	أو	أقل	 النقدية	 المرحلة	 	 	 	

التعاقدية 	 	 	 	

-    -    -    )173.736(  )173.736(  173.736 الذمم الدائنة التجارية واألخرى    

-    -    -    )5.076(  )5.076(  5.070 السحوبات المصرفية على المكشوف   

-    )8.716(  )3.567(  )84.641(  )96.924(  95.533 القروض المصرفية    

)843(  )861(  )65(   -    )1.769(  1.769 مطلوبات طوية األجل     

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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األدوات المالية )تابع(  27

مخاطر	السيولة	)تابع( )ب(	

31 ديسمبر 2008  

أكثر من 2- 5 سنة  1 - 2 سنة  سنة  التدفقات  القيمة  ألف درهم    
5 سنوات واحدة أو أقل    النقدية  المرحلة     

التعاقدية     

-    -    -    )129.288(  )129.288(  129.288 الذمم الدائنة التجارية واألخرى    

-    -    -    )13.167(  )13.167(  13.087 السحوبات المصرفية على المكشوف   

-    -    -    )109.779(  )109.779(  108.402 القروض المصرفية    

)1.011(  )758(  -    -    )1.769(  1.769 مطلوبات طويلة األجل    

مخاطر	العمالت	األجنبية )ج(	

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

31 ديسمبر 2008 31	ديسمبر	2009     

فرنك جنية  يورو   فرنك	 جنية	 يورو		 	 	 ألف درهم  
سويسري استرليني  	 سويسري	 استرليني	 	 	 	 	

378  346  19  551  -    2.723 المشتريات المتوقعة    

-    -    -    -    -    2.814 قرض طويل األجل    

فيما يلي أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة خالل السنة: 

السعر	بتاريخ	إصدار	التقرير متــوســط	السعــر	 	 	 	 	 	

2008  2009  2008  2009      

5.175  5.263  5.400  5.119 يورو      

5.313  5.848  6.800  5.747 جنيه استرليني      

3.476  3.538  3.399  3.389 فرنك سويسري      

0.673  0.670  0.668  0.667 جنيه مصري      

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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األدوات المالية )تابع(  27

مخاطر	العمالت	األجنبية	)تابع( )ج(	

كان ارتفاع / انخفاض الدرهم اإلماراتي، وفقًا لما هو مبين أدنا، مقابل اليورو والجنيه االسترليني و الفرنك السويسري والجنيه المصري كما في 31 ديسمبر 
من شأنه أن يؤدي إلى زيادة )انخفاض( حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بمقدار المبالغ المبينة أدناه، يعتمد هذا التحليل على تغيرات معدل صرف العمالت 
األجنبية والتي تراها المجموعة محتملة بصورة معقولة. يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، وخاصة معدالت الفائدة. تم إجراء التحليل على 

نفس األساس الخاص بـسنة 2008، بالرغم من أن االحتماالت المعقولة في معدالت صرف العمالت األجنبية كانت مختلفة، وفقًا لما هو مبين أدناه.

31	ديسمبر	2009  
أرباح حقوق	الملكية	 	 	 	 	 	 	 	

أو	)خسائر( 	 	 	 	 	 	 	 	

ألف	درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 		

1.457 يورو )االنخفاض بمقدار %5(         -   

78 فرانك سويسري )االنخفاض بمقدار %4(        -   

-    )312( جنيه مصري )الزيادة بمقدار %1.5(       

1.535  )312(        

31 ديسمبر 2008  
أرباح حقوق الملكية         

أو )خسائر(         

ألف درهم ألف درهم        

6 يورو )االنخفاض بمقدار %6(         -   

37 جنيه استرليني )االنخفاض بمقدار %2(        -   

92 فرانك سويسري )االنخفاض بمقدار %7(        -   

-    392 جنيه مصري )االنخفاض بمقدار %3(       

135  392        

يعتمد التحليل المذكور أعاله على التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل شهر يناير وفبراير 2010.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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األدوات المالية )تابع(  27

القيمة	العادلة )د(		

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

)هـ(		مخاطر	أسعار	الفائدة

فيما يلي بيان معدالت الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تحمل فائدة في تاريخ التقرير:

األدوات	ذات	المعدالت	الثابتة

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

31،358  166،825 الموجودات المالية        

)1.769(  )1.769( المطلوبات المالية        

29.589  165.056        

األدوات	ذات	المعدالت	المتغيرة

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

121.489  100.603 المطلوبات المالية        

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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عقود التأجير التشغيلية  28

فيما يلي استحقاق دفعات عقود التأجير التشغيلية الغير قابلة لإللغاء:

2008  2009        

ألف درهم ألف	درهم	 	 	 	 	 	 	

4  4 أقل من سنة         

20  20 من 1 إلى 5 سنوات         

52  48 أكثر من 5 سنوات         

 76  72        

لدى المجموعة أرض بموجب عقود تأجير تشغيلية. تصل مدة العقد إلى 30 سنة، مع خيار تجديد العقد عند االنتهاء.

التقديرات واألحكام المحاسبية  29

يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام وهي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها 
معقولة في ظل الظروف الراهنة. في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح 2 )د( قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية ذات التأثير 

الهام على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

خسائر	انخفاض	قيمة	الذمم	المدينة )أ(	

تقوم اإلدارة بمراجعة ذممها المدينة وذلك لتقدير االنخفاض في قيمتها في تاريخ إصدار كل تقرير. لتحديد فيما إذا كان من الواجب إدراج خسائر انخفاض 
النقدية  التدفقات  انخفاض يمكن قياسه في  الموحد، تقوم اإلدارة بوضع األحكام حول توافر معلومات ملحوظة تفيد بوجود  الدخل  بيان  القيمة ضمن 

المستقبلية المقدرة.

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

مخصص	تقادم	المخزون )ب(	

تقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركة المخزون وذلك لتقدير الخسائر الناتجة عن تقادم المخزون بصورة اعتيادية. لتحديد فيما إذا كان من الواجب إدراج مخصص 
المعني في  المنتج  بيع  على  القدرة  بوجود  تفيد  توافر معلومات ملحوظة  األحكام حول  بوضع  اإلدارة  تقوم  الموحد،  الدخل  بيان  المخزون ضمن  تقادم 

المستقبل وصافي القيمة الممكن تحقيقها من ذلك المنتج.

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات
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التقديرات واألحكام المحاسبية )تابع(  29

األعمار	اإلنتاجية	لآلالت	والمعدات )ج(	

اعتمدت اإلدارة في تقدير األعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات والمعدالت بناًء على االستخدام المزمع لهذه الموجودات واألعمال اإلقتصادية 
المتوقعة لها. الحقًا للتغيرات في الظروف مثل التقدم التكنولوجي واالستخدام ذات الصلة للموجودات المعنية، قد تختلف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو 
القيم المتبقية عن التقديرات المبدئية. قامت اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية للبنود الرئيسية من المعدات والممتلكات وقررت عدم ضرورة 

إجراء أي تعديالت. 

مخصص	ضريبة	الدخل )د(	

تأخذ اإلدارة باالعتبار متطلبات مخصص الضريبة. قامت اإلدارة بتقدير مخصص الضريبة بناًء على األداء السنوي بعد تسوية البنود الغير خاضعة للضريبة. تم 
احتساب مخصص الضريبة بناًء على معدالت الضريبة في البلد التي تمارس بها العمليات مع األخذ باالعتبار االستثناءات التي قد يتم المطالبه بها بموجب 

االتفاقيات المحلية أو الدولية كما في تاريخ الميزانية العمومية.

انخفاض	القيمة )هـ(	

في تاريخ كل ميزانية عمومية تقوم اإلدارة بتحديد عما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة موجودات المجموعة. يتطلب تحديد مخصص خسائر 
انخفاض القيمة أحكام دقيقة كما يتضمن تقييم عوامل أخرى مثل ظروف السوق والنشاط.

أرقام المقارنة  30

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة - حيثما لزم األمر - لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة، كما هو موضح أدناه:

وفقًا	للبيان وفقًا	إلعادة	 	 	 	 	 	 	
الزيادة	/	)النقص( السابق	 البيان	 	 	 	 	 	 	

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  إيضاح      

918  408.400  409.318  13 الممتلكات والمعدات واآلالت      

)918(  163.606  162.688  14 المخزون      

)150(  176.019  175.869 األرباح المحتجزة       

150  19.558  19.708 االحتياطي القانوني       

-    767.583  767.583       

مجموعة أغذية ش.م.ع.
ايضاحات حول البيانات

المالية الموحدة
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