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بحياة أكثر صحة

التقرير السنوي ٢٠١٩



١ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

١.٤. لمحة عامة  .٣ .٢

لمحة عامة 
٢ أعمالنا 

٤ حضورنا الجغرافي 

التقرير االستراتيجي
٨ رسالة رئيس مجلس ا!دارة 

١٢ رسالة الرئيس التنفيذي 

١٦ مراجعة القطاعات 

٢٢ نموذج ا4عمال واالستراتيجية 

٢٤ مؤشرات ا4داء الرئيسية 

٢٦ تطبيق االستراتيجية 

٣٨ االستدامة 

الحوكمة المؤسسية
٤٦ تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ 

٤٨ مجلس ا!دارة 

٥٤ اللجنة التنفيذية 

٦٢ تقرير مجلس االدارة 

التقارير المالية
٦٦ تقرير مدقق الحسابات المستقل 

٦٩ بيان المركز المالي الموحد 

٧٠ بيان الربح أو الخسارة الموحد 

٧١ بيان الدخل الشامل الموحد 

٧٢ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

٧٣ بيان التدفقات النقدية الموحد 

٧٤ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ملتزمون 
باالبتكار

اقرأ عن أعمالنا في الصفحة ٢٦ 

 ملتزمون 
بالتكنولوجيا

اقرأ عن أعمالنا في الصفحة ٣٠ 

 ملتزمون 
بالكفاءة

اقرأ عن أعمالنا في الصفحة ٣٤ 

نوفر أغذية ومشروبات ُمغذية، وقّيمة، منتجة بطرق 
مسؤولة، ُتثري الحياة الصحية الكاملة، المفعمة 

بالنشاط، كل يوم. 
ملتزمون بحياة أكثر صحة.

اقرأ عن أعمالنا في الصفحة ٢ 

أبرز مالمح ا9داء لعام ٢٠١٩
مجموع الموجودات 

(مليار درهم)

٣٫١٢
حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة 

(مليار درهم)

١٫٩٦

صافي اHيرادات
(مليار درهم)

٢٫٠٤
صافي ا9رباح 

(مليون درهم)

١٣٧
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لمحة عامة 
١.٤. لمحة عامة  .٣ .٢

٢٠١٩ أغذية/التقررير السنوي

عالماتنا التجارية في مجال ا9عمال الزراعية

ا9عمال الزراعية
يشكل الدقيق وا4عالف الحيوانية محور ا4عمال الزراعية لمجموعة أغذية، بقيادة "المطاحن الكبرى" و"أجريفيتا"، الشركتين الرائدين على مستوى 

الدولة على التوالي. وتتولى الشركة إنتاج وتسويق العديد من المنتجات ضمن هذين المحَورين بما يلبي حاجة المخابز ومربي الحيوانات في الدولة. كما 
يجري عرض منتجات الشركة من الدقيق مباشرة للمستهلكين في محالت البيع بالتجزئة.

اقرأ المزيد في الصفحة ٢١ 

أعمالنا 
تُعّد مجموعة أغذية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها واحدة من أبرز الشركات ا3قليمية الرائدة في مجال إنتاج ا)غذية 

والمشروبات. تأسست المجموعة في عام ٢٠٠٤، وأدرجت في سوق أبوظبي لIوراق المالية منذ عام ٢٠٠٥، ولها أنشطة 
وعالمات تجارية متكاملة وعالمية المستوى. نحن نوفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات 

الجودة العالية والموثوقة، وتصل خدماتنا ومنتجاتها الى العمالء والمستهلكين في ا3مارات العربية المتحدة ودول مجلس 
التعاون الخليجي وأوروبا ومنطقة الشرق ا)وسط وشمال افريقيا.

ا9عمال االستهالكية
تتألف أعمال "أغذية" الموجهة للمستهلكين من عدة أقسام تشمل قطاع المياه والمشروبات وا4غذية. ويضم قطاع المياه، مياه الشرب المعبأة 
بسعة ٥ جالون. وبا!ضافة إلى "مياه العين"، العالمة التجارية ا4ولى على مستوى دولة ا!مارات، تنتج الشركة وتسّوق وتوزع عالمات تجارية مثل "مياه 

ألبين" و"مياه البيان" و"مياه آيس كريستال" و"مياه بامبيني" و"مياه دلتا". وتمتلك الشركة منشآت !نتاج وتعبئة المياه على امتداد دولة ا!مارات العربية 
والمملكة العربية السعودية والكويت وُعمان وتركيا. وفي مجال المشروبات، تتولى الشركة إنتاج وتسويق عصائر "كابري َسن" وفق اتفاقية ترخيص 

مع الشركة ا4م، با!ضافة إلى العالمة التجارية الخاصة للشركة ممثلة في "عصائر العين فريش".

ويضم قطاع ا4غذية العديد من الفئات التي تتراوح بين منتجات ا4لبان والمنتجات المجمدة والمخبوزات المغلفة، ومعجون الطماطم والخضراوات 
المجمدة والعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية الجاهزة ضمن العالمات التجارية المعروفة مثل "يوبليه" والعين والمطاحن الكبرى.

عالماتنا التجارية في مجال ا9عمال االستهالكية

اقرأ المزيد في الصفحة ١٧ 
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لمحة عامة 
١.٤. لمحة عامة  .٣ .٢

كندا

فرنسا

ألمانيا
النمسا

حدة 
لندا

رلندا

طاليا

المغرب

فيتنام

سنغافورة

موريشيوس

ليبيا
مصر
تونس

فرنسا

ألمانيا
النمسا

المملكة المتحدة 
اسكتلندا

إيرلندا

إيطاليا

المغرب

كينيا

بولندا

هولندا

هنغاريا

 

قبرص
تركيا  

روسيا

الصومال لبنان
فلسطين
ا4ردن

المملكة العربية السعودية
ا!مارات العربية المتحدة

البحرين
الكويت

اليمن
جيبوتي

ُعمان

حضورنا الجغرافي 
تصّدر مجموعة أغذية منتجاتها إلى أكثر من ٣٠ دولة حول العالم. وتقع أصول 

الشركة في ا3مارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وُعمان 
والكويت ومصر وتركيا.

تؤثر شركة أغذية في حياة العمالء 
والمستهلكين من خالل مجموعة متنوعة 

من العالمات التجارية ذات الجودة العالية على 
امتداد مراكز التصنيع التي نقوم بإدارتها وأكثر 

من ٣٠ سوقًا عالمية لتصريف منتجاتنا، مما 
يوفر ركيزة قوية للنمو والتنويع والتوسع 

المستمر.

  ا4صول
   المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر

   المنتجات التي يتم تصنيعها في ا!مارات العربية المتحدة
  المنتجات التي يتم تصنيعها في تركيا
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

٢
التقرير االستراتيجي

في هذا القسم
٨ رسالة رئيس مجلس ا!دارة 

١٢ رسالة الرئيس التنفيذي 

١٦ مراجعة القطاعات 

٢٢ نموذج ا4عمال واالستراتيجية 

٢٤ مؤشرات ا4داء الرئيسية 

٢٦ تطبيق االستراتيجية 

٣٨ االستدامة 
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

نعزز القيمة المقَدمة استجابًة لمتغيرات السوق
أطلقت مجموعة أغذية خطة تكتيكية للدفاع عن 
قطاعاتنا الرئيسية في عام ٢٠١٩، حيث قامت بإعداد 

استراتيجية مستدامة للنمو على المدى البعيد، في ظل 
المتغيرات التي يشهدها سوق ا4غذية والمشروبات 

وتنامي المنافسة والتعقيدات والتكاليف. 

لقد عززنا مكانتنا الرائدة في السوق في قطاعات المياه 
والمأكوالت وا4عمال الزراعية في دولة ا!مارات، مع تحقيق 

نمو مطرد في أسواقنا الدولية، بما يعكس ثقة عمالئنا 
ومستهلكينا في عالماتنا التجارية وتجاوب السوق مع 

التزامنا بالجودة واالبتكار. 

شهد سوقنا المحلي ضغوطًا كبيرة ومتواصلة على 
ا4سعار، مع تزايد تخفيض المستهلكين مصاريفهم 

والتركيز على العروض الترويجية. إال أن المستهلكين 
أظهروا ميًال متزايداً للجودة فيما يتعلق بخيارات 

ا4غذية والمشروبات، في سعيهم للحصول على الجودة 
المتكاملة والتي تمثل أساس القيمة التي توفرها 

مجموعة أغذية.

برزت المواد البالستيكية ذات االستخدام لمرة واحدة 
كمسألة ملحة في المنطقة، مما شكل ضغطًا على 

عين للتكّيف مع التشريعات المتغيرة. وقد كانت  المصنِّ
مجموعة أغذية سباقة في هذا المضمار، حيث نقوم 

باستخدام مواد تغليف قابلة !عادة التدوير بنسبة ٩٩ 
بالمئة في كافة فئات منتجاتنا، ومواد تغليف ثانوية 

قابلة للتحلل الحيوي بنسبة ١٠٠ بالمئة. وال تزال توعية 
المستهلكين بشأن التغليف تمثل أولوية بالنسبة لنا، 

حيث يظل البالستيك صديقًا للبيئة نسبيًا مقارنة بالبدائل 
ا4خرى، عندما يتم جمعه بعناية 4غراض إعادة التدوير 

(الرسم البياني في الصفحة ٣٣). 

با!ضافة لذلك، كانت المجموعة سباقة بإطالق أول 
مركز للبحث التكنولوجي للتغليف في المنطقة في عام 

٢٠١٩، كما أعلنت عن خطط طموحة لجعل كافة عبواتها 
صديقة للبيئة بنسبة ١٠٠ بالمئة بحلول عام ٢٠٢٠. لقد 

وضعنا خططًا للحد من طمر النفايات إلى أدنى المستويات 
الممكنة، مع ا4خذ في االعتبار البنية التحتية المتاحة في 

 كل بلد لدينا أعماًال فيه. ولدينا خطة باستخدام
١٠ بالمئة من مادة البولي إيثيلين تيريفتاالت (PET) المدّور 

في انتاجها و٥ بالمئة من مصادر نباتية بحلول عام ٢٠٢١.

 االلتزام االستراتيجي بحياة صحية في جميع 
أنحاء المنطقة

تركز دول مجلس التعاون الخليجي في استراتيجياتها 
على أهمية التنويع االقتصادي بهدف تعزيز التنمية 

المستدامة. وقد تم الكشف عن هذا التوجه من خالل 
الرؤى الوطنية ذات الصلة وزيادة ا!صالحات من أجل 

تعزيز العديد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك 
المأكوالت والمشروبات. ففي ما يتعلق بقطاع المأكوالت 

والمشروبات لعبت العديد من المبادرات الحكومية 
دوراً مهمًا في تطوير الوعي الصحي وتشجيع تحول 

المستهلكين نحو بدائل مغذية ذات قيمة مضافة. 

ومن هذا المنطلق، فإن شركتنا تضع في صلب 
اهتماماتها االلتزام بدعم رؤية حكومات دول مجلس 

التعاون الخليجي وتعزيز الرفاهية لشعوبها من خالل 
منتجاتنا المغذية. وفي الواقع، نعمل في دولة ا!مارات 

العربية المتحدة جنبًا إلى جنب مع هيئة أبوظبي للزراعة 
والسالمة الغذائية وبما يتوافق مع االستراتيجية الوطنية 

ل�من الغذائي ٢٠٥١. وكون منتاجاتنا الحالية تمثل حوالي 
٤٠٪ من العناصر المحددة ضمن سلة الغذاء الوطنية، فإن 

مجموعة أغذية تتمتع بمكانة متميزة كالعب تاريخي 
وحاسم في المستقبل فيما يتعلق با4من الغذائي للدولة 

با!ضافة إلى كوننا عضواً بارزاً في تحالف أبوظبي ل�من 
الغذائي. 

ورغم أن ا4من الغذائي يظل الهدف ا4ساس لشركتنا، 
فإن سعينا الدؤوب لالبتكار هو طاقة الدفع التي تساعد 
شركتنا على النمو بقوة أكبر عامًا بعد عام. فقد حققنا 
إنجازات باهرة في عام ٢٠١٩، حيث قمنا بإطالق منتجات 

مبتكرة جديدة لتعزيز صحة وعافية المستهلكين؛ 
كما أنشأنا مركز ابتكار للتغليف ضمن التزامنا ا4شمل 

بحماية بيئتنا؛ وعززنا الشراكات مع العبين دوليين 
للتعاون على توليد أفكار مبتكرة لمستهلكينا. ويتمثل 

هدفنا في السعي لالرتقاء بجودة حياتهم من خالل 
مأكوالتنا ومشروباتنا وعالماتنا التجارية التي تتميز بقيمة 

غذائية عالية تضمن لمستهلكينا حياة صحية تنبض 
بالنشاط والحيوية. 

حوكمة راسخة لمستقبل مستدام
ضمن سعينا لتعزيز جهود مجموعة أغذية لالمتثال 
الفعال والحد من المخاطر بشكل استباقي وتطبيق 

الحوكمة الرشيدة للشركات، بما يعكس حرصنا على 
توفير قيمة مستدامة 4عمالنا وجميع مساهمينا، نحن 

فخورون بإطالق تقرير االستدامة المستقل ا4ول هذا 
 العام (تأثير ا!ستدامة في صفحة ٣٨). 

من خالل مروحة واسعة من السياسات والمبادرات 
والشراكات، حققنا خطوات كبيرة في دمج المعايير البيئية 

واالجتماعية والحوكمة وأفضل الممارسات في كافة 
مجاالت ا4عمال، وما زلنا ملتزمين بالدفع قدمًا بهذه 

ا4جندة المحورية في عام ٢٠٢٠ وما بعده.

شكر وتقدير
بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس ا!دارة، اسمحوا لي أن 

أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لحكومة أبوظبي على 
ثقتها ودعمها المتواصلين، وأسمى آيات التقدير لرؤية 
وحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة القائد ا4على للقوات المسلحة، حفظه ا�، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد ا4على للقوات المسلحة ورئيس 
المجلس التنفيذي !مارة أبوظبي.

كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير !دارتنا وموظفينا 
على التزامهم وجهودهم المخلصة في تحقيق رؤية 

شركتنا وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا وعمالئنا 
ومستهلكينا.

رسالة رئيس مجلس اHدارة

 نعزز
القيمة المقَدمة

يسرني ان أقدم لكم التقرير السنوي والبيانات المالية 
لـمجموعة أغذية للعام ٢٠١٩، وهو عام تميز بتسارع 

وتيرة التوسع الجغرافي واالبتكار والمثابرة، رغم 
المنافسة الشديدة التي شهدتها ا)سواق. 

مع بداية العام، قمنا بتعزيز استراتيجيتنا لحماية 
قطاعاتنا الرئيسية محليًا وإقليميًا، فيما واصلنا دعم 
رؤية دولة ا3مارات لبناء مستقبل مستدام عبر إلهام 
حياة تنبض بالصحة والسعادة بما نقدمه من خيارات 

أصيلة بكل شغف.

سعادة المهندس/ظافر عايض ا9حبابي
رئيس مجلس ا!دارة
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

٢٠١٩أغذ ذية/التقرير السنوي

٢٠١٨
 إطالق مياه العين فيتامين د 

وبامبيني لIطفال

شراكة قسم البحث والتطوير مع 
نيوتريكو

مصنع الخليجية المتحدة للمياه تبدأ إنتاج 
مياه العين في الكويت

٢٠١٧
مشروع مشترك مع 

شركة "أندرسون هاي" في 
ا3مارات العربية المتحدة

٢٠١٥
االستحواذ على شركة البيان للمياه في 

ا3مارات العربية المتحدة

اتفاقية توزيع مع الفوعة

٢٠١٠
 اتفاقية ا3نتاج والتوزيع 

مع يوبليه

٢٠١٦
مشروع مشترك في الكويت 3نتاج 

مياه العين

االستحواذ على شركة دلتا للمياه في 
المملكة العربية السعودية

إطالق مياه العين زيرو

٢٠١٩
 إطالق مياه شرب معبأة 

خالية من البرومات، "العين زيرو 
برومات"، وصندوق مياه العين، 
والدقيق المدّعم بفيتامين "د"

٢٠١٢
االستحواذ على شركة مياه في 

تركيا (ألبين)

رسالة رئيس مجلس اHدارة يتبع

شركة تمتلكها وتتولى إدارتها الحكومة

قصة نجاح - ٤٠ سنة مبنية على 
تراث عريق

١٩٧٨
تأسيس شركة 
مطاحن الدقيق 

وا)عالف من قبل 
المغفور له الشيخ زايد 

 بن سلطان 
آل نهيان

١٩٨١
 بدء إنتاج 

ا)عالف الحيوانية

١٩٩٠
 تأسيس 

 شركة العين 
للمياه المعدنية

٢٠٠٤
تشكيل شركة ا3مارات 
للمواد الغذائية والمياه 

المعدنية (أغذية) كجزء 
من مبادرة الخصخصة 

التي أطلقتها حكومة 
أبوظبي

٢٠٠٥
إدراج أسهم الشركة في سوق 

أبوظبي لIوراق المالية مع طرح 
٤٩ بالمائة من أسهم الشركة 

لالكتتاب العام

٢٠٠٦
تعيين إدارة جديدة

٢٠٠٧
االستحواذ على شركة آيس 

كريستال في ا3مارات العربية 
المتحدة 

٢٠٠٨
 االستحواذ على مصنع

أغذية العين

إبرام إتفاقية ا3نتاج والتوزيع مع 
"كابري سن"

٢٠٠٩
بدء التشغيل في مشروع "جرين 

فيلد"3نتاج معجون صلصة 
الطماطم والخضروات المجمدة 

في مصر
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

نلتزم باالبتكار في المنتجات والتغليف
في بداية عام ٢٠١٩، قمنا بصقل رؤيتنا لتصبح "أن نلهم 

حياة تنبض بالصحة والسعادة بما نقدمه من خيارات 
أصيلة بكل شغف". كما أثبتنا مجدداً هذا العام قدرتنا 

على االبتكار، من خالل مجموعة متنوعة من المنتجات 
الجديدة التي أطلقناها بفضل أنشطة البحث والتطوير 

الرائدة التي نقوم بها في دولة ا!مارات لتلبية االحتياجات 
الغذائية والصحية المتنوعة لمستهلكينا. كما نجري 
نقاشات جدية مع الشركاء االستراتيجيين في مختلف 

ا4سواق الدولية !طالق هذه المنتجات المبتكرة في 
أسواق جديدة (للمزيد صفحة ٢٦).

من إنجازاتنا ا4خرى في مجال االستدامة، إطالق مركز 
البحث التكنولوجي للتغليف بمدينة العين والذي يعد ا4ول 

من نوعه في دولة ا!مارات. وقد قطعنا أشواطًا كبيرة 
أخرى في مسيرتنا المتواصلة كشركة مستدامة تلتزم 

بالمسؤولية الوطنية، حيث عملنا عن قرب مع وزارة 
التغير المناخي والبيئة في دولة ا!مارات لمعالجة عدد من 

القضايا المحورية والتزمنا بتخفيض طمر النفايات (للمزيد 
صفحة ٣٠).

تعزيز الريادة في السوق وضبط تكلفة االنتاج 
واغتنام فرص النمو

في عام ٢٠١٩، حققت مجموعة أغذية إيرادات بقيمة 
٢٫٠٤ مليار درهم، بمعدل نمو يبلغ ٢ بالمئة على أساس 

سنوي، رغم التحديات وتنامي المنافسة في االسواق 
الداخلية والخارجية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ا4داء 

المتميز لقطاع الدقيق والزخم ا!يجابي الذي شهده 
قطاع المأكوالت وعبوات المياه سعة ٥ جالون ومبيعات 

ا4سواق العالمية.

على الصعيد المحلي، حافظت محفظة المياه في الشركة 
والمتمثلة في مياه العين ا4كثر إنتشاراً في دولة ا!مارات 

باالضافة الى مياه البيان وألبين، على ريادتها في السوق 
مع استحواذها على نسبة ٢٩ بالمئة و٢٧ بالمئة من 

حيث الحجم وا4رباح على التوالي. على الرغم من تعرض 
الربحية لضغوط ناجمة عن التحديات المرتبطة بانكماش 

ا4سواق، استطعنا تجاوز التأثيرات السلبية، بما في ذلك 
رفع الجزء ا4خير من الدعم عن الدقيق، كما قمنا بتعزيز 

الكفاءة على كافة مستويات المجموعة. فقد حققنا 
توفير في تكلفة االنتاج بقيمة ٤١ مليون درهم في عام 

٢٠١٩، ليصل إجمالي التوفير إلى أكثر من ٢٧٠ مليون درهم 
منذ بدء إجراءات رفع الدعم الحكومي في عام ٢٠١٦.

 "قمنا خالل ٢٠١٩ بترسيخ الدعائم ا)ساسية لشركتنا 
بالتزامن مع تعزيز الكفاءة والوفر في التكلفة 

لمواجهة إجراءات رفع الدعم والظروف المعاكسة."

تجاوزنا معدالت السوق وحافظنا على عالماتنا 
التجارية الرائدة 

حافظ قطاع المياه في مجموعة أغذية، الذي يعد أساس 
أعمالنا االستهالكية ويشمل مياه العين والبيان وألبين، 

على الريادة في السوق. وقد تحقق هذا ا!نجاز في ظل 
التراجع المستمر لقطاع المياه المعبأة في دولة ا!مارات 

من حيث الحجم وا4رباح. على الرغم من بيئة ا4عمال 
الصعبة، تميزنا بقدراتنا على االبتكار خالل العام، مع طرحنا 

4ول مياه شرب معبأة خالية من البرومات في المنطقة، 
"العين زيرو برومات"، وصندوق مياه العين، وهو ا4ول من 
نوعه أيضًا في المنطقة. وقد كان للضغوط التي شهدها 

قطاع المياه المعبأة أثر إيجابي على نمو حجم عبوات 
المياه سعة ٥ جالون التي يتم توزيعها على المنازل 

والمكاتب، حيث شهدت قفزة كبيرة في ا!يرادات في 
الوقت الذي يتزايد فيه تركيزنا على خدمات التوصيل 

للمنازل في قطاع عبوات المياه لما يوفره من هامش 
ربح أعلى. 

تمثل محفظة ا4صناف التجارية التابعة لقسم دعم 
المجتمع في دولة ا!مارات حاليًا أكثر من نصف إيرادات 

قطاع المأكوالت، حيث قمنا بطرح ٢٣ منتجًا جديداً 
لتوسيع نطاق خدماتنا للمستهلكين. وارتفعت الحصة 

السوقية لقطاعات معجون الطماطم والخضروات 
المجمدة حيث حققت مزيداً من الربحية بالمقارنة مع 

عام ٢٠١٨.

حافظت عملياتنا الدولية على مسارها ا!يجابي في عام 
٢٠١٩. وأسهم تركيب خط ا!نتاج عالي السرعة وتوسيع 

نطاق شبكة التوزيع على امتداد المملكة في زيادة 
بنسبة ٤٠ بالمئة من حصتنا في السوق السعودي. وفي 

الكويت، حيث أطلقنا عملياتنا في سبتمبر ٢٠١٨، تجاوزت 
الكميات المشحونة أهدافنا الداخلية نتيجة لتسريع وتيرة 

العمليات وتعزيز حضورنا في ا4سواق، مما أدى لتحسين 
أداء المحفظة الدولية. 

وفيما يتعلق بقسم ا4عمال الزراعية، فقد تفوق قطاع 
أعمال الدقيق على الرغم من رفع الدعم كليًا عن الدقيق 

في المخابز مع بداية عام ٢٠١٩. وقد حافظنا على موقعنا 
الرائد في السوق 4عمالنا مع الشركات بينما استحوذنا 

على مركز الصدارة في سوق التجزئة.

رسالة الرئيس التنفيذي

 تعزيز النمو 
واالبتكار والكفاءة

أنا فخور بإستعراض إنجازات هذا العام الذي 
حافظنا من خالله على ريادتنا في السوق 

ضمن القطاعات الرئيسية، وأظهرنا ليونة 
في مواجهة التحديات، وواصلنا التركيز 

على تطوير قدرات موظفينا، مع التأكيد 
على التزامنا بمبادراتنا المجتمعية وا)من 
الغذائي لوطننا، لما فيه خير )جيالنا اليوم، 

وفي المستقبل. 

إلتزمت مجموعة أغذية بمبادئها على 
مدار العام، إنطالقًا من ثقتها بأن تركيزنا 

المستمر على االبتكار وطرح المنتجات 
المميزة واالستثمار في عالماتنا التجارية 

وكوادرنا البشرية سيوفر الزخم المطلوب 
للنمو القوي والمستدام على المدى البعيد.
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التقرير االستراتيجيالتقرير االستراتيجي

كما طرحنا "دقيق المطاحن الكبرى المدعم بفيتامين 
د" من خالل التزامنا الراسخ باالبتكار، بما يلبي المتطلبات 

الصحية في المنطقة. كذلك احتفظنا بالمرتبة ا4ولى 
في فئة ا4عالف الحيوانية، وأطلقنا أربعة منتجات جديدة 

متخصصة، وتمكنا من زيادة الربحية عبر تعزيز مزيج 
مالئم من قنوات البيع. 

أكثر مرونة... أكثر ذكاء 
قمنا خالل ٢٠١٩ بترسيخ الدعائم ا4ساسية لشركتنا 

بالتزامن مع تعزيز الكفاءة والوفر في التكلفة لمواجهة 
إجراءات رفع الدعم والظروف المعاكسة. من خالل ثقافة 
ترشيد تكلفة االنتاج التي أصبحت في صلب أنشطتنا، حيث 
حققنا ووفراً سنويًا كبيراً في أكثر من مجال منذ عام ٢٠١٥، 

وقمنا بتحسين نموذج التوزيع وزيادة كفاءة سلسلة 
التوريد، واستثمرنا بحكمة في مبادرات التحسين على 

امتداد الشركة (للمزيد صفحة ٣٤).

 تكاملت جهودنا لتعزيز الكفاءة مع تحسين 
إجراءات جمع البيانات وا4عمال الذكية من خالل تطبيق 

نظام SAP في عام ٢٠١٩، وذلك عبر استبدال النظام 
القديم بمنصة واحدة لكافة عملياتنا في دولة ا!مارات، 

والتي سيتم تطبيقها أيضًا على عملياتنا الدولية في 
المستقبل، وقد أصبحنا نملك ا4دوات الالزمة لالرتقاء 

بإجراءات التخطيط وصنع القرار. 

 كذلك أنجزنا إعادة الهيكلة التنظيمية خالل 
العام !نشاء نموذج إدارة قائم على القطاعات. ومع وجود 

وحدات أصغر مرتبطة بقطاعات محددة على مقربة أكثر 
من عمالئنا ومستهلكينا، أصبحنا ا�ن في موقع يتيح 

لنا االستماع أكثر لمتطلباتهم والتكّيف وتقديم الدعم 
 لهم بشكل أفضل. 

هذه الهيكلية الجديدة، فضًال عن التغييرات االستراتيجية 
التي جرت لضمان تعيين أفضل ا4شخاص والخبرات 

والقدرات في المناصب ا!دارية الرئيسية، سيبدأ العمل بها 
في عام ٢٠٢٠ وستؤدي لتسريع وتيرة الوصول إلى ا4سواق 

وتحسين الخدمات.

أغذية تحتل المرتبة 
ا9ولى في قطاعات 

رئيسية بدولة اHمارات: 
المياه

الدقيق
ا)عالف الحيوانية

معجون الطماطم

تركيز جهودنا على بناء مستقبل صحي ومستدام
مع دخولنا عام ٢٠٢٠، سنبني على ا4سس التي قمنا 

بإرسائها في العام الماضي للحفاظ على مكانتنا الريادية 
في أعمالنا ا4ساسية وتوسيع نطاقها من خالل المنتجات 

والخدمات وا4سواق الجديدة. نحن الشركة السباقة 
في المنطقة التي توظف العلم التقني ل�غذية لصالح 

المستهلكين، لذلك سنسعى لالستفادة من هذه 
القدرات الفريدة لتعزيز قيمة الهوية التجارية لـلمجموعة 

والنظرة ا!يجابية لشركتنا في كافة أسواقنا. 

سنركز على تحقيق النجاح في عملياتنا التجارية، فيما 
نواصل القيام بكل ما يعزز بيئتنا وموظفينا، عبر دعم 

التغليف المستدام واالستثمار في تطوير كوادرنا البشرية 
المتميزة. سنعمل على تعزيز نمو المجموعة والسعي 
لالستفادة من فرص االندماج واالستحواذ االستراتيجية 

لتسريع وتيرة النمو وتنويع محفظتنا وتحقيق وفورات في 
الحجم ضمن قطاعات ا4عمال الرئيسية.

أود أن أغتنم هذه الفرصة 4تقدم بخالص الشكر والتقدير 
إلى رئيس مجلس إدارتنا ومجلس إدارة المجموعة على 

توجيهاتهم ودعمهم لنا على مدار العام. ولعمالئنا 
ومستهلكينا في دول الخليج والعالم، كما وأتعهد بأن 

نحافظ على الثقة التي وضعتموها في المجموعة من 
خالل تقديم منتجات مبتكرة ذات جودة متميزة ومذاق 

رائع. وأتوجه لجميع زمالئي في المجموعة ببالغ الشكر 
والتقدير على تفانيهم وجهودهم المخلصة، وأتطلع 

للعمل معهم لضمان مستقبل صحي ومستدام 
لشركتنا ووطننا.

طارق أحمد الواحدي، 
الرئيس التنفيذي

رسالة الرئيس التنفيذي يتبع

أعدنا الهيكلة التنظيمية 
3نشاء نموذج إدارة قائم على القطاعات:

من:
 نائب الرئيس التنفيذي -

أعمال المستهلك

الى:
 نائب الرئيس التنفيذي -

أعمال المستهلك

 التوزيع التسويق
على المنازل 

والمكاتب

المبيعات

المياهالمياه
العصائرالعصائر

المأكوالتالمأكوالت

تركيز على القطاعالتوجه الوظيفي

 .١
المحاسبة

النتائج

 .٢
صنع القرار بشكل أسرع

 .٣
التعاون

 العصائر/المياه
ا)لبان

 التوزيع 
على المنازل 

والمكاتب

المأكوالت

المبيعاتالمبيعاتالمبيعاتالتسويقالمبيعات التسويقالتسويقالتسويق
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قسم ا9عمال االستهالكية

قطاع المياه والمشروبات
في عام ٢٠١٩، حافظنا على موقعنا الريادي في سوق 

ا!مارات العربية المتحدة وشهدت أعمالنا نمواً سريعًا في 
أسواقنا الدولية. وقد وسعنا محفظتنا في قطاع المياه 
والمشروبات لنلبي االحتياجات المتنوعة لمستهلكينا، 

وأطلقنا منتجات جديدة تعد فريدة في السوق. وقد أدت 
هذه الخطوة المبتكرة إلى زيادة تمّيز محفظتنا ومكافأة 

عمالئنا بمزيد من الخيارات التي تركز على دعم أنماط 
الحياة الصحية. 

ارتفعت حصة قسم ا)عمال االستهالكية إلى ٥٦٪ من صافي إيرادات الشركة 
خالل العام، بفضل سعينا المستمر 3طالق منتجات مبتكرة والتوسع 

الجغرافي وتعزيز الكفاءة واالستجابة بفعالية مع تزايد حدة المنافسة في 
السوق.

حصلت مياه "ألبين" على نجمتين 
ذهبيتين للمذاق المميز من 

 (ITI) المعهد الدولي لجودة المذاق
في بروكسل، بلجيكا.

كان أداء قطاع المياه المعبأة في دولة اHمارات 
العربية المتحدة متناغمًا مع أداء السوق في عام ٢٠١٩، 

حيث حافظنا على موقعنا في صدارة العالمات التجارية 
للمياه في الدولة. ونظراً 4ن القيمة السوقية قد شهدت 
تقلصًا بنسبة ٨٪ نتيجة للحسومات الترويجية المتزايدة 
والضغوط على ا4سعار والتوجه نحو شراء عبوات المياه 

سعة ٥ جالون ، قمنا بتسريع استراتيجية االبتكار لتقديم 
خدمة أفضل لعمالئنا وتعزيز قيمة عالماتنا التجارية. 

وبعد نجاح "العين زيرو"، وهي مياه شرب معبأة خالية 
من الصوديوم حازت على حصة سوقية بنسبة ٥٪ منذ 

إطالقها في عام ٢٠١٦، قمنا في عام ٢٠١٩ بطرح مجموعة 
من المنتجات الجديدة الطبيعية أو المصّنعة بطريقة 

علمية تشمل ما يلي:

العين زيرو برومات - أول مياه شرب معبأة خالية من  •
رت خصيصًا للنساء الحوامل وا4شخاص  البرومات ُطوِّ

الذين يعانون من أمراض الكلى
صندوق مياه العين - ا4ول من نوعه في دول مجلس  •

التعاون الخليجي، يتميز بعبوة قابلة !عادة التدوير 
بنسبة ١٠٠٪ يمكن فتحها بسهولة

مياه ألبين القلوية - مياه طبيعية قلوية برقم  •
هيدروجيني PH 8.5 مصدرها الينابيع 

بحلول نهاية السنة، ساهمت مبادرات أغذية االستراتيجية 
بدعم مكانتنا الرائدة في السوق على الرغم من 

المنافسة. وبا!ضافة إلى ذلك، قفزت مبيعانا عبر شبكة 
ا!نتنرت خالل العام الماضي، بنسبة ٢٤٪ لتعزز مكانة 

"أغذية" كالعب يحتل المرتبة ا4ولى في التجارة ا!لكترونية 
بين شركات المياه في دولة ا!مارات. 

ومن خالل حصر تركيزنا على قنوات التجارة ا!لكترونية 
وبنيتنا التحتية القائمة لالستفادة من توجه 

المستهلكين المتزايد نحو التسوق ا!لكتروني، نتوقع 
المزيد من النمو في السنوات المقبلة.

وسوف يتواصل التزامنا بإطالق منتجات جديدة مبتكرة 
لتعزيز تميز عالماتنا التجارية عن المنتجات المنافسة، 

فيما نستثمر في تعزيز منصتنا التجارية لحماية وترسيخ 
أعمالنا ا4ساسية. 

 صندوق مياه العين – عبوة قابلة Hعادة 
التدوير بنسبة

٪١٠٠
 "وسوف يتواصل إلتزامنا بإطالق 

 منتجات جديدة 
 مبتكرة لتعزيز تميز 
 عالماتنا التجارية عن 

 المنتجات المنافسة، 
 فيما نستثمر في 

 تعزيز منصتنا التجارية 
 لحماية وترسيخ 

أعمالنا ا)ساسية."

مراجعة القطاعات

سجلت الشركة في عام ٢٠١٩ أداًء 
قويًا على صعيد االبتكار وإطالق 

المنتجات الجديدة في مختلف فئات 
منتجاتنا والمناطق التي نعمل فيها

حافظنا على موقعنا الريادي في السوق ضمن الفئات الرئيسية وتغلبنا على ظروف 
السوق الصعبة لنحقق نمواً في إجمالي ا3يرادات، في حين حافظنا على توازن سليم بين 

ا)قسام وترسيخ أسسنا للتمكن من تحقيق النمو في المستقبل.

إيرادات شركة أغذية حسب الفئة في عام ٢٠١٩

ا9عمال الزراعيةا9عمال االستهالكية

اقرأ المزيد في الصفحات ٢١ اقرأ المزيد في الصفحات ١٧ 

صافي اHيرادات المساهمة

٪٥٦
صافي اHيرادات المساهمة 

٪٤٤

  المياه والمشروبات – ٤٤٫١٪

  المأكوالت – ١٢٫١٪ 

  الدقيق – ٢٠٫٤٪

  علف الحيوانات – ٢٣٫٤٪
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

٩ أأغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

حافظ شراب كابري َسن على قوة عالمته التجارية، إال 
أنه واجه تحديًا تمثل في استبعاد العصائر التي تحتوي 

على السكر من الكثير من المدارس في دولة ا!مارات، 
با!ضافة للضريبة الجديدة على المشروبات المحالة. 
وتعمل العالمة التجارية على تطوير بدائل جديدة في 

مواجهة هذه المستجدات في السوق.

 بالمقابل، تتمتع عصائرنا الطازجة - العين فريش -
بموقع قوي ضمن قطاعات المطاعم ومتاجر البيع 

 بالتجزئة، نظراً لجودتها ومذاقها الرائع. 
ويتم استخدام تكنولوجيا المعالجة بالضغط العالي !نتاج 

عصائر تبقى طازجة لمدة تصل إلى ٢١ يومًا مع احتفاظها 
بالقيمة الغذائية لمدة أطول، مما يسهم بخفض هدر 

الطعام وتعزيز صحة المستهلك. 

المأكوالت 

يضم قطاع المأكوالت معجون الطماطم والخضروات 
المجمدة في ا!مارات العربية المتحدة ومصر، با!ضافة 

لمحفظة ا4صناف التجارية (قسم دعم المجتمع) 
ومنتجات ا4لبان والمخابز.

وفي العالم ٢٠١٩، سجل قطاع المأكوالت صافي إيرادات 
بلغت ٢٤٨ مليون درهم وبزيادة بنسبة ٢٣٪ مقارنة 

بالعام ٢٠١٨. ويعود الفضل في ذلك بصورة رئيسية إلى 
ا4صناف التجارية والنجاح الذي حققته عملياتنا في مصر. 

يضم قطاع ا9صناف التجارية مجموعة واسعة من 
المنتجات، تتراوح بين ا4غذية والمشروبات وصوًال إلى 

منتجات الرعاية المنزلية، وتباع بشكل رئيسي في منافذ 
البيع التابعة للبلدية، وأيضًا في متاجر بيع بالتجزئة محددة. 

وقامت مجموعة أغذية في عام ٢٠١٨ بتوقيع اتفاقية 
مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات تتولى بموجبها 

إدارة منافذ البيع التابعة لبلديتي أبوظبي والعين، مما 
يضمن استقراراً أكبر لعملياتنا الخاصة بهذا القطاع. وقد 

سارعنا لالستفادة من هذه الصفقة التجارية المميزة، 
حيث قمنا بإضافة ٢٣ سلعة جديدة في عام ٢٠١٩ لنحّول 

منافذ البيع إلى متاجر متكاملة. ونتيجة لذلك، باتت السلع 
التجارية تمثل حاليًا أكثر من ٥٢٪ من قطاع المأكوالت في 

المجموعة، حيث حققت نمواً سريعًا بلغ ٦١٪ على أساس 
سنوي.

 ا9صناف التجارية – إضافة أصناف جديدة في 
عام ٢٠١٩

٢٣

زيادة صافي إيرادات قطاع المأكوالت بنسبة

٪٢٣

 "اضفنا ضمن قسم دعم المجتمع ٢٣ سلعة جديدة لتحويل كل متجر تابع للبلدية إلى مركز بيع شامل"

 "يتم استخدام تكنولوجيا 
المعالجة بالضغط العالي 3نتاج 
عصائر تبقى طازجة لمدة تصل 

إلى ٢١ يومًا مع احتفاظها بالقيمة 
الغذائية لمدة أطول."

مراجعة ا9عمال يتبع

قسم ا9عمال االستهالكية يتبع

سجلت أعمالنا في مجال توزيع عبوات المياه سعة 
٥ جالون على المنازل والمكاتب (HOD) والمتاجر في 

ا!مارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان نمواً قويًا في 
عام ٢٠١٩، حيث ارتفعت ا!يرادات بنسبة ٥٪، مدعومة 
بمسار من النمو ا!يجابي على مدار عدة سنوات، على 

الرغم من المنافسة. 

ونواصل االستثمار في سلسلة التوريد ومنصات التوزيع، 
ال سيما من خالل تطبيق "My Agthia" لتحسين أداء 

وكفاءة شبكة ونظام التوزيع دعمًا لموقعنا الراسخ في 
السوق في دولة ا!مارات. 

في العام ٢٠١٩، شهدت أنشطتنا العالمية في قطاع المياه 
المعبأة نمواً متسارعًا. 

في مصانعنا للتعبئة، حققت عملياتنا في المملكة 
العربية السعودية نمواً بنسبة ٣٢٪ خالل عام ٢٠١٩، 

لتساهم بنسبة ٨٪ من إيرادات المجموعة، حيث توسعت 
العمليات من مواقع تركزها في المنطقة الغربية باتجاه 
مناطق أخرى في المملكة وصوًال إلى المنطقة الوسطى. 

وضمن جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على العبوات 
الصغيرة، تم افتتاح خط إنتاج جديد فائق السرعة في بداية 

عام ٢٠١٩، مما عّزز قدرتنا ا!نتاجية من العبوات الصغيرة 
بأكثر من ١٥٠٪. وسجلت حصتنا السوقية في جدة وحدها 

الزيادة ا4على مقابل منافسينا، حيث أصبحت ضمن 
المراكز الثالثة ا4ولى في الترتيب. كما شهد إطالق مياه 

"العين زيرو" إقباًال إيجابيًا في المرحلة ا4ولى، وسوف نسعى 
للبناء على ذلك في العام المقبل.

منذ أن بدأ مشروعنا المشترك في الكويت بإنتاج مياه 
العين في سبتمبر ٢٠١٨، حققت أعمالنا هناك أداًء أفضل 

من المتوقع، ما يؤكد على قوة عالمتنا التجارية في 
المنطقة. وارتفعت حصتنا السوقية في عام ٢٠١٩ لتصل 
إلى ٣٫٥٪، ما يجعلنا ضمن المراتب العشر ا4ولى في هذا 

القطاع.

 حققت أعمالنا في تركيا أداًء جيداً بشكل عام، 
حيث ارتفعت ا!يرادات بالليرة التركية بنسبة ٧٪ خالل 

العام. لكن هذا االرتفاع تحول إلى انخفاض بنسبة ٦٪ 
نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدرهم االماراتي.

كذلك واصلت مراكز التوزيع التابعة لنا نموها وتنويع 
أنشطتها خالل العام الماضي. فقد قمنا بتوسيع مروحة 

منتجاتنا في البحرين وسلطنة ُعمان عبر إطالق مياه 
"العين زيرو" والمياه الوظيفية. كما قمنا بزيادة عدد 

أسواق التصدير لمياه "ألبين" من تركيا إلى ١١ دولة. وأضفنا 
موزعًا جديداً في ا9ردن !يجاد موطئ قدم لنا في ذلك 
السوق كما بدأنا بإنتاج مياه العين في العراق بموجب 

اتفاقية امتياز تجارية مع شركة مياه محلية في بغداد.

أنشطتنا العالمية – نمو اHيرادات

٪٤٣٫٢
نمو إيرادات التوزيع على المنازل والمكاتب

٪٥٫٤

 إعادة موازنة قنوات HOD مع تسجيل
النمو في قطاع المنازل

 "ارتفعت ا3يرادات لعبوات المياه 
سعة ٥ جالون بنسبة ٥٪، 

مدعومة بمسار من النمو 
ا3يجابي على مدار عدة سنوات، 

على الرغم من المنافسة."

  المكاتب – ٥٩٪

  المنازل – ٣١٪ 

  التجزئة – ١٠٪

نسبة المساهمة في عام ٢٠١٩
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الدقيق

بصفتنا الشركة الرائدة في سوق الدقيق في دولة ا!مارات 
العربية المتحدة، نجحنا في التغلب على تحديات كبيرة في 
عام ٢٠١٩. وحافظنا على حصتنا في سوق التبادالت التجارية 

بين الشركات (B2B)، كما عززنا حصتنا في سوق البيع 
للمستهلكين، وزدنا صادراتنا وتجارتنا من القمح، وساهم 

ذلك في تحقيق نمو في ا!يرادات بنسبة ١٢٪. 

ونحن فخورن بقدرتنا خالل العام ٢٠١٩ على مواجهة ارتفاع 
ا4سعار العالمية للمواد الخام واشتداد المنافسة في 

السوق ا!ماراتي نتيجة دخول كميات كبيرة من الدقيق 
المستورد الرخيص إلى ا4سواق. كذلك تم رفع الدعم 

نسبة الـ ٥٠٪ المسحوبة من قطاع المخابز بدءاً من يناير 
٢٠١٩، لذلك كثفنا جهودنا للتخفيف من آثار هذه التحديات، 

عبر تعزيز حضورنا في ا!مارات الشمالية مع التركيز على 
الصادرات، ووسعنا محفظتنا لتضم ٣٠ منتجًا مع إضافة 

دقيق بهاتي والدقيق المدعم بفيتامين (د).

الصادرات
تشمل صادراتنا بشكل رئيسي مياه "العين" و"ألبين" 

ومعجون الطماطم والخضروات المجمدة والدقيق. ويتم 
توفير هذه المنتجات من مصانعنا في ا!مارات العربية 

المتحدة وتركيا ومصر. 

وقد قمنا في عام ٢٠١٩ بتوسيع أعمال التصدير (انظر 
الحضور الجغرافي في الصفحة ٤) لتشمل أكثر من ٣٠ دولة، 

على الرغم من تغير البيئة التنظيمية ومعايير االمتثال 
للصادرات والتقلبات المستمرة في أسعار صرف العمالت.

الدقيق – ارتفع نمو اHيرادات بنسبة

٪١٢

الدقيق – المحافظة على حصتنا في سوق التبادالت 
(B2B) التجارية بين الشركات

رقم١

قطاع ا9عمال الزراعية
حققت ا)عمال الزراعية التي تشمل الدقيق وا)عالف الحيوانية أداًء قويًا في عام ٢٠١٩ بالمقارنة مع العام السابق. 

واستطعنا التغلب على انكماش السوق على الرغم من اشتداد المنافسة من خالل اعتماد نهج فّعال قائم على 
االبتكار والكفاءة المعززة.

ا9عالف الحيوانية

سجلت أعمالنا في مجال ا4عالف الحيوانية نمواً قويًا في 
الربحية نتيجة تحسين كفاءة التكلفة واستخدام مزيج 

مناسب من قنوات البيع. وحافظت مبيعات ا4عالف 
الحيوانية للمزارع التجارية الكبرى على موقعها الريادي في 

السوق واستقرارها خالل العام، مدعومة بعلف الدواجن 
بشكل رئيسي. بالتزامن مع ذلك، تراجع الطلب من منافذ 

البيع التابعة للبلدية والتي تستهدف المزارع الصغيرة 
المملوكة 4فراد. كما تراجعت مبيعاتنا المحلية غير 

ا4ساسية من الحبوب بالمقارنة مع العام ٢٠١٨ ما أدى إلى 
انخفاض إجمالي حجم المبيعات وا!يرادات في هذه الفئة. 

وتأكيداً على التزامنا باالبتكار في جميع المجاالت، أطلقنا 
خالل العام أربعة منتجات جديدة لعلف ا!بل مصممة 
خصيصًا لتلبية االحتياجات الغذائية والصحية ل�بل في 

دولة ا!مارات العربية المتحدة والمنطقة.

 دعم رؤية دول الخليج من خالل االبتكار 
وتعزيز النمو

تتمتع "أغذية" بموقع يتيح لها البناء على أسس راسخة 
أنشأتها على مر السنين واالستفادة من الفرص التي تلوح 

في ا4فق. بفضل قوة عالماتنا التجارية ووالء عمالئنا 
والعزيمة الراسخة لموظفينا، سنعمل على تنفيذ 

استراتيجيتنا بفعالية لندافع عن موقعنا الريادي في فئات 
رئيسية مع السعي للتوسع في مجاالت أخرى وترسيخ 

حضورنا في أسواق جديدة واعدة.

وال نزال حريصين على الكفاءة والسعي !جراء المزيد من 
التحسينات على امتداد مجموعتنا، بالتزامن مع خفض 

التكاليف التشغيلية دون أن يؤثر ذلك على الجودة أو 
ا4داء. كما سنواصل االبتكار لخدمة مستهلكينا وتقديم 

منتجات جديدة ذات قيمة مضافة تدعم نمط الحياة 
السليم، مع التركيز على دورنا الحيوي في ضمان ا4من 

الغذائي المستدام لدولتنا وشعبنا.

ا9عالف الحيوانية – المحافظة على الموقع الريادي 
في السوق

رقم١

 "في ا3مارات العربية 
المتحدة، رسخت أعمال 

معجون الطماطم 
مرتبتها ا)ولى في السوق 

المحلي خالل عام ٢٠١٩."

 "في أوائل عام ٢٠١٩، أطلقنا أول زبادي 
بالفواكه مصنوع محليًا وخالي من 

الالكتوز في المنطقة، وهو منخفض 
السعرات الحرارية وغني با)لياف."

مراجعة ا9عمال يتبع

في مصر، حيث تركز عملياتنا بشكل رئيسي على 
الصادرات، حصدنا المرتبة ا4ولى في مجال استهالك 

الطماطم. وحققت أعمالنا أيضًا نمواً بنسبة ٤٪ في عام 
٢٠١٩ بالعملة ا!ماراتية رغم هبوط الجنيه المصري بنسبة 

٧٪ مقابل الدرهم ا!ماراتي. ونجحنا بالتغلب على التحديات 
المتعلقة بشراء الطماطم عبر تغيير نهجنا مما أتاح 
لنا التحكم بشكل كامل بعملية ا!نتاج، بدءاً بحيازة 

المواد ا4ولية وصوًال إلى المتجر. وأدى ذلك لتحقيق عوائد 
إيجابية من خالل زيادة التوفير في التكلفة وتقديم منتج 

أكثرمالءمة وجودة لمستهلكينا.

وفي اHمارات العربية المتحدة، رسخت أعمال معجون 
الطماطم مرتبتها ا4ولى في السوق المحلي خالل عام 

٢٠١٩ مع التركيز على تحسين الكفاءة. وسجل صافي 
ا!يرادات انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة مع العام السابق نتيجة 

صفقة كبيرة لمرة واحدة تم إنجازها في عام ٢٠١٨. كما 
حققت عملياتنا في مجال الخضروات المجمدة أداًء جيداً 

في عام ٢٠١٩ نظراً لقوة عالمتنا التجارية ا4ساسية "العين" 
عبر تحسين سلسلة التوريد وتعزيز كفاءة المشتريات. 

فئة زبادي ا9طفال – حافظنا على المرتبة

رقم١

مجال استهالك الطماطم في مصر– حصدنا 
المرتبة

رقم١
خالل عام ٢٠١٩، حافظت منتجات ألبان "يوبليه" التابعة 

4غذية، على المرتبة ا4ولى في فئة زبادي ا4طفال والمرتبة 
الثانية في فئة زبادي الفواكه، فيما قلصت خسائرها رغم 

انخفاض المبيعات بشكل عام.

وفي أوائل عام ٢٠١٩، أطلقنا أول زبادي بالفواكه مصنوع 
محليًا وخالي من الالكتوز في المنطقة، وهو منخفض 

السعرات الحرارية وغني با4لياف، ومصّنع خصيصًا لتوفير 
بديل لذيذ عن الزبادي التقليدي للمستهلكين الذين 

يعانون من حساسية تجاه الالكتوز. 

وفي الوقت نفسه، نجحنا في تقليص الخسائر في منتجات 
المخبوزات على الرغم من تباطؤ المبيعات بالتوازي مع 

هذا القطاع ككل. 

قسم ا9عمال االستهالكية يتبع



٢٣ أغذية/التقرير السنوي ٢٢٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

التركيز االستراتيجي:
دمج وحدات ا;عمال 

الحالية.

الحفاظ على الريادة في 
السوق ضمن الفئات 

الرئيسية

التوسع في أسواق 
دول مجلس التعاون 

الخليجي وخارجها

تطوير محفظة 
متكاملة من 

المأكوالت 
والمشروبات

كلنا متوقدون: 
نحن دائمو الفضول والحركة واالستعداد، شغوفون 

بالتعلم، مرحبون با)فكار الجديدة أّنى أتت.

كلنا مسؤولون: 
نتصرف جميعًا كُمّالك للمؤسسة. صريحون 

ومباشرون، ونتحمل المسؤولية الفردية عن قراراتنا 
وأعمالنا ونتائجنا.

نحقق النجاح من خالل:
الكفاءة في التكلفة •

عمليات االندماج واالستحواذ ذات  •
القيمة التراكمية بما يتوافق مع 

الركائز االستراتيجية

االستثمار في فئات المنتجات  •
الجديدة في ا!مارات العربية 

المتحدة ودول مجلس التعاون 
الخليجي

ابتكارات المنتجات الجديدة •

توسيع قاعدة عمالئنا وزيادة  •
حصتنا السوقية

استقطاب الكفاءات المتميزة  •
واالحتفاظ بها

مواصلة العمل كشركة مسؤولة  •
في المجتمعات التي نمارس فيها 

أنشطتنا

نموذج ا9عمال واالستراتيجية

وحدات ا9عمال:
قطاع ا9عمال 

االستهالكية
المياه والمشروبات 

مياه شرب معبأة 
مياه سعة ٥ جالون

عصير

المأكوالت
معجون الطماطم

الخضراوات المجمدة
منتجات ا)لبان

المخبوزات
التمور

أصناف تجارية أخرى

قيمنا 
ا;ساسية:

كلنا متعاونون: 
نتميز باالنفتاح والتشجيع، ولذلك نغتنم الفرص 

لتبادل أفكارنا وخبراتنا وآرائنا.

كلنا مصّرون: 
نستلهم أفكارنا من ا)فراد والبيئة المحيطة بنا، ما 
يدفعنا لتحقيق النجاح وااللتزام بخلق قيمة مضافة 

في كل ما نقوم به.

قطاع ا9عمال 
الزراعية

ا)عالف الحيوانية
أجريفيتا

مرابع أجريفيتا

الدقيق
المطاحن الكبرى

مدخالت ا9عمال:

التصنيع

٦ دول
١١ مصنع و١٨ مخزن

الموظفون

٤,٠٣٥
موظف

تأسست الشركة

٢٠٠٤
خبرة ١٥ عامًا 

إدراج الشركة

٢٠٠٥
في سوق أبوظبي لIوراق المالية

التصدير

٣٠<
دولة حول العالم

العالمات التجارية

٢٤
ضمن فئات مختلفة



٢٤٢٥ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير االستراتيجي

الموجودات 
(مليار درهم)

٣٫١٢

القروض البنكية 
(مليون درهم)

٥٢١٫٦

تكاليف البحث والتطوير
(مليون درهم)

٦٫٩

النقد وا9رصدة لدى البنوك 
(مليون درهم)

٦٣٧٫٢

حقوق الملكية 
(مليار درهم)

٢٫٠

نفقات المسؤولية االجتماعية 
للمجموعة 

(مليون درهم)

١٫١

مؤشرات ا9داء الرئيسية

أبرز الجوانب المالية 
والتشغيلية

صافي اHيرادات 
(مليار درهم)

٢٫٠٤

النقد من االنشطة التشغيلية 
(مليون درهم)

٢٨٤٫٢

هامش الربح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واHهالك 

(مليون درهم)

٢٦٣

النفقات الرأسمالية واالستثمارات
(مليون درهم)

١٠٦

صافي ا9رباح١
(مليون درهم)

١٣٧

عدد موظفي المجموعة

٤,٠٣٥

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

١٫٨٧

٢٫٠١

٢٫٠٥

٢٫٠٠

٢٫٠٤

٣٣١٫٩

٢٤٠٫٤

٤٣٠٫٥

١٤٦٫٣

٢٨٤٫٢

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٣١٨

٣٥٦

٣١٥

٣٢٠

٢٦٣

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٧

١٦٢

١٠٦

١٠٠

١١٩

١٧٤

١٧٠

٢٣١

٢٥٤

٢٠٦

٢١٠

١٣٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٥

٣,٧٢٢

٣,٩٧٩

٣,٩٤١

١٥٪٤,٠٣٥

٪١٥

٪١٣

٪١٢

٩٪٣,٣٢٣

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٥

١ عائدة للمساهمين 
٢ الدرجة ٥+

٪ التوطين٢   النفقات الرأسمالية
  االستثمارات في الشركات التابعة/ المشاريع المشتركة



٢٧أغذية/التقرير السنوي ٢٦٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

  "نطرح كل عام 
منتجات جديدة مبتكرة 

وصحية لتنويع محفظتنا 
وتلبية احتياجات 

المستهلكين."

تطبيق االستراتيجية

االبتكار في 
 المنتجات 

لنمو متنوع ومستدام
 يُعد التزام "أغذية" باالبتكار واتباع النهج العلمي في التخطيط 

 للمنتجات الجديدة وتطويرها وإطالقها في السوق ميزة 
أساسية )عمالنا. 



٢٩أغذية/التقرير السنوي ٢٨٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

ا9عالف الحيوانية
النخبة علف مزاينة اHبل

يعزز مظهر ا!بل بصورة طبيعية •

النواميس علف هجن السباق - ٣ منتجات:
علف جمل بادئ لتعزيز نمو وقوة الجمل •
علف هجن التدريب لتزويد الهجن بالغذاء الكافي لتحمل مشاق التدريب  •
علف هجن السباق لتعزيز ا4داء  •

الدقيق
الدقيق المدّعم بفيتامين د

مخصص للعمالء الذين يعانون من نقص فيتامين  •
د في المنطقة 

ا9صناف التجارية
 أصناف جديدة لتوسيع 

سلة منتجاتنا 

االبتكار في المنتجات لنمو متنوع 
ومستدام يتبع

نطرح كل عام منتجات جديدة مبتكرة 
وصحية لتنويع محفظتنا وتلبية 

احتياجات المستهلكين. 

في عام ٢٠١٩، أطلقنا مجموعة متنوعة 
من المنتجات الجديدة والمبتكرة 

التي شملت المياه وا)لبان والدقيق 
والمأكوالت وا)عالف، مما يعزز سمعتنا 
باعتبارنا شركة المأكوالت والمشروبات 

ا)كثر ابتكاراً في المنطقة.

صندوق مياه العين
 ا4ول من نوعه في دول مجلس  •

التعاون الخليجي
يمكن فتحه بسهولة •
يسهل حمله ل�نشطة الخارجية •
عبوة قابلة !عادة التدوير بنسبة ١٠٠٪ •
كمية أقل من البالستيك بنسبة ٦٥٪ •

 زبادي الفواكه الخالي 
من الالكتوز

أول زبادي بالفواكه خاٍل من الالكتوز مصنوع  •
محليًا في المنطقة

زبادي لذيذ بالفواكه ل�شخاص الذين يعانون  •
من حساسية تجاه الالكتوز ويرغبون بتناول 

الزبادي

مياه ألبين ألكالين
مياه طبيعية قلوية مباشرة من الينابيع •
• PH 8.5 مياه معدنية برقم هيدروجيني
تتميز عن المنتجات المنافسة التي تحتوي  •

على مواد مضافة لجعل المياه قلوية 
غنية بالمركبات القلوية •

تطبيق االستراتيجية

العين زيرو برومات
أول مياه شرب معبأة خالية من البرومات  •
تقنية تصفية فريدة •
مناسبة للنساء الحوامل •
ُصممت ل�شخاص الذين يعانون من أمراض  •

الكلى
ُتباع في الصيدليات والمستشفيات •



٣١أغذية/التقرير السنوي ٣٠٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

٣٠

 "٩٩٪ من عبوات مجموعة 
أغذية قابلة 3عادة التدوير 

و١٠٠٪ من التغليف الثانوي 
لجميع الفئات قابل 

للتحلل العضوي."

تطبيق االستراتيجية

 ابتكارات رائدة 
 في التغليف 

لغد أفضل
 تأكيداً على التزام مجموعة أغذية باستدامة أعمالنا وتحقيق الريادة البيئية 

 في قطاعنا، أطلقنا في عام ٢٠١٩ أول مركز بحث تكنولوجي للتغليف
بدولة ا3مارات. 



٣٣أغذية/التقرير السنوي ٣٢٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

يقع هذا المركز في مدينة العين بدولة ا!مارات، وسيتم فيه تخطيط واختبار وتصميم وتطوير التغليف 
المستدام للتصدي للتحديات البيئية ا4كثر إلحاحًا التي نواجهها اليوم، وال سيما البصمة الكربونية والتلوث 

والتغير المناخي. وسيتم استخدام المركز لتصميم مواد تغليف قابلة !عادة التدوير بأقل أثر بيئي. كما 
سُتساهم هذه العبوات في تحسين عمر المنتجات والحد من هدر الغذاء.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
التغير المناخي والبيئة في دولة ا!مارات، 
يفتتح رسميًا مركز البحث التكنولوجي 

للتغليف

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بالجرام) لكل عبوة ماء سعة ٥٠٠ مل
أظهرت دراسات تقييم دورة حياة بدائل عبوات المياه أن ا4ثر البيئي ا4شد يحدث بصورة رئيسية عند إنتاج 

المنتج نفسه. وتبين أن ا4ثر البيئي الكلي للعبوات البالستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت 
(PET) هو ا4قل إذا أخذنا في االعتبار المواد والطاقة والموارد المائية الالزمة لصنعها. 

تلتزم "أغذية" بمسؤوليتها تجاه البيئة، 
ال سيما انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الناتجة عن المواد البديلة على النحو 
المبين في الجدول أدناه. لذلك باشرت 

في تنفيذ خطط فعالة للترويج القتصاد 
دائري، وهي تعمل عن قرب مع السلطات 

المحلية والشركاء الدوليين في هذا 
المجال. 

 ابتكارات رائدة في التغليف 
لغد أفضل يتبع

سيشكل استثمارنا في هذا المركز دافعًا لالبتكار العلمي وتطوير المعرفة واستخدام تقنيات التغليف المستدام وعمليات ا!نتاج الذكي لصنع عبوات خضراء لمنتجاتنا وخفض 
ا4ثر البيئي لشركتنا. 

إجراءاتنا لتطوير عبوات مبتكرة وخضراء لمنتجاتنا

تطبيق االستراتيجية

دراسة الجدوى ١

دراسة الجدوى ٢

تطوير واختيار مفهوم التغليف

التصميم التفصيلي للعبوة

اختيار التصميم 
المفضل

التصميم 
الُمختار

 تحديد 
مواقع التعبئة

ابتكار التصميم 
التفصيلي

تقديم 
التصميم

تحديد النطاق

اعتماد مفهوم التصميم 

تصميم التصنيع النهائي

اعتماد التصميم الفني

المحاكاة والتحليل

التعديل 
والتحسين

مقترح التصميم 
ا3نتاج التجريبي(التغليف)

اعتماد 
النموذج 
التجريبي

تحسين 
التصميم

 اختيار 
تصاميم الختبارها

 االختبار 
مع المستهلك

 التحقق من 
النتائج مقابل 
معايير التقييم

تحديد الشركاء في 
عملية التطوير

  وزن العبوة
  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

٧٩٧٣

٤٧

١٢
٣

٢٣
٩٫

٤

٥٠٠

١٣
٫١

١٣
٫١

١٣
٫١

٢٣

٣٠
٠

١٥

عبوة بولي إيثيلين 
تريفثاليت (PET) جديدة

١٠٠

عبوة تحتوي على نسبة ١٥ 
من البولي إيثيلين تريفثاليت 

المعاد تدويره

عبوة مصنوعة
 من مواد نباتية

عبوة زجاجية تتراباك
تُستخدم لمرة 

واحدة

عبوة من ا)لمنيوم
تُستخدم لمرة 

واحدة
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

التقرير االستراتيجي

خفض التكاليف التشغيلية 
على مدار ثالث سنوات (٢٠١٧-٢٠١٩)

٪١٢
وفورات في التكلفة للمجموعة 

في عام ٢٠١٩ (مليون درهم)

٤١

تطبيق االستراتيجية

تعزيز الكفاءة وخفض 
التكلفة على امتداد 

سلسلة القيمة
 أدى البرنامج االستراتيجي لتعزيز الكفاءة الذي طبقته مجموعة أغذية 

 إلى تحسن ا)داء بصورة كبيرة وتحقيق وفورات في التكلفة على امتداد 
 سلسلة القيمة لمواجهة تحديات االقتصاد الكلي والتغّيرات الديموغرافية 

واشتداد المنافسة في أسواقنا.

 "برنامجنا لتعزيز الكفاءة 
يضم مجموعة واسعة 

من المبادرات المؤثرة 
في كافة جوانب عملياتنا 

تقريبًا."

٢. التقرير االستراتيجي
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

٠٫٠

١٫٢٣

٠٫٥٣

١٫٢٥

٠٫٣٥

٠٫٨٤

١٫٢٤

٢٫٤٩

٣٫١٥ ٢٫٧٤
٣٫٢٤٣٫١٦٣٫١٤٢٫٩٤٢٫٩١

٢٫٧٨

١٫٠٦

١٫٢٥١٫٢٥
١٫٤٤

١٫٧٦١٫٧٨

١٫٨١

٢٫٥٦
٢٫٥٠٢٫٢٥

١٫٢٥
١٫٣٧

١٫٢٣

١٫٦٧
١٫٨١

١٫٦٢
١٫٥٦١٫٥١

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبنمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبراير

تراكمي٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٦
٩

يضم برنامجنا لتعزيز الكفاءة مجموعة واسعة من 
المبادرات المؤثرة في جميع مجاالت عملياتنا تقريبًا، بما 

في ذلك:

تحسين سلسلة القيمة بصورة مستمرة
نجحنا من خالل برنامج تعزيز الكفاءة في خفض التكاليف 

التشغيلية وحدها بنسبة ١٢٪ على مدار ثالث سنوات 
(٢٠١٩-٢٠١٧)، بما في ذلك ٥٪ في عام ٢٠١٩.

تطوير الصيانة الوقائية 
طبقنا برنامج الصيانة الوقائية في مصنع العين لتحسين 

الصيانة الوقائية لآلالت، وسيجري العمل بهذا البرنامج في 
جميع المصانع في عام ٢٠٢٠ من خالل نظام SAP لتحسين 

الكفاءة في كافة المصانع بنسبة ٤٪ عن طريق زيادة 
وقت العمل.

تعزيز كفاءة سلسلة التوريد
أعدنا تصميم شبكة سلسلة التوريد لتقليص ازدواجية 

العمل واالقتراب من العمالء، مما أدى إلى تحسين خدمة 
العمالء والتحكم بوقت التوصيل وخفض التكاليف. 

معدل تكرار إصابات العمل المهدرة للوقت (LTIFr) – مجموعة أغذية

 وفورات التكلفة التراكمية للمجموعة 
(مليون درهم إماراتي)

حققنا على مستوى المجموعة 
وفي عام٢٠١٩ وحده، وفورات في 
التكلفة بقيمة٤١ مليون درهم، 

مما يرفع إجمالي وفورات 
التكلفة إلى ما يقارب٢٧٠ مليون 

درهم منذ بدء رفع الدعم 
الحكومي في عام ٢٠١٦.

توثيق العالقات مع الموردين
طبقنا إجراءات توريد أكثر فعالية لضمان سعر أفضل 

للمواد. 

االستغناء عن فائض الموارد
أجرينا مراجعة للموارد الالزمة في كل إدارة واستغنينا 

عن الفائض منها، مما أدى إلى وفورات في التكلفة بقيمة 
١٠ مليون درهم سنويًا، تزامنًا مع مواصلة بناء قدرات 

موظفينا من خالل التدريب وتحسين المعارف والمهارات. 

الحفاظ على بيئة عمل آمنة
استثمرنا في تدريبات السالمة، مما أدى لخفض عدد 

الحوادث على أساس سنوي ويتم قياسه من خالل معدل 
تكرار إصابات العمل المهدرة للوقت لكل مليون ساعة 

عمل. 

٢٠١٩ LTIFr٢٠١٨ LTIFr٢٠١٧ LTIFr

تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة على امتداد 
سلسلة القيمة يتبع

سلسلة القيمة

التخطيط

تخطيط المبيعات والعمليات

تخطيط الطلب

 عمليات تخطيط 
االحتياجات المادية

تخطيط ا3نتاج

تخطيط التوزيع

المصدر

المشتريات

تحديد المصدر

الشراء

 تقييم 
وتطوير الموردين 

التصنيع

التصنيع

ا3نتاج

صيانة ا)صول

التخزين في المصنع

التسليم

سلسلة التوريد

التخزين

الخدمات اللوجستية

ا)سطول

التوزيع

الصحة والسالمة والبيئة

التميز في سلسلة القيمة

خدمة العمالء

إدارة المشاريع

تطبيق االستراتيجية
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

تأثير االستدامة

تفخر شركة أغذية 
بتضافر الجهود 

وتسارع التقدم نحو 
تحقيق االستدامة

ففي شركة أغذية، تتمثل االستدامة في دمج كل من الركائز البيئية واالجتماعية واالقتصادية مع 
نهج الفكر االستراتيجي، ومع وضع هذا في االعتبار، صممنا إطار عمل شامل لالستدامة يهدف إلى 

خلق وتعظيم القيمة المشتركة التي نقدمها لجميع أصحاب المصلحة - بمن فيهم المستهلكون 
والمساهمون والموظفون والمجتمعات. وفي هذا ا3طار، وتعزيزاً اللتزامنا بمستقبل مستدام، 

أعددنا تقرير االستدامة ا)ول لعام ٢٠١٩ والمنشور على موقع شركة أغذية. 

نلخص في هذا الفصل نهجنا المادي وركائزنا الرئيسية المحددة في إطار االستدامة مع تقديم أنشطة عام ٢٠١٩ كأمثلة تتجسد في كل 
من تلك الركائز.
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

 تعزيز
المجتمعات الصحية

صحة المستهلك وجودة  •
المنتج (١)

صحة الموظف وسالمته  •
ورعايته (٣)

التنمية والمشاركة  •
المجتمعية (١٠)

 تعزيز
استدامة المنتج

عملية التعبئة والتغليف  •
المستدامة (٦)

االبتكار والتكنولوجيا (٧) •
التسويق المسؤول (١٢) •
االستعانة بمصادر خارجية  •

مستدامة (١٣)

 إدارة الموارد 
للحفاظ على البيئة

إدارة المياه (٢) •
كفاءة الموارد (٨) •
التخفيف من آثار تغير المناخ (٩) •
إدارة النفايات (١٤) •
التنوع البيولوجي (١٥) •

 استمرارية العمل 
من خالل النمو المسؤول 

واالستراتيجي

أعمال مربحة وفعالة (٤) •
حوكمة الشركات وأخالقيات  •

العمل (٥)
جذب رأس المال البشري  •

واستبقاؤه وتطويره (١١)

هام  

أساسي   

جوهري   

 مصفوفة ا9همية النسبية
أغذية (٢٠١٩)

إطار عمل االستدامة لدى شركة أغذية
وضعنا إطار عمل لالستدامة خاص بنا يضم ١٥ موضوًعا جوهرًيا، تم تحديدها وتجميعها في أربعة ركائز رئيسية. وتتمحور هذه الركائز حول التزامنا بمستقبل مستدام وتركيزنا 

التام على توفير المأكوالت والمشروبات والعالمات التجارية المغذية ذات القيمة والمنتجة بشكل مسؤول. 

التصنيف

صحة المستهلك وجودة المنتج

العامل المادي 

إدارة المياه

صحة الموظف وسالمته ورعايته

أعمال مربحة وفعالة

حوكمة الشركات وأخالقيات العمل

عملية التعبئة والتغليف المستدامة

االبتكار والتكنولوجيا

كفاءة الموارد

التخفيف من آثار تغير المناخ

التنمية والمشاركة المجتمعية

جذب رأس المال البشري واستبقاؤه وتطويره

التسويق المسؤول

االستعانة بمصادر خارجية مستدامة

إدارة النفايات

التنوع البيولوجي

٠١

٠٢
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جوهري

أساسي

هام

تأثير االستدامة يتبع

ا)همية المادية
تماشيًا مع سير عملية المبادرة العالمية 3عداد التقارير (GRI) والتي يرعاها استشاري خارجي، ُوضع تقييم مفصل لIهمية المادية 
يشمل أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وقد مكنتنا نتائج التقييم من تحديد وتصنيف ١٥ عامًال ماديًا يؤثر على أداء أعمالنا، 

ونرسم، في الرسم البياني المجاور، مصفوفة ا)همية النسبية ونتطرق في تقريرنا لالستدامة لعام ٢٠١٩ إلى تفاصيل العملية.
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التقرير االستراتيجي
٢.٤. التقرير االستراتيجي .٣ .١

المشاركة مع أصحاب المصلحة
نعتبر أن أصحاب المصلحة لدينا هم المستثمرون والمساهمون والموظفون والمجتمعات والموردون والمستهلكون 
والعمالء والكيانات حكومية، ونؤمن بأهمية المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة بشكل مستمر لتحديد المسائل 

الرئيسية )داء أعمال شركة أغذية والمساهمة في كل جانب من الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة.

لتعزيز نجاح أعمالنا بشكل أكبر، طلبنا المشورة من 
خبراء مستقلين في عام ٢٠١٩ لتحديد تقييم ا4همية 

المادية وإعداد تقرير االستدامة الشامل.

الكيانات الحكومية 
والجهات التنظيمية

المستثمرون 
والمساهمون

 الموردون 
والمقاولون

 العمالء 
والمستهلكون

الموظفون

المجتمعات المحلية

أمثلة على مبادرات ٢٠١٩ 
نلقي الضوء أدناه، على مجموعة من ا3نجازات التي تعكس كل من الركائز ا)ربع الرئيسية في إطار عملنا 

لالستدامة. وتتوفر التفاصيل الخاصة بكل عامل في تقريرنا لالستدامة لعام ٢٠١٩ والمنشور على موقع الشركة 
ا3لكتروني.

تأثير االستدامة يتبع

 تعزيز
المجتمعات الصحية 

 إدارة الموارد 
للحفاظ على البيئة 

 تعزيز
استدامة المنتج

 استمرارية العمل من خالل 
النمو المسؤول واالستراتيجي 

الوعي بسالمة المأكوالت
قدمنا أكثر من ١٦٠٠ ساعة تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المأكوالت في 

 المجموعة بكاملها لزيادة الوعي بسالمة المأكوالت ، ما أدى 
 إلى خفض نسبة الشكاوى على مدى السنوات الثالث الماضية إلى 

أقل من ٢ شكوى لكل ٢ مليون عملية بيع (بالنسبة لدولة ا!مارات العربية 
المتحدة).

خفض معدل إهدار الوقت المتكرر في الشركة 
أجرينا أكثر من ١٣٢٠٠ ساعة تدريب عملي و٣٠٠٠ ساعة تدريب على تعليمات 

السالمة قبل بدء العمل (Toolbox Talks ١) ا4مر الذي أسهم بشكل كبير في 
خفض معدل إهدار الوقت المتكرر في الشركة بنسبة ٣٠٪ خالل العامين 

 الماضيين.

برنامج مزرعة رعاية
أطلقنا "برنامج مزرعة رعاية"، المصمم خصيًصا لمساعدة المزارع في تنمية 

ماشيتها وزيادة إنتاجيتها لتحقيق عوائد أكبر على االستثمار.

 انخفاض استهالك الديزل 
انخفض استهالك الديزل في موقع المطاحن الكبرى لعام ٢٠١٩ حوالي ٧٠ مرة عن 

العام الماضي، وقد وفرنا أكثر من ٢٤٠٠ طن من غازات الدفيئة سنوًيا من خالل 
استبدال غاليات الديزل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كمصدر للوقود.

انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة 
انخفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بأسطول مركبات شركة 

 أغذية بحوالي ٣٠٪ مقارنة بالعام الماضي من خالل تثبيت 
 أنظمة GPS على ٦٣٨ سيارة.

تقليل النفايات إلى مكب النفايات 
 انخفضت النفايات المرسلة إلى المكب في المجموعة بكاملها 

بأكثر من ٦٠٪ على مدار السنوات الخمس الماضية.

سلسلة القيم المستدامة 
 نعتبر االستدامة أولوية قصوى في سلسلة القيمة لدينا، 

 ولهذا زدنا عدد الموردين الذين خضعوا لعمليات تقييم للتأثير 
 على المجتمع بنسبة ٢٧٪ مقارنة بالعام الماضي.

إطالق االبتكارات 
 أطلقنا في عام ٢٠١٩ العديد من االبتكارات التي تدعم مجتمع 

 ا!مارات من خالل توفير منتجات ذات قيمة مضافة متوافقة تماًما 
 مع استراتيجية شركتنا لتعزيز صحة الناس مع أدنى قدر من 

البصمة البيئية.

التركيز على الكفاءات 
واصلنا التركيز على الكفاءات في الشركة بكاملها حيث سجلنا وفورات في 

التكاليف بلغت ٤١ مليون درهم في عام ٢٠١٩ وحده، مما رفع المجموع إلى 
 أكثر من ٢٧٠ مليون درهم منذ البدء في ترشيد ا!عانات في عام ٢٠١٦.

رفع ساعات التدريب 
 عند التطرق إلى رأسمالنا البشري، فقد رفعنا ساعات التدريب 

 بأكثر من ٥٠٪ لكل موظف من خالل نشر خطتنا التدريبية. 

إطالق برنامج تطوير
لدعم القوى العاملة المحلية، تم إطالق برنامج تطوير٢ القيادة الرائد – تطوير 

في العديد من الدول مثل ا!مارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية والكويت ومصر وتركيا وسلطنة عمان بما يضم ٥٦٥ مشارًكا.

١.  Toolbox Talks عبارة عن مناقشة جماعية غير رسمية تركز على مشكلة سالمة معينة. 
يمكن إجراء هذه المناقشات بانتظام لتعزيز ثقافة إدارة السالمة وكذلك لتسهيل 

مناقشات الصحة والسالمة في مواقع العمل.
٢.  "تطوير" عبارة عن برنامج رائٍد لتطوير القيادة يتضمن نماذج تدريبية مختلفة من البداية 

حتى النهاية تحت مظلة واحدة مما يجعله عالمة متميزة في الشركة.
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الحوكمة المؤسسية 
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٣
الحوكمة 

المؤسسية
في هذا القسم

٤٦ تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ 

٤٨ مجلس ا!دارة 

٥٤ اللجنة التنفيذية 

٦٢ تقرير مجلس ا!دارة  

٣.٤. الحوكمة المؤسسية  .٢ .١
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الحوكمة المؤسسية 
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تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩

تؤمن مجموعة أغذية أن الحوكمة 
المؤسسية الجيدة تمثل ا)ساس لIداء 

القوي والفعال

المساهمون

أمين سر الشركةمجلس ا3دارة

لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي

 دائرة 
الرقابة الداخلية

 لجنة 
إدارة المخاطر

تدقيق خارجي

 لجنة إدارة
تعامالت المطلعين

 لجنة 
السلوك والقيم

 لجنة إدارة 
مخاطر السلع

 لجنة إدارة 
استمرارية ا)عمال 

 لجنة 
الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة

 وتنعكس أهمية هذا ا3يمان أيضًا في التزام أغذية 
بضمان تنفيذ ا)عمال وفقًا )على معايير النزاهة، وا)خالقيات، 

والشفافية. 

وتهدف مبادئ الحوكمة المؤسسية لدينا إلى استمرار تحسين ثقافة الشفافية 
وا4خالقيات في المجموعة مع تحقيق النمو المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة 

لكلٍّ من مساهمينا وشركائنا ا�خرين. ويدرك مجلس إدارة الشركة (المجلس) وفريقه 
ا!داري مدى أهمية ممارسات الحوكمة المؤسسية !يجاد بيئة عمل تتميز با!شراف 

الفعال والمساءلة الشفافة.

 تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة 
الهيئة رقم (٧) لعام ٢٠١٦ بشأن معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات 

المساهمة العامة (القرار رقم ٧). ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات 
الحوكمة المؤسسية المطبقة لدى المجموعة لغاية ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩، وقد 

ُحفظ لدى هيئة ا4وراق المالية والسلع، كما ُنشر على الموقع ا!لكتروني لسوق أبوظبي 
ل�وراق المالية والموقع ا!لكتروني للمجموعة.

ويلتزم مجلس ا!دارة التزامًا تامًا بالحرص الدائم على حماية مصالح كافة المساهمين 

من خالل تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. 

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية
ُتعَتبر توجيهات الحوكمة المؤسسية، عند تطبيقها تطبيقًا فعاًال، ركنًا أساسيًا لضمان 

نزاهة العمل ودعم التزام إدارة الشركة بتوفير القيمة للمساهمين، ممثلة في 
تحقيق نتائج عمل مستدامة. وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على مستويات عالية 

من الشفافية والمساءلة تتضمن اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات 
مؤسساتية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية وا4خالقية. 

وافق مجلس ا!دارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يلّبي 
متطلبات القرار رقم ٧، كما يحدد الهيكليات وا!جراءات التي تمكن من ضبط عمل 

المجموعة من خالل مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها 
المجموعة. ويوضح هذا الدليل مهام ومسؤوليات كافة ا4طراف المعنية بإجراءات 

وعمليات الحوكمة التي تشمل الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس ا!دارة، ورئيس 
المجلس واللجان التابعة للمجلس، والرئيس التنفيذي، واللجنة التنفيذية، ولجان ا!دارة 
المعنية، ومسؤولي التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، با!ضافة إلى 

آخرين. 

لقد صاغ المجلس واعتمد عدداً من السياسات والتوجيهات الخاصة بالمجموعة بهدف 
 تحقيق معايير عالية في الحوكمة المؤسسية. 

ونورد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا الشأن:
قواعد السلوك المهني التي توجه تصرفات أعضاء مجلس ا!دارة وموظفي الشركة  •

وتمنع التأثير على استقاللية الموظفين وموضوعيتهم في التعاطي مع ا4مور 
كتضارب المصالح والنزاهة والمكافآت وسرية المعلومات.

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

سياسة عالقات المستثمرين !بالغ المساهمين وا4طراف المعنية بالكيفية  •
التي تعتزم من خاللها المجموعة إطالعهم على المستجدات الهامة، ولتوفير 

إطاٍر !جراءات العمل يمكن للشركة "أغذية" أن ُتطّبق من خالله برنامج عالقات 
المستثمرين.

سياسة التداول بأسهم المجموعة بهدف ضمان عدم قيام أعضاء مجلس ا!دارة  •
المجموعة وموظفيها بإساءة استعمال المعلومات المؤثرة على ا4سعار، التي 

يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.
سياسة توزيع ا4رباح التي تحدد موقف المجموعة بشأن اعتماد ا4رباح وإعالن وتوزيع  •

أرباح ا4سهم.
سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية والمتناسقة في إدارة المخاطر،  •

وتوفير إجراءات متجانسة في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة 
وتقييمها وترتيب أولوياتها وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.

سياسة إدارة استمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام خاص بإدارة استمرارية  •
العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة وسرعة 

استعادة النشاط في عمل المجموعة ككل.
سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام "أغذية" بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها  •

لها.
سياسة ا!بالغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية ا!بالغ سراً عن  •

أية مخالفات لقواعد السلوك المهني أو السياسات وا!جراءات الداخلية أو القوانين 
وا4نظمة السارية.

مجلس اHدارة
ل المسؤولية أمامهم عن  يتمحور دور مجلس ا!دارة في تمثيل المساهمين وتحم�

 إيجاد القيمة وتحقيقها من خالل الحوكمة الفعالة للعمل. 
وتقع على عاتق مجلس ا!دارة مسؤولية توفير ا!دارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية 

المجموعة. 

ويعتبر مجلس ا!دارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات في كافة ا4مور ذات ا4همية 
الجوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد يضمن بقاء ا4مور الهامة في 

محور اهتمامه على مدار العام. 

ُبنية وهيكلية مجلس اHدارة
انُتخب مجلس ا!دارة الحالي في االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٦ 

أبريل نيسان ٢٠١٧ لمدة ثالث سنوات. ويضم مجلس ا!دارة حاليًا سبعة أعضاء يتألفون 
من رئيس للمجلس مستقل غير تنفيذي وستة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. 

تدعم المجموعة استقطاب النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن أن التنوع يثري 
الحوكمة ويعزز فعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، طلبت المجموعة ترشيحات من 

الذكور وا!ناث على حّد سواء؛ ولكن لم ترد أية ترشيحات من السيدات. وبالتالي، ليس 
لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي. 

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتالك أعضائه للمهارات المطلوبة 
والمعرفة والخبرة الالزمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه. وفيما يلي أسماء أعضاء 

مجلس ا!دارة الحالي.

التداول با9وراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس ا!دارة بأية تداوالت في ا4وراق المالية للشركة خالل العام ٢٠١٩. 

الوظيفةاسم عضو مجلس ا!دارة

ا4وراق المالية 
المملوكة كما في 

إجمالي الشراءإجمالي البيع٢٠١٩/١٢/٣١

ال يوجدال يوجدال يوجدرئيس مجلس ا!دارةسعادة المهندس/ ظافر عايض ا4حبابي

ال يوجدال يوجدال يوجدنائب رئيس مجلس ا!دارةسعادة/ راشد حمد الظاهري

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ محمد سيف السويدي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ خميس محمد الشامسي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ سالم سلطان الظاهري

ال يوجدال يوجد٤,٠٤٥عضو مجلس ا!دارةسعادة/ علي مرشد علي المرر

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ مسلم عبيد العامري

وعالوة على ذلك، لم يقم أي فرد من أفراد ا4سرة المباشرين 4عضاء مجلس ا!دارة بأية تداوالت في ا4وراق المالية للشركة خالل عام ٢٠١٩.
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

سعادة/ المهندس ظافر 
عايض ا9حبابي 

سعادة/ راشد حمد 
الظاهري 

سعادة/ محمد سيف 
السويدي

سعادة/ خميس محمد 
بو هارون الشامسي

سعادة/ سالم سلطان 
عبيد الظاهري

سعادة/ علي مرشد 
المرر 

سعادة/ مسّلم عبيد 
العامري

عضوعضوعضوعضوعضونائب رئيس مجلس ا3دارةرئيس مجلس إدارة 

غير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقل غير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقل غير تنفيذي، مستقلمستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٧عضو منذ: أبريل ٢٠١٧عضو منذ: يونيو ٢٠١٥عضو منذ: أبريل ٢٠١٤عضو منذ: أبريل ٢٠١٤عضو منذ: أبريل ٢٠١٤عضو منذ: أبريل ٢٠١٤المدة 
استقيل وتم تعيين السيد راشد عبد 

الكريم البلوشي في فبراير ٢٠٢٠

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية المؤهالت
والبترول

بكالوريوس اZداب في االقتصاد 
(الواليات المتحدة ا;مريكية) 

بكالوريوس في ا[دارة ا;عمال 
(الواليات المتحدة ا;مريكية)

 بكالوريوس في المحاسبة 
وإدارة ا;عمال

ماجستير في إدارة ا;عمالبكالوريوس في المحاسبةمحاسب قانوني معتمد
بكالوريوس في ا[دارة التطبيقية 

(الواليات المتحدة ا;مريكية)

مستشار بالشركة القابضة العامة المناصب الخارجية 
(صناعات)

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد 

الصناعيين، ا[مارات العربية المتحدة
عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن 

سلطان آل نهيان لdعمال الخيرية 
وا[نسانية

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا 
التطبيقية

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، 
هيئة أبوظبي لالستثمار

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
رئيس مجلس إدارة مزارع العين 

لkنتاج الحيواني
نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي 

لالستثمار والتجارة الخارجية
عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي ا;ول

عضو مجلس إدارة شركة ريسوت 
لdسمنت ش.م.ع.

عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
عضو مجلس إدارة الهالل ا;حمر 

ا[ماراتي
عضو مجلس إدارة مركز ا;من الغذائي 

– أبوظبي 
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة 

الرياضي والثقافي

نائب رئيس مجلس إدارة، بنك أبوظبي 
ا[سالمي

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 
الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة أبوظبي لdوراق 
المالية ذ.م.م.

نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار 
لشؤون التدقيق الداخلي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة 
العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد 
للمعلومات االئتمانية

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة 
العامة (صناعات) 

عضو مجلس إدارة، حديد ا[مارات

نائب رئيس أول خدمات الدعم 
والموارد البشرية، أدنوك البحرية

عضو مجلس إدارة الهيئة ا[تحادية 
للضرائب

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة 
العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة، حديد ا[مارات

الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة
عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء 

النخلة

لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة التدقيقلجنة التدقيقلجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة التدقيقعضوية اللجان

مجلس اHدارة
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اHدارة
تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقًا للنظام ا4ساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس ا!دارة مبلغًا ثابتًا غير مرتبط بحضور االجتماعات. وقد ُدفعت 

عام ٢٠١٩ أتعاب أعضاء المجلس لعام ٢٠١٨ والبالغة ١٫٦٦٣ مليون درهم إماراتي بعد موافقة المساهمين عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام ٢٠١٩. 

يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس ا!دارة ١٫٤ مليون درهم إماراتي لعام ٢٠١٩ تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت المقرر دفعها في ٢٠٢٠ مع مراعاة موافقة 
المساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس ا!دارة على أي بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافية لعام ٢٠١٩.

عضوية لجان مجلس ا!دارةمجلس/ عضو مجلس ا!دارة

مكافآت عضو
مجلس ا!دارة

بالدرهم
ا!ماراتي

عدد اجتماعات
مجلس ا!دارة

التي تم
حضورها

مكافآت
أعضاء اللجنة

بالدرهم
ا!ماراتي

عدد اجتماعات
اللجان التي

تم حضورها

 سعادة المهندس/ ظافر عايض ا4حبابي - 
--١٥٠,٠٠٠٤ -رئيس المجلس١

 سعادة/ راشد حمد الظاهري - 
١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤ رئيس لجنة التدقيقنائب رئيس المجلس

سعادة/ محمد سيف السويدي
رئيس لجنة

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٢ الترشيحات والمكافآت

سعادة/ خميس محمد بو هارون الشامسي
رئيس لجنة

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٢ الترشيحات والمكافآت

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤لجنة التدقيقسعادة/ سالم سلطان الظاهري

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠١لجنة الترشيحات والمكافآتسعادة/ علي مرشد المرر

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤لجنة التدقيقسعادة/ مسّلم عبيد العامري

٥٠,٠٠٠٤-٠لجنة التدقيقالسيد/ أسامة الشلح١

السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة، وهو ليس عضواً من أعضاء مجلس ا!دارة.  ١

اجتماعات مجلس اHدارة 
عقد مجلس ا!دارة أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٩.

١٢ ديسمبر٣١ أكتوبر٣٠ إبريل٢٨ فبرايرعضو المجلس

سعادة المهندس/ ظافر عايض ا4حبابي - رئيس المجلس

سعادة/ راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس

سعادة/ محمد سيف السويدي

سعادة/ خميس محمد الشامسي

سعادة/ سالم سلطان الظاهري

سعادة/ علي مرشد المرر

سعادة/ مسّلم عبيد العامري

٣١١١عدد القرارات الصادرة من مجلس ا!دارة

معتذر/مصرح له بالغياب  حاضر (بوكيل)   حاضر    

تقييم فعالية مجلس اHدارة 
يجري المجلس تقييمًا سنويًا 4دائه العام، وأداء لجانه وأعضائه بهدف تحسين فعالية المجلس وأعضائه ولجانه، وأداء المجموعة بشكل عام. ويحدد تقييم أداء المجلس متطلباِت 

كل عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، المهارات، والتدريب، والمساءلة، والتواصل الفعال، ومناقشات الجودة، وتخطيط تعاقب 
الموظفين. واستناداً إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس ا!دارة، يرى المجلس أنه يعمل بفعالية 4داء التزاماته تجاه المساهمين. 

توجيه وتطوير أعضاء مجلس اHدارة
يتولى رئيس مجلس ا!دارة، بدعم من أمين سر الشركة، المسؤولية عن تعريف أعضاء مجلس ا!دارة الجدد بالشركة وأعمالها، كما يلتزم بالعمل على تطوير معرفة أعضاء 

المجلس. ويحصل جميع أعضاء مجلس ا!دارة على تعريف واضح عن الشركة وأعمالها عند االلتحاق بمجلس ا!دارة، بما في ذلك اطالعهم على واجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء 
لمجلس ا!دارة. ويحصل أعضاء مجلس ا!دارة أيضًا على إحاطة كاملة بجميع المجاالت الرئيسية 4عمال المجموعة، ويمكن أن يطلب ا4عضاء تدريبًا إضافيًا حسب ما يعتبرونه 

ضروريًا لذلك.

أمين سر الشركة
يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس ا!دارة وا!دارة العليا 

ن  ويمارس دوراً هامًا في تسيير ا4مور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة. وقد ُعيِّ
 أمين سر الشركة، السيد نمير العريضي، 

من قبل مجلس ا!دارة في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤. من أهم مسؤوليات أمين سر الشركة ما يلي:
تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس ا!دارة وفقًا ل�جراءات المتفق عليها. •
إعداد ا!خطارات وجداول أعمال االجتماعات والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت  •

المطلوب.
 حضور اجتماعات مجلس ا!دارة واالضطالع بمسؤوليات أمانة السر،  •

بما في ذلك تنظيم عملية تدوين المحاضر في كل اجتماع.
العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي وكبار ا!داريين ا�خرين على تنفيذ  •

تعليمات مجلس ا!دارة والتفعيل العملي لقرارات المجلس.
رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق بالمسؤوليات السكرتارية للشركة. •
إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.  •

كما أنه يشغل منصب نائب رئيس المجموعة للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهالت 
التالية:

المؤهالت:
درجة البكالوريوس في الحقوق 

شهادة في الممارسات السكرتارية لمجالس ا!دارة

اللجان التابعة لمجلس اHدارة
شكلت المجموعة لجنتين تابعتين لمجلس ا!دارة، ويمكن الحصول على نطاق 

ل اللجان التابعة للمجلس بهدف مساعدته في القيام  صالحياتهما عند الطلب. وُتشكَّ
بمسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل المجلس، وهو 
ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صالحياتها وتشكيلتها وا!جراءات التي تتبعها 

في رفع تقاريرها إلى مجلس ا!دارة.

لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق، التي يعّينها مجلس ا!دارة، من ثالثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، 

 با!ضافة إلى مستشار يتمتع بخبرة في مجال الشؤون 
المالية والمحاسبة. 

ا9دوار والمسؤوليات
تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمفتوح بين المدققين الداخليين 

والمدققين الخارجيين ومسؤولي ا!دارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:
مراقبة سالمة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية تتعلق با4داء المالي  •

للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها.
 مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واالمتثال للوائح  •

ذات الصلة.
وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في  •

المجموعة.
تقديم التوصيات إلى مجلس ا!دارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة  •

تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول على رد سريع من مجلس ا!دارة بشأن 
المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.

مراجعة ومراقبة استقاللية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق،  •
مع ا4خذ بعين االعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.

وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير  •
 التدقيقية، مع ا4خذ بعين االعتبار التوجيهات ا4خالقية 

ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
تقديم تقارير إلى مجلس ا!دارة حول المسائل التي تتطلب رأي اللجنة في إجراءات  •

وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا 
التطوير.

 مراجعة نظام ا!بالغ عن الفساد الذي يمّكن الموظفين من ا!بالغ -  •
دون كشف هويتهم - عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في 
التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، ويضمن الترتيبات 

المناسبة !جراء التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.
مراجعة أية معامالت ل�طراف ذات الصلة والتحقق من التزامها بقواعد السلوك  •

والموافقات على مثل هذه المعامالت.
تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال وتحديد ما يحصل عليه من راتب  •

وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو 
فصله من منصبه.

يقر سعادة/ راشد حمد الظاهري، رئيس لجنة التدقيق، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض 
لجنة التدقيق في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما 

يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق المعتمد.

وقد عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٩ وهي كالتالي:

٢٧ أكتوبر١ أغسطس٣٠ أبريل٢٥ فبرايرعضو لجنة التدقيق 

سعادة/ راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة

سعادة/ سالم سلطان الظاهري

سعادة/ مسّلم عبيد العمري

السيد/ أسامة الشلح

معتذر/مصرح له بالغياب  حاضر (بوكيل)   حاضر    

مجموع ا4تعاب لسنة ٢٠١٩ هي ٠٫٢٠ مليون درهم إماراتي (٢٠١٨: ٠٫٢٠ مليون).

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولى "لجنة الترشيحات والمكافآت" المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد البشرية 

وبرامج المكافآت في المجموعة. وتقدم اللجنة التوصيات لمجلس ا!دارة بشأن 
المكافآت والبدالت ومدد الخدمة بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة 
لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للمجموعة. 

إن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الثالثة هم من أعضاء مجلس ا!دارة المستقلين 
غير التنفيذيين.

ا9دوار والمسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس ا!دارة في 

الوفاء بمسؤولياته حيال ا4مور التالية:
تنظيم ومتابعة ا!جراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس ا!دارة وعضويتهم. •
 ضمان المحافظة على استقاللية أعضاء مجلس ا!دارة المستقلين  •

غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف ا4وقات.
مراجعة احتماالت تضارب المصالح وا4حكام، وضمان وجود ضوابط لمنع مثل هذا  •

التضارب.
تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في الشركة  •

ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة ل�دارة 
العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.

دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعالوات ا4داء والحوافز طويلة  •
ا4جل... إلخ، ورفعها إلى مجلس ا!دارة للموافقة. 

تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على ا4داء في المجموعة من خالل المراجعة السنوية  •
4داء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط التعاقب الوظيفي في المجموعة.

تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين  •
رفيعي المستوى، وتحديد أسس االختيار.

 شركة دبي لصناعة الكابالت (دوكاب) (شركة محاصصة تملك صناعات
٥٠٪ منها)

شركة دبي لصناعة الكابالت (دوكاب)
٢٠١٩

با9لف درهم
٢٠١٨

با4لف درهم

١٩٧١٨٧ المبيعات المحلية

تفويض الصالحيات 
 يعتبر مجلس ا!دارة وسيبقى مسؤوًال عن الحوكمة العامة للمجموعة 

وعن ا4مور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس - بقرار صادر عنه - رئيَس 
المجلس بصالحيات وسلطات يمارسها نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق بتفويض 

الصالحيات. وقد فوض رئيس المجلس، بموجب توكيل خاص، صالحيات أساسية لنائب 
رئيس المجلس السيد راشد حمد الظاهري، والرئيس التنفيذي طارق أحمد سعيد 

الواحدي، والرئيس المالي فاتح يلدان بحيث يمارُسها أي� اثنين منهم مجتمعين، ويسري 
مفعولها لثالث سنوات تنتهي في ٢٦ أبريل نيسان ٢٠٢٠.

مجموع ا4تعاب لسنة ٢٠١٩ هي ٠٫١٥ مليون درهم إماراتي (٢٠١٨ :٠,١٥ مليون درهم إماراتي).

لجنة السلوك والقيم
تأسست لجنة السلوك والقيم كلجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس 

ا!دارة بهدف مساعدة لجنة التدقيق في مراجعة ا!جراءات التي تتيح لموظفي الشركة 
رفع المخاوف بشأن المخالفات المحتملة، بما في ذلك االحتيال، دون الخوف من العقاب، 

وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء التحقيق المستقل في مثل تلك ا4مور واتخاذ 
إجراءات المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن 

تلقي ومراجعة االدعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها. وقد أجرت اللجنة من خالل 
 آليتها القائمة مراجعًة لكافة هذه القضايا أو االدعاءات المبلغ عنها 

عام ٢٠١٨، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج ا!جراءات.

وأعضاء اللجنة هم:
رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال (رئيس اللجنة) •
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية •
نائب الرئيس للشؤون القانونية  •

مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع تطوير وتنمية قدرات  •
الموظفات لدى المجموعة.

تقديم تقارير إلى مجلس ا!دارة حول المسائل التي ترى اللجنة أنها تتطلب إجراءات أو  •
تحسينات، وتقديم التوصيات الضرورية لذلك.

رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باستقاللية، غير أنها تحتاج مع ذلك  •
4خذ المشورة من ا!دارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان استناد 

قراراتها على بينة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.

يقر سعادة محمد سيف السويدي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن 
تنفيذ لجنة الترشيحات والمكافآت لمهمتها في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية 
عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد.

بعض الصالحيات التنفيذية الممنوحة من قبل مجلس ا!دارة:
إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها؛ •
تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعامالت وا4وراق  •

الحكومية؛
التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة ا!مارات العربية  •

المتحدة؛
تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع؛ •
تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغالق الحسابات، والتقدم بطلب قروض  •

وتسهيالت مصرفية والتوقيع على خطابات االعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من 
المعامالت المصرفية؛

دمج الشركات والفروع في دولة ا!مارات العربية المتحدة أو في الخارج والتوقيع على  •
عقود تأسيسها.

وبموجب الصالحيات والسلطات الخاصة المفوضة لنائب رئيس المجلس والرئيس 
التنفيذي والرئيس المالي، عمد رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي إلى 

تفويض بعض صالحياتهم في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق ا!دارة وفقًا !طار 
الصالحيات المعتمدة من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار وسياسة تفويض الصالحيات 

لبيان حدود الصالحيات الممنوحة لمناصب محددة في المجموعة. وتضمن مصفوفُة 
الصالحيات كفاءَة صنِع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع 

الضوابط.

معامالت ا9طراف ذات الصلة
 يوفر إيضاح رقم ١٢ ضمن البيانات المالية تفاصيل معامالت ا4طراف 

ذات الصلة. 

الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك ٥١ بالمائة من أسهم مجموعة أغذية 
ش.م.ع.)

صناعات
٢٠١٩

با9لف رهم
٢٠١٨

با4لف رهم

(١٧) (١٥) نفقات أخرى

–١,١٦٧المبيعات المحلية

الفوعة (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

الفوعة
٢٠١٩

با9لف رهم
٢٠١٨

با4لف رهم

٢١,٧٦٨١٣,٦٥٩ المشتريات المحلية

مصنع ا!مارات للحديد والصلب (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

مصنع ا!مارات للحديد والصلب (حديد ا!مارات)
٢٠١٩

با9لف درهم
٢٠١٨

با4لف درهم

٦٥٣٥٦٨ المبيعات المحلية

 

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل العام وهي كالتالي:

١١ ديسمبر٢٦ فبرايرعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة/ محمد سيف السويدي - رئيس اللجنة

سعادة/ خميس محمد الشامسي

سعادة/ علي مرشد المرر

معتذر/مصرح له بالغياب  حاضر (بوكيل)   حاضر    

الرئيس التنفيذي

 نائب الرئيس ا)ول
 – ا)طعمة 

وا)عالف
الرئيس المالي

مدير إدارة الحوكمة 
والمخاطر

نائب الرئيس 
عالقات 

المستثمرين 
وشؤون تواصل 

الشركة

 نائب الرئيس 
ا)ول – ا)عمال 

الدولية

نائب الرئيس 
التنفيذي – أعمال 

المستهلك

 نائب الرئيس 
ا)ول لسلسلة 

التوريد

نائب الرئيس ا)ول 
لشؤون ضمان 

الجودة وسالمة 
الغذاء والبحث 

والتطوير

نائب الرئيس 
ا)ول للشؤون 

االستراتيجية
رئيس الموارد 

البشرية 

أمين سر الشركة ونائب 
الرئيس للشؤون القانونية

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

أعضاء اللجنة التنفيذية  

الهيكل التنظيمي
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

اللجنة التنفيذية

طارق أحمد 
الواحدي 

مبارك هذيلي فاتح يلدان 
المنصوري 

ثوربجورن 
ثوربجورنسن

محمد شوقي محسن سليمديكالن بينيترامي مردانربيع كامله

الرئيس التنفيذي للموارد الرئيس المالي الرئيس التنفيذيالوظيفة الحالية
البشرية والشؤون 

المؤسسية

نائب رئيس أول - للشؤون 
االستراتيجية 

 نائب رئيس أول -
 البحوث والتطوير،

 ضمان الجودة،
والصحة والسالمة 

 نائب رئيس أول - 
لسلسلة التوريد

 نائب رئيس أول - 
ا)طعمة وا)عالف

 نائب رئيس أول -
لIعمال الدولية

نائب الرئيس التنفيذي - 
أعمال المستهلك

 إماراتي الجنسية 
انضم إلى مجموعة أغذية في 

سبتمبر ٢٠١٥

تركي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في نوفمبر 

٢٠٠٨

إماراتي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في ديسمبر 

٢٠١٦

نرويجي الجنسية، انضم 
إلى مجموعة أغذية في 

يناير ٢٠١٦

كندي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في يوليو 

٢٠١٣

مصري الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في نوفمبر 

٢٠١٧

ايرلندي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في أبريل 

٢٠١٧

مصري الجنسية، انضم 
إلى مجموعة أغذية في 

أغسطس ٢٠١٨

مصري الجنسية، انضم 
إلى مجموعة أغذية في 

أغسطس ٢٠١٩

 المناصب السابقة
تشمل ما يلي

النائب ا;ول للرئيس لتطوير 
المشاريع وا;عمال في 

شركة صناعات، ا[مارات 
العربية المتحدة 

النائب ا;ول للرئيس 
للبتروكيماويات في 

شركة أبوظبي للصناعات 
ا;ساسية، ا[مارات العربية 

المتحدة 

المدير المالي لشركة بي 
آند جي لعمليات التصنيع 

والتعبئة، بولندا 
المدير المالي ا[قليمي 

لشركة جيليت , ا;سواق 
التركية والشرق أوسطية

نائب الرئيس للموارد 
البشرية والخدمات، شركة 

حديد ا[مارات 
الرئيس التنفيذي للموارد 

البشرية وا[دارية، مجموعة 
ا[مارات المتقدمة 

لالستثمارات 

مؤسس شريك و مدير عام 
لشركة بوسطن للتحليالت 

بالواليات المتحدة 
رئيس قسم ا;عمال في 
شركة كيثلي للمعدات، 

الواليات المتحدة

مدير مجموعة إدارة 
السالمة والجودة، 

وتكنولوجيا الغذاء، 
مجموعة أغذية ش.م.ع. 

أستاذ مساعد في علوم 
ا;غذية، الجامعة ا;ميركية 

في بيروت

المدير التنفيذي للعمليات 
والمدير العام لمجموعة 
غندور، المملكة العربية 

السعودية 
الرئيس التنفيذي للعمليات، 

دانون ديري، مصر 
رئيس سلسلة التوريد، 

يونيليفر، مصر

رئيس أول للمنتجات 
الغذائية - مجموعة أغذية 

ش.م.ع 
المدير العام - كرافت هاينز. 

الشرق ا;وسط ، تركيا ، 
باكستان ، المحيط الهندي 

المدير العام - شركة 
كلوقز. الشرق ا;وسط 

والبحر ا;بيض المتوسط 
وأفريقيا

مستشار للرئيس التنفيذي 
- مجموعة أغذية

المدير العام -مجموعة أبو 
داوود - المملكة العربية 

السعودية
مدير استراتيجيات التسويق 

والتخطيط - المنظفات 
والرعاية المنزلية - بروكتر 

اند غامبل

نائب الرئيس - مدير 
المبيعات للهند والشرق 

االوسط وافريقيا - بروكتور 
أند غامبل

المدير العام ;سواق التنمية 
العالمية - بروكتور اند 

غامبل
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أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

الرئيس التنفيذي
يعين مجلس ا!دارة الرئيَس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية تحقيق النمو 

المستدام، كما يتعين عليه توجيه المجموعة بما يحقق أهداف العمل المحددة من 
قبل مجلس ا!دارة. وتتمثل المهمة الرئيسية للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية 

المجموعة ورسالتها واستراتيجية عملها وضمان إدارة كافة العمليات بكفاءة من 
حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومربح.

ن السيد/طارق الواحدي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في ٢٦ يوليو   وقد ُعيِّ
تموز ٢٠١٧. وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل السيد/طارق الواحدي منصب الرئيس 

التنفيذي با!نابة ورئيس العمليات للمجموعة، وترأس ا4نشطة الخاصة با4عالف 
والطحين. أما قبل التحاقه بشركة أغذية، فقد شغل السيد/طارق الواحدي منصب النائب 

ا4ول للرئيس في كل من شركة (صناعات) وشركة أبوظبي للصناعات ا4ساسية. 

تاريخ التعيينالمنصب

 رواتب وبدالت 
مدفوعة لعام ٢٠١٩

با4لف درهم

مكافآت لعام ٢٠١٩
(تقديريًا)١ 

با4لف درهم

 الرواتب المتراكمة 
 مستقبًال (تقديريًا)٢ 

با4لف درهم

سيتم تحديدها٣,٠٠٩٧١٠ ٢٦ يوليو تموز ٢٠١٧الرئيس التنفيذي

سيتم تحديدها١,٣٦٤٢٤٢ ٤ يوليو تموز ٢٠١٦الرئيس المالي

سيتم تحديدها٢٤٤ ٢,٠٧٠ ١ يونيو حزيران ٢٠١٧رئيس الموارد البشرية 

سيتم تحديدها١,٣٢٣١٢٣ ٦ يناير كانون الثاني ٢٠١٦نائب الرئيس ا4ول للشؤون االستراتيجية

نائب الرئيس ا4ول لشؤون ضمان الجودة وسالمة الغذاء والبحث 
سيتم تحديدها١,١٢٦١٢٣ ١٠ مايو أيار ٢٠١٧والتطوير

سيتم تحديدها١,٥١١١٣٦ ٦ مايو أيار ٢٠١٨نائب الرئيس ا4ول لسلسلة التوريد

سيتم تحديدها١١,٠٤٤٤٣٤ أبريل نيسان ٢٠١٩نائب الرئيس ا4ول – ا4طعمة وا4عالف

سيتم تحديدها–١٨٣١ أبريل نيسان ٢٠١٩نائب الرئيس ا4ول – ا4عمال الدولية

سيتم تحديدها١٦٩٢٦٩ أغسطس آب ٢٠١٩نائب الرئيس التنفيذي – أعمال المستهلك

إن دفع المكافآت المالية لعام ٢٠١٩ خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.  ١

إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة ا4مد لعام ٢٠١٩ هو ٣٫٨٨ مليون درهم. وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذيين بموجب خطة الحوافز طويلة ا4مد لموافقة المجلس وترتبط بتحقيق أداء   ٢ 

العمل على المدى الطويل لمدة تبلغ ثالث سنوات.   

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي
الرئيس التنفيذي 

تاريخ االلتحاق بالشركة: ١٣ سبتمبر أيلول ٢٠١٥

المؤهالت:
درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية (الواليات المتحدة)

ماجستير تنفيذي في إدارة ا4عمال، كلية كيلوج ل�دارة (الواليات المتحدة)

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيين في الشركة، وهي مسؤولة عن إدارة العمل 

وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة. ويتبع أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور 
الرئيس للجنة التنفيذية في مراجعة أداء العمل وا4مور التنظيمية والتشغيلية، ووضع 
االستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات ا4داء الرئيسية 

للشركة ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة، وغير ذلك.
 

لجنة إدارة تعامالت الُمّطلعين
تعين لجنة إدارة تعامالت المطلعين من قبل مجلس ا!دارة كلجنة إدارية ل�شراف 

على تعامالت وممتلكات المطلعين ومتابعتها. وتكلف اللجنة من مجلس ا!دارة 
بالمسؤوليات التالية:

ضمان عدم ا!ساءة لسمعة المجموعة نتيجة تصورات حول تعامل موظفي  •
الشركة با4وراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.

تقييم الحاالت التي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر (كمدققي حسابات  •
المجموعة أو مصرفيي المجموعة أو محاميها أو غيرهم من استشارييها 

المهنيين) شخصًا مطلعًا لديه إمكانية وصول مباشرة أو غير مباشرة إلى "معلومات 
داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم المجموعة و/أو على حركة التعامل 

بأسهمها.
إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لكافة ا4شخاص المطلعين، بمن فيهم أعضاء  •

مجلس ا!دارة ومسؤولي ا!دارة التنفيذية وا4شخاص الذين يمكن اعتبارهم 
مطلعين لفترات مؤقتة.

التطوير والمراجعة والتنقيح المستمر لسياسة التعامل بأسهم المجموعة بما في  •
ذلك ا!رشادات التوجيهية وا!جراءات، وضمان االمتثال للسياسة وتقييم أي مؤشر 

لعدم االمتثال بسياسة المجموعة.
المراجعة السنوية لحركة ملكيات المطلعين من ا4سهم وتقديم تقارير لمجلس  •

ا!دارة عن االمتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حاالت استثنائية 
مذكورة.

التواصل الفعال مع سوق أبو ظبي ل�وراق المالية وهيئة ا4وراق المالية والسلع  •
بخصوص أيام حظر التعامل والتعليق المؤقت للتعامل وتعامالت المطلعين.

تم تنفيذ ا4نشطة المذكورة أعاله بشكل كاف في عام ٢٠١٩ من ِقبل أعضاء اللجنة ولم 
ُتالحظ أية استثناءات.

يقر رئيس لجنة إدارة تعامالت الُمّطلعين، السيد سعيد أكرم - نائب رئيس المجموعة 
للتمويل المؤسسي، بالمسؤولية عن نظام المتابعة وا!شراف على تعامالت الُمّطلعين 

داخل الشركة من خالل االضطالع بمهام لجنة إدارة تعامالت الُمّطلعين على امتداد 
المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد.

أعضاء اللجنة هم:

االسمالمنصب

السيد/ سعيد أكرمنائب الرئيس لشؤون التمويل المؤسسي (الرئيس)

 نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين 
السيد/ نمير العريضيسر الشركة

السيد/ واصف محمدمدير إدارة الحوكمة والمخاطر

مدير أول للتعويضات والفوائد، واستراتيجية وسياسة 
السيد/ آبي فرجيسالشركة

إدارة المخاطر
تمثل إدارة المخاطر ركنًا أساسيًا في استراتيجية "أغذية" وفي تحقيق أهداف الشركة على 

المدى الطويل. وقد وضع مجلس ا!دارة هيكلية للمخاطر والرقابة ُصممت بطريقة 
عملية لتحقيق ا4هداف االستراتيجية للشركة. ونعتمد في تنفيذ ذلك منهجية محورية 

تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها 
ينبغي أن تحتله.

 ُيشرف مجلس ا!دارة على استراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، 
ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطر لدى المجموعة. 

 وتسترشد المجموعة بمستويات التقبل هذه في تحديد 
طبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادة، خالل تنفيذ نموذج العمل !يجاد 

قيمة مستدامة للمساهمين. 

وتعتمد المجموعة وتطبق مستوى معتدًال من تقبل المخاطر في إطار سعيها ل�دارة 
المتوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام ل�عمال جنبًا إلى جنب مع االستكشاف المرّكز 
للفرص المتولدة من خالل أعمالها. لكن ليس من استراتيجية المجموعة السعي خلف 

النمو السريع من خالل انتهاج خيارات محفوفة بشكوك كثيرة. 

 وتتولى لجنة التدقيق ا!شراف على مدى االلتزام بعمليات إدارة 
المخاطر ومدى كفاية أنشطة إجراءات المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية 

للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مستوى تقبل المخاطرة 
واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم توصياتها لمجلس ا!دارة عن طريق لجنة التدقيق 

بشأن ا!جراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط وإجراءات الحد من 
المخاطر الرئيسية المحددة. 

تطبق "أغذية" منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية على مستوى المجموعة يتم من 
خاللها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، 

تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من آثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها. وقد شكلت 
المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن ا!دارة التنفيذية، تمّكن وتيسر 

عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. ويتولى السيد/واصف سيد محمد منصب 
مدير إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة، ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:
عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في نقابة المحاسبين القانونيين المجازين، المملكة المتحدة
عضو في معهد المدققين الداخليين، الواليات المتحدة

ماجستير تنفيذي في إدارة ا4عمال، فرنسا

المدققون الخارجيون
ُيرشح مجلُس ا!دارة المدقَق الخارجيَّ للشركة بناًء على توصيات لجنة التدقيق. وتتولى 

الجمعية العمومية للمساهمين الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد 
تعويضاتهم.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩، وافق المساهمون على 
تعيين شركة "ديلويت"، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، 

كمدقق خارجي للشركة لعام ٢٠١٩. وتعتبر شركة "ديلويت" شركة خدمات مهنية 
متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكبر أربع 

شركات في العالم في مجال تدقيق الحسابات.

كانت شركة "ديلويت" و"تاتش" (إم.إي)، هي المؤسسة الوحيدة المعينة كمدقق خارجي 
للشركة لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة المنعقدة في ٢٦ أبريل ٢٠١٨. والسيد/

عبادة القوتلي هو شريك شركة "ديلويت" الذي يصدر تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
لمدة عامين.

بلغت قيمة ا4تعاب وتكاليف أعمال التدقيق وغيرها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من 
قبل شركة ديلويت ١,٥٧٨,٧٢٢ درهم إماراتي خالل عام ٢٠١٩.

درهم إماراتيديلويت

٩٣٧,٠٠٠إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٩

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة ا4خرى بخالف التدقيق للبيانات 
المالية لعام ٢٠١٩ (تقرير لقرار جهاز أبوظبي للمحاسبة، مراجعة 

٦٤١,٧٢٢الدعم رقم (١) لعام ٢٠١٧)

١,٥٧٨,٧٢٢إجمالي 
لم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خالل عام ٢٠١٩.

لم ُيبّلغ المدققون الخارجيون عن أية تحفظات على البيانات المالية الموحدة السنوية 
والتجارية لمجموعة أغذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق 

المستقل في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءاً من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم لعام ٢٠١٩:
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أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

منظومة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى ضمان قدرة مجلس ا!دارة وإدارة الشركة 

على تحقيق أهداف أعمال الشركة. وتسهم منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية 
استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة 
الداخلية؛ وتوثيق السياسات وا!جراءات ومتابعتها وااللتزام بها على الوجه المطلوب 

وتضمينها في ا!جراءات المعتادة !دارة الشركة وحوكمتها.

 ووفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة 
رقم (١) لعام ٢٠١٧، تقوم ا!دارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي 

تواجهها المجموعة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ على تلك الضوابط بما في 
ذلك الضوابط المتعلقة بالتقارير المالية. 

ُتراِجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما 
يتعلق بجميع ا4رصدة المالية الجوهرية حيث تقوم ا!دارة بتقييم مدى كفاية التصميم 

وفعالية التشغيل لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية. وُيراَجع تقييم ا!دارة 
من قبل المدققين المستقلين للمجموعة.

اعتمدت ا!دارة نظام الرقابة الداخلية - وهو إطار متكامل صادر عن لجنة رعاية 
المؤسسات التابعة للجنة تريدواي، ٢٠١٣ - لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد 

التقارير المالية وإعداد البيانات المالية. 

مت ا!دارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على  قيَّ
التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. واستناداً إلى التقييم، خلصت ا!دارة إلى أن 

الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل مالئم وتعمل بشكل فعال 
دون أي نقاط ضعف جوهرية. 

وُتدرس سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها وفعاليتها، مع ا!قرار بأن هذا 
النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف ا4عمال وليس القضاء على 

هذه المخاطر، وال يمكن له أن يؤمن ضمانًا تامًا من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة. 
ويقر مجلس ا!دارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية. وقد كلف المجلس لجنة 

التدقيق بمسؤولية ا!شراف على إدارة الرقابة الداخلية. وتتولى لجنة التدقيق تعيين مدير 
الرقابة الداخلية وضابط االمتثال. وُتراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة الرقابة الداخلية.

 
ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات استشارات مستقلة باعتماد 

منهجية منتظمة ومنضبطة لالرتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية 
وااللتزام والحوكمة وسالمة عمليات الشركة. كما تتولى إدارة الرقابة الداخلية 

المسؤولية عن مراقبة التزام الشركة وموظفيها بالقوانين وا4نظمة والقرارات وكذلك 
 بالسياسات وا!جراءات الداخلية. 

ويحدد ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية من إدارة الرقابة الداخلية وصالحياتها 
ومسؤولياتها. 

أداء ا9سهم لعام ٢٠١٩

سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

إغالقمنخفضعاليافتتاحالشهر

١٩٣٫٨٠٣٫٩٠٣٫٨٠٣٫٩٠ يناير

١٩٣٫٨٥٣٫٨٥٣٫٨٣٣٫٨٣ فبراير

١٩٣٫٧١٣٫٩٢٣٫٧١٣٫٩٢ مارس

١٩٣٫٧٠٣٫٩١٣٫٧٠٣٫٩١ أبريل

١٩٣٫٤١٣٫٦٠٣٫٤١٣٫٦٠ مايو 

١٩٣٫٦٠٣٫٧٠٣٫٥٩٣٫٧٠ يونيو 

١٩٣٫٥٠٣٫٦٠٣٫٤٩٣٫٦٠ يوليو 

١٩٣٫٥٠٣٫٥٠٣٫٥٠٣٫٥٠ أغسطس 

١٩٣٫٦٥٣٫٦٥٣٫٦٠٣٫٦٠ سبتمبر 

١٩٣٫٦٩٣٫٦٩٣٫٦٩٣٫٦٩ أكتوبر 

١٩٣٫٥١٣٫٥١٣٫٥٠٣٫٥٠ نوفمبر 

١٩٣٫٥٨٣٫٦٠٣٫٤٠٣٫٦٠ ديسمبر 

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية ٢٠١٩

ا4ساس: ١ يناير ٢٠١٩ 

مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية (مؤشر قطاع المستهلكين) مؤشر سوق أبو ظبي ل�وراق المالية          
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حركة سهم أغذية

َمت نسخٌة  لقد تّم رفع ٢٤ تقريًرا أعّدتها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، وُسلِّ
ص أية إخفاقات تشغيلية  منها إلى ا!دارة العليا للشركة للعمل بموجبها. لم ُتشخَّ

كبيرة في الرقابة الداخلية خالل السنة. ومع ذلك، شخصت إدارة الرقابة الداخلية بعض 
التحسينات على مستوى العمليات ا!جرائية وقد قبلت ا!دارة تنفيذها بهدف التحسين 

المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للمجموعة. وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم 
الذي أحرزته ا!دارة فيما يتعلق با!جراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج 

التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية المدققين 
الداخليين.

ن السيد/أمارجيت سينغ رئيسًا لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه  بتاريخ ١٤ مايو أيار ٢٠١٧، ُعيِّ
يشغل منصب مسؤول االمتثال لقرار هيئة االوراق المالية والسلع رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ 

ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:
ماجستير في إدارة ا4عمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

المخالفات 
خالل عام ٢٠١٩، لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة 

ا4وراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق با4سواق المالية. 
كما لم ُتسجل أية مخالفة جوهرية 4ي من القواعد وا4نظمة المطبقة. ولم تحدث أي 

حوادث جسيمة خالل عام ٢٠١٩.

المسؤولية االجتماعية للمجموعة
إن منهجيتنا في التعامل مع المسؤولية االجتماعية المؤسسية تتركز على فكرة إيجاد 

"قيمة مشتركة" لجميع المعنيين في جميع ا!جراءات االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 
وبناًء عليه، فإن برامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة تتضمن أربعة عناصر أو 

محاور، وهي: المجتمع، التغذية والصحة، البيئة، واالستدامة. نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم 
القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها 

إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع. 

لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي ُأنفق في عام ٢٠١٩ على مبادرات المسؤولية االجتماعية 
المؤسسية ١٫٠٧ مليون درهم إماراتي، وتشمل المبادرات الرئيسية أو حاالت الرعاية 

المتعلقة بدعم المجتمع تقديَم دعم يتيح لجميع المواطنين ا!ماراتيين شراء 
المنتجات في محالت "مؤسسة الشيخ خليفة" بأسعار مخفضة. كما تشجع المجموعة 

على نمط حياة نشيط، من خالل تشجيع الصحة والعافية في مختلف المجتمعات التي 
نخدمها.

 تؤمن المجموعة أيضًا بتطوير المواهب الوطنية. فمن بين أكثر من
٥٠ جنسية مختلفة في أغذية، يشكل مواطنو دولة ا!مارات العربية المتحدة ثالث أكبر 

الجنسيات وا4على في ا!دارة العليا. وكدليل على اهتمام الشركة بمواطنيها فهي 
ال تهتم فقط بالكمية ولكن بالنوعية أيضًا، فقد أطلقت المجموعة برنامج "تطوير" 
لتطوير المهارات القيادية، الذي يهدف إلى تسريع المسيرة المهنية للمواطنين ذوي 
ج من هذا البرنامج (٢٩)  ا4داء العالي !عدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر. وبالفعل تخرَّ

من أفضل المواطنين ا!ماراتيين ذوي ا4داء في أغذية. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بلغت نسبة 
التوطين لمجموعة أغذية ١٩٫٢٪ (باستثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في 

ا!مارات العربية المتحدة (وكانت نسبة التوطين ٢٠٫١٪ في ديسمبر ٢٠١٧، و٢٠٫٢ ٪ في 
ديسمبر ٢٠١٨).

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

٣.٤. الحوكمة المؤسسية  .٢ .١



٦٠٦١

الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

فئات المساهمين (عدد ا9سهم با�الف)
كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩

النسبة المئويةاHجماليالشركاتا4فرادالحكومةالفئة

٨٩٫٢٪٣٤١,١٤٤٨٦,٩٩٧١٠٧,١٠٦٥٣٥,٢٤٧ ا!مارات العربية المتحدة

٣٫٨٪٢٢,٨١٥٣٤٢٢,٨٤٩– دول مجلس التعاون الخليجي

٠٫٢٪١٨٩١,١١٥١,٣٠٤– العرب

٦٫٨٪٣٧,٥٦٥٣,٠٣٥٤٠,٦٠٠– ا4جانب

١٠٠٪٦٠٠,٠٠٠ ٣٤١,١٤٤١٤٧,٥٦٦١١١,٢٩٠ اHجمالي
١٠٠٪١٨٫٥٪٢٤٫٦٪٥٦٫٩٪النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون ٥٪ أو أكثر
كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩

النسبة المئويةعدد ا4سهمالمساهمون

٥١٪٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠الشركة القابضة العامة

٥٪٣٠,٠١٨,٧٤٦ شركة ا!مارات الدولية لالستثمار المحدودة

٥٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠صندوق معاشات ومكافآت التقاعد !مارة أبو ظبي

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية 
كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩

النسبة المئويةعدد ا4سهم المملوكةعدد المساهمينحصة الملكية

١٦٪٩٦,٠٧٩,٢٢٢ ٦٩,١٥١ أقل من ٥٠,٠٠٠

٣٪١٧,٤٣٤,٨٩٩ ١٢٤ من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠

٨٪ ٤٧,٢٦٣,٤٠٦ ٣٣ من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠

٧٣٪ ٤٣٩,٢٢٢,٤٧٣ ٩ أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠٪٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٩,٣١٧ اHجمالي
 

عالقات المستثمرين 
تلتزم المجموعة بالتواصل الفعال بينها وبين أصحاب ا4سهم. وتعلن المجموعة عن نتائجها لهيئة ا4وراق المالية والسلع وسوق أبوظبي ل�وراق المالية ومساهمي المجموعة 

عن طريق البيانات ا!دارية المرحلية والنتائج ربع السنوية، والتقرير والقوائم المالية السنوية. ويتم ا!فصاح لهيئة ا4وراق المالية والسلع وسوق أبوظبي ل�وراق المالية وللجمهور عن 
ا4مور الهامة المتعلقة بتعامالت ا4سهم أو مستجدات ا4عمال عن طريق إفصاحات وإعالنات السوق وذلك فيما يتوافق مع ا4نظمة والقوانين المتعلقة بعملية ا!فصاح. كما تبلغ 

المجموعة المعنيين بعملها عن ا4مور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع ا!لكتروني للمجموعة.

ويتضمن برنامج عالقات المستثمرين ما يلي:
مؤتمرات فيديوية ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية؛ •
الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة عالقات المستثمرين في المجموعة؛ •
اجتماعات بين المستثمرين والمحللين ومسؤولي ا!دارة العليا؛ •
حمالت ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قبل جماعة المستثمرين؛ •
 قسم مخصص للمستثمرين على الموقع ا!لكتروني للمجموعة، يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير الحوكمة المؤسسية،  •

 والتغطية الخاصة بالمحللين الماليين للشركة، وعروض المستثمرين، وسعر السهم ومعلومات عن توزيع ا4رباح. الموقع ا!لكتروني الرسمي 
(http://www.agthia.com/en-us/Investor-home)؛

يوجد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا "Agthia IR" (عالقات المستثمرين في أغذية)، وهو متاح للتحميل على متجر أبل أو جوجل بالي. •

وتشغل السيدة سحر سرور منصب مدير المجموعة لشؤون عالقات المستثمرين، وتتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت
محلل مالي معتمد

بكالوريوس في إدارة ا4عمال 

يمكن للمساهمين والمستثمرين استخدام القنوات التالية للتواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
رقم الهاتف: ٠٦٧٢ ٥٩٦ ٢ ٩٧١+

ir@agthia.com :عنوان البريد ا!لكتروني

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم ٢٨ مارس آذار ٢٠١٩ حيث اتخذت القرارات 

الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:
 اعتماد تقرير مجلس ا!دارة بشأن نشاطات الشركة ومركزها المالي  •

للعام ٢٠١٨
اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي للعام ٢٠١٨  •
اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة للعام ٢٠١٨  •
اعتماد اقتراح مجلس ا!دارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥٪  •
إبراء ذمة أعضاء مجلس ا!دارة من المسؤولية لعام ٢٠١٨  •
إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية لعام ٢٠١٨  •
اعتماد أتعاب أعضاء مجلس ا!دارة لعام ٢٠١٨ بواقع ١٫٦٦٣ مليون درهم  •
تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم  •

أهم ا9حداث للعام ٢٠١٩
 تفتتح مجموعة أغذية مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف في اHمارات 

العربية المتحدة
افتتحت مجموعة أغذية مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف لتطوير تقنيات التعبئة 

والتغليف المستدامة في العين، ا!مارات العربية المتحدة. وتهدف المنشأة الجديدة 
إلى تطوير تقنيات تعبئة وتغليف أكثر استدامة !حداث تأثير إيجابي على صناعة ا4غذية 

والمشروبات وتعزيز التزام أغذية باالستدامة واالبتكار. سيمكن مركز تكنولوجيا التعبئة 
والتغليف العلماء والمهندسين لدينا من تطوير حلول وتقنيات التعبئة والتغليف التي 

تعتبر آمنة للمستهلكين ولبيئتنا. 

المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في عام ٢٠١٩
إطالق منتجات جديدة

إننا في أغذية، ندرك االحتياجات المتطورة للمستهلكين ونسعى دائمًا لتلبية هذه 
االحتياجات من خالل عروض المنتجات المبتكرة. مياه "العين زيرو برومات" هي مياه 

شرب خالية من البرومات حيث تم تطبيق تقنية متقدمة للوصول إلى مياه خالية تمامًا 
من البرومات في المياه المعبأة في زجاجات. والمنتج مناسب ل�شخاص الذين يعانون 

أساسًا من أمراض الكلى، وهي أحد أفضل المياه لالستهالك أثناء الحمل. أما دقيق 
المطاحن الكبرى بفيتامين "د" فهو دقيق متعدد ا4غراض يحتوي على ١٠٠٪ من إجمالي 
االحتياجات اليومية من فيتامين "د" للمساعدة في معالجة نقص هذا الفيتامين الذي 

توفره أشعة الشمس في ا!مارات العربية المتحدة. كما أطلقت المجموعة منتجات 
جديدة أخرى في السوق عام ٢٠١٩، مثل "مياه ألبين القلوية"، وهي مياه معدنية غنية 

بالمركبات القلوية، ومنتج زبادي خالي من الالكتوز، وزبادي فواكه الخالي من الالكتوز، 
ومنتج أكياس مياه العين المعبأة في كرتونة، وهي ا4ولى من نوعها في المنطقة. 

ونخطط لزيادة توسيع محفظتنا االستثمارية من خالل تطوير المنتجات الجديدة عبر 
ا4فكار المبتكرة. 

تنفيذ نظام جديد لتخطيط موارد المؤسسة
كجزء من مبادرات أغذية للتحسين المستمر، ولتحقيق أهدافنا في تصدر المنافسة، 

 SAP S/4 استبدلت أغذية نظام تخطيط موارد المؤسسة الحالي بأحدث نظام هو
HANA. وقد ُطّبق نظام ساب بنجاح في جميع مواقع أغذية في ا!مارات العربية المتحدة، 

للحد من جميع المشاكل في عملياتنا وتقديم خدمة أفضل لعمالئنا الداخليين 
والخارجيين.

المهندس ظافر عايض ا9حبابي 
رئيس مجلس ا!دارة

٥ مارس ٢٠٢٠ 

راشد حمد الظاهري 
رئيس لجنة التدقيق

٥ مارس ٢٠٢٠

محمد سيف السويدي 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

٥ مارس ٢٠٢٠

أمارجيث سينغ
رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال

٥ مارس ٢٠٢٠

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

٣.٤. الحوكمة المؤسسية  .٢ .١
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تقرير مجلس إدارة 

تقرير مجلس إدارة 

السادة المساهمين المحترمين،
يسّرني بالنيابة عن مجلس ا!دارة أن أقدم لكم تقريرنا السنوي والبيانات المالية 

الموّحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") للسنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٩.

خالل السنة المالية ٢٠١٩، نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق 
ضمن فئاتها الرئيسة، ما يدل على قدرتها على مواجهة الوضع التنافسي الحاد. ففي 

قطاع المياه، دافعنا على نحو فّعال عن مرتبتنا ا4ولى على مستوى دولة ا!مارات العربية 
المتحدة على الرغم مما شهده السوق ككل من حمالت ترويجية تخطت المعقول أدت 

إلى تراجع في الحجم وا4رباح على حّد سواء. وفيما يتعلق بقسم ا4عمال الزراعية، فإن 
مبيعات التجزئة في قطاع أعمال الدقيق قد نجحت في احتالل المركز ا4ول في السوق 

على الرغم من غياب الدعم. وإلى جانب إنجازاتنا التوسعية في السوق، واصلنا التركيز 
على تحسين الكفاءة من خالل إعادة الهيكلة التنظيمية !نشاء نموذج إدارة قائم 

على القطاعات لتحسين خدماتنا، وتطبيق نظام SAP لجمع البيانات، وخفض التكاليف 
من دون المساس بالجودة. وعالوة على ذلك، أطلقنا بنجاح العديد من المنتجات 

المبتكرة مدفوعين بروحنا االبتكارية من أجل تزويد عمالئنا بمنتجات غذائية متنوعة 
ومثيرة لالهتمام. إضافة إلى ذلك، افتتحنا مركز البحث التكنولوجي للتغليف يهدف 

إلى تطويرعملية تغلفة وتعبئة أكثر استدامة ُتحدث أثراً إيجابيًا على قطاع ا4غذية 
والمشروبات. 

في العام ٢٠١٩، بلغت إيرادات المجموعة ٢٫٠٤ مليار درهم، ما يمّثل نمواً بنسبة ٢ 
بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت مساهمة قسم ا4عمال ا!ستهالكية – المياه 

والمشروبات والمأكوالت – إلى ٥٦ بالمئة، في حين أن قسم ا4عمال الزراعية – الدقيق 
وا4عالف الحيوانية – حقق النسبة المتبقية البالغة ٤٤ بالمئة من إجمالي ا!يرادات.

بلغت إيرادات قسم ا9عمال الزراعية ٨٩٢ مليون درهم. وتفوق قطاع أعمال الدقيق 
في العام ٢٠١٩، على الرغم من رفع الدعم كليًا مسجًال نمواً بنسبة١٢ بالمئة على 

أساس سنوي ومحققًا قفزة نوعية في كِل من مبيعات التصدير واتساع رقعة مبيعات 
التجزئة خصوصًا في المنطقة الشمالية ما جعلنا نتبوأ مركز الصدارة في نشاط ا4عمال 

للمستهلكين (B2C) في السوق من حيث الحجم في ا!مارات العربية المتحدة باالضافة 
الى تجارة القمح. ومن جهة أخرى، انخفضت مبيعات العلف الحيواني البالغة ٤٧٧ مليون 
درهم في الفترة نفسها من العام بسبب انخفاض مبيعات الحبوب وتراجع الطلب من 

قبل المزارع الصغيرة الحجم. وفي موازاة ذلك، تمّكنا من مواجهة ارتفاع تكاليف السلع 
العالمية وتحسين ربحية قسم ا4عمال الزراعية (باستثناء الدعم بنسبة ٥٠ بالمئة 

المسحوبة من قطاع المخابز) من خالل مزيج مالئم من قنوات البيع وتخفيض تكلفة 
االنتاج.

وصلت إيرادات المياه والمشروبات إلى ٠٫٩ مليار درهم، حيث عّوضت ا4سواق الدولية 
إلى جانب تنامي أعمال توزيع عبوات المياه سعة ٥ جالون على المنازل والمكاتب 

ا!نخفاض في فئة المياه المعبأة في السوق المحلي. ونمت إيرادات قطاع عبوات المياه 
سعة ٥ جالون بنسبة ٥٫٤ بالمئة بسبب زيادة الطلب. وبا!ضافة إلى ذلك، سجلت إيراداتنا 

في أسواقنا الدولية (المملكة العربية السعودية والكويت وتركيا) نمواً بنسبة ٤٣٫٢ 
بالمئة، حيث نجحنا في توسيع حصتنا السوقية في كل من المملكة والكويت. وبعد 

التعّمق في سوق ا!مارات العربية المتحدة، جاء التغّير في سلوك المستهلكين لصالح 
النمو المسجل في أحجام عبوات المياه سعة ٥ جالون، إال أن ذلك أضاف ضغوطًا على 

فئة المياه المعبأة والتي شهدت بدورها انخفاضًا من حيث الحجم واالرباح على حّد سواء. 
وفي الواقع، انخفض إجمالي حجم سوق مياه الشرب المعبأة في ا!مارات العربية المتحدة 

بنسبة ٧٫٦ بالمئة في العام ٢٠١٩ مقارنة بالعام الذي سبقه١. وعلى الرغم من ذلك، تواصل 
محفظة أغذية من المياه – مياه العين والبيان وألبين – الحفاظ على ريادتها في السوق 

من حيث الحجم واالرباح بنسبة ٢٩ و٢٧ بالمئة على التوالي. 

أما فيما يتعلق بقطاع المأكوالت – معجون الطماطم والخضروات المجّمدة 
ومنتجات ا4لبان والمخابز ومحفظة ا4صناف التجارية – فقد سّجل إيرادات بلغت ٢٤٨ 

مليون درهم، أي ما يعادل ٢٣ بالمئة نمو على أساس سنوي. وقد كان مسار النمو 
مدفوعًا بشكل أساسي با4صناف التجارية وعملياتنا في مصر. وسجلت محفظة ا4صناف 

التجارية التابعة لقسم دعم المجتمع (CSD) نمواً بنسبة ٦١ بالمئة على أساس سنوي 
بسبب اضافة مجموعة منتجات جديدة وأصبحت ا�ن تشكل أكثر من ٥٢ بالمئة من 

إيرادات المأكوالت. كما ارتفعت ا!يرادات في مصر بنسبة ٤ بالمئة، إذا ما تّم احتسابها 
بالدرهم ا!ماراتي، على الرغم من إعادة التقييم النقدية بواقع ٧ بالمئة للجنيه المصري 

مقابل الدرهم ا!ماراتي. وفي الوقت نفسه، ظل التقدم في أعمال منتجات ا4لبان 
والمخابز متأخراً عن العام الماضي تماشّيًا مع انخفاض إجمالي المبيعات في السوق. 

وبلغ صافي أرباح المجموعة٢ لهذا العام ١٣٧ مليون درهم. وقد ساعد االلتزام الثابت 
بخفض التكاليف على مستوى المجموعة با!ضافة إلى تحقيق ربحية أفضل في قسم 

ا4عمال الزراعية واالستفادة من مسألة االئتمان الضريبي في تركيا في تقليل التأثير 
المشترك لرفع الدعم كليًا عن الدقيق في قطاع المخابز وتراجع النمو في فئة المياه 

المعبأة في ا!مارات العربية المتحدة وتسجيل مخصص في البيانات المالية بشأن الديون 
المشكوك في تحصيلها بسبب الفترات الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية تحصيل 

الديون في ا4سواق الدولية. 

ربحية السهم تعادل ٠٫٢٢٨ درهم لكل سهم من الـ ٦٠٠ مليون سهم المتداولة. 

بلغ إجمالي أصول المجموعة ٣٫١ مليار درهم، بزيادة هامشية مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الذي سبقه وذلك !رتفاع رصيد النقد وتطبيقًا للمعيار الدولي !عداد 

التقاريرالمالية رقم "IFRS 16". وتضاعف النقد المتراكم من ا4نشطة التشغيلية البالغة 
٢٨٤ مليون درهم مقارنة بالعام الماضي بفضل تحركات رأس المال العامل المواتية. 
وبلغ النقد وا4رصدة لدى البنوك٦٣٧ مليون درهم. وبلغت حقوق الملكية العائدة 

لمالكي المجموعة ١٫٩٦ مليار درهم لهذه الفترة. 

 توزيعات ا9رباح: يسّر مجلس ا!دارة بأن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
١٥ بالمئة للعام ٢٠١٩.

الحوكمة المؤسسية: يلتزم مجلس ا!دارة وا!دارة التنفيذية بمبادئ الحوكمة 
المؤسسية الرشيدة. فقد تم إعداد وتقديم تقرير كامل مصادق عليه من قبل المجلس 
حول أنشطة الحوكمة المؤسسية للشركة في قسم الحوكمة المؤسسية في التقرير 

السنوي لهذا العام.

نظام إعادة التقارير المالية: يدرك أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.، بناء 
على المعلومات المتوفرة لديهم، أن:

البيانات المالية الموحدة، التي أعدتها إدارة الشركة، تعرض حالة الشركة ونتائج  •
عملياتها والتدفقات النقدية وأية تغييرات طرأت على حقوق المساهمين بشكل 

واضح؛ 
تحتفظ الشركة بدفاتر حسابية حسب االصول؛ •
يتم تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة على الدوام أثناء إعداد البيانات المالية  •

الموحدة، وتستند التقديرات المحاسبية إلى قرار مسؤول ومنصف؛
 تم اتباع المعايير الدولية إعداد التقارير المالية IFRS، حسب الحاجة،  •

في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة؛
تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بشكل سليم، ويجري تنفيذه ومراقبته على نحو  •

فعال؛
وال يوجد أدنى شك بقدرة الشركة على االستمرارية. •

ا9حداث الالحقة: اعتباراً من تاريخ صدور هذا التقرير، لم يحصل أي أمر هام من شأنه 
التأثير على البيانات المالية الموحدة للعام ٢٠١٩.

المهندس/ظافر عايض ا9حبابي
رئيس مجلس ا!دارة

٥ مارس ٢٠٢٠

١. تقرير تدقيق مؤسسة أيه سي نيلسون لشهر ديسمبر٢٠١٩ 
٢. عائد إلى مالكي الشركة 

٣.٤. الحوكمة المؤسسية  .٢ .١
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البيانات المالية

٤
البيانات المالية 

في هذا القسم
٦٦ تقرير مدقق الحسابات المستقل  

٦٩ بيان المركز المالي الموحد  

٧٠ بيان الربح أو الخسارة الموحد  

٧١ بيان الدخل الشامل الموحد  

٧٢ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

٧٣ بيان التدفقات النقدية الموحد  

٧٤ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معًا بـ "المجموعة") والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٩، وكل من بيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك 
التاريخ، وا!يضاحات حول البيانات المالية الموحدة التي تشمل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وأدائها المالي الموحد 
وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من 

تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين جنبا إلى جنب مع متطلبات السلوك ا4خالقي 
ا4خرى في دولة ا!مارات العربية المتحدة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا ا4خالقية ا4خرى وفقا لهذه المتطلبات ولقواعد 

السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير ا4خالقية الدولية للمحاسبين. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي ا4كثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وتم تناول هذه االمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية 

الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا منفصال بشأن هذه ا4مور.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةأمور التدقيق الرئيسية

القيمة المدرجة للشهرة 
يرجى مراجعة إيضاح ٣ وإيضاح ٦ حول البيانات المالية الموحدة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، لدى المجموعة شهرة بقيمة مدرجة بمبلغ ٢٧٥٫٩٣٣ 
مليون درهم أو ٨٫٨٤٪ من إجمالي الموجودات كما هو موضح في إيضاح رقم ٧.

وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ "انخفاض قيمة الموجودات"، يتطلب من 
المنشأة اختبار الشهرة المستحوذ عليها من إندماج ا4عمال !نخفاض القيمة 
سنوًيا على ا4قل بغض النظر عما إذا كان هنالك أي مؤشر على إنخفاض القيمة.

يتم ا!عتراف بإنخفاض القيمة في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون المبلغ 
القابل لالسترداد أقل من صافي القيمة المدرجة وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي 

رقم ٣٦، كما هو موضح في إيضاح ٣ حول البيانات المالية الموحدة. يعتمد تحديد 
القيمة القابلة لالسترداد بشكل رئيسي على التدفقات النقدية المستقبلية 

المخصومة.

أخذنا با!عتبار أن إنخفاض قيمة الشهرة هو أمر تدقيق رئيسي، نظًرا لطريقة 
تحديد القيمة القابلة لالسترداد وأهمية الحساب في البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة. با!ضافة إلى ذلك، تستند القيمة القابلة ل�سترداد إلى إستخدام 
إفتراضات أو تقديرات أو تقييمات هامة من قبل ا!دارة، وعلى وجه الخصوص 

التدفقات النقدية المتوقعة، وتقدير معدالت الخصم ومعدالت النمو طويلة 
ا4جل.

قمنا با!طالع على العملية التي قامت بها المجموعة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد من 
 الشهرة المعاد تجميعها في الوحدات المنتجة للنقد. تتكون 

اعمالنا من:

(١)   تقييم تصميم وتطبيق إجراءات المجموعة الرقابية المتعلقة باختبار إنخفاض 
قيمة الشهرة؛ 

(٢)   تقييم المبادئ وا4ساليب المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد من الوحدة 
المنتجة للوحدة التي تم تخصيص الشهرة لها وتقييم ا4ساليب المستخدمة بانها 

تتوافق مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦؛
(٣)   تسوية صافي القيمة المدرجة للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد التي تم 

مطابقتها مع السجالت المحاسبية للمجموعة؛
(٤)   ا!ستعانة بخبراء التقييم الداخليين لدينا لتقييم معدل الخصم المطبق من خالل 

مقارنته مع بيانات مستقلة؛
(٥)   مراجعة االفتراضات الرئيسية مع ا!دارة، بما في ذلك تقديرات الموازنة التي ترتكز 

عليها التدفقات النقدية المستخدمة في تقييم النماذج القائمة. ولهذا الغرض، 
قمنا أيضا بمقارنة تقديرات التدفقات النقدية المتوقعة للفترات السابقة مع النتائج 

الفعلية المقابلة، لتقييم مدى مالءمة وموثوقية عملية إعداد التوقعات؛
(٦)   مراجعة تحليالت الحساسية التي تقوم بها ا!دارة فيما يتعلق بالمدخالت الرئيسية 

المستخدمة في نموذج اختبار إنخفاض قيمة الشهرة، من خالل مقارنتها مع تلك 
التي استخدمناها؛ و

(٧)   التحقق من الدقة الحسابية للتقييمات المستخدمة من قبل المجموعة.

كما قمنا بمراجعة مدى كفاية إفصاحات المجموعة المدرجة في إيضاح رقم ٧ حول البيانات 
المالية الموحدة.

معلومات أخرى 
إن مجلس ا!دارة وا!دارة هم المسؤولين عن المعلومات ا4خرى. تتكون المعلومات ا4خرى من تقرير مجلس ا!دارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، با!ضافة إلى 

التقرير السنوي لسنة ٢٠١٩، الذي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ. إن المعلومات ا4خرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها. 

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات ا4خرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة 4عمال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في االطالع على المعلومات ا4خرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات ا4خرى غير 
متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهرية. 

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات ا4خرى، فإنه يتعين علينا ا!فصاح عن ذلك، استناًدا إلى ا4عمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات ا4خرى التي حصلنا 
عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن. 

إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية في التقرير السنوي لسنة ٢٠١٩، عند ا!طالع عليه، فإنه يتعين علينا إخطار القائمين على الحوكمة بذلك وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات ينبغي 
ا!فصاح عنها وفًقا لمعايير التدقيق.

مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة 
إن ا!دارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقًا للنظام ا4ساسي للشركة ول�حكام السارية للقانون 

االتحادي لدولة ا!مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها ا!دارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصورة 
عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ان ا!دارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح متى كان مناسبًا، عن المسائل المتعلقة 
 باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي ا!دارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي 

إال القيام بذلك.

ويعتبر مجلس ا!دارة ولجنة التدقيق مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير 

المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري 
في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل 

المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

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

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

التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. •
بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل ا!دارة. •
باستنتاج مدى مالءمة استخدام ا!دارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث  •

أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى 
ا!يضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال كانت هذه ا!يضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي 

تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.
بتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك ا!يضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث  •

ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو أنشطة ا4عمال !بداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن  •

التوجيه وا!شراف والقيام بأعمال التدقيق للمجموعة ونتحمل كامل المسؤولية عن رأينا حول التدقيق.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة يتبع
نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين 

لنا من خالل تدقيقنا.

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

من ا4مور التي تم التوصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها ا4ثر ا4كبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تعد أمور 
تدقيق رئيسية. نقوم با!فصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو ا4نظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم ا!فصاح 

عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على ا!فصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ا9خرى 

وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة ا!مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، نفيد بما يلي:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية 4غراض تدقيقنا؛ •
 تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع ا4حكام السارية للقانون االتحادي لدولة ا!مارات العربية المتحدة  •

رقم (٢) لسنة ٢٠١٥؛ 
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛ •
أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس ا!دارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛  •
 كما هو مبين في ا!يضاح رقم ١ حول البيانات المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بشراء أو ا!ستثمار في ا4سهم خالل السنة المالية المنتهية  •

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩؛
يظهر ا!يضاح رقم ١ حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة المساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. •
يبين ا!يضاح رقم ١٢ حول البيانات المالية الموحدة، ا!فصاحات المتعلقة بالمعامالت مع ا4طراف ذات العالقة وا4حكام التي تم بموجبها إبرام هذه المعامالت؛ و •
أنه، طبقًا للمعلومات التي توفرت لنا، لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة قد إرتكبت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أي مخالفات ل�حكام السارية  •

للقانون االتحادي لدولة ا!مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ أو لعقد الشركة أو لنظامها ا4ساسي مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في ٣١ ديسمبر 
.٢٠١٩

با!ضافة إلى ذلك، وكما هو مطلوب بموجب القرار الصادر عن رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ المتعلق بتدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة، نفيد 
ما يلي، إستناداً إلى ا!جراءات التي تم القيام بها والمعلومات المقدمة لنا، لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تمتثل، من جميع الجوانب الجوهرية، 4ي من أحكام 

القوانين وا4نظمة والتعاميم التالية حسبما يكون مالئمًا، والذي قد يؤثر بشكل جوهري على أنشطتها أو البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

قانون التأسيس؛ و •
ا4حكام ذات العالقة بالقوانين وا4نظمة والتعاميم المعمول بها المنظمة لعمليات المجموعة. •

ديلويت آند توش (الشرق ا9وسط)

عباده محمد وليد القوتلي
رقم القيد ١٠٥٦

٥ مارس ٢٠٢٠
أبوظبي

ا!مارات العربية المتحدة

إيضاحات
٢٠١٩

ألف درهـم
٢٠١٨

ألف درهـم

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

–٥٧٥,٥٣٨حق إستخدام الموجودات
٦١,١٠١,٦٧٠١,١٠٥,٩٣٢ممتلكات وآالت ومعدات

٢,٨٤٩٤,١٦١دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات
٧٢٧٥,٩٣٣٢٧٥,٩٣٣الشهرة

٨٨٢,٩٠٨٨٥,٩٢٣موجودات غير ملموسة
٧,٥٨٢–موجودات مالية أخرى

١,٥٣٨,٨٩٨١,٤٧٩,٥٣١مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة 
٩٣٣٥,٩٠٠٣٣٨,٠٤٥مخزون

١٠٥٨٠,٣٠٧٥٣٦,٧٦٩ذمم مدينة تجارية وأخرى
١١٢٧,٧٨٢٣٧,٧٢٧تعويضات حكومية مستحقة

١٢١,١١٥١٩٤مستحق من جهات ذات عالقة
١٣٦٣٧,٢٣٤٥٧١,٢٥٥نقد وأرصدة لدى البنوك

١,٥٨٢,٣٣٨١,٤٨٣,٩٩٠مجموع الموجودات المتداولة

٣,١٢١,٢٣٦٢,٩٦٣,٥٢١مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

١٨٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠رأس المال
١٩٢٠٢,٢١٢١٨٨,٥٠٩إحتياطي قانوني

(٥٥,٨١٥)(٥٧,٤٧٥)إحتياطي تحويل عمالت
(٣,٩٤٣)–إحتياطي آخر

١,٢١٦,٤٤٨١,١٩٣,٣٢٦أرباح مستبقاة

١,٩٦١,١٨٥١,٩٢٢,٠٧٧حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة 
٢٨,٥٣٥٢٩,٦٤٣حقوق الملكية غير المسيطرة

١,٩٨٩,٧٢٠١,٩٥١,٧٢٠مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة
١٤٨٠,٤٥٨٧٤,٢٢٨مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

١٥٨,١١٥١٧٩,٩١٩قروض بنكية 
–١٦٥٧,٠٩٨مطلوبات عقود ا!يجار

١٤٥,٦٧١٢٥٤,١٤٧مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
١٥٥١٣,٤٣٧٣٤٠,١٤٢قروض بنكية 

–١٦١٦,٩٣٢مطلوبات عقود ا!يجار
١٧٤٤٦,١٩١٤١٤,٩٠٤ذمم دائنة تجارية وأخرى

١٢٩,٢٨٥٢,٦٠٨مستحق إلى جهات ذات عالقة

٩٨٥,٨٤٥٧٥٧,٦٥٤مجموع المطلوبات المتداولة

١,١٣١,٥١٦١,٠١١,٨٠١مجموع المطلوبات 

٣,١٢١,٢٣٦٢,٩٦٣,٥٢١مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وفقًا 4فضل المعلومات المتوفرة لدينا، فإن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي، ا4داء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة كما 
في وللسنوات المعروضة فيها.

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس ا!دارة بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠ وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل:

المهندس/ظافر عايض ا9حبابي
رئيس مجلس ا!دارة

طارق الواحدي
الرئيس التنفيذي

فاتح يلدان
الرئيس المالي

تشكل ا!يضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

تقرير مدقق الحسابات المستقل يتبع
إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٧٠٧١ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

٢,٠٣٩,٢٦٣٢,٠٠١,٣١٦إيرادات 
(١,٣١٥,٢٢٧)(١,٣٨٢,٢٩٤)٢١تكلفة المبيعات

٦٥٦,٩٦٩٦٨٦,٠٨٩إجمالي الربح 
(٣٢٨,٦٤٣)(٣٥٨,٠١٨)٢٢مصاريف بيع وتوزيع

(١٤٩,٥٦٦)(١٦٨,٤٩١)٢٣مصاريف عمومية وإدارية
(٧,٤٢١)(٦,٩٣١)٢٤تكاليف بحث وتطوير

٢٥٩,٧٥٣٨,٧٦٦إيرادات أخرى

١٣٣,٢٨٢٢٠٩,٢٢٥الربح التشغيلي
٢٦٢١,٠١٧٢٣,٥١٤إيرادات تمويل

(٢٤,٧٢٠)(٢٢,٢٢١)٢٧مصاريف تمويل

١٣٢,٠٧٨٢٠٨,٠١٩الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة
(١,٤٥٥)٢٨٣,٩٢٤عائد/(مصاريف) ضريبة الدخل والزكاة

١٣٦,٠٠٢٢٠٦,٥٦٤ربح السنة 

عائد إلى:
١٣٧,٠٢٦٢١٠,٤٩٦مالكي الشركة

(٣,٩٣٢)(١,٠٢٤)حقوق الملكية غير المسيطرة

١٣٦,٠٠٢٢٠٦,٥٦٤

٢٩٠٫٢٢٨٠٫٣٥١العائد ا9ساسي والمخفض للسهم (بالدرهم) 

تشكل ا!يضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

١٣٦,٠٠٢٢٠٦,٥٦٤ربح السنة

(الخسارة)/الدخل الشامل ا�خر:
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة 

(١٣,٨٤٥)(١,٦٨٣)فروقات تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية
٨٦٤–تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحقًا إلى الربح او الخسارة
١,٦٣٨(٦,٣١٩)إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

(١١,٣٤٣)(٨,٠٠٢)الخسارة الشاملة ا9خرى

١٢٨,٠٠٠١٩٥,٢٢١مجموع الدخل الشامل للسنة

عائد إلى:
١٢٩,١٠٨١٩٩,٢١٩مالكي الشركة

(٣,٩٩٨)(١,١٠٨)حقوق الملكية غير المسيطرة

١٢٨,٠٠٠١٩٥,٢٢١

تشكل ا!يضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الشامل الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٧٢٧٣ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

رأس 
المـال

ألف درهم

إحتياطي 
قانوني 

ألف درهم

احتياطي 
تحويل عمالت 

ألف درهم

احتياطي 
آخر

ألف درهم

أرباح
مستبقاة

ألف درهم

عائد 
لمالكي الشركة

ألف درهم

حقوق الملكية 
غير المسيطرة

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

١,٠٩٣,٨٨٠١,٨١٢,٨٥٨٣٣,٦٤١١,٨٤٦,٤٩٩(٦,٤٤٥)(٤٢,٠٣٦)٦٠٠,٠٠٠١٦٧,٤٥٩الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨

٢٠٦,٥٦٤(٣,٩٣٢)٢١٠,٤٩٦٢١٠,٤٩٦––––ربح/(خسارة) السنة
الدخل/(الخسارة) الشاملة ا4خرى للسنة:

 فروقات تحويل عمالت أجنبية من 
(١٣,٨٤٥)(٦٦)(١٣,٧٧٩)––(١٣,٧٧٩)––عمليات خارجية

 تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال 
٨٦٤–٨٦٤–٨٦٤–––للتغيرات في القيمة العادلة

 إعادة قياس تعويضات نهاية 
١,٦٣٨–١,٦٣٨–١,٦٣٨–––الخدمة للموظفين

١٩٥,٢٢١(٣,٩٩٨)٢,٥٠٢٢١٠,٤٩٦١٩٩,٢١٩(١٣,٧٧٩)––مجموع الدخل/(الخسارة) الشاملة للسنة
(٩٠,٠٠٠)–(٩٠,٠٠٠)(٩٠,٠٠٠)––––توزيعات أرباح لسنة ٢٠١٧ (أنظر إيضاح ٢٠)

–––(٢١,٠٥٠)––٢١,٠٥٠–محول إلى إحتياطي قانوني

١,١٩٣,٣٢٦١,٩٢٢,٠٧٧٢٩,٦٤٣١,٩٥١,٧٢٠(٣,٩٤٣)(٥٥,٨١٥)٦٠٠,٠٠٠١٨٨,٥٠٩الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

–––(٣,٩٤٣)٣,٩٤٣–––محول إلى أرباح مستبقاة

١٣٦,٠٠٢(١,٠٢٤)١٣٧,٠٢٦١٣٧,٠٢٦––––ربح/(خسارة) السنة 
الدخل/(الخسارة) الشاملة ا4خرى للسنة:

 فروقات تحويل عمالت أجنبية من 
(١,٦٨٣)(٢٣)(١,٦٦٠)––(١,٦٦٠)––عمليات خارجية

 إعادة قياس تعويضات نهاية 
(٦,٣١٩)(٦١)(٦,٢٥٨)(٦,٢٥٨)––––الخدمة للموظفين

١٢٨,٠٠٠(١,١٠٨)١٣٠,٧٦٨١٢٩,١٠٨–(١,٦٦٠)––مجموع الدخل/(الخسارة) الشاملة للسنة
(٩٠,٠٠٠)–(٩٠,٠٠٠)(٩٠,٠٠٠)––––توزيعات أرباح لسنة ٢٠١٨ (أنظر إيضاح ٢٠)

–––(١٣,٧٠٣)––١٣,٧٠٣–محول إلى إحتياطي قانوني

١,٢١٦,٤٤٨١,٩٦١,١٨٥٢٨,٥٣٥١,٩٨٩,٧٢٠–(٥٧,٤٧٥)٦٠٠,٠٠٠٢٠٢,٢١٢الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

تشكل ا!يضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

إيضاحات
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

التدفقات النقدية من ا9نشطة التشغيلية
١٣٦,٠٠٢٢٠٦,٥٦٤ربح السنة 
تعديالت لـ:

٦١٠٦,٩١٤١٠٤,٥٦٩استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
–٥١٩,٧٢٢إطفاء حق إستخدام الموجودات

٨٢,٤٧١٢,٥٢٩إطفاء موجودات غير ملموسة
(١٩,٧٣٤)(١٩,٦٩١)٢٦إيرادات تمويل

٢٧٢٠,٤٩٦٢٤,٧٢٠مصاريف تمويل
١٤١١,٦٨٦١١,١٦١مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

١٠٢٨,٤٨٨٢,٨١٦مخصص خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية، صافي
(١,٠٨٣)(٧٨)٢٥مكاسب من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

(٣,٦٩٥)٢٦٧,٥٨٢صافي التغير في أصل مالي مشتق
١,٤٥٥(٣,٩٢٤)(عائد)/مصاريف ضريبة الدخل والزكاة

٩٤,٩٠٤٦٤٤الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة، صافي
٦١,٩٨٤١٦٦خسارة من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

٣١٦,٥٥٦٣٣٠,١١٢
الحركة في رأس المال العامل:

(٢٥,٠٩٤)(٢,٧٥٩)زيادة في مخزون
(١٣٥,١٩٤)(٦٩,٤٧٩)زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى 

١٩٣(٩٢١)(زيادة)/نقص في مستحق من جهات ذات عالقة 
(٢,٠٩٩)٩,٩٤٥نقص/(زيادة) في تعويضات حكومية مستحقة

(٣٣٢)٦,٦٧٧زيادة/(نقص) في مستحق إلى جهات ذات عالقة
(١٠,٠٧٨)٣٦,٦٢٨زيادة/(نقص) في ذمم دائنة تجارية وأخرى

٢٩٦,٦٤٧١٥٧,٥٠٨النقد الناتج من ا9نشطة التشغيلية
(١٠,٢٦٢)(١١,٧٧٥)١٤تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

(٩٨٤)(٦٨٧)ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة

٢٨٤,١٨٥١٤٦,٢٦٢صافي النقد الناتج من ا9نشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من ا9نشطة االستثمارية
(١٠٠,٠٢٩)(١٠٦,٤٦٨)٦إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات

(٤١٥,٦٦٦)(٥٢٠,١٣١)إستثمار في ودائع ثابتة
٤٢٣,٦٠٢٥٥٨,٦٢٢عائدات من ودائع مستحقة

١٧,١٤٤٢٠,٠٧٩فوائد مقبوضة
١,٧١٩١,٥٣٦عائدات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

٦٤,٥٤٢(١٨٤,١٣٤)صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من ا9نشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من ا9نشطة التمويلية
(٩٠,٠٠٠)(٩٠,٠٠٠)٢٠توزيعات أرباح مدفوعة

٢١,٢٠٨–عائدات من قرض طويل ا4جل
(١١٣,٦٢٥)(٤,٠٩٧)تسديد قروض طويلة ا4جل

١١,٨٢٠(٢,٥٤٤)(تسديدات)/عائدات من قروض قصيرة ا4جل، صافي
–٣,١٦٩فوائد مدفوعة على إلتزامات عقود ا!يجار

–(٢٤,٤٠٠)تسديد المبلغ ا4ساسي !لتزامات عقود ا!يجار
(٢٥,٧١٣)(٢١,٢٢٦)١٥فوائد مدفوعة

(١٩٦,٣١٠)(١٣٩,٠٩٨)صافي النقد المستخدم في ا9نشطة التمويلية

١٤,٤٩٤(٣٩,٠٤٧)(النقص)/الزيادة في النقد ومرادفات النقد
(٨٣٢)٣٦٥تأثير صرف عمالت أجنبية

١٣٦٧,٥١٥٥٣,٨٥٣النقد ومرادفات النقد كما في ١ يناير

١٣٢٨,٨٣٣٦٧,٥١٥النقد ومرادفات النقد كما في ٣١ ديسمبر 

تشكل ا!يضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٧٤٧٥ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

معلومات عامة   .١

تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم ٣٢٤ لسنة ٢٠٠٤ في إمارة أبوظبي. تمتلك الشركة القابضة العامة (صناعات) نسبة 
٥١٪ من أسهم الشركة، والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. 

تتمثل ا4نشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها معًا بـ "المجموعة") في تأسيس وا!ستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع ا4غذية 
والمشروبات.

إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو جزيرة الريم، سكاي تورز، الطابق ١٧، ص. ب.: ٣٧٧٢٥، أبوظبي - ا!مارات العربية المتحدة.

لم تقم الشركة بشراء أو ا!ستثمار في أية أسهم خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

قامت المجموعة بمساهمات اجتماعية بمبلغ ١٫٠٧٣ ألف درهم خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (٧٦٠:٢٠١٨ ألف درهم).

إن ا4نشطة الرئيسية، بلد التأسيس والعمليات، وحصة الشركة في الشركات التابعة مبينة أدناه:

إسم الشركة التابعة
بلد التأسيس 

والعمليات

نسبة حقوق الملكية (٪)

ا4نشطة الرئيسية ٢٠١٩٢٠١٨

ا!مارات العربية شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع.
المتحدة

١٠٠١٠٠
إنتاج وبيع الدقيق وعلف الحيوانات.

ا!مارات العربية شركة العين ل�غذية والمشروبات ش.م.ع. 
المتحدة

 إنتاج وبيع المياه المعبأة والمياه المنكهة والعصائر ١٠٠١٠٠
ولبن الزبادي ومعجون الطماطم والخضراوات المجمدة ومنتجات 

المخبوزات المجمدة وسلع تجارية أخرى.

تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل الحار والعصائر المركزة ١٠٠١٠٠مصرمجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م. 
والخضروات المجمدة.

 مجموعة أغذية آسيسيك في 
داجيتيم سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي 

١٠٠١٠٠تركيا
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

ا!مارات العربية شركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م.
المتحدة

١٠٠١٠٠
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

ا!مارات العربية شركة شكالن لصناعة البالستيك ذ.م.م.
المتحدة

١٠٠١٠٠
إنتاج الزجاجات والعبوات البالستيكية.

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

١٠٠١٠٠سلطنة عمان
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

المملكة العربية شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة
السعودية

١٠٠١٠٠
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

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

٥٠٥٠الكويت
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

ا!مارات العربية شركة جلف ناشونال ل�عالف ذ.م.م.
المتحدة

٥١٥١
إستيراد وبيع ا4عالف بالجملة.

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  .٢
 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية  ٢٫١

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عقود ا!يجار

في السنة الحالية، قامت المجموعة للمرة ا4ولى، بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عقود ا!يجار. يحل المعيار محل ا!رشادات الحالية على عقود ا!يجار، بما في ذلك 
المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ "عقود ا!يجار"، تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية رقم ٤ "تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار"، والتفسير رقم ١٥ "ا!يجارات 

التشغيلية - الحوافز" والتفسير رقم ٢٧ "تقييم جوهر المعامالت في الشكل القانوني لعقد ا!يجار". 

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ في يناير ٢٠١٦ وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩. ينص المعيار الدولي !عداد التقارير المالية ١٦ على 
أن جميع عقود ا!يجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها بشكل عام في المركز المالي الموحد للمجموعة، إال إذا كانت المدة ١٢ شهًرا أو أقل أو 
عقد إيجار موجودات ذات قيمة منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ "عقود ا!يجار" لعقود ا!يجار التشغيلية أو التمويلية يتم إلغاؤه 

بالنسبة للمستأجرين. بالنسبة لكل عقد إيجار، يقوم المستأجر با!عتراف با!لتزام عن إجمالي التزامات عقود ا!يجار. في المقابل، يتم رسملة حق استخدام ا4صل المؤجر، وهو ما 
يعادل بشكل عام القيمة الحالية لمدفوعات ا!يجار المستقبلية با!ضافة إلى التكاليف ذات العالقة المباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر ا!نتاجي. 

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة يتبع  .٢
 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية   ٢٫١

يتم الحقًا احتساب استهالك الحق في استخدام ا4ًصل باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء العقد إلى نهاية العمر ا!نتاجي للحق في استخدام ا4ًصل أو نهاية مدة عقد 
ا!يجار، أيهما أقرب. يتم تحديد ا4عمار ا!نتاجية المقدرة للحق في استخدام الموجودات بنفس ا4ساس الخاص بالممتلكات وا�الت والمعدات. با!ضافة إلى ذلك، يتم تخفيض الحق 

في استخدام ا4صل بشكل دوري من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها وفقًا لبعض عمليات إعادة القياس اللتزام ا!يجار.

اختارت المجموعة تطبيق النهج المبسط المعدل كما هو مسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عند تطبيق المعيار الجديد. عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم ١٦ للمرة ا4ولى على عقود التأجير التشغيلي، تم قياس حق استخدام الموجودات المؤجرة عموًما بمبلغ التزام ا!يجار، وذلك باستخدام معدل الفائدة في وقت التطبيق 
للمرة ا4ولى. تتطلب ا!فصاحات ا!نتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ من المجموعة كذلك عرض التسوية. تم تسوية التزامات ا!يجار خارج الميزانية العمومية كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما يلي إلى التزامات ا!يجار المعترف بها في ١ يناير ٢٠١٩.

ألف درهم

١٦٨,٨٥٧إلتزامات عقود اHيجار التشغيلية المدرجة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١٦٤,٣٤١تم خصمه باستخدام معدل االقتراض المتزايد للمستأجر في تاريخ التطبيق المبدئي

(٣,١٦١)ينزل: عقود ا!يجار قصيرة ا4جل المعترف بها على أساس القسط الثابت كمصاريف
(٨٧٦)ينزل: عقود ا!يجار منخفضة القيمة المعترف بها على أساس القسط الثابت كمصاريف

(١,١٩٨)ينزل: إعادة تقييم عقود كإتفاقيات خدمة
(١٢٦,٦١٨)يضاف/(ينزل): التعديالت نتيجة لمعالجة مختلفة لخيارات التمديد وا!نهاء

٣٢,٤٨٨مطلوبات عقود ا!يجار المعترف بها كما في ١ يناير ٢٠١٩
والتي تظهر كـ:

١٠,٠٩٧مطلوبات عقود ا!يجار المتداولة
٢٢,٣٩١ مطلوبات عقود ا!يجار غير المتداولة

٣٢,٤٨٨

تم قياس حق استخدام الموجودات المرتبطة بعقود إيجار العقارات بمبلغ يعادل التزام ا!يجار، وتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات مقدمًا أو مدفوعات عقود ا!يجار المستحقة 
المتعلقة بهذا العقد المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. ولم تكن هناك عقود تأجير مثقلة با!لتزامات كان سيتطلب تعديلها على حق إستخدام 

الموجودات في تاريخ التطبيق المبدئي. 

لقد أثر التغيير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في بيان المركز المالي الموحد في ١ يناير ٢٠١٩:

حق استخدام الموجودات - زيادة بمبلغ ٣٢٫٤٨٨ ألف درهم. •
إلتزامات عقود ا!يجار (متداولة وغير متداولة) - زيادة بمبلغ ٣٢٫٤٨٨ ألف درهم. •

الخطوات العملية 
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ للمرة ا4ولى، استخدمت المجموعة الخطوات العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:

االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود ا!يجار مثقلة با!لتزامات؛ •
محاسبة عقود ا!يجار التشغيلي مع فترة إيجار متبقية تقل عن ١٢ شهًرا كما في ١ يناير ٢٠١٩ كعقود إيجار قصيرة ا4جل؛  •
عدم فصل المكونات غير المؤجرة عن مكونات التأجير وبدًال من ذلك إحتساب كل مكون من مكونات التأجير وأي مكون من مكونات الخدمة/المكون غير المؤجر كمكون  •

تأجير واحد؛
استبعاد التكاليف المباشرة ا4ولية لقياس حق إستخدام ا4صل في تاريخ التطبيق المبدئي؛ و •
استخدام ا!دراك المتأخر في تحديد فترة عقد ا!يجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد ا!يجار. •

اختارت المجموعة أيًضا عدم إعادة تقييم إذا كان العقد هو، أو يتضمن عقد إيجار في تاريخ التطبيق المبدئي. بدًال من ذلك، بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ االنتقال، اعتمدت 
المجموعة على تقييمها عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ "عقود ا!يجار" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية للتقارير المالية رقم ٤ "لتحديد فيما إذا كان الترتيب يحتوي 

على عقد إيجار".

التأثير على إفصاحات القطاع 
ارتفعت موجودات القطاع ومطلوبات القطاع في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ نتيجًة للتغيير في السياسة المحاسبية. يتم حاليًا إدراج التزامات عقود ا!يجار في مطلوبات القطاع، في حين أن 

التزامات عقود التأجير التشغيلية كانت مستبعدة من التزامات القطاع. تأثرت القطاعات التالية بالتغيير في السياسة:
 

موجودات 
القطاع

ألف درهم

مطلوبات 
القطاع

ألف درهم

٣,١١٧٣,١٧٦قطاع ا4نشطة الزراعية
٧٢,٤٢٨٧٠,٨٥٤قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة يتبع  .٢
 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية   ١-٢

أنشطة التأجير الخاصة بالمجموعة وكيفية إحتسابها:
تقوم المجموعة بتأجير ا4راضي والمباني، المركبات والشاحنات. عادًة ما تكون عقود ا!يجار لفترات ثابتة إستناداً إلى طبيعة ا4صل المؤجر ولكن قد يكون لها خيار التمديد. يتم 

التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط وا4حكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات عقود ا!يجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام 
ا4صول المؤجرة كضمان 4غراض االقتراض.

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، تم تصنيف عقود إيجار الممتلكات وا�الت والمعدات كعقود إيجار تشغيلية. تم تحميل المدفوعات بموجب عقود ا!يجار (مخصومًا منها أية حوافز مستلمة 
من المؤجر) إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد ا!يجار.

من ١ يناير ٢٠١٩، تم االعتراف بعقود ا!يجار كحق إستخدام ا4صل وااللتزام المقابل في التاريخ الذي يتوفر فيه ا4صل المؤجر لالستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار 
بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة ا!يجار بحيث تحقق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. 

يتم استهالك حق إستخدام ا4صل على أساس فترة العمر ا!نتاجي ل�صل ومدة ا!يجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة   ٢-٢

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩ في هذه البيانات المالية الموحدة. 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

١ يناير ٢٠١٩تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ خصائص التسديد المبكر مع التعويضات السلبية وتعديل المطلوبات المالية

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ أنه 4غراض تقييم ما إذا كانت ميزة الدفع مقدمًا تفي بشرط مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط، 
يجوز للطرف الذي يمارس الخيار أن يقوم بالدفع أو الحصول على تعويض معقول عن الدفع المقدم بغض النظر عن سبب الدفع المقدم. بمعنى آخر، ال 

تفشل ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي تلقائًيا مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط.

يتم تطبيق التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩، مع السماح بالتطبيق المبكر. توجد هناك أحكام انتقالية محددة بناًء على تاريخ 
تطبيق التعديالت للمرة ا4ولى، فيما يتعلق بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة: المتعلقة في الحصص طويلة ا4جل في الشركات 
الزميلة أو المشاريع المشتركة.

١ يناير ٢٠١٩

توضح هذه التعديالت بأن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ ا4دوات المالية على الحصص طويلة ا4جل في شركة زميلة أو 
مشروع مشترك والتي تشكل جزءاً من صافي ا!ستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية عليها.

دورة التحسينات السنوية ٢٠١٧-٢٠١٥ على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ إندماج 
ا4عمال والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١ الترتيبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢ ضرائب الدخل والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٣ 

تكاليف ا!قتراض.

١ يناير ٢٠١٩

تتضمن التحسينات السنوية على أربعة معايير:

١ يناير ٢٠١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢ ضريبة الدخل

توضح التعديالت أنه على المنشأة االعتراف بالنتائج المترتبة على ضريبة الدخل على أنصبة ا4رباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل ا�خر أو حقوق 
 الملكية وفًقا للمكان الذي اعترفت فيه المنشأة أساسًا بالمعامالت التي ولدت ا4رباح القابلة للتوزيع. 

هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت الضريبة المختلفة تنطبق على ا4رباح الموزعة وغير الموزعة.

١ يناير ٢٠١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٣ تكاليف ا!قتراض

توضح التعديالت أنه في حال أي اقتراض محدد ال يزال مستحقًا بعد أن يكون ا4صل ذو العالقة جاهزاً لالستخدام المقصود أو البيع، يصبح ذلك االقتراض 
جزء من ا4موال التي تقترضها المنشأة بشكل عام عند احتساب معدل الرسملة على االقتراض العام.

١ يناير ٢٠١٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ اندماج ا4عمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ أنه عندما تحصل المنشأة على السيطرة على ا4عمال التي هي عملية مشتركة، تقوم 
المنشأة بتطبيق متطلبات دمج ا4عمال المحققة على مراحل، بما في ذلك إعادة قياس حصتها المحتفظ بها سابقًا في العملية المشتركة بالقيمة 

 العادلة. تشتمل الحصة المحتفظ بها سابقًا التي يعاد قياسها أي موجودات ومطلوبات وشهرة 
غير معترف بها والمتعلقة بالعملية المشتركة.

١ يناير ٢٠١٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١ الترتيبات المشتركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

 توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١ أنه عندما يحصل الطرف الذي يشارك في العملية المشتركة، 
 ولكن ال يمتلك سيطرة مشتركة عليها، إن العملية المشتركة والتي هي أعمال متحصل من خاللها على سيطرة مشتركة على 

مثل هذه العملية المشتركة، فإن المنشأة ال تقم بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقًا في العملية المشتركة.

١ يناير ٢٠١٩تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩ منافع الموظفين المتعلق بتعديالت، تقليص أو تسوية الخطة

توضح التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩ "منافع الموظفين" المحاسبة الخاصة بتعديالت خطة المنافع المحددة، وتقليصها وتسويتها.

١ يناير ٢٠١٩تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية !عداد التقارير المالية رقم ٢٣ عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل

يتناول التفسير تحديد الربح/(الخسارة) الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير المستخدمة، إعفاءات الضريبة غير المستخدمة ومعدالت 
الضريبة، عندما يكون هناك عدم يقين حول معالجات الضريبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢. وعلى وجه التحديد يأخذ باالعتبار:

إذا كان ينبغي اعتبار معالجات الضريبة بشكل جماعي؛ •
االفتراضات المتعلقة باختبارات السلطات الضريبية؛ •
تحديد الربح/ (الخسارة) الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير المستخدمة، إعفاءات الضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة؛ و •
أثر التغيرات في الحقائق والظروف. •

لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي أثر جوهري على هذه البيانات المالية الموحدة، ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبات المستقبلية.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر   ٢-٣

بتاريخ إعتماد هذه لبيانات المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

 تعريف المادية - تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ عرض البيانات المالية والمعيار المحاسبي الدولي 
رقم ٨ التغييرات في التقديرات وا4خطاء المحاسبية

١ يناير ٢٠٢٠

يوضح التعريف الجديد بأن تكون "المعلومات هي جوهرية إذا كان ا!همال أو الخطأ أو التعتيم عليها قد يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها 
المستخدمون ا4ساسيون للبيانات المالية الموحدة ذات ا4غراض العامة على أساس تلك البيانات المالية الموحدة، والتي تقدم معلومات مالية عن 

منشأة محددة."

١ يناير ٢٠٢٠تعريف ا4عمال - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ إندماج االعمال

توضح التعديالت أنه لكي يتم اعتبار ا4نشطة كأعمال تجارية، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من ا4نشطة وا4صول، كحد أدنى، مدخالت وعملية 
جوهرية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات. يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا أن ا4عمال يمكن أن توجد بدون 

إدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتكوين المخرجات. أي أن المدخالت والعمليات المطبقة على هذه المدخالت يجب أن يكون لها "القدرة على 
المساهمة في تكوين المخرجات" بدًال من "القدرة على تكوين المخرجات".

١ يناير ٢٠٢٠تعديالت على المراجع حول ا!طار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية

 تتعلق التعديالت على المراجع حول ا!طار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية على المعيار الدولي للتقارير 
المالية أرقام ١٤,٦,٣,٢ والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ٣٨,٣٧,٣٤,٨,١ وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام٢٠,١٩,١٢ 

و٢٢، والتفسير رقم ٣٢ لتحديث تلك ا4حكام فيما يتعلق بالمراجع إلى وا!قتباس من ا!طار أو ل�شارة إلى ذلك عندما يتم ا!شارة إلى إصدار مختلف 
من ا!طار المفاهيمي.

١ يناير ٢٠٢٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧ ا4دوات المالية: ا!فصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ - ا4دوات المالية

التعديالت المتعلقة بمسائل ما قبل االستبدال في سياق إعادة تشكيل ايبور

١ يناير ٢٠٢٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧: عقود التأمين

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ قياس التزامات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء با!لتزامات، ويوفر نهجًا أكثر توحيداً للقياس والعرض 
لجميع عقود التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

١٧ محل المعيار الدولي للتقارير المالية ٤ عقود التأمين اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢١.

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة يتبع  .٢
 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  ٢-٢

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٧٨٧٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ استثمارات في شركات زميلة ومشاريع 
مشتركة (٢٠١١) المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في ا4صول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى 
 أجل غير مسمى. 

 ال يزال التطبيق 
مسموح به.

 -تتوقع ا!دارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق، 
وقد ال يكون لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة، أي تأثير جوهري على البيـانات المالية الموحدة للمجموعة في فتـرة التطبيق المبدئي.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية  .٣

بيان التوافق
تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على المعايير الدولية للتقارير المالية وتتوافق مع النظام ا4ساسي للشركة وحيثما ينطبق، مع القانون االتحادي لدولة ا!مارات العربية المتحدة 

رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

أساس اHعداد
لقد تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدرهم ا!ماراتي (الدرهم) وتم تقريبها 4قرب ألف (ألف درهم)، وهي العملة الوظيفية للمجموعة. 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التي تم إدراجها. 

أساس التوحيد
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة. 

ينظم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة ينطبق على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت ذات ا4غراض الخاصة أو المنشآت 
المنظمة. 

يتمثل تعريف السيطرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ١٠ هو أن المستثمر يسيطر على شركة مستثمر بها عندما يكون معرض إلى، أو يكون لديه حقوق في عائدات متغيرة 
من إرتباطه مع الشركة المستثمر بها ولديه القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة المستثمر بها. لتطبيق تعريف السيطرة في المعيار الدولي للتقارير 

المالية ١٠، يجب استيفاء جميع المعايير الثالثة التالية، بما في ذلك: 

|يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛  (أ) 
(ب) يكون المستثمر معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات متغيرة من إرتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ و

أن يكون لدى المستثمر القدرة على ممارسة نفوذه على الشركة المستثمر بها للتأثير على قيمة عائدات المستثمر. (ج) 

الشركات التابعة 
تتمثل الشركات التابعة في الشركات المستثمر بها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها إذا كانت تستوفي معايير السيطرة. تقوم 

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

توقف تلك السيطرة.

الحصص غير المسيطرة 
يتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئًيا بحصتها التناسبية للشركة المستحوذة في صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ ا!ستحواذ. يتم احتساب التغيرات في حصة 

المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية. 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بإيقاف ا!عتراف بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة تتعلق بها با!ضافة إلى المكونات 
ا4خرى لحقوق الملكية. يتم ا!عتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة بالقيمة العادلة عند فقدان 

السيطرة.

إندماج ا4عمال
يتم إستخدام طريقه ا!ستحواذ في المحاسبة !حتساب ا!ستحواذ على الشركات التابعة من قبل المجموعة. يتم قياس تكلفه ا!ستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المستحوذ 

عليها، وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة، أو المحتملة في تاريخ المعاملة، با!ضافة إلى القيمة العادلة 4ي مبلغ محتمل دفعه.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية يتبع  .٣

يتم تسجيل الزيادة في المقابل المالي المحول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ ا!ستحواذ 4ي حصة ملكية سابقة في 
 الشركة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة التي المستحوذ عليها كشهرة تجارية. 

إذا كانت أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في حالة الشراء بسعر مخفض، يتم ا!عتراف بالفرق مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغيير السيطرة
يتم احتساب المعامالت ذات الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية – وهي كالمعامالت التي تتم مع المالكين بصفتهم مالكًا. يتم 

تسجيل المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ا!ستبعاد في الحقوق غير المسيطرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد 
يتم حذف كافة المعامالت وا4رصدة الداخلية فيما بين شركات المجموعة، وا!يرادات والمصاريف غير المحققة الناتجة عن المعامالت فيما بين شركات المجموعة. يتم حذف 

المكاسب غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها. يتم حذ 
 الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي بتم بها حذف المكاسب غير المحققة، ولكن فقط إلى المدى 

الذي ال يوجد فيه دليل على إنخفاض القيمة.

التقارير عن القطاعات
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى ا!دارة التنفيذية للمجموعة. 

يعتبر قطاع التشغيل أحد مكونات المجموعة التي تقوم بأنشطة أعمال والتي يمكن أن تحقق منها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك ا!يرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت 
 التي تتم مع أي من المكونات ا4خرى للمجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منتظم 

 من قبل ا!دارة التنفيذية للمجموعة من أجل إاتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها، والتي تتوفر عنها معلومات مالية عنها 
(انظر إيضاح ٣٣).

عمالت أجنبية 
المعامالت وا4رصدة (أ) 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت ا4جنبية إلى العملة التشغيلية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو التقييم عند إعادة قياس البنود. 
يتم ا!عتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت ا4جنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت الجنبية وفقًا 4سعار الصرف 

السائدة في نهاية السنة في بيان الربح أو الخسارة ضمن "مصاريف تمويل".

يتم عرض مكاسب وخسائر صرف العمالت الجنبية التي تتعلق بالقروض والنقد ومرادفات النقد في بيان الربح او الخسارة الموحد ضمن "مصاريف تمويل".

(ب)  شركات المجموعة
يتم تحويل النتائج والمركز المالي لكافة الشركات التابعة للمجموعة (التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة تشغيلية تختلف عن عملة العرض إلى عملة 

العرض كما يلي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر ا!قفال السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد؛  (١)
يتم تحويل ا!يرادات والمصاريف لكل بيان من الربح أو الخسارة وفقًا للسعر السائد في تاريخ المعاملة؛ و  (٢)

يتم ا!عتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد.  (٣)

ممتلكات وآالت ومعدات 
يتم قياس بنود الممتلكات وا�الت والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة على المصاريف المنسوبة بشكل 
مباشر إلى اقتناء أو إنشاء ا4صل. تشمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيًا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة إلى إحضار الموجودات ل�ستخدام 

 المقصود منه، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي توجد به الموجودات. 
تتم رسملة البرامج المشتراة التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات. عندما يكون 4جزاء أي بند من الممتلكات وا�الت 

والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات وا�الت والمعدات.

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة ل�صل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج للمجموعة فوائد اقتصادية 
مستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون با!مكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف ا!صالح والصيانة ا4خرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها 

فيها.

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة يتبع  .٢

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر يتبع   ٣-٢

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٨٠٨١ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

ملخص بأهم السياسات المحاسبية يتبع  .٣

ال يتم إحتساب إستهالك على أراضي التملك الحر لكنها تخضع !ختبار إنخفاض القيمة، بينما يحتسب االستهالك على الموجودات ا4خرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع 
تكلفتها أو إعادة تقييمها إلى قيمها المتبقية على مدى عمرها ا!نتاجي المقدر، كما يلي:

٢٠-٤٠ سنةالمباني
٢-٢٠ سنةا�الت والمعدات

٤-٨ سنواتالمركبات
٤-٨ سنواتأثاث وتجهيزات 

تتم مراجعة القيم المتبقية وا4عمار ا!نتاجية للموجودات، ويتم تعديلها عند الضرورة في نهاية كل فترة تقرير. يتم تخفيض القيمة الدفترية المدرجة مباشرًة إلى القيمة القابلة 
لالسترداد إذا كانت القيمة المدرجة ل�صل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد (راجع إيضاح ٣ "انخفاض قيمة الموجودات غير المالية"). يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن 

ا!ستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة المدرجة، ويتم إدراجها ضمن "ا!يرادات ا4خرى" في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

اعمال رأسمالية قيد ا!نجاز
 تقوم المجموعة برسملة جميع التكاليف المتعلقة بإنشاء الممتلكات وا�الت والمعدات كأعمال رأسمالية قيد ا!نجاز، حتى تاريخ إنجاز وتشغيل 

تلك الموجودات. 

ثم يتم تحويل هذه التكاليف بعد ذلك من ا4عمال الرأسمالية قيد ا!نجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات عند االنتهاء من التشييد، ويتم استهالكها على مدى أعمارها ا!نتاجية 
االقتصادية من تاريخ ا!نجاز والتشغيل.

الموجودات غير الملموسة
الشهرة التجارية

تمثل الشهرة التجارية الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة في الشركة التابعة المستحوذ عليها في تاريخ ا!ستحواذ.

يتم اختبار الشهرة سنوًيا لتحديد انخفاض القيمة ويتم قيدها بالتكلفة ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. ال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية. 
تتم العمليات الحسابية على أساس التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المولدة للنقد ذات الصلة ويتم خصمها بمعدل خصم مناسب، يتطلب تحديده ممارسة بعض ا4حكام.

يتم تخصيص الشهرة إلى الوحدات المولدة للنقد لغرض اختبار انخفاض القيمة. يتم إجراء التخصيص للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المتوقع 
إستفادتها من دمج ا4عمال الذي ينشأ عنه الشهرة التجارية ويتم تحديدها وفقًا للقطاعات التشغيلية.

الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالقيمة العادلة والتي تعكس توقعات السوق !حتمالية تدفق المنافع ا!قتصادية المستقبلية 

المتضمنة في ا4صل إلى المجموعة.

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات ا4عمار ا!نتاجية المحددة بالتكلفة ناقًصا ا!طفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم االعتراف با!طفاء على أساس 
 القسط الثابت على مدى أعمارها ا!نتاجية المقدرة. يتم مراجعة العمر ا!نتاجي المقدر وطريقة ا!طفاء في نهاية كل فترة تقرير، 

مع احتساب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات ا4عمار ا!نتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها !نخفاض القيمة سنوًيا أو أكثر إذا كانت ا4حداث والظروف تشير إلى أن القيمة 
المدرجة قد إنخفضت قيمتها إما بصورة فردية أو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد. 

 تتم مراجعة ا4عمار ا!نتاجية للموجودات غير الملموسة ذات ا4عمار ا!نتاجية غير المحددة سنويًا لتحديد ما إذا كان تقييم ا4عمار ا!نتاجية ال يزال مالئمًا. 
في حال عدم مالئمته، يتم إجراء التغيير في ا4عمار ا!نتاجية من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي. يتم قياس المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير 

الملموسة على أساس الفرق بين صافي متحصالت ا!ستبعاد والقيمة المدرجة ل�صل ويتم ا!عتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يتم إلغاء ا!عتراف با4صل.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 ال تخضع الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد - على سبيل المثال، الشهرة التجارية أو الموجودات غير الملموسة غير الجاهزة ل�ستخدام ل�طفاء 

ويتم اختبارها سنويا !نخفاض القيمة. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع ل�ستهالك أو ا!طفاء !نخفاض القيمة عندما تشير ا4حداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة المدرجة 
قد ال تكون قابال لالسترداد. يتم ا!عتراف بخسارة إنخفاض القيمة وفقًا للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة المدرجة ل�صل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي 

القيمة العادلة ل�صل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة في ا!ستخدام أيهما أعلى. 4غراض تقييم !نخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات 
نقديه يمكن تحديدها بشكل منفصل (الوحدات المنتجة للنقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة التجارية التي تعرضت !نخفاض القيمة مقابل إحتمال عكس 

إنخفاض القيمة بتاريخ التقرير.
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المخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة (الوارد أوًال – صادر أوًال). تشمل تكلفة المخزون على المصاريف 

 المتكبدة ل�ستحواذ على المخزون، تكلفة ا!نتاج او التحويل والتكاليف ا4خرى المتكبدة في نقل المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين. 
فيما يتعلق بالمخزون المصنع، تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من المصاريف العامة ل�نتاج على أساس معدل الطاقة ا!ستيعابية ا!عتيادية. ويستثني من ذلك تكاليف 

االقتراض.

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيع المقدر في سياق ا4عمال االعتيادية، ناقًصا مصاريف البيع المتغيرة المطبقة. 

ا9رصدة لدى البنوك والنقد
يتضمن النقد ومرادفات النقد، في بيان التدفقات النقدية الموحد، على النقد في الصندوق، النقد لدى البنوك والودائع المحتفظ بها لدى البنوك التي لها تواريخ استحقاق أصلية ال تزيد 

عن ثالثة أشهر معدلة للحسابات البنكية المكشوفة وحساب الضمان. 

يتضمن النقد ومرادفات النقد، في بيان المركز المالية الموحد، على النقد في الصندوق، النقد لدى البنوك والودائع المحتفظ بها لدى البنوك عند الطلب وحساب الضمان. 

تظهر الحسابات البنكية المكشوفة ضمن القروض البنكية الحالية.

رأس المال
يتم تصنيف ا4سهم العادية كحقوق ملكية.

الذمم الدائنة التجارية 
تتمثل الذمم التجارية الدائنة بالتزامات بسداد قيمة السلع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق ا4عمال االعتيادية من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية 

كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل ا!عتيادية للمنشأة إذا كانت أطول). إذا لم يكن ا4مر كذلك، يتم عرضها 
كمطلوبات غير متداولة.

يتم ا!عتراف بالذمم التجارية الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

القروض 
يتم ا!عتراف بالقروض مبدئًيا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة. يتم ا!عتراف بأي فرق بين المتحصالت (بالصافي 

من تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 يتم ا!عتراف بالرسوم المدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن يتم سحب جميع التسهيالت البنكية أو جزء منها. 
وفي هذه الحالة، يتم ا!عتراف بالرسوم في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة القرض.

مزايا الموظفين
يتم تحميل مخصصات الموظفين قصيرة ا4جل عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم ا!عتراف بإلتزام المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي 

لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

المكافآت وخطط الحوافز طويلة ا4جل 
تقوم المجموعة با!عتراف بمطلوبات المكافآت والحوافز طويلة ا4جل في بيان الربح والخسارة الموحد على أساس ا!ستحقاق. تخضع إمتيازات ا!دارة لموافقة مجلس ا!دارة 

وترتبط بأداء ا4عمال.

خطة المساهمات محددة
يتم أداء مساهمات التقاعد الشهرية فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة ا!مارات العربية المتحدة المستحقين بمقتضى القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠. تتولى دائرة المالية 

بحكومة أبوظبي إدارة صندوق المعاشات والتقاعد، ممثلة في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد !مارة أبوظبي.

خطة التعويضات المحددة
يتمثل برنامج التعويضات المحددة بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين بخالف برنامج المساهمات المحددة. تقوم المجموعة حالًيا بتطبيق برنامج غير خاضع للتمويل خاص 
بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين طبقًا ل�حكام السارية في قانون العمل االتحادي لدولة ا!مارات العربية المتحدة، ويرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومستوى آخر راتب 

 أساسي للموظف. يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق ببرنامج التعويضات المحددة من خالل تقدير 
 قيمة التعويضات المستقبلية التي إكتسبها الموظفين مقابل خدمتهم في الفترتين الحالية والسابقة والتي يتم خصمها لتحديد قيمتها الحالية. 

 يتم خصم أي تكاليف غير معترف بها للخدمة السابقة. إن معدل الخصم هو العائد في تاريخ التقييم لسندات صادرة من شركات بالواليات المتحدة مصنفة 
على انها (أأ)، ويكون هذا هو السوق البديل في حالة عدم وجود سوق واسع النطاق لسندات صادرة من شركات بدولة ا!مارات العربية المتحدة وفقًا لما يحدده ا!كتواريون.

يتم إجراء ا!حتساب بصورة سنوية من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة ا!ئنمان المتوقعة. عندما يتم تحسين إمتيازات الخطة، يتم ا!عتراف بحصة التعويضات 
الزائدة الخاصة بالخدمة السابقة للموظفين ضمن المكاسب او الخسائر بأقساط متساوية على متوسط الفترة حتى يتم إستحقاق التعويضات. إلى المدى الذي تصبح عنده 

التعويضات مستحقة في الحال. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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يتم ا!عتراف بالمصاريف مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. تقوم المجموعة با!عتراف بكافة المكاسب والخسائر ا!كتوارية الناتجة عن خطط التعويضات المحددة في بيان 
الدخل الشامل ا�خر وكافة المصاريف المتعلقة بخطط التعويضات المحددة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

المخصصات
 يتم االعتراف بمخصصات المطالبات عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمن ويكون من المرجح أن يلزم إجراء 

 تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة. ال يتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بالخسائر 
التشغيلية المستقبلية.

 عندما تكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن إحتمالية أن يستدعي ا4مر إجراء تدفق خارجي وتسوية االلتزام يتم تحديدها بالنظر إلى درجة 
االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بمخصص ما حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال 
والمخاطر المرتبطة بااللتزام. 

إيرادات التمويل ومصاريف التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على الودائع تحت الطلب والمكاسب على ا4دوات المالية المشتقة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند إستحقاقها، باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية.

تتكون مصاريف التمويل من مصاريف الفائدة على القروض وخسائر صرف العمالت ا4جنبية. يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض في بيان الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية.

توزيعات ا9رباح
يتم االعتراف بتوزيعات ا4رباح على مساهمي المجموعة كالتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات ا4رباح من قبل مساهمي 

المجموعة.

التعويضات والمنح الحكومية
يتم ا!عتراف بالمبالغ المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعمة في إمارة أبوظبي في بيان الربح أو الخسارة الموحد كخصم من تكلفة 

المبيعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر فيها معاملة البيع.

الزكاة وضريبة الدخل ا9جنبية
تخضع عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة. يتم تقديم الزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب.

يتم تقديم ضريبة الدخل للشركات التابعة في الخارج التي تعمل ضمن السلطة الخاضعة للضريبة وفًقا للوائح ضريبة الدخل ذات الصلة في بلدان التأسيس. يتم تسجيل التسويات 
الناتجة عن التقديرات النهائية لضريبة الزكاة والدخل ا4جنبي في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

 إن مصاريف أو إيرادات ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية على أساس معدل ضريبة الدخل 
 المطبقة لكل سلطة قضائية معدلة بالتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي تعود إلى الفروق المؤقتة وإلى الخسائر الضريبية 

غير المستخدمة.

يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو المعمول بها بشكل جوهري في نهاية فترة إعداد التقارير في الدول التي تعمل فيها المجموعة وتنتج 
إيرادات خاضعة للضريبة. تقوم ا!دارة دورًيا بتقييم المواقف المتخذة في ا!قرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي يخضع فيها التنظيم الضريبي المعمول به للتفسير. ويحدد 

ا4حكام عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبية.

موجودات/مطلوبات الضريبة المؤجلة
يتم ا!عتراف بالضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد والقواعد الضريبية المقابلة المستخدمة في 

إحتساب الربح الخاضع للضريبة. يتم االعتراف بوجه عام بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم ا!عتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عموًما 
لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون ا4رباح الخاضعة للضريبة متاحة مقابل تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الضريبية 

غير المستخدمة التي يمكن استخدامها. ال يتم ا!عتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت والخسائر الضريبية غير المستخدمة عن ا!عتراف المبدئي 
(بخالف إندماج ا4عمال) بالموجودات والمطلوبات في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو الربح المحاسبي. با!ضافة إلى ذلك، ال يتم ا!عتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة إذا 

كان الفرق المؤقت ناتًجا عن ا!عتراف المبدئي بالشهرة.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية يتبع  .٣

تتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه توفر أرباح ضريبية كافية للسماح 
باسترداد كل أو جزء من الموجودات.

 يتم قياس مطلوبات وموجودات الضرائب المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو ا4صل المحقق، 
على أساس معدالت الضرائب (وقوانين الضرائب) التي تم تشريعها أو تشريعها بشكل جوهري بحلول نهاية فترة التقرير. يعكس قياس مطلوبات وموجودات الضريبة المؤجلة 

العواقب الضريبية التي ستتبع من الطريقة التي تتوقع بها المجموعة، في نهاية فترة التقرير، إسترداد أو تسديد القيمة المدرجة لموجوداتها ومطلوباتها.

العائد على السهم
تقوم المجموعة بعرض بيانات حول العائد على السهم. يتم إحتساب العائد على السهم من خالل تقسيم المكاسب أو الخسائر العائدة إلى مساهمي المجموعة على المتوسط 

المرجح لعدد ا4سهم القائمة خالل السنة.

اHعتراف باHيرادات 
يتم قياس ا!يرادات على أساس البدل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه من عقد مع العميل ويستثني المبالغ التي تم تحصيلها بالنيابة عن أطراف أخرى. تعترف المجموعة 

با!يرادات عندما تقوم بالسيطرة على منتج أو خدمة ما 4حد العمالء.

بيع البضائع
عادًة ما تشتمل العقود المبرمة مع العمالء للمجموعة لبيع البضائع على إلتزام أداء واحد. استنتجت المجموعة أنه يجب االعتراف با!يرادات من بيع البضائع عند نقطة زمنية معينة 

عند تحويل السيطرة على ا4صل للعميل، بشكل عام عند تسليم البضائع.

تتضمن بعض عقود بيع البضائع التي يتم تقديمها للعمالء العديد من البدالت بما في ذلك الحق في ا!عادة وخصومات الكميات. ينشأ عن حق إعادة البضائع وخصومات الكميات بدل 
متغير. يتم تقدير البدل المتغير عند بداية العقد ويتم تقييدها حتى يتم ا!نتهاء من حالة عدم اليقين المرتبطة بها. إن تطبيق القيد على البدل المتغير يزيد من مقدار ا!يرادات التي 

سيتم تأجيلها.

حق إعادة البضائع 
 عندما يسمح العقد للعميل الحق بإعادة البضائع خالل فترة زمنية محددة. يكون البدل المستلم من العميل متغير الن العقد يسمح للعميل بإعادة المنتجات، 

إن وجدت. تستخدم المجموعة طريقه القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي سيتم إعادتها 4ن هذه الطريقة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ البدل المتغير الذي سيكون للمجموعة الحق 
فيه. تقوم المجموعة بتطبيق المتطلبات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ بخصوص تقديرات التقييد المتعلقة بالبدل المتغير لتحديد مبلغ البدل المتغير الذي يمكن 

إدراجه في سعر المعاملة. تقوم المجموعة بتسجيل إلتزام مقابل إعادة المبلغ للعميل وتسجيل أصل مقابل الحق في إسترداد المنتجات من العميل بشكل منفصل في بيان 
المركز المالي الموحد. 

حسومات الكميات
تقدم المجموعة حسومات الكميات بأثر رجعي لعمالء ومنتجات مختارة وفقا للشروط المحددة في العقد. يتم مقاصة الحسومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل 

العمالء عن عمليات الشراء الالحقة. يؤدي تطبيق حسومات الكميات بأثر رجعي إلى زيادة البدل المتغير. ولتقدير البدل المتغير الذي التي سيتم الحصول عليه، قامت المجموعة 
 بتطبيق الطريقة الصحيحة لكل عميل وفقًا لخطة الخصم المتفق عليها التي يتوقع أنها أفضل مبلغ بدل متغير. 

بعد ذلك تقوم المجموعة بتطبيق الشروط المتعلقة بالتقديرات المقيدة للبدل المتغير. وفًقا لذلك، قامت المجموعة با!عتراف بمطلوبات العقود المتعلقة بالحسومات 
المستقبلية المتوقعة. 

البدالت المدفوعة أو المستحقة للعمالء
تقوم المجموعة بدفع رسوم حصرية، رسوم العرض، رسوم إعادة العرض، رسوم االفتتاح ورسوم التسجيل لبعض العمالء لتقديم خدمات مختلفة. تقوم المجموعة بتقييم 

فيما إذا كانت هذه الخدمات منفصلة عند مقارنتها بالسلع المباعة للعمالء. بعد ذلك يتم ا!عتراف بالخدمات المنفصلة أو غير المنفصلة كمصاريف بيع وتوزيع أو خصمها مقابل 
ا!يرادات، على التوالي. 

عقود اHيجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ (مطبقة من ١ يناير ٢٠١٩)

المجموعة كمستأجر 
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو (أو يحتوي على) عقد إيجار، عند بدء العقد. تعترف المجموعة بحق استخدام الموجودات والتزامات ا!يجار المقابلة فيما يتعلق بجميع 
ترتيبات عقد ا!يجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود ا!يجار قصيرة ا4جل (المحددة كعقود إيجار مدتها ١٢ شهًرا أو أقل) وعقود ا!يجار ا4صول منخفضة القيمة. بالنسبة 

لهذه العقود، تعترف المجموعة بمدفوعات ا!يجار كمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد ا!يجار ما لم يكن أساس هناك أساس منتظم آخر أكثر 
تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من ا4صول المؤجرة.

يتم قياس مطلوبات عقود ا!يجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات ا!يجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، بعد الخصم باستخدام السعر الضمني في عقد ا!يجار. إذا تعذر تحديد 
هذا المعدل بسهولة، فإن المجموعة تستخدم معدل ا!قتراض المتزايد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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تشمل مدفوعات ا!يجار المدرجة في قياس مطلوبات عقود ا!يجار ما يلي:

مدفوعات عقود ا!يجار الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة ا4خرى)، ناقصًا أي حوافز عقود إيجار؛ •
مدفوعات عقود ا!يجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس بشكل مبدئي باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء؛ •
المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ •
سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات؛ و •
دفعات لغرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد ا!يجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد ا!يجار. •

يتم عرض مطلوبات عقود ا!يجار في بند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

 يتم قياس مطلوبات عقود ا!يجار الحًقا من خالل زيادة القيمة المدرجة لعكس الفائدة على مطلوبات عقود ا!يجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) 
ومن خالل تخفيض القيمة المدرجة لتعكس مدفوعات ا!يجار التي تم إجراؤها.

تقوم المجموعة بإعادة قياس مطلوبات عقود ا!يجار (وإجراء تعديل الى لحق إستخدام الموجودات ذات الصلة) كلما:

تغيرت مدة ا!يجار أو أن هناك حدث أو تغيير هام في الظروف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقود ا!يجار من خالل  •
خصم مدفوعات ا!يجار المعدلة باستخدام سعر الخصم المعدل.

تغيرت مدفوعات ا!يجار نتيجة التغييرات في المؤشر أو المعدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس مطلوبات  •
عقود ا!يجار من خالل مدفوعات ا!يجار المخصومة المعدلة باستخدام معدل خصم بدون تغيير (ما لم تتغير مدفوعات ا!يجار نتيجة التغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه 

الحالة يتم استخدام سعر الخصم المعدل).
تم تعديل عقد ا!يجار وال يتم احتساب تعديل عقد ا!يجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقود ا!يجار بناًء على مدة عقد ا!يجار المعّدل من  •

خالل مدفوعات ا!يجار المخصومة المعدلة باستخدام سعر الخصم المعدل على أساس تاريخ التعديل الفعلي.

لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة.

يتم إستهالك حق إستخدام الموجودات على مدى الفترة ا4قصر من مدة ا!يجار والعمر ا!نتاجي ل�صل ذات العالقة. إذا كان عقد ا!يجار ينقل ملكية ا4صل ا4ساسي أو أن تكلفة حق 
االستخدام تعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها على مدى العمر ا!نتاجي ل�صل ذا العالقة. يبدأ االستهالك في 

تاريخ بدء عقد ا!يجار.

يتم عرض حق إستخدام الموجودات كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ لتحديد ما إذا كان حق إستخدام ا4صل قد انخفضت قيمته ويتم إحتساب أي خسائر محددة في انخفاض القيمة كما هو موضح 
في سياسة "الممتلكات والممتلكات والمعدات".

المجموعة كمؤجر
يتم ا!عتراف بالمبالغ المستحقة من عقود ا!يجار بموجب عقد ا!يجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود ا!يجار. يتم توزيع إيرادات عقود التأجير 

التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود ا!يجار.

يتم االعتراف بإيرادات التأجير من عقود ا!يجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد ا!يجار ذي الصلة. يتم إضافة التكاليف المباشرة ا4ولية المتكبدة في التفاوض 
وترتيب عقد ا!يجار التشغيلي إلى القيمة المدرجة ل�صل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا!يجار.

عقود اHيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ (مطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٩) 
 يتم تصنيف عقود ا!يجار كإيجارات تمويلية عندما تنص شروط عقود ا!يجار على تحويل جميع المخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر بشكل جوهري. 

أما أنواع عقود ا!يجار ا4خرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية.

إن الموجودات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي يتم ا!عتراف بها مبدئيًا كموجودات للمجموعة بالقيمة العادلة بتاريخ بداية عقد ا!يجار أو إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية 
للحد ا4دنى لدفعات ا!يجار. يتم إدراج قيمة المطلوبات المقابلة للمؤجر في بيان المركز المالي كالتزامات عقود إيجار تمويلية.

يتم توزيع دفعات ا!يجار ما بين التكاليف المالية وتنزيل ل�لتزام المستحق بموجب عقد ا!يجار بهدف تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من ا!لتزام. ويتم ا!عتراف 
بتكاليف التمويل مباشرة إلى الربح أو الخسارة، إال إذا كانت عائدًة بصورة مباشرة إلى موجودات مؤهلة، وفي هذه الحالة يتم رسملتها وفقًا للسياسة العامة للمجموعة المتعلقة 

بتكاليف االقتراض. يتم ا!عتراف با!يجارات الطارئة كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها.

المجموعة كمستأجر
يتم االعتراف بدفعات عقود ا!يجار التشغيلية كمصروف وفقًا لقاعدة القسط الثابت وبناًء على فترة التأجير، إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني 
الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من ا4صل المؤجر. يتم ا!عتراف با!يجارات الطارئة الناشئة كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها. في حال تم استالم حوافز إيجاريه 

للدخول في عقود إيجار تشغيلية، يتم إدراج هذه الحوافز كمطلوبات. يتم ا!عتراف بإجمالي منافع الحوافز كتخفيض لمصروف ا!يجار وفقًا لقاعدة القسط الثابت إال عندما يكون 
هناك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من ا4صل المؤجر. 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية يتبع  .٣

ا9دوات المالية 
يتم ا!عتراف وإلغاء ا!عتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم ا4صل المالي بموجب الوقت 

المحدد من قبل السوق المعني. يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة با!ضافة إلى تكاليف المعاملة، ما عدا تلك الموجودات المالية المصنفة كإستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم ا!عتراف بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة با!ستحواذ على موجودات مالية المصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرًة في الربح أو الخسارة الموحد. 

يتم قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها بالكامل بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، وفقًا لتصنيف الموجودات المالية.

التصنيف والقياس - الموجودات المالية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس المال والفائدة بالتكلفة المطفأة. يتم 
 قياس المكسب أو الخسارة من استثمار دين الذي يتم قياسه الحقًا بالتكلفة المطفأة وليس جزًءا من عالقة التحوط في بيان 

الدخل الموحد عند استبعاد ا4صل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي:

موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ ا4صلي القائم؛ أو/و •
موجودات محتفظ بها ضمن نموذج ا4عمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع؛ أو  •
موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.  •

يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة، مع ا!عتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخسارة. 

إنخفاض القيمة
يتم خصم مخصص خسائر ا!ستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات.

 عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على ا4داة المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث التخلف 
عن السداد على ا4داة المالية كما في تاريخ التقرير مع وجود خطر حدوث تخلف على ا4داة المالية كما في تاريخ ا!عتراف ا4ولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار كٍل 

من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له. تشمل المعلومات 
المستقبلية التي يتم أخذها با!عتبار، ا�فاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها المدينون للمجموعة، ويتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين 

والهيئات ا4خرى المماثلة، با!ضافة إلى النظر في مختلف المصادر الخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة والمتعلقة بالعمليات ا4ساسية للمجموعة.

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

تدهور جوهري فعلي أو متوقع في ا4دوات المالية الخارجية (إن وجدت) أو التصنيف االئتماني الداخلي؛ •
حدوث تدهور ملحوظ في مؤشرات ا4سواق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة، على سبيل المثال، زيادة هامة في رصيد االئتمان، أسعار مقايضة العجز عن سداد  •

 االئتمان بالنسبة للمدين أو طول الفترة الزمنية؛ أو المبلغ الذي تكون فيه القيمة العادلة 4صل مالي أقل من 
التكلفة المطفأة؛

التغيرات السلبية القائمة أو المتوقعة في ا4عمال أو ا4وضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب؛ انخفاض هام في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه؛ •
تدهور هام فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين؛ •
الزيادات الهامة في مخاطر االئتمان على ا4دوات المالية ا4خرى لنفس المدين؛ •
حدوث تغير سلبي فعلي أو متوقع هام في البيئة التنظيمية واالقتصادية أو التكنولوجية للمدين، مما يؤدي إلى انخفاض هام في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه. •

بغض النظر عن نتائج التقييم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر ا!ئتمان على أصل مالي قد ارتفعت بشكل هام منذ ا!عتراف المبدئي عندما تتجاوز مدفوعات العقد تاريخ 
ا!ستحقاق، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت عكس ذلك.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية يتبع  .٣

إنخفاض القيمة يتبع

بالرغم مما سبق، تفترض المجموعة أن مخاطر ا!ئتمان على ا4داة المالية لم ترتفع بشكل هام منذ ا!عتراف المبدئي إذا تم تحديد ا4داة المالية بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة 
في تاريخ التقرير. 

يتم تحديد ا4دوات المالية بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

كانت ا4داة المالية لها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛ •
يتمتع المقترض بقدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في ا4جل القريب؛ و •
قد تؤدي التغيرات المعاكسة في ا4وضاع االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكنها ال تؤدي بالضرورة، إلى الحد من قدره المقترض على الوفاء بالتزاماته التدفقية النقدية  •

التعاقدية.

تأخذ المجموعة با!عتبار أن ا4صل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون ل�صل تصنيف ائتماني خارجي "درجة استثمارية" وفقًا للتعريف المفهوم عالمًيا أو إذا كان التقييم 
الخارجي غير متوفر، فإن ا4صل له تقييم داخلي لـ "قائم ا4داء". يعني قائم ا4داء أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ متأخرة السداد.

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

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

المحفظة والتي تزيد عن معدل فترة ا!ئتمان كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في ا4وضاع االقتصادية الوطنية أو المحلية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة.

قياس الخسارة ا!ئتمانية المتوقعة 
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لحسابات خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية وا4خرى، والتعويضات الحكومية المدينة، المستحق من جهات ذات لعالقة 

وا4رصدة لدى البنوك ونقد. إن خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. ُتستمد المعايير المستخدمة في ا!حتساب من النماذج ا!حصائية مطورة داخليًا 
من المجموعة وبيانات تاريخية أخرى ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة حسب االحتماالت. 

 تقوم المجموعة بتقييم خسائر إنخفاض القيمة في محفظة الذمم المدينة التجارية وا4خرى بإستخدام أساس قياس الخسارة المتوقعة بإستخدام 
النهج المبسط.

إلغاء ا!عتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء ا!عتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها 

جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب 
والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وإستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن المجموعة تقوم با!عتراف بحصتها المتبقية 
بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سدادها. أما في حالة إحتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات المالية فإن المجموعة تستمر 

با!عتراف بالموجودات المالية.

التقديرات وا9حكام المحاسبية  .٤

يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات وا4حكام التي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات ا4حداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف 
الراهنة. في إطار تطبيق السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة، التي تم بيانها في (أنظر إيضاح ٢) قامت ا!دارة بوضع ا4حكام التالية التي لها تأثير جوهري على قيم الموجودات 

والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

مخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعة الذمم المدينة التجارية 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر ا!ئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة. تستند معدالت المخصصات على ا4يام المستحقة السداد لمجموعات 

مختلفة من العمالء التي لها أنماط خسارة مماثلة (أي نوع العميل وتقييمه، والتغطية حسب خطابات الضمان).

تستند مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدالت التخلف التاريخية المالحظة للمجموعة. ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل تجربة خسارة االئتمان التاريخية مع 
معلومات مستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة (أي الناتج المحلي ا!جمالي) خالل السنة القادمة، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد 

حاالت التخلف عن السداد في السوق، يتم تعديل معدالت السداد التاريخية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت التخلف عن السداد التاريخية المالحظة ويتم تحليل التغيرات في 
التقديرات المستقبلية.

التقديرات وا9حكام المحاسبية يتبع  .٤

 إن تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التاريخية المالحظة والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر ا!ئتمانية المتوقعة هو تقدير هام. 
يكون مبلغ الخسارة ا!ئتمانية المتوقعة حساسًا للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف 

 االقتصادية أيًضا تمثل تخلف عن السداد الفعلي للعميل في المستقبل. إن المعلومات حول الخسارة ا!ئتمانية المتوقعة 
الخاصة بالذمم المدينة التجارية للمجموعة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة (راجع إيضاح ٣ "ا4دوات المالية").

ا9عمار اHنتاجية للممتلكات وا�الت والمعدات
تقوم ا!دارة بتحديد ا4عمار ا!نتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات وا�الت والمعدات استنادا إلى االستخدام المحدد للموجودات وا4عمار ا!قتصادية المقدرة لها. قد تؤدي 

التغيرات الالحقة في الظروف القائمة مثل التقدم التكنولوجي أو االستخدام المستقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف ا4عمار ا!نتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات 
ا4ولية.

اHنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة المدرجة ل�صل أو الوحدة المنتجة للنقد المبلغ القابل لالسترداد، ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. تستند القيمة 
العادلة ناقًصا تكاليف عملية احتساب ا!ستبعاد على البيانات التي يمكن مالحظتها من معامالت البيع الملزمة، التي تتم على أساس عمليات تجارية بحتة، 4صول مماثلة أو أسعار 

السوق التي يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف ا!ضافية ل�ستبعاد من الموجودات. يستند إحتساب القيمة المستخدمة على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تستمد التدفقات 
النقدية من الميزانية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطه أعاده الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز أداء الوحدة 

المنتجة للنقد. تعتبر القيمة القابلة ل�سترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة با!ضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
ومعدل النمو المستخدم 4غراض االستقراء. إن هذه التقديرات هي ا4كثر صلة بالشهرة التجارية وغيرها من ا4صول غير الملموسة ذات ا4عمار ا!نتاجية غير المحددة التي تعترف 

بها المجموعة. تم ا!فصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد، بما في ذلك تحليل الحساسية، وتوضيحها في هذه 
البيانات المالية الموحدة (انظر ا!يضاح ٧ و٨).

مخصص المخزون المتقادم
تقوم ا!دارة بمراجعة أعمار وحركات بنود مخزونها لتقييم الخسائر من التقادم على أساٍس منتظم. عند تحديد ما إذا كان من المقرر تسجيل المخصصات للتقادم في بيان الربح 
أو الخسارة الموحد، تقوم ا!دارة بإصدار أحكام حول ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى إمكانية نفاذ المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقق لهذا 

 المنتج والمواد الخام المنتهية صالحيتها أو التي إقترب تاريخ انتهاء صالحيتها والمواد الخام والبضائع 
تامة الصنع.

تحديد مدة عقد اHيجار
عند تحديد مدة عقد ا!يجار، تأخذ ا!دارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تحقق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار التمديد، أو خيار ا!نهاء. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات 

الالحقة لخيارات ا!نهاء) في مدة التأجير فقط إذا كان عقد ا!يجار مؤكًدا بشكل معقول (أو عدم إنهاؤها). لم يتم إدراج التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة في التزام ا!يجار 4نه 
ليس من المؤكد بشكل معقول أن عقود ا!يجار سيتم تمديدها (أو عدم إنهاؤها). 

خصم مدفوعات عقود اHيجار
 يتم خصم مدفوعات عقود ا!يجار باستخدام معدل ا!قتراض المتزايد للمجموعة باستثناء بعض العقود المتعلقة با4رض والمبانى، حيث يتم استخدام 

المعدل الضمني في عقد ا!يجار. قامت ا!دارة بتطبيق ا4حكام والتقديرات لتحديد معدل ا!قتراض المتزايد عند بدء عقد ا!يجار.

 لمزيد من المعلومات حول التقديرات المحاسبية وا4حكام وا!فتراضات الهامة في قياس القيم العادلة تم ا!فصاح عنها ضمن هذه البيانات 
المالية الموحدة.

حق إستخدام الموجودات    .٥
أرض ومباني

ألف درهم
مركبات

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

التكلفة
٨,١٩٠٢٤,٢٩٨٣٢,٤٨٨في ١ يناير ٢٠١٩ عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦

٣٦,٢٠٢٢٦,٥٧٠٦٢,٧٧٢إضافات خالل السنة

٤٤,٣٩٢٥٠,٨٦٨٩٥,٢٦٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
اHطفاء المتراكم

٧,٤٣٧١٢,٢٨٥١٩,٧٢٢محمل للسنة

٧,٤٣٧١٢,٢٨٥١٩,٧٢٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
القيمة المدرجة

٣٦,٩٥٥٣٨,٥٨٣٧٥,٥٣٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

إن تحليل تواريخ إستحقاق مطلوبات عقود ا!يجار موضحة في إيضاح رقم ١٦.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

ممتلكات وآالت ومعدات  .٦

أرض ومباني
ألف درهم

آالت ومعدات
ألف درهم

أثاث وتجهيزات
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد ا!نجاز
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة
٦٦٥,١٩١١,٠٥٠,١٧١٧٠,٢٥١٧٠,٦٦٩١٢٦,٧٦٩١,٩٨٣,٠٥١في ١ يناير ٢٠١٨

٤,٧٨٠١٨,٨١٢٤,٦٧٥٢,٢٠٤٦٩,٢٨٥٩٩,٧٥٦إضافات
–(١٠٢,٠٠٧)٤٨,٩٦٠٤٧,٦٣١٢,٧٩١٢,٦٢٥تحويالت

(١٤,٦٠٠)–(٦,٩٠٨)(١,٠٣٧)(٦,٦٥٥)–إستبعادات
(١٦٦)(١٦٦)––––شطب

(١٢,٧٢١)(٤,١٤٧)(١٥٥)(٢٥٦)(٦,٢٤٥)(١,٩١٨)إعادة تحويل العمالت

٧١٧,٠١٣١,١٠٣,٧١٤٧٦,٤٢٤٦٨,٤٣٥٨٩,٧٣٤٢,٠٥٥,٣٢٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١,٧٨٨١٩,٩٧١٢,٦٩٦٢,٠٣٠٨١,٢٩٥١٠٧,٧٨٠إضافات

–(١٢٠,٩٨٣)٢١,٣٢٤٩٦,١١١١,٨٤٦١,٧٠٢تحويالت
(٢٧,٣٤٥)–(٣,٤٤٣)(١٨,٢٧٠)(٥,٦٣٢)–إستبعادات

––٦٩٨(١٢,٠٥٦)(٣٢,١٠٨)٤٣,٤٦٦إعادة تصنيفات
(٢,٠١١)(١,٠١٦)––(٩٩٥)–شطب

(١,٧٧٧)(٦١٦)٣٢٢٦(١,١٦٤)(٥٥)إعادة تحويل العمالت

٣١٧٨٣,٥٣٦١,١٧٩,٨٩٧٥٠,٦٧٢٦٩,٤٤٨٤٨,٤١٤٢,١٣١,٩٦٧ ديسمبر ٢٠١٩
االستهالك المتراكم

٨٦١,٤٧٣–٢١٢,٦٤٨٥٤٨,٠٠٦٥٥,٧٤٠٤٥,٠٧٩في ١ يناير ٢٠١٨
١٠٤,٥٦٩–١٦,٩١٢٧١,٨٧٥٥,٨٥١٩,٩٣١محمل للسنة 

(١٤,١٤٧)–(٦,٥٦٨)(١,٠٢٣)(٦,٥٥٦)–إستبعادات
(٢,٥٠٧)–(٩٢)(١٦٨)(٢,٠٣٣)(٢١٤)إعادة تحويل العمالت

٩٤٩,٣٨٨–٢٢٩,٣٤٦٦١١,٢٩٢٦٠,٤٠٠٤٨,٣٥٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١٠٦,٩١٤–٢٠,٣٢٤٧٥,٦٠٥٣,١١٦٧,٨٦٩محمل للسنة 

(٢٥,٧٠٤)–(٣,٤٣٠)(١٨,٢٧٠)(٤,٠٠٤)–إستبعادات
––٦٣٢(١٠,٧٠٣)(٢٠,٠٢٦)٣٠,٠٩٧إعادة تصنيفات

(٣٠١)–(٢٥)١٧(٣٧٥)٨٢إعادة تحويل العمالت

١,٠٣٠,٢٩٧–٢٧٩,٨٤٩٦٦٢,٤٩٢٣٤,٥٦٠٥٣,٣٩٦في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
القيمة المدرجة

٥٠٣,٦٨٧٥١٧,٤٠٥١٦,١١٢١٦,٠٥٢٤٨,٤١٤١,١٠١,٦٧٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٤٨٧,٦٦٧٤٩٢,٤٢٢١٦,٠٢٤٢٠,٠٨٥٨٩,٧٣٤١,١٠٥,٩٣٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

١٠٧,٧٨٠٩٩,٧٥٦إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات
٢٧٣(١,٣١٢)(نقص)/زيادة في مبالغ مدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت ومعدات

١٠٦,٤٦٨١٠٠,٠٢٩إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات لنقدية الموحد

يتم تحميل مصروف ا!ستهالك خالل السنة على بيان الربح والخسارة الموحد كما يلي:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٩٢,٥١٣٨٧,٧٠٧تكلفة المبيعات
٩,٣٦٠٩,٨٥٢مصاريف بيع وتوزيع

٤,٧٧١٦,٥٣٦مصاريف عمومية وإدارية
٢٧٠٤٧٤تكاليف البحث والتطوير

١٠٦,٩١٤١٠٤,٥٦٩

الشهرة   .٧

4غراض إختبار إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة التجارية على الوحدات المنتجة للنقد في المجموعة حيث يتم مراقبة الشهرة ل�غراض ا!دارية الداخلية. فيما يلي إجمالي القيمة 
المدرجة للشهرة المخصصة لكل وحدة:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٦١,٨٥٥٦١,٨٥٥قطاع ا4نشطة الزراعية
٣١,١٣١٣١,١٣١قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية (عمليات ا!مارات العربية المتحدة)

٢,٤٨٦٢,٤٨٦قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية (عمليات تركيا)
٩٢,٨٦٤٩٢,٨٦٤قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية (عمليات البيان)

٨٧,٥٩٧٨٧,٥٩٧قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية (عمليات المملكة العربية السعودية)

٢٧٥,٩٣٣٢٧٥,٩٣٣

استندت القيم القابلة لالسترداد الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد لقطاع ا4نشطة الزراعية وقطاع ا4نشطة ا!ستهالكية إلى قيمها في ا!ستخدام المحددة من قبل ا!دارة. تم 
تحديد القيمة المدرجة لهذه الوحدات لتكون أقل من القيم القابلة لالسترداد. 

تم تحديد القيم المستخدمة من خالل التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات. تم توقع التدفقات النقدية على أساس الخبرة السابقة 
والخطة الخمسية ل�عمال المعتمدة من قبل ا!دارة واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:

٢٠١٩
قطاع ا9نشطة 

الزراعية

قطاع ا9نشطة 
 اHستهالكية 

(عمليات اHمارات 
العربية المتحدة)

قطاع ا9نشطة 
 اHستهالكية 

(عمليات تركيا)

قطاع ا9نشطة 
 اHستهالكية 

(عمليات البيان)

قطاع ا9نشطة 
 اHستهالكية 

(عمليات المملكة 
العربية السعودية)

٣٪-٥٪٠٪-٦٪١٥٪-٣٨٪٣٪-٦٪٠٪-١٪النمو السنوي المتوقع ل�يرادات (٪) 
٨٫٤٪٨٫٤٪١١٫٥٪٨٫٤٪٩٫٦٪معدل الخصم (٪)

قطاع ا4نشطة الزراعية٢٠١٨

قطاع ا4نشطة 
ا!ستهالكية (عمليات 

ا!مارات العربية 
المتحدة)

قطاع ا4نشطة 
ا!ستهالكية (عمليات 

تركيا)

قطاع ا4نشطة 
ا!ستهالكية (عمليات 

البيان)

قطاع ا4نشطة 
ا!ستهالكية (عمليات 

المملكة العربية 
السعودية)

٦٪-٢٠٪٦٪-١٣٪٦٪-١٥٪٤٪-٦٪١٪-٢٪النمو السنوي المتوقع ل�يرادات (٪) 
٨٫٤٪٨٫٤٪١١٫٥٪٨٫٤٪٩٫٦٪معدل الخصم (٪)

 تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم ا!دارة للتوجهات المستقبلية في قطاع ا4غذية والمشروبات إستناداً إلى مصادر خارجية وداخلية على 
حٍد سواء.

تحليل الحساسية
قامت المجموعة بإجراء تحليل لحساسية إختبار إنخفاض القيمة بناًء على التغيير في ا!فتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة ل�سترداد لكل مجموعة من 

الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. تتوقع ا!دارة أنه ال يوجد أي تغيير محتمل معقول في أي من االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله قد ينتج عنه القيمة المدرجة 
للوحدة المنتجة للنقد بما في ذلك الشهرة التجارية لتتجاوز قيمتها القابلة لالسترداد.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٩٠٩١ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

موجودات غير ملموسة  .٨
العالمات

التجارية
ألف درهم

رخصة
ألف درهم

حقوق 
مياه الينابيع

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

٥٧,٠٧٣٢٦,٥٢١٦,٢٠٢٥٩١٩٠,٣٨٧في ١ يناير ٢٠١٨
(٢,٥٢٩)(٨٤)––(٢,٤٤٥)ا!طفاء

(١,٩٣٥)(١٢٤)(١,٧٧٥)–(٣٦)إعادة تحويل العمالت

٥٤,٥٩٢٢٦,٥٢١٤,٤٢٧٣٨٣٨٥,٩٢٣في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(٢,٤٧١)(٢٩)––(٢,٤٤٢)ا!طفاء

(٥٤٤)(٣٦)(٤٩٣)–(١٥)إعادة تحويل العمالت

٥٢,١٣٥٢٦,٥٢١٣,٩٣٤٣١٨٨٢,٩٠٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ُيعتبر العمر ا!نتاجي لحقوق مياه الينابيع غير محدد المدة وفقا لشروط ا!تفاقية، في حين تم الحصول على الرخصة مع خيار التجديد في نهاية الفترة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، مما 
يسمح للمجموعة بتحديد أن هذا هذه الرخصة لها عمر إنتاجي غير محدد المدة. إن المجموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية أو تنظيمية أو تعاقدية أو تنافسية أو إقتصادية أو 

أي عوامل أخرى مادية يمكن أن تقلل من العمر ا!نتاجي لهذه الحقوق. وبناًء على ذلك، ال يتم إطفاء الرخصة وال حقوق مياه الينابيع.

تم تحديد القيم المستخدمة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن االستخدام المستمر لهذه الوحدات. تم تقدير التدفقات النقدية بناًء على الخبرة المكتسبة 
بناًء على خطة عمل لمدة خمس سنوات لحقوق مياه الينابيع والرخصة باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:

الرخصةحقوق مياه الينابيع٢٠١٩

٦٪-٢٧٪١٥٪-٣٨٪النمو السنوي المتوقع ل�يرادات (٪)
٨٫٤٪١١٫٥٪معدل الخصم (٪)

الرخصةحقوق مياه الينابيع٢٠١٨

٦٪-٣٠٪٢٪-٢١٪النمو السنوي المتوقع ل�يرادات (٪)
٨٫٤٪١١٫٥٪معدل الخصم (٪)

 تمثل القيم المخصصة ل�فتراضات الرئيسية تقييم ا!دارة للتوجهات المستقبلية في قطاع ا4غذية والمشروبات إستناداً إلى مصادر خارجية وداخلية 
على حٍد سواء.

مخزون  .٩
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١٨١,٤٧٥١٧٨,٠٩٥مواد خام ومواد تعبئة
٣,١٦٩٩,٨١٠أعمال قيد ا!نجاز
١٠٥,٢٧٩٧٣,٢٣٠بضائع تامة الصنع

٦٧,٢٥٠٦٦,٣٧٧قطع غيار ومواد مستهلكة
٢,٦٢٥٢٩,٥٢٧بضائع في الطريق

٣٥٩,٧٩٨٣٥٧,٠٣٩
(١٨,٩٩٤)(٢٣,٨٩٨)مخصص مخزون بطيء الحركة

٣٣٥,٩٠٠٣٣٨,٠٤٥

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

١٨,٩٩٤١٨,٣٥٠الرصيد االفتتاحي
٨,٨٩٢٤,١٩٣المحمل للسنة

(٣,٥٤٩)(٣,٩٨٨)مبالغ محررة/ مشطوبة

٢٣,٨٩٨١٨,٩٩٤الرصيد الختامي

ذمم مدينة تجارية وأخرى  .١٠
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

٥٣٤,٧٤٤٤٨٣,٥٣٣ذمم مدينة تجارية
(٢٧,٣٧٧)(٥٥,٨٦٥)مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٤٧٨,٨٧٩٤٥٦,١٥٦
٥٤,٨٠٢٣٦,٥٢٠ذمم مدينة أخرى

٤٦,٦٢٦٤٤,٠٩٣مصاريف ودفعات مدفوعة مقدمًا 

٥٨٠,٣٠٧٥٣٦,٧٦٩

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

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٧,٣٧٧٢٤,٥٦١الرصيد االفتتاحي
٢٩,٨٤٤٣,١٧٧محمل للسنة

(٣٦١)(١,٣٥٦)مبالغ محررة/مشطوبة

٥٥,٨٦٥٢٧,٣٧٧الرصيد الختامي

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

المختلفة للمجموعة.

كما في ٣١ ديسمبر، إن تحليل ا4عمار الذمم المدينة التجارية هي كما يلي:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

لم تتحاوز فترة 
المجموع٣٦١ يوم وأكثر٢٧١-٣٦٠ يوم١٨١-٢٧٠ يوم٩١-١٨٠ يومصفر – ٩٠ يومإستحاقها

١٩٩,٥٧٥٩١,٦٥١٧٧,١٣٦٥٦,١٥٩٢٧,٨٤٢٨٢,٣٨١٥٣٥,٧٤٤إجمالي الذمم المدينة
١٠٫٤٪٢٥٫٠٪٢٠٫٨٪١٩٫٧٪١٣٫٥٪٤٫١٪٢٫٢٪الخسارة اHئتمانية المتوقعة ٪

٤,٣٢١٣,٧٤٦١٠,٣٨٢١١,٠٥٤٥,٧٨٠٢٠,٥٨٢٥٥,٨٦٥المخصص (ألف درهم)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

لم تتحاوز فترة 
المجموع٣٦١ يوم وأكثر٢٧١-٣٦٠ يوم١٨١-٢٧٠ يوم٩١-١٨٠ يومصفر – ٩٠ يومإستحاقها

٢٢٢,٠٨٦١٣٦,٢٤٤٣١,٢٥٥٢٠,٦٤٠٢٢,٩٦٣٥٠,٣٤٥٤٨٣,٥٣٣إجمالي الذمم المدينة
٥٫٧٪٢٤٫٥٪٢٠٫٣٪١٦٫٤٪٨٫١٪٢٫٠٪٠٫٨٪الخسارة ا!ئتمانية المتوقعة ٪

١,٧٦٩٢,٧٢٠٢,٥٢١٣,٣٨٦٤,٦٧٠١٢,٣١١٢٧,٣٧٧المخصص (ألف درهم)

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

الفئة ا4ولى – الحكومة •
الفئة الثانية – البلديات •
الفئة الثالثة – إعادة المعالجة/ الخدمات الغذائية •
الفئة الرابعة – التجزئة/ الموزعين •
الفئة الخامسة – أخرى •

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

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٩٢٩٣ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

تعويضات حكومية مستحقة  .١١

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

فيما يلي الحركة في التعويضات الحكومية المستحقة خالل السنة:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٣٧,٧٢٧٣٥,٦٢٨الرصيد ا!فتتاحي
١٢١,٣٨٣١٤٧,٨٢٧تعويضات للسنة

(١٤٥,٧٢٨)(١٣١,٣٢٨)المبالغ المستلمة

٢٧,٧٨٢٣٧,٧٢٧الرصيد الختامي

أرصدة ومعامالت مع جهات ذات عالقة  .١٢

تعتبر الجهات أنها ذات عالقة إذا كان 4حد ا4طراف القدرة على السيطرة على الطرف ا�خر أو ممارسة تأثير هام على الطرف ا�خر عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. 

تتألف الجهات ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وموظفي ا!دارة الرئيسيين وأعضاء مجلس ا!دارة وشركاتهم التابعة. 

تقوم المجموعة في سياق ا4عمال االعتيادية بإبرام العديد من المعامالت مع الجهات ذات عالقة. 

تعويضات موظفي اHدارة الرئيسيين  أ)  
فيما يلي تعويضات موظفي ا!دارة الرئيسيين للسنة:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

١٩,٢٣٤١٩,١٨٥تعويضات قصيرة ا4جل
٤,٣٢٧٤,٣٠٤تعويضات طويلة ا4جل

٢٣,٥٦١٢٣,٤٨٩

فيما يلي حجم المعامالت وا4رصدة القائمة والمصاريف وا!يرادات ذات الصلة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة ب) 

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

الشركة القابضة العامة ش.م.ع. "صناعات" – الشركة ا9م
–(٤٠٤)الرصيد ا!فتتاحي (دائن)

–١,١٦٧مبيعات 
–(١٥)مصاريف محملة 

–٧٤٨الرصيد الختامي

شركة اHمارات لصناعات الحديد ذ.م.م. – شركة حليفة
٨٤٣٣٤الرصيد ا!فتتاحي

٦٥٣٥٦٨مبيعات 
(٨١٨)(٥١٧)مبالغ مستلمة 

٢٢٠٨٤الرصيد الختامي

شركة دبي للكابالت (الخاصة) المحدودة – شركة حليفة
١١٠٥٣الرصيد ا!فتتاحي

١٩٧١٨٧مبيعات 
(١٣٠)(١٦٠)مبالغ مستلمة 

١٤٧١١٠الرصيد الختامي

١,١١٥١٩٤إجمالي المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة ج) 

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

شركة الفوعة ذ.م.م. – شركة حليفة
٢,٢٠٤٢,٥١٩الرصيد ا!فتتاحي

٢١,٧٦٨١٣,٦٥٩مشتريات 
(١٣,٩٧٤)(١٤,٦٨٧)مدفوعات 

٩,٢٨٥٢,٢٠٤الرصيد الختامي

الشركة القابضة العامة ش.م.ع "صناعات" – الشركة ا9م
٤٢١–الرصيد ا!فتتاحي

(١٧)–مدفوعات/مصاريف محملة 

٤٠٤–الرصيد الختامي

٩,٢٨٥٢,٦٠٨إجمالي المبالغ المستحقة لجهات ذات عالقة

نقد وأرصدة لدى البنوك  .١٣
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١,٩٠٣٢,٧٥٣نقد في الصندوق
٧٣,٧٤١١٠٣,٤٤١حسابات جارية وحسابات توفير

٧٥,٦٤٤١٠٦,١٩٤نقد وأرصدة لدى البنوك

(٢٦,٨١١)(٢٥,٠٣٦)حساب مقّيد (لتوزيعات ا4رباح من سنة ٢٠٠٩ إلى سنة ٢٠١٤)
(١١,٨٦٨)(٢١,٧٧٥)حسابات بنكية مكشوفة (إيضاح ١٥)

٢٨,٨٣٣٦٧,٥١٥النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموحد

٧٥,٦٤٤١٠٦,١٩٤نقد وأرصدة لدى البنوك
٥٦١,٥٩٠٤٦٥,٠٦١ودائع بنكية

٦٣٧,٢٣٤٥٧١,٢٥٥النقد ومرادفات النقد في بيان المركز المالي الموحد

إن الودائع البنكية هي ثابتة لفترة ال تزيد عن سنة واحدة (٢٠١٨: ال تزيد عن سنة واحدة). إن الفوائد المحققة على هذه الودائع هي وفقًا 4سعار السوق السائدة، وتقارب القيم المدرجة 
لهذه الموجودات قيمتها العادلة.

يمثل الحساب المقيد المبلغ المخصص لدفع توزيعات ا4رباح المتعلقة بسنة ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤. تم تسجيل مبلغ مساوي كإلتزام في الذمم الدائنة التجارية وا4خرى. لم يتم إدراج هذا 
الرصيد النقدي المقّيد في النقد ومرادفات النقد 4غراض بيان التدفقات النقدية الموحد.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٩٤٩٥ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  .١٤
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

  مبالغ معترف بها في الميزانية العمومية
٧٤,٢٢٨٧٤,٩٦٧الرصيد ا!فتتاحي

١١,٦٨٦١١,١٦١تكاليف الخدمة (بما في ذلك الفوائد)
(١٠,٢٦٢)(١١,٧٧٥)المدفوع من التعويضات

(١,٦٣٨)٦,٣١٩خسائر/(مكاسب) إعادة القياس

٨٠,٤٥٨٧٤,٢٢٨الرصيد الختامي

  مبالغ معترف بها في الربح او الخسارة
٨,٨٦٦٨,٧٧٧تكاليف الخدمة الحالية

٢,٨٢٠٢,٣٨٤مصاريف الفوائد

١١,٦٨٦١١,١٦١

  مبالغ معترف بها في الدخل الشامل ا�خر
٥٦١٤٦٩تأثير التغيرات في االفتراضات الديموغرافية

(٢,٨١٧)٥,٨٥٦تأثير التغيرات في االفتراضات المالية
٧١٠(٩٨)تأثير التسويات السابقة

(١,٦٣٨)٦,٣١٩

 افتراضات إكتوارية هامة 
٤٫١٠٪٣٫٠٪معدل الخصم

٣٪ لجميع معدل زيادة الراتب
المنشآت 
باستثناء 

الشركة التابعة 
في الكويت

 ٪٥
سنويًا  

٤٪ للسنة ا4ولى 
و٣٪ سنويًا بعد 

ذلك

تحليل الحساسية
معدل الخصم

٤,١٦٥٣,٨٤١-٥٠٪ نقطة أساس
(٣,٥٦٣)(٣,٨٧٧)+٥٠٪ نقطة أساس

معدل زيادة الرواتب
٣,٨٩٢٣,٥٧٦-٥٠٪ نقطة أساس
(٣,٨٢٦)(٤,١٤٨)+٥٠٪ نقطة أساس

تتوقع المجموعة أن يبلغ إجمالي دفعات تعويضات ١٠٫٧٢٩ ألف درهم في سنة ٢٠٢٠ (٢٠١٨: ٩٫٩٥١ ألف في سنة ٢٠١٩). 

قروض بنكية  .١٥

فيما يلي الشروط التعاقدية للقروض والقروض التي تحمل فائدة المجموعة:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

مطلوبات متداولة:
٢٨١,٧٥٥٢٦٧,٤٤١تسهيالت إئتمانية
٣٦,٤٨٩٥٥,١٠١قرض قصير ا4جل

٢١,٧٧٥١١,٨٦٨حسابات بنكية مكشوفة
١٧٣,٤١٨٥,٧٣٢قروض 4جل

٥١٣,٤٣٧٣٤٠,١٤٢

مطلوبات غير متداولة:
٨,١١٥١٧٩,٩١٩قروض 4جل

قروض بنكية يتبع  .١٥

الشروط وجدول السداد
المبالغ با4لف درهم

سنة ا!ستحقاقمعدل الفائدةالعملة

٢٠١٩٢٠١٨

القيمة 
اHسمية/

السقف
القيمة 

الدفترية
القيمة ا!سمية/

السقف
القيمة

الدفترية

قروض قصيرة ا4جل/
حسابات بنكية مكشوفة

دوالر أمريكي/
درهم إماراتي/

جنيه مصري/ دينار كويتي/ليرة 
تركية/ ريال سعودي

ليبور/ إيبور/ كيبور/ هامش/ متوسط السعر 
٢٠٢٠٢٦٠,٣٢٥٥٨,٢٦٤١٧١,٩٢٧٦٦,٩٦٩الفائدة + هامش@

دوالر أمريكي/درهم إماراتيتسهيالت إئتمانية@@
ليبور/ إيبور
٢٠٢٠٧٣٠,٥٢٥٢٨١,٧٥٥٧٦٧,٣٤٠٢٦٧,٤٤١+ ھامش@

٢٠٢٠١٦٥,٣٠٣١٦٥,٣٠٣١٦٥,٣٠٣١٦٥,٣٠٣ليبور + ھامش@دوالر أمريكيقرض 4جل ١@@@
٢٠٢٢١٧,١٣٧١٦,٢٣٠٢١,٢٠٩٢٠,٣٤٨كيبور+ ھامش@دينار كويتيقرض 4جل ٢@@@@

–––٢٠٢٥٤٨,٩٥٠سايبور+ ھامش@ريال سعوديقرض 4جل ٣@@@@@

١,٢٢٢,٢٤٠٥٢١,٥٥٢١,١٢٥,٧٧٩٥٢٠,٠٦١اHجمالي

@   يتراوح الهامش على القروض والتسهيالت المذكورة أعاله من ٠٫٤٠٪ إلى ٠٫٩٥٪ (٠٤٠:٢٠١٨٪-١٫١٥٪) لدولة ا!مارات العربية المتحدة ومن ٠٥٫٠٪-٣٪ (١٫٢٥:٢٠١٨٪-٣٪) لتسهيالت ا!ئتمان الخارجية.
 @@   تتضمن التسهيالت االئتمانية بشكل رئيسي تسهيالت بقيمة إسمية تبلغ ٣٥٠٫٠٠٠ ألف درهم (٣٥٠٫٠٠٠:٢٠١٨ ألف درهم) وتسهيالت ائتمانية (مصروفات رأسمالية) بقيمة اسمية 

تبلغ ١٥٫٠٠٠ ألف درهم (٢٠١٨: ٥٠٫٠٠٠ ألف درهم) وهي مضمونة من خالل رهن عائم على الموجودات المتداولة، المخزون والذمم المدينة للمجموعة.
 @@@   لدى المجموعة قرض طويل ا4جل بقيمة ١٦٥٫٣٠٣ ألف درهم لمدة خمس سنوات. إن القرض مضمون من خالل رهن عائم على الموجودات المتداولة، المخزون والذمم 

المدينة للمجموعة.
@@@@   حصلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. على قرض بقيمة ٢١٫٢٠٩ ألف درهم (يعادل ١٫٧٥٠ ألف دينار كويتي) لمدة أربع سنوات ويستحق سداده 

في سنة ٢٠٢٢. إن القرض مضمون بضمان المجموعة بنسبة ٥٠٪ من قبل المجموعة والنسبة المتبقية البالغة ٥٠٪ مضمونة من قبل طرف ثالث يمتلك ٥٠٪ من شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ.م.م..

@@@@@  تعاقدت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة على قرض طويل ا4جل بقيمة ٤٨٫٩٥٠ ألف درهم (يعادل ٥٠٫٠٠٠ ألف ريال سعودي) لمدة خمس سنوات ويستحق 
سداده في سنة ٢٠٢٥. إن القرض مضمون بضمان المجموعة بنسبة ١٠٠٪.

فيما يلي التغييرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من ا4نشطة التمويلية، وهي تلك التي تكون فيها التدفقات النقدية، أو التدفقات النقدية المستقبلية، مصنفة في بيان التدفقات 
النقدية الموحد كتدفقات نقدية من ا4نشطة التمويلية:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض
٥٢٠,٠٦١٥٩٢,٩٥١الرصيد ا!فتتاحي

(٩٩,٠٠٩)(٦,٥٠١)تسديدات قروض طويلة ا4جل
١٨,٢٧٦(١,٩١٥)(تسديدات)/عائدات من قروض بنكية أخرى باستثناء حسابات بنكية مكشوفة، صافي

(٢٥,٧١٣)(٢١,٢٢٦)فوائد مدفوعة

(١٠٦,٤٤٦)(٢٩,٦٤٢)مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية 

تغييرات أخرى/متعلقة باHلتزام
٢٠,٤٩٦٢٤,٧٢٠مصاريف فوائد

١٠,٦٣٧٨,٨٣٦تغييرات في الحسابات البنكية المكشوفة والمستحقات

٣١,١٣٣٣٣,٥٥٦مجموع ا!لتزام - متعلق بالتغييرات ا4خرى

٥٢١,٥٥٢٥٢٠,٠٦١الرصيد الختامي

مطلوبات عقود اHيجار   .١٦
٢٠١٩

ألف درهم

٣٢,٤٨٨في ١ يناير ٢٠١٩ عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦
٦٢,٧٧٣مطلوبات عقود ا!يجار للسنة

(٢٤,٤٠٠)مبالغ مدفوعة خالل السنة
٣,١٦٩تكاليف الفوائد

٧٤,٠٣٠الرصيد الختامي

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



٩٦٩٧ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

مطلوبات عقود اHيجار يتبع   .١٦

تظهر مطلوبات عقود ا!يجار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما يلي:

٢٠١٩
ألف درهم

١٦,٩٣٢متداولة
٥٧,٠٩٨غير متداولة

٧٤,٠٣٠
ال يوجد لدى المجموعة مخاطر سيولة هامة فيما يتعلق بمطلوبات عقود ا!يجار وليس لديها أي عنصر متغير في مدفوعات ا!يجار.

فيما يلي تحليل تواريخ استحقاق مطلوبات عقود إيجار المجموعة:

٢٠١٩
ألف درهم

١٦,٩٣٢خالل سنة واحدة
٣٧,٨٥٨بين سنة وخمس سنوات

١٩,٢٤٠أكثر من خمس سنوات
٧٤,٠٣٠الرصيد الختامي

ذمم دائنة تجارية وأخرى   .١٧
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١٣٧,٣٨٤١٣٤,٢٩٥ذمم دائنة تجارية
١٩٨,١٩٦١٩٣,٩٨١مستحقات

١١٠,٦١١٨٦,٦٢٨ذمم دائنة أخرى

٤٤٦,١٩١٤١٤,٩٠٤

رأس المال   .١٨

يتكون رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل من ٦٠٠,٠٠٠ ألف سهم بقيمة اسمية قدرها ١ درهم للسهم الواحد.

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المصرح به (أسهم عادية بقيمة ١ درهم للسهم الواحد)

٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

 خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في ٢٤ مارس ٢٠١٦، تم اعتماد قرارات المساهمين لرأس المال المصرح به والبالغ ١ مليار درهم. الحقًا في
 ٩ فبراير ٢٠٢٠، وافق المساهمون على قرارات بزيادة رأس المال المصرح به إلى ١٫٢ مليار درهم، مع االحتفاظ برأس مال المصدر والمدفوع بمبلغ

٦٠٠٫٠٠٠ ألف درهم.

إحتياطي قانوني  .١٩

وفقًا 4حكام القانون االتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية والنظام ا4ساسـي للشركة، يتم تحويل ١٠٪ من أرباح السنة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى 
يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لنصف رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي مقيد وغير قابل للتوزيع.

توزيعات أرباح  .٢٠

قامت المجموعة خالل السنة بدفع توزيعات أرباح نقدية بلغت ٩٠٫٠٠٠ ألف درهم عن نتائج السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٨: قامت بدفع توزيعات أرباح نقدية بلغت ٩٠٫٠٠٠ ألف 
درهم لنتائج السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧) والتي تمثل ١٥٪ (٢٠١٨: ١٥٪) من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

تكلفة المبيعات  .٢١
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١,٠٠٥,٨٤٨٩٣٨,١٠٦مواد خام
١٤٨,٣٥٨١٤٦,٩٦١رواتب وإمتيازات

٩٢,٥١٣٨٧,٧٠٧استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
٤٦,٣٥٨٥٢,٣٤٠مرافق
٣٢,٧٨٧٣٠,٠٠٠صيانة

٦,٨٨٢١٠,٩٥٣مصاريف ا!يجار
–٢,٣٥٣إطفاء حق إستخدام الموجودات

٤٧,١٩٥٤٩,١٦٠أخرى

١,٣٨٢,٢٩٤١,٣١٥,٢٢٧

يتم بيان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقيق ومنتجات ا4عالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة ١٢١٫٣٨٣ ألف درهم (١٤٧٫٨٢٧:٢٠١٨ ألف درهم). إن الهدف من هذه 
التعويضات هو التقليل الجزئي من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع المواد الغذائية االستهالكية في إمارة أبوظبي (أنظر إيضاح ١١).

٢٢. مصاريف بيع وتوزيع
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١٩٨,٣٢٩١٨١,٠٥٦رواتب وإمتيازات
٤٢,٣٠٠٣٧,٧٧١مصاريف تسويق

٤٦,٦٩٢٥٠,٤٠٥مصاريف نقل ومواصالت
–١٥,١١٣إطفاء حق إستخدام الموجودات

٩,٣٦٠٩,٨٥٢استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
٧,٢٥٩٢٢,٣٠٣مصاريف إيجار

٦,٦٩٨٥,٧٢٣صيانة
٣,٨٥٤٤,٢١٠رسوم حق ا!متياز

٢٨,٤١٣١٧,٣٢٣أخرى

٣٥٨,٠١٨٣٢٨,٦٤٣

مصاريف عمومية وإدارية  .٢٣
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

٨٠,٢٢٣٩١,٧٧١رواتب وإمتيازات
٢٩,٨٤٤٣,١٧٧مخصص خسارة إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

١٠,٩٧٢١١,٤٤٢صيانة
١٠,٩٠٣١٣,٨٧٩اتعاب قانونية ومهنية

٤,٧٧١٦,٥٣٦استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
٢,٤٧١٤,٩٢٥مصاريف إيجار

٢,٤١٤٢,٥٢٩إطفاء موجودات غير ملموسة
–٢,٢٥٦إطفاء حق إستخدام الموجودات

٢٤,٦٣٧١٥,٣٠٧أخرى

١٦٨,٤٩١١٤٩,٥٦٦

٢٤. تكاليف بحث وتطوير
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

٥,٨١٤٥,٨٤٦رواتب وإمتيازات
٢٧٠٤٧٤استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

٨٤٧١,١٠١أخرى

٦,٩٣١٧,٤٢١

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

٢٥. إيرادات أخرى
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

٣,٠١٥١,٨٠٧إيرادات بيع مواد خام/خردة
٥٤٠٢,٠٤٠أتعاب إدارية

٧٨١,٠٨٣مكاسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات
٦,١٢٠٣,٨٣٦أخرى

٩,٧٥٣٨,٧٦٦

تتمثل ا4تعاب ا!دارية في رسوم تخزين القمح التي يتم تحميلها على هيئة حكومية بأبوظبي كجزء من برنامج ا4من الغذائي.

٢٦. إيرادات التمويل
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١٩,٦٩١١٩,٧٣٤إيرادات الفوائد
١,١٩٤٣,٧٨٠مكسب من أدوات مشتقة

–١٣٢أخرى

٢٣,٥١٤ ٢١,٠١٧

مصاريف التمويل  .٢٧

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٠,٤٩٦٢٤,٨٣٧مصاريف الفوائد
–٣,١٦٩مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود ا!يجار

(١١٧)(١,٤٤٤)مكاسب صرف عمالت أجنبية

٢٢,٢٢١٢٤,٧٢٠

ضريبة الدخل والزكاة   .٢٨

تخضع عمليات المجموعة في مصر وتركيا وعمان لضريبة الدخل. يتم تكوين مخصص للضرائب وفقًا للمعدالت الصادرة أو التي يتم تفيلها بشكل جوهري في تاريخ بيان المركز 
المالي الموحد على ا4رباح الخاضعة للضريبة للشركات التابعة في الخارج وفًقا للوائح المالية للبلدان التي تعمل فيها.

با!ضافة إلى ذلك، تخضع عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة. يتم تحميل مخصص للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضريبة في المملكة العربية 
السعودية على أساس االستحقاق. يتم تحميل المخصص على بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم تعديل الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن التقييمات النهائية في السنة التي يتم 

خاللها االنتهاء منها.

٢٩. العائد ا9ساسي والمخفض للسهم 

يتم إحتساب العائد للسهم بقسمة الربح للسنة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد ا4سهم المصدرة خالل السنة كما يلي:

٢٠١٩٢٠١٨

١٣٧,٠٢٦٢١٠,٤٩٦ربح السنة العائد لمالكي الشركة (ألف درهم)

٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠المتوسط المرجح ل�سهم العادية المصدرة خالل السنة (آالف ا4سهم)

٠٫٢٢٨٠٫٣٥١العائد ا4ساسي والمخفض للسهم (درهم)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و٢٠١٨، لم تصدر المجموعة أية أدوات قد يكون لها تأثير على العائد للسهم الواحد عند تحويلها أو استخدامها، وبالتالي، فإن ربحية السهم المخفض تساوي 
العائد ا4ساسي للسهم الواحد.

مطلوبات محتملة وإلتزامات رأسمالية   .٣٠
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

٢٠,٠٩٠٥٣,١٩٥ضمانات بنكية 

٧١,٧٣٦٣٩,٧٧٧إعتمادات مستندية

٤٢,٠٤٤٣٨,٧٩٢إلتزامات رأسمالية

تم إصدار الضمانات البنكية وا!عتمادات المستندية في سياق ا4عمال ا!عتيادية. وتتضمن تسهيالت ائتمانية بنظام السداد المؤجل وضمانات ُحسن ا4داء وكفاالت المناقصات 
وكمبياالت الدفع المؤجل والكمبياالت الواردة وضمانات الودائع الهامشية.

حقوق الملكية غير المسيطرة   .٣١

تم إحتساب حصة المجموعة غير المسيطرة المادية كما يلي:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٥٠٪٥٠٪نسبة الحصة غير المسيطرة
٩٤,١٧٥٩٢,٢٨٩موجودات غير متداولة

١٠,١٩٩٨,٤٤٧موجودات متداولة
(١٤,٧٧٤)(١٠,٢٩٥)مطلوبات غير متداولة

(٢٦,٦٧٦)(٣٧,٠١٠)مطلوبات متداولة

٥٧,٠٦٩٥٩,٢٨٦صافي الموجودات

٢٨,٥٣٥٢٩,٦٤٣صافي الموجودات العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٣,٢٤٠٤,٢٠٩إيرادات
(١٢,٠٧٣)(٢٥,٢٨٨)مصاريف

(٧,٨٦٤)(٢,٠٤٨)صافي الخسارة

(٣,٩٣٢)(١,٠٢٤)صافي الخسارة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

(١٣١)(١٦٨)الخسارة الشاملة ا4خرى للسنة

(٦٦)(٨٤)الخسارة الشاملة ا4خرى العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

(٣,٩٩٨)(١,١٠٨)مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

ا9دوات المالية  .٣٢

مخاطر اHئتمان
تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية الحد ا4قصى لمخاطر االئتمان. إن الحد ا4قصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:

إيضاحات
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠١٨

ألف درهم

١٠٤٧٨,٨٧٩٤٥٦,١٥٦ذمم مدينة تجارية، صافي
١٠٥٤,٨٠٢٣٦,٥٢٠ذمم مدينة أخرى

١٢١,١١٥١٩٤مستحق من جهات ذات عالقة
١١٢٧,٧٨٢٣٧,٧٢٧تعويضات حكومية مستحقة

١٣٦٣٥,٣٣١٥٦٨,٥٠٢نقد لدى البنوك

١,١٩٧,٩٠٩١,٠٩٩,٠٩٩

إن المخاطر االئتمانية للمجموعة تعود في المقام ا4ول إلى الذمم المدينة التجارية. إن المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي صافي المخصصات للذمم المدينة 
المشكوك في تحصيلها وفًقا الحتسابها باستخدام نهج خسارة االئتمان المتوقعة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الحياة باستخدام الخبرة السابقة ل�دارة لدى 

المجموعة والبيئة االقتصادية الحالية المعدلة لعوامل البحث المستقبلية. ال يوجد لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان، مع توزيع التعرض العام على عدد كبير من العمالء.

مخاطر السيولة
 تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة في إدارة السيولة في التأكد، 

 قدر ا!مكان، من أنه سيكون لديها دائًما سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة، دون تكبد خسائر 
غير مقبولة.

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



١٠٠١٠١ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

ا9دوات المالية يتبع  .٣٢

 تضمن المجموعة أن لديها نقًدا كافًيا عند الطلب لتلبية النفقات التشغيلية والرأسمالية المتوقعة وفًقا لمتطلبات رأس المال العامل للمجموعة، 
بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية؛ هذا يستبعد التأثير المحتمل للظروف القاسية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول، مثل الكوارث الطبيعية.

إن مبالغ إستحقاق التسديدات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية كما يلي:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

المبالغ با4لف درهم
القيمة 

المدرجة
التدفقات 

النقدية التعاقدية
أقل 

أكثر من ٥ سنوات٢-٥ سنوات١-٢ سنةمن سنة

–––٤٤٦,١٩١٤٤٦,١٩١٤٤٦,١٩١ذمم دائنة تجارية واخرى
–––٩,٢٨٥٩,٢٨٥٩,٢٨٥مستحق إلى جهات ذات عالقة

–٥٢١,٥٥٢٥٢٨,٧٦٢٥٢٠,٣٨٢٦,٧٤٩١,٦٣١قروض بنكية
٧٤,٠٣٠٨٦,٤٤٠١٩,٦٦٧١٦,٢٩٧٢٧,١٤٧٢٣,٣٢٩مطلوبات عقود ا!يجار

١,٠٥١,٠٥٨١,٠٧٠,٦٧٨٩٩٥,٥٢٥٢٣,٠٤٦٢٨,٧٧٨٢٣,٣٢٩

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

المبالغ با4لف درهم
القيمة 

المدرجة
التدفقات 

النقدية التعاقدية
أقل 

أكثر من ٥ سنوات٢-٥ سنوات١-٢ سنةمن سنة

–––٤١٤,٩٠٤٤١٤,٩٠٤٤١٤,٩٠٤ذمم دائنة تجارية واخرى
–––٢,٦٠٨٢,٦٠٨٢,٦٠٨مستحق إلى جهات ذات عالقة

–٥٢٠,٠٦١٥٤٥,٨٦٣٣٦٤,١٧٠١٧٤,٥٠٦٧,١٨٧قروض بنكية

٩٣٧,٥٧٣٩٦٣,٣٧٥٧٨١,٦٨٢١٧٤,٥٠٦٧,١٨٧–

مخاطر السوق
مخاطر صرف العمالت ا4جنبية

 تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمه ا4دوات المالية للمجموعة نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت ا4جنبية. تنشا مخاطر العمالت عندما 
تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها بعمله غير عملة المجموعة. يقتصر تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ا4جنبية في المقام ا4ول 

 على المعامالت بالليرة التركية والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والجنيه ا!سترليني والدوالر ا4مريكي والريال العماني 
والريال السعودي. 

تتوقع ا!دارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العملة محدود حيث أن عملة المجموعة والريال السعودي مرتبطان بالدوالر ا4مريكي. يتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف مقابل الليرة 
التركية والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والريال العماني والجنية البريطاني بإستمرار ويتم إستخدام عقود العمالت ا�جلة !دارة مخاطر العمالت إذا لزم ا4مر. 

لن يكون لتعزيز أو اضعاف هذه العمالت بنسبه ١٪ مقابل جميع العمالت ا4خرى أي تأثير على قياس ا4دوات المالية للمجموعة بالعملة ا4جنبية ولن يكون له تأثير جوهري على حقوق 
ملكية المجموعة وأرباحها وخسائرها.

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي احتمال تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 4داة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. يرتبط تعرض المجموعة 

لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة السوقية بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة الخاضعة 4سعار فائدة عائمة.

كما في تاريخ التقارير المالية، بلغت ا4دوات المالية للمجموعة الخاضعة للفوائد كما يلي:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

أدوات بمعدل فائدة ثابت
٥٦١,٥٩٠٤٦٥,٠٦١موجودات مالية

أدوات بمعدل فائدة متغير
٥٩٥,٥٨٢٥٢٠,٠٦١مطلوبات مالية

إن القيمة العادلة ل�دوات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها المدرجة.

ا9دوات المالية يتبع  .٣٢

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، لو كانت معدالت الفوائد على القروض التي تحمل فائدة أعلى/ أقل بنسبة ١٪ مع إبقاء جميع المتغيرات ا4خرى ثابتة، لنقص/ زاد الربح للسنة بمبلغ ٥٫١٨٩ ألف 
درهم (٢٠١٨: مبلغ ٤٫٦٠١ ألف درهم)، يعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة !رتفاع/انخفاض مصاريف الفائدة.

إدارة رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بهدف تحقيق عائدات للمساهمين ومزايا 4صاب المصلحة 

ا�خرين وا!حتفاظ بهيكل مثالي لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال. للحفاظ على هيكل رأس مال مناسب وتحقيق عوائد للمساهمين، قامت المجموعة في سنة ٢٠١٩، بتوزيع 
عوائد على المساهمين في شكل توزيعات أرباح لسنة ٢٠١٨، تم إدراج تفاصيلها الحالية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس ا4دوات المالية مثل الموجودات المالية ا4خرى بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد.

إن القيمة العادلة هي السعر السائد لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق كما في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض 
أن المعاملة لبيع ا4صل أو تحويل االلتزام تتم إما:

في السوق الرئيسي ل�صل أو ا!لتزام؛ او •
غياب السوق الرئيسي، في السوق ا4كثر فائدة ل�صل أو ا!لتزام •

تم تحديد مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:

المستوي ١: قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من ا4سعار المدرجة (غير المعدلة) في ا4سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات متماثلة؛ 
المستوي ٢: قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من مدخالت غير ا4سعار المدرجة في المستوي ١ التي يمكن مالحظتها ل�صل أو ا!لتزام، بشكل مباشر (اي كأسعار) أو 

بشكل غير مباشر (اي مشتقه من ا4سعار)؛ و
المستوي ٣: قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من أساليب التقييم التي تشمل مدخالت ل�صل أو ا!لتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير 

القابلة للمالحظة).

تحاليل القطاعات   .٣٣

لدى المجموعة قطاعين يتم إعداد تقارير حولهما موضحان أدناه. هذان القطاعان يقدمان منتجات وخدمات متنوعة، وتتم إدارتهما بشكٍل منفصل كونهما يتطلبان تقنيات 
واستراتيجيات تسويق وتشغيلية مختلفة. تقوم ا!دارة التنفيذية لدى المجموعة بمراجعة التقارير ا!دارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية مرة كل ثالثة 

أشهر على ا4قل.

يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة ل�غراض التشغيلية:

قطاع ا9نشطة الزراعية 
الدقيق والعلف الحيواني، ويتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني. –

قطاع ا9نشطة اHستهالكية 
المياه المعبأة في زجاجات والمشروبات، وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر. إن ا4نشطة التجارية للمجموعة ذات الطبيعة  –

 المماثلة للمياه المعبأة هي كما يلي:

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

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١
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البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة يتبع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

تحاليل القطاعات يتبع  .٣٣

المواد الغذائية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل الحار الفاكهة المرّكزة والخضروات المجمدة ومنتجات ا4لبان الطازجة ومنتجات المخبوزات المجمدة. تتمثل  –
 العمليات التجارية للمجموعة ذات الطبيعة المماثلة للمواد الغذائية فيما يلي:

النشاط التجاري في جمهورية مصر العربية، ممثلة في مجموعة أغذية مصر ذ.م.م.، هو تصنيع وبيع معجون الطماطم ومعجون الفلفل الحار ومركزات الفواكه والخضروات  •
المجمدة؛ و

 جزء من النشاط التجاري في دولة ا!مارات العربية المتحدة، ممثلة في شركة العين للمياه المعدنية (ش.م.ع.)، تقوم بتصنيع وتوزيع اللبن،  •
ومعجون الطماطم، والخضروات المجمدة، والمنتجات المخبوزة المجمدة والسلع التجارية.

إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه. يتم قياس ا4داء استناداً إلى أرباح القطاع وفقًا لما يتم بيانه في التقارير ا!دارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل 
ا!دارة التنفيذية للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس ا4داء حيث ترى ا!دارة أن هذه المعلومات هي ا4كثر مالءمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات ا4خرى في 

المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد ا4سعار فيما بين القطاعات وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

قطاع ا9نشطة اHستهالكيةقطاع ا9نشطة الزراعية

إجمالي القطاعات إجمالي قطاع ا9نشطة اHستهالكيةالمواد الغذائيةالمياه المعبأة والمشروباتالدقيق والعلف الحيواني

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٩٠٠,٩٣٥٩١٠,٧٣٢٩١١,٨٣٠٩٠٤,٩٣٤٢٥٧,٠٦١٢١١,٢٩٥١,١٦٨,٨٩١١,١١٦,٢٢٩٢,٠٦٩,٨٢٦٢,٠٢٦,٩٦١ا!يرادات 
(٢٥,٦٤٥)(٣٠,٥٦٣)(٢٥,٦٤٥)(٢١,٣٠٠)(١٠,٢٤٦)(٩,٥٠٩)(١٥,٣٩٩)(١١,٧٩١)–(٩,٢٦٣)ا!يرادات الداخلية

٨٩١,٦٧٢٩١٠,٧٣٢٩٠٠,٠٣٩٨٨٩,٥٣٥٢٤٧,٥٥٢٢٠١,٠٤٩١,١٤٧,٥٩١١,٠٩٠,٥٨٤٢,٠٣٩,٢٦٣٢,٠٠١,٣١٦إيرادات خارجية

٢٠٤,٠٧٣٢١٢,٦٨١٤١٩,٨٩٢٤٤٠,٨١٧٤٠,٤٣٩٣٩,٩٦٥٤٦٠,٣٣١٤٨٠,٧٨٢٦٦٤,٤٠٤٦٩٣,٤٦٣إجمالي الربح

١١٧,٨٣١١٢٣,٦٩٣٨١,١٨٠١٥٧,٢٢٢٦,٣٠٥٥,٨٢٤٨٧,٤٨٥١٦٣,٠٤٦٢٠٥,٣١٦٢٨٦,٧٣٩ربح القطاع 

بند مادي غير نقدي؛
خسائر إنخفاض القيمة 

على الذمم المدينة 
٢٤,٧٥١٤٥٩٢٩,٨٤٤٣,١٧٧–٥,٠٩٣٢,٧١٨٢٤,٣٦١٤٥٩٣٩٠التجارية، صافي

إجمالي القطاعاتقطاع ا9نشطة اHستهالكيةقطاع ا9نشطة الزراعية

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
ألف درهم

أخرى:
٥٦٥,٣٥٦٥٨٩,٥٩٥١,٥٥٢,١٠٠١,٤٥٤,٤٠٢٢,١١٧,٤٥٦٢,٠٤٣,٩٩٧موجودات القطاع
١٦٠,٦٧٢١٧١,٦٠٩٤١٦,٥٣٦٢٦٩,٩٧١٥٧٧,٢٠٨٤٤١,٥٨٠مطلوبات القطاع

١٢,٤٦٣٦,٢٤٨٨٦,٥١٥٨٩,١٥٠٩٨,٩٧٨٩٥,٣٩٨مصاريف رأسمالية

فيما يلي تسوية إجمالي ا4رباح ومصروفات وإيرادات التمويل واالستهالك والمصروفات الرأسمالية:

٢٠١٩٢٠١٨

إجمالي 
القطاعات 
ألف درهم

غير
مخصصة

ألف درهم

اHجمالي
الموحد

ألف درهم

إجمالي 
القطاعات 
ألف درهم

غير
مخصصة

ألف درهم

ا!جمالي
الموحد

ألف درهم

٦٨٦,٠٨٩(٧,٣٧٤)٦٥٦,٩٦٩٦٩٣,٤٦٣(٧,٤٣٥)٦٦٤,٤٠٤إجمالي الربح
١٦٦٢٠,٨٥١٢١,٠١٧١٠٤٢٣,٤١٠٢٣,٥١٤إيرادات التمويل

(٢٤,٧٢٠)(٢٢,٦٣٣)(٢,٠٨٧)(٢٢,٢٢١)(٢١,٢٣٩)(٩٨٢)مصاريف التمويل
١٠٤,٩٧٨١,٩٣٦١٠٦,٩١٤١٠١,٤٥٦٣,١٢٤١٠٤,٥٨٠إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٩٨,٩٧٨٨,٨٠٢١٠٧,٧٨٠٩٥,٣٩٨٤,٣٥٨٩٩,٧٥٦مصاريف رأسمالية

تحاليل القطاعات يتبع  .٣٣

فيما يلي تسوية أرباح أو خسائر القطاعات للسنة:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٢٠٥,٣١٦٢٨٦,٧٣٩إجمالي أرباح القطاعات 
مبالغ غير مخصصة

(٨٠,٤٥١)(٦٨,٢٥٧)مصاريف تشغيلية أخرى
٢٧٦(١,٠٥٧)صافي (مصاريف)/إيرادات التمويل

١٣٦,٠٠٢٢٠٦,٥٦٤ربح السنة
١,٠٢٤٣,٩٣٢حقوق الملكية غير المسيطرة

١٣٧,٠٢٦٢١٠,٤٩٦ربح السنة العائد لمالكي الشركة

فيما يلي تسوية إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات للسنة: 

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

٦٦٤,٤٠٤٦٩٣,٤٦٣إجمالي أرباح القطاعات 
(٧,٩٣٤)(٧,٤٣٥)مبالغ أخرى غير مخصصة 

٦٥٦,٩٦٩٦٨٥,٥٢٩إجمالي ربح السنة
٥٦٠(٤,١٩٩)حقوق الملكية غير المسيطرة

٦٥٢,٧٧٠٦٨٦,٠٨٩إجمالي ربح السنة العائد لمالكي الشركة

فيما يلي تسوية موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية:

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

موجودات القطاع
٥٦٥,٣٥٦٥٨٩,٥٩٥قطاع ا4نشطة الزراعية

١,٥٥٢,١٠٠١,٤٥٤,٤٠٢قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية

٢,١١٧,٤٥٦٢,٠٤٣,٩٩٧مجموع موجودات القطاعات التشغيلية
١,٠٠٣,٧٨٠٩١٩,٥٢٤موجودات غير مخصصة

٣,١٢١,٢٣٦٢,٩٦٣,٥٢١مجموع الموجودات 

مطلوبات القطاع
١٦٠,٦٧٢١٧١,٦٠٩قطاع ا4نشطة الزراعية

٤١٦,٥٣٦٢٦٩,٩٧١قطاع ا4نشطة ا!ستهالكية

٥٧٧,٢٠٨٤٤١,٥٨٠مجموع مطلوبات القطاعات التشغيلية
٥٥٤,٣٠٨٥٧٠,٢٢١مطلوبات غير مخصصة

١,١٣١,٥١٦١,٠١١,٨٠١مجموع المطلوبات 

٤. البيانات المالية .٣ .٢ .١



 قم بتحميل تطبيق
عالقات المستثمرين 

تمت طباعة التقرير السنوي على ورق قابل إلعادة التدوير بنسبة 100٪ تعزيزا" إللتزامنا باالستدامة.
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