




تقرير  مدققي احل�سابات

ال�سادة امل�ساهمني

�شركة �لإمار�ت للأغذية و�ملياه �ملعدنية �ش.م.ع »�أغذية«

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

لقد قمنا بتدقيق �مليز�نية �لعمومية �ملوّحدة �ملرفقة ل�شركة �لإمار�ت للأغذية و�ملياه �ملعدنية �ش.م.ع »�أغذية« )»�ل�شركة«( و�شركاتها �لتابعة وي�شار �إليها 

جمتمعة بـ )»�ملجموعة«( و�لتي ت�شتمل على �مليز�نية �لعمومية �ملوحدة كما يف  31 دي�سمرب 2007 ، وكذلك بيان �لدخل �ملوحد وبيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية 

�ملوحد وبيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ ، بالإ�شافة �إىل ملخ�ش حول �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة و�لإي�شاحات �لأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية 

�إن �لإد�رة م�شوؤولة عن �إعد�د وعر�ش هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة ب�شورة عادلة وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية.  وت�شتمل هذه �مل�شوؤولية على ت�شميم 

�أو  وتنفيذ و�لحتفاظ برقابة د�خلية بخ�شو�ش �إعد�د وعر�ش �لبيانات �ملالية ب�شورة عادلة و�لتي تكون خالية من �لأخطاء �ملادية �لناجتة عن �لحتيال 

�خلطاأ ، و�ختيار وتطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملنا�شبة وو�شع �لتقدير�ت �ملحا�شبية �لتي تعترب معقولة يف ظل �لظروف �لر�هنة.

م�س�ؤولية مدققي احل�سابات

�لدولية  للمعايري  بتدقيقنا وفقًا  بها. لقد قمنا  �لتي قمنا  �لتدقيق  �أعمال  بناًء على  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات  �لر�أي حول هذه  �إبد�ء  تنح�شر م�شوؤوليتنا يف 

�أن نلتزم باملتطلبات �لأخلقية ذ�ت �ل�شلة و�أن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نح�شل على تاأكيد�ت معقولة باأن �لبيانات  للتدقيق. وتقت�شي هذه �ملعايري 

�ملالية خالية من �لأخطاء �ملادية.

�لتي  �لإجر�ء�ت  وتعتمد  �ملالية.  �لبيانات  و�لإي�شاحات يف  �ملبالغ  تدقيقية حول  �أدلة  على  للح�شول  �لإجر�ء�ت  بع�ش  تنفيذ  على  �لتدقيق  �أعمال  وتنطوي 

مت �ختيارها على �لأحكام �ملو�شوعة من قبلنا مبا يف ذلك تقييم خماطر �لأخطاء �ملادية يف �لبيانات �ملالية �لناجتة عن �لحتيال �أو �خلطاأ.  عند �إجر�ء 

تقييمات �ملخاطر، ن�شع بالعتبار �لرقابة �لد�خلية ذ�ت �ل�شلة بقيام �ملن�شاأة باإعد�د وعر�ش �لبيانات �ملالية ب�شورة عادلة وذلك بغر�ش ت�شميم �لإجر�ء�ت 

�لتدقيقية �لتي تتنا�شب مع �لظروف �لر�هنة، ولكن لي�ش بغر�ش �إبد�ء �لر�أي حول فعالية �لرقابة �لد�خلية للمن�شاأة.  كما ت�شمنت �أعمال �لتدقيق تقييمًا 

للمبادئ �ملحا�شبية �مل�شتخدمة ودرجة معقولية �لتقدير�ت �ملحا�شبية �لتي قامت بها �لإد�رة بالإ�شافة �إىل تقييم عر�ش �لبيانات �ملالية ب�شورة عامة.

هذ� ونعتقد باأن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتزويدنا باأ�شا�ش لإبد�ء ر�أينا.

�لر�أي

بر�أينا ، �أن �لبيانات �ملالية �ملوحدة تعرب ب�شورة عادلة - من كافة �لنو�حي �ملادية - عن �ملركز �ملايل �ملوحد للمجموعــــة كما يف 31 دي�سمرب 2007 و�أد�ئها 

�ملايل �ملوحد وتدفقاتها �لنقدية �ملوحدة عن �ل�شنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ وذلك وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�أنها تلتزم ببنود �لتاأ�شي�ش ذ�ت �ل�شلة 

وكذلك بالقانون �لحتادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديلته(.

التقرير ح�ل املتطلبات القان�نية والتنظيمية الأخرى

كما يقت�شي �لقانون �لحتادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم 8 ل�شنة 1984 )كما هو معدل( ، فاإننا نوؤكد �أي�شًا �أننا قد ح�شلنا على كافة �ملعلومات 

تقرير  و�أن حمتويات  للمخزون  �لإد�رة قامت بجرد فعلي  و�أن  �ملجموعة قد قامت مب�شك �شجلت مالية منتظمة  و�أن   ، لتدقيقنا  �للزمة  و�لإي�شاحات 

جمل�ش �لإد�رة فيما يتعلق بهذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة تتفق مع ما جاء يف �ل�شجلت �ملالية لل�شركة.  كما مل ي�شرتع �نتباهنا وجود �أي خمالفات للقانون 

31 دي�سمرب 2007 ، و�لتي من �شاأنها �أن توؤثر تاأثريً� ماديًا �شلبيًا على �أعمال �ملجموعة  �ملذكور �أعله �أو لبنود �لتاأ�شي�ش حدثت خلل �ل�شنة �ملنتهية يف 

�أو مركزها �ملايل.

كي بي �م جي

منذر �لدجاين

رقم �لت�شجيل: 268

11 فرب�ير 2008

ت�شكل �لي�شاحات �ملدرجة يف �ل�شفحات �لتالية جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.



2006  2007 �إي�شاح   

�ألف درهم األف درهم    

433.564  578.683 �ملبيعات  

)360.055(  )471.433(  6 تكلفة �ملبيعات 

------------------  ------------------   

73.509  107.250 اإجمايل الربح  

)24.538(  )32.555(  7 م�شروفات بيع وتوزيع 

)25.107(  )42.542(  8 م�شروفات عمومية و�إد�رية 

2.329  2.690 �إير�د�ت �أخرى  

------------------  ------------------   

26.193  34.843 ارباح من الأن�سطة الت�سغيلية  

2.908  3.305 �إير�د�ت متويلية  

------------------  ------------------   

29.101  38.148 �سايف اأرباح ال�سنة  

=================  =================   

0.049  0.064  9 اأرباح ال�سهم )بالدرهم( 

=================  =================   

�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

بـيــــــان الــدخـــــل امل�حــــــد - لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007



2006  2007 �إي�شاح   

�ألف درهم األف درهم    

82.181  82.181  10 �ل�شهرة �لتجارية 

351.782  333.917  11 �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت 

3.070  2.964 م�شروفات �ل�شتحو�ذ �ملوؤجلة  

------------------  ------------------   

437.033  419.062 اإجمايل املوجودات غري املتداولة  

------------------  ------------------   

157.732  183.576  12 �ملخزون 

103.738  171.875  13 �لذمم �ملدينة �لتجارية و�لأخرى 

17  12  19 �ملبالغ �مل�شتحقة من �أطر�ف ذ�ت علقة 

124.174  92.236  14 �لنقد و�لأر�شدة لدى �لبنوك 

------------------  ------------------   

385.661  447.699 اإجمايل املوجودات املتداولة   

------------------  ------------------   

-  36.474  16 قرو�ش بنكية 

47.749  32.818  19 �ملبالغ �مل�شتحقة �إىل �أطر�ف ذ�ت علقة 

89.717  74.093  15 ذمم د�ئنة جتارية و�أخرى 

------------------  ------------------   

137.466  143.385 اإجمايل املطلوبات املتداولة  

------------------  ------------------   

248.195  304.314 �سايف املوجودات املتداولة  

------------------  ------------------   

685.228  723.376 �سايف املوجودات  

=================  =================   

600.000  600.000  17 ر�أ�ش �ملال 

8.523  12.338  18 �لحتياطي �لقانوين 

76.705  111.038 �لأرباح �ملحتجزة  

------------------  ------------------   

685.228  723.376 اإجمايل حقوق امللكية  

=================  =================   

____________   ____________

�لرئي�ش �لتنفيذي رئي�ش جمل�ش �لإد�رة   

�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

امليزانية العم�مية امل�حدة - كما يف 31 دي�سمرب 2007



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

بيان التغريات يف حق�ق امللكية امل�حد - لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

الأرباح الإحتياطى    

الإجماىل املحتجزة  القانوين  راأ�ش املال   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم   

656.127  50.514  5.613  600.000 �لر�شيد يف 1 يناير 2006 

29.101  29.101 �أرباح �ل�شنة    -    - 

-    )2.910(  2.910 �ملحول �إىل �لحتياطي �لقانوين    - 

------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

685.228  76.705  8.523  600.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2006 

=================  =================  =================  =================  

685.228  76.705  8.523  600.000 �لر�شيد يف 1 يناير 2007 

38.148  38.148 �أرباح �ل�شنة    -    - 

-    )3.815(  3.815 �ملحول �إىل �لحتياطي �لقانوين    - 

------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

723.376  111.038  12.338  600.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007 

=================  =================  =================  =================  



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

بيان التدفقات النقدية امل�حد - لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

   2006  2007   

�ألف درهم األف درهم    

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

29.101  38.148 �أرباح �ل�شنة  

ت�شويات لـ:

24.381  23.202 �ل�شتهلك  

)2.908(  )3.305( �لإير�د�ت �لتمويلية  

36  895 خ�شائر من بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت   

-  1.348 خ�شائر �نخفا�ش قيمة ممتلكات و�آلت ومعد�ت  

1.492  2.964 �نخفا�ش قيمة �ملخزون و�لذمم �ملدينة  

------------------  ------------------   

52.102  63.252   

)51.372(  )26.194( �لتغري يف �ملخزون  

)9.114(  )70.751( �لتغري �لذمم �ملدينة �لتجارية و�لأخرى   

14  5 �لتغري يف �ملبالغ �مل�شتحقة من �أطر�ف ذ�ت علقة  

2.864  )14.931( �لتغري يف �ملبالغ �مل�شتحقة �إىل �أطر�ف ذ�ت علقة    

49.747  )15.624( �لتغري يف �لذمم �لد�ئنة �لتجارية و�لأخرى  

------------------  ------------------   

44.241  )64.243( �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( / من �لأن�شطة �لت�شغيلية  

------------------  ------------------   

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)4.998(  )10.861( �شر�ء ممتلكات و�آلت ومعد�ت  

188  3.281 متح�شلت من بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت  

2.908  3.305 �لإير�د�ت �لتمويلية  

3.070  106 �لتغري يف م�شروفات �ل�شتحو�ذ �ملوؤجلة  

------------------  ------------------   

1.168  )4.169( �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( / من �لأن�شطة �ل�شتثمارية  

------------------  ------------------   

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

-  36.474 متح�شلت من قرو�ش بنكية  

------------------  ------------------   

-  36.474 �شايف �لنقد من �لأن�شطة �لتمويلية  

------------------  ------------------   

45.409  )31.938( )النق�ش( / الزيادة  يف النقد وما يعادله   

78.765  124.174 �لنقد وما يعادله يف 1 يناير  

------------------  ------------------   

124.174  92.236 النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب  

=================  =================   



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

1. الو�سع القانوين والأن�سطة الرئي�سية

تاأ�ش�شت �شركة �لإمار�ت للأغذية و�ملياه �ملعدنية )�ش.م.ع( »�أغذية« )»�ل�شركة«( ك�شركة م�شاهمة عامة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )324( ل�شنة 2004. 

وت�شغيل  و�لتجارة  و�ل�شتثمار  تاأ�شي�ش  على  لل�شركة  �لأ�شا�شية  �لأن�شطة  وت�شتمل  �ل�شركة.  �أ�شهم  من   %51 ن�شبة  �ش.م.ع  �لعامة  �لقاب�شة  �ل�شركة  ومتتلك 

�ل�شركات و�مل�شاريع �ملرتبطة بقطاع �لأغذية و�مل�شروبات بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

تت�شمن �لبيانات �ملالية �ملوحدة لل�شركة كما يف ولل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 على �ل�شركة و�شركاتها �لتابعة �ملذكورة �أدناه )وي�شار �إليهم جمتمعني 

بـ »�ملجموعة«(:

الن�ساط الرئي�سي احل�سة يف راأ�ش املال  بلد التاأ�سي�ش   ال�سركة التابعة 

2006  2007 ومزاولة الن�ساط   

�نتاج وبيع �لدقيق وعلف �حليو�نات.  %100  %100 �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  �شركة �ملطاحن �لكربى 

للدقيق و�لعلف )�ش.م.ع(

��شتخر�ج �ملياه وتعبئتها وبيعها.  %100  %100 �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  �شركة �لعني للمياه �ملعدنية)�ش.م.ع( 

�إن �لعنو�ن �مل�شجل للمجموعة هو �ش ب 37725 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

2. اأ�سا�ش الإعداد

)اأ( بيان الت�افق

مت �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية وتلتزم - حيثما �أمكن - مع بنود تاأ�شي�ش �ل�شركة وكذلك مع �لقانون �لحتادي لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديلته(.

)ب( اأ�سا�س القيا�س

لقد مت �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة على �أ�شا�ش �لتكلفة �لتاريخية.

)ج( العملة الر�سمية وعملة العر�س 

بدرهم  �ملقدمة  �ملالية  �ملعلومات  كافة  �إن  للمجموعة.  �لر�شمية  �لعملة  وهي   ، �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  بدرهم  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات  هذه  عر�ش  يتم 

�لإمار�ت قد مت تدويرها لأقرب عدد �شحيح بالآلف ، ما مل يتم بيان غري ذلك.

)د( ا�ستخدام التقديرات والأحكام

�إن �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة بالتو�فق مع معايري �لتقارير �ملالية �لدولية يتطلب من �لإد�رة �أن تقوم بو�شع �لأحكام و�لتقدير�ت و�لفرت��شات �لتي توؤثر 

على تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية و�ملبالغ �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات و�لإير�د�ت و�مل�شروفات. وقد تختلف �لنتائج �لفعلية عن تلك �لتقدير�ت.

ويتم ب�شورة م�شتمرة مر�جعة �لتقدير�ت و�لفرت��شات �لتابعة لها. ويتم �لعرت�ف بالتعديلت على �لتقدير�ت �ملحا�شبية يف �لفرتة �لتي يتم فيها تعديل 

�لتقدير ويف �لفرت�ت �مل�شتقبلية �لتي تتاأثر بتلك �لتعديلت.

وب�شورة خا�شة ، فقد مت يف �لإي�شاح 23 بيان �ملعلومات حول �ملجالت �لهامة لعدم �لتيقن من �لتقدير�ت و�لأحكام �لهامة يف تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية 

�لتي تنطوي على �أعظم �لأثر على �ملبالغ �ملعرتف بها يف �لبيانات �ملالية.



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

3. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

قد مت تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لو�ردة �أدناه ب�شكل مت�شق على جميع �لفرت�ت �ملعرو�شة يف هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة ، كما مت تطبيقها ب�شورة مت�شقة 

من قبل �شركات �ملجموعة.

)اأ( اأ�سا�س الت�حيد 

ال�سركات التابعة

و�لت�شغيلية  �ملالية  �ل�شيا�شات  �لتحكم يف  �ل�شيطرة عندما يكون مبقدور �ملجموعة  وتتو�جد  ت�شيطر عليها �ملجموعة.  �لتي  �ل�شركات  �لتابعة هي  �ل�شركات 

�لوقت �حلايل.  تتم ممار�شتها يف  �لتي  �لت�شويت  بالعتبار حقوق  �لأخذ  يتم   ، �ل�شيطرة  تقييم  �أن�شطتها. عند  فو�ئد من  بغر�ش �حل�شول على  لل�شركة 

تلك  تاريخ توقف  �لتوحيد من  �يقاف  ويتم   ، �ل�شيطرة  بد�أ  تاريخ  �عتبارً� من  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات  �لتابعة �شمن  لل�شركات  �ملالية  �لبيانات  يتم توحيد 

�ل�شيطرة.

املعامالت املحذوفة عند الت�حيد

عند �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة ، يتم ��شتبعاد جميع �لأر�شدة و�ملعاملت �لد�خلية للمجموعة وكذلك �لإير�د�ت و�مل�شروفات غري �ملحققة �لناجتة عن 

�ملعاملت �لتي متت بني �شركات �ملجموعة.

)ب( الإيرادات

يتم قيا�ش �لإير�د�ت من بيع �لب�شائع بالقيمة �لعادلة للثمن �ملـُ�شتـلم �أو م�شتحق �لقب�ش ، �شافيًا من �لب�شائع �ملرجتعة و�خل�شومات �لتجارية و�حل�شومات 

�لبيع ويكون  �إىل �مل�شرتي ويكون من �لأغلب �لقدرة على ��شرتد�د ثمن  على �لكمية. ويتم �لعرت�ف بالإير�د�ت عندما يتم حتويل خماطر �مللكية �لهامة 

بالإمكان تقدير �لتكاليف ذ�ت �ل�شلة و�حتمالية �إعادة �لب�شائع ب�شورة موثوقة ول يكون هناك �أي تدخل من �لإد�رة يف �لب�شائع ويكون من �ملمكن قيا�ش 

قيمة �لإير�د�ت ب�شورة موثوقة.

يختلف حتويل خماطر و�متياز�ت �مللكية باختلف �ل�شروط و�لأحكام �خلا�شة بعقود �لبيع. فبالن�شبة لبيع �لدقيق وعلف �حليو�نات و�ملياه �ملعباأة ، يتم حتويل 

خماطر و�متياز�ت �مللكية مبجرد ت�شليم �لب�شائع �إىل �لعميل. �أما بالن�شبة لبع�ش �ل�شحنات �لدولية ، فيتم حتويل خماطر و�متياز�ت �مللكية مبجرد حتميل 

�لب�شائع على �لناقل �ملعني. �أما بخ�شو�ش بيع �ملخزون ، فاإن �لتحويل يتم عند �ل�شتلم من قبل �لعميل. 

)ج( املنح احلك�مية

يتم �لعرت�ف باملنح �لتي تعو�ش �ملجموعة عن �مل�شروفات / �خل�شائر �ملتكبدة �شمن بيان �لدخل �ملوحد خ�شمًا من تكلفة �ملبيعات على �أ�شا�ش منتظم يف 

�لفرتة �لتي يتم فيها �لعرت�ف بامل�شروفات / �خل�شائر.

)د( اأرباح ال�سهم

�أو  �أرباح �ل�شهم عن طريق تق�شيم �لأرباح  باأرباح �ل�شهم فيما يتعلق بالأ�شهم �ململوكة من قبلها. ويتم �حت�شاب  تقوم �ملجموعة بعر�ش �لبيانات �خلا�شة 

�خل�شائر �ملن�شوبة مل�شاهمي �ل�شركة على �ملتو�شط �ملرجح لعدد �لأ�شهم �لقائمة خلل �لفرتة.

)هـ(ال�سهرة التجارية

تن�شاأ �ل�شهرة �لتجارية عند حيازة �شركات تابعة ، وهي متثل �لزيادة يف تكلفة �ل�شتحو�ذ عن ح�شة �ملجموعة يف �شايف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات 

�لقيمة  �نخفا�ش  بالتكلفة خم�شومًا منها خ�شائر  �لتجارية  �ل�شهرة  قيا�ش  ويتم لحقًا  �ل�شتحو�ذ عليها.  �لتي مت  بال�شركة  �لطارئة �خلا�شة  و�للتز�مات 

�ملرت�كمة.
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)و( املمتلكات والآلت واملعدات

�لعرت�ف و�لقيا�ش 

يتم قيا�ش بنود �ملمتلكات و�لآلآت و�ملعد�ت بالتكلفة ناق�شًا �ل�شتهلك �ملرت�كم وخ�شائر �نخفا�ش �لقيمة ، يف حال وجودها. وت�شتمل �لتكلفة على �مل�شروفات 

�ملن�شوبة مبا�شرة �إىل حيازة �أو �إن�شاء تلك �ملوجود�ت. 

عندما يكون لبع�ش �لأجز�ء من �ملمتلكات و�لآلآت و�ملعد�ت �أعمار �إنتاجية خمتلفة ، يتم �حت�شابها كبنود منف�شلة من �ملمتلكات و�لألت و�ملعد�ت. 

يتم حتديد �لأرباح �أو �خل�شائر من ��شتبعاد بند من بنود �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت عن طريق مقارنة �لعائد من �ل�شتبعاد مع �لقيمة �ملرحلة للممتلكات 

و�لآلت و�ملعد�ت ويتم �لعرت�ف ب�شايف �لأرباح �أو �خل�شائر �شمن بيان »�لإير�د�ت �لأخرى« يف بيان �لدخل �ملوحد.

�لتكاليف �للحقة

�لفو�ئد �لقت�شادية  �لأغلب تدفق  �إذ� كان من  �لبند  �ملرحلة لذلك  بالقيمة  و�ملعد�ت  و�لآلت  �ملمتلكات  بنود  �أي جزء من  ��شتبد�ل  بتكلفة  يتم �لعرت�ف 

�إيقاف �لعرت�ف بالقيمة �ملرحلة للجزء  �مل�شتقبلية �ملت�شمنة يف هذ� �جلزء �إىل �ملجموعة ويكون بالإمكان قيا�ش تكلفة �ل�شتبد�ل ب�شورة معقولة. ويتم 

�مل�شتبدل. يف حني يتم �لعرت�ف بتكاليف �ل�شيانة �ليومية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت �شمن بيان �لدخل �ملوحد.

�إجناز وت�شغيل تلك  ر�أ�شمالية قيد �لإجناز حلني  �أعمال  �أنها  �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت على  بت�شييد  �لتكاليف ذ�ت �ل�شلة  تقوم �ملجموعة بر�شملة كافة 

�ملوجود�ت. ثم يتم حتويل �لتكاليف من �لأعمال �لر�أ�شمالية قيد �لإجناز �إىل �لت�شنيف �ملنا�شب للموجود�ت مبجرد �لإنتهاء من �لت�شييد وبدء �لت�شغيل ويتم 

��شتهلك تلك �ملوجود�ت على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة لها �عتبارً� من تاريخ �لإجناز و�لت�شغيل.

�ل�شتهلك 

يتم حتميل �ل�شتهلك �شمن بيان �لدخل �ملوحد على �أق�شاط مت�شاوية على مدى �لعمر �لإنتاجي �ملقدر لكل بند من بنود �ملمتلكات و�لآلآت و�ملعد�ت. ول يتم 

�حت�شاب ��شتهلك على �لأر��شي.

فيما يلي �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة للفرتة �حلالية و�ملقارنة:

30 ـــ 40 �شنة مباين 

10 – 20 �شنة �آلت ومعد�ت 

4 �شنو�ت �ثاث وتركيبات 

4 �شنو�ت �شيار�ت 

يتم بتاريخ كل تقرير مر�جعة طرق �ل�شتهلك و�لأعمار �لإنتاجية و�لقيم �ملتبقية.
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)ز( املخزون

يتم قيا�ش �ملخزون ب�شعر �لتكلفة �أو �شايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها ، �أيهما �أقل. ترتكز تكلفة �ملخزون على �أ�شا�ش متو�شط �ل�شعر �ملرجح و�لذي ي�شمل تكاليف 

حيازة �ملخزون وتكاليف �لإنتاج �أو �لتحويل بالإ�شافة �إىل �لتكاليف �لأخرى �ملتكبدة يف �إح�شار �ملخزون �إىل مكانه وو�شعه �حلاليني. فيما يتعلق باملخزون 

�لذي يتم ت�شنيعه وحتت �لت�شغيل ، ت�شتمل �لتكلفة على ن�شبة ملئمة من م�شروفات �لإنتاج �لعامة على �أ�شا�ش معدل �لطاقة �لت�شغيلية �لإعتيادية.

 تتمثل �شايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها ب�شعر �لبيع �ملقدر يف �شياق �لأعمال �لعتيادية ناق�شًا تكاليف �لإجناز �ملقدرة وم�شروفات �لبيع. 

 

)ح( الأدوات املالية

تتاألف �لأدو�ت �ملالية من ذمم مدينة جتارية و�أخرى ومبالغ نقدية و�أر�شدة لدى �لبنوك وذمم د�ئنة جتارية و�أخرى وقرو�ش ق�شرية �لأجل.

�نتهاء  عند  �ملالية  باملوجود�ت  �لعرت�ف  �إيقاف  ويتم  �ملعنية.  للأد�ة  �لتعاقدية  �لأحكام  يف  طرفًا  �ملجموعة  ت�شبح  عندما  �ملالية  بالأد�ة  �لعرت�ف  يتم 

�أو عندما تقوم �ملجموعة بتحويل �ملوجود�ت �ملالية �إىل طرف �آخر  �حلقوق �لتعاقدية للمجموعة يف ��شتلم �لتدفقات �لنقدية من تلك �ملوجود�ت �ملالية 

بدون �لحتفاظ بال�شيطرة �أو بكافة خماطر و�متياز�ت ملكية تلك �ملوجود�ت. ويتم �إيقاف �لعرت�ف باملطلوبات �ملالية عند �نتهاء �لتز�م �ملجموعة �ملحدد 

يف �لعقد �أو �لوفاء به �أو �إلغاوؤه.

يتم �لعرت�ف بالأدو�ت �ملالية مبدئيًا بالقيمة �لعادلة ز�ئدً� �أية تكاليف من�شوبة للمعاملت. لحقًا للعرت�ف �ملبدئي ، يتم قيا�ش �لأدو�ت �ملالية بالتكلفة 

�ملطفاأة با�شتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية ناق�شًا خ�شائر �إنخفا�ش �لقيمة ، يف حال وجودها.

ي�شتمل �لنقد وما يعادله على �أر�شدة نقدية وود�ئع لأجل ت�شتحق خلل ثلثة �أ�شهر �أو �أقل. 

يتم قيا�ش �لأدو�ت �ملالية غري �مل�شتقة بالتكلفة وذلك با�شتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية ، ناق�شًا �أية خ�شائر لنخفا�ش �لقيمة.

.
»
�لير�د�ت و �مل�شروفات �لتمويلية

»
لقد مت �لإف�شاح عن �حت�شاب �لإير�د�ت و�مل�شروفات �لتمويلية يف �لإي�شاح 3 -

)طـ( انخفا�س القيمة

�ملوجود�ت �ملالية

يتم تقييم �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذ� كان هناك �أي دليل مو�شوعى على �نخفا�ش �لقيمة. ويعترب �لأ�شل �ملايل قد تعر�ش لنخفا�ش 

�لقيمة �إذ� كانت هناك �أدلة مو�شوعية ت�شري �إىل وقوع حدث �أو جمموعة �أحد�ث ذ�ت تاأثريً� �شلبيًا على �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية لذلك �لأ�شل.

يتم �إحت�شاب خ�شارة �نخفا�ش �لقيمة فيما يتعلق باملوجود�ت �ملالية �لتي يتم قيا�شها بالتكلفة �ملطفاأة على �أنها �لفرق بني قيمتها �ملرحلة و�لقيمة �حلالية 

للتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �ملقدرة خم�شومة مبعدل �لفائدة �لفعلي �لأ�شلي.
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)طـ( انخفا�س القيمة )تابع(

يتم �ختبار �نخفا�ش �لقيمة للموجود�ت �ملالية �لهامة ب�شورة منفردة ، بينما يتم تقييم باقي �ملوجود�ت �ملالية ب�شورة جماعية على �شكل جمموعات ذ�ت 

خماطر �إئتمانية م�شرتكة. ويتم �لعرت�ف بكافة خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �شمن بيان �لدخل �ملوحد.

يتم عك�ش خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �إذ� كان ذلك �لعك�ش يرتبط ب�شورة مو�شوعية بحدث وقع بعد �لعرت�ف بخ�شائر �نخفا�ش �لقيمة. بالن�شبة للموجود�ت 

�ملالية �لتي يتم قيا�شها بالتكلفة �ملطفاأة ، يتم �لعرت�ف بعك�ش خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �شمن بيان �لدخل �ملوحد.

امل�ج�دات غري املالية

تتم مر�جعة �ملبالغ �ملرحلة للموجود�ت غري �ملالية �خلا�شة باملجموعة ، با�شتثناء �ملخزون ، بتاريخ كل ميز�نية عمومية لتحديد ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�شر 

على �نخفا�ش قيمة �ملوجود�ت. ويف حال وجود مثل ذلك �ملوؤ�شر ، يتم تقدير قيمة �لأ�شل �لقابلة لل�شرتد�د. بالن�شبة لل�شهرة �لتجارية �لتي يكون عمرها 

�لإنتاجي غري حمدد ، يتم تقدير �لقيمة �لقابلة لل�شرتد�د بتاريخ كل ميز�نية عمومية.

لأغر��ش �ختبار �نخفا�ش �لقيمة ، يتم جتميع �ملوجود�ت �شمن �أ�شغر جمموعة موجود�ت ميكنها �إنتاج �لتدفقات �لنقدية من �ل�شتخد�م �مل�شتمر لها و�لتي 

تعترب م�شتقلة �إىل حد كبري عن �لتدفقات �لنقدية �لد�خلة للموجود�ت �لأخرى �أو ملجموعات �ملوجود�ت �لأخرى )»�لوحدة �ملنتجة للنقد«(. لأغر��ش �ختبار 

�نخفا�ش �لقيمة ، يتم �إحلاق �ل�شهرة �لتجارية �مل�شتحوذة عند دمج �لأعمال �إىل �لوحد�ت �ملنتجة للنقد �لتي يتوقع �أن ت�شتفيد من عملية �لدمج.

يتم �لعرت�ف بخ�شائر �نخفا�ش �لقيمة عندما تزيد �لقيمة �ملرحلة لأ�شل ما �أو وحدته �ملنتجة للنقد عن قيمته �ملقدرة �لقابلة لل�شرتد�د. ويتم �لعرت�ف 

بخ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �شمن بيان �لدخل �ملوحد. �إن خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �ملعرتف بها فيما يتعلق بالوحد�ت �ملنتجة للنقد يتم تخ�شي�شها �أوًل بغر�ش 

خف�ش �لقيمة �ملرحلة لل�شهرة �لتجارية �لتي مت �إحلاقها بتلك �لوحد�ت �ملنتجة للنقد ثم بغر�ش تخفي�ش �لقيمة �ملرحلة للموجود�ت �لأخرى يف �لوحدة على 

�أ�شا�ش تنا�شبي. 

ل يتم عك�ش خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �خلا�شة بال�شهرة �لتجارية. �أما بالن�شبة لباقي �ملوجود�ت ، يتم تقييم خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �ملعرتف بها يف �لفرت�ت 

�ل�شابقة بتاريخ �إ�شد�ر كل تقرير لتحديد �أي موؤ�شر على �نخفا�ش تلك �خل�شائر �أو �نتهاوؤها. ويتم عك�ش خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �إذ� كان هناك تغيري يف 

�لتقييمات �مل�شتخدمة لتحديد �لقيمة �لقابلة لل�شرتد�د. ويتم عك�ش خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة فقط �إىل �ملدى �لذي ل تزيد معه �لقيمة �ملرحلة للأ�شل عن 

�لقيمة �ملرحلة �لتي كان من �ملمكن حتديدها - �شافية من �ل�شتهلك �أو �لإطفاء - �إذ� مل يتم �لعرت�ف بخ�شائر �نخفا�ش �لقيمة. 

)ي( الإيرادات وامل�سروفات التم�يلية

تتاألف �لإير�د�ت �لتمويلة من �إير�د�ت �لفائدة على �لود�ئع حتت �لطلب. ويتم �لعرت�ف باإير�د�ت �لفو�ئد عندما ت�شتحق وذلك با�شتخد�م طريقة �لفائدة 

�لفعلية.

تتاألف �مل�شروفات �لتمويلية من م�شروفات �لفائدة على �لقرو�ش. يتم �لعرت�ف بكافة تكاليف �لقرت��ش �شمن بيان �لدخل �ملوحد با�شتخد�م طريقة 

�لفائدة �لفعلية.
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3. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ك( مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني

يتم �حت�شاب خم�ش�ش تعوي�شات نهاية �خلدمة للموظفني ، �ملت�شّمن يف �لذمم �لد�ئنة و�مل�شتحقات ، وفقًا لأحكام قانون �لعمل �لحتادي يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ، ويرتكز على �أ�شا�ش �للتز�م �لذي قد ين�شاأ فيما لو مت �إنهاء خدمات كافة �لعاملني غري �ملو�طنني بتاريخ �مليز�نية �لعمومية.

يتم دفع م�شاهمات تقاعد �شهرية بالن�شبة للموظفني من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �لذين ي�شملهم �لقانون رقم 2 ل�شنة 2000. ويتم �إد�رة 

�شندوق �ملعا�شات من قبل �شندوق �متياز�ت ومعا�شات �لتقاعد باأبوظبي.

)ل( املعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم حتويل �ملعاملت بالعملت �لأجنبية �إىل درهم �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وفقًا لأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة يف تاريخ �إجر�ء هذه �ملعاملت. كما �أن �ملوجود�ت 

و�ملطلوبات �ملالية بالعملت �لأجنبية يف تاريخ �إ�شد�ر �لتقرير يتم حتويلها �إىل درهم �لإمار�ت وفقًا لأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة يف ذلك �لتاريخ. تتمثل �أرباح 

�أو خ�شائر �لعملت �لأجنبية على �لبنود �ملالية بالفرق بني �لتكلفة �ملطفاأة بالعملة �لت�شغيلية يف بد�ية �لفرتة، بعد ت�شويتها لتعك�ش �لفائدة �لفعلية و�ملبالغ 

�ملدفوعة خلل �لفرتة ، و�لتكلفة �ملطفاأة بالعملة �لأجنبية �لتي يتم حتويلها وفقًا لأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة يف نهاية �لفرتة. هذ� ويتم �لعرت�ف بفروق 

�لعملت �لأجنبية �لناجتة عن �لتحويل �شمن بيان �لدخل.

)م( اإ�سدار التقارير ح�سب القطاع

يتمثل �لقطاع باجلزء �ملمكن حتديده من �ملجموعة و�لذي ي�شارك يف تقدمي �ملنتجات �أو �خلدمات ذ�ت �ل�شلة )قطاع �أعمال( و�لذي يكون معر�شًا ملخاطر 

ويحقق عائد�ت تختلف عن �ملخاطر و�لعائد�ت �خلا�شة بالقطاعات �لأخرى. يتم عر�ش �ملعلومات حول �لقطاعات فيما يتعلق باأعمال �ملجموعة. يتم حتديد 

قطاعات �لأعمال �عتمادً� على هيكل �إد�رة �ملجموعة و�لتبعية �لإد�رية �لد�خلية للمجموعة.

يتم حتديد �لأ�شعار �لد�خلية فيما بني �لقطاعات وفقًا ل�شروط �ل�شوق �لعتيادية.

ت�شتمل نتائج وموجود�ت ومطلوبات �لقطاع على �لبنود �ملن�شوبة مبا�شرة �إىل ذلك �لقطاع بالإ�شافة �إىل تلك �لتي ميكن �إحلاقها بالقطاع ب�شورة معقولة. �إن 

�لبنود غري �ملخ�ش�شة تتاألف �أ�شا�شًا من �ملوجود�ت �لعامة )�ملر�كز �لرئي�شية لل�شركة �إىل حد كبري( وم�شروفات �ملكتب �لرئي�شي. 

تتمثل �مل�شروفات �لر�أ�شمالية للقطاع باإجمايل �لتكاليف �ملتكبدة خلل �لفرتة حتى حيازة �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت و�ملوجود�ت غري �مللمو�شة با�شتثناء 

�ل�شهرة �لتجارية.

4. حتديد القيمة العادلة

�إن بع�ش �ل�شيا�شات �ملحا�شبية و�لإف�شاحات �خلا�شة باملجموعة تتطلب حتديد �لقيمة �لعادلة لكل من �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية وغري �ملالية. وقد مت 

حتديد �لقيم �لعادلة لأغر��ش �لقيا�ش و / �أو �لإف�شاح �عتمادً� على �لطرق و�لفرت��شات �ملو�شوعة من قبل �ملجموعة. لقد مت �لإف�شاح عن �لقيم �لعادلة 

يف �لإي�شاحات �خلا�شة باملوجود�ت �أو �ملطلوبات �ملعنية.
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5. اإدارة املخاطر املالية

خلفية عامة 

�إن �ملجموعة معر�شة للمخاطر �لتالية من جر�ء ��شتخد�مها للأدو�ت �ملالية: 

خماطر �لئتمان

خماطر �ل�شيولة 

خماطر �ل�شوق

يقدم هذ� �لإي�شاح معلومات حول تعر�شات �ملجموعة للمخاطر �ملبينة �أعله وي�شف �أغر��ش �ملجموعة و�شيا�شاتها و�لطرق �مل�شتخدمة من قبلها يف قيا�ش 

و�إد�رة �ملخاطر وكذلك �إد�رة �ملجموعة لر�أ�ش �ملال. كما يتم �إدر�ج �إف�شاحات كمية �أخرى �شمن هذه �لبيانات �ملالية. 

اإطار عمل اإدارة املخاطر 

يعترب جمل�ش �لإد�رة م�شوؤوًل ب�شكل عام عن تاأ�شي�ش و�لإ�شر�ف على �إطار عمل �إد�رة �ملخاطر باملجموعة. 

لقد مت و�شع �شيا�شات �إد�رة خماطر �ملجموعة لتحديد وحتليل �ملخاطر �لتي تو�جهها �ملجموعة وو�شع �حلدود �ملقبولة للمخاطر ونقاط �لتحكم فيها ولرقابة 

�ملخاطر و�للتز�م باحلدود �ملو�شوعة. تتم ب�شورة منتظمة مر�جعة �شيا�شات و�أنظمة �إد�رة �ملخاطر لتعك�ش �لتغري�ت يف ظروف �ل�شوق و�أن�شطة �ملجموعة.

)اأ( خماطر الئتمان 

�إن خماطر �لئتمان هي خماطر تعر�ش �ملجموعة خل�شائر مالية يف حال مل يتمكن �لعميل �أو �لطرف �ملقابل يف �أد�ة مالية من �لوفاء بالتز�ماته �لتعاقدية. 

وتن�شاأ خماطر �لئتمان ب�شورة رئي�شية من �لذمم �ملدينة للمجموعة من �لعملء.

الذمم املدينة التجارية والأخرى

�إن تعر�ش �ملجموعة ملخاطر �لئتمان يتاأثر ب�شورة رئي�شية باخل�شائ�ش �لفردية لكل عميل على حده. �إن �خل�شائ�ش �لدميوغر�فية لقاعدة عملء �ملجموعة 

، مبا يف ذلك خماطر عجز �لأن�شطة �لتي يز�ولها �لعملء �أو �لدولة �لتي يز�ول فيها �لعملء �أن�شطتهم ، توؤثر ب�شكل �أقل على خماطر �لئتمان. �إل �أنه ل 

توجد �أية تركز�ت جغر�فية ملخاطر �لئتمان. تقبل �ملجموعة – يف �شياق �لأعمال �لإعتيادية – خطابات �شمان / �عتماد�ت م�شتندية بالإ�شافة �إىل �شيكات 

�آجل يف مقابل �لإئتمان �ملمنوح للعملء.

تقوم �ملجموعة بتكوين خم�ش�ش لنخفا�ش �لقيمة و�لذي ميثل تقديرها للخ�شائر �ملتكبدة فيما يخ�ش �لذمم �ملدينة �لتجارية و�لأخرى. تتمثل �لعنا�شر 

�لرئي�شية لهذ� �ملخ�ش�ش بعن�شر خ�شارة فردي يخت�ش بالتعر�ش للمخاطر �لهامة ب�شورة فردية. وعن�شر خ�شارة جماعي يتم تكوينه ملجموعات �ملوجود�ت 

�ملعلومات  �عتمادً� على  يتم حتديد خم�ش�ش �خل�شارة �جلماعي  �لآن.  يتم حتديدها حتى  ولكن مل  تكبدها  قد مت  �لتي  فيما يخ�ش �خل�شائر  �ملت�شابهة 

�لتاريخية لإح�شائيات �لدفع �ملتعلقة مبوجود�ت مالية مماثلة.

ال�سمانات

كما يف 31 دي�سمرب 2007 ، مل تكن هناك �أية �شمانات قائمة )2006: ل �شيء(.
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5. اإدارة املخاطر املالية )تابع(

)ب( خماطر �ل�شيولة

تتمثل خماطر �ل�شيولة باملخاطر من �أن ل تتمكن �ملجموعة من �لوفاء بالتز�ماتها �ملالية عند ��شتحقاقها. ويتمثل منهج �ملجموعة يف �إد�رة �ل�شيولة ب�شمان 

�أن يكون لديها �ل�شيولة �لكافية ب�شورة د�ئمة - �إىل �أق�شى قدر ممكن - للإيفاء باملطلوبات عندما ت�شتحق - يف ظل كٍل من �لظروف �لعادية و�لظروف 

�ل�شعبة - بدون حتمل خ�شائر غري مقبولة �أو �ملخاطرة بتحمل �أ�شر�ر ت�شيب �شمعة �ل�شركة.

)ج( خماطر �ل�شوق

�إن خماطر �ل�شوق هي �ملخاطر من �أن توؤثر �لتغري�ت يف �أ�شعار �ل�شوق ، مثل �أ�شعار �شرف �لعملت �لأجنبية و�أ�شعار �لفائدة ، على �إير�د�ت �ملجموعة �أو 

قيمة �لأدو�ت �ملالية �لتي حتتفظ بها. تهدف �إد�رة خماطر �ل�شوق �إىل �إد�رة و�لتحكم بالتعر�شات ملخاطر �ل�شوق �شمن معايري مقبولة ، يف حني تعمل على 

زيادة �لعائد من �ملخاطر.

خماطر العمالت الأجنبية

�إن �ملجموعة معر�شة ملخاطر �لعملت �لأجنبية على �ملبيعات و�مل�شرتيات و�لقرو�ش �لتي تتم بعملت غري �لعملة �لر�شمية ل�شركات �ملجموعة �ملعنية. يتم 

�إجر�ء معاملت �ملجموعة ب�شورة رئي�شية باليورو و�جلنيه �ل�شرتليني و�لفرنك �ل�شوي�شري. فيما يخ�ش معاملت �ملجموعة �لتي يتم �إجر�وؤها بالدولر 

�لأمريكي ، فاإن �ل�شركة غري معر�شة ملخاطر �لعملت �لأجنبية حيث �أن �شعر �لدرهم مربوط ب�شعر �لدولر �لأمريكي. 

خماطر اأ�سعار الفائدة

يتم ربط �أ�شعار �لفائدة �لفعلية �ملطبقة على �ملطلوبات �لبنكية للمجموعة و�لود�ئع حتت �لطلب باأ�شعار �لفائدة �ل�شائدة يف �لبنوك. ل تقوم �ملجموعة بتغطية 

تعر�شها ملخاطر �أ�شعار �لفائدة.

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

لي�ش لدى �ملجموعة �أي ��شتثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية وبالتايل فهي لي�شت معر�شة ملخاطر �أ�شعار �لأ�شهم.

خماطر اأ�سعار ال�س�ق الأخرى

ل تدخل �ملجموعة يف عقود ب�شائع غري �لعقود �للزمة للإيفاء مبتطلبات �لبيع و�ل�شتخد�م �ملقدرة للمجموعة.

)د( اإدارة راأ�س املال

تقت�شي �شيا�شة �لإد�رة بالحتفاظ بقاعدة قوية لر�أ�ش �ملال بغر�ش ك�شب ثقة �مل�شتثمر و�ملقرت�ش و�ل�شوق وكذلك �شمان �لتطور �مل�شتقبلي لل�شركة. 
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6. تكلفة املبيعات

تت�شمن ما يلي:

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

308.202  400.149 مو�د خام* 

14.955  22.117 رو�تب وم�شروفات متعلقة بها 

22.602  21.307 ��شتهلك 

=================  =================  

* بلغت تكلفة �ملو�د �خلام بالن�شبة لكافة �ملنتجات بعد خ�شم منحة حكومة �أبوظبي مبلغ 44.9 مليون درهم )2006: ل �شيء( ، مقدمة من قبل �حلكومة 
مقابل تثبيت �أ�شعار �لبيع �إىل �لعملء يف �أبوظبي على م�شتوى �شهر �أغ�شط�ش 2007.

7. م�سروفات البيع والتوزيع

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

9.455  12.229 رو�تب وم�شروفات متعلقة بها 

10.858  13.390 م�شروفات نقل 

922  977 ��شتهلك 

3.303  5.959 م�شروفات �أخرى 

------------------  ------------------  

24.538  32.555  

=================  =================  

8. امل�سروفات العمومية والإدارية

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

15.600  28.700 رو�تب وم�شروفات متعلقة بها 

857  918 ��شتهلك 

2.027  2.614 خ�شائر �نخفا�ش قيمة ذمم مدينة جتارية 

6.623  10.310 م�شروفات �أخرى 

------------------  ------------------  

25.107  42.542  

=================  =================  

9. اأرباح ال�سهم

�ألف درهم(  �ألف درهم )2006: 29.101   38.148 و�لبالغة  للم�شاهمني  �ملن�شوبة  �لأرباح  �أ�شا�ش  دي�سمرب 2007 على   31 �ل�شهم  يف  �أرباح  �حت�شاب  مت 

و�ملتو�شط �ملرجح للأ�شهم �لقائمة وعددها 600.000 �ألف �شهم )2006: 600.000 �ألف �شهم(.
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10. ال�سهرة التجارية

�إد�رية  �أق�شام �ملجموعة �لت�شغيلية حيث تتم مر�قبة �ل�شهرة �لتجارية لأغر��ش  لأغر��ش �ختبار �نخفا�ش �لقيمة ، يتم تخ�شي�ش �ل�شهرة �لتجارية على 

د�خلية. فيما يلي �لقيم �ملرحلة �لإجمالية لل�شهرة �لتجارية �ملخ�ش�شة لكل ق�شم:

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

61.855  61.855 �لدقيق و�لعلف 

20.326  20.326 �ملياه �ملعباأة 

------------------  ------------------  

82.181  82.181  

=================  =================  

مت تقدير �لقيم �لقابلة لل�شرتد�د لكل من �لدقيق و�لعلف و�ملياه �ملعباأة – �لوحد�ت �ملنتجة للنقد – �عتمادً� على �لقيم �مل�شتخدمة �ملقدرة من قبل �لإد�رة. 

�إن �لقيم �ملرحلة للوحد�ت وجدت �أقل من قيمها �لقابلة لل�شرتد�د.

مت تقدير �لقيم �مل�شتخدمة بخ�شم �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �لناجتة من �ل�شتمر�ر يف ��شتخد�م �لوحد�ت. مت تقدير �لتدفقات �لنقدية بناءً� على �لنتائج 

�لفعلية وخطط �لعمل لل�شنو�ت �خلم�ش �لقادمة وذلك بناءً� على �لفرت��شات �لرئي�شية �لتالية:

�ملياه �ملعباأة �لدقيق و�لعلف   

24 - 15  36 - 12 منو �لإير�د�ت �ملتوقع �شنويًا )%( 

12.06  12.06 معدل �خل�شم )%( 

د�خلية  م�شادر  على  وترتكز  و�مل�شروبات  �لأغذية  �شناعة  قطاع  يف  �مل�شتقبلية  للتوجهات  �لإد�رة  تقدير  �لرئي�شية  للفرت��شات  �ملحددة  �لقيم  متثل 

وخارجية.



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

11. املمتلكات والآلت واملعدات

اأعمال      

راأ�سمالية اأثاث   اآلت    

املجموع قيد الإجناز  �سيارات  وتركيبات  ومعدات  مباين   

األف درهم األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم  األف درهم   

التكلفة

734.023  3.446  23.183  12.280  422.878  272.236 يف 1 يناير 2006 

4.998  -    1.151  2.545  1.130  172 �إ�شافات  

)2.258(  -    )1.880(  )90(  )288( ��شتبعاد�ت    - 

-    )3.446(  -    -    3.379  67 حتويلت 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

736.763  -    22.454  14.735  427.099  272.475 يف 31 دي�سمرب 2006 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

736.763  -    22.454  14.735  427.099  272.475 يف 1 يناير 2007 

10.861  6.625  424  727  2.943  142 �إ�شافات  

)22.874(  -    )1.306(  )398(  )17.616(  )3.554( ��شتبعاد�ت 

-    -    -    1.704  )1.704( �إعادة ت�شنيف    - 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

724.750  6.625  21.572  16.768  410.722  269.063 يف 31 دي�سمرب 2007 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

ال�ستهلك

358.052  -    20.214  10.408  207.972  119.458 يف 1 يناير 2006 

24.381  -    1.137  708  15.453  7.083 �ملحمل على �ل�شنة 

)2.034(  -    )1.670(  )76(  )288( ��شتبعاد�ت    - 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

380.399  -    19.681  11.040  223.137  126.541 يف 31 دي�سمرب 2006 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

380.399  -    19.681  11.040  223.137  126.541 يف 1 يناير 2007 

23.202  -    1.071  1.100  14.512  6.519 �ملحمل على �ل�شنة 

)14.116(  -    )781(  )83(  )9.698(  )3.554( ��شتبعاد�ت 

-    -    -    1.516  )8.938(  7.422 �إعادة ت�شنيف 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

389.485  -    19.971  13.573  219.013  136.928 يف 31 دي�سمرب 2007 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  

خم�س�ش النخفا�ش  يف القيمة الدفرتية

4.582  -    -    -    4.582 يف 31 دي�سمرب 2006    - 

1.348  -    -    -    1.348 �ملحمل على �ل�شنة    - 

)4.582(  -    -    -    )4.582( ��شتبعاد�ت    - 

1.348  -    -    -    1.348 يف 31 دي�سمرب 2007    - 

=============  =============  =============  =============  =============  =============  

�سايف القيمة الدفرتية

351.782  -    2.773  3.695  199.380  145.934 يف 31 دي�سمرب 2006 

=============  =============  =============  =============  =============  =============  

333.917  6.625  1.601  3.195  190.361  132.135 يف 31 دي�سمرب 2007 

=============  =============  =============  =============  =============  =============  

لقد مت �إن�شاء مباين �ل�شركات �لتابعة على �أر��ش ممنوحة من قبل حكومة �أبوظبي دون مقابل.



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

12. املخزون

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

5.369  5.732 ب�شائع تامة �ل�شنع 

78.215  158.283 مو�د خام 

21.160  19.307 قطع غيار ومو�د م�شتهلكة 

5.638  6.209 ب�شائع حتت �لت�شغيل 

55.478  773 ب�شاعة يف �لطريق 

------------------  ------------------  

165.860  190.304  

)8.128(  )6.728( خم�ش�ش �ملخزون �ملتقادم 

------------------  ------------------  

157.732  183.576  

=================  =================  

13. الذمم املدينة التجارية والأخرى

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

98.101  101.353 ذمم مدينة جتارية 

5.637  70.522 م�شروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى 

------------------  ------------------  

103.738  171.875  

=================  =================  

مت بيــــان مبلغ �لذمم �ملدينة �لتجارية �شافيًا من خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �لبالغة 15.640 �ألف درهـــم )2006: 13.467 �ألف درهم(.

14. النقد والأر�سدة لدى البنوك

دولة  يف  جتارية  بنوك  لدى  مودعة  درهم(  �ألف  درهـــــم )2006: 106.914  �ألف   62.242 مببلـــــــــغ  بنكية  ود�ئـــــــع  على  �لبنوك  لدى  �لأر�شدة  تت�شمن 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وفقًا لأ�شعار �لفائدة �جلارية. 

15. الذمم الدائنة التجارية والأخرى

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

66.600  33.584 ذمم د�ئنة جتارية 

15.516  36.141 مبالغ م�شتحقة �لدفع 

7.601  4.368 ذمم د�ئنة �أخرى 

------------------  ------------------  

89.717  74.093  

=================  =================  
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اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

16. قرو�ش بنكية

تتمثل �لقرو�ش �لبنكية بقرو�ش ق�شرية �لأجل مببلغ 57.000 �ألف درهم و�لتي مت �شحب 36.474 �ألف درهم منها )2006: ل �شيء( ، مت �حل�شول عليها 

من بنك جتاري. يتم �شد�د �لقرو�ش خلل 180 يوم. يتم حتميل فائدة بن�شبة 0.75% �شنويًا �أعلى من �إيبور )�شعر �لفائدة �ل�شاري بني بنوك �لإمار�ت(.

17. راأ�ش املال

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

�ملرخ�ش و�مل�شدرو�ملدفوع بالكامل 

600.000  600.000 )600.000 �ألف �شهم عادي بقيمة 1 درهم لل�شهم �لو�حد( 

=================  =================  

يت�شمن ر�أ�ش �ملال عدد 526.650 �ألف �شهم بقيمة �أ�شمية وقدرها درهم و�حد لل�شهم مت �إ�شد�رها بالكامل للم�شاهمة �لعينية.

 

18. الحتياطي القانوين

وفقا للقانون �لحتادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديلته( وكذلك وفقًا لبنود عقد تاأ�شي�ش �ل�شركة ، يتم حتويل 10% من �شايف 

�ل�شركة �ملدفوع.  هذ� �لحتياطي �لقانوين غري قابل  50 % من ر�أ�ش مال  لـ  �إىل �لحتياطي �لقانوين حتى ي�شبح هذ� �لحتياطي م�شاويًا  �ل�شنوي  �لربح 

للتوزيع.

19. الأطراف ذات العلقة

ينطبق عليهم  �آخرين  �أفر�د  �أو  �أخرى  �شركات  و�أحكام متفق عليها مع  ل�شروط  وفقًا  بالدخول يف معاملت  �لأعمال �لعتيادية   �شياق  تقوم �ملجموعة يف 

تعريف �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �ملت�شمن يف �ملعيار �ملحا�شبي �لدويل رقم 24. حتتفظ �ملجموعة بعلقات من هذ� �لت�شنيف مع �شركات �ملجموعة وم�شوؤوليها 

�لتنفيذيني و�ل�شركات �لتي مبقدورهم ممار�شة تاأثري ملحوظ عليها �أو �ل�شركات �لتي مبقدورها ممار�شة تاأثري ملحوظ على �ملجموعة.

فيما يلي تعوي�شات كبار موظفي �لإد�رة:

2006  2007  

�ألف درهم األف درهم   

5.634  10.202 تعوي�شات ق�شرية �لأجل 

581  3.571 تعوي�شات طويلة �لأجل 

------------------  ------------------  

6.215  13.773  

=================  =================  
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20. اإ�سدار التقارير ح�سب القطاع

يتم عر�ش �ملعلومات ح�شب �لقطاع فيما يتعلق بقطاعات �أعمال �ملجموعة. ويرتكز �لتن�شيق �لرئي�شي - قطاعات �لأعمال - على هيكل �لإد�رة وهيكل 

�إ�شد�ر �لتقارير �لد�خلية. �إن �ملجموعة مق�شمة �إىل قطاعني �أعمال رئي�شني هما قطاع �ملياه �ملعباأة وقطاع �لدقيق و�لعلف. تقدم �ملجموعة �ملعلومات 

�خلا�شة بالقطاعات �لرئي�شية كما يلي:

الإجمايل مبالغ غري خم�س�سة  الدقيق والعلف  املياه املعباأة   

2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  

�ألف درهم األف درهم  �ألف درهم  األف درهم  �ألف درهم  األف درهم  �ألف درهم  األف درهم   

433.564  578.683  -    -    360.014  479.619  73.550  99.064 �ملبيعات 

)360.055(  )471.433(  -    )784(  )315.713(  )410.050(  )44.342(  )60.599( تكلفة �ملبيعات 

------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  

73.509  107.250  -    )784(  44.301  69.569  29.208  38.465 اإجمايل الأرباح 

)24.538(  )32.555( م�شروفات بيع وتوزيع      

)25.107(  )42.542( م�شروفات عمومية و�إد�رية      

2.329  2.690 �إير�د�ت �أخرى       

------------  ------------        

26.193  34.843 النتائج من الأن�سطة الت�سغيلية     

2.908  3.305 �لإير�د�ت �لتمويلية       

------------  ------------        

29.101  38.148 اأرباح ال�سنة       

===========  ===========        
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20. اإ�سدار التقارير ح�سب القطاع )تابع(

امل�سروفات غري النقدية

الإجمايل مبالغ غري خم�س�سة  الدقيق والعلف  املياه املعباأة   

2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  

�ألف درهم األف درهم  �ألف درهم  األف درهم  �ألف درهم  األف درهم  �ألف درهم  األف درهم   

24.381  23.202  42  362    17.426  16.081  6.913  6.759 �ل�شتهلك 

 1.793  2.614  -    -    1.400  2.600  393  14 خ�شائر �نخفا�ش  

قيمة �لذمم �ملدينة �لتجارية 

معلومات اأخرى

الإجمايل مبالغ غري خم�س�سة  الدقيق والعلف  املياه املعباأة   

2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  

�ألف درهم األف درهم  �ألف درهم  األف درهم  �ألف درهم  األف درهم  �ألف درهم  األف درهم   

822.694  866.761  88.455  91.588  580.787  591.883  153.452  183.290 موجود�ت �لقطاع 

137.466  143.385  10.235  54.776  111.920  66.864  15.311  21.745 مطلوبات �لقطاع 

4.998  10.861  1.269  2.668  3.541  1.087  188  7.106 �مل�شروفات  

�لر�أ�شمالية



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

21. اللتزامات الراأ�سمالية واملطلوبات الطارئة

2006  2007   

�ألف درهم األف درهم    

73.853  12.628 �شمانات بنكية و�عتماد�ت م�شتندية  

-    8.982 �لتز�مات ر�أ�شمالية  

=================  =================   

مت �إ�شد�ر �ل�شمانات �لبنكية و�لعتماد�ت �مل�شتندية �أعله يف �شياق �لأعمال �لعتيادية.

22. الأدوات املالية

)اأ( خماطر الئتمان

�إ�شد�ر  تاريخ  يف  كما  �لئتمان  ملخاطر  �لأق�شى  �لتعر�ش  يلي  فيما  �لئتمان.  ملخاطر  للتعر�ش  �لأق�شى  باحلد  �ملالية  للموجود�ت  �ملرحلة  �لقيمة  تتمثل 

�لتقرير: 

2006  2007 �إي�شاح   

�ألف درهم األف درهم    

103.738  171.875  13 َ ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً 

124.174  92.236  14 نقد وما يعادله 

------------------  ------------------   

227.912  264.111   

=================  =================   

�إن �ملبالغ �ملدرجة يف �مليز�نية �لعمومية �شافية من  �إىل �لذمم �ملدينة �لتجارية و�لأخرى.  �أ�شا�شًا  �إن خماطر �لئتمان �لتي تتعر�ش لها �ملجموعة تن�شب 

خم�ش�شات �لذمم �ملدينة �مل�شكوك يف حت�شيلها و�لتي يتم تقديرها من قبل �إد�رة �ملجموعة �عتمادً� على �خلربة �ل�شابقة و�لبيئة �لقت�شادية �حلالية.

ل تتعر�ش �ملجموعة لرتكز�ت خماطر �لئتمان حيث �أن �لتعر�ش �لإجمايل ملخاطر �لئتمان موزع على عدد كبري من �لعملء.

خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة 

فيما يلي �أعمار �لذمم �ملدينة �لتجارية كما يف تاريخ �إ�شد�ر �لتقرير: 

2007   

األف درهم   

60.897 جاري منذ 45 يوم �أو �أقل  

21.226 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ 46 – 90 يوم  

9.840 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ 91 – 135 يوم  

3.433 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ 136 – 180 يوم  

21.597 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ �أكرث من 180 يوم  

------------------   

116.993 الإجمايل  

=================   
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22. الأدوات املالية )تابع(

2006    

�ألف درهم    

68.103 جاري منذ 60 يوم �أو �أقل   

10.804 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ 61 – 90 يوم   

6.659 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ 91 – 120 يوم   

4.370 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ 121 – 150 يوم   

21.632 بنود فات موعد ��شتحقاقها منذ �أكرث من 150 يوم   

------------------    

111.568 �لإجمايل   

=================    

فيما يلي �حلركة يف خم�ش�ش �نخفا�ش قيمة �لذمم �ملدينة �لتجارية خلل �ل�شنة: 

2006  2007   

�ألف درهم األف درهم    

 

11.674  13.467 �لر�شيد يف 1 يناير  

1.793  2.614 خ�شائر �نخفا�ش �لقيمة �لتي مت �لعرت�ف بها  

-    )441( �ملبالغ �مل�شطوبة  

------------------  ------------------   

13.467  15.640 �لر�شيد يف 31 دي�سمرب   

=================  =================   

)ب( خماطر ال�سيولة

فيما يلي تو�ريخ �ل�شتحقاق �لتعاقدية للمطلوبات �ملالية يف 31 دي�سمرب

�سنة واحدة اأو اأقل التدفقات النقدية  القيمة املرحلة  بـ األف درهم-2007 

التعاقدية    

74.093  74.093  74.093 �لذمم �لد�ئنة و�مل�شتحقات  

36.474  36.474  36.474 �لقرو�ش �مل�شرفية 

------------------  ------------------  ------------------  

110.567  110.567  110.567  

=================  =================  =================  

بـ �ألف درهم-2006    

89.717  89.717  89.717 �لذمم �لد�ئنة و�مل�شتحقات  

------------------  ------------------  ------------------  

89.717  89.717  89.717  

=================  =================  =================  
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22. الأدوات املالية )تابع(

)ج( خماطر العمالت الأجنبية

فيما يلي تعر�شات �ملجموعة ملخاطر �لعملت �لأجنبية �عتمادً� على �لقيم �ل�شمية:

ين فرنك   جنية   يورو   ين   فرنك   جنية   يورو    

ياباين �شوي�شري  ��شرتليني  ياباين   �سوي�سري  ا�سرتليني    

31 دي�سمرب 2006 31 دي�سمرب  2007      

              �لف درهم                        �لف درهم

-    -    -    -    -  16  -  321 �مل�شرتيات 

فيما يلي �أ�شعار �شرف �لعملت �لأجنبية �لهامة خلل �ل�شنة: 

�ل�شعر بتاريخ �إ�شد�ر �لتقرير متــو�شــط �ل�شعــر       

2006   2007   2006   2007   

0.206   0.186   0.206   0.186 يورو  

0.138   0.137   0.138   0.137 جنيه ��شرتليني  

0.331   0.308   0.331   0.308 فرنك �شوي�شري  

32.441   30.422   32.441   30.422 ين ياباين  

)د( القيمة العادلة

ل تختلف �لقيم �لعادلة للأدو�ت �ملالية للمجموعة ب�شورة هامة عن قيمها �ملرحلة. 

)هـ( خماطر اأ�سعار الفائدة

�إن �ملجموعة غري معر�شة ملخاطر �أ�شعار �لفائدة ب�شورة هامة ،

23. التقديرات والأحكام املحا�سبية

يتم ب�شورة م�شتمرة تقييم �لتقدير�ت و�لأحكام وهي تعتمد على �خلربة �لتاريخية وعو�مل �أخرى ، مبا يف ذلك توقعات �لأحد�ث �مل�شتقبلية �لتي يعتقد 

باأنها معقولة يف ظل �لظروف �لر�هنة. يف �إطار تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية للمجموعة و�ملبينة يف �إي�شاح )3( قامت �إد�رة �ملجموعة باإجر�ء �لتقدير�ت 

و�لفرت��شات �لتالية ذ�ت �لتاأثري �لهام على �ملبالغ �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملعرتف بها يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

خ�سائر انخفا�ش قيمة الذمم املدينة

تقوم �ملجموعة مبر�جعة ذممها �ملدينة وذلك لتقدير �لنخفا�ش يف قيمتها يف تاريخ �إ�شد�ر كل تقرير. لتحديد فيما �إذ� كان من �لو�جب �إدر�ج خ�شائر 

�نخفا�ش �لقيمة �شمن بيان �لدخل �ملوحد ، تقوم �ملجموعة بو�شع �لأحكام حول تو�فر معلومات ملحوظة تفيد بوجود �نخفا�ش ميكن قيا�شه يف �لتدفقات 

�لنقدية �مل�شتقبلية �ملقدرة.

وعليه يتم تكوين خم�ش�ش لنخفا�ش �لقيمة عندما يكون هناك حدث �أو ظرف خ�شارة ميكن حتديده و�لذي يعترب ، بناءً� على �خلرب�ت �ل�شابقة ، مبثابة 

دليل على �نخفا�ش �لقدرة على ��شرتد�د �لتدفقات �لنقدية.



�سركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع »اأغذية«

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة

23. التقديرات والأحكام املحا�سبية )تابع(

خم�س�س تقادم املخزون

تقوم �ملجموعة مبر�جعة �أعمار وحركة �ملخزون وذلك لتقدير �خل�شائر �لناجتة عن تقادم �ملخزون. لتحديد فيما �إذ� كان من �لو�جب �إدر�ج خم�ش�ش تقادم 

�ملخزون �شمن بيان �لدخل �ملوحد ، تقوم �ملجموعة بو�شع �لأحكام حول تو�فر معلومات ملحوظة تفيد بوجود �لقدرة على بيع �ملنتج �ملعني يف �مل�شتقبل و�شايف 

�لقيمة �ملمكن حتقيقها من ذلك �ملنتج.

24. اأرقام املقارنة

مت �إعادة ت�شنيف بع�ش �أرقام �ملقارنة - حيثما لزم �لأمر - لتتو�فق مع �لعر�ش �ملتبع يف هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

25. الأحداث اللحقة

بعد 31 دي�سمرب 2007 ، قامت �ملجموعة بت�شوية �لقر�ش ق�شري �لأجل �لتي ح�شلت عليه من �أحد �لبنوك �لتجارية مببلغ 36.474 �ألف درهم وذلك خلل 

�شهر فرب�ير 2008 )ر�جع �إي�شاح 16(.



البنوك

بنك �إت�ش �إ�ش بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود

بنك �أبو ظبي �لتجاري

بنك �أبو ظبي �لإ�شلمي

بنك �لإحتاد �لوطني

 امل�ست�سارون القانونيون

�لني و �وفري

�لتميمي و م�شاركوه

مدققوا احل�سابات

كي بي �إم جي

�شركة �لإمار�ت للأغذية و�ملياة �ملعدنية )�أغذية( �ش.م.ع.

�ش.ب.:37725 ،برج مكاتب �لعديد، �لدور �لثاين،�شارع �ملطار

�بو ظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف: 6444 414 2 971+، فاك�ش: 3644 446 2 971+

Email: info@agthia.com، www.agthia.com


