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شركة رائدة إقليميًا 
بطموحات عالمية

19
عالمة تجارية
في محفظتنا المتنوعة

1.2
مليار

عبوة مياه ُمباعة سنويًا

+8,200
موظف

في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا

11
مصنع
حول العالم

#1
في دولة اإلمارات

في المياه واألعالف الحيوانية 
والدقيق ومعجون الطماطم 

عالماتنا التجارية

التصنيع في

7
دول

التصدير إلى

45
دولة

2.76
 حصص حملة األسهم

)مليار درهم( 

3.07
صافي اإليرادات 

)مليار درهم( 

6.39
إجمالي األصول 

)مليار درهم( 

216.04
صافي الربح 
 )مليون درهم(

للمساهمين وأصحاب المصلحة 

عام من اإلنجازات
توج بنمو اإليرادات

بنسبة 49٪
أبـــرز  مـــن  واحـــدة  لهـــا؛  مقـــرًا  أبوظبـــي  مـــن  تتخـــذ  التـــي  “أغذيـــة”  مجموعـــة  تعـــّد 
التـــي  المجموعـــة  وتنـــدرج  والمشـــروبات.  األغذيـــة  إنتـــاج  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
“أغذيـــة”. اســـم  تحـــت  الماليـــة  لـــأوراق  أبوظبـــي  ســـوق  فـــي   2004 عـــام  فـــي   تأسســـت 
وتمتلـــك “أغذيـــة” أصـــواًل فـــي كل من دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة، والمملكـــة العربية 
الســـعودية، والكويـــت، وســـلطنة ُعمـــان، ومصـــر، وتركيـــا، واألردن. وتوفـــر المجموعـــة باقة 
متنوعـــة من المـــواد الغذائيـــة والمشـــروبات المبتكرة ذات الجـــودة العالية، للمســـتهلكين 
فـــي اإلمـــارات العربية المتحـــدة، ودول مجلس التعـــاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشـــرق 
األوســـط. وتوظف المجموعة أكثر من 8,200 شـــخصًا، يهتمون بمســـؤولية تصنيع وتوزيع 
وتســـويق مجموعـــة متنوعة مـــن المنتجات في قطاعـــات األعمال االســـتهالكية، والوجبات 

الخفيفـــة، واللحـــوم والمنتجات المبـــّردة والمجمدة، واألعمـــال الزراعية.
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المؤشرات المالية



يناير 2021

استكملت “أغذية” صفقة توحيد األعمال مع 	 
“الفوعة” إلنشاء واحدة من أكبر عشر مجموعات 

إلنتاج األغذية والمشروبات في المنطقة

استكملت “أغذية” صفقة االستحواذ على شركة 	 
مخبز وحلويات الفيصل الكويتية

مارس 2021

تبنت مجموعة “أغذية” تغييرات أساسية تزامنًا 	 
مع إعالن نتائجها المالية لعام 2020

مايو 2021

أكملت مجموعة “أغذية” صفقة االستحواذ على 	 
شركة “النبيل للصناعات الغذائية” 

 	 ”MSCI“ ّرحبت مجموعة “أغذية” بإدراجها في مؤشر
لأسواق الناشئة ذات رؤوس األموال الصغيرة 

يوليو 2021

احتفلت أجريفيتا بالذكرى السنوية األربعين 	 
لتأسيسها

سبتمبر  2021

أعلنت مجموعة “أغذية” عن استثمار إضافي في 	 
سوق الوجبات الخفيفة واألطعمة الصحية من 

خالل االستحواذ على مجموعة “بي إم بي”

وافق مساهمو مجموعة “أغذية” على توزيع أرباح 	 
نقدية مرحلية بقيمة 65.31 مليون درهم إماراتي 

عن األشهر الست األولى من عام 2021

نوفمبر  2021

واصلت مجموعة “أغذية” نموها القوي 	 
بتسجيلها صافي إيرادات بقيمة 2.1 مليار درهم 

في األشهر التسعة األولى من 2021

فبراير 2021

وافق مجلس إدارة مجموعة “أغذية” على 	 
صفقة االستحواذ على شركة “النبيل للصناعات 

الغذائية”

“أغذية” و”ڤيوليا” تواصالن التزامهما بتعزيز 	 
اقتصاد أكثر استدامة في اإلمارات

أبريل 2021

وافق مجلس إدارة مجموعة “أغذية” على 	 
االستحواذ على حصة األغلبية في شركة 

اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي )“أطياب”(

وافق مساهمو “أغذية” على توزيع أرباح نقدية 	 
بنسبة %16.5 خالل االجتماع السنوي السادس 

عشر لجمعيتها العمومية 

أعلنت مجموعة “أغذية” نمو ربحية السهم الواحد 	 
بنسبة %57 ونمو إيراداتها بنسبة %17 في الربع 

األول من 2021 

يونيو 2021

اعتمدت رابطة تجارة الحبوب واألعالف )جافتا( 	 
تصنيف المطاحن الكبرى كمحلل معتمد 

أغسطس 2021

أعلنت مجموعة “أغذية” عن انطالق موسم 	 
تسويق التمور لعام 2021 عبر شركة الفوعة

أعلنت مجموعة “أغذية” عن نمو ملموس بنسبة 	 
%61 في صافي أرباحها وبنسبة %21 في إيراداتها 

خالل النصف األول من 2021.

أكتوبر 2021

أصبحت مجموعة “أغذية” شريكًا رئيسيًا لقمة 	 
“مستقبل الغذاء” التي ُعقدت في إكسبو دبي 

.2020

ديسمبر 2021

استكملت مجموعة “أغذية” االستحواذ على 	 
مجموعة “بي إم بي” اإلقليمية الرائدة في مجال 

الوجبات الصحية الخفيفة واألطعمة الصحية

 أبرز المستجدات

 2021

نبذة عــن الشــركةنبذة عــن الشــركة

أغذية - التقرير السنوي 2021 7أغذية - التقرير السنوي 2021 6



1981

بدء إنتاج العلف 	 
الحيواني

1990

تأسيس شركة 	 
العين للمياه 

المعدنية 

2004

تشكيل شركة “أغذية” - 	 
كجزء من مبادرة حكومة 

أبوظبي للخصخصة

2010

توقيع اتفاقية إنتاج 	 
وتوزيع مع شركة 

“يوبليه”

2012

االستحواذ على شركة 	 
المياه بيليت )ألبين(، 

التركية

2015

االستحواذ على 	 
شركة مياه البيان

توقيع اتفاقية توزيع 	 
مع شركة الفوعة

2016

إطالق مياه العين زيرو	 
التوقيع على مشروع مشترك إلنتاج 	 

مياه العين في الكويت
االستحواذ على شركة مصنع دلتا 	 

للمياه، بالمملكة العربية السعودية

2018

إطالق مياه العين فيتامين د ومياه 	 
العين بامبيني

توقيع اتفاقية بحث وتطوير مع 	 
نوتريكو

بدأ مصنع المياه الخليج المتحد 	 
االنتاج في الكويت

2019

إطالق مياه العين الخالية من 	 
البرومات، والدقيق المدعم بفيتامين 

)د( وزبادي يولبيت المنتج من حيوانات 
تتغذى على العشب

افتتاح مركز أغذية لتكنولوجيا التعبئة	 

2020

تعيين مجلس اإلدارة الجديد والفريق 	 
القيادي

إطالق عبوة مياه العين المصنوعة من 	 
مواد نباتية وهي األولى من نوعها في 

المنطقة
إطالق تطبيق “RECAPP” بالشراكة مع 	 

فيوليا

2007

االستحواذ على “آيس 	 
كريستال”، اإلمارات 

العربية المتحدة

2017

التوقيع على مشروع 	 
مشترك مع أندرسون 

هاي

2008

االستحواذ على 	 
خضراوات العين

2009

إطالق تشغيل 	 
“الحقل األخضر” في 

مصر

وواصلـــت   ،1978 عـــام  فـــي  حكيـــم  قائـــد  برؤيـــة  انطلقـــت  رحلتنـــا 
تقدمهـــا ونموهـــا لتتخطى الحـــدود وتصبـــح مجموعة رائـــدة إقليميًا 
بطموحـــات عالميـــة، يحركهـــا شـــغف أكثر مـــن 8200 شـــخصًا حول 
العالـــم، اجتمعـــوًا معًا من أجـــل التميز في كل مـــا يفعلونه، وتحقيق 

النمـــو مـــن أجـــل األفضل.

1978
الناس وبيئة العمل

اكتتاب عام مدرج 	 
في سوق أبوظبي 

لأوراق المالية 
مع طرح %49 من 
الشركة للجمهور

2005

تعيين إدارة جديدة	 

2006

استكمال االستحواذ على شركة الفوعة، 	 
اإلمارات العربية المتحدة، وشركة الفيصل 

للمخبوزات والحلويات، الكويت

االستحواذ على شركة النبيل، األردن	 

االستحواذ على شركة أطياب، مصر	 

اإلعالن عن إضافة قطاع اللحوم 	 
والمنتجات المبردة والمجمدة إلى محفظتنا

إطالق مكتب التحول االستراتيجي	 

االستحواذ على مجموعة بي إم بي، اإلمارات العربية 	 
المتحدة

ارتفع عدد الموظفين من 4,000 إلى أكثر من 8,200	  2021

8,293
موظف

61
جنسية

 943
موظفًا تم تدريبهم 

خالل عام 2021

15
من مواطني دولة 

اإلمارات تم تدريبهم
في إطار مبادرة تطوير خالل عام 2021

682
أكبر من 50

2,261
أقل من 30

بين 30 و 50
5,079

أبرز اإلنجازات

تضـــع مجموعـــة “أغذية” الناس في قلـــب اهتماماتها، حيث تهدف دومًا الســـتقطاب المواهب 
مـــن داخـــل البالد ومـــن كافة أنحـــاء العالم من أجـــل تحقيق اســـتراتيجيتنا، وانطالقـــًا من قيمنا 
المؤسســـية المتمثلـــة في التعـــاون واإلصرار والمرونة والمســـؤولية نســـاهم فـــي دفع عجلة 
التنميـــة االقتصاديـــة وتحســـين جـــودة حيـــاة العامليـــن وأســـرهم، ويأتـــي ذلـــك في إطـــار إيمان 
المجموعـــة بأهميـــة قيامهـــا بمســـؤوليتها االجتماعية تجـــاه المجتمعات التي تعمـــل بها. كما 
أننـــا نفخـــر بـــأن المســـؤولية االجتماعيـــة تقـــع فـــي صميـــم نهج عملنـــا وســـتبقى دومًا نبراســـًا 

يضـــيء طريقنـــا من أجـــل األفضل.

التنوع العمري

نبذة عــن الشــركةنبذة عــن الشــركة
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بناء القيمة من خالل
عالماتنا التجارية

األعمال 
االستهالكية

الوجبات

الخفيفة

اللحوم 
والمنتجات 

المبّردة 
والمجمدة 

األعمال 
الزراعية

Award Winning 

خالل عام 2021، وتنفيذًا الســـتراتيجية النمو التراكمي، توســـعنا إلى قطاعات جديدة تشـــهد 
نمـــوًا واعـــدًا، هما اللحـــوم والمنتجات المبـــردة والمجمدة والوجبات الخفيفـــة، كما أعلنا عن 
إضافـــة عالمـــات تجارية رائـــدة إلى محفظتنـــا، وأصبحت منتجاتهـــا الخيار األول لعـــدد متناٍم 

المستهلكين. من 

عالماتنا التجارية

الجوائز

فبراير 2021
فازت مجموعة أغذية بجائزة »المنتج المستدام 

األكثر تأثيرًا« في جوائز جلفود لالبتكار 2021.

نوفمبر 2021
فازت مياه العين بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز برايم 2021	 

البرونزية - عبوة مياه العين المصنوعة من مصادر نباتية	 

البرونزية - تقليص مواد التعبئة والتغليف مع اعتماد ممارسات االستدامة	 

الفضية - الملصق الترويجي لليوم الوطني الخمسين	 

الذهبية - ملصق عبوات المياه األكثر استدامة	 

مايو 2021
حصلت مياه العين على تصنيف ثالث نجوم 
)األعلى( في جائزة المذاق الرفيع من معهد 

المذاق العالمي في بروكسل، بلجيكا.

ديسمبر 2021
فازت عبوة مياه العين المصنوعة من مصادر 

نباتية بالجائزة الذهبية في جوائز معرض »سيال 
الشرق األوسط« لالبتكار.

نبذة عــن الشــركةنبذة عــن الشــركة
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مواقع اإلنتاج

أمريكا الشمالية
كندا 	 
الواليات المتحدة األمريكية	 

المكسيك	 

أوروبا
المملكة المتحدة	 
اسكتلندا	 
أيرلندا	 
هولندا	 
بولندا 	 
المجر 	 
فرنسا	 
النمسا	 
ألمانيا	 
إيطاليا	 

الشرق
األوسط

اإلمارات 	 
المملكة 	 
الكويت	 
سلطنة عمان	 
البحرين	 
لبنان	 
فلسطين	 
األردن	 
إيران	 
تركيا	 
مصر	 
قبرص	 
قطر	 
العراق	 
إسرائيل	 

إفريقيا
ليبيا	 
تونس	 
المغرب	 
جيبوتي	 
كينيا	 
الصومال	 

آسيا
روسيا	 
سنغافورة	 
فيتنام	 
باكستان	 
أفغانستان	 

توسيع وجودنا
العالمي

عـــززت عمليات االســـتحواذ االســـتراتيجية التـــي أتممناها على مدار العام من انتشـــار اســـم 
»أغذيـــة« وفتحـــت البـــاب أمامـــه للدخول إلـــى أســـواق وبلدان جديـــدة، وبفضل اســـتراتيجية 
النمـــو المســـتدام التـــي نتبعها تمّكـــن المزيد من األشـــخاص حول العالم مـــن الوصول إلى 

محفظتنـــا مـــن العالمات التجاريـــة الرائدة.

التواجد حسب المنطقة

 اإلمارات
)المقر الرئيسي(

اإلنتاج

المياه واألغذية	 
الدقيق، والعلف 	 

الحيواني، والوجبات 
الخفيفة

تُصدر إلى

سلطنة عمان	 
البحرين	 
فلسطين	 
األردن	 
إيران	 
جيبوتي	 
باكستان	 
أفغانستان	 

مصر
اإلنتاج

الخضروات 	 
المجمدة واألغذية

واللحوم والمنتجات 	 
المبردة والمجمدة

تُصدر إلى

اإلمارات 	 
السعودية	 
لبنان	 
فلسطين	 
األردن	 
تركيا	 
ليبيا	 
تونس	 
المغرب	 
كينيا	 

الصومال	 
المملكة المتحدة	 
بولندا	 
المجر	 
فرنسا	 
ألمانيا	 
ايطاليا	 
كندا	 
روسيا	 
فيتنام	 

األردن
اإلنتاج

اللحوم والمنتجات 	 
المبردة والمجمدة

السعودية
اإلنتاج

المياه	 

الكويت
اإلنتاج

المياه	 
الوجبات الخفيفة	 

عمان
اإلنتاج

المياه	 

تركيا
اإلنتاج

المياه	 

تُصدر إلى

اإلمارات	 
الكويت	 
البحرين	 
فلسطين	 
المغرب	 
المملكة المتحدة	 

اسكتلندا	 
أيرلندا	 
هولندا	 
النمسا	 
ألمانيا	 
سنغافورة	 
قبرص	 

نبذة عــن الشــركةنبذة عــن الشــركة
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التقرير االستراتيجي
رسالة رئيس مجلس اإلدارة

مقابلة مع الرئيس التنفيذي

االستراتيجية

عمليات االستحواذ

التحول االستراتيجي

االستدامة
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نمو استثنائي
في عام حافل 

بالتحديات

التقرير االستراتيجي 

خليفة سلطان السويدي
رئيس مجلس اإلدارة
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بيان رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين،
كان عـــام 2021 مـــن األعـــوام التـــي شـــهدت تحـــوالت هائلـــة بالنســـبة لمجموعـــة »أغذيـــة« حيـــث أعلنـــت المجموعـــة عـــن اســـتراتيجية النمـــو الراميـــة 
ـــات  ـــى الرغـــم مـــن التقلب ـــول عـــام 2025. فعل ـــة والمشـــروبات بحل ـــة فـــي قطـــاع األغذي ـــادة الســـوق اإلقليمي ـــل فـــي ري ـــق الهـــدف المتمث ـــى تحقي إل
المســـتمرة فـــي األســـواق والظـــروف االقتصاديـــة الحاليـــة التـــي فرضـــت علينـــا تحديـــات جّمـــة، فقـــد واصلنـــا مســـيرتنا بشـــكل منضبـــط ومـــدروس 
وهـــو مـــا أســـفر عـــن تحقيـــق نمـــو تجـــاري واتســـاع نطـــاق أعمالنـــا جغرافيـــًا فضـــاًل عـــن زيـــادة أعـــداد القـــوة العاملـــة. لقـــد تمكنـــا مـــن إرســـاء أســـس 
قاعـــدة أعمـــال تتســـم بالقـــوة والتطـــور واالســـتدامة تتيـــح لنـــا االنطـــالق نحـــو أســـواق جديـــدة وتوفيـــر منتجـــات فائقـــة الجـــودة ألعـــداد متزايـــدة 

مـــن العمـــالء. 

استراتيجية ورؤية جديدتان
ارتكزت استراتيجيتنا خالل العام 2021 على ثالث ركائز أساسية تتمثل في النمو والكفاءة وجدارة اإلمكانات الهادفة إلى تحقيق التوسع 

الممنهج للشركة، وهو ما ساعدنا على فتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وساعدنا في 
ذلك تزايد كفاءة أنشطتنا التجارية وزيادة فرص األعمال التجارية المتاحة. وفي ظل مواصلتنا السعي للدمج والتكامل بين أعمالنا التجارية 

الجديدة، حافظنا أيضًا على أنشطتنا التجارية األساسية التي تتخذ من المستهلك محورًا أساسيًا لها، وتضع كفاءة األداء في مقدمة 
أولوياتها لتحقيق أرباح أعلى لمساهمينا. 

كانت استراتيجيتنا فيما يتعلق باالندماج واالستحواذ بمثابة خارطة الطريق لهذا العام، إال أن قدرتنا على دمج شركات جديدة في محفظتنا 
الرئيسية كانت هي السبيل لتحقيق النجاح. وتعكس اإلنجازات التي حققناها التزامنا بعملية التحّول الجارية في جميع قطاعاتنا األساسية، 

حيث نسعى إلى بناء مجموعة أكثر كفاءة لتعزيز القيمة وتحسين اإلنتاجية.

إن االستحواذ على شركات بارزة ورائدة في مجاالت عملها يتطلب تميزًا تجاريًا في كافة أنحاء الشركة، واستدعى ذلك وجود إدارة مشتريات 
وجودة تصنيع وسالسل إمداد بمواصفات عالمية، مما يجسد إقرارًا بالحقيقة المؤكدة بأن تلك المحاور األساسية ال تقل أهمية عن تحديد 

الشركات المناسبة األجدر بعقد شراكات معها.

ما كانت منظومة اإلنجازات هذه لتتحقق على أرض الواقع لوال االستثمار الجيد في العنصر البشري، واستقطاب المواهب، والقيادة 
المناسبة التي تمتلك خبرة تزيد عن 150 عامًا في مجال السلع االستهالكية سريعة التداول، فضاًل عن االستثمار في تدريب وتطوير 

الكفاءات البشرية في جميع أقسام المجموعة.

أداء الشركة
شـــهدت بدايـــة العـــام االســـتحواذ علـــى شـــركة الفوعـــة، وســـرعان مـــا تـــم االســـتحواذ علـــى مخبـــز وحلويـــات الفيصـــل والنبيـــل للصناعـــات الغذائيـــة 
وأطيـــاب وأخيـــرًا مجموعـــة بـــي إم بـــي؛ حيـــث ســـاعدتنا هـــذه الشـــركات الرائـــدة فـــي مجـــال عملهـــا فـــي تطويـــر منتجـــات اللحـــوم المبـــّردة والمجمـــدة 
والوجبـــات الخفيفـــة، مـــا أســـهم فـــي إعـــادة تشـــكيل محفظـــة أعمـــال الشـــركة وتوســـعة قســـم األعمـــال االســـتهالكية الـــذي حقـــق نمـــوًا قويـــًا 
ليســـاهم بنســـبة 70% مـــن إجمالـــي إيـــرادات المجموعـــة. ســـّعينا خـــالل جميـــع مراحـــل عمليـــات االســـتحواذ إلـــى دمـــج هـــذه األعمـــال بشـــكل 
ســـلس فـــي محفظتنـــا، والتعـــرف ســـريعًا علـــى المزايـــا التجاريـــة لهـــذه األعمـــال بهـــدف تحقيـــق الفوائـــد المرجـــوة منهـــا وزيـــادة اإليـــرادات. وعلـــى 
ـــكارات  ـــذ مجموعـــة مـــن االبت ـــب تنفي ـــى جان ـــى نمـــو األعمـــال األساســـية للمجموعـــة إل ـــا أيضـــًا عل ـــر المســـبوقة هـــذه، حافظن ـــرة النمـــو غي مـــدار فت
الجديـــدة ممـــا أدى إلـــى توفيـــر تكاليـــف تبلـــغ 73 مليـــون درهـــم إماراتـــي. وهـــو مـــا يمثـــل نســـبة %36,4 مـــن هدفنـــا المتمثـــل فـــي تحســـين اإلنتاجيـــة 
ــة عـــن  ــى المكاســـب الناتجـ ــر إلـ ــد كبيـ ــى حـ ــتند إلـ ــام 2025، والتـــي تسـ ــم بحلـــول عـ ــدار 200 مليـــون درهـ ــر تخفيـــض التكاليـــف التشـــغيلية بمقـ عبـ

ـــي جـــرى االســـتحواذ عليهـــا مؤخـــرًا. ـــة وإيجـــاد القيمـــة مـــن خـــالل الشـــركات الت ـــة الحالي االرتقـــاء بالكفـــاءة فـــي األعمـــال التجاري

كلنا واحد من أجل األفضل
هنـــاك بعـــض التحديـــات التـــي واجهـــت دولتنـــا خـــالل الفتـــرة الماضيـــة. ونحـــن فـــي مجموعـــة »أغذيـــة« نشـــعر بالفخـــر لقدرتنـــا علـــى دعـــم مســـتهلكي 

منتجاتنـــا وموظفينـــا ومجتمعنـــا بوجـــه عـــام.

البـــد أن ُأشـــير هنـــا إلـــى أن أحـــد أبـــرز الدوافـــع التـــي ســـاعدتنا فـــي التصـــدي لهـــذه التحديـــات كانـــت رؤيـــة القيـــادة الحكيمـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
ـــد مـــن النمـــو والقيمـــة لمســـاهمينا فـــي ظـــل  ـــى تحقيـــق المزي ـــا دومـــًا علـــى أن نتطلـــع إل ـــا الملهميـــن التـــي كانـــت تحثن المتحـــدة وتوجيهـــات قادتن

تعزيـــز قـــدرات مجموعتنـــا وإضافـــة المزيـــد مـــن الشـــركات ذات القيمـــة المتزايـــدة إلـــى محفظـــة أعمالنـــا الحاليـــة.
ـــب علـــى تحديـــات هـــذه الجائحـــة  ـــا بالشـــكر إلـــى جميـــع العامليـــن فـــي الخطـــوط األماميـــة الذيـــن ســـاعدونا فـــي التغّل خـــالل العـــام الماضـــي توّجهن

ـــا عـــن عظيـــم االمتنـــان واإلقـــرار بفضلهـــم ودعمهـــم الالمحـــدود خـــالل هـــذا العـــام أيضـــًا. ـــر مـــن صميـــم قلوبن العالميـــة، وهـــا نحـــن نعّب

شكر وتقدير 
باســـم زمالئـــي أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، أوّد أن أعـــرب عـــن عظيـــم امتناننـــا لحكومـــة أبوظبـــي لتوجيهاتهـــا الدائمـــة ودعمهـــا المســـتمر وتقديرنـــا 
ـــا  ـــن يولون ـــن ولمســـاهمينا الذي ـــاء المخلصي ـــا األوفي ـــة المســـتنيرة. كمـــا نعـــرب عـــن شـــكرنا العميـــق لعمالئن ـــا الحكيمـــة ذات الرؤي ـــغ لقيادتن البال

ثقتهـــم ولموظفينـــا المتفانيـــن فـــي عملهـــم. 



نتخذ 
خطوات

جريئة نحو
تحقيق النمو

التقرير االستراتيجي

أالن سميث
الرئيس التنفيذى
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كانت 2021 سنة استثنائية لمجموعة أغذية، فما هي أبرز اإلنجازات من وجهة نظركم؟
إذا كان يمكننــي تلخيــص قصــة المجموعــة فــي ثــالث ركائــز، فســتكون هــذه الركائــز هــي النمــو مــن خــالل تنويــع محفظــة عالمتنــا، إلــى جانــب جــدارة 

اإلمكانــات واالبتكار.

النمــو مــن خــالل التنويــع هــو انعــكاس مباشــر لنجــاح اســتراتيجيتنا الهادفــة للتوســع فــي مجــاالت مســتقبلية واعــدة. أمــا فيمــا يتعلــق بجــدارة 
اإلمكانــات، فنحــن نتطــور بســرعة كبيــرة وحققنــا نمــوًا مــن حيــث رأس المــال البشــري، هــذا إلــى جانــب الجهــد المتميــز الــذي قــام بــه فريــق التحــول 
اإلســتراتيجي فــي مجموعتنــا والــذي مّكننــا مــن اقتنــاص الفــرص وســرعة إدراك مزايــا األعمــال التــي اســتحوذنا عليهــا. أمــا الركيــزة الثالثــة وهــي 
االبتــكار فقــد تمثلــت فــي تقنيــات التعبئــة المبتكــرة والمســؤولة التــي ننتهجهــا فــي قســم أعمــال الميــاه وهــو مــا يلقــي الضــوء علــى مــدى نمــو 

ثقافــة االبتــكار داخــل أروقــة المجموعــة.

أود أن أثني على جهود وإخالص جميع العاملين على مستوى المجموعة والتي سمحت لنا بتحقيق هذه النتائج المبهرة.

وقــد كانــت أبــرز اإلنجــازات بالنســبة لــي هــي االســتجابة مــن شــركائنا وعمالءنــا. ورغبــة العالمــات التجاريــة الكبــرى فــي العمــل معنــا، إلــى جانــب 
ــا نعلــم أن أمامنــا طريــق طويــل نقطعــه مــن أجــل تحقيــق  ــة، ولكنن ــة ناجحــة للغاي توســيع قاعــدة المســتهلكين. لقــد كانــت هــذه الســنة بداي

أهــداف اســتراتيجيتنا لعــام 2025.

كانت السنة الماضية صعبة للكثير من الشركات التجارية، فكيف واجهت المجموعة هذه التحديات؟
علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات االقتصاديـــة وتقلبـــات الســـوق، إال أننـــا اســـتطعنا تحقيـــق إنجـــازات مذهلـــة – وهـــي انعـــكاس حقيقـــي إلخـــالص موظفينـــا 
وقادتنـــا وتتويـــج لســـعيهم الدائـــم مـــن أجـــل تعزيـــز القيمـــة وتحســـين اإلنتاجيـــة. إن نوعيـــة عمليـــات االســـتحواذ التـــي قمنـــا بهـــا وطريقـــة دمجهـــا 
ــتطعنا  ــتراتيجيتنا، اسـ ــذ اسـ ــتقبل وتنفيـ ــى المسـ ــز علـ ــا، وبالتركيـ ــق أهدافنـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــه مـ ــا بـ ــذي قمنـ ــاق الـ ــل الشـ ــت العمـ ــا تثبـ ــي أعمالنـ فـ

ـــة والمشـــروبات. ـــة فـــي قطـــاع األغذي ـــادة اإلقليمي ـــى الري ـــة إل ـــادة المحلي النهـــوض باألعمـــال واالنتقـــال بهـــا مـــن الري

إن تنفيـــذ الكثيـــر مـــن التغييـــرات فـــي هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة القصيـــرة تطلـــب منـــا تقييـــم كافـــة جوانـــب عملنـــا، وقـــد شـــمل هـــذا، التركيـــز علـــى تدريـــب 
ـــز كفـــاءة  ـــر كبيـــر فـــي تعزي ـــر مهاراتهـــم، مـــع التأكـــد مـــن أن نوظـــف األشـــخاص المناســـبين فـــي األدوار المناســـبة، وكان لهـــذا أث موظفينـــا وتطوي

عملياتنـــا وجعلهـــا أكثـــر اســـتجابة ومرونـــة تجـــاه متطلبـــات المســـتهلكين.

قدرتنـــا علـــى تطويـــر أعمالنـــا بشـــكل ملحـــوظ كانـــت ممكنـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة المليئـــة بالتحديـــات بفضـــل التوجيهـــات الواضحـــة مـــن مجلـــس 
اإلدارة، فقـــد علمنـــا بالضبـــط مـــا يتعيـــن علينـــا تحقيقـــه حتـــى يتمكـــن كل قســـم وفريـــق مـــن المضـــي قدمـــًا فـــي تحقيـــق أهـــداف العمـــل المطلـــوب 
منهـــم وذلـــك مـــن أجـــل تحقيـــق النجـــاح الشـــامل للمجموعـــة والمســـاهمة فيـــه، كمـــا أننـــي أود أن ُأشـــير إلـــى أن النجـــاح الـــذي حققنـــاه جـــاء مكمـــاًل 

للعمـــل الـــدؤوب والنجاحـــات التـــي تحققـــت خـــالل األعـــوام الماضيـــة، وتحقيقـــًا ألهدافنـــا الجماعيـــة.

ما هي أكثر اإلنجازات التي تفخرون بها؟
بالنســـبة إلـــّي، فـــإن الطريقـــة التـــي حددنـــا بهـــا األعمـــال الجديـــدة واســـتحواذنا عليهـــا ودمجهـــا فـــي المجموعـــة خـــالل العـــام هـــي بمثابـــة أحـــد أكبـــر 
اإلنجـــازات التـــي حققهـــا المعنيـــون بهـــذا األمـــر، فيمـــا كان تنفيـــذ نهـــج االندمـــاج واالســـتحواذ مســـألة محوريـــة فـــي خطتنـــا االســـتراتيجية، لتكـــون 
بذلـــك الطريقـــة التـــي اســـتطعنا مـــن خاللهـــا دمـــج هـــذه الشـــركات معـــًا، وإدارة تكاملهـــا وتعزيـــز أوجـــه التـــآزر إلـــى أقصـــى حـــد، وفـــي نفـــس الوقـــت 
ــًا للغايـــة. وقـــد كان مـــن الســـهل فقـــدان التركيـــز علـــى األقســـام واألعمـــال  فقـــد حافظنـــا علـــى الوتيـــرة العامـــة لأعمـــال، وهـــو مـــا كان مرضيـ

الرئيســـية فـــي المجموعـــة مـــع توســـعنا فـــي أســـواق جديـــدة، ولكـــن هـــذا لـــم يحـــدث.

وتزامنـــًا مـــع بـــدء عمليـــات االســـتحواذ علـــى الشـــركات التـــي دمجناهـــا فـــي محفظتنـــا، اتخذنـــا قـــرارًا بإنشـــاء مكتـــب التحـــول االســـتراتيجي الـــذي 
عمـــل علـــى اســـتقطاب المواهـــب التـــي تمتلـــك المهـــارات المناســـبة مـــن أجـــل االنضمـــام إلـــى عائلـــة »مجموعـــة أغذيـــة«، إلـــى جانـــب مســـاعدتهم 
علـــى االنخـــراط ســـريعًا وبكفـــاءة فـــي بيئـــة العمـــل بالمجموعـــة. ولقـــد وضـــع الفريـــق كتيـــب التحـــول االســـتراتيجي والـــذي كان لـــه دور كبيـــر فـــي 

ـــق. ـــى حقائ ـــل االحتمـــاالت إل ـــد مـــن الفـــرص وتحوي إدارة العدي

مقابلة مع
الرئيس التنفيذي

في عام 2021، أطلقت “مجموعة أغذية” استراتيجية جديدة وطموحة، وللحديث أكثر حول هذه 
االستراتيجية والتقدم الذي حققته المجموعة خالل هذا العام كانت لنا هذه المقابلة مع آالن 

سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية.
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إن نوعيـــة الشـــركات التجاريـــة التـــي أرادت العمـــل معنـــا كانـــت بمثابـــة تأكيـــد علـــى المكانـــة المرموقـــة التـــي وصلـــت إليهـــا المجموعـــة علـــى 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والعالمـــي، فالشـــركات المحترفـــة تضـــع »مجموعـــة أغذيـــة« كشـــريك نمـــو مفضـــل لشـــركاتهم، وقـــد وثقـــت إدارة هـــذه 

ــاء والنمـــو. ــاعدتها علـــى االرتقـ ــا فـــي »مجموعـــة أغذيـــة« وذلـــك لمسـ الشـــركات ومجالـــس إدارتهـ

كيف تعاملتم مع سنة أخرى عانى فيها العالم من جائحة كورونا؟
أفتخـــر بقدرتنـــا علـــى اإلدارة االســـتباقية للمخاطـــر واالســـتجابة الســـريعة للحـــد مـــن أي تأثيـــر علـــى أعمالنـــا. وإذا كانـــت جائحـــة كورونـــا علمتنـــا شـــيئًا 

واحـــدًا، فهـــذا الشـــيء هـــو ضـــرورة التخطيـــط المســـبق دائمـــًا.

ـــا بمواصلـــة االجتماعـــات األســـبوعية  ـــا؛ ولهـــذا الســـبب، فقـــد قمن ـــا ومســـتهلكي منتجاتن ولطالمـــا كان شـــاغلنا األساســـي هـــو ســـالمة موظفين
بخصـــوص جائحـــة »كورونـــا«، حتـــى عندمـــا تبيـــن لنـــا تراجـــع فـــي عـــدد اإلصابـــات. وقـــد اســـتطعنا الحـــد مـــن عـــدد الحـــاالت والحفـــاظ علـــى خدماتنـــا 
حتـــى عندمـــا تفشـــى المتحـــور الجديـــد. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد قمنـــا بتقديـــم الدعـــم الكامـــل لبرامـــج التطعيمـــات وطبقنـــا اإلجـــراءات التـــي 

اتخذتهـــا الحكومـــة بشـــكل احتـــرازي.

ــا  ــتهلكي منتجاتنـ ــنى لمسـ ــث يتسـ ــا بحيـ ــاذج أعمالنـ ــر نمـ ــع تغييـ ــة مـ ــارة اإللكترونيـ ــى التجـ ــوء إلـ ــرورة اللجـ ــكنا بضـ ــد تمسـ ــك، فقـ ــى ذلـ ــف الـ أضـ
االســـتفادة مـــن منتجاتنـــا العاليـــة الجـــودة والوصـــول إليهـــا باســـتمرار. لطالمـــا كان االبتـــكار فـــي صميـــم عملياتنـــا، ولقـــد منحنـــا االســـتحواذ فرصـــًا 

أكبـــر ومســـاحة جغرافيـــة أوســـع لتعزيـــز ابتكاراتنـــا وتنفيذهـــا فـــي أســـواق جديـــدة.

هل كانت أسعار السلع والمواد األولية مصدر قلق بالنسبة لكم؟
تؤثـــر الزيـــادة فـــي أســـعار الســـلع األساســـية علـــى هوامـــش األربـــاح علـــى مســـتوى القطـــاع وهـــذه ليســـت ديناميكيـــة تؤثـــر تأثيـــرًا منفـــردًا علـــى 
»مجموعـــة أغذيـــة« وحدهـــا. ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى حصتنـــا فـــي الســـوق، نحتـــاج لتحقيـــق تـــوازن فـــي توزيـــع التكاليـــف المرتفعـــة بيـــن »مجموعـــة 
أغذيـــة« والمســـتهلك النهائـــي، وقبـــل ارتفـــاع أســـعار الســـلع، كنـــا نعكـــف بالفعـــل علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجيتنا مـــن أجـــل تنويـــع محفظتنـــا وفقـــًا 

ـــة. ـــة الحـــد مـــن حساســـية المجموعـــة تجـــاه ارتفـــاع أســـعار الســـلع الزراعي ـــك بغي الســـتراتيجية االندمـــاج واالســـتحواذ، وذل

إن تخفيـــض التكاليـــف التشـــغيلية، هـــو العنصـــر األساســـي الســـتراتيجيتنا لعـــام 2025 ونهـــدف إلـــى الحـــد مـــن تلـــك التكاليـــف مـــن خـــالل التعـــاون 
بيـــن شـــركاتنا الحاليـــة وعمليـــات االســـتحواذ التكميليـــة التـــي تمـــت خـــالل 2021.

وتكمـــن أولـــى أولوياتنـــا فـــي ضمـــان مواصلـــة وتوفيـــر المنتجـــات المميـــزة لقاعـــدة مســـتهلكي منتجاتنـــا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا وباكســـتان ومناطـــق أخـــرى.

هل ما زلتم تهتمون باالستدامة؟
لطالمـــا كانـــت االســـتدامة فـــي صميـــم نهـــج عمـــل »مجموعـــة أغذيـــة« حيـــث إننـــا نركـــز عليهـــا دائمـــًا مـــن خـــالل ممارســـاتنا المبتكـــرة، والســـيما 
فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال الميـــاه فـــي المجموعـــة. وُيســـعدني أن أذكـــر لـــك أن عبـــوة ميـــاه العيـــن المصنوعـــة مـــن مـــواد نباتيـــة بنســـبة ٪100، تعتبـــر 

ـــد انتشـــارها بصـــورة مســـتمرة. ـــكارات فـــي الســـوق ويتزاي أحـــد أفضـــل االبت

وفـــي عـــام 2021، حققنـــا الكثيـــر مـــن االنجـــازات المهمـــة والتـــي مـــن بينهـــا الســـعي نحـــو القضـــاء علـــى مخلفـــات مكبـــات النفايـــات، كمـــا تمّكنـــا 
ـــة  ـــة البيئ ـــادة جهـــود حماي ـــا نواصـــل قي ـــك فإنن ـــى ذل ـــر. عـــالوة عل ـــة إلعـــادة التدوي ـــع  70 طـــن مـــن المـــواد القابل ـــا تجمي بالتعـــاون مـــع شـــركة فيولي
فـــي القطاعـــات التـــي نعمـــل بهـــا، وللحصـــول علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات فـــي هـــذا الشـــأن ُيرجـــى االطـــالع علـــى تقريـــر االســـتدامة المســـتقل.

ما اإلنجازات التي يمكننا توقعها من »مجموعة أغذية« في عام 2022؟
خـــالل عـــام 2022 كانـــت اســـتراتيجية االندمـــاج فـــي »مجموعـــة أغذيـــة« أساســـية فـــي تحقيـــق أفضـــل قيمـــة لـــكل مـــن أصحـــاب المصلحـــة 
والمســـاهمين علـــى مســـتوى المجموعـــة، حيـــث ســـاهمت عمليـــات دمـــج أعمـــال الشـــركات التـــي تـــم االســـتحواذ عليهـــا فـــي ارتفـــاع اإليـــرادات 

وتحســـين مســـتويات الربحيـــة.

ــال  ــي األعمـ ــبة %25 فـ ــا بنسـ ــارك كل منهـ ــأن يشـ ــا بـ ــوذج التشـــغيل فـــي مجموعتنـ ــع لنمـ ــز األربـ ــع الركائـ ــد وضـ ــادم بعـ ــام القـ ــي العـ ــع فـ ونتوقـ
التجاريـــة، مـــع تحقيـــق هدفنـــا المتمثـــل فـــي رفـــع إيـــرادات المجموعـــة مـــن المنتجـــات التـــي تعتمـــد علـــى المســـتهلكين إلـــى %75 إجمالـــي إيـــرادات 

المجموعـــة.

وســـيكون عـــام 2022 هـــو العـــام الـــذي نجنـــي فيـــه ثمـــار عمليـــات االســـتحواذ التـــي أتممناهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية عـــام 2025، ووفقـــًا 
لالســـتراتيجية أيضـــًا فقـــد وضعنـــا أسســـًا تهـــدف إلـــى تحويـــل المجموعـــة نحـــو االعتمـــاد علـــى المزيـــد مـــن األعمـــال التـــي تتخـــذ مـــن المســـتهلك 

ـــرة االثنـــي عشـــر شـــهرًا القادمـــة. ـــا خـــالل فت ـــى أدائن ـــر قـــوي عل ـــي نتوقـــع أن يكـــون لهـــا تأثي محـــورًا أساســـيًا لهـــا، والت

وســـيعتمد النجـــاح علـــى القيمـــة التـــي نضيفهـــا حيـــث نواصـــل جميعـــًا تنفيـــذ االســـتراتيجية ونواصـــل بنـــاء مكانـــة »مجموعـــة أغذيـــة« باعتبارهـــا 
شـــركة رائـــدة فـــي قطـــاع األغذيـــة والمشـــروبات.
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النمو
إعادة تشكيل مزيج المحفظة مع التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة

ـــزة أساســـية لخلـــق القيمـــة لـــكل  ـــة” طـــوال عـــام 2021، ركي كانـــت اســـتراتيجية االســـتحواذ الحكيمـــة التـــي اتبعتهـــا مجموعـــة “أغذي
مـــن المســـاهمين وأصحـــاب المصلحـــة، مـــن خـــالل استكشـــاف مســـارات إيـــرادات وأربـــاح إضافيـــة، مـــع التأكيـــد علـــى أن النمـــو كان 
يعتمـــد علـــى التوســـع الجغرافـــي والتوســـع فـــي القطاعـــات، وتـــم اســـتهداف منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا كســـوق 
مهـــم لشـــركة أغذيـــة، كمـــا تـــم التركيـــز علـــى البلـــدان التـــي تتوفـــر لديهـــا أســـس قويـــة لالقتصـــاد الكلـــي وأنمـــاط اســـتهالك متناميـــة 

واســـتقرار السياســـي.
أدى االســـتحواذ الناجـــح علـــى الشـــركات الخمـــس الجديـــدة ودمجهـــا إلـــى تأســـيس قطاعـــي الوجبـــات الخفيفـــة واللحـــوم والمنتجـــات 
ــي  ــن إجمالـ ــل اآلن %70 مـ ــه تمثـ ــت إيرداتـ ــذي أصبحـ ــتهالكية الـ ــال االسـ ــم األعمـ ــو قسـ ــم نمـ ــب دعـ ــى جانـ ــدة، إلـ ــردة والمجمـ المبـ

إيـــرادات المجموعـــة.
وتحـــدد اســـتراتيجية االســـتحواذ المســـتقبلية مـــدى توفـــر األصـــول المحتملـــة فـــي الســـوق، وتقييـــم مـــا إذا كانـــت تتحقـــق فيهـــا 

ــتراتيجية 2025 أم ال. ــواردة فـــي اسـ ــتحواذ الـ ــر االسـ معاييـ
كمـــا أن الخبـــرة العالميـــة لفريـــق “أغذيـــة” ســـمحت باإلشـــراف الفعـــال علـــى عمليـــة التوســـع، وتســـهيل ضـــخ رأس المـــال الـــالزم 
لتطويـــر هـــذه األعمـــال ذات العائـــد المرتفـــع علـــى االســـتثمار، وبفضـــل األنظمـــة القويـــة لضبـــط التكلفـــة، فقـــد تمكنـــت المجموعـــة 

مـــن الحفـــاظ علـــى اســـتقرار أســـعار منتجاتهـــا مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة التنافســـية.

الكفاءة
التعرف على أوجه التآزر وتبسيط عمليات األعمال للكشف عن أوجه توفير التكاليف 

لـــدى شـــركة أغذيـــة ســـابقة أعمـــال مثبتـــة فيمـــا يتعلـــق بتحســـين التكاليـــف حيـــث حققـــت فـــي 2021 توفيـــرًا فـــي التكاليـــف بلـــغ 
ــر تخفيـــض التكاليـــف  ــة عبـ ــين اإلنتاجيـ ــي تحسـ ــل فـ ــا المتمثـ ــبة %36,4 مـــن هدفنـ ــا يمثـــل نسـ ــو مـ ــي. وهـ ــم إماراتـ ــون درهـ 73 مليـ
التشـــغيلية بمقـــدار 200 مليـــون درهـــم بحلـــول عـــام 2025، وتحققـــت هـــذه التخفيضـــات علـــى الرغـــم مـــن مواجهـــة األعمـــال 
التجاريـــة تضخمـــًا اســـتثنائيًا فـــي تكاليـــف الســـلع والشـــحن. كمـــا تمكنـــت المجموعـــة مـــن الســـيطرة علـــى ضغـــوط التضخـــم مـــن 

خـــالل التركيـــز علـــى آليـــة احتســـاب الســـعر االنتقائـــي، مـــع تحســـين هيـــكل التكاليـــف فـــي الوقـــت نفســـه.
واعتمـــد تحســـين الكفـــاءة بدرجـــة كبيـــرة علـــى المراجعـــة اليوميـــة لأعمـــال الحاليـــة وبنـــاء القيمـــة فـــي الشـــركات التـــي تـــم االســـتحواذ 

عليهـــا مؤخـــرًا، وشـــمل هـــذا التحســـين دمـــج الخدمـــات اإلداريـــة معـــًا )تكنولوجيـــا المعلومـــات والمـــوارد البشـــرية والخزينـــة(.
ــارة  ــو التجـ ــة، نحـ ــع التقليديـ ــوات البيـ ــي تحويـــل قنـ ــوا فـ ــال حيـــث نجحـ ــدات االعمـ ــد علـــى وحـ ــاك طلـــب متزايـ وخـــالل 2021 كان هنـ
اإللكترونيـــة وحلـــول التوصيـــل للمنـــازل، وقـــد تحقـــق هـــذا بفضـــل جهـــود فـــرق التصنيـــع وسالســـل التوريـــد القويـــة التـــي تمتلكهـــا 

مجموعـــة أغذيـــة.
كمـــا شـــهدت جهـــود تبســـيط األعمـــال نجاحـــات عـــدة حيـــث نجحـــت فـــي تســـهيل إجـــراءات المورديـــن وتقليـــل إنتـــاج المنتجـــات 
غيـــر األساســـية أو التـــي تحقـــق خســـائر، كمـــا تـــم التخـــارج مـــن األصـــول غيـــر القابلـــة للتطويـــر واالســـتفادة مـــن مواردهـــا فـــي تطويـــر 

ـــر نمـــوًا. القطاعـــات األكث

جدارة اإلمكانات
تعزيز جدارة اإلمكانات داخل الشركة يمنحها ميزة تنافسية

ـــة تمتلـــك المواهـــب والمـــوارد البشـــرية المناســـبة،  ـــة 2021 دارت نقاشـــات عـــدة تســـتهدف التأكـــد مـــن أن مجموعـــة أغذي فـــي بداي
إلـــى جانـــب النهـــج الصحيـــح حتـــى تتمكـــن مـــن دمـــج عـــدد مـــن األعمـــال الرياديـــة فـــي محفظتهـــا بنجـــاح.

وكنتيجـــة لهـــذه النقاشـــات الداخليـــة تـــم استكشـــاف المســـارات األكثـــر قابليـــة للنجـــاح، وتزويدهـــا بالمـــوارد البشـــرية الالزمـــة مـــن 
خـــالل عمليـــات التعييـــن الداخليـــة والخارجيـــة، كمـــا أضـــاف اســـتقطاب الكـــوادر المســـتهدفة التميـــز التجـــاري الـــذي تطلبتـــه خطـــة 

النمـــو االســـتراتيجي.
أكبـــر التغييـــرات كان تخفيـــض تسلســـل المســـؤولية ليصبـــح علـــى مســـتوى وحـــدة األعمـــال، وهـــو مـــا مّكـــن الفـــرق المختلفـــة مـــن 
خلـــق مراكـــز التميـــز فـــي األعمـــال التجاريـــة األكبـــر، حيـــث ســـمحت أنظمـــة إدارة األداء الموحـــدة عبـــر اإلنترنـــت للفريـــق التنفيـــذي 

ـــة بشـــكل فعـــال. ـــع المخصصـــات المالي ـــى توزي ـــات، وهـــو مـــا أدى إل ـــى العملي باإلشـــراف عل
مـــن أجـــل تحقيـــق النجـــاح فيمـــا يتعلـــق بجـــدارة اإلمكانـــات قمنـــا بتأســـيس مكتـــب التحـــول االســـتراتيجي ليكـــون مســـؤواًل عـــن 
دمـــج الشـــركات التـــي تـــم االســـتحواذ عليهـــا فـــي محفظـــة أغذيـــة بسالســـة وُيســـر، وينصـــب اهتمـــام فريـــق التحـــول االســـتراتيجي 
مـــع أي عمليـــة اســـتحواذ علـــى ثـــالث جوانـــب، أولهـــا األشـــخاص والعمليـــات واألنظمـــة. ثانيـــًا اإلنتاجيـــة والكفـــاءة، وفـــي النهايـــة 

بنـــاء القيمـــة.



القطاع

الوجبات الخفيفة

أسســـت حكومـــة أبوظبـــي شـــركة الفوعة فـــي 2005، وهي أكبر شـــركة الســـتالم وتصنيع التمور فـــي العالم، وُتصدر الشـــركة 
إنتاجهـــا مـــن التمـــور إلـــى أكثر من 45 ســـوقًا عالميًا مـــن بينها الهنـــد وبنجالديش وعمان وإندونيســـيا وماليزيـــا، وتتكون باقة 
منتجـــات الشـــركة مـــن مجموعة كبيرة من التمـــور عالية الجودة ذات القيمـــة المضافة والمنتجات المشـــتقة من التمور التي 
تبـــاع بالجملـــة وبالتجزئـــة. تمتلك الشـــركة مصنعين إلنتاج التمـــور وثمانية مراكز اســـتالم في جميع أنحاء اإلمارات تســـتقبل 

مـــا يزيد عـــن 160,000 طن متري كل موســـم.

تـــم إنجـــاز المرحلـــة األولـــى من الدمـــج بنجاح حســـب المخطط، وقـــد نجحنا في تغييـــر حجم أعمال الشـــركة وإعـــادة  تصميم 
عملياتهـــا التنظيميـــة مـــع الكشـــف عـــن أوجه تـــآزر التكاليـــف والكفاءات التشـــغيلية، مما أدى إلى إســـهام الشـــركة بشـــكل 

ملحـــوظ في أهـــداف تحســـين التكلفة اإلجماليـــة لعمليـــات المجموعة.

تعتبـــر العمليـــة عالمـــة فارقة في مســـيرة توســـع مجموعـــة أغذية، ومـــع دمج الفوعـــة كوحدة أعمـــال اســـتراتيجية أصبحت 
أغذيـــة رائـــدة الســـوق المحلي فـــي أربع قطاعات أساســـية لأغذية والمشـــروبات، وواحدة من أفضل عشـــر شـــركات إلنتاج 

األغذية والمشـــروبات في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا.

شركة
الفوعة

اإلعالن عن عملية 
االستحواذ

أكتوبر

2020 

90%

451.1 
مليون درهم

إيرادات عام 2021

الدمج

1 يناير
2021

األساس المنطقي

النطاق والفئة
)األطعمة المميزة(

وقوة العالمة التجارية

من إنتاج الفوعة اإلجمالي يتم 
تصديره إلى أكثر من 45 سوقًا 

حول العالم

110.5
مليون درهم

هامش الربح عام 2021 

قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلهالك

2021

خـــالل  مـــن  نمونـــا  إن 
مباشـــر  انعـــكاس  هـــو  التنويـــع 

لمـــدى نجـــاح اســـتراتيجيتنا للتوســـع إلـــى 
ـــا  ـــة يمكنن ـــات وأســـواق ذات أساســـات قوي فئ

فيهـــا االســـتفادة مـــن اتجاهـــات المســـتهلكين.
مخططـــة  نتبعهـــا  التـــي  االســـتحواذ  اســـتراتيجية 
بشـــكل محـــدد، وبنـــاء عليهـــا يجـــب علـــى أي شـــركة 
المختلفـــة  االســـتحواذ  معاييـــر  تلبـــي  أن  جديـــدة 
 .2025 لعـــام  اســـتراتيجيتنا  فـــي  وضعناهـــا  التـــي 

وفـــي جوهـــر اســـتراتيجيتنا يجـــب أن يكـــون لـــدى 
وأن  تراكميـــة،  أرباحـــًا  الجديـــدة  األعمـــال 

ُتكمـــل نمـــوذج التشـــغيل الخـــاص بنـــا.

نظرة عامة على
عمليات االستحواذ

جـــزء مهـــم من اســـتراتيجية أغذيـــة الهادفة إلـــى تحويل المجموعـــة لتصبح شـــركة إقليمية 
رائـــدة فـــي قطاع األطعمـــة والمشـــروبات في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
وباكســـتان، يكمـــن فـــي خطـــة التوســـع المنضبطـــة التـــي تركـــز علـــى الدمـــج واالســـتحواذ 
وتوســـيع نطـــاق األعمـــال التجاريـــة الجديـــدة لتعزيـــز محفظة منتجاتنـــا األساســـية الحالية 
وكذلـــك التوســـع فـــي فئـــات جديـــدة وأســـواق أكثـــر تنوعـــًا. وبفضـــل ميزانيتنـــا العموميـــة 
القويـــة والُســـمعة الممتـــازة التي نتمتع بها في الســـوق فـــإن لدينا قدرة معـــززة لمواصلة 

استكشـــاف فـــرص النمو غيـــر العضويـــة واالســـتحواذ عليها.

بالنســـبة  تاريخيـــًا  عامـــًا   2021 كان 
لمجموعـــة أغذيـــة، حيث تم خاللـــه إنجاز 
وشـــهد  اســـتحواذ،  عمليـــات  خمـــس 
زخمـــًا قويًا نتوقع االســـتفادة منه خالل 

المقبلـــة. الســـنوات 

نهج الشراكة
نعمـــل علـــى تقييم إمكانـــات نمو أعمالنا الجديدة ونســـتثمر فيها من أجل دعمها ومســـاعدتها 
علـــى استكشـــاف طاقاتهـــا الكامنة. ويســـمح هذا النهـــج التعاونـــي بتطوير عالقـــات قوية مع 
فـــرق الشـــركات الجديـــدة، بما لهـــا من فوائد كبيـــرة أثناء عمليـــة الدمج، وفي الحفـــاظ على روح 

المبادرة لدى هـــذه الفرق.

النطاق

 دولي
)دول مجلس التعاون الخليجي وأسيا(

التقرير االستراتيجيالتقرير االستراتيجي
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اإلعالن عن عملية 
االستحواذ

ديسمبر

2020 
مخبز وحلويات 

الفيصل
النبيل 

للصناعات الغذائية

يتم توزيع مخبوزات الفيصل ومنتجاته من الوجبات الخفيفة 
على نطاق واسع لتصل إلى أكثر من 4700 عميل

4700
600عميـــل

منتج فرعي
مخابــــز وحلويــــات الفيصـــل هي واحــــدة من أكبر المخابـــز الكويتية وأكثرها شــــهرة، وهي اســــم مألوف ذو عالمـــة تجارية قوية 
يعود تأسيســــها إلى عام 1991. مع مجموعة واســــعة من المخبوزات الطازجة، بما في ذلك الكرواسـون المعبـأ والمعجنات 
والبيتـــزا الصغيـــرة والبقســــماط والكعك، توزع الشــــركة منتجاتها لتصل إلى أكثــــر من 4700 عميل عبــــر جميـــع قنوات البيع 

بالتجزئـــة الرئيســــية، وهي مورد رائد في الســــوق لمنتجـــات المخابز للمدارس. 

وقـــد ســـارت عمليـــة دمج الفيصل بشـــكل جيد، وأصبـــح هناك تكامل واضـــح بين المـــوارد المخصصة للعمليـــات والحوكمة 
مـــن أجـــل ضمـــان اســـتمرارية األعمـــال وتنفيذها بشـــكل صحيـــح. وينصـــب تركيزنا حاليـــًا على دراســـة كيفية االســـتفادة من 
شـــبكة الفيصل القوية المنتشـــرة في جميع أنحاء الكويت، وفتح الباب أمام شـــركة الفوعة ومجموعة بي إم بي المســـتحوذ 

عليهـــا حديثـــًا للدخول إلى الســـوق الكويتية وتحقيـــق النمو هناك.

تأسســـت النبيـــل للصناعـــات الغذائيـــة عـــام 1945، علـــى يـــد الســـيد نبيـــل رســـام، وهي شـــركة رائدة فـــي إنتاج 
اللحـــوم والمنتجـــات المبـــردة والمجمـــدة، ويقـــع مقرهـــا فـــي األردن وتبيـــع منتجاتهـــا تحـــت العالمـــة التجاريـــة 
»نبيـــل«. وتمتلـــك النبيـــل للصناعـــات الغذائيـــة باقـــة منتجـــات واســـعة مـــع أكثر مـــن 600 منتج فرعـــي )100% 
حـــالل(، معظمهـــا من الدجـــاج واللحم البقـــري والمنتجـــات المصنعة. وعالمة نبيـــل التجارية هـــي عالمة رائدة 
فـــي الســـوق األردنيـــة ونجحت في التوســـع عبـــر المناطـــق الجغرافية في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيـــا، والســـيما فـــي الســـعودية واإلمارات.

ســـاهم االســـتحواذ علـــى النبيل في بدء إنشـــاء قطاع اللحـــوم والمنتجات المبـــردة والمجمـــدة داخل مجموعة 
أغذيـــة، ليصبـــح درة تـــاج اســـتراتيجية التنويـــع فـــي أغذية. وقـــد عمل فريقنـــا على تحديـــد أوجه التـــآزر المحتملة 

وفـــرص بنـــاء القيمة في الشـــركة ويجـــرى تنفيذها اآلن.

91.5 
مليون درهم

إيرادات عام 2021 

306.9 
مليون درهم

إيرادات عام 2021 

الدمج

27 يناير
2021

الدمج

1 أبريل
2021

القطاع

الوجبات الخفيفة

النطاق

 الكويت

النطاق

األردن 
والخليج والعراق

األساس المنطقي

العالمة التجارية ونطاق 
السوق

األساس المنطقي

النطاق والعالمة التجارية 
وقطاع جديد 23.0

مليون درهم

هامش الربح عام 2021 

قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلهالك

46.2
مليون درهم

هامش الربح عام 2021 

قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلهالك

اإلعالن عن عملية 
االستحواذ

يناير

2021

القطاع

اللحوم والمنتجات 
المبردة والمجمدة

التقرير االستراتيجيالتقرير االستراتيجي
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اإلعالن عن عملية 
االستحواذ

اإلعالن عن عملية 
االستحواذ

أبريل 

2021 
أغسطس 

اإلسماعيلية لالستثمار  2021
الزراعي والصناعي

مجموعة بي إم بي»أطياب«

تأسســـت شـــركة اإلســـماعيلية لالســـتثمار الزراعـــي والصناعـــي )»أطيـــاب«( في عـــام 2008، وهي شـــركة رائدة فـــي منتجات 
الدواجـــن واللحـــم البقـــري المصنـــع/ ذو القيمـــة المضافة، وتمتلك الشـــركة أربـــع عالمات تجاريـــة حيث تعتبر شـــركة أطياب 
هـــي العالمـــة البارزة ورائدة الســـوق في مصـــر. وتركز العالمات التجارية الثـــالث األخرى على الفئـــات االقتصادية وهي ميتالند 

وشـــيكيتيتا وفرات.

مـــع اكتمال االســـتحواذ علـــى أطياب في الربع الثالث، بدأت خطة تحليل ودراســـة كاملة مدتها 100 يوم من أجل استكشـــاف 
أوجـــه التـــآزر وفرص بناء القيمة مع النبيل للصناعات الغذائية، وُتعد كلتا الشـــركتين اآلن جـــزءًا من قطاع اللحوم والمنتجات 

المبردة والمجمدة.

مجموعـــة »بـــي إم بـــي«، هي شـــركة رائـــدة في مجـــال الوجبات الخفيفـــة الصحيـــة واألطعمة المبتكـــرة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي. تم 
إطـــالق »بـــي إم بـــي« في عـــام 2007، وتقوم المجموعـــة بتصنيع وتوزيع مجموعـــة كبيرة من العالمـــات التجارية للحلويـــات واألطعمة الصحية 
- بمـــا فـــي ذلـــك »أســـاطير«، و«القمـــر«، و«فريكـــن هيلثي«، و«بينـــوا« - وتوزع أكثر مـــن 2000 منتج فرعي في أكثـــر من 23 دولة حـــول العالم، بما 

فيهـــا اإلمـــارات العربية المتحـــدة، والمملكة العربية الســـعودية، والواليات المتحـــدة األمريكية.

ويجـــري العمـــل حاليـــًا علـــى خطـــة لدمـــج » بي إم بـــي« مدتها 100 يـــوم، وتتضمن هـــذه الخطة عمليـــات تحليل ودراســـة كاملـــة تتضمن البحث 
عـــن إمكانيـــة تطويـــر منتـــج جديد، وأوجـــه التآزر في الســـوق، والدمـــج المحتمل لمواقـــع اإلنتـــاج. وباعتبارها جزءًا مـــن قطاع الوجبـــات الخفيفة 
داخـــل أغذيـــة، ستســـاعد »بـــي إم بي« في تحقيق قيمة مضافة ملموســـة على المدييـــن القصير والطويل لجميع أصحـــاب المصلحة، من خالل 

التوّســـع في ســـوق الحلويـــات والوجبـــات الخفيفة الصحية، وتمكيـــن الوصول إلى أســـواق جديدة.

230.0 
مليون درهم

إيرادات عام 2021 

الدمج

1 أغسطس 
2021

الدمج

31 ديسمبر 
2021

القطاع

الوجبات الخفيفة

النطاق

 مصر

النطاق

السعودية واإلمارات 
والواليات المتحدة األمريكية

األساس المنطقي

العالمة التجارية والنطاق

األساس المنطقي

توسيع وتنويع القطاع 
والعالمة التجارية والنطاق 55.2

مليون درهم
قبل احتساب الفائدة والضريبة 

واالستهالك واإلهالك

هامش الربح عام 2021 

القطاع

اللحوم والمنتجات 
المبردة والمجمدة

التقرير االستراتيجيالتقرير االستراتيجي

أغذية - التقرير السنوي 2021 29أغذية - التقرير السنوي 2021 28



 التحول
االستراتيجي

فـــي بدايـــة الســـنة كان هنـــاك اتفاق في وجهـــات النظر بيـــن قيادتنا، بـــأن تحقيق 
مســـتهدفات النمـــو غيـــر العضوي وإنجـــاز دمج عمليتـــي االســـتحواذ المعلنتين 
علـــى شـــركة الفوعة ومخبـــز وحلويات الفيصـــل، يتطلب تأســـيس وتكوين فريق 

لقيـــادة هذا التحول االســـتراتيجي.

وبالفعـــل فقـــد تكـــون الفريق في مارس، وســـريعًا عمـــل الفريق على تأســـيس 
والحوكمـــة  األنظمـــة  تخطيـــط  أجـــل  مـــن  مجهـــز  مشـــروعات  إدارة  مكتـــب 
والعمليـــات المطلوبـــة للتعـــرف بشـــكل أكبر على الشـــركات المســـتحوذ عليها 

ودمجهـــا بنجـــاح فـــي محفظـــة مجموعـــة أغذيـــة.

وكان تركيـــز الفريـــق منصبًا على بناء القيمة، ولذلك تم إنشـــاء مقاييس معيارية 
مـــن أجل تقييم المشـــروعات وفقـــًا آلليات صنع القرار المتفـــق عليها، إلى جانب 
تحديـــد مـــدى كفـــاءة هذه األعمـــال، ومـــدى فعاليتها من حيـــث توفيـــر التكاليف. 
بمـــرور الوقـــت أصبـــح هذا النهج فعـــااًل ويمكن مراقبته وقياســـه، كمـــا أنه أثبت 
القـــدرة فـــي التعـــرف علـــى الفـــرص، وكذلك ســـرعة حـــل المشـــكالت والحيلولة 
دون تصعيدهـــا، تطـــورت هـــذه المنهجية فيما بعـــد لتصبح دلياًل ُيعـــرف بُكتيب 

التحـــول االســـتراتيجي في أغذية. 

اعتماد كتيب
التحول االستراتيجي 

تمـــر كافة عمليات االســـتحواذ اليوم، بخطة مدتها 100 يـــوم يتم خاللها مراجعة 
جميـــع األنظمـــة والعمليـــات داخـــل الشـــركات المســـتحوذ عليهـــا. وتتيـــح هذه 
الخطـــة التفصيليـــة تقييـــم كافـــة عناصر سلســـلة القيمة مـــن الموظفين وحتى 
أنظمـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات والعمليـــات والتجهيـــزات. ويتـــم مـــن خاللهـــا 

التعـــرف علـــى مكامـــن الضعف، ووضـــع خطـــط لتقويتها.

خطط أول
100 يوم

كان مقـــدار العمـــل الـــذي تم علـــى مـــدار الســـنة اســـتثنائيًا، إال أنه إذا 
طـــرأت حاجـــة لتعديـــل أو تغييـــر الخطـــط فـــإن ذلـــك كان يتـــم بـــكل 
سالســـة مـــن أجـــل تحقيـــق النتائـــج المطلوبـــة فـــي المهلـــة الزمنية 
المحـــددة ســـلفًا. هناك قطاعـــات لم يصلح معهـــا بعض الخطوات 
التـــي تـــم إقرارهـــا، إال أن ُكتيـــب التحول االســـتراتيجي كانـــت لديه آلية 
مرنـــة تســـمح بإعـــادة النظر فـــي هذه الخطـــوات وتقييمهـــا والتعلم 

منهـــا وتعديلهـــا إذا تطلـــب األمـــر لذلك.

التعلم
المستمر

مـــع نجـــاح المنهجيـــة التـــي بناهـــا الفريق مع الشـــركات المســـتحوذ 
الُكتيـــب  يعنـــي اســـتخدام  مـــا  تنفيذهـــا داخليـــًا؛ وهـــو  تقـــرر  عليهـــا، 
وتطبيقـــه على األعمال األساســـية التي تتكون منهـــا محفظتنا، وهو 
األمـــر الـــذي آتى ثماره وتحقق بالفعل على شـــكل توفيـــر تكاليف تبلغ 
قيمتهـــا 73 مليـــون درهـــم إماراتـــي، وُيذكـــر أن هـــذا الُكتيـــب قد خضع 

لعمليـــة تدقيـــق شـــاملة مـــن قبل شـــركة »كي بـــي إم جي«.

داخليًا
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ملتزمون بحياة
مستدامة

خلـــق القيمـــة المضافـــة لمـــن يســـتحقون االهتمـــام يمثل الركيـــزة األساســـية لنجاح 
مجموعـــة أغذيـــة. مع وضع االســـتدامة في جوهـــر العمليات، نتطلع إلـــى إدارة أعمال 

شـــاملة وتطلعيـــة تعـــزز االبتكار واألصالـــة نحو التأثيـــر اإليجابي.

تعكــس رؤيتنــا لالســتدامة طويلــة األجــل المتمثلــة فــي قيــادة الحيــاة 
تطلعنــا  نهايتهــا  إلــى  السلســلة  بدايــة  مــن  بإخــالص  المســتدامة 
للمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة مــع تحســين جــودة حيــاة القــوى 
ــا وعائالتهــم والمجتمــع المحلــي. وحيــث إن االســتدامة  العاملــة لدين
واالبتــكار فــي صميــم اســتراتيجيتنا طويلــة األمــد، نهــدف إلــى أن نصبح 
شــركة رائــدة فــي مجــال األغذيــة والمشــروبات فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا وباكســتان وفيمــا يتجاوزهــا بحلــول 2025.
نحــن نؤمــن إيمانــًا راســخًا بــأن »ممارســة األعمــال علــى نحــو جيــد هــو 
مــن صميــم نجــاح األعمــال«، وربــط كل فــرد بجوهــر االســتدامة فــي 
أغذيــة واتبــاع نهــج شــامل لقيــاس مــدى النجــاح المحقــق. وُتتابــع 
أهــداف االســتدامة مــن خــالل الجهــود المبذولــة مــن ِقبــل المجموعــة، 
فــي كل دولــة وموقــع، والســعي لتعزيــز تأثيرنــا علــى البيئــة، واالقتصــاد، 
وعمالئنــا.  لمســاهمينا  قيمــة  تقديــم  مــع  حولنــا،  مــن  والمجتمــع 
القطــاع  فــي  رائــدة  شــركة  باعتبارنــا  باالســتدامة  التزامنــا  ولتعزيــز 
الصناعــي ومؤسســة عالميــة، يقــدم تقريــر االســتدامة لعــام 2021، 
أدائنــا  عــن  ملخصــًا  اإلنترنــت،  علــى  الشــركة  موقــع  علــى  المنشــور 
مقابــل أهدافنــا وتوجيهاتنــا غيــر الماليــة إلــى المســاهمين وأصحــاب 

المصلحــة لدينــا.
والركائــز  لدينــا  النســبية  األهميــة  نهــج  الفصــل  هــذا  وُيلخــص 
األساســية المعتــرف بهــا فــي إطــار عمــل االســتدامة للمجموعــة مــع 
عــرض الجوانــب الرئيســية ألنشــطتنا خــالل عــام 2021 تحــت كل ركيــزة. 

اإلصغاء إلى أصحاب المصلحة
فــي مجموعــة أغذيــة، تمثلــت أولويتنــا منــذ اليــوم األول فــي حمايــة 
مصالــح أصحــاب المصلحــة وإثبــات القيمــة المقدمــة لــكل منهــم. 
أمــرًا  يمثــل  لدينــا  المصلحــة  أصحــاب  إلــى  االســتماع  بــأن  ونؤمــن 
ضروريــًا للوفــاء بالتزاماتنــا وتعزيــز التقــدم فــي القضايــا الجوهريــة. 
الشــفافية  يضمــن  بمــا  لدينــا،  المشــاركة  نهــج  تعزيــز  ونواصــل 
والشــمولية والمســؤولية لتحقيــق قيمــة مشــتركة مضافــة مــع كل 

الشــركة. فــي  صاحــب مصلحــة 

األهمية النسبية 
بيئــة عمــل متقلبــة مــع اتجاهــات  إننــا نعمــل فــي  بمــا 
الســوق المتغيــرة وعــادات المســتهلكين وقــوى اإلنفاق، 
االســتدامة  محــاور  لتحديــد  األهميــة  تقييــم  إجــراء  إن 
لنــا  يتيــح  المصلحــة.  وألصحــاب  لنــا  األولويــة  ذات 
تســليط الضــوء علــى أهــم المســائل البيئيــة والصحيــة 
التــي  واالجتماعيــة واالقتصاديــة والمتعلقــة بالحوكمــة 

القريــب. المســتقبل  وفــي  اآلن  تغطيتهــا  يجــب 
موضوعــًا   19 مــن  المكونــة  قائمتنــا  راجعنــا   ،2021 فــي 
جوهريــًا مــن عــام 2020، مقابــل نظرائنــا فــي الصناعــة، 
وتوجيهــات وأطــر العمــل الدوليــة للصناعــة، باإلضافــة 
رؤيــة  إلــى  واســتنادًا  التشــغيلي.  ســوقنا  تحليــل  إلــى 
راجعنــا  الخارجيــة،  واالعتبــارات  الداخليــة  المجموعــة 
بأمــن  تتعلــق  األهميــة  متزايــدة  لمســألة  مصفوفتنــا 

وخصوصيتهــم. العمــالء 

إطار عمل االستدامة الخاص بنا 

يعتبــر إطــار االســتدامة ركنــًا أساســيًا فــي اســتراتيجيتنا، ويمثــل 
خريطــة طريقنــا نحــو مســتقبل مســتدام. 

ونتبــع نهجــًا متكامــاًل عبــر التركيــز علــى المجــاالت التــي نعتقــد أنــه 
يمكننــا تحقيــق أقصــى قــدر مــن األثــر اإليجابــي فيهــا.

 
ــز  ــا مــن تحفي ــز أساســية تمكنن يركــز إطــار العمــل علــى أربــع ركائ
ممــا  أعمالنــا،  جميــع  فــي  القــدرات  وتعزيــز  المســؤول،  النمــو 
لأعمــال  األهميــة  البالغــة  المســائل  معالجــة  علــى  يســاعدنا 

االجتماعــي.  والتمكيــن  البيئــة  علــى  بالحفــاظ  المتعلقــة 

المستثمرون
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الحفاظ على المعايير األخالقية 
وااللتزام بالمسؤولية وتحقيق 

األرباح إلدارة األعمال

تعزيز الصحة والسالمة 
للمجتمعات

االبتكار والفكر الجديد لجودة 
المنتجات واالستدامة

حماية البيئة

والحفاظ عليها

مليار درهم إماراتي إيرادات  3.07

مليون درهم حجم اإلنفاق على البحث 9.60
والتطوير

قضايا رشوة أو فساد )صفر( 0

)صفر( 0
شكاوى واردة بشأن انتهاك خصوصية 

العمالء 

حاالت سحب المنتجات من األسواق )صفر( 0

من الموظفين الجدد أقل من 30 عامًا 60%

نسبة معدل دوران الموظفين 11%

موظفات بدوام كامل  8%

جنسية مختلفة تعمل لدى مجموعة أغذية 61

نسبة االنخفاض في اإلصابات المضيعة  15%
للوقت

ساعة من التدريب للموظفين في مجال 27,524
الصحة والسالمة

نسبة في انخفاض معدل حوادث اصطدام 33%
المركبات 

من المركبات مزودة بنظام تحديد المواقع 96%
العالمي

مليون درهم إماراتي في االستثمارات 0.82
المجتمعية 

انخفاض نسبة استهالك الوقود 18%

انخفاض في انبعاثات الشريحة 1  17%
المباشرة

انخفاض في انبعاثات الشريحة 1 13%
المباشرة لكل طن إنتاج

36 KG  كغم من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من
اإلنتاج

طن من النفايات المعاد تدويرها  15,972

%8 نفايات مطمورة من إجمالي النفايات  8%

1.07 m3 متر مكعب من المياه لكل طن إنتاج

عملية جمع مكتملة من خالل برنامج  +25,000
"ريكاب"

طن من النفايات القابلة إلعادة التدوير تم 113
تجميعها من خالل برنامج "ريكاب"

درجة لممارسات التصنيع الجيدة 90.7

كفاءة المختبر 96%

جوائز للتعبئة المستدامة5

عدد شكاوى العمالء لكل مليون منتج مباع 1>

مليار درهم إماراتي للسلع والخدمات   1.51
المشتراة

من الموردين يخضعون للفحص وفقًا  100%
لمعايير الجودة والمعايير االجتماعية والبيئية

عملية تدقيق ُأجريت في مواقع الموردين 19

أبرز جوانب االستدامة لعام 2021 
يبــرز الجــدول التالــي إنجازاتنــا البــارزة التــي تعكــس تأثيــر االســتدامة لدينــا بمــا يتوافــق مــع كل ركيــزة 
مــن ركائــز االســتدامة. وُيفصــل كل موضــوع ومؤشــر أداء رئيســي فــي تقريــر االســتدامة لعــام 2021 

المنشــور علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

 	 األداء المالــي والمســاهمة االقتصاديــة
	 حوكمـة الشـركات وممارسـات األعمـال األخالقية

	 التسـويق المسـؤول ورضـا المتعامليـن
	 حقوق اإلنســان

	 خصوصية/ أمان المستهلك

	 التنـوع فـي مـكان العمـل وتكافـؤ الفـرص
	 تطويـر الموظفيـن واالحتفـاظ بهـم

	 إشـراك الموظفيـن ورفاهيتهـم
	 الصحـة والسـالمة فـي مـكان العمـل

	 األمــن الغذائي
	 االســتثمار والمســاهمة المجتمعيــة

	 سـالمة المنتجـات وجودتهـا
	 المنتجــات الصحيــة

	 اإلدارة المســؤولة لسلســلة التوريــد
	 ابتــكار وتميــز التعبئــة والتغليــف

	 التخفيـف مـن آثـار التغيـر المناخـي والقـدرة علـى التحمـل
	 إدارة النفايـــات التشـــغيلية

	 التخطيــط واإلدارة المســؤولة للميــاه
	 الحـد مـن الهـدر الغذائـي وتعزيز اقتصـاد أكثر استدامة

	 التنـوع البيولوجـي واألثـر البيئـي
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مراجعة األعمال
األعمال االستهالكية

المياه
اللحوم والمنتجات المبردة والمجمدة

الوجبات الخفيفة

األعمال الزراعية
الدقيق

 العلف الحيواني

 مؤشرات األداء الرئيسية
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األعمال
االستهالكية

المياه

لقــد كان عــام 2021 بالنســبة ألغذيــة بمثابــة عــام النهــوض والتجديــد، وذلــك علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصادية وتقلبات الســوق 
فقــد واصلنــا مســاعينا ومثابرتنــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف اســتراتيجيتنا »مــن أجــل األفضــل«، ولقــد أثبتــت االســتراتيجية قوتهــا 
وكفائتهــا فــي كافــة األوقــات الجيــدة والســيئة، فقــد منحتنــا االســتراتيجية القــدرة علــى تســريع نمونــا ونيــل حصــة ســوقية متميــزة 
مــن خــالل الشــروع فــي عــدة عمليــات اســتحواذات رائــدة فــي العديــد مــن فئــات األعمــال الرئيســية فــي القطــاع، وبفضلهــا تمّكنــا 

مــن دعــم مجتماعاتنــا عندمــا كانــت فــي أمــس الحاجــة إلينــا.
ــدأ االقتصــاد العالمــي يشــهدها  ــي ب ــة المعاكســة الت ــدأ العــام مــع وجــود عــدم وضــوح فــي الســوق والظــروف االقتصادي لقــد ب
بينمــا يتعافــى مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد19- ويواجــه ضغــوط زيــادة أســعار الوقــود والســلع األساســية. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
التحديــات، واصلنــا تنفيــذ اســتراتيجية للنمــو الخاصــة بمجموعــة أغذيــة بشــكل منضبــط ومــدروس، مــع اســتمرار الســعي لبنــاء 

مجموعــة أكثــر كفــاءة لتعزيــز القيمــة وتحســين اإلنتاجيــة.
ولكــي ننمــو بشــكل أقــوى، ســنواصل جهودنــا مــن أجــل تحســين التكلفــة وتحقيــق جــدارة اإلمكانــات وتعزيــز بيئــة العمــل، بمــا 
تشــمله مــن تحســين اإلنتاجيــة عبــر تخفيــض التكاليــف التشــغيلية، وتســريع التحــول الرقمــي، واالســتثمار فــي موظفينــا وتطويــر 

المواهــب.

فـــي قطـــاع الميـــاه، دافعنـــا بقوة عـــن ريادتنـــا للســـوق في دولـــة اإلمـــارات، الذي 
تحـــول إلى ســـوق مشـــبع بالعـــروض الترويجيـــة القويـــة والضغوط التنافســـية. 
وعـــالوة علـــى ذلـــك واجهنا تحديات كبيـــرة مع ارتفـــاع تكاليف مادة البولـــي إيثيلين 
تريفثاليـــت )PET( مـــن 800 دوالر أمريكـــي إلـــى 1,450 دوالر أمريكـــي للطـــن. عمـــل 
أغذيـــة التجـــاري جاهـــدًا علـــى تثبيت المبيعـــات من خـــالل خطط قويـــة مبنية على 
تحليالت معمقة، وعمليات خالية من المشـــاكل مدفوعة باســـتراتيجية التسويق 

نتبعها. التـــي  »الذكية« 

صافي مساهمة قسم األعمال االستهالكية في 
إجمالي إيرادات المجموعة

2021

70% 
2020 

55% 

اتجاهات المستهلكين
مــع تخفيــف  المتاجــر  مــن  للتســوق  المســتهلكون  عــاد 
قيــود الجائحــة، وبعــد أن جربــوا فوائــد التجــارة اإللكترونيــة 
مختلطــًا  جديــدًا  نهجــًا  اختــاروا  فقــد  الجائحــة؛  خــالل 
ــا التســوق مــن المتجــر والتســوق  ــدًا يجمــع بيــن مزاي جدي

احتياجاتهــم. لشــراء  اإللكترونــي 

اتجاهات البيع بالتجزئة
ــز الفئــات الرئيســية التــي نعمــل بهــا بوجــود عــروض  تتمي
وعــالوة  شــديدة.  تنافســية  وضغــوط  قويــة  ترويجيــة 
علــى ذلــك وكنتــاج للتطــور الســريع الــذي تشــهد التجــارة 
القنــوات  متعــد  مبيعــات  نهــج  اتبــاع  فــإن  اإللكترونيــة، 

المســتدام. النمــو  لتحقيــق  أساســيًا  أمــرًا  أصبــح 

خدمات الطعام
دولــة  فــي  والمشــروبات  األطعمــة  قطــاع  خــرج  لقــد 
يتجــه  اآلن  وهــو  بنجــاح،  الزجاجــة  عنــق  مــن  اإلمــارات 
ــة. وقــد  ــد مــن النمــو خــالل الســنوات المقبل لتحقيــق مزي
شــهد القطــاع انتعاشــًا ســريعًا خــالل النصــف الثانــي مــن 
عــام 2021، تزامنــًا مــع تدفــق الســياح، وتخفيــف القيــود 
معــرض  ونجــاح  والمطاعــم،  الفنــادق  علــى  المفروضــة 

.2020 إكســبو 

حافظــت المجموعــة علــى ريــادة قطــاع الميــاه فــي اإلمــارات 
بحصــة ســوقية تزيــد عــن ٪28، كمــا ارتفعــت مبيعــات الميــاه 
وتركيــا  الكويــت  فــي  العمليــات  توســيع  بفضــل  إقليميــًا 
عبــوات  مــن  مبيعاتنــا  زيــادة  إلــي  إضافــة  عمــان،  وســلطنة 
ســعة الـــ 5 جالــون فــي دولــة اإلمــارات حيــث ارتفعــت إيرادتهــا 
لنســبة 9.8 فــي المائــة مدفوعــة بارتفــاع الطلــب مــن المنــازل 
البيــع  التحديــات فــي قنــوات  التغلــب علــى  ممــا ســاعد فــي 

للشــركات.

عجلــت الجائحــة العالميــة تبنــي حلــول البيــع عبــر اإلنترنــت، حيــث 
توفــر مجموعــة أغذيــة اآلن مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات  
بالجملــة  البيــع  قنــوات  مــن  لــكل  المحلــي  االســتهالك  لدفــع 
والتجزئــة، عــالوة علــى هــذا فقــد أتــاح تطبيــق أجريفيتــا للمزارعيــن 

ــة مــن المنتجــات. ــى المجموعــه الكامل الوصــول إل
وقــد أدى هــذا إلــى نمــو بنســبة %109 فــي التجــارة اإللكترونيــة 
خــالل عــام 2021، مــع تنفيــذ مبيعــات تقــارب 20 مليــون درهــم مــن 

خــالل حلولنــا عبــر اإلنترنــت.
بصــورة  فرقنــا  عملــت  النمــو  مــن  المســتوى  هــذا  لتحقيــق 
اســتباقية مــع قنــوات التجــارة اإللكترونيــة المتخصصــة )أمــازون 
لــدى  وموثوقــة  ســريعة  حلــول  وضــع  علــى  وطلبــات(  ونــون 
المســتهلكين، كمــا تــم اســتخدام العــروض الترويجيــة واألحــداث 
التــي تشــهد رواجــًا فــي المبيعــات مثــل الجمعــة البيضــاء إلــى 

جانــب عــروض التوفيــر الكبــرى مــن أجــل بنــاء والء العمــالء.
وبرنامــج   )T-Mart( مــع طلبــات  الترتيــب لصفقــة حصريــة  تــم 
فليكــس للمورديــن لتوصيــل الميــاه علــى المســتوى المحلــي، 
وبفضــل مســاحات التخزيــن المخصصــة لعمليــات التوصيــل 
مــن أمــازون فقــد تمكنــت مــن ضمــان تســليم الطلبــات بشــكل 

أســرع.

تطوير التجارة اإللكترونية
نظرة عامة على السوق

الكويتاألمارات

العالمات التجارية للمياه

األسواق الرئيسية

السعودية
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األعمال
الزراعية

تمكنـــت األعمـــال الزراعيـــة مـــن مواجهة العقبـــات الســـلبية التـــي واجهتها خالل 
هـــذه الســـنة، ونجحت في تحقيق نتائج تتوافق مـــع التوقعات، وكانت هذه النتائج 
جيدة للغاية حيث كان على القطاع أن يتعامل مع أســـعار الســـلع األساســـية غير 
المســـبوقة، حيث شـــهدت أســـعار الذرة وفول الصويا والقمح ارتفاعـــًا حادًا على 
مســـتوى العالـــم، ممـــا مثل ضغطًا علـــى كل من أعمـــال فئتي الدقيـــق واألعالف 

الحيوانيـــة مـــن جانب وعمالئنا مـــن جانب آخر.

صافي مساهمة قسم األعمال الزراعية في 
إجمالي إيرادات المجموعة

نظرة عامة على السوق

2021

30.4% 
2020 

45.4% 

2021

931.3 
مليون درهم

إيرادات قسم األعمال الزراعية

اتجاهات المستهلكين 
مــع تخفيــف قيــود اإلغــالق التــي ُفرضــت كنتيجــة لجائحــة كوفيــد، وعــودة المزيــد مــن الموظفيــن 
الخفيفــة  الوجبــات  تعافــي قطــاع  فــي ظــل  الدقيــق  مبيعــات  ارتفعــت  أماكــن عملهــم،  إلــى 
التقليديــة، وعــودة معــدالت تنــاول األشــخاص للطعــام خــارج المنــزل إلــى مســتوياتها الطبيعية.

خدمات الطعام
 كان هنــاك زيــادة واضحــة فــي حجــم خدمــات الطعــام مــع بــدء الموظفيــن العــودة للعمــل بــدوام 

كامــل فــي المكاتــب، وتنامــى هــذا التوجــه علــى مــدار الســنة مــع زيــادة أحجــام المبيعــات.

األحجام
ــه تراجــع عــن حجــم  ــة المســتهدف، إال أن ــق حجــم المبيعــات الطبيعي ــم تحقي خــالل عــام 2021 ت
طلبــات العــام الســابق، الــذي كان مرتفعــًا بســبب طلــب شــراء لمــرة واحــدة عــام 2020 مــن 

برنامــج األغذيــة العالمــي. 

الوجبات الخفيفة

اللحوم والمنتجات المبردة والمجمدة
534 مليون درهم

مساهمة النبيل وأطياب  

تهتـــم شـــركة أغذيـــة بإنشـــاء قطاع قائـــم بذاته ألعمـــال اللحوم 
ســـريع  مجـــااًل  تعتبـــر  التـــي  والمجمـــدة،  المبـــردة  والمنتجـــات 
النمـــو وعالـــي الربحيـــة. وقـــد أضافـــت عمليتـــي االســـتحواذ فـــي 
هـــذا المجـــال على شـــركتي النبيل وأطيـــاب، إيـــرادات بقيمة 534 
مليـــون درهـــم إماراتي إلـــى إجمالي إيـــرادات مجموعـــة أغذية في 
عـــام 2021، وذلـــك علـــى الرغم من أنـــه لم يتم دمج شـــركة النبيل 
فـــي الحســـابات إال لمدة تســـعة أشـــهر وشـــركة أطيـــاب لمدة 
خمســـة أشـــهر. وتعمل المجموعة على ضمان اســـتمرار نجاح 
قطـــاع اللحـــوم والمنتجات المبـــردة والمجمدة من خـــالل تنفيذ 
خطـــط التكامـــل التي تشـــمل مبادرات لبنـــاء القيمـــة وتعزيزها.

وكانـــت مبيعـــات الخضـــروات المجمـــدة ومعجـــون الطماطـــم 
ثابتة نســـبيًا على مدار الســـنة بســـبب إقبال المســـتهلكين على 
التخزيـــن خـــالل فتـــرة اإلغـــالق، ولكنهـــا ســـاعدت رغـــم ذلك في 
زيـــادة اإليـــرادات اإلجمالية ألعمـــال اللحوم والمنتجـــات المبردة 

والمجمـــدة إلـــى 656 مليـــون درهـــم إماراتي.

الوجبـــات الخفيفـــة مجـــال نمـــو مهـــم لشـــركة أغذيـــة وأعيـــد  يمثـــل قطـــاع 
تصميمـــه كقطـــاع مســـتقل جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع قطـــاع اللحـــوم والمنتجات 
المبـــردة والمجمـــدة. فـــي عـــام 2021 كانـــت هناك ثـــالث عمليات اســـتحواذ تم 
دمجهـــا فـــي أعمـــال قطـــاع الوجبات الخفيفـــة - وهـــي الفوعة والفيصـــل بداية 
العـــام وبي إم بـــي في نهايته، وتوفر هذه الشـــركات الثالث باقـــة من العالمات 
التجاريـــة الشـــهيرة والمعروفـــة تشـــمل وجبات خفيفـــة تقليديـــة، لكنها تعزز 
مـــن قـــدرة مجموعـــة أغذية على توفيـــر خيـــارات متنوعة من الوجبـــات الخفيفة 

 . لصحية ا

كمـــا تعـــزز هـــذه الشـــركات أيضـــًا مـــن انتشـــار منتجـــات مجموعـــة أغذيـــة من 
الوجبـــات الخفيفـــة علـــى نطاق أوســـع، ومع االســـتحواذ على بي إم بـــي تركزت 
الجهـــود علـــى تحقيـــق التكامـــل بيـــن هـــذه الشـــركات فـــي مزيـــج المبيعـــات 
اإلجمالـــي، ومبـــادرات تحســـين التكاليـــف وأوجـــه التـــآزر اللوجســـتية. وســـوف 
تكـــون الوجبـــات الخفيفـــة جـــزءًا مهمـــًا مـــن اســـتراتيجية األعمـــال الجارية بما 

يســـاعد علـــى زيادة إيـــرادات قســـم األعمـــال االســـتهالكية.
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انخفضـــت المبيعـــات عـــن الســـنة الســـابقة نتيجـــة الطلـــب لمـــرة واحـــدة من 
برنامـــج الغـــذاء العالمـــي خالل عـــام 2020، وللحفـــاظ على هوامـــش الربح قام 
الفريـــق بتنفيـــذ اســـتراتيجية لتوفير التكاليـــف وتعزيز كفاءتهـــا، خاصة في ظل 

ارتفاع أســـعار القمـــح والطاقة.

حافظـــت أجريفيتـــا علـــى مكانتها الرائـــدة في اإلمـــارات في هذه الفئـــة، كما أن 
نهـــج توســـيع المبيعـــات في اإلمـــارات الشـــمالية والدعـــم الفني الـــذي توفره 
أجريفيتـــا لمـــزارع الماشـــية، ســـاهما فـــي تعزيز هـــذه المكانـــة علـــى الرغم من 

زيادة أســـعار الســـلع األساســـية وضغـــوط سالســـل التوريد.

كمـــا حقـــق تطبيـــق أجريفيتـــا نجاحـــًا باهـــرًا حيـــث كانـــت ُيســـتخدم علـــى نطاق 
واســـع خـــالل جائحـــة كوفيـــد، وبمجـــرد البـــدء فـــي رفـــع القيـــود ســـارع فريـــق 
المبيعـــات إلـــى توفير الدعم المطلـــوب للمزارعين الذين يبحثـــون عن التواصل 
المباشـــر وجهـــًا لوجـــه. فيمـــا واصل مزارعـــون آخـــرون اســـتخدام التطبيق إلى 

جانـــب قنـــوات البيـــع التقليديـــة، لضمـــان تلبيـــة احتياجاتهم بصـــورة أفضل.

العلف الحيوانيالدقيق
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3.07

452

216

497.8

134

8,293

صافي اإليرادات

3.07 
مليار درهم

هامش الربح 

452
مليون درهم

صافي الربح

216.04
 مليون درهم

صافي ربح المساهمين وأصحاب 
المصلحة

6.39 
مليار درهم

اجمالي األصول

1.12 
مليار درهم

النقد واألرصدة لدى البنوك

2.06 
مليار درهم

القروض البنكية

2020 2021 2020 2021 2020 2021

النقد من األنشطة التشغيلية

497.85
مليون درهم

النفقات الرأسمالية

134.20 
مليون درهم

 يشمل النفقات الرأسمالية لعمليات
االستحواذ

عدد موظفي المجموعة

8,293

2.76 
مليار درهم

حقوق الملكية

9.60 
مليون درهم

تكاليف البحث والتطوير

0.82
مليون درهم

نفقات المسؤولية االجتماعية

2020 2021 2020 2021 2020 2021

مؤشرات
األداء الرئيسية

مؤشرات
األداء الرئيسية

قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلهالك
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أبرز المالمح 
التشغيلية

سالمة الغذاء وضمان الجودة

االتصال المؤسسي 
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سالمة الغذاء
وضمان الجودة

االتصال
المؤسسي

المعاييــر  أعلــى  علــى  للحفــاظ  جهودهــا  أغذيــة  مجموعــة  تواصــل 
المتبعــة فــي مجــال ســالمة الغــذاء وإنتاجــه، وذلــك فــي ضــوء التزامها 
بالعمــل تحــت مظلــة المبــادرة العالميــة لســالمة الغــذاء. فــي عــام 
2021، تــم دمــج ثــالث مــن الشــركات الخمــس التــي تــم االســتحواذ 
عليهــا حديثــًا فــي هــذ النظــام وتعكــف المجموعــة حاليــًا علــى دمــج 

المتبقيتيــن. الشــركتين 
ومــن شــأن التكامــل بيــن أنظمــة ضمــان الجــودة وســالمة الغــذاء، أن 
يضمــن توفيــر تحليــل مفصــل يغطــي برامــج المتطلبــات األساســية 
الخاصــة بســالمة الغــذاء )PRPs(، ومراجعــات نظــام تحليــل المخاطــر 
 ،)GMP( وتحديــد نقــاط التحكــم الحرجــة، وممارســات التصنيــع الجيــد
مــن  أكثــر   ( التدريــب  وأنظمــة   ،)GWP( الجيــد  التخزيــن  وممارســات 

ــر طريقــة  ــة لتغيي لدعــم اســتراتيجية 2025 فقــد احتاجــت شــركة أغذي
تواصلهــا داخليــًا وخارجيــًا، ومــن أجــل هــذا كانــت المســؤولية عــن إدارة 
كافــة اتصــاالت العالمــة التجاريــة تتــم بشــكل مركــزي، وقــام فريــق 
االتصــال المؤسســي بتطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية اتصــاالت متكاملــة 
ســاعدت علــى تقديــم محتــوى عالــي الجــودة يناســب كل الجمهــور، 
ومتوافــق مــع اســتراتيجية أغذيــة، ويستشــرف األحــداث ويتعامــل 

معهــا بمــا يخــدم أهــداف المجموعــة.

المعمليــة  والممارســات  التنظيمــي،  واالمتثــال  تدريــب(،  نظــام   15
الجيــدة )GLP(. وقــد ركــز التحليــل علــى األشــخاص واألنظمــة والبنيــة 
التحتيــة وتــم تنفيــذه وفقــًا لسياســات وإجــراءات مجموعــة أغذيــة. 
وعلــى مــدار العــام، اجتــازت جميــع المواقــع التابعــة ألغذيــة )بمــا فــي 
ذلــك الشــركات التــي تــم االســتحواذ عليهــا( جميــع عمليــات التدقيــق 
التــي خضعــت لهــا مــن قبــل جهــات خارجيــة )الســلطات التنظيميــة، 
باالمتثــال  تتعلــق  مشــاكل  أي  دون  والعمــالء(  االعتمــاد،  وهيئــات 
فعاليــة  مــدى  علــى  يــدل  وهــذا  للمنتجــات،  اســتدعاء  عمليــات  أو 
أنظمــة ضمــان الجــودة وســالمة الغــذاء المتبعــة فــي جميــع أنحــاء 

المجموعــة.

وفــي الوقــت الــذي كانــت تشــهد فيه شــركة أغذية تغييرًا غير مســبوق 
مــع التوســع إلــى فئــات وأســواق جديــدة كان مــن الضــروري وجــود 
رســائل واضحــة ومتوافقــة، وقــد أنشــأ فريــق االتصــال المؤسســي 
وأدار سلســلة مــن القنــوات الرقميــة والتقليديــة مــن أجــل إرســاء رؤيــة 
ــى  ــق اإلدارة وصــواًل إل ــة مــن مجلــس اإلدارة وفري ــم الشــركة بداي وقي

المســاهمين والشــركاء والموظفيــن.

يتطــور االبتــكار فــي أغذيــة بمــا يتماشــى مــع اتجاهــات المســتهلكين 
ــى جانــب  ــة إل ــاة صحــي والحفــاظ علــى العافي ــاع أســلوب حي نحــو اتب
االســتدامة. تــم إطــالق عــدد محــدود مــن المنتجــات فــي عــام 2021، 
ولكن هناك سلسلة من المنتجات الجديدة في مراحل مختلفة من 
عمليــة التطويــر. ويتــم تطويــر المنتجــات الجديــدة فــي مراكــز البحــث 
والتطويــر التابعــة ألغذيــة، وكذلــك بالشــراكة مــع مؤسســات بحثيــة 
محليــة وإقليميــة ودوليــة منهــا جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت وشــركة نوتريكــو وبيــوت بــراءات 
االختــراع فــي أوروبــا ومناطــق أخــرى مــن العالــم. وتركــز المنتجــات 
التاليــة: الكبــرى  األربعــة  االتجاهــات  علــى  للتطويــر  تخضــع   التــي 

االتجاهات األربعة الكبرى
التي يتم التركيز عليها

االستدامة 
العمل على حماية البيئة

التوجه نحو الوجبات الخفيفة
 تغيير عادات تناول الطعام

 دعم المجتمعات المحلية 
المنتجات الوطنية )التمور( الداعمة للقطاعات اإلماراتية

 التجزئة
جذب جميع فئات المستهلكين

االستدامة وتطوير المنتجات

تُعــد أجنــدة االســتدامة هــي الســبب وراء إدخــال 
معاييــر الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة 
هــذا  ومــن  أغذيــة.  نهــج  صميــم  فــي  الشــركات 
دائــم  تعمــل بشــكل  المجموعــة  فــإن  المنطلــق 
علــى تحســين تصميــم عبواتهــا مــن أجــل تقليــل 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربيــون وخلــق قيمــة أكبــر 
تقليــل  فــي  المســاعدة  خــالل  مــن  للمســاهمين 
اســتخدام المــواد األوليــة؛ وقــد أدى هــذا إلــي تقليــل 
1500 طــن مــن الــورق، و1200 طــن مــن البالســتيك 

و3000 رحلــة شــاحنة ســنويًا.
باإلضافــة إلــى ذلــك أدى هــذا التحســين المســتمر 
إلــى خفــض تكلفــة مــواد التعبئــة والتغليــف بنحــو 
130 مليــون درهــم )علــى مــدار الســنوت الخمــس 

الماضيــة(.

22  
بيان صحفي

486   
منشور على مواقع
التواصل االجتماعي

134   
فيديو

35%    
 زيادة في حصة انتشار العالمة

التجارية في وسائل اإلعالم

185%    
زيادة في اإلنتشار اإلعالمي

46   
مقابلة مع فريق القيادة

232K 
زيادة في تصنيفات أليكسا 

)تصنيفات أمازون للحركة على 
اإلنترنت عالميًا(

9310
مقالة رقمية

أبرز أرقام االتصال المؤسسي

149K
زيارة للموقع اإللكتروني 

الجديد

أبرز المالمح التشغيليةأبرز المالمح التشغيلية
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حوكمة الشـــركة
تقرير الحوكمة المؤسسية

مجلس اإلدارة

فريق القيادة
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تقرير الحوكمة المؤسسية
عن السنة 2021

نؤمــن فــي أغذيــة أن الممارســات الرشــيدة للحوكمــة المؤسســية المبنيــة علــى أســس راســخة والمقترنــة بأخالقيــات العمــل 
تســهم كثيــرًا فــي قــدرة الشــركة علــى المنافســة بفعاليــة وتحقيــق كامــل قيمنــا. ويعنــي هــذا لشــركتنا تولــي القيــادة مــن قبــل فريق 
ــزام بإشــراك المســاهمين  ــر النزاهــة، بإشــراف انضباطــي مــن مجلــس إدارة الشــركة، كمــا يعنــي االلت إداري يتمتــع بأعلــى معايي
وأصحــاب المصالــح، باإلضافــة إلــى إيجــاد قيمــة مســتدامة توفرهــا مبــادئ وأســس العمل، والمســؤولية االجتماعية المؤسســية، 

واإلشــراف البيئــي. 

تلتــزم مجموعــة أغذيــة ش.م.ع )المجموعــة( بمتطلبــات قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 بخصــوص اعتمــاد  دليــل 
حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )القــرار رقــم 3(. يقــدم هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن أنظمــة وإجــراءات الحوكمــة المؤسســية المطبقــة 
لــدى المجموعــة حتــى 31 ديســمبر 2021، وقــد تــم تقديمــه إلــى هيئــة األوراق الماليــة والســلع، كمــا ُنشــر علــى الموقــع اإللكترونــي لســوق أبوظبــي 
لــأوراق الماليــة والموقــع اإللكترونــي للمجموعــة. يلتــزم مجلــس اإلدارة التزامــًا كامــاًل بحمايــة مصالــح جميــع المســاهمين مــن خــالل تطبيــق 

معاييــر عاليــة للحوكمــة المؤسســية. 

تنفيذ مبادئ الحوكمة المؤسسية
ــزام اإلدارة بتحقيــق القيمــة للمســاهمين  تمثــل توجيهــات الحوكمــة المؤسســية المطبقــة بشــكل فعــال أساســًا لنزاهــة األعمــال ودعــم الت
مــن خــالل تحقيــق نتائــج عمــل مســتدامة. تحافــظ المجموعــة علــى مســتويات عاليــة مــن الشــفافية والمســاءلة تشــمل اعتمــاد ومراقبــة 

اســتراتيجيات وأهــداف وإجــراءات مؤسســية مناســبة تتوافــق مــع مســؤولياتها القانونيــة واألخالقيــة. 

هيكل الحوكمة لدى المجموعة

وافــق مجلــس اإلدارة علــى دليــل الحكومــة المؤسســية للمجموعــة علــى النحــو الــذي يلبــي متطلبــات القــرار رقــم )3(، كمــا يحــدد الهيكليــات 

والعمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا التحكــم فــي المجموعــة مــن خــالل مجلــس إدارتهــا والمبــادئ التوجيهيــة للحوكمــة التــي تتبعهــا المجموعــة. 

ويوضــح الدليــل أدوار ومســؤوليات جميــع المعنييــن بعمليــات الحوكمــة بمــا فــي ذلــك الجمعيــة العامــة للمســاهمين، ومجلــس اإلدارة بمــا 

فــي ذلــك رئيــس مجلــس اإلدارة، ولجــان مجلــس اإلدارة، والرئيــس التنفيــذي، اإلدارة التنفيذيــة، واللجــان اإلداريــة المعنيــة، والتدقيــق الداخلــي، 

والتدقيــق الخارجــي، وأميــن ســر الشــركة، والجهــات المعنيــة األخــرى. 

لقــد وضــع المجلــس العديــد مــن سياســات وتوجيهــات المجموعــة واعتمدهــا لتحقيــق معاييــر قويــة للحوكمــة المؤسســية. يــرد فيمــا يلــي 

أبــرز السياســات المتعلقــة بهــذا الشــأن:

• قواعــد الســلوك المهنــي لأعمــال التــي تحكــم ســلوك أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن، وتمنــع التأثيــر علــى اســتقاللية الموظفيــن 	

وموضوعيتهــم فــي معالجــة مســائل مثــل تضــارب المصالــح، والنزاهــة، والهدايــا، والســرية.

• التفويض المناسب للسلطات لضمان اتخاذ قرارات بفعالية وبكفاءة على النحو الذي يحقق التوازن بين صالحيات التصرف وضوابطه. 	

• سياســة عالقــات المســتثمرين إلبــالغ المســاهمين وأصحــاب المصالــح بالطريقــة التــي تعتــزم مــن خاللهــا المجموعــة إطالعهــم علــى 	

التطــورات الجوهريــة باإلضافــة إلــى توفيــر إطــار عمــل يمكــن لشــركة أغذيــة مــن خاللــه تنفيــذ برنامــج عالقــات المســتثمرين بنجــاح.

• سياســة التــداول فــي أســهم المجموعــة لضمــان عــدم قيــام أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن باســتخدام المعلومــات الحساســة 	

المتعلقــة باألســعار، التــي يحصلــون عليهــا بحكــم عملهــم فــي المجموعــة.

• سياسة توزيع األرباح لتحديد موقف المجموعة بشأن اعتماد األرباح، واإلعالن عن األرباح وتوزيعها.	

• سياســة إدارة المخاطــر لتعزيــز الممارســات المالئمــة والمتســقة فــي إدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى وضــع عمليــة منظمــة لتحديــد المخاطــر 	

الماديــة علــى مســتوى المجموعــة، وتقييمهــا، وترتيــب أولوياتهــا، وإدارتهــا، واإلبــالغ عنهــا.

• سياســة إدارة اســتمرارية العمــل لتنفيــذ نظــام إلدارة اســتمرارية العمــل يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة والمحلية لتحســين مرونــة المجموعة 	

فــي تصريــف األعمــال العامة.

• سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام شركة أغذية بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها لها.	

• سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات لتوفيــر آليــة تتيــح للموظفيــن إمكانيــة اإلبــالغ ســرًا عــن أي مخالفــات لقواعــد األعمــال، أو السياســات 	

القوانيــن والتشــريعات الســارية. أو  الداخليــة،  واإلجــراءات 

 

التداول في األوراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة بأي تداول في أسهم الشركة خالل عام 2021. 

الوظيفةاسم عضو مجلس اإلدارة
األسهم المملوكة 

كما في 
31/12/2021

إجمالي إجمالي البيع 
الشراء 

ال يوجدال يوجدال يوجدرئيس مجلس اإلدارةخليفة سلطان السويدي

نائب رئيس مجلس سالمين عبيد العامري 
اإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجد

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس اإلدارةخميس محمد بوهارون الشامسي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس اإلدارةخلف الحمادي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس اإلدارةجيل أدوتفي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس اإلدارةغيانلوكا فابري

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس اإلدارةسيف الدين روباواال

المساهمون

الرئيس التنفيذي

فريق القيادة

مجلس اإلدارة أمين سر الشركة

لجنة التدقيق

 لجنة السلوك
والقيم

لجنة إدارة استمرارية 
األعمال 

اللجنة التوجيهية لتحقيق
أهداف االستدامة

 لجنة إدارة مخاطر
السلع

 لجنة إدارة تعامالت 
المطلعين

 لجنة إدارة
المخاطر

دائرة الرقابة 
الداخلية

الحوكمة
واالمتثال

 التدقيق
الخارجي

إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشـــركة حوكمة الشـــركة 
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مجلس 
اإلدارة

المســاهمين،  تمثيــل  فــي  اإلدارة  مجلــس  دور  يتمثــل 
وتحمــل المســؤولية أمامهــم عــن إيجــاد القيمــة المســتدامة 
وتحقيقهــا مــن خــالل الحوكمــة الفعالــة لأعمــال. ويتولــى 
مجلــس اإلدارة مســؤولية ضمــان مباشــرة اإلدارة الفعالــة 

المجموعــة.  اســتراتيجية  لتنفيــذ 

ــل مجلــس اإلدارة الجهــة الرئيســية فــي اتخــاذ القــرارات  يمث
للمجموعــة.  جوهريــة  تكــون  التــي  المســائل  لجميــع 
وللمجلــس جــدول أعمــال متجــدد لضمــان أن تظــل الجوانــب 

العــام.  خــالل  االهتمــام  فــي محــور  الرئيســية 

تكوين وهيكل مجلس اإلدارة
الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  الحالــي  اإلدارة  مجلــس  انُتخــب 
ــل 2020، لمــدة  ــخ 16 إبري ــة الســنوي المنعقــد بتاري العمومي
ثــالث ســنوات. ويتكــون المجلــس حاليــًا مــن ســبعة أعضــاء، 
يتألفــون مــن رئيــس مســتقل غيــر تنفيــذي، وســتة أعضــاء 

تنفيذييــن.  غيــر  مســتقلين 

تدعــم المجموعــة إدمــاج النســاء ومشــاركتهن فــي العمــل، 
وتؤمــن بــأن التنــوع يســاهم فــي جــودة الحوكمــة وفعاليتهــا. 
وفــي آخــر انتخــاب للمجلــس، طلبــت المجموعــة ترشــيحات 
أي  ُتقــدم  لــم  ولكــن  حــد ســواء،  علــى  واإلنــاث  الذكــور  مــن 
ترشــيحات مــن الســيدات عندئــذ. ونجحــت أغذيــة فــي اختيــار 

امــرأة لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي ينايــر 2022.
يتأكــد مجلــس اإلدارة بصــورة دائمــة مــن امتــالك أعضائــه 
لتنفيــذ  الالزمــة  والمعرفــة  والخبــرة  المطلوبــة،  للمهــارات 

الحالــي: اإلدارة  مجلــس  تكويــن  التزاماتهــم. 

خليفة سلطان السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة
أبوظبــي  لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  يشــغل 
للنمــو، وهــو صنــدوق اســتثماري ســيادي أسســته شــركة 
»القابضــة« )ADQ(. ويجلــب مجموعــة كبيــرة مــن المهــارات 
والخبــرات لــدوره اإلضافــي مــن خــالل العمــل فــي العديــد مــن 
أخــرى عبــر قطاعــات  اإلدارة، وفــي مناصــب عليــا  مجالــس 

متنوعــة مــن أصــول حكومــة أبوظبــي.

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
رئيس مجلس اإلدارة، الشركة القابضة العامة- صناعات

رئيس مجلس اإلدارة، شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية
نائب رئيس مجلس اإلدارة، موانئ أبوظبي

عضو مجلس اإلدارة، طاقة
عضو مجلس اإلدارة، شركة مياه وكهرباء اإلمارات

سالمين عبيد العامري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة
يشــغل منصــب الرئيــس التفيــذي لشــركة الظاهــرة الزراعيــة، 
ويتمتــع بخبــرة أكثــر مــن عشــرين عامــًا فــي اإلدارة التجاريــة 
والتشــغيلية، وبشــكل خــاص فــي قطــاع األعــالف واألغذيــة. 
ــى اإلشــراف  ــي فــي شــركة الظاهــرة، يتول ــه الحال وفــي منصب
علــى اللوجســتيات العالميــة، وقيــادة نمــو األعمــال في قســم 
األغذيــة البشــرية، باإلضافــة إلــى إدارة التوســعة العالميــة 

لخطــوط اإلنتــاج والمناطــق الجغرافيــة الجديــدة للشــركة.

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
رئيس مجلس إدارة، شركة الظاهرة باي وا الزراعية ذ.م.م

عضو مجلس إدارة ومدير عام، الظاهرة لأغذية الهند المحدودة
عضو مجلس إدارة، الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م

عضو مجلس إدارة، الظاهرة للصناعات الغذائية ذ.م.م
عضو مجلس إدارة، شركة الظاهرة الزراعية في مصر 

عضو مجلس إدارة، شركة نافيجيتور لالستثمار الزراعي
عضو مجلس إدارة، مجموعة أجيليتي أبوظبي

خميس محمد بوهارون الشامسي 
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2014

الخبرة
ُأعيــد انتخــاب الســيد خميــس لمــدة أخــرى فــي مجلــس إدارة 
أغذيــة. ويتمتــع بخبــرة أكثــر مــن 30 عامــًا، وشــغل العديــد 
المصــارف  قطــاع  فــي  المتميــزة  القياديــة  المناصــب  مــن 

والتمويــل. 

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
رئيس مجلس إدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

عضو مجلس إدارة، مجموعة اران الشارقة
العضو المنتدب لرويال كابيتال 
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سيف الدين روباواال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة
يشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة اللولــو 
العالميــة، حيــث يتولــى قيــادة جهــود التوســع العالمــي فــي 

قطــاع التجزئــة للســلع االســتهالكية.

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
عضو مجلس إدارة، اللولو العالمية القابضة المحدودة 

جيل أدوتفي
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة
التنفيــذي  مديــر  منصــب  أدوتفــي  جيــل  الســيد  ييشــغل 
االســتثمار لقطــاع األغذيــة والزراعــة فــي شــركة »القابضــة« 
)ADQ(، ويتمتــع بخبــرة فــي إدارة محفظــة االســتثمارات فــي 
ــة واالســتثمارية  ــة والزراعــة للشــركة اإلداري قطاعــات األغذي

الكبيــرة.

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
عضو مجلس إدارة، أرسمار/ أندروميدا )شركة إسبانيا(

عضو مجلس إدارة شركة لويس دريفوس )شركة هولندا(.

سعادة خلف الحمادي
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2014

الخبرة
التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  عامــًا   25 مــن  أكثــر  بخبــرة  يتمتــع 
منصبــه  وفــي  الحكوميــة،  وشــبه  الحكوميــة  للقطاعــات 
الحالــي كمديــر عــام لصنــدوق معاشــات ومكافــآت التقاعــد 

أبوظبــي.  فــي 

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
عضــو مجلــس إدارة، لجنــة التنميــة االجتماعيــة، المجلــس التنفيــذي، 

أبوظبي
عضو مجلس إدارة، ضمان

غيانلوكا فابري 
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل 2014

الخبرة
فــي  للمجموعــة  المالــي  التنفيــذي  المديــر  يشــغل منصــب 
الظاهــرة، ويتمتــع بالخبــرة فــي األعمــال الزراعيــة التــي تديــر 
فــرق التمويــل الكبيــرة، والشــراكة مــع األطــراف المعنيــة بمــا 
فــي ذلــك الحكومــات، والبنــوك، والمورديــن، والمســاهمين، 

والعمــالء.

عضويات مجالس اإلدارة األخرى:
)اإلمــارات  ذ.م.م  الزراعيــة  وا  بــاي  الظاهــرة  إدارة،  عضــو مجلــس 

المتحــدة( العربيــة 
عضــو مجلــس إدارة، الظاهــرة الغذائيــة إس بــي ذ.م.م )اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة(
ــي ذ.م.م  ــة إس ب عضــو مجلــس إدارة، الظاهــرة للصناعــات الغذائي

)اإلمــارات العربيــة المتحــدة(
العربيــة  )اإلمــارات  ذ.م.م  بارليــت  الظاهــرة  إدارة،  مجلــس  عضــو 

المتحــدة(
عضو مجلس إدارة، الظاهرة صربيا دي أو أو )صربيا(

عضو مجلس إدارة، الظاهرة الزراعية إسبانيا إس إل )إسبانيا(
عضو مجلس إدارة، أوروبا إس آر إل )إيطاليا(

عضو مجلس إدارة، فاجافي جزر الكناري )جزر الكناري(
عضــو مجلــس إدارة، شــركة الظاهــرة الزراعيــة الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة إنــك )الواليــات المتحــدة األمريكيــة(
)الواليــات  إنــك  إكــس  ســي  إيــه  الظاهــرة  إدارة،  مجلــس  عضــو 

األمريكيــةى( المتحــدة 
)الواليــات  إنــك  إكــس  ســي  إيــه  الظاهــرة  إدارة،  مجلــس  عضــو 

األمريكيــة( المتحــدة 
)الواليــات  ذ.م.م  فارمــس  فالــي  هواالبــاي  إدارة،  مجلــس  عضــو 

األمريكيــة( المتحــدة 
عضــو مجلــس إدارة، الظاهــرة إيــه ســي إكــس ميكســيكو إس دو آر 

إل دو ســي فــي )المكســيك(
ميكســيكو  إكــس  ســي  إيــه  الظاهــرة  إدارة،  مجلــس  عضــو 

)المكســيك( سيرفيســيو 
عضــو مجلــس إدارة، الظاهــرة لأغذيــة الهنــد المحــدودة )اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة(

مجلس 
اإلدارة
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مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
ُتحـــدد مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة للمجموعة وفقًا ألحـــكام النظام األساســـي للمجموعة. وتكـــون أتعاب أعضاء مجلـــس اإلدارة مبلغًا 
ثابتـــًا غيـــر مرتبـــط بحضـــور اجتماعات المجلس. وقـــد اعُتمدت أتعـــاب أعضاء مجلـــس اإلدارة لعـــام 2020 والبالغة 2.33 مليـــون درهم إماراتي 

فـــي اجتمـــاع الجمعية العموميـــة المنعقد فـــي 2021، وُدفعت بعد ذلـــك في 2021. 

يبلـــغ إجمالـــي أتعـــاب أعضاء مجلس اإلدارة 2.29 مليون درهم إماراتي لعام 2021، تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشـــيحات والمكافآت 
المقـــرر دفعهـــا فـــي 2022، رهنـــًا بموافقة المســـاهمين. ولم يحصل أعضـــاء مجلس اإلدارة على أي بـــدالت، أو رواتب، أو أتعـــاب إضافية لعام 

.2021

المدة في مجلس اإلدارة
اإلدارة/ اللجنة

عضوية لجان مجلس 
اإلدارة

أتعاب عضو 
مجلس 
اإلدارة 

بالدرهم 
اإلماراتي

عدد اجتماعات 
مجلس 

اإلدارة التي 
تم حضورها

أتعاب أعضاء 
اللجنة 

بالدرهم 
اإلماراتي

عدد 
اجتماعات 

اللجان التي 
تم حضورها

خليفة سلطان السويدي
- رئيس مجلس اإلدارة 

--9 500,000-1 يناير- 31 ديسمبر

سالمين عبيد العامري- 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 1 يناير- 31 ديسمبر
والمكافآت

250,000 950,0005

لجنة الترشيحات 1 يناير- 31 ديسمبرجيل أدوتفي
والمكافآت

250,000 950,0005

خميس محمد بوهارون 
الشامسي

950,0005 250,000لجنة التدقيق1 يناير- 31 ديسمبر

250,000950,0005لجنة التدقيق1 يناير- 31 ديسمبر غيانلوكا فابري
لجنة الترشيحات 1 يناير- 31 ديسمبرخلف الحمادي

والمكافآت
لجنة التدقيق

250,000990,0009

- -250,0009-1 يناير- 31 ديسمبر سيف الدين روباواال

اجتماعات مجلس اإلدارة
خالل 2021، انعقدت تسعة اجتماعات لمجلس اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

 19
يناير

 18
فبراير

 8
مارس

 7
إبريل

 3
مايو

 9
أغسطس

 31
أغسطس

 25
أكتوبر

 2
نوفمبر

سعادة خليفة سلطان 
السويدي 

رئيس مجلس اإلدارة

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرمتنحيحاضر

سعادة سالمين عبيد العامري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حاضر حاضرحاضرحاضر
)وكيل 

لسعادة 
خليفة(

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضراإلدارةحاضرمتنحيحاضرالسيد جيل أدوتفي
سعادة خميس محمد بوهارون 

الشامسي
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضراإلدارةحاضرحاضرحاضر

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضراإلدارةحاضرحاضرحاضرالسيد غيانلوكا فابري
حاضرحاضرحاضراإلدارةحاضراإلدارةحاضرحاضرحاضرالسيد سيف الدين روباواال

حاضر حاضرحاضراإلدارةحاضراإلدارةحاضرحاضرحاضرسعادة خلف الحمادي
)وكيل 

لسعادة 
خليفة(

 حاضر، A: ُأرسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب لأعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(، R:  متنحي عن الحضور.
 تنحـــي ســـعادة خليفـــة الســـويدي والســـيد جيـــل أدوتفـــي عـــن الحضـــور حيـــث إن ســـعادة خليفـــة يشـــغل منصـــب عضـــو مجلـــس إدارة فـــي 

نيوترفيشـــن، ويشـــغل الســـيد جيـــل أدوتفـــي منصـــب عضـــو مجلـــس إدارة فـــي اوريونجريـــن.

قرارات دورية أصدرتها الشركة

أصدر مجلس إدارة الشركة قرارًا دوريًا في 23 أغسطس 2021. 

توجيه وتطوير أعضاء مجلس اإلدارة
يتولـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة، بدعم من أمين ســـر الشـــركة، المســـؤولية عـــن توجيه أعضـــاء مجلس اإلدارة الجـــدد، ومواصلـــة تطوير معرفة 
أعضـــاء المجلـــس. ويتلقـــى جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة توجيهـــًا مخصصـــًا عند االلتحـــاق بمجلـــس اإلدارة، يتضمـــن تعريفهـــم بمهامهم 
ومســـؤولياتهم باعتبارهـــم أعضاء لمجلـــس اإلدارة. كما يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة إحاطة كاملة بشـــأن جميع المجاالت الرئيســـية ألعمال 

المجموعـــة، ويمكـــن أن يطلبـــوا تدريبًا إضافيًا حســـب ما يعتبرونـــه ضروريًا.

أمين سر الشركة
يمثل أمين ســـر الشـــركة جهة االتصال الرئيســـية للتواصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، ويؤدي دورًا رئيســـيًا في إدارة المســـائل الهامة 
المتعلقة بالحوكمة المؤسســـية. وقد عين مجلس اإلدارة الســـيد ياســـر عبد الخالق عمر في منصب أمين ســـر الشـــركة بتاريخ 3 مايو 2021، 

ويتبع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمســـؤوليات أمانة الســـر. تشـــمل المســـؤوليات الرئيسية ألمين ســـر الشركة ما يلي:

تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لإلجراءات المتفق عليها من وقت آلخر من رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة.	 
إعداد اإلخطارات، وجداول األعمال، والتقارير والمستندات الداعمة في الوقت المناسب.	 
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، وتنفيذ مسؤوليات أمانة السر، بما في ذلك تنظيم عملية تسجيل المحاضر في كل اجتماع.	 
تنفيذ تعليمات مجلس اإلدارة وإنفاذ قرارات مجلس اإلدارة عمليًا بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وكبار اإلداريين اآلخرين.	 
تقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بجميع المسؤوليات السكرتارية للشركة.	 
إعداد/ تنظيم اجتماعات المساهمين.	 
 	

مدققون الحسابات الخارجيون
ُيّرشـــح مجلـــس اإلدارة مدققـــي الحســـابات الخارجيين للشـــركة اســـتنادًا إلـــى توصية لجنـــة التدقيق. وتعتمـــد الجمعية العامة للمســـاهمين 

تعييـــن مدققـــي الحســـابات الخارجيين، وتحـــدد أتعابهم.

فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة المنعقد في 8 إبريـــل 2021، عّين المســـاهمون »ديلويـــت«، إحدى المؤسســـات العالمية الرائـــدة في مجال 
التدقيـــق، باعتبارهـــا مدقـــق الحســـابات الخارجي للشـــركة لعـــام 2021. و«ديلويت« هي شـــركة خدمات مهنيـــة متعددة الجنســـيات يقع مقرها 

الرئيســـي فـــي المملكـــة المتحـــدة. وهـــي واحدة من أكبـــر أربع شـــركات في العالم فـــي مجال تدقيق الحســـابات.

كانـــت »ديلويـــت آنـــد تـــوش )ش.أ(« هـــي مدقق الحســـابات الخارجي الوحيد للشـــركة لمـــدة أربع ســـنوات، منـــذ تعيينها في اجتمـــاع الجمعية 
العمومية المنعقد بتاريخ 26 إبريل 2018. والســـيد بدر الحســـن هو هو شـــريك »ديلويت« المعين باعتباره شـــريك مشـــارك اعتبارًا من الربع 

الثانـــي لعام 2021.

بلغـــت قيمـــة األتعـــاب وتكاليـــف التدقيق وغيرهـــا والمتعلقـــة بالخدمات المقدمة مـــن ِقبل شـــركة »ديلويـــت« 1,917,500 درهـــم إماراتي خالل 
.2021 عام 

درهم إماراتيديلويت 

   1,501,000إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021
خدمات أخرى غير التدقيق 

)مراجعة الدعم، برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، والقيمة الوطنية 
المضافة(

416,500

1,917,500اإلجمالي

ولم تحصل الشركة على أي خدمات أخرى من مدققي حسابات خارجيين خالل عام 2021.

لـــم ُيبّلـــغ مدقـــق الحســـابات الخارجـــي عـــن أي آراء متحفظـــة على البيانـــات الماليـــة الموحدة الســـنوية والتجاريـــة لمجموعة أغذيـــة كما في 31 
ديســـمبر 2021. ُيرجـــى الرجـــوع إلـــى تقرير مدقق الحســـابات المســـتقل فـــي البيانات الماليـــة لمزيد مـــن التفاصيل.

حوكمة الشـــركة حوكمة الشـــركة 
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اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
شـــّكل مجلـــس اإلدارة لجنتيـــن تابعتيـــن له لتقديم المســـاعدة إلـــى المجلس في تنفيذ مســـؤولياته. وتعمـــل كل لجنة وفقـــًا للميثاق الخاص 
بهـــا والمعتمـــد مـــن مجلـــس اإلدارة. ويحدد الميثـــاق مهامها، ومســـؤولياتها، ونطـــاق صالحياتها، وتشـــكيلتها، واإلجراءات التـــي تتبعها في 

تقديـــم تقاريرها إلـــى مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق
تتكون لجنة التدقيق، المعينة من مجلس اإلدارة، من ثالثة أعضاء. وكان األعضاء الثالثة من األعضاء المستقلين غير التنفيذيين. 

األدوار والمسؤوليات
تحافـــظ لجنـــة التدقيـــق علـــى التواصـــل الحر والمفتـــوح بين مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن، ومدققـــي الحســـابات الداخلييـــن، واإلدارة العليا. 

وتتضمـــن أهـــداف لجنـــة التدقيق مـــا يلي:

• ــاألداء المالــي للمجموعــة، باإلضافــة إلــى مراجعــة أحــكام إعــداد 	 مراقبــة ســالمة البيانــات الماليــة للمجموعــة وأي بيانــات رســمية تتعلــق ب
التقاريــر الماليــة الهامــة الــواردة فيهــا.

• مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، واالمتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.	

• وضع، ومراقبة، ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في المجموعة.	

• تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي، وإعــادة تعيينــه، وعزلــه، وأتعابــه، وضمــان الحصــول 	
علــى رد مــن مجلــس اإلدارة فــي الوقــت المناســب بشــأن المســائل التــي يتضمنهــا خطــاب مدقــق الحســابات الخارجــي.

• مراجعــة ومراقبــة اســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجــي وموضوعيتــه وفعاليــة عمليــة التدقيــق، مــع األخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات المهنيــة 	
والتنظيميــة ذات الصلة.

• وضــع وتنفيــذ السياســات بشــأن التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي لتقديــم الخدمــات غيــر التدقيقيــة، مــع مراعــاة التوجيهــات 	
األخالقيــة ذات الصلــة بتقديــم هــذه الخدمــات مــن ِقبــل مؤسســة التدقيــق الخارجــي.

• تقديــم تقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن المســائل التــي تتطلــب إجــراءات أو تحســينات فــي رأي اللجنــة، وتقديــم التوصيــات بشــأن الخطــوات 	
الضروريــة المطلوبــة لتنفيــذ هــذا التحســين.

• مراجعــة نظــام اإلبــالغ عــن المخالفــات الــذي ُيمّكــن الموظفيــن مــن اإلبــالغ عــن شــكوكهم تجــاه أي أمــور محتملــة غيــر طبيعيــة فــي التقاريــر 	
الماليــة أو ضوابــط الرقابــة الداخليــة أو أي مســائل أخــرى دون الكشــف عــن هويتهــم، وضمــان وضــع الترتيبــات المناســبة إلجــراء التحقيقــات 

المســتقلة والنزيهــة فــي هــذه المســائل.

• مراجعة أي معامالت لأطراف ذات العالقة ومراجعة االمتثال لقواعد السلوك هذه، والموافقة على هذه المعامالت.	

• تقريــر تعييــن رئيــس لجنــة الرقابــة الداخليــة واالمتثــال باإلضافــة إلــى دائــرة التدقيــق الداخلــي، وتحديــد مــا يحصــل عليــه مــن راتــب، وحوافــز، 	
ــا، وتقييــم أدائــه، وانضباطــه، وتعييــن بديلــه، وإعــادة تعيينــه، أو عزلــه مــن منصبــه. ومزاي

• اإلشراف على شؤون الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر٫	

يقـــر ســـعادة خميـــس بوهـــارون الشامســـي، رئيس لجنـــة التدقيق، بالمســـؤولية عن تنفيـــذ تفويض لجنـــة التدقيق في المجموعـــة بما في 
ذلـــك مراجعـــة آلية عملهـــا، وضمان فعاليتها بما يتوافـــق مع ميثاق لجنة التدقيـــق المعتمد. وخالل عام 2021، عقد لجنة التدقيق خمســـة 

اجتماعـــات وهي كالتالي:

نوفمبر 22نوفمبر 1أغسطس 3مايو 3مارس 7أعضاء لجنة التدقيق الحاضرون
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرخميس محمد بوهارون الشامسي- رئيس اللجنة

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغيانلوكا فابري
حاضراعتذارحاضرحاضرحاضرخلف الحمادي

P: حاضر، A: ُأرسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب لأعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(.

إجمالي األتعاب لعام 2021 هو 0.14 مليون درهم إماراتي )2020: 0.12 مليون درهم إماراتي(.

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولـــى لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت المســـؤولية عن مراجعة إطـــار عمل الموارد البشـــرية وبرامج المكافـــآت في المجموعـــة. وتقدم اللجنة 
التوصيـــات إلـــى مجلس اإلدارة بشـــأن المكافـــآت، والبدالت، ومدد الخدمـــة فيما يتعلق بكبار المســـؤولين التنفيذيين فـــي المجموعة لضمان 
حصولهـــم علـــى المكافـــآت بشـــكل عـــادل تجـــاه مســـاهماتهم الفردية فـــي المجموعـــة. إن أعضاء لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت الثالثة من 

أعضـــاء مجلس اإلدارة المســـتقلين غيـــر التنفيذيين.

األدوار والمسؤوليات
ييتمثل الهدف الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت في تقديم المساعدة إلى مجلس اإلدارة لتنفيذ مسؤولياته تجاه ما يلي:

• تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعضويتهم.	

• ضمان المحافظة على استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين على أساس مستمر وفي جميع األوقات.	

• مراجعة احتماالت تعارض المصالح واألحكام، وضمان توفير الضمانات المناسبة لمنع مثل هذا التضارب.	

• تحديــد مكافــآت ومزايــا وحوافــز الرئيــس التنفيــذي وكبــار المســؤولين التنفيذييــن ومراجعتهــا ســنويًا، وضمــان أن تكــون التعويضــات والمزايــا 	
المقدمــة إلــى اإلدارة العليــا مناســبة وتتوافــق مــع أداء المجموعــة.

• دراســة مقترحــات تعديــل المكافــآت، وعــالوات األداء، والحوافــز طويلــة األجــل، ومــا إلــى ذلــك، وتقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة 	
عليهــا. 

• تعميــم ثقافــة المكافــآت القائمــة علــى األداء فــي المجموعــة مــن خــالل المراجعــة الســنوية ألداء كبــار المســؤولين التنفيذييــن والتخطيــط 	
للتعاقــب الوظيفــي فــي المجموعــة.

• تحديد احتياجات المجموعة للموظفين المؤهلين على مستوى كبار المسؤولين التنفيذيين، وتحديد أسس االختيار.	

• مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب لتشجيع تطوير وتنمية قدرات الموظفات في المجموعة.	

• تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة بخصوص المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراءات أو التحسين في رأي اللجنة وتقديم التوصيات.	

• بينمــا تضطلــع اللجنــة بمســؤولية ممارســة تقديــم أحكامهــا باســتقاللية، فهــي تطلــب المســاعدة مــن اإلدارة ومــن جهــات أخــرى مســتقلة 	
حســب المقتضــى لضمــان اتخــاذ قرارتهــا فــي ظــل معرفــة كاملــة باألمــور فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة.

يقـــر ســـعادة ســـالمين عبيد العامري، رئيس لجنة الترشـــيحات والمكافآت، بالمســـؤولية عـــن تنفيذ تفويض لجنة الترشـــيحات والمكافآت 
فـــي المجموعـــة، ومراجعـــة آليـــة عملها، وضمـــان فعاليتها بمـــا يتوافق مـــع ميثاق لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت المعتمـــد. وعقد عقدت 

لجنة الترشـــيحات والمكافآت خمســـة اجتماعـــات خالل العام:

سبتمبر 21مايو 26مارس 18مارس 4 يناير 1أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاضرون
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسالمين عبيد العامري- رئيس اللجنة

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرخلف الحمادي
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرجيل أدوتفي 

P: حاضر، A: ُأرسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب لأعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(.

إجمالي األتعاب لعام 2021 هو 0.15 مليون درهم إماراتي )2020: 0.21 مليون درهم إماراتي(.

حوكمة الشـــركة حوكمة الشـــركة 
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لجنة السلوك والقيم
ُشـــكلت لجنـــة الســـلوك والقيم باعتبارهـــا لجنة فرعية تابعة للجنـــة التدقيق من ِقبل مجلس اإلدارة لتقديم المســـاعدة إلـــى لجنة التدقيق في 
مراجعـــة الترتيبـــات التـــي يمكـــن لموظفي المجموعة من خاللها رفع المخاوف في ســـرية بشـــأن المخالفات المحتملة، بما فـــي ذلك االحتيال، 
وضمان وضع إجراءات للتحقيق المســـتقل في هذه المســـائل واتخاذ إجراءات المتابعة المناســـبة. وأُســـندت مســـؤوليات استالم ومراجعة 
االدعـــاءات وتقييمهـــا والتحقـــق مـــن مصداقيتهـــا، والتحقيـــق فيها إلـــى اللجنة من ِقبـــل لجنة التدقيـــق. وقد راجعـــت اللجنة من خـــالل آليتها 

القائمـــة جميع هذه المســـائل أو االدعـــاءات المبلغ عنها عـــام 2021، وأبلغة لجنة التدقيـــق بنتائج اإلجراءات.
أعضاء اللجنة هم:

ييتمثل الهدف الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت في تقديم المساعدة إلى مجلس اإلدارة لتنفيذ مسؤولياته تجاه ما يلي:

• رئيس الرقابة الداخلية واالمتثال )رئيس اللجنة(	

• الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية؛ 	

• نائب الرئيس للشؤون القانونية؛	

• مدير المخاطر والحوكمة	

تفويض الصالحيات
يتولـــى مجلـــس اإلدارة المســـؤولية عـــن الحوكمـــة العامـــة للمجموعـــة وعـــن المســـائل المخصصـــة لـــه ويظـــل مســـؤواًل عنهـــا. وقد فوض 
المجلـــس بموجـــب قرار صادر عنه رئيس المجلس بصالحيات وســـلطات يمارســـها بالنيابة عن المجلس مع منحـــه حق تفويض الصالحيات. 
وقـــد فـــوض رئيـــس المجلـــس بموجب وكالـــة قانونيـــة خاصة صالحيـــات أساســـية إلى الرئيـــس التنفيـــذي- آالن ســـميث، والرئيـــس التنفيذي 
لإلدارة المالية- عمار الغول، والرئيس التنفيذي للموارد البشـــرية والشـــؤون المؤسســـية- مبارك المنصوري بحيث يمارســـها أي اثنين منهم 

مجتمعيـــن، وتســـري لمدة ثالث ســـنوات حتـــى 15 إبريل 2023.

يرد فيما يلي بعض السلطات الرئيسية الممنوحة من ِقبل مجلس اإلدارة:

• إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك؛	

• تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك في جميع المعامالت والمستندات لدى الحكومة؛	

• التوقيع بشكل مشترك على جميع العقود واالتفاقيات بالنيابة عن الشركة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها؛	

• تمثيل الشركة بشكل مشترك في أي صفقات تصنيع و/ أو توزيع؛	

• تمثيــل الشــركة بشــكل مشــترك أمــام البنــوك لفتــح وإغــالق الحســابات، وطلــب الحصــول علــى القــروض والتســهيالت الماليــة، والتوقيــع 	
علــى خطابــات االعتمــاد، والضمانــات البنكيــة، وغيرهــا مــن المســتندات البنكيــة.

• دمج الشركات والفروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها والتوقيع على عقود تأسيسها بشكل مشترك.	

بموجـــب الســـلطات والصالحيـــات الخاصـــة الممنوحـــة إلى الرئيـــس التنفيذي والرئيـــس التنفيذي لـــإلدارة الماليـــة والرئيس التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية والشـــؤون المؤسســـية، فإنهم فوضـــوا بعض صالحياتهـــم المتعلقة باتخاذ القـــرارات والموافقـــات إلى اإلدارة علـــى النحو المحدد 
فـــي مصفوفـــة الســـلطات المعتمـــدة مـــن المجلـــس. وقـــد ُوضع إطار عمـــل وسياســـة تفويض الســـلطة لبيان حـــدود الســـلطة الممنوحة 
لمناصـــب محـــددة ذات مســـؤولية فـــي المجموعـــة. وتضمـــن مصفوفـــة الســـلطة اتخاذ القـــرارات بكفـــاءة وبفعالية بمـــا يحقق التـــوازن بين 

التمكيـــن ووضـــع الضوابط.

الهيكل التنظيمي

المخاطر والحوكمة

مدير المخاطر والحوكمة
أمارجيت سانج

رئيس قسم التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي

مجلس التعاون
CBD-  الخليجي
النمو والفئات

األغذية واألعالف
 دولة اإلمارات

العربية المتحدة

 البروتين
 والخضروات

المجمدة
الفوعة سلسلة القيمة

سلسلة القيمة

الن  سميت  - الرئيس التنفيذي

رامي مردان
 الرئيس التنفيذي 

للعمليات

الشؤون القانونية
 االندماج

التحولواالستحواذ
 البحث والتطوير
اإلدارة الماليةوجودة النوعية

 الموارد البشرية
 والشؤون

المؤسسية

رافايل زانوني
 نائب أول الرئيس-

الفوعة التجارية

 أحمد السالخ
 نائب الرئيس التنفيذي
 البروتين والخضروات

المجمدة

ديكالن بينيت
 نائب الرئيس التنفيذي-

 األغذية واألعالف

أحمد يحيى
 نائب الرئيس التنفيذي
CBD- مجلس التعاون 

 الخليجي

د. ربيع كامله
الرئيس التنفيذي للبحث 
والتطوير وجودة النوعية

عمار الغول
 الرئيس التنفيذي لإلدارة

المالية

مبارك المنصوري
 الرئيس التنفيذي للموارد

 البشرية والشؤون
المؤسسية

محمد عمرو
 نائب الرئيس- الشؤون

القانونية

مجتبي حسين
نائب رئيس أول-االندماج 

واالستحواذ

فابيو كاتانيو
نائب رئيس أول - التحول 

واالستراتيجية

فريق 
القيادة

أالن سميث
الرئيس التنفيذى

انضـــم آالن ســـميث إلـــى مجموعـــة أغذيـــة فـــي عـــام 2020، وبصفتـــه الرئيـــس التنفيـــذي، فهو 
مســـؤول عـــن نمـــو الشـــركة وتطورها.

قبـــل تعيينـــه كرئيس تنفيذي، شـــغل آالن مناصب مختلفة في شـــركة “موندليـــز الدولية”، كان 
آخرها منصب المدير اإلداري - الشـــرق األوســـط وباكســـتان.

ويمتلـــك آالن أكثـــر مـــن 20 عامًا مـــن الخبرة العريقة في مجال الســـلع االســـتهالكية ســـريعة 
التـــداول فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا، باإلضافـــة إلـــى األســـواق فـــي المناطـــق 
الجغرافيـــة الناشـــئة. وقـــد مكنته خبرته العملية الواســـعة من إدارة تحـــوالت األعمال التجارية 
وتنفيذ مبادرات اســـتراتيجية لعبت دورًا ناجحًا في بناء وتطوير األعمال والشـــركات، وتســـهيل 

الدخـــول إلى أســـواق جديـــدة وتطوير المقـــدرات المؤسســـية والتنظيمية.
ويحمـــل آالن درجـــة الماجســـتير التنفيـــذي فـــي التســـويق مـــن “إنســـياد”، وبكالوريـــوس فـــي 

الهندســـة الميكانيكيـــة مـــن جامعـــة مانشســـتر. 

مبارك المنصوري
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية

انضـــم مبـــارك المنصـــوري إلـــى مجموعة أغذية فـــي عام 2016 ويشـــغل حاليًا منصـــب الرئيس 
التنفيذي لقســـم الموارد البشـــرية والشـــؤون المؤسسية.

قبـــل انضمامـــه إلى شـــركة أغذية، كان مبارك يشـــغل منصـــب نائب الرئيس للموارد البشـــرية 
واإلداريـــة فـــي حديـــد اإلمـــارات. كمـــا شـــغل مناصـــب قياديـــة عـــدة فـــي مجموعـــة اإلمـــارات 

المتقدمـــة لالســـتثمارات وشـــركة واتصـــاالت.
يتمتـــع مبـــارك بخبـــرة تزيد عـــن 20 عامًا فـــي مجال المـــوارد البشـــرية والخدمات المؤسســـية، 
بمـــا فـــي ذلـــك إدارة المواهـــب وإدارة التغييـــر وتوريـــد المواهـــب العليـــا وإدارة األداء وتطويـــر 
القيادة. على مر الســـنين، اكتســـب كفاءة بارزة في اســـتراتيجية الموارد البشـــرية، واالتصاالت 

المؤسســـية، وإدارة المشـــاريع والكفـــاءة التشـــغيلية لأعمال.
وهـــو حاصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال مـــن جامعـــة زايـــد، اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، ودرجـــة البكالوريـــوس فـــي إدارة األعمـــال )المـــوارد البشـــرية( مـــن جامعـــة شـــرق 

واشـــنطن، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة.

عمار الغول
الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية

انضـــم عمـــار الغـــول إلى مجموعـــة أغذية فـــي عام 2020، ليشـــغل منصـــب الرئيـــس التنفيذي 
لـــإلدارة الماليـــة للمجموعـــة، ويكـــون مســـؤواًل عـــن اإلدارة االســـتراتيجية والتخطيـــط المالـــي 
 MS« ألغذيـــة. وقبـــل انضمامـــه ألغذيـــة، شـــغل الغـــول منصـــب المديـــر المالـــي لمجموعـــة
Pharma«فـــي األردن، حيـــث كان مســـؤواًل عن قيـــادة النمو العضـــوي وغير العضوي للشـــركة 

فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة.
وشـــغل الغـــول مناصب إداريـــة عليا في كيانـــات مختلفة فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
منهـــا شـــركة الفـــوزان القابضـــة وديلويت آند توش، كمـــا عمل الغول في العديـــد من مجالس 
اإلدارة بمـــا فـــي ذلـــك مجلـــس إدارة الفـــوزان القابضـــة كعضـــو معيـــن. ويمتلك عمـــار الغول 
خبـــرة عمليـــة ثريـــة تزيـــد عـــن 23 عامـــًا فـــي القطـــاع المالـــي مـــع خبـــرات متخصصـــة فـــي إدارة 
المهـــام وإعـــداد التقاريـــر الماليـــة، باإلضافـــة إلـــى اإلدارة المالية المؤسســـية، وإعـــادة الهيكلة 
الماليـــة وحوكمـــة الشـــركات، واســـتراتيجية إدارة االســـتثمار، والتدقيـــق المالـــي واستشـــارات 
الطـــرح االولـــي لالكتتـــاب. ويحمل الغول درجة الماجســـتير فـــي إدارة األعمال مـــن جامعة كلية 
لنـــدن لأعمـــال في المملكة المتحدة، وشـــهادة البكالوريـــوس من جامعـــة الزيتونة في األردن 
باإلضافـــة إلى شـــهادة محاســـب قانوني معتمد )CPA( مـــن جامعة والية كولـــورادو األمريكية.
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رامي مردان
الرئيس التنفيذي للعمليات

انضـــم رامـــي مردان إلى مجموعة أغذية فـــي العام ٢٠١٧ كنائب الرئيس األول – سلســـلة القيمة، 
واليوم يشـــغل مـــردان منصب الرئيس التنفيذي للعمليـــات لدى المجموعة.

يتمتـــع مـــردان بأكثـــر مـــن 20 عاًمـــا مـــن الخبـــرة فـــي تحقيـــق أهـــداف اإليـــرادات واألربـــاح ونمو 
األعمـــال مـــن خـــالل التخطيـــط االســـتراتيجي وسلســـلة التوريـــد.

قبـــل انضمامـــه إلى شـــركة أغذية ، شـــغل مـــردان منصب العضـــو المنتدب لمجموعـــة غندور 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية ورئيـــس العمليات فـــي نفس الشـــركة قبل ذلك.

تتضمـــن خبـــرة مردان قيادة أداء الشـــركة عبر أســـواق وصناعات متعـــددة ، باإلضافة إلى إدارة 
األرباح والخســـائر ألقسام األعمال.

مردان حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة اإلسكندرية في مصر.

د. ربيع كامله
الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير وجودة النوعية

انضـــم الدكتـــور ربيع كامله إلـــى مجموعة أغذية في عـــام 2013. وهو خبير في علـــوم وتكنولوجيا 
األغذيـــة وســـالمتها وصحتهـــا، يتمتـــع بأكثـــر مـــن 24 عامـــًا مـــن الخبـــرة كمستشـــار لشـــركات 

الغـــذاء العالميـــة فـــي المنطقة والـــوكاالت الدولية.
قبـــل انضمامـــه إلـــى مجموعة »أغذية«، عمل الدكتور ربيع أســـتاذًا مســـاعدًا فـــي علوم األغذية 
فـــي الجامعـــة األمريكيـــة في بيـــروت، حيث ألف وشـــارك في تأليـــف العديد مـــن األوراق البحثية 
حول ســـالمة األغذية وتكنولوجيا تصنيعها، وقد ُنشـــرت في مجالت علمية محكمة. وتشـــمل 
خبرتـــه الميدانيـــة العمـــل كمديـــر مركـــز في مشـــروع إعـــادة تأهيـــل الثـــروة الحيوانيـــة ألصحاب 
المـــزارع الصغيـــرة - الصنـــدوق الدولـــي للتنميـــة الزراعيـــة )األمم المتحـــدة(، وكخبيـــر في علوم 
األغذيـــة للعديـــد مـــن الـــوكاالت الدوليـــة مثـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة واإلســـكوا واألمـــم 

المتحـــدة وأوكســـفام واالتحـــاد األوروبي و«ميرســـي كور«.
ويحمـــل الدكتـــور ربيع درجة الدكتوراه فـــي التكنولوجيا الحيوية وتصنيـــع األغذية من بوليتكنيك 
لوريـــن، فرنســـا. وهـــو زميـــل فـــي الكلية الدوليـــة للتغذيـــة )كندا(، وعضـــو منذ فتـــرة طويلة في 

معهد خبـــراء التكنولوجيا الغذائيـــة )IFT( بالواليات المتحـــدة األمريكية.

أحمد يحيى
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي - تطويـــر األعمـــال االســـتهالكية فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي
انضم أحمد يحيى إلى مجموعة أغذية  في ديســـمبر 2020 ويشـــغل حالًيا منصب نائب الرئيس 
التنفيـــذي لتطوير األعمال االســـتهالكية فـــي دول مجلس التعاون الخليجـــي للمجموعة ، وهو 

مســـؤول عن نمو وتطوير تســـويق الشركة.
قبـــل تعيينـــه في شـــركة »أغذية«، شـــغل أحمد العديد مـــن المناصب العليا في شـــركة كلوقز، 
 CGO كان آخرهـــا المديـــر العام لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي والمدير العام أيضًا في شـــركة

MENAT كما عمل في دانون الســـعودية مديرًا للتســـويق وبيبســـي كندا مديرًا للتســـويق.
يتمتـــع يحيـــى بخبـــرة تزيد عن 25 عاًما في ســـلع اســـتهالكية تغطي منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا وآســـيا حيـــث ركز علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجيات العالمـــات التجارية عبر أســـواق 
متعـــددة. وهـــو حاصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال مـــن جامعة الهـــور للعلوم 

اإلدارية.

ديكالن بينيت
نائب الرئيس التنفيذي- األغذية واألعالف

ديـــكالن بينيـــت إلـــى مجموعة »أغذيـــــة« فـــــي عـــام 2017 وهو نائـــب الرئيس التنفيـــذي – األغذية 
واألعالف.

يتمتـــع بينيـــت بخبـــرة تزيـــد عن عقديـــن من الزمـــن في صناعـــة األغذيـــة والمشـــروبات لتطوير 
االســـتراتيجيات التجاريـــة وخطـــط التشـــغيل للشـــركات العالميـــة متعددة الجنســـيات.

قبـــل انضمامـــه إلـــى أغذيـــة، كان ديـــكالن المديـــر اإلداري لشـــركة كرافـــت هاينـــز فـــي الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا وتركيـــا وباكســـتان والمحيـــط الهنـــدي، وقبل ذلك شـــغل منصب 

المديـــر التجـــاري لشـــركة كلوقز الشـــرق األوســـط.
تشـــمل خبـــرة بينيـــت تطوير األعمـــال ورؤية العمـــالء وتخطيط الســـوق وتخطيـــط العمليات 
التجارية.وبينيـــت حاصـــل علـــى بكالوريـــوس فـــي الدراســـات التجاريـــة مـــن جامعـــة ليمريك في 

أيرلندا

مجتبى حسين
نائب رئيس أول – االندماج واالستحواذ

انضـــم مجتبـــى حســـين إلـــى مجموعـــة أغذيـــة فـــي عـــام 2020 كنائـــب رئيـــس أول - لعمليـــات 
الدمـــج واالســـتحواذ، مـــن أجـــل قيـــادة دور جديد تم إنشـــاؤه للتركيـــز فقط على تحديـــد األعمال 
التجارية الجديدة والتفاوض بشـــأنها ودمجها بشـــكل فعال في المجموعة، بما يتماشـــى مع 

اســـتراتيجية التوســـع التي تتبعهـــا المجموعة.
يمتلـــك مجتبـــى ثـــروة مـــن الخبـــرة، حيـــث يتمتع بســـجل حافـــل من إتمـــام المعامالت بشـــكل 
ناجـــح عبـــر مختلـــف القطاعـــات والمناطـــق الجغرافية. وقبـــل انضمامـــه إلى مجموعـــة أغذية، 
قـــاد مجتبى االســـتثمارات في صنـــدوق »Evercare« )أحد مبادرات TPG(، وقبل شـــغل منصب 
 Fosun« المديـــر اإلقليمـــي لالســـتثمار لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا في شـــركة

International«، كـــم عمـــل أيضـــًا في شـــركة إقليميـــة كبرى لتقييم األســـهم.
وتكمـــن خبـــرة مجتبـــى فـــي تكويـــن وتنفيـــذ المحفظـــة ومراقبتهـــا وإدارة التحول والتخـــارج عبر 
العديـــد مـــن الصناعـــات. ويحمـــل مجتبى درجـــة البكالوريوس فـــي االقتصاد مـــن جامعة الهور 

للعلـــوم اإلدارية.

فابيو كاتانيو
نائب رئيس أول - التحول واالستراتيجية

انضـــم فابيـــو كاتانيـــو إلـــى مجموعة أغذيـــة في عـــام 2021، ويشـــغل منصب، نائـــب رئيس أول، 
التحـــول واالســـتراتيجية، حيـــث يعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف النمـــو العضـــوي والخارجـــي علـــى 

المـــدى القصيـــر والمتوســـط والطويـــل، وزيـــادة اإلنتاجيـــة، واألداء بشـــكل عام.
قبـــل تعيينـــه فـــي مجموعة أغذيـــة، عمل فابيو فـــي منصب نائب رئيس أول – قســـم األســـهم 
الخاصـــة، فـــي مجموعـــة كليرمون فـــي ســـنغافورة، حيث ترّكـــزت مســـؤولياته على خلـــق قيمة 
مضافـــة، وعلـــى مجـــال تحـــول األعمـــال. و يملـــك فابيو كذلـــك 14 عاًما مـــن الخبرة في شـــركة 
جنـــرال إلكتريـــك، حيـــث تقلد مناصـــب قيادية في الميـــدان التجـــاري والمالي شـــملت قطاعات 

عـــدة منهـــا الخدمات الماليـــة، النقـــل، الطاقة، الرعايـــة الصحية.
يقـــدم فابيـــو للمجموعـــة 22 ســـنة من خبـــرة كبيرة اكتســـبها فـــي قطاعات ومناطـــق مختلفة، 
إذ قـــاد العديـــد من المبادرات لتحســـين نمـــو وربحية الشـــركات إلى جانب لعـــب دور قيادي في 
ميـــدان المـــال واألعمـــال، ليســـهم في تطويـــر اســـتراتيجيات وقيـــادة خطط التحـــول. و يحمل 
فابيـــو شـــهادة جامعية فـــي االقتصـــاد وإدارة األعمال من جامعـــة كاتانيو )LIUC( فـــي إيطاليا.
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فريق القيادة 
يتكـــون فريـــق القيادة مـــن كبار المســـؤولين التنفيذيين في المجموعة، ويتولى المســـؤولية عـــن إدارة األعمال، ويعقد اجتماعاته على أســـاس 
دوري. ويتبـــع أعضـــاء اللجنـــة الرئيـــس التنفيـــذي. ويتمثـــل الـــدور الرئيســـي لفريـــق القيـــادة فـــي مراجعـــة أداء العمـــل، والمســـائل التنظيميـــة 
والتشـــغيلية، ووضع االســـتراتيجيات والمبادرات، ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشـــرات األداء الرئيســـية لأعمال الرئيســـية، ومستوى 

التقـــدم في المشـــاريع الرئيســـية، ومـــا إلى ذلك.

الرئيس التنفيذي
ُيعيـــن الرئيـــس التنفيـــذي مـــن ِقبل مجلـــس اإلدارة. ويتولـــى الرئيس التنفيذي المســـؤولية عـــن تحقيق النمو المســـتدام، ويتعيـــن عليه توجيه 
المجموعـــة تجـــاه تحقيـــق أهـــداف أعمالهـــا، على النحـــو المحدد من ِقبل مجلـــس اإلدارة. ويتمثـــل الدور الرئيســـي للرئيس التنفيـــذي في تحديد 
وتنفيـــذ رؤيـــة المجموعة، ورســـالتها، واســـتراتيجيتها، وضمـــان إدارة جميع العمليـــات بفعالية من حيـــث تخصيص الموارد على نحو مناســـب 

بح. ومر

وقـــد ُعيـــن الـــن ســـميت فـــي منصب الرئيـــس التنفيذي للمجموعـــة في 5 يوليـــو 2020. وقبـــل تعيينه، كان  الن يشـــغل منصب المديـــر اإلداري 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وباكســـتان في شـــركة »ماندوليـــز العالمية« حيـــث أمضى أكثر مـــن 19 عامًا من حياتـــه المهنية تبـــوأ خاللها العديد 
مـــن المهـــام القيادية المتنوعة حيث توّلى اإلشـــراف على المبيعات، والخدمات اللوجســـتية، والعمليات التشـــغيلية فـــي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي. ويتمتـــع بخبـــرة وظيفية قويـــة حيث أنه قد قـــاد المبادرات االســـتراتيجية، وتحويـــل األعمال، وبنـــاء التصنيع، وقاد عمليـــات متعددة 

البلدان بصفته قائـــد لأعمال.

الن سميت 
الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام للعمل بالشركة: 5 يوليو 2020 
المؤهالت:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية )المملكة المتحدة( 
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال )إنسيد( 

يرد فيما يلي تفاصيل عن كبار المسؤولين التنفيذيين، مع بيان تاريخ تعيينهم، ورواتبهم، ومكافآتهم لعام 2021.

رواتب وبدالت تاريخ التعيينالوظيفة
مدفوعة لعام 

2021باأللف 
درهم إماراتي

مكافآت لعام 
2021

)تقديريًا( 1 باأللف 
درهم إماراتي

الرواتب المتراكمة 
مستقباًل 

)تقديريًا( 2 باأللف 
درهم إماراتي

 سيتم تحديدها 52,4141,002 يوليو 2020الرئيس التنفيذي
 سيتم تحديدها 171,826435 مارس 2020الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون 
المؤسسية

 سيتم تحديدها 42,203452 ديسمبر  2016

 سيتم تحديدها 111,654458 ديسمبر  2017 الرئيس التنفيذي للعمليات
 سيتم تحديدها 91,594540 إبريل 2017نائب الرئيس التنفيذي لألعالف واألغذية
نائب الرئيس التنفيذي - تطوير األعمال 

االستهالكية في دول مجلس التعاون الخليجي
 سيتم تحديدها 171,545300 نوفمبر 2020

 سيتم تحديدها 31,571400 يناير 2013الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير وجودة النوعية
 سيتم تحديدها 111,298466 أكتوبر 2020نائب رئيس أول- االندماج واالستحواذ

 سيتم تحديدها 21,031173 مارس 2021 نائب رئيس أول- التحول واالستراتيجية
 سيتم تحديدها 151,700261 سبتمبر 2020نائب رئيس أول- الفوعة

1 يخضع دفع المكافآت التقديرية لعام 2021 إلى موافقة مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.

2 يبلـــغ إجمالـــي القيمـــة المكتســـبة لخطة الحوافز طويلة األمد المقرر منحها فـــي  2021/ 2022 مبلغًا قدره 1.68 مليـــون درهم إماراتي. وتخضع 

مزايـــا خطـــة الحوافـــز طويلة األجل لكبار المســـؤولين التنفيذييـــن إلى موافقة مجلـــس اإلدارة، وترتبط بإنجـــاز أداء العمل علـــى المدى الطويل 
لمدة تبلغ ثالث ســـنوات. 

لجنة إدارة تعامالت المطلعين 
ُتعيـــن لجنـــة إدارة تعامـــالت المطلعين مـــن ِقبل مجلـــس اإلدارة باعتبارها لجنة إدارية لتتولى اإلشـــراف على تعامـــالت وممتلكات المطلعين 

ومتابعتهـــا. وُتخول اللجنة بالمســـؤوليات التالية من ِقبـــل مجلس اإلدارة:

• ضمــان عــدم إلحــاق الضــرر بســمعة المجموعــة نتيجــة تصــورات حــول التعامــل فــي األوراق الماليــة للمجموعــة فــي أوقــات غيــر مناســبة أو 	
بطريقــة غيــر مناســبة مــن ِقبــل موظفــي الشــركة.

• تقييــم الحــاالت التــي ُيصنــف فيهــا الموظــف أو أي طــرف خارجــي )مثــل مدققــي الحســابات فــي المجموعــة، أو مصرفيــي المجموعــة، أو 	
محاميهــا، أو غيرهــم مــن استشــاريها المهنييــن( باعتبــاره شــخصًا مطلعــًا لديــه إمكانيــة وصــول مباشــرة إلــى »معلومــات داخليــة« يمكــن 

أن تؤثــر علــى أســعار أســهم المجموعــة و/ أو حركــة التعامــل فــي أســمهما.

• إعــداد وحفــظ ســجل خــاص وشــامل لجميــع األشــخاص المطلعيــن، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدرة التنفيذيــة، واألشــخاص 	
الذيــن يمكــن اعتبارهــم مطلعيــن لفتــرات مؤقتــة.

• التطويــر والمراجعــة والتحســين المســتمر لسياســة التعامــل فــي أســهم المجموعــة بمــا فــي ذلــك التوجيهــات واإلجــراءات، وضمــان 	
االمتثــال للسياســة، وتقييــم أي مؤشــر لعــدم االمتثــال بالسياســة.

• والشــروط 	 للسياســة  االمتثــال  بشــأن  اإلدارة  إلــى مجلــس  التقاريــر  وتقديــم  للمطلعيــن،  األســهم  لحركــة ملكيــة  الســنوية  المراجعــة 
حــاالت اســتثنائية مذكــورة. أي  إبــراز  التنظيميــة، مــع 

• التواصــل الفعــال مــع ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة وهيئــة األوراق الماليــة والســلع بخصــوص أيــام حظــر التعامــل، والتعليــق المؤقــت 	
للتــداول، وتعامــالت المطلعيــن.

• ُنفذت األنشطة المذكورة أعاله بشكل كاِف في 2021 من ِقبل أعضاء اللجنة، ولم ُتالحظ أي استثناءات.	

يقـــر رئيـــس لجنـــة تعامالت الُمطّلعين، الســـيد نيراج جايـــن- مدير أول التمويل المؤسســـي، بالمســـؤولية عن نظام المتابعة واإلشـــراف على 
تعامـــالت الُمطّلعيـــن داخـــل الشـــركة من خـــالل تنفيذ مهام لجنـــة إدارة تعامـــالت الُمطّلعين في المجموعـــة، ومراجعة آليـــة عملها، وضمان 

فعاليتها بمـــا يتوافق مع الميثـــاق المعتمد.

أعضاء اللجنة هم:

االسمالوظيفة

نيراج جاينمدير أول التمويل المؤسسي )الرئيس(
محمد عمرونائب الرئيس للشؤون القانونية 

ريا ماثيومدير الحوكمة والمخاطر
آبي فرجيسمدير أول التعويضات والفوائد والسياسة والموارد البشرية في الخارج

إدارة المخاطر
تمثـــل إدارة المخاطـــر عنصـــرًا أساســـيًا في اســـتراتيجية أغذيـــة وفي تحقيـــق أهدافها على المـــدى الطويل. وقـــد وضع مجلـــس اإلدارة هيكل 
للمخاطـــر والرقابـــة إلدارة تحقيـــق أهـــداف األعمـــال االســـتراتيجية. واعتمـــد في تنفيـــذ ذلك منهجيـــة محورية تضـــع إدارة المخاطـــر في صلب 

جـــدول أعمـــال فريق القيـــادة، فهذا هـــو المكان الـــذي نعتقد أنـــه ينبغي أنـــه يحتله.

يشـــرف مجلس اإلدارة على اســـتراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، ويتولى المســـؤولية عامة عن تحديد مســـتويات تقبل المخاطر لمدى 
المجموعـــة. وتسترشـــد المجموعـــة بمســـتويات التقبـــل هـــذه لتحديـــد طبيعـــة ونطـــاق المخاطر التي يمكـــن أن تقبـــل بها عادًة، خـــالل تنفيذ 

نمـــوذج العمل إليجاد قيمة مســـتدامة للمســـاهمين. 
تعتمـــد المجموعـــة وتنفذ مســـتوى معتداًل مـــن تقبل المخاطر في إطار ســـعيها لـــإلدارة المتوازنة لفـــرص تحقيق النمو المســـتدام لأعمال 
مـــع االستكشـــاف المرّكـــز للفرص المحققة من خالل أعمالها.  وال تهدف اســـتراتيجية المجموعة إلى الســـعي خلف النمو الســـريع من خالل 

انتهـــاج خيارات محفوفة بشـــكوك كثيرة. 

تشرف لجنة التدقيق على االمتثال لعمليات إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، تراجع لجنـــة إدارة المخاطر مســـتوى تقبل المخاطر واســـتراتيجية المخاطر العامـــة، وتقدم التوصيات إلـــى مجلس اإلدارة 

مـــن خـــالل لجنـــة التدقيق بشـــأن اإلجراءات المطلوبـــة لضمان وضع ضوابط وإجـــراءات الحد الكافيـــة من المخاطر الرئيســـية المحددة. 
ُتطبـــق المجموعـــة منهجيـــة إدارة مخاطـــر منظمـــة وقويـــة على مســـتوى المجموعة ُتنفذ مـــن خاللها عمليـــة إدارة المخاطر وفقـــًا للخطوات 

المحـــددة التاليـــة- تحديـــد المخاطر، وتقييمهـــا، وترتيـــب أولويتها، والحد مـــن آثارها، ومراقبتهـــا، وإعداد التقارير بشـــأنها.
وقد شـــكلت المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن اإلدارة المباشـــرة ُتمّكن وُتيســـر عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. 

وتتولـــى ريا ماثيو منصـــب مدير المخاطر والحوكمة في المجموعـــة، وتتمع بالمؤهالت التالية:
المؤهالت:

عضو معهد المدققين الداخليين 
شهادة في ضمان إدارة المخاطر

ماجستير في إدارة األعمال
بكالوريوس في التكنولوجيا

حوكمة الشـــركة حوكمة الشـــركة 
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الرقابة الداخلية
يهـــدف نظـــام الرقابـــة الداخليـــة فـــي المجموعة إلى ضمـــان قـــدرة مجلـــس اإلدارة وإدارة المجموعـــة على تحقيق أهـــداف أعمـــال المجموعة. 

ويســـاهم إطـــار العمـــل الفعـــال للرقابـــة الداخلية فـــي حماية اســـتثمارات المســـاهمين وأصـــول المجموعة.

يتمثـــل الهـــدف مـــن إطـــار عمـــل الرقابـــة الداخليـــة للمجموعـــة في ضمـــان وضع ضوابـــط الرقابـــة الداخليـــة، وتوثيـــق السياســـات واإلجراءات 
ومتابعتهـــا وااللتـــزام بهـــا بشـــكل مناســـب، وإدراجها فـــي العمليـــات العاديـــة إلدارة المجموعـــة وحوكمتها.

وفقـــًا للمتطلبـــات المحـــددة في قرار جهاز أبوظبي للمحاســـبة رقـــم )1( لعام 2017، تقوم اإلدارة باســـتمرار بتحديد وتقييـــم إدارة المخاطر التي 
تواجههـــا المجموعـــة ووضـــع ضوابط فعالـــة للمخاطر المحددة بما في ذلـــك المتعلقة بإعـــداد التقارير المالية. 

تراجـــع المجموعـــة ضوابطهـــا الداخلية على التقارير المالية على أســـاس ســـنوي فيمـــا يتعلق بجميع األرصـــدة المالية الجوهنريـــة حيث تقيم 
اإلدارة مـــدى كفايـــة التصميم وفعالية التشـــغيل لهـــذه الضوابط الداخلية فيمـــا يتعلق بإعـــداد التقارير المالية.

ويخضع تقييم اإلدارة هذا إلى المراجعة من مدققي الحسابات في المجموعة.
اعتمـــدت اإلدارة إطـــار عمـــل الرقابـــة الداخليـــة المتكامـــل الصـــادر من لجنـــة رعاية المؤسســـات التابعـــة للجنـــة تريـــدواي، 2013 لتوفير ضمان 

معقـــول بشـــأن موثوقية إعـــداد التقاريـــر المالية، وإعـــداد البيانـــات المالية. 

قّيمـــت اإلدارة مـــدى كفايـــة التصميـــم وفعالية تشـــغيل الضوابط الداخلية للشـــركة فيمـــا يتعلق بإعـــداد التقارير المالية كما في 31 ديســـمبر 
2021. واســـتنادًا إلـــى التقييـــم، خلصـــت اإلدارة إلـــى أن الضوابـــط الداخلية المتعلقة بإعـــداد التقارير المالية مصممة بشـــكل مناســـب وتعمل 

بشـــكل فعـــال دون أي نقاط ضعـــف جوهرية. 

وُتـــدرس سياســـات الشـــركة وإجراءاتها لضمـــان كفايتها وفعاليتها، مع اإلقرار بـــأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشـــل في تحقيق 
أهـــداف األعمـــال وليـــس القضـــاء علـــى هـــذه المخاطـــر، وال يمكن له أن يقـــدم ضمانًا تامـــًا تجاه األخطـــاء أو الخســـائر الجوهريـــة. يقر مجلس 
اإلدارة بمســـؤوليته عـــن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة للمجموعـــة. وقـــد فـــوض المجلس مســـؤولية اإلشـــراف علـــى إدارة الرقابة الداخليـــة للجنة 

التدقيـــق. وُيعيـــن رئيـــس الرقابـــة الداخليـــة واالمتثال من لجنـــة التدقيق. وتراجـــع اللجنة فعالية وظيفـــة إدارة الرقابـــة الداخلية.  

يتمثـــل هـــدف إدارة الرقابـــة الداخلية في تقديم ضمان مســـتقل وخدمات استشـــارية باســـتخدام نهج متســـق ومحكم لتحســـين فعالية إدارة 
المخاطـــر، والرقابـــة الداخليـــة، وعمليـــة االمتثـــال والحوكمة، وســـالمة عمليـــات المجموعة. كما تتولـــى إدارة الرقابـــة الداخلية المســـؤولية عن 
مراقبـــة التـــزام المجموعة وموظفيها بالقانون، والتشـــريعات، والقـــرارات، وكذلك بالسياســـات واإلجراءات الداخلية. ويحـــدد الميثاق الهدف 

من إدارة الرقابـــة الداخلية، وصالحياتها، ومســـؤولياتها.

ُقـــدم 27 تقريـــرًا أعدتـــه إدارة الرقابـــة الداخلية إلى لجنة التدقيق، وُســـلمت نســـخة إلـــى اإلدارة العليـــا للمجموعة للعمل بموجبهـــا. وتظل بيئة 
الرقابـــة الداخليـــة العامـــة قوية فـــي المجموعة. فخالل العام، كانت هناك بعض تحســـينات فـــي الرقابة الداخلية على مســـتوى العمليات التي 
ُحـــددت وُقبلـــت للتنفيذ بهدف التحســـين المســـتمر للضوابـــط الداخلية في المجموعة. وعلى أســـاس مســـتمر، تراقب لجنـــة التدقيق التقدم 

الـــذي أحرزتـــه اإلدارة فيمـــا يتعلق باإلجـــراءات التصحيحية المتخذة حيال المســـائل والنتائـــج التي تقدمهـــا إدارة الرقابة الداخلية. 

فـــي 14 مايـــو 2017، ُعيـــن أمارجيت ســـينغ في منصب رئيـــس الرقابة الداخلية واالمتثال. كما أنه يشـــغل منصب مســـؤول االمتثال الســـتيفاء 
متطلبـــات قـــرار هيئة األوراق المالية والســـلع رقم )3( ويتمتـــع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:
ماجستير في إدارة األعمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة
 

 المخالفات
خـــالل عـــام 2021، لـــم ُتفـــرض علـــى المجموعة أي غرامـــات أو عقوبـــات مالية مـــن هيئـــة األوراق المالية والســـلع أو أي ســـلطة قانونية في أي 
مســـألة تتعلـــق باألســـواق الماليـــة. وعـــالوة على ذلـــك، لم ُتســـجل أي مخالفـــات جوهرية ألي مـــن القواعد واألنظمـــة المطبقة. ولـــم تقع أي 

حوادث جســـيمة خالل عـــام 2021.

المسؤولية االجتماعية المؤسسية
يركـــز نهجنـــا فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة المؤسســـية علـــى فكـــرة إيجـــاد قيمـــة مشـــتركة لجميـــع أصحـــاب المصالـــح مـــن خالل اإلجـــراءات 
االقتصاديـــة، والبيئيـــة، واالجتماعيـــة. ووفقـــًا لذلـــك، يتضمـــن برنامـــج المســـؤولية االجتماعية المؤسســـية للمجموعـــة أربع ركائـــز: المجتمع، 
ومـــكان العمـــل، والتغذيـــة والصحة، والبيئة واالســـتدامة تؤمن المجموعة بأن جوهر مفهوم القيمة المشـــتركة يكمن في قدرة الشـــركة على 

تحقيـــق قيمـــة خاصة لنفســـها تـــؤدي بدورهـــا إلى تحقيـــق قيمة عامـــة للمجتمع. 

لقـــد بلـــغ إجمالـــي المبلغ المنفـــق على مبـــادرات المســـؤولية االجتماعية المؤسســـية 0.83 مليـــون درهم إماراتـــي. وتعاونـــت مجموعة أغذية 
مـــع بنـــك الطعـــام اإلماراتي. وفي شـــهر العطاء »رمضان«، نشـــارك الشـــعور باالمتنان من خـــالل التبـــرع بمنتجاتنا للمحتاجيـــن. وتوزع أغذية 
أكثـــر مـــن 500 حزمـــة رعاية من منتجاتهـــا على العائالت المحتاجة فـــي دولة اإلمارات العربية المتحدة. وعقد أغذية شـــراكة مـــع الهالل األحمر 
اإلماراتـــي، وجمعيـــة دبـــي الخيرية، وجمعية الشـــارقة الخيريـــة. ووزعت أغذية الميـــاه المجانية في العديد مـــن الفعاليات الكبـــرى مثل ماراثون 
أدنـــوك، وبطولـــة أبوظبـــي العالمية للتراياثلـــون، وبطولة العالم للدراجات. كما شـــاركت أغذية فـــي حملة تنظيف دولة اإلمـــارات مع مجموعة 
عمـــل اإلمـــارات للبيئـــة. ودربـــت الفوعـــة 24 عضوًا من ســـلطة الخدمـــة الوطنية واالحتياطية خـــالل عـــام 2021. كما ُنظمت الحملـــة الجماعية 

للتبرع بالـــدم في مصنع تمـــور اإلمارات. 

تؤمـــن المجموعـــة أيضـــًا بتطويـــر المواهـــب الوطنيـــة. مـــن بين أكثر مـــن 60 جنســـية مختلفة في أغذية، يشـــكل مواطنـــو دولة اإلمـــارات ثالث 
أكبر الجنســـيات واألعلى في اإلدارة العليا. وفي 31 ديســـمبر 2020، بلغت نســـبة التوطين لمجموعة أغذية %23.4 )باســـتثناء العمالة اليدوية 
والعمـــال المتعاقديـــن( فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحدة )بلغت نســـبة التوطيـــن %19.2 في ديســـمبر 2019، و%19.2 في ديســـمبر 2020(: 

.)19.2%

معامالت األطراف ذات العالقة
يوفـــر اإليضـــاح رقـــم )12( تفاصيل معامـــالت األطراف ذات العالقـــة. ولم تكن هناك معامالت مـــع أطراف ذات عالقة تعـــادل أو تزيد على 5% 

من أســـهم رأس المـــال. ويرد فيما يلي ملخصـــًا للمعامالت مع األطـــراف ذات العالقة. 
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معامالت األطراف ذات العالقة
يوفـــر اإليضـــاح رقـــم )12( تفاصيل معامـــالت األطراف ذات العالقـــة. ولم تكن هناك معامالت مـــع أطراف ذات عالقة تعـــادل أو تزيد على 5% 

من أســـهم رأس المـــال. ويرد فيما يلي ملخصـــًا للمعامالت مع األطـــراف ذات العالقة. 

كما في 31 المتراكمة
ديسمبر 2020 

باأللف درهم 
إماراتي

المبيعات 
باأللف 

درهم 
إماراتي

التحصيل 
باأللف 

درهم 
إماراتي

النفقات 
باأللف درهم 

إماراتي

الرصيد 
االفتتاحي 

باأللف درهم 
إماراتي

غير ذلك 
باأللف 

درهم 
إماراتي

كما في 31 
ديسمبر 

 2021
باأللف 

درهم 
إماراتي

المستحق من األطراف 
ذات العالقة

شركة مصنع اإلمارات 
للحديد والصلب

165471)348(288

2110)282(71الشركة القابضة العامة

1435214352قطوف وحال

شركة دبي لصناعة 
الكابالت

172140)174(138

172

أداء األسهم لعام 2021
أداء السهم مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر القطاع لعام 2021 )استنادًا إلى المتوسط الشهري(

 السعر في نهاية الشهر )درهم إماراتي(

افتتاحالشهر
ِ
إغالقمنخفضعال

 5.30 4.25 5.59 4.25يناير 2021
 6.83 5.32 7.00 5.40فبراير 2021
 6.47 6.32 6.83 6.83مارس 2021
 6.30 6.30 6.92 6.47أبريل 2021
 6.84 6.15 7.32 6.29مايو 2021
 5.90 5.88 7.00 6.82يونيو 2021
 6.23 5.60 6.32 5.89يوليو 2021

 6.70 5.92 7.07 6.23أغسطس 2021
 5.82 5.77 6.80 6.70سبتمبر 2021
 5.90 5.52 6.28 5.82أكتوبر 2021
 5.62 5.25 5.92 5.90نوفمبر 2021
 5.15 5.10 5.64 5.60ديسمبر 2021

فئات المساهمين )عدد المساهمين باآلالف(
كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المئويةاإلجمالياألفرادالمؤسساتالحكومةالفئة

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

527,57878,385117,601723,56591.4%

دول مجلس 
التعاون الخليجي

6,630796,7090.8%

%4542,7923,2460.4العرب
%53546451258,0587.3األجانب
%527,578139,015124,984791,577100.0اإلجمالي

%100.0%15.8%17.6%66.6النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون %5 أو أكثر
كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المئويةعدد األسهمالمساهمون

%497,577,09062.9الشركة القابضة العامة  

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية
كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المئويةعدد األسهم المملوكةعدد المساهمينحصة الملكية

%6796796,267,23112.1أقل من 50,000
من 50,000 إلى أقل من 

500,000
17825,544,5933.2%

من 500,000 إلى أقل من 
5,000,000

4758,222,6907.4%

%5,000,0008611,542,57677.3 وأكثر
%67,596791,577,090100اإلجمالي
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يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

سعر سهم أغذيةمؤشر قطاع السلع االستهالكيةمؤشر سعر سوق أبوظبي
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عالقات المستثمرين 
تلتـــزم المجموعـــة بالتواصـــل بينهـــا وبين المســـاهمين. وتعلن المجموعة بصـــورة دورية عن نتائجها لهيئة األوراق المالية والســـلع، وســـوق 
أبوظبـــي لـــأوراق الماليـــة، والمســـاهمين مـــن خالل البيانـــات اإلداريـــة المرحلية، والنتائـــج ربع الســـنوية، والتقريـــر، والقوائم المالية الســـنوية. 
وُيفصـــح عـــن المســـائل الهامـــة المتعلقـــة بتعامالت األســـهم، أو مســـتجدات األعمـــال إلى هيئـــة األوراق الماليع والســـلع، وســـوق أبوظبي 
لـــأوراق الماليـــة، وللجمهـــور من خـــالل إفصاحات وإعالنات الســـوق وفقًا لأنظمـــة والقوانين المنطبقـــة ذات الصلة، باإلضافـــة إلى البيانات 

الصحفيـــة والمنشـــورات علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للمجموعة. يتضمـــن برنامج عالقات المســـتثمرين للمجموعـــة ما يلي:

مؤتمرات فيديو ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين بشأن النتائج المالية؛	 
الرد على استفسارات المساهمين من خالل وظيفة عالقات المستثمرين في المجموعة؛	 
اجتماعات بين المستثمرين والمحللين واإلدارة العليا؛	 
حمالت ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من ِقبل جماعة المستثمرين؛	 
قســـم مخصـــص للمســـتثمرين علـــى الموقع اإللكترونـــي للمجموعة، يتضمـــن التقارير الســـنوية، والنتائج ربع الســـنوية، وتقريـــر الحوكمة 	 

المؤسســـية، والتغطيـــة الخاصـــة بالمحلليـــن المالييـــن للشـــركة، وعروض المســـتثمرين، وســـعر الســـهم، ومعلومات عن توزيـــع األرباح 
)http://www.agthia.com/en-us/Investor-home(

 	 Apple Store عالقات المســـتثمرين في أغذية( وهو متاح للتحميـــل على( ’Agthia IR‘ يوجـــد تطبيـــق الهاتـــف المتحرك الخاص بالمجموعـــة
Google Play أو

وتشغل سحر سرور منصب مدير عالقات المستثمرين للمجموعة، وتتمتع بالمؤهالت التالية:
المؤهالت

محلل مالي معتمد 
بكالوريوس إدارة األعمال 

يمكن للمساهمين والمستثمرين استخدام القنوات التالية للتواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
الهاتف:    25960672   971+ 

ir@agthia.com :البريد اإللكتروني
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية 

 انعقدت ثالث اجتماعات جمعية عمومية في 2021. 
واُتخذت القرارات الواردة أدناه، وُنفذت بعد ذلك جميع القرارات.

انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 8 إبريل 2021:
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة بشأن أنشطة الشرطة والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.	 
الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.	 
الموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.	 
الموافقـــة علـــى مقتـــرح مجلس اإلدارة بشـــأن توزيع أرباح نقدية بنســـبة %16.5 أي ما يعـــادل )0.165( درهم إماراتي للســـهم بمبلغ إجمالي 	 

قدره 118.8 مليـــون درهم إماراتي.
الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2020 بمبلغ قدره 2,330,000 درهم إماراتي.	 
إعفاء أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.	 
إعفاء مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.	 
الموافقـــة علـــى تعيين ديلويت باعتبارها مدقق الحســـابات للشـــركة وشـــركاتها التابعة للســـنة المالية التي تنتهي في 31 ديســـمبر وتحديد 	 

أتعابها بمبلـــغ 1,491,500 درهم إماراتي.
الموافقة على تعيين ممثلي المساهمين.	 

انعقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 17 مايو 2021 لالستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في األردن )“الصفقه الصفقه”( :
الموافقـــة علـــى الصفقـــه )علـــى النحو المحدد في خطاب المســـاهمين المنشـــور على بوابة مؤشـــر ســـوق أبوظبـــي لـــأوراق المالية ومن 	 

الشـــركة علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي بتاريـــخ 28 إبريـــل 2021 الـــذي تضمـــن إصدار الشـــركة لســـند إلزامـــي قابل للتحويـــل )قابل للتنـــازل إلى 
الشـــركة العامة القابضـــة )“صناعات”((.

الموافقـــة علـــى إصدار الشـــركة لســـند إلزامـــي قابل للتحويل )قابـــل للتنازل إلى الشـــركة العامة القابضـــة ش.م.ع( بقيمة اســـمية 1 درهم 	 
إماراتـــي لـــكل ســـند بمبلـــغ إجمالـــي قـــدره 393,673,996 درهـــم إماراتي )بســـعر تحويـــل 5.50 درهـــم إماراتي لكل ســـهم جديد في الشـــركة( 
لشـــركة نيوترفيشـــن هولدنـــج ليمتـــد باعتباره ســـعر االســـتحواذ المقرر دفعه من الشـــركة لالســـتحواذ علـــى %60 في اوريونجريـــن ليمتد.

الموافقة على القرارات التالية والتعديالت الالحقة على النظام األساسي للشركة عند إتمام الصفقه:	 
زيـــادة رأس مـــال الشـــركة المصدر مـــن 720,000,000 درهـــم إماراتي إلـــى 791,577,090 درهم إماراتي بشـــروط وأحكام الصفقـــه واعتبارًا 	 

مـــن تاريخ ســـريان الصفقه؛
تعديل البند الفرعي )1-6( من النظام األساسي للشركة ليعكس زيادة رأس مال الشركة؛	 

الموافقة على تعديل المادة )47( من النظام األساسي للشركة بإضافة البند الفرعي )2-47(؛	 
الموافقة على الصفقه ألن قيمتها تزيد على %5 من رأس مال الشركة، وُأبرمت مع طرف ذي عالقة للشركة )نيوترفيشن(.	 
الموافقـــة علـــى تفويض مجلس إدارة الشـــركة، أو رئيـــس مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي للشـــركة، أو أي شـــخص مفوض من رئيس 	 

مجلـــس اإلدارة إلنفاذ الصفقه

اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 سبتمبر 2021:
الموافقة على توزيع األرباح المرحلية بمبلغ 0.0825 درهم إماراتي للسهم بإجمالي مبلغ قدره 65.31 مليون درهم إماراتي.	 

أهم األحداث لعام 2021 
بناء إدارة جديدة تتمتع بالقدرة: 

مـــع التركيـــز المســـتمر علـــى خطوة تغييـــر قدرة فريق القيـــادة وخصائصـــه لتعزيز جدول األعمـــال الحيوي لمجلســـنا، اُتخـــذت بالفعل خطوات 
جريئـــة للغايـــة إلعادة وضع األســـاس للنجاح في المســـتقبل. وُيســـتكمل تعيين الرئيس التنفيـــذي الجديد والرئيس التنفيـــذي المالي ورئيس 

األعمـــال الدوليـــة فـــي النصف األول مـــن 2020 من خالل تعيينـــات و/ أو ترقية:
الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات، بمـــا يتوافـــق مع االلتـــزام بقيـــادة تطور التركيـــز والفعاليـــة في دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة واألســـواق 	 

الدولية.الرئيـــس التنفيـــذي للبحـــث والتطويـــر وجودة النوعية، لضمـــان التركيز علصحيـــح على تعزيز ابتـــكار المنتجات والجـــودة لدعم جدول 
للمجموعة. النمـــو  أعمال 

نائب رئيس أول التحول, لضمان قيادة مبادرات األعمال، وتعزيز النمو والربحية 	 

المشاريع الجديدة أو المشريع قيد التطوير في 2021
االستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في األردن

أعلنـــت مجموعـــة أغذيـــة فـــي 18 فبرايـــر 2021 أن مجلـــس إدارتهـــا اجتمع ووافـــق على عملية االســـتحواذ على حصـــة األغلبية في شـــركة النبيل 
للصناعـــات الغذائيـــة بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــات تنظيمية محـــددة. وُتعّد النبيـــل للصناعـــات الغذائية إحدى أبـــرز الشـــركات اإلقليمية في 
مجـــال تصنيـــع األطعمـــة المجمـــدة والمبّردة ويتـــّم توزيع منتجاتها فـــي أكثر من 20 ســـوقًا. وتتمتع شـــركة النبيل للصناعـــات الغذائية بقدرة 
إنتاجيـــة تبلـــغ 43 ألـــف طـــن ســـنويًا، و600 خط إنتـــاج فردي موزع فـــي أكثر من 20 ســـوقًا محليـــًا ودوليًا، مما ســـيتيح لمجموعة أغذية توســـيع 
قاعـــدة منتجاتهـــا وإمكانيـــة الوصول الفوري إلـــى مصادر دخل جديدة. ومن المتوقع أن يحقق االســـتحواذ قيمة ملموســـة على المدى القصير 
والبعيـــد لجميـــع أصحـــاب المصالـــح المعنييـــن مـــن خالل تحقيـــق الوفـــورات واإليـــرادات وتوفير فـــرص كبيرة للبيـــع المتقاطع على مســـتوى 

المنطقة.

االستحواذ على أطياب في مصر
أعلنـــت مجموعـــة أغذيـــة فـــي 7 إبريل 2021 أن مجلس إدارتها وافق على االســـتحواذ االســـتراتيجي على حصة األغلبية في شـــركة اإلســـماعيلية 
لالســـتثمار الزراعـــي )أطيـــاب(، وهـــي إحـــدى الشـــركات الرائدة في مجـــال إنتاج اللحـــوم والدواجـــن المجمدة فـــي مصر. وتضم محفظة شـــركة 
اإلســـماعيلية لالســـتثمار الزراعـــي أربع عالمات تجارية هي »أطياب«، و«ميتالند«، و«شـــيكيتيتا«، و«فرات«، تلبي احتياجـــات القيمة، واالقتصاد، 
ومختلف فئات الجمهور في الســـوق المصري. وتصل القدرة اإلنتاجية الســـنوية لشـــركة أطياب إلى نحو 70,000 طن عبر عدد من المنشـــآت 
وخطـــوط اإلنتـــاج، بمـــا فـــي ذلـــك مصنع بمســـاحة 60,000 متـــر مربـــع. وحققت الشـــركة نمـــوًا ملحوظًا فـــي إيراداتهـــا بمعدل ســـنوي مركب 
يبلـــغ نحـــو %28 بيـــن عامـــي 2016 و2020، مـــع تحقيـــق هوامـــش ربح قويـــة في العـــام 2020 بلغت نحـــو %19 قبل احتســـاب الفائـــدة والضريبة 
واالســـتهالك واإلطفـــاء. وفـــي عام 2020، حققت الشـــركة صافي إيـــرادات بلغ 424 مليون درهـــم، وأرباح بقيمة 79 مليون درهم قبل احتســـاب 

الفائـــدة والضريبـــة واالســـتهالك واإلطفـــاء.  وتمتلـــك الشـــركة 11 مركز توزيع في جميـــع أنحاء مصر ويعمـــل لديها أكثر مـــن 2,500 موظف.

مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة الصغيرة يدرج أسهم مجموعة أغذية اإلماراتية
فـــي 27 مايـــو 2021، ُأدرجـــت مجموعـــة أغذيـــة فـــي مؤشـــر مورغان ســـتانلي كابيتـــال إنترناشـــونال لأســـواق الناشـــئة، بعد أن اســـتوفت جميع 
شـــروط اإلدراج؛ التي تشـــمل رأس المال الســـوقي للمجموعة، ومعدالت الســـيولة، ونســـب التداول الحر المســـموح بها لأجانب، باإلضافة 
إلـــى شـــروط أخـــرى. ومن خـــالل التواجد في المؤشـــر الـــذي يحظى باهتمام واســـع من المســـتثمرين الدولييـــن، من المتوقع أن يصبح ســـهم 

أغذيـــة جاذبًا بالنســـبة للمســـتثمرين األجانب.

إطالق منصة »إي زاد« لمزادات التمور عبر اإلنترنت
فـــي أغســـطس 2021، أعلنـــت أغذيـــة إطـــالق منصـــة »إي زاد«، للمـــزادات اإللكترونيـــة، وتتميز المنصـــة بأنها مبتكـــرة ومريحة وفعالـــة إلتمام 
األعمـــال التجاريـــة، وتعمـــل على ربـــط بائعي التمور من دولة اإلمارات بالمشـــترين من جميع أنحاء العالم، بما يســـهل تـــداول التمور بالجملة. 
وتجعـــل منصـــة »إي زاد« مـــن عمليـــة شـــراء وبيـــع التمور أســـرع وأكثـــر شـــفافية وربحية لجميـــع األطـــراف ذات الصلـــة بعملية البيـــع وتلتزم 
المنصـــة بمســـاعدة المزارعيـــن علـــى زيـــادة إنتاجية نخيلهم، وتحســـين جـــودة التمور بشـــكل أفضل، مع تمكين مشـــتري التمـــور بالجملة من 

تنميـــة أعمالهم. 

االستحواذ على مجموعة »بي إم بي« في دولة اإلمارات العربية المتحدة
فـــي 1 ســـبتمبر 2021، أعلنـــت مجموعـــة أغذيـــة أن مجلـــس إدارتها وافـــق على صفقة االســـتحواذ االســـتراتيجي على حصـــة %100 في مجموعة 
»بـــي إم بـــي«؛ الشـــركة اإلقليميـــة الرائـــدة في مجـــال الوجبات الخفيفـــة الصحية واألطعمـــة والمنتجات الغذائيـــة المبتكرة. وتقـــوم »بي إم بي« 
بتصنيـــع وتوزيع مجموعة متنوعة من الشـــوكوالتة، والحلويات العربيـــة، ومكونات المخابز، والوجبات الخفيفـــة واألطعمة الصحية لعالماتها 
التجاريـــة وشـــركائها. تأسســـت »بـــي إم بي« عـــام 2007، وتمتلـــك مجموعة كبيرة مـــن العالمـــات التجارية للحلويـــات واألطعمـــة الصحية، بما 
فـــي ذلـــك »أســـاطير«، و«القمـــر«، و«فريكـــن هيلثي«، و«بينوا«، وتـــوزع أكثر مـــن 2,000 منتج فرعي في أكثر مـــن 23 دولة حول العالـــم، بما فيها 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والمملكـــة العربية الســـعودية، والواليـــات المتحـــدة األمريكية. ومـــن المتوقع أن يـــؤدي اســـتحواذ »أغذية« على 
»بـــي إم بـــي« إلـــى تحقيق قيمـــة مضافة ملموســـة على المديين القصيـــر والطويل لجميـــع المعنيين بأعمـــال المجموعة، إضافـــة إلى مجاالت 
واســـعة لالســـتفادة مـــن تكامل األعمال ســـواء مـــن حيث رفع كفـــاءة التكاليف التشـــغيلية وزيـــادة اإليرادات والتوّســـع في ســـوق الحلويات 

والوجبـــات الخفيفـــة الصحية عبر دمـــج اإلمكانات وشـــبكات التوزيع.

خليفة سلطان السويدي   |   رئيس مجلس اإلدارة     |   8 مارس 2021

خميس محمد بوهارون الشامسي   |   رئيس لجنة التدقيق

سالمين عبيد العامري   |   رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

أمارجيت سينغ   |   رئيس الرقابة الداخلية واالمتثال

حوكمة الشـــركة حوكمة الشـــركة 
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التقرير المالي
تقرير مدقق الحسابات المستقل 

بيان المركز المالي الموحد

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الـــرأي

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لمجموعــة أغذيــة ش.م.ع. )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا معــًا بـــ »المجموعــة«( والتــي 
تشــمل بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، وكل مــن بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان 
التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة 

الموحــدة التــي تشــمل ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 
31 ديســمبر 2021 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

اساس الـــــرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة مســؤولية مدقــق الحســابات 
حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين 
قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن جنبــا إلــى جنــب مــع متطلبــات الســلوك األخالقــي األخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة المتعلقة 
بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة. هــذا، وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات ولقواعــد الســلوك 
للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين. ونعتقــد بــأن بّينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا 

كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي، هــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وتــم تنــاول هــذه 
االمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، وال نبــدي رأيــا منفصــال بشــأن هــذه األمــور.

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

إندماج األعمال

يرجى مراجعة إيضاح 3 وإيضاح 4 وإيضاح 37 حول البيانات المالية الموحدة.

خــالل الســنة، أبرمــت المجموعــة خمــس عمليــات اســتحواذ 
راجــع  درهــم.  ألــف   2,347,565 بمبلــغ  بــدل  مقابــل  أعمــال 
للسياســة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول   3 إيضــاح 
عمليــات  حــول  الرئيســية  لأحــكام   4 اإليضــاح  المحاســبية، 
االســتحواذ وإيضــاح 37 بشــأن اإلفصــاح عــن اندمــاج األعمــال. 
تمــت المحاســبة عــن عمليــات االســتحواذ مــن خــالل تحديــد 
المســتحوذة،  والمطلوبــات  للموجــودات  العادلــة  القيمــة 
بمــا فــي ذلــك الموجــودات غيــر الملموســة والشــهرة، ونتــج 
 374 بمبلــغ  ملموســة  غيــر  بموجــودات  االعتــراف  ذلــك  عــن 
قامــت  درهــم.  مليــون   1,370 بمبلــغ  وشــهرة  درهــم  مليــون 
المجموعــة بتوزيــع ســعر الشــراء كمــا هــو مطلــوب بموجــب 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3 »إندمــاج األعمــال« 
األمــر هــو مــن  أن هــذا  إعتبرنــا  لقــد  لــكل عمليــة اســتحواذ. 
أمــور التدقيــق الرئيســية نظــًرا العتبــارات التقييــم المعقــدة، 
ــى  ــن. عل ــرات متعــددة واســتخدام األخصائيي واســتخدام تقدي

وجــه الخصــوص، قمنــا بالتركيــز علــى:

· توزيع سعر الشراء؛	

· بيان المركز المالي االفتتاحي، مع األخذ في االعتبار 	
تعديالت القيمة العادلة المعترف بها.؛ و

· تحديد الموجودات غير الملموسة؛ و	

· العمر اإلنتاجي االقتصادي المستخدم في إطفاء 	
الموجودات غير الملموسة. نظًرا لحجم وتعقيد 

عمليات االستحواذ، فقد اعتبرنا ذلك من أمور التدقيق 
الرئيسية.

عمليــات  عــن  واإلفصــاح  بالمحاســبة  تتعلــق  بإجــراءات  قمنــا  لقــد 
مــن: أعمالنــا  وتتكــون  التجاريــة،  االســتحواذ 

تقييــم مــدى كفايــة تصميــم وتطبيــق الضوابــط علــى 1 (	
اإلســتحواذ؛ محاســبة 

لإلســتحواذات 1 (	 والشــراء  البيــع  اتفاقيــات  مراجعــة 
الصلــة؛ ذات  الداعمــة  والمســتندات  اإلدارة  وموقــف 

واختبــار 1 (	 معاملــة،  لــكل  اإلســتحواذ  محاســبة  تقييــم 
صحــة واكتمــال البــدل؛ يتضمــن ذلــك أيًضــا مراجعــة 
حســابات البــدل المحتمــل لتحديــد مــا إذا كان متوافًقــا 
االفتراضــات  وأن  والبيــع  الشــراء  اتفاقيــات  مــع 
مثــل  الصلــة،  ذات  البيانــات  مــع  تتوافــق  الموضوعــة 
المعتمــدة  والموازنــات  الحاليــة  للســنة  التــداول  أداء 

الصلــة؛ ذات  للفتــرة  للمســتقبل 

تحديــد أن تاريــخ اإلســتحواذ لــكل عمليــة اســتحواذ قــد 1 (	
تــم تحديــده بشــكل مناســب؛

مراجعتنــا 1 (	 لدعــم  لدينــا  التقييــم  أخصائيــي  إشــراك 
لمحاســبة االســتحواذ، وال ســيما تقييــم الموجــودات 
وشــمل  المحــددة؛  المســتحوذة  الملموســة  غيــر 
تقييــم  علــى  المطبقــة  المنهجيــة  تقييــم  ذلــك 
مــا  وتقييــم  المحــددة  الملموســة  غيــر  الموجــودات 
إذا كانــت االفتراضــات والمدخــالت المســتخدمة فــي 
النمــوذج تعكــس الحقائــق والظــروف كمــا فــي تاريــخ 
االســتحواذ؛ مراجعــة االفتراضــات المســتخدمة مقابــل 
توقعاتنــا المســتقلة، والتــي كانــت مبنيــة علــى معرفتنــا 
وخبرتنــا فــي الصناعــة؛ وتقييــم مــدى اتســاق البيانــات 
توقعــات  مــع  النمــوذج  فــي  المدرجــة  المتوقعــة 
قبــل  مــن  المعتمــدة  األعمــال  وخطــط  المجموعــة 

و اإلدارة؛  مجلــس 

حــول 1 (	  37 إيضــاح  فــي  المدرجــة  اإلفصاحــات  تقييــم 
البيانــات الماليــة الموحــدة مقابــل متطلبــات المعاييــر 

الماليــة. للتقاريــر  الدوليــة 
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كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةأمور التدقيق الرئيسية 

القيمة المدرجة للشهرة 

يرجى مراجعة إيضاح 3 وإيضاح 8 حول البيانات المالية الموحدة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، لــدى المجموعــة شــهرة بقيمــة 
إجمالــي  مــن   ٪25,7 أو  درهــم  مليــون   1,646 بمبلــغ  مدرجــة 

.8 الموجــودات كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح رقــم 

»انخفــاض   36 رقــم  الدولــي  المحاســبي  للمعيــار  وفًقــا 
قيمــة الموجــودات«، يتطلــب مــن المنشــأة اختبــار الشــهرة 
المســتحوذ عليهــا مــن إندمــاج األعمــال إلنخفــاض القيمــة 
أي  هنالــك  كان  إذا  عمــا  النظــر  بغــض  األقــل  علــى  ســنوًيا 

القيمــة. إنخفــاض  علــى  مؤشــر 

الوحــدات  مســتوى  علــى  الشــهرة  بمراقبــة  اإلدارة  تقــوم 
المنتجــة للنقــد. قامــت اإلدارة بإجــراء إختبــار انخفــاض القيمــة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 فيمــا يتعلــق بالشــهرة المخصصــة 
لــكل وحــدة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد مــن خــالل تحديــد 
المبلــغ القابــل لالســترداد بنــاًء علــى القيمــة فــي االســتخدام 
المشــتقة مــن نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة، والتــي 
تــم إعدادهــا  إلــى أحــدث خطــة عمــل رســمية  كانــت تســتند 
مــن قبــل إدارة المجموعــة وتضمنــت آثــار الجائحــة العالميــة 

لكوفيــد-19.

المالــي  المركــز  بيــان  فــي  القيمــة  بإنخفــاض  اإلعتــراف  يتــم 
مــن  أقــل  لالســترداد  القابــل  المبلــغ  يكــون  عندمــا  الموحــد 
صافــي القيمــة المدرجــة وفًقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 36، كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح 3 حــول البيانــات الماليــة 
الموحــدة. يعتمــد تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد بشــكل 
المخصومــة. المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  علــى  رئيســي 

تدقيــق  أمــر  هــو  الشــهرة  قيمــة  إنخفــاض  أن  إعتبرنــا  لقــد 
لالســترداد  القابلــة  القيمــة  تحديــد  لطريقــة  نظــًرا  رئيســي، 
وأهميــة الحســاب فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تســتند القيمــة القابلــة لإلســترداد إلــى 
إســتخدام إفتراضــات أو تقديــرات أو تقييمــات هامــة مــن قبــل 
اإلدارة، وعلــى وجــه الخصــوص التدفقــات النقديــة المتوقعــة، 

وتقديــر معــدالت الخصــم ومعــدالت النمــو طويلــة األجــل.

لتحديــد  المجموعــة  بهــا  قامــت  التــي  العمليــة  علــى  باإلطــالع  قمنــا 
المبلــغ القابــل لالســترداد مــن الشــهرة الموزعــة علــى الوحــدات المنتجــة 

ــا مــن: للنقــد. تتكــون اعمالن

االعتــراف 1 (	 علــى  الضوابــط  وتطبيــق  تصميــم  تقييــم 
القيمــة؛ النخفــاض  الشــهرة  واختبــار  للمجموعــة  األولــي 

لتحديــد 1 (	 المســتخدمة  واألســاليب  المبــادئ  تقييــم 
القيمــة القابلــة لالســترداد مــن الوحدة المنتجــة للوحدة 
لهــا وتقييــم األســاليب  الشــهرة  تــم تخصيــص  التــي 
المعيــار  متطلبــات  مــع  تتوافــق  بانهــا  المســتخدمة 

36؛ رقــم  الدولــي  المحاســبي 
تســوية صافــي القيمــة المدرجــة للشــهرة المخصصــة 1 (	

مــع  مطابقتهــا  تــم  التــي  للنقــد  المنتجــة  للوحــدة 
للمجموعــة. المحاســبية  الســجالت 

لتقييــم 1 (	 لدينــا  الداخلييــن  التقييــم  بخبــراء  اإلســتعانة 
معــدل الخصــم المطبــق مــن خــالل مقارنتــه مــع بيانــات 

مســتقلة؛
ذلــك 1 (	 فــي  بمــا  الرئيســية،  االفتراضــات  مراجعــة 

تقديــرات الموازنــة التــي ترتكــز عليهــا التدفقــات النقديــة 
المســتخدمة فــي تقييــم النمــاذج، بمــا فــي ذلــك تلــك 
ولهــذا   .19- لكوفيــد  العالميــة  بالجائحــة  تأثــرت  التــي 
التدفقــات  تقديــرات  بمقارنــة  أيضــا  قمنــا  الغــرض، 
النتائــج  مــع  الســابقة  للفتــرات  المتوقعــة  النقديــة 
مــدى مالءمــة وموثوقيــة  لتقييــم  المقابلــة،  الفعليــة 

التوقعــات؛ إعــداد  عمليــة 
مراجعــة تحليــالت الحساســية التــي قامــت بهــا اإلدارة 1 (	

فيمــا يتعلــق بالمدخــالت الرئيســية المســتخدمة فــي 
خــالل  مــن  الشــهرة،  قيمــة  إنخفــاض  اختبــار  نمــوذج 

مقارنتهــا مــع تلــك المســتخدمة مــن قبلنــا؛ و
التحقــق مــن الدقــة الحســابية للتقييمــات المســتخدمة 1 (	

مــن قبــل المجموعــة.

المدرجــة  المجموعــة  إفصاحــات  كفايــة  مــدى  بمراجعــة  قمنــا  كمــا 
فــي إيضــاح رقــم 8 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمتطلبــات 

الماليــة. للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر 

معلومات أخرى

إن مجلــس اإلدارة واإلدارة هــم المســؤولين عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي حصلنــا عليــه 
قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات، باإلضافــة إلــى التقريــر الســنوي لســنة 2021، الــذي نتوقــع الحصــول عليــه بعــد ذلــك التاريــخ. إن المعلومــات 

األخــرى ال تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر تدقيقنــا حولهــا. 

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

تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمــال تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى، وفــي ســبيل ذلــك نقــوم بتحديــد 
فيمــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهرًيــا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا 

بأعمــال التدقيــق، أو إذا اتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطــاًء جوهريــة. 

إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء جوهريــة فــي المعلومــات األخــرى، فإنــه يتعيــن علينــا اإلفصــاح عــن ذلــك، اســتناًدا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا فيمــا 
يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر. ليــس لدينــا مــا ُنفِصــح عنــه فــي هــذا الشــأن. 

إذا إســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة فــي التقريــر الســنوي لســنة 2021، عنــد اإلطــالع عليــه، فإنــه يتعيــن علينــا إخطــار القائميــن علــى الحوكمــة 
بذلــك وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك مخالفــات ينبغــي اإلفصــاح عنهــا وفًقــا لمعاييــر التدقيــق. 

مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة 

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وطبقــًا للنظــام 
األساســي للشــركة ولأحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 )وتعديالتــه(، وكذلــك عــن وضــع 
ــة،  ــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة ضروريــة لتمكنهــا مــن اعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهري نظــام الرقاب

ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، ان اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واالفصــاح متــى كان 
ــة المحاســبي، مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف  ــدأ االستمراريـــــ ــة واعتمــاد مبــــ مناســبًا، عــن المســائل المتعلقــة باالستمراريـــ

عملياتهــا، أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.

ويعتبر القائمين عن الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت 
ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا. ان التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن أن 
عمليــة التدقيــق التــي تّمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف دائًمــا أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ االخطــاء عــن 
االحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو مجمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل 

المســتخدمين بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
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كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق. 
كمــا نقــوم أيضــا:

· بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، بالتصميــم 	
والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا. ان مخاطــر 
عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــمل االحتيــال التواطــؤ، التزويــر، الحــذف المتعمــد، 

ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي. 

· باالطــالع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، ولكــن ليــس 	
ــة الداخليــة.  بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقاب

· بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.	

· باســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، وبنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فــي حــال 	
وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار. وفــي 
حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن، يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي 
البيانــات الماليــة الموحــدة، أو، فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى 
ــا. ومــع ذلــك، قــد تــؤدي االحــداث أو الظــروف المســتقبلية إلــى توقــف أعمــال  أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرن

المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

· ــت 	 ــك اإليضاحــات، وفيمــا إذا كان ــة فيهــا، بمــا فــي ذل ــات المتضمن ــة الموحــدة وهيكلهــا والبيان ــات المالي ــم العــرض الشــامل للبيان بتقيي
البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.

· بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن المنشــآت أو أنشــطة األعمــال داخــل المجموعــة 	
إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بأعمــال التدقيــق للمجموعــة ونتحمــل كامــل 

المســؤولية عــن رأينــا حــول التدقيــق. 

نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك 
أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــالل تدقيقنــا.

كمــا نقــوم باطــالع القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر امتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية، والتواصــل معهم بخصوص 
جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي يحتمــل االعتقــاد أنهــا قــد تؤثــر تأثيــًرا معقــوًلا علــى اســتقالليتنا وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة متــى 

كان مناسبًا. 

مــن األمــور التــي تــم التوصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى الحوكمــة، نقــوم بتحديــد هــذه االمــور التــي كان لهــا األثــر األكبــر فــي تدقيــق البيانــات المالية 
الموحــدة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه االمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو 
األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة، ان ال يتــم اإلفصــاح عــن امــر معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى 

اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة منــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقــًا لمتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 )وتعديالتــه(، نفيــد بمــا يلــي للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2021:

· أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛	

· تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، مــن جميــع جوانبهــا الجوهريــة بمــا يتطابــق مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة 	
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 )وتعديالتــه(؛

· أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛	

· أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛	

· ــة الموحــدة، مشــتريات المجموعــة مــن األســهم خــالل الســنة 	 ــات المالي يظهــر اإليضــاح رقــم 1 واإليضــاح رقــم 37 حــول البيان
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021؛

· يظهــر اإليضــاح رقــم 1 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة المســاهمات االجتماعيــة التــي تمــت خــالل الســنة الماليــة 	
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

· يبيــن اإليضــاح رقــم 13 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، اإلفصاحــات المتعلقــة باألرصــدة والمعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف 	
ذات العالقــة واألحــكام التــي تــم بموجبهــا إبــرام هــذه المعامــالت؛ و

· أنــه، طبقــًا للمعلومــات التــي توفــرت لنــا، لــم يلفــت إنتباهنــا أي أمــر يجعلنــا نعتقــد أن الشــركة قــد إرتكبــت خــالل الســنة الماليــة 	
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2(  المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 أي مخالفــات لأحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدول
لســنة 2015 )وتعديالتــه( أو لعقــد الشــركة أو لنظامهــا األساســي ممــا قــد يؤثــر جوهريــًا علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2021.

ــى ذلــك، وكمــا هــو مطلــوب بموجــب القــرار الصــادر عــن رئيــس جهــاز أبوظبــي للمحاســبة رقــم )1( لســنة 2017 المتعلــق بتدقيــق  باإلضافــة إل
البيانــات الماليــة للجهــات الخاضعــة للرقابــة، نفيــد مــا يلــي، إســتنادًا إلــى اإلجــراءات التــي تــم القيــام بهــا والمعلومــات المقدمــة لنــا، لــم يلفــت 
ــة  ــم التالي ــة، ألي مــن أحــكام القوانيــن واألنظمــة والتعامي ــب الجوهري ــع الجوان ــل، مــن جمي ــم تمتث ــا نعتقــد أن الشــركة ل ــا أي أمــر يجعلن إنتباهن

ــة الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021:  ــات المالي ــر بشــكل جوهــري علــى أنشــطتها أو البيان ــذي قــد يؤث حســبما يكــون مالئمــًا، وال
· قانون التأسيس؛ و	
· األحكام ذات العالقة بالقوانين واألنظمة والتعاميم المعمول بها المنظمة لعمليات المجموعة.	

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

موقع من قبل:

محمد خميس التح

رقم القيد 717

7 مارس 2022 

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة



أغذية - التقرير السنوي 2021 83أغذية - التقرير السنوي 2021 82

بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر 2021 

20212020إيضاحات

ألف درهـمألف درهـم

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

5109,44473,087حق إستخدام الموجودات

61,500,4361,049,990ممتلكات وآالت ومعدات

-724,251إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

81,646,032275,933الشهرة

9439,11079,510موجودات غير ملموسة

3,719,2731,478,520مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة 

10708,241346,014مخزون

11813,044527,769ذمم مدينة تجارية وأخرى

1210,28312,451تعويضات حكومية مستحقة

1314,778408مستحق من جهات ذات عالقة

141,123,257775,509نقد وأرصدة لدى البنوك

2,669,6031,662,151مجموع الموجودات المتداولة

6,388,8763,140,671مجموع الموجودات

 

 
 

بيان المركز المالي الموحد )يتبع(
كما في 31 ديسمبر 2021 

20212020إيضاحات
ألف درهـمألف درهـم

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

20791,577600,000رأس المال
-20652,097عالوة إصدار األسهم

21227,263205,659إحتياطي قانوني
)64,254()77,742(إحتياطي تحويل عمالت

1,166,6981,157,104أرباح مستبقاة

2,759,8931,898,509حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة 
198,62629,662حقوق الملكية غير المسيطرة

2,958,5191,928,171مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة
15123,81781,225مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

161,636,953237,488قروض بنكية 
1774,10753,254مطلوبات عقود اإليجار

-1828,940منحة حكومية مؤجلة

1,863,817371,967مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
16422,224298,558قروض بنكية 

1733,09218,979مطلوبات عقود اإليجار
-1811,245منحة حكومية مؤجلة

19976,283518,101ذمم دائنة تجارية وأخرى
4,895-13مستحق إلى جهات ذات عالقة

-37123,696بدل محتمل

1,566,540840,533مجموع المطلوبات المتداولة

3,430,3571,212,500مجموع المطلوبات 

6,388,8763,140,671مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وفقــًا ألفضــل المعلومــات المتوفــرة لدينــا، فــإن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة الوضــع المالــي، 
األداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمجموعــة كمــا فــي وللســنوات المعروضــة فيهــا.

تــم اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وإجــازة إصدارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 7 مــارس 2022 وتــم التوقيــع عليهــا بالنيابــة عنهــم 
مــن قبــل:

عمار الغولآالن سميثخليفة سلطان السويدي
الرئيس الماليالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة
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بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 
20212020إيضاحات

ألف درهمألف درهم

233,067,6142,061,216إيرادات 
)1,420,616()2,110,937(24تكلفة المبيعات

956,677640,600إجمالي الربح 

)357,014()449,041(25مصاريف بيع وتوزيع
)234,140()270,997(26مصاريف عمومية وإدارية

)7,447()9,598(27تكاليف بحث وتطوير
-)2,900(7حصة في الخسارة من مشروع مشترك

)9,226(2828,185إيرادات/ )مصاريف( أخرى

252,32632,773الربح التشغيلي

2916,73121,584إيرادات تمويل
)17,353()20,855(30مصاريف تمويل

248,20237,004الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة

)1,483()16,997(31مصاريف ضريبة الدخل والزكاة

231,20535,521ربح السنة 

عائد إلى:

216,03934,471مالكي الشركة

15,1661,050حقوق الملكية غير المسيطرة

231,20535,521

320,2860,057العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( 

بيان الدخل الشامل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

20212020
ألف درهمألف درهم

231,20535,521ربح السنة

الخسارة الشاملة األخرى:

البند الذي قد يتم إعادة تصنيفه الحقًا إلى الربح أو الخسارة 

)6,889()13,309(فروقات تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحقًا إلى الربح او الخسارة

)181()882(إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

)7,070()14,191(الخسارة الشاملة األخرى

217,01428,451مجموع الدخل الشامل للسنة

عائد إلى:

201,81527,324مالكي الشركة
15,1991,127حقوق الملكية غير المسيطرة

217,01428,451
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

رأس 

المـال

عالوة 

إصدار 
األسهم

إحتياطي 

قانوني 

احتياطي 

تحويل 
عمالت 

أرباح

مستبقاة

عائد 

لمالكي 
الشركة

حقوق 
الملكية 

غير 
المجموعالمسيطرة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهمألف درهم 

الرصيد في 31 ديسمبر 
 2020

600,000-205,659)64,254(1,157,1041,898,50929,6621,928,171

216,039216,03915,166231,205----ربح السنة  
 )الخسارة(/ الدخل الشامل 

اآلخر للسنة:

فروقات تحويل عمالت 
أجنبية من عمليات 

)13,309(179)13,488(-)13,488(---خارجية
إعادة قياس تعويضات 

)882()146()736()736(----نهاية الخدمة للموظفين

مجموع )الخسارة(/ الدخل 
الشامل للسنة

---
)13,488(

215,303201,81515,199217,014

توزيعات أرباح لسنة 202 
)إيضاح 22(

---
-

)184,105()184,105(-)184,105(

إصدار رأس المال وعالوة 
إصدار األسهم )إيضاح 20(

191,577652,097-
-

-843,674-843,674

حقوق الملكية غير المسيطرة 
الناتجة من إندماج 

أعمال )إيضاح 37(  ------153,765153,765

---)21,604(-21,604--محول إلى إحتياطي قانوني

1,166,6982,759,893198,6262,958,519)77,742(791,577652,097227,263الرصيد في 31 ديسمبر 2021 
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إيضاحات
2021

ألف درهم
2020

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
248,20237,004الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة 

تعديالت لـ:
6151,930107,999استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

535,53125,786إطفاء حق إستخدام الموجودات
912,6722,459إطفاء موجودات غير ملموسة

19,150()16,731()29إيرادات فوائد
3016,41612,596مصاريف فوائد

1513,83712,633مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
1112,67460,480مخصص خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية، صافي

442()1,587()28مكاسب من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
1017,9928,190الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة، صافي

173,7683,138مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار
7,970-6إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

201-6شطب ممتلكات وآالت ومعدات
-72,900حصة في الخسارة من إستثمار في مشروع مشترك

497,604258,864
الحركة في رأس المال العامل:

18,304()117,940()مخزون
8,937()147,582ذمم مدينة تجارية وأخرى 

8,066707مستحق من جهات ذات عالقة 
2,16815,331تعويضات حكومية مستحقة
4,390()4,895()مستحق إلى جهة ذات عالقة

-1,082()منحة حكومية مؤجلة
16,97673,388()ذمم دائنة تجارية وأخرى

514,527316,659النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
12,017()16,291()15تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

865()390()ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة

497,846303,777صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
71,083()134,204()6إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات

595,043()275,015()إستثمار في ودائع ثابتة، صافي
-1,252,426()37استثمار في شركات تابعة، صافي من النقد المستحوذ

16,98920,145فوائد مقبوضة
2,3605,720عائدات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

78,670()1,642,296()صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إيضاحات
2021

ألف درهم
2020

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

90,000()184,105()22توزيعات أرباح مدفوعة
1,402,493254,349عائدات من قروض طويلة األجل

13,009()11,884()تسديد قروض طويلة األجل

205,031()68,667الحركة في قروض قصيرة األجل، صافي

28,313()39,969()17المبلغ األساسي المسدد من مطلوبات عقود اإليجار
14,692()13,048()فوائد مدفوعة

96,696()1,222,154صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

77,704128,411الزيادة في النقد ومرادفات النقد

1,773()5,312()تأثير صرف عمالت أجنبية

14155,47128,833النقد ومرادفات النقد كما في 1 يناير

14227,863155,471النقد ومرادفات النقد كما في 31 ديسمبر 

معاملة غير نقدية

-20843,674اإلستحواذ على شركات تابعة من خالل إصدار أسهم
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

1. معلومات عامة 

تأسســت مجموعــة أغذيــة ش.م.ع. )»الشــركة«( كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 324 لســنة 2004 فــي إمــارة أبوظبــي. 
تمتلــك الشــركة القابضــة العامــة )صناعــات( نســبة 62,9٪ مــن أســهم الشــركة. بموجــب القانــون رقــم )2( لســنة 2018 وقــرار المجلــس التنفيذي 
رقــم )33( لســنة 2020، أصبحــت )صناعــات( مملوكــة بالكامــل مــن شــركة أبوظبــي التنمويــة القابضــة )ش.م.ع.( )»القابضــة«( والمملوكــة 

بالكامــل مــن قبــل حكومــة أبوظبــي. 

نتيجــًة النتشــار فيــروس كوفيــد – 19 فــي الــدول التــي تمــارس المجموعــة فيهــا أعمالهــا ومــا نتــج عنــه مــن اضطرابــات فــي األنشــطة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة فــي تلــك األســواق، قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم آثــار ذلــك علــى عملياتهــا واتخــذت سلســلة مــن اإلجــراءات الوقائيــة، بمــا في ذلك 
وضــع خطــة طــوارئ لضمــان صحــة وســالمة موظفيهــا وعمالئهــا والمســتهلكين والمجتمــع بشــكل عــام وكذلــك ضمــان اســتمرارية توريــد 
منتجاتهــا فــي جميــع أســواقها. لــم تتأثــر عمليــات المجموعــة فــي الوقــت الحالــي إلــى حــد كبيــر، حيــث تــم اســتثناء صناعــة األغذيــة والمشــروبات 
بشــكل عــام مــن عمليــات الحظــر والقيــود المختلفــة التــي تفرضهــا الســلطات المختصــة بمــا فــي ذلــك اإلعفــاء مــن ســاعات حظــر التجــول 
والقيــود علــى شــحن البضائــع. بنــاًء علــى هــذه العوامــل، تعتقــد إدارة المجموعــة أن وبــاء كوفيــد – 19 لــم يكــن لــه أي آثــار جوهريــة علــى النتائــج 

الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021. وتواصــل إدارة المجموعــة مراقبــة الوضــع عــن كثــب.

تتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة وشــركاتها التابعة )يشــار إليها معًا بـ »المجموعة«( في تأســيس واإلســتثمار وتجارة وتشــغيل الشــركات 
والمشــاريع المرتبطــة بقطاع األغذية والمشــروبات.

إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو جزيرة الريم، سكاي تورز، الطابق 17، ص. ب.: 37725، أبوظبي- اإلمارات العربية المتحدة.

قامت المجموعة بمساهمات اجتماعية بمبلغ 825 ألف درهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: 768 ألف درهم(.

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

بلد التأسيس 
والعمليات

نسبة حقوق الملكية 
القانونية )%(

نسبة ملكية المنفعة 
األنشطة الرئيسية)%(

2021202020212020

شركة المطاحن الكبرى 
ش.م.ع. )قسم األنشطة 

الزراعية(

اإلمارات العربية 
المتحدة

إنتاج وبيع الدقيق وعلف 100100100100
الحيوانات.

شركة العين لأغذية 
والمشروبات ش.م.ع. 

)مياه العين(

اإلمارات العربية 
المتحدة

إنتاج وبيع المياه المعبأة 100100100100
والمشروبات ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم والخضراوات 
المجمدة ومنتجات المخبوزات 

المجمدة وسلع تجارية أخرى

مجموعة أغذية مصر 
ش.ذ.م.م. )أغذية مصر(

تصنيع وبيع معجون الطماطم 100100100100مصر
والفلفل الحار والعصائر المركزة 

والخضروات المجمدة.

شركة البيان لتنقية وتصفية 
المياه ذ.م.م. )البيان(

اإلمارات العربية 
المتحدة

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.100100100100

شركة دلتا األغذية للتصنيع 
ذ.م.م. )دلتا(

المملكة العربية 
السعودية

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة100100100100

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

1. معلومات عامة )يتبع( 

بلد التأسيس 
والعمليات

نسبة حقوق الملكية 
القانونية )%(

نسبة ملكية المنفعة 
)%(

األنشطة الرئيسية

2021202020212020

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

)الرماح(

إنتاج وتعبئة وبيع المياه 50505050الكويت
المعبأة

شركة الفوعة ذ.م.م. )الفوعة( 
)إيضاح 37(

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تصنيع وتجارة المنتجات -100-100
المتعلقة بالتمور

شركة مخابز وحلويات الفيصل 
ذ.م.م. )الفيصل( )إيضاح 37(

تصنيع وتجارة المخابز -100-100الكويت
والمواد الغذائية

شركة النبيل للصناعات الغذائية 
ذ.م.م. )النبيل( )إيضاح 37(

تصنيع وتجارة المنتجات -80-80األردن
الغذائية البروتينية المصنعة

اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي 
والصناعي )الفرات( )أطايب( 

)إيضاح 37(

تصنيع وتجارة المنتجات -75,02-75,02مصر
الغذائية البروتينية المصنعة

شركة البحر المتوسط   للحلويات 
المحدودة )بي إم بي( )إيضاح 

* )37

المملكة 
العربية 

السعودية

تجارة المواد الغذائية -100-80
والمخابز

شركة بقالوة ميد بتر ذ.م.م. )بي 
إم بي( )إيضاح 37( *

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تصنيع وتجارة الحلويات -100-80
والوجبات الخفيفة.

ــي  ــة بشــكل قانون ــة لطــرف اإلدارة )إيضــاح 37(. تمتلــك مجموعــة أغذي ــة المنفعــة للمجموعــة بعــد اســتبعاد الحصــة االقتصادي * تمثــل ملكي
100٪ مــن رأس المــال المصــدر لهــذه الشــركات.



أغذية - التقرير السنوي 2021 93أغذية - التقرير السنوي 2021 92

2. تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

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

خــالل الســنة، طبقــت المجموعــة التعديــالت التاليــة علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
التــي تســري بشــكل إلزامــي للفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021. لــم يكــن لتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة 
والمعدلــة أي تأثيــر هــام علــى المبالــغ المدرجــة للســنة الحاليــة ولكــن قــد يؤثــر علــى محاســبة المعامــالت أو الترتيبــات المســتقبلية للمجموعــة.

تعديالت على إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7

فــي ســبتمبر 2020، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إعــادة تشــكيل معيــار ســعر الفائــدة )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 9، المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7(. تعــدل هــذه التعديــالت متطلبــات محاســبة 
التحــوط المحــددة للســماح بمواصلــة محاســبة التحــوط للتحــوط المتأثــر خــالل فتــرة عــدم اليقيــن قبــل تعديــل بنــود التحــوط أو أدوات التحــوط 

ــدة. ــار ســعر الفائ ــدة الحاليــة كنتيجــة إلعــادة تشــكيل معي ــر أســعار الفائ ــرة بمعايي المتأث

فــي الســنة الحاليــة، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت المرحلــة 2 إعــادة تشــكيل معيــار ســعر الفائــدة - إعــادة تشــكيل معيــار 
ســعر الفائــدة - تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم 7 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16. إن تطبيــق هــذه التعديــالت يمّكــن المجموعــة مــن 
عكــس آثــار التحــول مــن األســعار المعروضــة بيــن البنــوك )أيبــور( إلــى أســعار الفائــدة المعياريــة البديلــة )يشــار إليهــا أيضــًا باســم »المعــدالت 
الخاليــة مــن المخاطــر« أو RFR( دون التســبب فــي تأثيــرات محاســبية ال توفــر معلومــات مفيــدة لمســتخدمي البيانــات الماليــة الموحــدة. يمكــن 
للمنشــآت تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي مــع االعتــراف بــأي تعديــالت فــي المكونــات المناســبة لحقــوق الملكيــة كمــا فــي 1 ينايــر 2021، بــداًل مــن 

إعــادة بيــان الفتــرة الســابقة.

إن تعديــالت المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة ليســت ذات صلــة بالمجموعــة بالنظــر إلــى أنهــا لــم تطبــق محاســبة التحــوط علــى مخاطــر أســعار 
الفائــدة المعياريــة، وبالتالــي ليــس لهــا أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار المتعلقة بكوفيد – 19 – امتيازات اإليجار ذات العالقة 

ــر  ــي للتقاري ــار الدول ــد – 19 )تعديــل علــى المعي ــازات اإليجــار ذات العالقــة بكوفي ــر المحاســبة الدوليــة امتي ــو 2021، أصــدر مجلــس معايي فــي ماي
الماليــة رقــم 16( التــي قدمــت إعفــاء عملــي للمســتأجرين فــي المحاســبة عــن امتيــازات اإليجــار التــي حدثــت كنتيجــة مباشــرة لـــ كوفيــد - 19، مــن 
خــالل تقديــم وســيلة عمليــة للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم 16. كانــت هــذه الوســيلة العمليــة متاحــة الســتئجار االمتيــازات التــي أثــرت أي 

تخفيــض فــي مدفوعــات اإليجــار علــى المدفوعــات المســتحقة أصــاًل فــي أو قبــل 30 يونيــو 2021.

فــي مــارس 2021، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة امتيــازات اإليجــار ذات العالقــة بكوفيــد – 19 لمــا بعــد 30 يونيــو 2021 )تعديــل علــى 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16( الــذي يوســع نطــاق الوســيلة العمليــة لتطبيــق تخفيــض مدفوعــات اإليجــار المســتحقة أصــاًل فــي أو 

قبــل 30 يونيــو 2022.

تســمح الوســيلة العمليــة للمســتأجر باختيــار عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز اإليجــار ذات العالقــة بكوفيــد – 19 يعــد تعديــًلا لعقــد اإليجــار. يجــب 
علــى المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار احتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار ناتــج عــن امتيــازات اإليجــار ذات العالقــة بكوفيــد – 19 الــذي 

يطبــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16، كمــا لــو لــم يكــن التغييــر تعديــًلا لعقــد اإليجــار.

تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد - 19 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

ينتــج عــن التغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار إلــى تعديــل البــدل لعقــد اإليجــار والــذي يكــون إلــى حــد كبيــر نفــس أو أقــل مــن البــدل لعقــد 	 
اإليجــار الــذي يســبق التغييــر مباشــرة؛

أي تخفيــض فــي مدفوعــات اإليجــار يؤثــر فقــط علــى المدفوعــات المســتحقة أصــاًل فــي أو قبــل 30 يونيــو 2022 )امتيــازات اإليجــار تفــي 	 
بهــذا الشــرط إذا أدت إلــى تخفيــض مدفوعــات اإليجــار فــي أو قبــل 30 يونيــو 2022 وزيــادة مدفوعــات اإليجــار التــي تمتــد إلــى مــا بعــد 

30 يونيــو 2022(؛ و
ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار.	 

ال تتعلــق التعديــالت بالمجموعــة نظــرًا لعــدم وجــود أي امتيــازات إيجــار حدثــت كنتيجــة مباشــرة لكوفيــد – 19 وبالتالــي ال يوجــد لهــا أي تأثيــر علــى 
البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها 
بشكل مبكر 

لــم تقــم المجموعــة بشــكل مبكــر بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة المصــدرة التاليــة والتــي لــم يحــن موعــد تطبيقهــا 
بعد:

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

1 يناير 2023المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عقود التأمين

وقياســها  التأميــن  بعقــود  االعتــراف  مبــادئ   17 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  يحــدد 
ــن.  ــة رقــم 4 عقــود التأمي ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا ويحــل محــل المعي
ــر الماليــة رقــم 17 نموذجــًا عامــًا، يتــم تعديلــه لعقــود التأميــن مــع  ــار الدولــي للتقاري يلخــص المعي
ميــزات المشــاركة المباشــرة، يوصــف كنهــج الرســوم المتغيــرة. يتــم تبســيط النمــوذج العــام 
إذا تــم اســتيفاء معاييــر معينــة عــن طريــق قيــاس االلتــزام بالتغطيــة المتبقيــة باســتخدام نهــج 

األقســاط.  تخصيــص 

مــن  التأكــد  وعــدم  والتوقيــت  المبلــغ  لتقديــر  الحاليــة  االفتراضــات  العــام  النمــوذج  يســتخدم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية ويقيــس بشــكل صريــح تكلفــة عــدم اليقيــن. وهــو يأخــذ فــي 

التأميــن. وثائــق  حاملــي  خيــارات وضمانــات  وتأثيــر  الســوق  فــي  الفائــدة  أســعار  االعتبــار 

فــي يونيــو 2020، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى المعيــار الدولــي 
تــم تحديدهــا بعــد  التــي  17 لمعالجــة المخــاوف وتحديــات التنفيــذ  للتقاريــر الماليــة رقــم 
نشــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17. تؤجــل التعديــالت تاريــخ التطبيــق المبدئــي 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 )متضمنــًا التعديــالت( إلــى فتــرات إعــداد التقاريــر 

الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023. 

ــدًا لإلعفــاء المؤقــت  ــر المحاســبة الدوليــة تمدي وفــي الوقــت نفســه، أصــدر مجلــس معايي
مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 4( الــذي يمــدد تاريــخ انتهــاء الصالحيــة المحــدد لإلعفــاء المؤقــت مــن تطبيــق 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 إلــى 

فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023. 

يجــب تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 بأثــر رجعــي مــا لــم يكــن ذلــك غيــر 
عملــي، وفــي هــذه الحالــة يتــم تطبيــق نهــج األثــر الرجعــي المعــدل أو نهــج القيمــة العادلــة.

لغــرض متطلبــات االنتقــال، يكــون تاريــخ التطبيــق المبدئــي هــو بدايــة فتــرة إعــداد التقاريــر 
الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة المعيــار ألول مــرة، ويكــون تاريــخ االنتقــال هــو بدايــة 

الفتــرة التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق المبدئــي.
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 10 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 
بيــع أو المســاهمة فــي األصــول بيــن المســتثمر والشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة

لم يتم بعد تحديد تاريخ التطبيق

تتنــاول التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 10 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
28 الحــاالت التــي يكــون فيهــا بيــع أو المســاهمة فــي األصــول بيــن المســتثمر وشــركاته الزميلــة أو 
المشــاريع المشــتركة. علــى وجــه التحديــد، تنــص التعديــالت علــى أن األربــاح أو الخســائر الناتجــة 
عــن خســارة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ال تحتــوي علــى نشــاط تجــاري فــي معاملــة مــع شــركة 
زميلــة أو مشــروع مشــترك يتــم المحاســبة عنــه باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم االعتــراف 
بهــا فــي أربــاح أو خســائر الشــركة األم فقــط فــي حــدود مصالــح المســتثمرين غيــر ذات الصلــة فــي 
تلــك الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. وبالمثــل، فــإن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن إعــادة 
قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا فــي أي شــركة تابعــة ســابقة )والتــي أصبحــت شــركة زميلــة أو 
مشــروع مشــترك، يتــم المحاســبة عنــه باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة( يتــم االعتــراف بهــا فــي 
أربــاح أو خســائر الشــركة األم الســابقة فقــط إلــى مــدى مصالــح المســتثمرين غيــر ذات الصلــة فــي 

الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الجديــدة.

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة المتعلقــة بتصنيــف 
المطلوبــات كمتداولــة أو غيــر متداولــة

1 يناير 2023

المطلوبــات  عــرض  فــي  1 فقــط  رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  التعديــالت  تؤثــر 
كمتداولــة أو غيــر متداولــة فــي بيــان المركــز المالــي وليــس مبلــغ أو توقيــت االعتــراف بــأي 
ــم اإلفصــاح عنهــا حــول تلــك  ــزام أو دخــل أو مصروفــات أو المعلومــات التــي ت أصــل أو الت

البنــود. 

توضــح التعديــالت أن تصنيــف المطلوبــات كمتداولــة أو غيــر متداولــة يعتمــد علــى الحقــوق 
القائمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، وتحــدد أن التصنيــف ال يتأثــر بالتوقعــات حــول مــا إذا كانــت 
المنشــأة ســتمارس حقهــا فــي تأجيــل تســوية االلتــزام، موضحــًا أن الحقــوق قائمــة إذا 
تــم االمتثــال للمواثيــق فــي نهايــة فتــرة التقريــر، وقــدم تعريفــًا لـــ »التســوية« لتوضيــح أن 
التســوية تشــير إلــى التحويــل إلــى الطــرف المقابــل مــن النقــد أو أدوات حقــوق الملكيــة أو 

الموجــودات أو الخدمــات األخــرى. 

يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3 اندمــاج األعمــال: باإلشــارة إلــى اإلطــار 
المفاهيمــي

1 يناير 2022

ــى اإلطــار  ــة رقــم 3 بحيــث يشــير إل ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــث المعي ــى تحدي ــالت إل تهــدف التعدي
المفاهيمــي لســنة 2018 بــداًل مــن إطــار ســنة 1989. كمــا أنهــا تضيــف إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 3 متطلبــات، بالنســبة لاللتزامــات التــي تقــع فــي نطــاق المعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 37، أن يقــوم المســتحوذ بتطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 37 لتحديــد مــا إذا كان 
هنــاك التــزام حالــي فــي تاريــخ االســتحواذ نتيجــة ألحــداث ســابقة. بالنســبة للضريبــة التــي ســتكون 
ضمــن نطــاق تفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 21 الضرائــب، يقوم المســتحوذ 
بتطبيــق تفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 21 لتحديــد مــا إذا كان الحــدث الملزم 
الــذي ينشــأ عنــه التــزام بدفــع الضريبــة قــد حــدث بتاريــخ االســتحواذ. أخيــرًا، تضيــف التعديــالت بيانــًا 
صريحــًا بــأن المســتحوذ ال يعتــرف بالموجــودات المحتملــة المقتنــاة فــي عمليــة اندمــاج األعمــال.

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 ممتلــكات وآالت ومعــدات المتعلــق بالعائــدات 
قبــل االســتخدام المقصــود

1 يناير 2022

تمنــع التعديــالت أن تخصــم مــن تكلفــة أي بنــد مــن بنــود الممتلكات واآلالت والمعــدات أي عائدات 
مــن بيــع األصنــاف المنتجــة أثنــاء إحضــار ذلــك األصــل إلــى الموقــع والحالــة الالزمــة لــه ليكــون قــادرًا 

علــى العمــل بالطريقــة المقصــودة من قبــل اإلدارة. 

وبــداًل مــن ذلــك، تعتــرف المنشــأة بعائــدات بيــع هــذه البنــود، وتكلفــة إنتــاج تلــك البنــود، فــي الربــح 
أو الخســارة. تقــوم المنشــأة بقيــاس تكلفــة هــذه البنــود وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 2 

المخــزون. 

ــًا، يحــدد  توضــح التعديــالت أيضــًا معنــى »اختبــار مــا إذا كان األصــل يعمــل بشــكل صحيــح«. حالي
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 ذلــك كتقييــم مــا إذا كان األداء التقنــي والمــادي لأصــل يمكــن 
اســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد الســلع أو الخدمــات، أو تأجيرهــا لآلخريــن، أو ألغــراض إداريــة. إذا لــم 
ــة عــن  ــات المالي ــان الدخــل الشــامل، يجــب أن تفصــح البيان ــم عرضهــا بشــكل منفصــل فــي بي يت
مبالــغ العائــدات والتكلفــة المدرجــة فــي الربــح أو الخســارة والتــي تتعلــق ببنــود منتجــة ليســت 
مــن مخرجــات األنشــطة العاديــة للمنشــأة، وأي بنــد )بنــود( فــي بيــان الدخــل الشــامل يشــمل 
هــذه العائــدات والتكلفــة. يتــم تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي، ولكــن فقــط علــى بنــود الممتلــكات 
واآلالت والمعــدات التــي يتــم إحضارهــا إلــى الموقــع والحالــة الالزمــة لهــا لتكــون قــادرة علــى العمــل 
بالطريقــة التــي تقصدهــا اإلدارة فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة األولــى المعروضــة فــي البيانــات الماليــة 
التــي تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــالت أواًل. يجــب علــى المنشــأة االعتراف باألثــر التراكمي للتطبيق 
المبدئــي للتعديــالت كتعديــل للرصيــد االفتتاحــي لأربــاح المســتبقاة )أو أي مكــون آخــر مــن حقــوق 

الملكيــة، حســب االقتضــاء( فــي بدايــة تلــك الفتــرة األولــى المعروضــة.
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

المحتملــة  المطلوبــات  المخصصــات،   37 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
العقــد تنفيــذ  تكلفــة   - باإللتزامــات  المثقلــة  بالعقــود  المتعلــق  المحتملــة  والموجــودات 

1 يناير 2022

تحــدد التعديــالت أن »تكلفــة الوفــاء« بالعقــد تشــمل »التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقــد«. 
يمكــن أن تكــون التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقــد إمــا تكاليــف إضافيــة للوفــاء بهــذا العقــد 
المرتبطــة  األخــرى  التكاليــف  تخصيــص  أو  المباشــرة(  والمــواد  العمالــة  المثــال  )علــى ســبيل 
مــن  لبنــد  االســتهالك  مصاريــف  تخصيــص  المثــال  ســبيل  )علــى  العقــود  بتنفيــذ  مباشــرة 

العقــد(.  تنفيــذ  فــي  المســتخدمة  الممتلــكات واآلالت والمعــدات 

يتــم تطبيــق التعديــالت علــى العقــود التــي لــم تســتوفي بهــا المنشــأة بعــد بجميــع التزاماتهــا فــي 
بدايــة فتــرة التقريــر الســنوي التــي تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــالت أواًل. 

ال يتــم إعــادة بيــان المقارنــات. وبــداًل مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة االعتــراف باألثــر التراكمــي 
لتطبيــق التعديــالت مبدئًيــا كتعديــل للرصيــد االفتتاحــي لأربــاح المســتبقاة )أو أي مكــون آخــر مــن 

ــي. ــخ التطبيــق المبدئ ــة، حســب االقتضــاء(، فــي تاري حقــوق الملكي

التــي تتضمــن  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  2018-2020 علــى  الســنوية  التحســينات  دورة 
التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1 تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
األدوات الماليــة، المعيــار الدولــي للتقاريــر   9 ألول مــرة، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 

الماليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 41 الزراعــة

تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على أربعة معايير:

تســري التعديــالت علــى المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقــام 1، 
الدولــي  المحاســبي  والمعيــار   9
رقــم 41 اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2022، 
تاريــخ  تحديــد  بعــد  يتــم  ولــم 
تطبيــق التعديــالت علــى المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 

عقــود اإليجــار.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة

 

يوفــر التعديــل إعفــاًء إضافيــًا للشــركة التابعــة التــي تصبــح مطبقــة ألول مــرة بعــد الشــركة األم 
فيمــا يتعلــق بمحاســبة فــروق التحويــل المتراكمــة. نتيجــة لهــذا التعديــل، يمكــن للشــركة التابعــة 
التــي تســتخدم اإلعفــاء فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1: د 16 )أ(، أن تختــار اآلن أيضــًا قيــاس 
فــروق التحويــل المتراكمــة لجميــع العمليــات األجنبيــة بالقيمــة المدرجــة التــي ســيتم إدراجهــا فــي 
البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة األم، علــى أســاس تاريــخ انتقــال الشــركة األم إلــى المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة، إذا لــم يتــم إجــراء تعديــالت علــى إجــراءات التوحيــد وتأثيــرات اندمــاج 
األعمــال التــي اســتحوذت الشــركة األم مــن خاللهــا علــى الشــركة التابعــة. يتوفــر خيــار مماثــل 
للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الــذي يســتخدم اإلعفــاء فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة 1: د 16 )أ(.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

التــي تتضمــن  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  2018-2020 علــى  الســنوية  التحســينات  دورة 
التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1 تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
ألول مــرة، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة، المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية 

رقــم 16 عقــود اإليجــار والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 41 الزراعــة )يتبــع(

المعاييــر  علــى  التعديــالت  تســري 
 ،1 أرقــام  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة 
الدولــي  المحاســبي  والمعيــار   9
 ،2022 ينايــر   1 مــن  اعتبــارًا   41 رقــم 
ــد تاريــخ تطبيــق  ــم يتــم بعــد تحدي ول
الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــالت 
عقــود   16 رقــم  الماليــة  للتقاريــر 

اإليجــار.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية 

يوضــح التعديــل أنــه عنــد تطبيــق اختبــار “10 فــي المائــة” لتقييــم مــا إذا كان ســيتم إلغــاء االعتــراف 
بااللتــزام المالــي، فــإن المنشــأة تــدرج فقــط الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة بيــن المنشــأة 
)المقتــرض( والمقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبل أي من المنشــأة 
أو المقــرض نيابــة عــن اآلخــر. يتــم تطبيــق التعديــل بأثــر مســتقبلي علــى التعديــالت والتبــادالت التــي 

تحــدث فــي أو بعــد التاريــخ الــذي تقــوم فيــه المنشــأة بتطبيــق التعديــل ألول مــرة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار 

يلغــي التعديــل التوضيــح المتعلــق بســداد تحســينات العقــارات المســتأجرة. نظــرًا ألن التعديــل 
علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 يتعلــق فقــط بمثــال توضيحــي، فــال يوجــد تاريــخ نفــاذ 

مذكــور.

المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 الزراعة

التدفقــات  للمنشــآت الســتبعاد   41 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  التعديــل مطلــب  يلغــي 
النقديــة للضرائــب عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. يعمــل هــذا علــى مواءمــة قيــاس القيمــة العادلــة 
فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 41 مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
13 قيــاس القيمــة العادلــة الســتخدام التدفقــات النقديــة المتوافقــة داخليــًا ومعــدالت الخصــم 
وتمكيــن الُمعّديــن مــن تحديــد مــا إذا كانــوا سيســتخدمون التدفقــات النقديــة ومعــدالت الخصــم 
قبــل خصــم الضرائــب أو مــا بعــد الضريبــة ومعــدالت الخصــم ألنســب قيــاس للقيمــة. يتــم تطبيــق 
التعديــل بأثــر مســتقبلي، أي بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة فــي أو بعــد التاريــخ الــذي تقــوم 

ــًا. فيــه المنشــأة بتطبيــق التعديــل مبدئي
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة وبيــان الممارســة 
ــة - اإلفصــاح عــن  ــر الماليــة إصــدار األحــكام الجوهري ــي للتقاري ــار الدول رقــم 2 المتعلــق بالمعي

السياســات المحاســبية

باإلفصــاح  يتعلــق  فيمــا   1 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  متطلبــات  التعديــالت  تغيــر 
“السياســات  مصطلــح  حــاالت  جميــع  التعديــالت  تســتبدل  المحاســبية.  السياســات  عــن 
معلومــات  تعتبــر  الجوهريــة”.  المحاســبية  السياســة  “معلومــات  بـــ  الهامــة  المحاســبية 
السياســة المحاســبية جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع، عنــد النظــر إليهــا مــع المعلومــات األخــرى 
المدرجــة فــي البيانــات الماليــة للمنشــأة، بشــكل معقــول أن تؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا 
المســتخدمون األساســيون للبيانــات الماليــة لأغــراض العامــة علــى أســاس تلــك البيانــات 

الماليــة.

ــار  تســري التعديــالت علــى المعي
المحاســبي الدولــي رقــم 1 اعتبــارًا 
تتضمــن  ال   ،2023 ينايــر   1 مــن 
التعديــالت علــى بيــان الممارســة 
رقــم 2 المتعلــق بالمعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة علــى تاريــخ نفــاذ 

أو متطلبــات انتقــال.

كمــا تــم تعديــل الفقــرات الداعمــة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 لتوضيــح أن معلومــات 
السياســة المحاســبية التــي تتعلــق بالمعامــالت غيــر الماديــة أو األحــداث أو الظــروف األخــرى 
غيــر مهمــة وال يلــزم اإلفصــاح عنهــا. قــد تكــون معلومــات السياســة المحاســبية جوهريــة 
بســبب طبيعــة المعامــالت ذات الصلــة أو األحــداث أو الظــروف األخــرى، حتــى لــو كانــت المبالــغ 
غيــر جوهريــة. ومــع ذلــك، ليســت كل معلومــات السياســة المحاســبية المتعلقــة بالمعامــالت 

الماديــة أو األحــداث أو الظــروف األخــرى جوهريــة فــي حــد ذاتهــا. 

إرشــادات وأمثلــة لشــرح وإثبــات تطبيــق  أيضــًا  الدوليــة  المحاســبة  وضــع مجلــس معاييــر 
»عمليــة األهميــة النســبية المكونــة مــن أربــع خطــوات« الموضحــة فــي بيــان الممارســة رقــم 2 

المتعلــق بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة.

تســري التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 
ــر 2023، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر ويتــم تطبيقهــا بأثــر مســتقبلي. ال تتضمــن  بعــد 1 يناي
التعديــالت علــى بيــان الممارســة رقــم 2 المتعلــق بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة علــى تاريــخ 

نفــاذ أو متطلبــات انتقــال.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

فــي  التغييــرات  المحاســبية،  السياســات   8 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
المحاســبية التقديــرات  بتعريــف  المتعلــق  المحاســبية  واألخطــاء  التقديــرات 

تســتبدل التعديــالت تعريــف التغييــر فــي التقديــرات المحاســبية بتعريــف التقديــرات المحاســبية. 
بموجــب التعريــف الجديــد، فــإن التقديــرات المحاســبية هــي »المبالــغ النقديــة فــي البيانــات الماليــة 

التــي تخضــع للقيــاس غيــر المؤكــد«.

معاييــر  مجلــس  احتفــظ  ذلــك،  ومــع  المحاســبية.  التقديــرات  فــي  التغييــر  تعريــف  حــذف  تــم 
المحاســبة الدوليــة بمفهــوم التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية فــي المعيــار مــع اإليضاحــات 

التاليــة:

ال يعتبــر التغييــر فــي التقديــر المحاســبي الناتــج عــن معلومــات جديــدة أو تطــورات 	 
لخطــأ. جديــدة تصحيحــًا 

إن تأثيــرات التغييــر فــي أحــد المدخــالت أو أســلوب القيــاس المســتخدم لتطويــر التقديــر 	 
ــح  ــم تكــن ناتجــة عــن تصحي ــرات المحاســبية إذا ل ــرات فــي التقدي المحاســبي هــي تغيي

أخطــاء الفتــرة الســابقة.

أضــاف المجلــس مثاليــن )األمثلــة 4-5( إلــى اإلرشــادات الخاصــة بتنفيــذ المعيــار المحاســبي الدولي 
رقــم 8، التــي تصاحــب المعيــار. حــذف المجلــس مثــااًل واحــدًا )مثــال 3( ألنــه قــد يســبب إربــاكا فــي 

ضــوء التعديــالت.

تســري التعديــالت للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 للتغيــرات فــي السياســات 
المحاســبية والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية التــي تحــدث فــي أو بعــد بدايــة تلــك الفتــرة، مــع 

الســماح بالتطبيــق المبكــر.

1 يناير 2023
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد

المتعلقــة  المؤجلــة  بالضرائــب  المتعلــق   12 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
واحــدة معاملــة  مــن  الناتجــة  والمطلوبــات  بالموجــودات 

تقــدم التعديــالت اســتثناء آخــر مــن اإلعفــاء مــن االعتــراف المبدئــي. بموجــب التعديــالت، ال تطبــق 
المنشــأة إعفــاء االعتــراف المبدئــي للمعامــالت التــي تــؤدي إلــى فــروق ضريبيــة مؤقتــة قابلــة 

للخصــم ومتســاوية.

الفــروق الضريبيــة المؤقتــة والقابلــة  بــه، قــد تنشــأ  اعتمــادًا علــى قانــون الضرائــب المعمــول 
للخصــم عنــد االعتــراف المبدئــي بأصــل والتــزام فــي معاملــة ال تمثــل اندمــاج أعمــال وال تؤثــر علــى 
المحاســبة أو الربــح الخاضــع للضريبــة. علــى ســبيل المثــال، قــد ينشــأ هــذا عنــد االعتــراف بالتــزام 
عقــد اإليجــار ومــا يقابلــه مــن حــق اســتخدام الموجــودات الــذي يطبــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة رقــم 16 فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار. 

الحقــًا للتعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 12، يتعيــن علــى المنشــأة االعتــراف بأصــل 
ومطلوبــات الضريبــة المؤجلــة ذات الصلــة، مــع إدراج أي أصــل ضريبــي مؤجــل يخضــع لمعاييــر 

االســترداد الــواردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 12.

يضيــف مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة أيضــًا مثــااًل توضيحيــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
12 الــذي يوضــح كيفيــة تطبيــق التعديــالت.

تنطبــق التعديــالت علــى المعامــالت التــي تحــدث فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة مقارنــة معروضــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي بدايــة أقــرب فتــرة مقارنــة، تعتــرف المنشــأة بمــا يلــي:

أصــل ضريبــي مؤجــل )إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل توفــر ربــح خاضــع للضريبــة 	 
يمكــن فــي مقابلــه اســتخدام الفــرق المؤقــت القابــل للخصــم( والتــزام ضريبــي مؤجــل 

لجميــع الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم والخاضعــة للضريبــة المرتبطــة بمــا يلــي:

- حق استخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار؛ 

- إيقــاف التشــغيل واالســتعادة والمطلوبــات المماثلــة والمبالــغ المقابلــة المعتــرف بهــا 
كجــزء مــن تكلفــة األصــل ذي الصلــة.

األثــر التراكمــي للتطبيــق المبدئــي للتعديــالت كتعديــل للرصيد االفتتاحي لأرباح المســتبقاة 	 
)أو أي مكــون آخــر مــن حقــوق الملكيــة، حســب االقتضــاء( فــي ذلــك التاريخ.

1 يناير 2023

تتوقــع اإلدارة أن هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة ســيتم تطبيقهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة عندمــا تكــون 
قابلــة للتطبيــق، وقــد ال يكــون لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة، أي تأثيــر جوهــري علــى البيـــانات الماليــة الموحــدة 

ــرة التطبيــق المبدئــي. للمجموعــة فــي فتـ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

3. ملخص بأهم السياسات المحاسبية

بيان التوافق

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بنــاًء علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة وحيثمــا ينطبــق، مــع 
القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 2015 )وتعديالتــه(.

صــدر القانــون االتحــادي رقــم 32 لســنة 2021 بشــأن الشــركات التجاريــة )»قانــون الشــركات الجديــد«( فــي 20 ســبتمبر 2021، وســيدخل حيــز 
التنفيــذ فــي 2 ينايــر 2022 ليحــل بالكامــل محــل القانــون االتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة، المعــدل )»القانــون 2015«(. إن 
الشــركة بصــدد مراجعــة األحــكام الجديــدة وســوف تطبــق متطلباتهــا فــي موعــد ال يتجــاوز ســنة واحــدة مــن تاريــخ دخــول التعديــالت حيــز التنفيــذ.

أساس اإلعداد

ــة  ــة الوظيفي ــم تقريبهــا ألقــرب ألــف )ألــف درهــم(، وهــي العمل ــي )الدرهــم( وت ــة الموحــدة بالدرهــم اإلمارات ــات المالي ــم عــرض هــذه البيان لقــد ت
للمجموعــة. 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، ما لم يذكر خالف ذلك.

أساس التوحيد

تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة.

ينظــم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 10 أســاس التوحيــد الــذي يضــع نمــوذج واحــد للســيطرة ينطبــق علــى كافــة المنشــآت بمــا فــي ذلــك 
المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة أو المنشــآت المنظمــة. 

يتمثــل تعريــف الســيطرة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10 هــو أن المســتثمر يســيطر علــى شــركة مســتثمر بهــا عندمــا يكــون معــرض 
إلــى، أو يكــون لديــه حقــوق فــي، عائــدات متغيــرة مــن إرتباطــه مــع الشــركة المســتثمر بهــا ولديــه القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــالل 
نفــوذه علــى الشــركة المســتثمر بهــا. لتطبيــق تعريــف الســيطرة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10، يجــب اســتيفاء جميــع المعاييــر الثالثــة 

التاليــة، بمــا فــي ذلــك:

)أ( يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛
)ب( يكون المستثمر معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات متغيرة من إرتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ و

)ج( أن يكون لدى المستثمر القدرة على ممارسة نفوذه على الشركة المستثمر بها للتأثير على قيمة عائدات المستثمر.

الشركات التابعة

تتمثــل الشــركات التابعــة فــي الشــركات المســتثمر بهــا الخاضعــة لســيطرة المجموعــة. تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر بهــا إذا 
كانــت تســتوفي معاييــر الســيطرة. تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت لديهــا ســيطرة فــي حــال كان هنــاك تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر 
مــن عناصــر الســيطرة. ويتضمــن ذلــك الظــروف التــي تكــون فيهــا حقــوق الســيطرة أكثــر جوهريــة وتــؤدي إلــى ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة 
المســتثمر بهــا. يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ بــدء الســيطرة إلــى تاريــخ توقــف 

تلــك الســيطرة.

الحصص غير المسيطرة

ــد فــي تاريــخ  ــا بحصتهــا التناســبية للشــركة المســتحوذة فــي صافــي الموجــودات القابلــة للتحدي ــر المســيطرة مبدئًي يتــم قيــاس الحصــص غي
اإلســتحواذ. يتــم احتســاب التغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي الشــركة التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعامــالت حقــوق 

الملكيــة.

عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، تقــوم بإيقــاف اإلعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات للشــركة التابعــة وأي حصــص غيــر 
مســيطرة تتعلــق بهــا باإلضافــة إلــى المكونــات األخــرى لحقــوق الملكيــة. يتــم اإلعتــراف بــأي مكســب أو خســارة ناتجــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة 

الموحــد. يتــم قيــاس أي حصــة محتفــظ بهــا فــي الشــركة التابعــة بالقيمــة العادلــة عنــد فقــدان الســيطرة.
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إندماج األعمال

يتــم إســتخدام طريقــه اإلســتحواذ فــي المحاســبة إلحتســاب اإلســتحواذ علــى الشــركات التابعــة مــن قبــل المجموعــة. يتــم قيــاس تكلفــه 
اإلســتحواذ بالقيمــة العادلــة للموجــودات المســتحوذ عليهــا، وأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة والمطلوبــات المتكبــدة، أو المحتملــة فــي تاريــخ 

المعاملــة، باإلضافــة إلــى القيمــة العادلــة ألي مبلــغ محتمــل دفعــه.

يتــم تســجيل الزيــادة فــي المقابــل المالــي المحــول وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا والقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
اإلســتحواذ ألي حصــة ملكيــة ســابقة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا عــن القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات المحــددة 
التــي المســتحوذ عليهــا كشــهرة تجاريــة. إذا كانــت أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا فــي حالــة 

الشــراء بســعر مخفــض، يتــم اإلعتــراف بالفــرق مباشــرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد.

التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغيير السيطرة

يتــم احتســاب المعامــالت ذات الحصــص غيــر المســيطرة التــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعامــالت حقــوق ملكيــة – وهــي كالمعامــالت 
التــي تتــم مــع المالكيــن بصفتهــم مــالكًا. يتــم تســجيل المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن اإلســتبعاد فــي الحقــوق غيــر المســيطرة فــي بيــان 

التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد

يتــم حــذف كافــة المعامــالت واألرصــدة الداخليــة فيمــا بيــن شــركات المجموعــة، واإليــرادات والمصاريــف غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت 
فيمــا بيــن شــركات المجموعــة. يتــم حــذف المكاســب غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت مــع الشــركات المســتثمر بهــا وفقــًا لحقــوق الملكيــة 
مقابــل االســتثمار إلــى مــدى حصــة المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر بهــا. يتــم حــذ الخســائر غيــر المحققــة بنفــس الطريقــة التــي بتــم بهــا حــذف 

المكاســب غيــر المحققــة، ولكــن فقــط إلــى المــدى الــذي ال يوجــد فيــه دليــل علــى إنخفــاض القيمــة.

التقارير عن القطاعات

يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى اإلدارة التنفيذية للمجموعة.

يعتبــر قطــاع التشــغيل أحــد مكونــات المجموعــة التــي تقــوم بأنشــطة أعمــال والتــي يمكــن أن تحقــق منهــا إيــرادات وتتكبــد مصاريــف، بمــا 
فــي ذلــك اإليــرادات والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــالت التــي تتــم مــع أي مــن المكونــات األخــرى للمجموعــة. تتــم مراجعــة النتائــج التشــغيلية 
للقطاعــات التشــغيلية بشــكل منتظــم مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة مــن أجــل إتخــاذ قــرارات حــول تخصيــص المــوارد للقطاعــات 

وتقييــم أدائهــا، والتــي تتوفــر عنهــا معلومــات ماليــة عنهــا )انظــر إيضــاح 36(.

عمالت أجنبية

( المعامالت واألرصدة	(أ

يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى العملــة التشــغيلية باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتواريــخ المعامــالت أو التقييــم عنــد 
إعــادة قيــاس البنــود. يتــم اإلعتــراف بمكاســب وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية هــذه المعامــالت وعــن تحويــل الموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة بالعمــالت الجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة فــي بيــان الربــح أو الخســارة ضمــن »مصاريــف 

تمويــل«.

ــح او الخســارة الموحــد  ــان الرب ــي تتعلــق بالقــروض والنقــد ومرادفــات النقــد فــي بي ــة الت يتــم عــرض مكاســب وخســائر صــرف العمــالت الجنبي
ضمــن »مصاريــف تمويــل«.

( شركات المجموعة	(أ

يتــم تحويــل النتائــج والمركــز المالــي لكافــة الشــركات التابعــة للمجموعــة )التــي ال تعانــي عملتهــا مــن اقتصــاد متضخــم( والتــي لهــا عملــة 
تشــغيلية تختلــف عــن عملــة العــرض إلــى عملــة العــرض كمــا يلــي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد؛1 (	

يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان من الربح أو الخسارة وفقًا للسعر السائد في تاريخ المعاملة؛ و1 (	

يتم اإلعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد.1 (	

ممتلكات وآالت ومعدات 

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقًصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. 
تتضمــن التكلفــة علــى المصاريــف المنســوبة بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أو إنشــاء األصــل. تشــمل تكلفــة الموجــودات المشــيدة ذاتيــًا علــى 
تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة، وأي تكاليــف أخــرى متعلقــة مباشــرة إلــى إحضــار الموجــودات لإلســتخدام المقصــود منــه، وتكاليــف تفكيــك 
وإزالــة البنــود واســتعادة الموقــع الــذي توجــد بــه الموجــودات. تتــم رســملة البرامــج المشــتراة التــي تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن القــدرة التشــغيلية 
للمعــدات ذات الصلــة كجــزء مــن تلــك المعــدات. عندمــا يكــون ألجــزاء أي بنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، يتــم 

احتســابها كبنــود منفصلــة مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات.

يتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة المدرجــة لأصــل أو االعتــراف بهــا كأصــل منفصــل حســبما يكــون مالئمــًا فقــط عندمــا يكــون مــن 
المحتمــل أن ينتــج للمجموعــة فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد المعنــي ويكــون باإلمــكان قيــاس التكلفــة بشــكل موثــوق. يتــم إدراج 

كافــة مصاريــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى فــي الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

ــى الموجــودات  ــار إنخفــاض القيمــة، بينمــا يحتســب االســتهالك عل ــى أراضــي التملــك الحــر لكنهــا تخضــع إلختب ــم إحتســاب إســتهالك عل ال يت
األخــرى باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع تكلفتهــا أو إعــادة تقييمهــا إلــى قيمهــا المتبقيــة علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر، كمــا يلــي:

20-40 سنةالمباني

2-20 سنةاآلالت والمعدات

4-8 سنواتالمركبات

4-8 سنواتالبرامج

4-8 سنواتأثاث وتجهيزات 

ــر. يتــم تخفيــض القيمــة  ــرة تقري ــة كل فت ــد الضــرورة فــي نهاي ــة للموجــودات، ويتــم تعديلهــا عن ــة واألعمــار اإلنتاجي ــم المتبقي تتــم مراجعــة القي
الدفتريــة المدرجــة مباشــرًة إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد إذا كانــت القيمــة المدرجــة لأصــل أكبــر مــن القيمــة القابلــة لالســترداد )راجــع إيضــاح 
3 »انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة«(. يتــم تحديــد المكاســب والخســائر الناتجــة عــن اإلســتبعاد مــن خــالل مقارنــة المتحصــالت مــع 

القيمــة المدرجــة، ويتــم إدراجهــا ضمــن »اإليــرادات األخــرى« فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد.
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اعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

تقــوم المجموعــة برســملة جميــع التكاليــف المتعلقــة بإنشــاء الممتلــكات واآلالت والمعــدات كأعمــال رأســمالية قيــد اإلنجــاز، حتــى تاريــخ إنجــاز 
وتشــغيل تلــك الموجــودات.

ثــم يتــم تحويــل هــذه التكاليــف بعــد ذلــك مــن األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز إلــى التصنيــف المناســب للموجــودات عنــد االنتهــاء مــن التشــييد، 
ويتــم اســتهالكها علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن تاريــخ اإلنجــاز والتشــغيل.

الشهرة والموجودات غير الملموسة

الشهرة التجارية

تمثــل الشــهرة التجاريــة الزيــادة فــي تكلفــة االســتحواذ علــى القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات المحــددة فــي الشــركة 
التابعــة المســتحوذ عليهــا فــي تاريــخ اإلســتحواذ.

ــد انخفــاض القيمــة ويتــم قيدهــا بالتكلفــة ناقًصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة. ال يتــم عكــس  ــار الشــهرة ســنوًيا لتحدي يتــم اختب
خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة التجاريــة. تتــم العمليــات الحســابية علــى أســاس التدفقــات النقديــة المتوقعــة للوحــدات المولــدة للنقــد 

ذات الصلــة ويتــم خصمهــا بمعــدل خصــم مناســب، يتطلــب تحديــده ممارســة بعــض األحــكام.

يتــم تخصيــص الشــهرة إلــى الوحــدات المولــدة للنقــد لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة. يتــم إجــراء التخصيــص للوحــدات المنتجــة للنقــد أو 
مجموعــات الوحــدات المنتجــة للنقــد المتوقــع إســتفادتها مــن دمــج األعمــال الــذي ينشــأ عنــه الشــهرة التجاريــة ويتــم تحديدهــا وفقــًا للقطاعــات 

التشــغيلية.

الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها

يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة والتــي تعكــس توقعــات الســوق إلحتماليــة 
تدفــق المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل إلــى المجموعــة.

يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة بالتكلفــة ناقًصــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. 
ــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر وطريقــة  ــة المقــدرة. يت ــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجي ــت عل ــى أســاس القســط الثاب ــراف باإلطفــاء عل ــم االعت يت

اإلطفــاء فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، مــع احتســاب أي تغيــرات فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي.

ال يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة ولكــن يتــم اختبارهــا إلنخفــاض القيمــة ســنوًيا أو أكثــر إذا كانــت 
األحــداث والظــروف تشــير إلــى أن القيمــة المدرجــة قــد إنخفضــت قيمتهــا إمــا بصــورة فرديــة أو علــى مســتوى الوحــدة المنتجــة للنقــد.

تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة ســنويًا لتحديــد مــا إذا كان تقييــم األعمــار 
اإلنتاجيــة ال يــزال مالئمــًا. فــي حــال عــدم مالئمتــه، يتــم إجــراء التغييــر فــي األعمــار اإلنتاجيــة مــن غيــر محــدد إلــى محــدد علــى أســاس مســتقبلي. 
يتــم قيــاس المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصــالت اإلســتبعاد 
والقيمــة المدرجــة لأصــل ويتــم اإلعتــراف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد عندمــا يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل. إن العمــر اإلنتاجــي 

ــاه. ــر الملموســة التــي لهــا أعمــار محــددة مبينــة أدن للموجــودات غي

20-25 سنةالعالمات التجارية

10-12 سنةالعالقات مع العمالء

2 سنةالعقود مع العمالء

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ــر الجاهــزة  ــر الملموســة غي ــة أو الموجــودات غي ــال، الشــهرة التجاري ــر محــدد- علــى ســبيل المث ال تخضــع الموجــودات التــي لهــا عمــر إنتاجــي غي
لإلســتخدام لإلطفــاء ويتــم اختبارهــا ســنويا إلنخفــاض القيمــة. تتــم مراجعــة الموجــودات التــي تخضــع لإلســتهالك أو اإلطفــاء إلنخفــاض القيمــة 
عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف أن القيمــة المدرجــة قــد ال تكــون قابــال لالســترداد. يتــم اإلعتــراف بخســارة إنخفــاض القيمــة وفقــًا 
للمبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة المدرجــة لأصــل قيمتــه القابلــة لالســترداد. إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة لأصــل ناقصــًا 
تكاليــف البيــع أو القيمــة فــي اإلســتخدام أيهمــا أعلــى. ألغــراض تقييــم إلنخفــاض القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات فــي أقــل المســتويات التــي 
تتوفــر لهــا تدفقــات نقديــه يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل )الوحــدات المنتجــة للنقــد(. تتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة بخــالف الشــهرة 

التجاريــة التــي تعرضــت إلنخفــاض القيمــة مقابــل إحتمــال عكــس إنخفــاض القيمــة بتاريــخ التقريــر.

المخزون

يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتــم تحديــد التكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح. تشــمل 
تكلفــة المخــزون علــى المصاريــف المتكبــدة لإلســتحواذ علــى المخــزون، تكلفــة اإلنتــاج او التحويــل والتكاليــف األخــرى المتكبــدة فــي نقــل المخــزون 
إلــى موقعــه ووضعــه الحالييــن. فيمــا يتعلــق بالمخــزون المصنــع، تشــتمل التكلفــة علــى نســبة مالئمــة مــن المصاريــف العامــة لإلنتــاج علــى 

أســاس معــدل الطاقــة اإلســتيعابية اإلعتياديــة. ويســتثني مــن ذلــك تكاليــف االقتــراض.     

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقًصا مصاريف البيع المتغيرة المطبقة.

األرصدة لدى البنوك والنقد

يتضمــن النقــد ومرادفــات النقــد، فــي بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد، علــى النقــد فــي الصنــدوق، النقــد لــدى البنــوك والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى 
البنــوك التــي لهــا تواريــخ اســتحقاق أصليــة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر معدلــة للحســابات البنكيــة المكشــوفة والنقــد المقيــد.

يتضمــن النقــد ومرادفــات النقــد، فــي بيــان المركــز الماليــة الموحــد، علــى النقــد فــي الصنــدوق، النقــد لــدى البنــوك والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى 
البنــوك عنــد الطلــب وحســاب الضمــان.

تظهر الحسابات البنكية المكشوفة ضمن القروض البنكية الحالية.

رأس المال و عالوة إصدار األسهم

يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم تصنيف عالوة إصدار األسهم المتعلقة باألسهم العادية كحقوق ملكية.

الذمم الدائنة التجارية

تتمثــل الذمــم التجاريــة الدائنــة بالتزامــات بســداد قيمــة الســلع أو الخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة مــن 
المورديــن. يتــم تصنيــف الذمــم الدائنــة التجاريــة كمطلوبــات متداولــة إذا كانــت هــذه الذمــم مســتحقة الســداد خــالل ســنة واحــدة أو أقــل )أو خــالل 

دورة التشــغيل اإلعتياديــة للمنشــأة إذا كانــت أطــول(. إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، يتــم عرضهــا كمطلوبــات غيــر متداولــة.

يتم اإلعتراف بالذمم التجارية الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

القروض

يتــم اإلعتــراف بالقــروض مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة، بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. يتــم إدراج القــروض الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة. يتــم 
اإلعتــراف بــأي فــرق بيــن المتحصــالت )بالصافــي مــن تكاليــف المعاملــة( وقيمــة االســترداد فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد علــى مــدى فتــرة 

االقتــراض باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

يتــم اإلعتــراف بالرســوم المدفوعــة لتســهيالت القــروض كتكاليــف لمعامــالت القــرض إذا كان مــن المرجــح أن يتــم ســحب جميــع التســهيالت 
البنكيــة أو جــزء منهــا. وفــي هــذه الحالــة، يتــم اإلعتــراف بالرســوم فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد علــى مــدى فتــرة القــرض.

مزايا الموظفين

يتــم تحميــل مخصصــات الموظفيــن قصيــرة األجــل عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم اإلعتــراف بإلتــزام المبلــغ المتوقــع دفعــه إذا كان لــدى 
المجموعــة التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي لدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــة ســابقة قدمهــا الموظــف ويمكــن تقديــر االلتــزام بشــكل موثــوق 

بــه.

المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل

تقــوم المجموعــة باإلعتــراف بمطلوبــات المكافــآت والحوافــز طويلــة األجــل فــي بيــان الربــح والخســارة الموحــد علــى أســاس اإلســتحقاق. تخضــع 
إمتيــازات اإلدارة لموافقــة مجلــس اإلدارة وترتبــط بــأداء األعمــال.

خطة المساهمات المحددة

يتــم أداء مســاهمات التقاعــد الشــهرية فيمــا يتعلــق بالموظفيــن مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المســتحقين بمقتضــى القانــون 
رقــم 2 لســنة 2000. تتولــى دائــرة الماليــة بحكومــة أبوظبــي إدارة صنــدوق المعاشــات والتقاعــد، ممثلــة فــي صنــدوق معاشــات ومكافــآت 
التقاعــد إلمــارة أبوظبــي. يتــم احتســاب المعاشــات التقاعديــة وفًقــا للمتطلبــات المحليــة والتنظيميــة للموظفيــن غيــر المواطنيــن مــن مواطنــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

خطة التعويضات المحددة

ــا  يتمثــل برنامــج التعويضــات المحــددة بتعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن بخــالف برنامــج المســاهمات المحــددة. تقــوم المجموعــة حالًي
بتطبيــق برنامــج غيــر خاضــع للتمويــل خــاص بتعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن طبقــًا لأحــكام الســارية فــي قانــون العمــل االتحــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويرتكــز علــى فتــرات الخدمــة المتراكمــة ومســتوى آخــر راتــب أساســي للموظــف. يتــم احتســاب صافــي التــزام 
ــر قيمــة التعويضــات المســتقبلية التــي إكتســبها الموظفيــن مقابــل  المجموعــة فيمــا يتعلــق ببرنامــج التعويضــات المحــددة مــن خــالل تقدي
خدمتهــم فــي الفترتيــن الحاليــة والســابقة والتــي يتــم خصمهــا لتحديــد قيمتهــا الحاليــة. يتــم خصــم أي تكاليــف غيــر معتــرف بهــا للخدمــة الســابقة. 
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إن معــدل الخصــم هــو العائــد فــي تاريــخ التقييــم لســندات صــادرة مــن شــركات بالواليــات المتحــدة مصنفــة علــى انهــا )أأ(، ويكــون هــذا هــو 
الســوق البديــل فــي حالــة عــدم وجــود ســوق واســع النطــاق لســندات صــادرة مــن شــركات بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــًا لمــا يحــدده 

ــون. اإلكتواري

يتــم إجــراء اإلحتســاب بصــورة ســنوية مــن قبــل خبيــر اكتــواري مؤهــل باســتخدام طريقــة وحــدة اإلئنمــان المتوقعــة. عندمــا يتــم تحســين إمتيــازات 
الخطــة، يتــم اإلعتــراف بحصــة التعويضــات الزائــدة الخاصــة بالخدمــة الســابقة للموظفيــن ضمــن المكاســب او الخســائر بأقســاط متســاوية 
علــى متوســط الفتــرة حتــى يتــم إســتحقاق التعويضــات. إلــى المــدى الــذي تصبــح عنــده التعويضــات مســتحقة فــي الحــال، يتــم اإلعتــراف 
بالمصاريــف مباشــرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد. تقــوم المجموعــة باإلعتــراف بكافــة المكاســب والخســائر اإلكتواريــة الناتجــة عــن 
خطــط التعويضــات المحــددة فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر وكافــة المصاريــف المتعلقــة بخطــط التعويضــات المحــددة ضمــن بيــان الربــح أو 

الخســارة الموحــد.

المخصصات

يتــم االعتــراف بمخصصــات المطالبــات عندمــا يترتــب علــى المجموعــة، نتيجــة لحــدث ســابق، التــزام حالــي قانونــي أو ضمــن ويكــون مــن المرجــح أن 
يلــزم إجــراء تدفقــات خارجــة للمنافــع االقتصــادیة لتســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر قيمــة االلتــزام بصــورة موثوقــة. ال يتــم االعتــراف بالمخصصــات 

المتعلقة بالخســائر التشــغيلية المســتقبلية.

عندمــا تكــون هنــاك عــدد مــن االلتزامــات المماثلــة، فــإن إحتماليــة أن يســتدعي األمــر إجــراء تدفــق خارجــي وتســوية االلتــزام يتــم تحديدهــا بالنظــر 
إلــى درجــة االلتزامــات ككل. ويتــم االعتــراف بمخصــص مــا حتــى وإن كان هنــاك احتمــال ضئيــل بإجــراء تدفــق خارجــي فيمــا يتعلــق بــأي بنــد مــدرج 

فــي نفــس فئــة االلتزامــات.

يتــم قيــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة للنفقــات المتوقــع طلبهــا لتســوية االلتــزام باســتخدام معــدل مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس 
تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المرتبطــة بااللتــزام.

إيرادات التمويل ومصاريف التمويل

تتكــون إيــرادات التمويــل مــن إيــرادات الفوائــد علــى الودائــع تحــت الطلــب والمكاســب علــى األدوات الماليــة المشــتقة. يتــم االعتــراف بإيــرادات 
الفوائــد عنــد إســتحقاقها، باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

ــات عقــود اإليجــار وخســائر صــرف العمــالت  ــدة علــى مطلوب ــدة علــى القــروض ومصاريــف الفائ تتكــون مصاريــف التمويــل مــن مصاريــف الفائ
ــدة الفعليــة. ــان الربــح أو الخســارة الموحــد باســتخدام طريقــة الفائ األجنبيــة. يتــم االعتــراف بكافــة تكاليــف االقتــراض فــي بي

توزيعات األرباح

يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح علــى مســاهمي المجموعــة كالتــزام فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اعتمــاد 
توزيعــات األربــاح مــن قبــل مســاهمي المجموعــة.

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

تخضع عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة. يتم تقديم الزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب.

يتــم تقديــم ضريبــة الدخــل للشــركات التابعــة فــي الخــارج التــي تعمــل ضمــن الســلطة الخاضعــة للضريبــة وفًقــا للوائــح ضريبــة الدخــل ذات 
الصلــة فــي بلــدان التأســيس. يتــم تســجيل التســويات الناتجــة عــن التقديــرات النهائيــة لضريبــة الــزكاة والدخــل األجنبــي فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا 

إجــراء هــذه التقييمــات.

إن مصاريــف أو إيــرادات ضريبــة الدخــل للفتــرة هــي الضريبــة المســتحقة علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي الفتــرة الحاليــة علــى أســاس معــدل 
ضريبــة الدخــل المطبقــة لــكل ســلطة قضائيــة معدلــة بالتغييــرات فــي الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة التــي تعــود إلــى الفــروق 

المؤقتــة وإلــى الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة.

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل الحاليــة علــى أســاس القوانيــن الضريبيــة المطبقــة أو المعمــول بهــا بشــكل جوهــري فــي نهايــة فتــرة إعــداد 
التقاريــر فــي الــدول التــي تعمــل فيهــا المجموعــة وتنتــج إيــرادات خاضعــة للضريبــة. تقــوم اإلدارة دورًيــا بتقييــم المواقــف المتخــذة فــي اإلقــرارات 
ــد االقتضــاء علــى أســاس  ــه للتفســير. ويحــدد األحــكام عن ــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي يخضــع فيهــا التنظيــم الضريبــي المعمــول ب الضريبي

المبالــغ المتوقــع دفعهــا إلــى الســلطات الضريبيــة.

موجودات / مطلوبات الضريبة المؤجلة

يتــم اإلعتــراف بالضريبــة المؤجلــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد والقواعــد 
الضريبيــة المقابلــة المســتخدمة فــي إحتســاب الربــح الخاضــع للضريبــة. يتــم االعتــراف بوجــه عــام بمطلوبــات الضرائــب المؤجلــة لجميــع الفــروق 
المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة. يتــم اإلعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة عموًمــا لجميــع الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم إلــى الحــد الــذي 
يكــون فيــه مــن المحتمــل أن تكــون األربــاح الخاضعــة للضريبــة متاحــة مقابــل تلــك الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم والخســائر الضريبيــة غيــر 
المســتخدمة التــي يمكــن اســتخدامها. ال يتــم اإلعتــراف بموجــودات ومطلوبــات الضريبــة المؤجلــة إذا نشــأ الفــرق المؤقــت والخســائر الضريبيــة 
غيــر المســتخدمة عــن اإلعتــراف المبدئــي )بخــالف إندمــاج األعمــال( بالموجــودات والمطلوبــات فــي معاملــة ال تؤثــر علــى الربــح الخاضــع للضريبــة 

أو الربــح المحاســبي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يتــم اإلعتــراف بمطلوبــات الضرائــب المؤجلــة إذا كان الفــرق المؤقــت ناتًجــا عــن اإلعتــراف المبدئــي 
بالشــهرة.

تتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة لموجــودات الضريبــة المؤجلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل 
معــه توفــر أربــاح ضريبيــة كافيــة للســماح باســترداد كل أو جــزء مــن الموجــودات.

يتــم قيــاس مطلوبــات وموجــودات الضرائــب المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تســوية االلتــزام أو 
األصــل المحقــق، علــى أســاس معــدالت الضرائــب )وقوانيــن الضرائــب( التــي تــم تشــريعها أو تشــريعها بشــكل جوهــري بحلــول نهايــة فتــرة 
التقريــر. يعكــس قيــاس مطلوبــات وموجــودات الضريبــة المؤجلــة العواقــب الضريبيــة التــي ســتتبع مــن الطريقــة التــي تتوقــع بهــا المجموعــة، 

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، إســترداد أو تســديد القيمــة المدرجــة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا.

العائد على السهم

تقــوم المجموعــة بعــرض بيانــات حــول العائــد علــى الســهم. يتــم إحتســاب العائــد علــى الســهم مــن خــالل تقســيم المكاســب أو الخســائر العائــدة 
إلــى مســاهمي المجموعــة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خالل الســنة.

اإلعتراف باإليرادات 

يتــم قيــاس اإلیرادات علــى أســاس البــدل الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه مــن عقــد مــع العميــل ويســتثني المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا 
بالنيابــة عــن أطــراف أخــرى. تعتــرف المجموعــة باإليــرادات عندمــا تقــوم بالســيطرة علــى منتــج أو خدمــة مــا ألحــد العمــالء.

بيع البضائع

عــادًة مــا تشــتمل العقــود المبرمــة مــع العمــالء للمجموعــة لبيــع البضائــع علــى إلتــزام أداء واحــد. اســتنتجت المجموعــة أنــه يجــب االعتــراف 
باإليــرادات مــن بيــع البضائــع عنــد نقطــة زمنيــة معينــة عنــد تحويــل الســيطرة علــى األصــل للعميــل، بشــكل عــام عنــد تســليم البضائــع.

تتضمــن بعــض عقــود بيــع البضائــع التــي يتــم تقديمهــا للعمــالء العديــد مــن البــدالت بمــا فــي ذلــك الحــق فــي اإلعــادة وخصومــات الكميات. ينشــأ 
عــن حــق إعــادة البضائــع وخصومــات الكميــات بــدل متغيــر. يتــم تقديــر البــدل المتغيــر عنــد بدايــة العقــد ويتــم تقييدهــا حتــى يتــم اإلنتهــاء مــن حالــة 

عــدم اليقيــن المرتبطــة بهــا. إن تطبيــق القيــد علــى البــدل المتغيــر يزيــد مــن مقــدار اإليــرادات التــي ســيتم تأجيلهــا.

حق إعادة البضائع
عندمــا يســمح العقــد للعميــل الحــق بإعــادة البضائــع خــالل فتــرة زمنيــة محــددة. يكــون البــدل المســتلم مــن العميــل متغيــر الن العقــد يســمح 
للعميــل بإعــادة المنتجــات، إن وجــدت. تســتخدم المجموعــة طريقــه القيمــة المتوقعــة لتقديــر البضائــع التــي ســيتم إعادتهــا ألن هــذه الطريقــة 
تتنبــأ بشــكل أفضــل بمبلــغ البــدل المتغيــر الــذي ســيكون للمجموعــة الحــق فيــه. تقــوم المجموعــة بتطبيــق المتطلبــات بموجــب المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 15 بخصــوص تقديــرات التقييــد المتعلقــة بالبــدل المتغيــر لتحديــد مبلــغ البــدل المتغيــر الــذي يمكــن إدراجــه فــي ســعر 
المعاملــة. تقــوم المجموعــة بتســجيل إلتــزام مقابــل إعــادة المبلــغ للعميــل وتســجيل أصــل مقابــل الحــق فــي إســترداد المنتجــات مــن العميــل 

بشــكل منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد. 

حسومات الكميات
ــر رجعــي لعمــالء ومنتجــات مختــارة وفقــا للشــروط المحــددة فــي العقــد. يتــم مقاصــة الحســومات  تقــدم المجموعــة حســومات الكميــات بأث
مقابــل المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن قبــل العمــالء عــن عمليــات الشــراء الالحقــة. يــؤدي تطبيــق حســومات الكميــات بأثــر رجعــي إلــى زيــادة 
ــه، قامــت المجموعــة بتطبيــق الطريقــة الصحيحــة لــكل عميــل وفقــًا  ــذي التــي ســيتم الحصــول علي ــر ال ــر البــدل المتغي ــر. ولتقدي البــدل المتغي
لخطــة الخصــم المتفــق عليهــا التــي يتوقــع أنهــا أفضــل مبلــغ بــدل متغيــر. بعــد ذلــك تقــوم المجموعــة بتطبيــق الشــروط المتعلقــة بالتقديــرات 

المقيــدة للبــدل المتغيــر. وفًقــا لذلــك، قامــت المجموعــة باإلعتــراف بمطلوبــات العقــود المتعلقــة بالحســومات المســتقبلية المتوقعــة.

البدالت المدفوعة أو المستحقة للعمالء
تقــوم المجموعــة بدفــع رســوم حصريــة، رســوم العــرض، رســوم إعــادة العــرض، رســوم االفتتــاح ورســوم التســجيل لبعــض العمــالء لتقديــم 
خدمــات مختلفــة. تقــوم المجموعــة بتقييــم فيمــا إذا كانــت هــذه الخدمــات منفصلــة عنــد مقارنتهــا بالســلع المباعــة للعمــالء. بعــد ذلــك يتــم 

ــرادات، علــى التوالــي. اإلعتــراف بالخدمــات المنفصلــة أو غيــر المنفصلــة كمصاريــف بيــع وتوزيــع أو خصمهــا مقابــل اإلي

عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر

تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو )أو يحتــوي علــى( عقــد إيجــار، عنــد بــدء العقــد. تعتــرف المجموعــة بحــق اســتخدام الموجــودات 
والتزامــات اإليجــار المقابلــة فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات عقــد اإليجــار التــي يكــون فيهــا المســتأجر، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل 
)المحــددة كعقــود إيجــار مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل( وعقــود اإليجــار األصــول منخفضــة القيمــة. بالنســبة لهــذه العقــود، تعتــرف المجموعــة 
بمدفوعــات اإليجــار كمصروفــات تشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار مــا لــم يكــن أســاس هنــاك أســاس 

منتظــم آخــر أكثــر تمثيــال للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه اســتهالك المنافــع االقتصاديــة مــن األصــول المؤجــرة.

يتــم قيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار مبدئًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، بعــد الخصــم باســتخدام 
الســعر الضمنــي فــي عقــد اإليجــار. إذا تعــذر تحديــد هــذا المعــدل بســهولة، فــإن المجموعــة تســتخدم معــدل اإلقتــراض المتزايــد.
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تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات عقود اإليجار ما يلي:

· مدفوعات عقود اإليجار الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة األخرى(، ناقصًا أي حوافز عقود إيجار؛	
· ــي باســتخدام المؤشــر أو المعــدل فــي 	 مدفوعــات عقــود اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل، تقــاس بشــكل مبدئ

تاريــخ البــدء؛
· 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 اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.	

يتم عرض مطلوبات عقود اإليجار في بند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

يتــم قيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار الحًقــا مــن خــالل زيــادة القيمــة المدرجــة لعكــس الفائــدة علــى مطلوبــات عقــود اإليجــار )باســتخدام طريقــة 
الفائــدة الفعليــة( ومــن خــالل تخفيــض القيمــة المدرجــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار التــي تــم إجراؤهــا.

تقوم المجموعة بإعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار )وإجراء تعديل مماثل لحق إستخدام الموجودات ذات الصلة( كلما:
· تغيــرت مدة اإلیجار أو أن هنــاك حدث أو تغییر هــام فــي الظــروف التــي تــؤدي إلــى تغییر فــي تقييــم ممارســة خيــار الشــراء، وفــي هــذه الحالــة يتــم 	

إعــادة قيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار مــن خــالل خصــم مدفوعــات اإلیجار المعدلــة باستخدام ســعر الخصــم المعدل.
· تغيــرت مدفوعــات اإليجــار نتيجــة التغييــرات فــي المؤشــر أو المعــدل أو تغييــر فــي المدفوعــات المتوقعــة بموجــب قيمــة متبقيــة مضمونــة، 	

وفــي هــذه الحــاالت يتــم إعــادة قيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار مــن خــالل مدفوعــات اإليجــار المخصومــة المعدلــة باســتخدام معــدل خصــم 
ــم اســتخدام ســعر الخصــم  ــة يت ــم، وفــي هــذه الحال ــدة العائ ــر فــي ســعر الفائ ــر مدفوعــات اإليجــار نتيجــة التغيي ــم تتغي ــر )مــا ل ــدون تغيي ب

المعــدل(.
· تــم تعديــل عقــد اإليجــار وال يتــم احتســاب تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل، وفــي هــذه الحالــة يتــم إعــادة قيــاس مطلوبــات عقــود 	

اإليجــار بنــاًء علــى مــدة عقــد اإليجــار المعــّدل مــن خــالل مدفوعــات اإليجــار المخصومــة المعدلــة باســتخدام ســعر الخصــم المعــدل علــى 
أســاس تاريــخ التعديــل الفعلــي.

لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة.

يتــم إســتهالك حــق إســتخدام الموجــودات علــى مــدى الفتــرة األقصــر مــن مــدة اإليجــار والعمــر اإلنتاجــي لأصــل ذات العالقــة. إذا كان عقــد اإليجــار 
ينقــل ملكيــة األصــل األساســي أو أن تكلفــة حــق االســتخدام تعكــس أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خيــار الشــراء، فــإن قيمــة حــق االســتخدام 

ذات الصلــة يتــم إســتهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لأصــل ذا العالقــة. يبــدأ االســتهالك فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار.

يتم عرض حق إستخدام الموجودات كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

تطبــق المجموعــة المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36 لتحديــد مــا إذا كان حــق إســتخدام األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويتــم إحتســاب أي خســائر 
محــددة فــي انخفــاض القيمــة كمــا هــو موضــح فــي سياســة »الممتلــكات والممتلــكات والمعــدات”.

المجموعة كمؤجر

يتــم اإلعتــراف بالمبالــغ المســتحقة مــن عقــود اإليجــار بموجــب عقــد اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينــة بمبلــغ صافــي اســتثمار المجموعــة فــي عقــود 
اإليجــار. يتــم توزيــع إيــرادات عقــود التأجيــر التمويلــي للفتــرات المحاســبية لتعكــس معــدل عائــد دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار المجموعــة 

القائــم فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار.

يتــم االعتــراف بإيــرادات التأجيــر مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار ذي الصلــة. يتــم إضافــة 
التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد اإليجــار التشــغيلي إلــى القيمــة المدرجــة لأصــل المؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا 

علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

األدوات المالية 

يتــم اإلعتــراف وإلغــاء اإلعتــراف بكافــة الموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصــل مالــي بموجــب عقــد تتطلــب 
شــروطه تســليم األصــل المالــي بموجــب الوقــت المحــدد مــن قبــل الســوق المعنــي. يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة 
باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة، مــا عــدا تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة كإســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والتــي 
يتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة. يتــم اإلعتــراف بتكاليــف المعامــالت المتعلقــة مباشــرة باإلســتحواذ علــى موجــودات ماليــة المصنفــة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة مباشــرًة فــي الربــح أو الخســارة الموحــد.

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

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة حيــث تمثــل تلــك التدفقــات النقديــة فقــط مدفوعــات 
ــذي يتــم قياســه الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة  ــن ال ــدة بالتكلفــة المطفــأة. يتــم قيــاس المكســب أو الخســارة مــن اســتثمار دي رأس المــال والفائ
وليــس جــزًءا مــن عالقــة التحــوط فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد اســتبعاد األصــل أو انخفــاض قيمتــه. يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد مــن هــذه 

الموجــودات الماليــة فــي إيــرادات التمويــل باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي:

· موجــودات ذات تدفقــات نقديــة تعاقديــة والتــي هــي ليســت مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم؛ 	
أو/ و

· أو 	 التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  بهــا لتحصيــل  المحتفــظ  تلــك  نمــوذج األعمــال غيــر  بهــا ضمــن  موجــودات محتفــظ 
أو والبيــع؛  للتحصيــل  بهــا  المحتفــظ 

· موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.	

يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخسارة. 

إنخفاض القيمة

يتم خصم مخصص خسائر اإلستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت بشــكل هــام منــذ االعتــراف المبدئــي، تقــوم المجموعــة بمقارنــة 
مخاطــر حــدوث التخلــف عــن الســداد علــى األداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر مــع وجــود خطــر حــدوث تخلــف علــى األداة الماليــة كمــا فــي 
تاريــخ اإلعتــراف األولــي. عنــد إجــراء هــذا التقييــم، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار كٍل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون معقولــة وقابلــة 
للدعــم، بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه. تشــمل المعلومــات المســتقبلية 
التــي يتــم أخذهــا باإلعتبــار، اآلفــاق المســتقبلية للصناعــات التــي يعمــل فيهــا المدينــون للمجموعــة، ويتــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخبــراء 
االقتصادييــن والمحلليــن المالييــن والهيئــات األخــرى المماثلــة، باإلضافــة إلــى النظــر فــي مختلــف المصــادر الخارجيــة للمعلومــات االقتصاديــة 

الفعليــة والمتوقعــة والمتعلقــة بالعمليــات األساســية للمجموعــة.

على وجه التحديد، تؤخذ المعلومات التالية باإلعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام منذ االعتراف المبدئي:
· تدهور جوهري فعلي أو متوقع في األدوات المالية الخارجية )إن وجدت( أو التصنيف االئتماني الداخلي؛	
· حــدوث تدهــور ملحــوظ فــي مؤشــرات األســواق الخارجيــة لمخاطــر االئتمــان الخاصــة بــأداة ماليــة معينــة، علــى ســبيل 	

المثــال، زيــادة هامــة فــي رصيــد االئتمــان، أســعار مقايضــة العجــز عــن ســداد االئتمــان بالنســبة للمديــن أو طــول الفتــرة 
الزمنيــة؛ أو المبلــغ الــذي تكــون فيــه القيمــة العادلــة ألصــل مالــي أقــل مــن التكلفــة المطفــأة؛

· التغيــرات الســلبية القائمــة أو المتوقعــة فــي األعمــال أو األوضــاع الماليــة أو االقتصاديــة التــي مــن المتوقــع أن تتســبب؛ 	
انخفــاض هــام فــي قــدرة المديــن علــى الوفــاء بالتزامــات ديونــه؛

· تدهور هام فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين؛	
· الزيادات الهامة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين؛	
· حــدوث تغيــر ســلبي فعلــي أو متوقــع هــام فــي البيئــة التنظيميــة واالقتصاديــة أو التكنولوجيــة للمديــن، ممــا يــؤدي إلــى 	

انخفــاض هــام فــي قــدرة المديــن علــى الوفــاء بالتزامــات ديونــه.

بغــض النظــر عــن نتائــج التقييــم أعــاله، تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر اإلئتمــان علــى أصــل مالــي قــد ارتفعــت بشــكل هــام منــذ اإلعتــراف المبدئــي 
عندمــا تتجــاوز مدفوعــات العقــد تاريــخ اإلســتحقاق، مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة معلومــات معقولــة وقابلــة للدعــم تثبــت عكــس ذلــك.

بالرغــم ممــا ســبق، تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر اإلئتمــان علــى األداة الماليــة لــم ترتفــع بشــكل هــام منــذ اإلعتــراف المبدئــي إذا تــم تحديــد األداة 
الماليــة بأنهــا ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريــخ التقريــر. يتــم تحديــد األدوات الماليــة بأنهــا ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة إذا:

كانت األداة المالية لها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛1 (	
يتمتع المقترض بقدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب؛ و1 (	
قــد تــؤدي التغيــرات المعاكســة فــي األوضــاع االقتصاديــة والتجاريــة علــى المــدى الطويــل، ولكنهــا ال تــؤدي بالضــرورة، إلــى 1 (	

الحــد مــن قــدره المقتــرض علــى الوفــاء بالتزاماتــه التدفقيــة النقديــة التعاقديــة.

تأخــذ المجموعــة باإلعتبــار أن األصــل المالــي لــه مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا يكــون لأصــل تصنيــف ائتمانــي خارجــي »درجــة اســتثمارية« 
ــا أو إذا كان التقييــم الخارجــي غيــر متوفــر، فــإن األصــل لــه تقييــم داخلــي لـــ »قائــم األداء«. يعنــي قائــم األداء أن  وفقــًا للتعريــف المفهــوم عالمًي

الطــرف المقابــل لديــه مركــز مالــي قــوي وليــس هنــاك مبالــغ متأخــرة الســداد.
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تقــوم المجموعــة بشــكل منتظــم بمراقبــة فعاليــة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة هامــة فــي مخاطــر االئتمــان وتقــوم 
بمراجعتهــا حســب االقتضــاء لضمــان أن تكــون المعاييــر قــادرة علــى تحديــد الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان قبــل أن يصبــح المبلــغ متأخــر 

الســداد.

أمــا بالنســبة لفئــات معينــة مــن الموجــودات الماليــة المقيمــة فرديــًا علــى أنهــا غيــر منخفضــة القيمــة، فيتــم تقييمهــا النخفــاض القيمــة علــى 
أســاس جماعــي. قــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة محفظــة الذمــم المدينــة الخبــرة الســابقة للمجموعــة فيمــا يتعلــق 
بتحصيــل الدفعــات والزيــادة فــي عــدد الدفعــات المتأخــرة الســداد فــي المحفظــة والتــي تزيــد عــن معــدل فتــرة اإلئتمــان كمــا قــد يشــمل التغيــرات 

الملحوظــة فــي األوضــاع االقتصاديــة الوطنيــة أو المحليــة المترابطــة مــع تعثــر الذمــم المدينــة.

قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

تســتخدم المجموعــة نمــاذج إحصائيــة لحســابات خســائر االئتمــان المتوقعــة للذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى، والتعويضــات الحكوميــة 
المدينــة، المســتحق مــن جهــات ذات لعالقــة واألرصــدة لــدى البنــوك ونقــد. إن خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل لخســائر 
االئتمــان. ُتســتمد المعاييــر المســتخدمة فــي اإلحتســاب مــن النمــاذج اإلحصائيــة مطــورة داخليــًا مــن المجموعــة وبيانــات تاريخيــة أخــرى ويتــم 

تعديلهــا لتعكــس معلومــات مســتقبلية مرجحــة حســب االحتمــاالت.

تقــوم المجموعــة بتقييــم خســائر إنخفــاض القيمــة فــي محفظــة الذمــم المدينــة التجاريــة واألخرى بإســتخدام أســاس قياس الخســارة المتوقعة 
بإســتخدام النهج المبســط.

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

تقــوم المجموعــة بإلغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفــق النقــدي مــن تلــك الموجــودات الماليــة 
أو عنــد تحويــل الموجــودات الماليــة وبمــا فيهــا جميــع المكاســب والمخاطــر المتعلقــة بملكيــة الموجــودات الماليــة إلــى طــرف آخــر. إذا لــم تقــم 
المجموعــة بتحويــل الموجــودات الماليــة بشــكل كامــل أو لــم تقــم بتحويــل جميــع المكاســب والمخاطــر المتعلقــة بملكيــة الموجــودات الماليــة 
ــة  ــراف بحصتهــا المتبقي ــى طــرف آخــر، فــإن المجموعــة تقــوم باإلعت ــم تحويلهــا إل ــة التــي ت وإســتمرت بالســيطرة علــى تلــك الموجــودات المالي
بالموجــودات الماليــة وأي إلتزامــات يتوجــب عليهــا ســدادها. أمــا فــي حالــة إحتفــاظ المجموعــة بشــكل جوهــري بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة 

للموجــودات الماليــة فــإن المجموعــة تســتمر باإلعتــراف بالموجــودات الماليــة.

المطلوبات المالية 

يتــم قيــاس جميــع المطلوبــات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
الخســارة. 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ــأي مكاســب أو خســائر ناتجــة  ــراف ب ــة، مــع االعت ــح أو الخســارة بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل الرب ــة بالقيمــة العادل ــات المالي ــم إدراج المطلوب يت
عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة إلــى الحــد الــذي ال تكــون فيــه جــزء مــن عالقــة التحــوط المحــددة. يشــتمل صافــي 

المكســب أو الخســارة المعتــرف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة أي فائــدة مدفوعــة علــى االلتــزام المالــي. 

ومــع ذلــك، بالنســبة للمطلوبــات الماليــة التــي تــم تحديدهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، يتــم االعتــراف بمبلــغ التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة لاللتــزام المالــي الــذي يعــود إلــى التغييــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر، مــا لــم يكــن لالعتــراف 
بآثــار التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان للمطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن شــأنه أن ينشــئ أو يزيــد مــن عــدم تطابــق المحاســبة فــي الربــح 
أو الخســارة. يتــم إدراج المبلــغ المتبقــي مــن التغييــر فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات فــي بيــان الربــح أو الخســارة. إن التغييــرات فــي القيمــة 
العادلــة التــي تعــود إلــى مخاطــر االئتمــان للمطلوبــات الماليــة والتــي يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر ال يتــم إعــادة تصنيفهــا 

الحقــًا إلــى بيــان الربــح أو الخســارة؛ بــداًل مــن ذلــك، يتــم تحويلهــا إلــى األربــاح المســتبقاة عنــد إلغــاء االلتــزام المالــي.

يتــم االعتــراف بمكاســب أو خســائر عقــود الضمــان المالــي الصــادرة عــن الشــركة والتــي تــم تصنيفهــا مــن قبــل الشــركة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو الخســارة فــي الربــح أو الخســارة.  

ال يوجد لدى الشركة أي مطلوبات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيب التعاقدي.

أدوات حقوق الملكية

إن أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يبرهــن علــى حصــة متبقيــة فــي موجــودات منشــأة مــا بعــد طــرح كافــة مطلوباتهــا. تــم تســجيل أدوات 
الملكيــة التــي أصدرتهــا المجموعــة بالمبالــغ المســتلمة بعــد تنزيــل تكاليــف اإلصــدار المباشــرة.

المطلوبات مالية 

يتــم تصنيــف الذمــم الدائنــة والمســتحقات وإلتزامــات عقــود اإليجــار »كمطلوبــات ماليــة« ويتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، بعــد خصــم 
تكاليــف المعاملــة، ويتــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ويتــم اإلعتــراف بمصاريــف الفوائــد علــى أســاس 

العائــد الفعلــي، باســتثناء المطلوبــات قصيــرة األجــل عندمــا يكــون اإلعتــراف بالفائــدة غيــر مــادي.

إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتوزيــع مصاريــف الفوائــد علــى مــدى الفتــرة المعنيــة. 
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم تمامــًا الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة فــي إطــار العمــر الزمنــي المتوقــع 

ــرة أقصــر، إذا كان ذلــك مناســبًا. ــات الماليــة أو فت للمطلوب

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم إبطال أو إلغاء أو إنتهاء صالحية إلتزامات المجموعة.

استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

إن الشــركة الزميلــة هــي المنشــأة التــي تمــارس المجموعــة تأثيــرًا هامــًا عليهــا وهــي ليســت شــركة تابعــة وال حصــة فــي مشــروع مشــترك. إن 
التأثيــر الهــام هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ولكــن ليــس الســيطرة أو 

الســيطرة المشــتركة علــى تلــك السياســات. 

المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك حيــث يكــون للجهــات التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقوقــًا فــي صافــي موجــودات الترتيــب 
المشــترك. إن الســيطرة المشــتركة هــي المشــاركة المتفــق عليهــا تعاقديــًا للســيطرة علــى الترتيــب التــي تظهــر فقــط عندمــا تســتلزم القــرارات 

حــول األنشــطة ذات العالقــة موافقــة إجماعيــة مــن الجهــات التــي تتشــارك الســيطرة.

يتــم احتســاب نتائــج وموجــودات ومطلوبــات الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية، باســتثناء 
عندمــا يتــم تصنيــف االســتثمار علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع، وفــي هــذه الحالــة يتــم احتســابه وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5. 

بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم االعتــراف باالســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك مبدئًيــا فــي بيــان المركــز المالــي 
الموحــد بالتكلفــة ويتــم تعديلــه الحقــًا لالعتــراف بحصــة المجموعــة فــي الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة أو المشــروع 
المشــترك. عندمــا تزيــد حصــة المجموعــة فــي خســائر الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك عــن حصــة المجموعــة فــي تلــك الشــركة الزميلــة 
أو المشــروع المشــترك )التــي تتضمــن حقوقــًا طويلــة األجــل وتشــكل بالجوهــر جــزءًا مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة(، 
يتــم االعتــراف بهــا إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه لــدى المجموعــة التزامــات قانونيــة أو اســتداللية أو قدمــت دفعــات بالنيابــة عــن الشــركة الزميلــة أو 

المشــروع المشــترك.

يتــم إحتســاب االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة بــدءًا مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه 
المنشــأة المســتثمر بهــا شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك. عنــد اإلســتحواذ علــى اســتثمار فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك، يتــم االعتــراف 
بــأي زيــادة فــي تكلفــة االســتثمار علــى حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات محــددة للمنشــأة المســتثمر بهــا 
كشــهرة وإدراجهــا ضمــن القيمــة المدرجــة لالســتثمار. يتــم االعتــراف بــأي زيــادة فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات 

والمطلوبــات المحــددة علــى تكلفــة االســتثمار، بعــد إعــادة التقييــم، مباشــرًة فــي الربــح أو الخســارة فــي فتــرة إســتحواذ االســتثمار.

ــأي خســارة النخفــاض القيمــة فيمــا  ــراف ب ــد مــا إذا كان مــن الضــروري االعت ــي رقــم 36 لتحدي ــار المحاســبي الدول ــات المعي يتــم تطبيــق متطلب
يتعلــق باســتثمار المجموعــة فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك. عندمــا يكــون ذلــك ضروريــًا، يتــم اختبــار إجمالــي المبلــغ المــدرج لالســتثمار 
)بمــا فــي ذلــك الشــهرة( فيمــا يتعلــق بانخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36 كأصــل فــردي وذلــك مــن خــالل مقارنــة المبلــغ 
الممكــن تحصيلــه لــه )قيمــة االســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع أيهمــا أعلــى( مــع المبلــغ المــدرج لــه. إن أيــة خســارة معتــرف 
بهــا النخفــاض القيمــة ال يتــم تخصيصهــا ألي أصــل، بمــا فــي ذلــك الشــهرة التــي تشــكل جــزءًا مــن المبلــغ المــدرج لالســتثمار. يتــم االعتــراف بــأي 
عكــس لخســارة انخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36 ضمــن النطــاق الــذي يزيــد فيــه المبلــغ القابــل للتحصيــل لالســتثمار 

الحقــًا. 

تتوقــف المجموعــة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة مــن التاريــخ الــذي توقــف فيــه االســتثمار عــن كونــه شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك. 
ــي، تقــوم  ــة أو المشــروع المشــترك الســابق وكانــت الحصــة المســتبقاة هــي أصــل مال عندمــا تحتفــظ المجموعــة بحصــة فــي الشــركة الزميل
المجموعــة بقيــاس الحصــة المســتبقاة بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك التاريــخ ويتــم اعتبــار القيمــة العادلــة كقيمتهــا العادلــة عنــد االعتــراف األولــي 
وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة المدرجــة للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك بتاريــخ التوقــف 
عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة والقيمــة العادلــة أليــة حصــة مســتبقاة وأيــة تحصيــالت مــن اســتبعاد حصــة جزئيــة فــي الشــركة الزميلــة أو 
المشــروع المشــترك عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة مــن اســتبعاد الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. باإلضافــة لذلــك، تقــوم المجموعــة 
باحتســاب كافــة المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك علــى نفــس 
األســاس الــذي قــد يكــون الزمــًا فيمــا إذا قــد تــم اســتبعاد تلــك الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك مباشــرة مــن الموجــودات أو المطلوبــات 
ذات العالقــة. بنــاًء علــى ذلــك، فــي حــال كان ســيتم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن قبــل 
تلــك الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك فــي الربــح أو الخســارة مــن اســتبعاد الموجــودات أو المطلوبــات ذات العالقــة، فــإن المجموعــة 
تقــوم بإعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة )كتعديــل إلعــادة التصنيــف( عندمــا يتــم إســتبعاد الشــركة 

الزميلــة أو المشــروع المشــترك.
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عندمــا تقــوم المجموعــة بتخفيــض حصــة ملكيتهــا فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك ولكنهــا تســتمر فــي اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، 
فــإن المجموعــة تقــوم بإعــادة التصنيــف إلــى الربــح أو الخســارة الحصــة مــن الربــح أو الخســارة التــي تــم االعتــراف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر المتعلقــة بذلــك االنخفــاض فــي حصــة الملكيــة فيمــا لــو كان ســيتم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة إلــى الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد 

الموجــودات أو المطلوبــات ذات العالقــة.

عندمــا تقــوم احــدى منشــآت المجموعــة بالتعامــل مــع شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك لــدى المجموعــة، فــإن األربــاح والخســائر الناتجــة مــن 
ــة الموحــدة للمجموعــة فقــط ضمــن نطــاق  ــات المالي ــراف بهــا فــي البيان ــم االعت ــة أو المشــروع المشــترك يت المعامــالت مــع الشــركة الزميل

الحصــص فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك غيــر المرتبطــة بالمجموعــة.

ــر الماليــة رقــم 9، بمــا فــي ذلــك متطلبــات انخفــاض القيمــة، علــى الحصــص طويلــة األجــل  قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاري
والتــي ال يتــم تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة عليهــا والتــي تشــكل جــزًءا مــن صافــي االســتثمار فــي الشــركة المســتثمر بهــا.

عــالوة علــى ذلــك، عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى الحقــوق طويلــة األجــل، ال تأخــذ المجموعــة فــي اإلعتبــار التعديــالت 
علــى قيمتهــا المدرجــة التــي يتطلبهــا المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 )أي التعديــالت علــى القيمــة المدرجــة للحصــص طويلــة األجــل الناتجــة 

عــن توزيــع خســائر الشــركة المســتثمر بهــا أو تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة وفًقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28(.

التعويضات والمنح الحكومية

يتــم اإلعتــراف بالمبالــغ المدفوعــة للمجموعــة كتعويــض عــن بيــع الدقيــق وعلــف الحيوانــات بأســعار مدعمــة فــي إمــارة أبوظبــي فــي بيــان الربــح 
أو الخســارة الموحــد كخصــم مــن تكلفــة المبيعــات، علــى أســاس منتظــم فــي نفــس الفتــرة التــي تتأثــر فيهــا معاملــة البيــع.

يتــم تقديــم المنــح مــن حكومــة أبوظبــي إلــى المجموعــة لتمويــل بعــض النفقــات التشــغيلية والرأســمالية للمجموعــة ويتــم االعتــراف بهــا 
بقيمتهــا االســمية عنــد وجــود تأكيــد معقــول باســتالم المنــح. تعتبــر القيمــة االســمية هــي التكلفــة التــي يتحملهــا المانــح. ال توجــد شــروط 

صريحــة مرتبطــة بالمنــح الحكوميــة المســتلمة فيمــا عــدا أنــه ينبغــي للمجموعــة اســتخدامها للغــرض المنصــوص عليــه.

يتــم تأجيــل أي فائــض مــن المنــح الحكوميــة التــي لــم يتــم اســتخدامها فــي الســنة التــي اســتلمت بهــا المجموعــة إلــى الفتــرة الالحقــة. يتــم إدراج 
هــذه المنحــة الحكوميــة المؤجلــة فــي المطلوبــات المتداولــة. يتــم تســجيل أي فائــض فــي اإلنفــاق علــى المنــح الحكوميــة المســتلمة كرصيــد 

مســتحق مــن الحكومــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

المنح المتعلقة بالموجودات

يتــم االعتــراف بالمنــح الحكوميــة غيــر الماليــة المتعلقــة بالموجــودات بالقيمــة المدرجــة للموجــودات ويتــم عرضهــا كمنحــة حكوميــة مؤجلــة فــي 
بيــان المركــز المالــي الموجــز الموحــد. يتــم اســتهالك المنحــة علــى مــدى عمــر الموجــودات القابلــة لإلســتهالك ويتــم مقاصتهــا بمصروفــات 

االســتهالك ذات الصلــة بالموجــودات.

المنح المتعلقة بالعمليات

يتــم االعتــراف بالمنــح الحكوميــة األخــرى المتعلقــة بالنفقــات التشــغيلية فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد علــى مــدى الفتــرات الالزمــة 
لمطابقتهــا مــع التكاليــف التــي تهــدف إلــى تعويضهــا، علــى أســاس منتظــم. تظهــر المنــح المتعلقــة بالدخــل بعــد خصــم المصاريــف ذات الصلــة 

عنــد عــرض ذلــك فــي الربــح أو الخســارة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

4. التقديرات واألحكام المحاسبية 

يتــم بصــورة مســتمرة تقييــم التقديــرات واألحــكام التــي تســتند إلــى الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى، بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية 
التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة. فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية الهامــة للمجموعــة، التــي تــم بيانهــا فــي )أنظــر 
إيضــاح 3(؛ قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام التاليــة التــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى قيــم الموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة 

الموحدة.

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية 

تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصــص الحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للذمــم التجاريــة المدينــة. تســتند معــدالت المخصصــات 
علــى األيــام المســتحقة الســداد لمجموعــات مختلفــة مــن العمــالء التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثلــة )أي نــوع العميــل وتقييمــه، والتغطيــة 

ــات الضمــان(. حســب خطاب

تســتند مصفوفــة المخصصــات مبدئيــًا إلــى معــدالت التخلــف التاريخيــة المالحظــة للمجموعــة. ســتقوم المجموعــة بمعايــرة المصفوفــة 
لتعديــل تجربــة خســارة االئتمــان التاريخيــة مــع معلومــات مســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع أن تتدهــور الظــروف االقتصاديــة 
المتوقعــة )أي الناتــج المحلــي اإلجمالــي( خــالل الســنة القادمــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة عــدد حــاالت التخلــف عــن الســداد فــي الســوق، يتــم 
تعديــل معــدالت الســداد التاريخيــة. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة المالحظــة ويتــم تحليــل التغيــرات 

فــي التقديــرات المســتقبلية.

إن تقييــم العالقــة بيــن معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة المالحظــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة والخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة هــو 
تقديــر هــام. يكــون مبلــغ الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة حساســًا للتغيــرات فــي الظــروف والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة. قــد ال تكــون تجربــة 
الخســارة االئتمانيــة الســابقة للمجموعــة والتنبــؤ بالظــروف االقتصاديــة أيًضــا تمثــل تخلــف عــن الســداد الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل. إن 
المعلومــات حــول الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بالذمــم المدينــة التجاريــة للمجموعــة ضمــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة )راجــع 

إيضــاح 3 وإيضــاح 35 »األدوات الماليــة«(.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

تقــوم اإلدارة بتحديــد األعمــار اإلنتــاجیة والقيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات اســتنادا إلــى االســتخدام المحــدد للموجــودات 
ــل التقــدم التكنولوجــي أو االســتخدام المســتقبلي  ــرات الالحقــة فــي الظــروف القائمــة مث ــؤدي التغي ــة المقــدرة لهــا. قــد ت واألعمــار اإلقتصادي

ــرات األوليــة. ــة أو القيــم المتبقيــة عــن التقدي ــى اختــالف األعمــار اإلنتاجيــة الفعلي ــة إل للموجــودات ذات الصل

اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يحــدث انخفــاض القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة المدرجــة لأصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد المبلــغ القابــل لالســترداد، ناقصــًا تكلفــة البيــع أو 
القيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. تســتند القيمــة العادلــة ناقًصــا تكاليــف عمليــة احتســاب اإلســتبعاد علــى البيانــات التــي يمكــن مالحظتهــا 
التــي يمكــن مالحظتهــا  التــي تتــم علــى أســاس عمليــات تجاريــة بحتــة، ألصــول مماثلــة أو أســعار الســوق  مــن معامــالت البيــع الملزمــة، 
ناقًصــا التكاليــف اإلضافيــة لإلســتبعاد مــن الموجــودات. يســتند إحتســاب القيمــة المســتخدمة علــى نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة. 
تســتمد التدفقــات النقديــة مــن الميزانيــة للســنوات الخمــس القادمــة وال تشــمل أنشــطه أعــاده الهيكلــة التــي لــم تلتــزم بهــا المجموعــة بعــد 
أو االســتثمارات المســتقبلية الهامــة التــي ســتعزز أداء الوحــدة المنتجــة للنقــد. تعتبــر القيمــة القابلــة لإلســترداد حساســة لمعــدل الخصــم 
المســتخدم فــي نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة باإلضافــة إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ومعــدل النمــو المســتخدم 
ألغــراض االســتقراء. إن هــذه التقديــرات هــي األكثــر صلــة بالشــهرة التجاريــة وغيرهــا مــن األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر 
المحــددة التــي تعتــرف بهــا المجموعــة. تــم اإلفصــاح عــن االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدات 

ــة الموحــدة )انظــر اإليضــاح 8 و 9(. ــات المالي المنتجــة للنقــد، بمــا فــي ذلــك تحليــل الحساســية، وتوضيحهــا فــي هــذه البيان
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مخصص المخزون المتقادم

تقــوم اإلدارة بمراجعــة أعمــار وحــركات بنــود مخزونهــا لتقييــم الخســائر مــن التقــادم علــى أســاٍس منتظــم. عنــد تحديــد مــا إذا كان مــن المقــرر 
تســجيل المخصصــات للتقــادم فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد، تقــوم اإلدارة بإصــدار أحــكام حــول مــا إذا كانــت هنــاك أي بيانــات يمكــن 
مالحظتهــا تشــير إلــى إمكانيــة نفــاذ المنتــج فــي المســتقبل وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لهــذا المنتــج والمــواد الخــام المنتهيــة صالحيتهــا أو 

التــي إقتــرب تاريــخ انتهــاء صالحيتهــا والمــواد الخــام والبضائــع تامــة الصنــع.

تحديد مدة عقد اإليجار

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تحقــق حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد، أو خيــار 
اإلنهــاء. يتــم إدراج خيــارات التمديــد )أو الفتــرات الالحقــة لخيــارات اإلنهــاء( فــي مــدة التأجيــر فقــط إذا كان عقــد اإليجــار مؤكــًدا بشــكل معقــول 
)أو عــدم إنهاؤهــا(. لــم يتــم إدراج التدفقــات النقديــة المســتقبلية المحتملــة فــي التــزام اإليجــار ألنــه ليــس مــن المؤكــد بشــكل معقــول أن عقــود 

اإليجــار ســيتم تمديدهــا )أو عــدم إنهاؤهــا(.

خصم مدفوعات عقود اإليجار

يتــم خصــم مدفوعــات عقــود اإليجــار باســتخدام معــدل اإلقتــراض المتزايــد للمجموعــة باســتثناء بعــض العقــود المتعلقــة بــاألرض والمبانــى، 
حيــث يتــم اســتخدام المعــدل الضمنــي فــي عقــد اإليجــار. قامــت اإلدارة بتطبيــق األحــكام والتقديــرات لتحديــد معــدل اإلقتــراض المتزايــد عنــد بــدء 

عقــد اإليجــار.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول التقديــرات المحاســبية واألحــكام واإلفتراضــات الهامــة فــي قيــاس القيــم العادلــة تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن هــذه 
البيانــات الماليــة الموحــدة.

تحديد تاريخ االستحواذ في اندماج األعمال

ــة رقــم 3 »إندمــاج األعمــال«،  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــا للمعي ــخ االســتحواذ. وفًق ــد تاري مــن الخطــوات الهامــة فــي إندمــاج األعمــال هــو تحدي
يتــم تحديــد تاريــخ االســتحواذ علــى أســاس التاريــخ الــذي يحصــل فيــه المســتحوذ علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتحوذ عليهــا. يعتبــر تاريــخ 
االســتحواذ هامــًا ألنــه يحــدد متــى يقــوم المســتحوذ باإلعتــراف وقيــاس البــدل المحــول، الموجــودات المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات المقبولــة. 
يتــم توحيــد نتائــج الشــركة المســتحوذ عليهــا اعتبــاًرا مــن هــذا التاريــخ. فــي إندمــاج األعمــال المتأثــرة باتفاقيــة البيــع والشــراء، يكــون تاريــخ 
اإلســتحواذ هــو تاريــخ اإلغــالق أو اإلنتهــاء المحــدد بشــكل عــام. غالًبــا مــا يكــون واضًحــا بســهولة مــن هيــكل إندمــاج األعمــال وشــروط اتفاقيــة 

البيــع والشــراء )إذا كان قابــل للتطبيــق( ولكــن هــذا ليــس هــو الحــال دائًمــا.

يوضــح المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3 أن التاريــخ الــذي يحصــل فيــه المســتحوذ علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتحوذ عليهــا هــو 
بشــكل عــام التاريــخ الــذي يقــوم فيــه المشــتري بتحويــل البــدل بشــكل قانونــي، اإلســتحواذ علــى الموجــودات، والمطلوبــات المقبولــة للشــركة 
المســتحوذ عليهــا - تاريــخ اإلغــالق. ومــع ذلــك، يجــب علــى المســتحوذ أن يأخــذ فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة فــي تحديــد 

تاريــخ االســتحواذ، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تحقيــق الســيطرة فــي تاريــخ إمــا قبــل أو بعــد تاريــخ اإلغــالق.

خــالل ســنة 2021، أبرمــت المجموعــة العديــد مــن معامــالت إندمــاج األعمــال الجديــدة )إيضــاح 37(. نظــرت اإلدارة فــي جميــع الجوانــب القانونيــة 
التفاقيــات البيــع والشــراء والحقائــق والظــروف ذات الصلــة حــول كل معاملــة مــن أجــل تحديــد تواريــخ االســتحواذ علــى هــذه المعامــالت وفًقــا 

للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3.

لتســهيل األمــر، قامــت اإلدارة بتوحيــد عمليــات االســتحواذ كمــا فــي بدايــة الشــهر الــذي تــم فيــه تحديــد تاريــخ االســتحواذ وتقييم أن هــذا االفتراض 
لــم يكــن لــه أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحدة.

قياس القيمة العادلة للبدالت المحتملة

يــام تقييــم البــدالت المحتملــة مــن إندمــاج األعمــال بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ كجزء مــن اندماج األعمــال. عندما ســتوفي المطلوبات 
المحتملــة تعريــف االلتــزام المالــي، يتــم إعــادة قياســها الحًقــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر. يســتند تحديــد القيمــة العادلــة إلــى تقييــم 

مفصــل ألهــداف األداء. تأخــذ االفتراضــات الرئيســية فــي االعتبــار احتمــال تحقيــق كل هــدف أداء وعامــل الخصــم.

كجــزء مــن المحاســبة عــن عمليــات االســتحواذ علــى شــركة الفيصــل للمخابــز والحلويــات ذ.م.م، وشــركة شــركة بقــالوة ميــد بتــر وشــركة 
ــخ االســتحواذ وإعــادة  ــة تقــدر بـــ 123,696 ألــف درهــم فــي تاري ــة بقيمــة عادل ــراف بالبــدالت المحتمل ــم االعت ــات المحــدودة، ت ــان للحلوي ميديتريني

قياســها كمــا فــي التقريــر التاريــخ )راجــع إيضــاح 37(. قــد تتطلــب التطــورات المســتقبلية مزيــد مــن التعديــالت علــى التقديــر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

5. حق إستخدام الموجودات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

50,86895,260-44,392في 1 يناير 2020
21,05327,154-6,101إضافات
)3,884()304(-)3,580(إنهاءات

-2,784-)2,784(إعادة التصنيف
)28()2(-)26(فروقات تحويل عمالت أجنبية

74,399118,502-44,103في 31 ديسمبر 2020

15,80323,641-7,838إضافات
إستحواذ من خالل إندماج أعمال 

)إيضاح 37(
35,80111,2694,32051,390

)4,120(--)4,120(إنهاءات
19)4(-23فروقات تحويل عمالت أجنبية

83,64511,26994,518189,432في 31 ديسمبر 2021

اإلطفاء المتراكم

12,28519,722-7,437في 1 يناير 2020
16,21025,786-9,576محمل للسنة

)108()70(-)38(إنهاءات
715-8فروقات تحويل عمالت أجنبية

28,43245,415-16,983في 31 ديسمبر 2020
16,20067318,65835,531محمل للسنة

)1,282(--)1,282(إنهاءات
1996164324فروقات تحويل عمالت أجنبية

32,10073447,15479,988في 31 ديسمبر 2021

القيمة المدرجة

51,54510,53547,364109,444في 31 ديسمبر 2021

45,96773,087-27,120في 31 ديسمبر 2020

تــم تخصيــص مصاريــف اإلطفــاء للســنة بشــكل أساســي لتكلفــة المبيعــات ومصاريــف البيــع والتوزيــع بمبلــغ 9,2 مليــون درهــم )2020: 4 
مليــون درهــم( و 26 مليــون درهــم )2020: 21,5 مليــون درهــم( علــى التوالــي.
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2020 2021

ألف درهم ألف درهم

73,932 134,204 إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات

)2,849( - نقص في مبالغ مدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت ومعدات

71,083 134,204 إستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية الموحد

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

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

92,319 129,284 تكلفة المبيعات )إيضاح 24(

9,297 10,964 مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 25(

6,155 11,493 مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 26(

228 189 تكاليف البحث والتطوير )إيضاح 27(

107,999 151,930

7. إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 
2021

ألف درهم

- الرصيد اإلفتتاحي

5,167 إستثمار في مشروع مشترك

19,084 إستثمار في شركة زميلة

24,251 الرصيد الختامي

استثمار في مشروع مشترك
يمثــل االســتثمار فــي مشــروع مشــترك حصــة بنســبة 50٪ فــي رأس مــال شــركة بالميــرا لزراعــة التمــور والتجــارة ذ.م.م. )تأسســت فــي األردن( 
تــم االســتحواذ عليهــا فــي ســنة 2021 مــن خــالل االســتحواذ علــى شــركة الفوعــة ذ.م.م. )راجــع إيضــاح 37(. يتــم المحاســبة عــن المشــروع 

ــة الموحــدة. ــات المالي ــة فــي هــذه البيان المشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي

يتمثــل النشــاط الرئيســي للمشــروع المشــترك فــي اســتصالح األراضــي الزراعيــة، زراعــة وإنتــاج جميــع أنــواع المنتجــات الزراعيــة، تعبئــة وتغليــف 
الخضــروات والفواكــه، تنميــة المحاصيــل الزراعيــة، امتــالك وإنشــاء مــزارع التمــور والتجــارة بمنتجاتهــا.

 فيما يلي الحركة في اإلستثمار في مشروع مشترك خالل السنة:

2021

ألف درهم

- الرصيد اإلفتتاحي

8,067 إستحواذ من خالل إندماج أعمال

)2,900 ( الحصة في خسارة مشروع مشترك

5,167 الرصيد الختامي

فيما يلي ملخص ألحدث المعلومات المالية المتاحة حول االستثمار في مشروع مشترك:

2021

ألف درهم

22,243 مجموع الموجودات

)16,443 ( مجموع المطلوبات

5,800 صافي الموجودات

)5,800 ( خسارة السنة

)2,900 ( الحصة في خسارة مشروع مشترك

استثمار في شركة زميلة

يمثــل االســتثمار فــي شــركة زميلــة حصــة بنســبة 31٪ فــي رأس مــال شــركة قطــوف وهــال التجاريــة، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. اســتحوذت المجموعــة علــى الشــركة الزميلــة فــي ســنة 2021 مــن خــالل االســتحواذ علــى مجموعــة 
بــي إم بــي )إيضــاح 37(. يتــم المحاســبة عــن الشــركة الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. إن النشــاط 

الرئيســي للشــركة الزميلــة هــو تجــارة المــواد الغذائيــة والوجبــات الخفيفــة.

فيما يلي الحركة في االستثمار المؤقت في شركة زميلة خالل السنة:

2021

ألف درهم

19,084 تم اإلستحواذ عليها من خالل إندماج أعمال )مؤقت( )إيضاح 37(
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فيما يلي ملخص ألحدث المعلومات المالية المتاحة حول االستثمار في شركة زميلة:

2021

ألف درهم

76,147 مجموع الموجودات

)29,691( مجموع المطلوبات

46,456 صافي الموجودات

26,704 ربح السنة

8. الشهرة 
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

275,933 275,933 الرصيد اإلفتتاحي
- 1,370,099 تم اإلستحواذ عليها من خالل إندماج أعمال )إيضاح 37(

275,933 1,646,032 الرصيد الختامي

ألغــراض إختبــار إنخفــاض القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة التجاريــة علــى الوحــدات المنتجــة للنقــد فــي المجموعــة حيــث يتــم مراقبــة الشــهرة 
لأغــراض اإلداريــة الداخليــة. فيمــا يلــي إجمالــي القيمــة المدرجــة للشــهرة المخصصــة لــكل وحــدة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم الدولة

61,855 61,855 اإلمارات  قطاع األنشطة الزراعية
31,131 31,131 اإلمارات  قطاع األنشطة اإلستهالكية )مياه العين(
2,486 2,486 تركيا قطاع األنشطة اإلستهالكية )أغذية تركيا(

92,864 92,864 اإلمارات  قطاع األنشطة اإلستهالكية )البيان(
87,597 87,597 السعودية قطاع األنشطة اإلستهالكية )دلتا(

- 102,465 اإلمارات  قطاع األنشطة االستهالكية )الفوعة(
- 97,160 الكويت قطاع األنشطة االستهالكية )الفيصل(
- 264,092 األردن قطاع األنشطة االستهالكية )النبيل(
- 425,401 مصر قطاع األنشطة االستهالكية )أطياب(
- 480,981 اإلمارات  قطاع األنشطة االستهالكية )بي ام بي( )المؤقت(

275,933 1,646,032

اســتندت القيــم القابلــة لالســترداد الخاصــة بالوحــدات المنتجــة للنقــد لقطــاع األنشــطة الزراعيــة وقطــاع األنشــطة اإلســتهالكية إلــى قيمهــا فــي 
اإلســتخدام المحــددة مــن قبــل اإلدارة. تــم تحديــد القيمــة المدرجــة لهــذه الوحــدات علــى أنهــا أقــل مــن القيــم القابلــة لالســترداد.

تــم تحديــد القيــم المســتخدمة خــالل التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة الناتجــة عــن االســتخدام المســتمر للوحــدات. تــم توقــع 
التدفقــات النقديــة علــى أســاس الخبــرة الســابقة والخطــة الخمســية لأعمــال المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة. يفتــرض أن الوحــدات المنتجــة للنقــد 
المتعلقــة بعمليــات االســتحواذ األخيــرة للمجموعــة علــى قطــاع األنشــطة االســتهالكية )أطيــاب( وقطــاع األنشــطة االســتهالكية )بــي إم بــي( 

)المؤقــت( أن تكــون مماثلــة لقيمهــا المدرجــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 نتيجــة عمليــات االســتحواذ والتقييــم األخيــرة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض قيمة الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة:

النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

1% 2,1%-1% قطاع األنشطة الزراعية

3,4%-0,3% 3,8%-2,7% قطاع األنشطة اإلستهالكية )مياه العين(

14%-2% 6%-5% قطاع األنشطة اإلستهالكية )أغذية تركيا(

7,4%-6% 9,5%-1,5% قطاع األنشطة اإلستهالكية )البيان(

5%-4% 6%-4% قطاع األنشطة اإلستهالكية )دلتا(

- 5%-3,8% قطاع األنشطة االستهالكية )الفوعة(

- 3,3%-0% قطاع األنشطة االستهالكية )الفيصل(

- 18,6%-12,2% قطاع األنشطة االستهالكية )النبيل(

معدل الخصم )٪(

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

9,1% 9,1% قطاع األنشطة الزراعية

8,2% 8,4% قطاع األنشطة اإلستهالكية )مياه العين(

11,5% 13% قطاع األنشطة اإلستهالكية )أغذية تركيا(

8,2% 8,4% قطاع األنشطة اإلستهالكية )البيان(

7,5% 8,5% قطاع األنشطة اإلستهالكية )دلتا(

- 9,6% قطاع األنشطة االستهالكية )الفوعة(

- 8,1% قطاع األنشطة االستهالكية )الفيصل(

- 9,6% قطاع األنشطة االستهالكية )النبيل(

تمثــل القيــم المخصصــة لالفتراضــات الرئيســية تقييــم اإلدارة للتوجهــات المســتقبلية فــي قطــاع األغذيــة والمشــروبات إســتنادًا إلــى كٍل مــن  
المصــادر الخارجيــة والداخليــة.

تحليل الحساسية

قامــت المجموعــة بإجــراء تحليــل لحساســية إختبــار إنخفــاض القيمــة بنــاًء علــى التغييــر فــي اإلفتراضــات الرئيســية المســتخدمة لتحديــد القيمــة 
القابلــة لإلســترداد لــكل مجموعــة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا. تتوقــع اإلدارة أنــه ال يوجــد أي تغييــر محتمــل 
معقــول فــي أي مــن االفتراضــات الرئيســية المذكــورة أعــاله قــد ينتــج عنــه القيمــة المدرجــة للوحــدة المنتجــة للنقــد بمــا فــي ذلــك الشــهرة 

التجاريــة لتتجــاوز قيمتهــا القابلــة لالســترداد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

9.  موجودات غير ملموسة

العالمات
التجارية

الرخص
العالقات/

العقود مع 
العمالء

حقوق 
مياه الينابيع

المجموعأخرى

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3,93431882,908-52,13526,521في 1 يناير 2020
)2,459()17(---)2,442(اإلطفاء

)939()54()796(--)89(فروقات تحويل عمالت

3,13824779,510-49,60426,521في 31 ديسمبر 2020
تم اإلستحواذ عليها من خالل 

9,000373,642-282,01124,56358,068إندماج أعمال )إيضاح 37(
)12,672()12(-)4,130(-)8,530(اإلطفاء

)1,370()88()1,431(--149فروقات تحويل عمالت

323,23451,08453,9381,7079,147439,110في 31 ديسمبر 2021

ُيعتبــر العمــر اإلنتاجــي لحقــوق ميــاه الينابيــع غيــر محــدد المــدة وفقــا لشــروط اإلتفاقيــة، فــي حيــن تــم الحصــول علــى الرخصــة مــع خيــار التجديــد 
فــي نهايــة الفتــرة بتكلفــة قليلــة أو بــدو تكلفــة، ممــا يســمح للمجموعــة بتحديــد أن هــذا هــذه الرخصــة لهــا عمــر إنتاجــي غيــر محــدد المــدة. إن 
المجموعــة ليســت علــى درايــة بــأي عوامــل قانونيــة أو تنظيميــة أو تعاقديــة أو تنافســية أو إقتصاديــة أو أي عوامــل أخــرى ماديــة يمكــن أن تقلــل 

مــن العمــر اإلنتاجــي لهــذه الحقــوق. وبنــاًء علــى ذلــك، ال يتــم إطفــاء الرخصــة وال حقــوق ميــاه الينابيــع.

لغــرض إختبــار إنخفــاض القيمــة، تــم تحديــد القيــم المســتخدمة مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية الناتجــة عــن االســتخدام 
المســتمر لهــذه الوحــدات. تــم تقديــر التدفقــات النقديــة بنــاًء علــى الخبــرة المكتســبة بنــاًء علــى خطــة عمــل لمــدة خمــس ســنوات لحقــوق ميــاه 

ــة: ــع والرخصــة باســتخدام االفتراضــات الرئيســية التالي الينابي

النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(

2020 2021

14%-2% 6%-5% حقوق مياه الينابيع

17%-7% 14%-4% الترخيص )الرماح(

- 3,3%-0% الترخيص )الفيصل(

معدل الخصم )%(

2020 2021

11,5% 13% حقوق مياه الينابيع

8,1% 9,3% الترخيص )الرماح(

- 8,1% الترخيص )الفيصل(

تمثــل القيــم المخصصــة لإلفتراضــات الرئيســية تقييــم اإلدارة للتوجهــات المســتقبلية فــي قطــاع األغذيــة والمشــروبات إســتنادًا إلــى كٍل مــن 
المصــادر الخارجيــة والداخليــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

10. مخزون
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

201,427 468,118 مواد خام ومواد تعبئة
3,412 25,793 أعمال قيد اإلنجاز

94,597 152,138 بضائع تامة الصنع
74,307 97,753 قطع غيار ومواد مستهلكة
4,359 5,960 بضائع في الطريق

378,102 749,762

)32,088( )41,521( مخصص مخزون بطيء الحركة

346,014 708,241

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

23,898 32,088 الرصيد االفتتاحي
- 11,354 تم اإلستحواذ عليها من خالل إندماج أعمال )إيضاح 37(

23,091 17,992 المحمل للسنة
)14,901( )19,913( مبالغ مشطوبة

32,088 41,521 الرصيد الختامي

1. ذمم مدينة تجارية وأخرى
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

550,638 826,183 ذمم مدينة تجارية
)116,345( )141,850( مخصص خسائر إنخفاض القيمة

434,293 684,333

61,349 56,561 ذمم مدينة أخرى
32,127 72,150 مصاريف ودفعات مدفوعة مقدمًا 

527,769 813,044
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

11. ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع(
فيما يلي الحركة في مخصص خسائر إنخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خالل السنة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

55,865 116,345 الرصيد االفتتاحي
- 27,776 تم اإلستحواذ عليها من خالل إندماج أعمال 

62,066 12,674 محمل للسنة
)1,586( )14,945( مبالغ مشطوبة

116,345 141,850 الرصيد الختامي

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل مخاطــر الذمــم المدينــة التجاريــة بنــاًء علــى مصفوفــة المخصــص للمجموعــة. بمــا أن تجربــة الخســارة االئتمانيــة 
الســابقة للمجموعــة ال تظهــر نمــط خســارة مختلــف بشــكل هــام لقنــوات العمــالء المختلفــة، فــإن مخصــص الخســارة بنــاًء علــى حالــة 

ــر بيــن قواعــد العمــالء المختلفــة للمجموعــة. اإلســتحقاق الســابقة ال يختلــف بشــكل كبي

فيما يلي تحليل أعمار إجمالي الذمم المدينة والخسائر االئتمانية المتوقعة:

كما في 31 ديسمبر 2021:

مخصص الخسارة 
اإلئتمانية المتوقعة

الخسارة 
اإلئتمانية المتوقعة

إجمالي 
الذمم المدينة

ألف درهم % ألف درهم

28,880 6,6% 440,687 لم تتجاوز فترة إستحقاقها
12,213 11,2% 108,961 صفر – 90 يوم
5,735 33,4% 17,163 91- 180 يوم
2,537 17,3% 14,694 181-270 يوم

10,116 31,4% 32,261 271-360 يوم
82,369 38,8% 212,417 أكثر من 361 يوم

141,850 17,2% 826,183

كما في 31 ديسمبر 2020:

مخصص الخسارة 
اإلئتمانية المتوقعة

الخسارة 
اإلئتمانية المتوقعة

إجمالي 
الذمم المدينة

ألف درهم % ألف درهم

10,270 5,4% 191,068 لم تتجاوز فترة إستحقاقها
7,888 9,2% 85,805 صفر – 90 يوم
3,788 15,3% 24,802 91- 180 يوم
4,981 12,8% 38,779 181-270 يوم
5,369 25,5% 21,080 271-360 يوم

84,049 44,5% 189,104 أكثر من 361 يوم

116,345 21,1% 550,638

تقــوم المجموعــة باإلعتــرف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة للذمــم المدينــة التجاريــة باســتخدام النهــج المبســط. ولتحديــد 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تــم تصنيــف جميــع الذمــم المدينــة إلــى خمــس فئــات، وتــم تحديــد معــدل الخســارة اإلئتمانيــة لــكل فئــة باســتخدام 

مصفوفــة مخصــص:

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

تــم تعديــل هــذه العوامــل بالنســبة للعوامــل الخاصــة بالمدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامــة وتقييــم كٍل مــن االتجــاه الحالــي وكذلــك 
التوقعــات للظــروف فــي تاريــخ التقريــر، بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة لأمــوال، حســب الحاجــة.

12. تعويضات حكومية مستحقة

تتعلــق التعويضــات الحكوميــة المســتحقة بأمــوال يتــم دفعهــا للمجموعــة عــن بيــع الدقيــق وعلــف الحيوانــات بأســعار مدعومــة فــي إمــارة 
أبوظبــي.

فيما يلي الحركة في التعويضات الحكومية المستحقة خالل السنة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

27,782 12,451 الرصيد اإلفتتاحي
120,440 150,708 تعويضات للسنة

)135,771( )152,876( المبالغ المستلمة

12,451 10,283 الرصيد الختامي

13.  أرصدة ومعامالت مع جهات ذات عالقة

قامــت المجموعــة، فــي ســياق األعمــال اإلعتياديــة، بإبــرام مجموعــة متنوعــة مــن المعامــالت وفًقــا لشــروط وأحــكام متفــق عليهــا، مــع شــركات 
أو منشــآت أو أفــراد التــي تقــع ضمــن تعريــف الجهــة ذات العالقــة كمــا هــو محــدد فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 24 »إفصاحــات الجهــات 

ذات العالقــة«.

تعتبــر الجهــات أنهــا ذات عالقــة إذا كان ألحــد األطــراف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة تأثيــر هــام علــى الطــرف اآلخــر عنــد 
اتخــاذ القــرارات الماليــة أو التشــغيلية. 

تتألف الجهات ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم التابعة.
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أ( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

20,244 21,575 تعويضات قصيرة األجل

4,083 3,983 تعويضات طويلة األجل

24,327 25,558

ب( مبالغ مستحقة لجهة ذات عالقة

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

4,895 -
شركة الفوعة ذ.م.م.- 2021: شركة تابعة )2020: شركة حليفة( 

– راجع إيضاح 37  

ج( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

172 138 شركة دبي للكابالت )الخاصة( المحدودة - شركة حليفة

165 288 شركة اإلمارات لصناعات الحديد ذ.م.م. – شركة حليفة

71 - الشركة القابضة العامة )صناعات( – الشركة األم

- 14,352 شركة قطوف وحال التجارية - شركة زميلة

408 14,778

د( معامالت مع جهات ذات عالقة
فيما يلي المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

27,371 611 مبيعات
5,694 - مشتريات

)15( 211 مصاريف معاد تحميلها

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

14. نقد وأرصدة لدى البنوك
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

2,992 5,168 نقد في الصندوق
177,475 248,032 حسابات جارية وحسابات توفير

180,467 253,200 نقد وأرصدة لدى البنوك

)24,996( )24,969( حساب مقّيد 
- )368( حسابات بنكية مكشوفة )إيضاح 16(

155,471 227,863 النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموحد

180,467 253,200 نقد وأرصدة لدى البنوك
595,042 870,057 ودائع بنكية

775,509 1,123,257 النقد ومرادفات النقد في بيان المركز المالي الموحد

إن الودائــع البنكيــة هــي ثابتــة لفتــرة ال تزيــد عــن ســنة واحــدة وال تقــل عــن ثالثــة أشــهر )2020: ال تزيــد عــن ســنة واحــدة وال تقــل عــن ثالثــة أشــهر(. 
إن الفوائــد المحققــة علــى هــذه الودائــع هــي وفقــًا ألســعار الســوق الســائدة، وتقــارب القيــم المدرجــة لهــذه الموجــودات قيمتهــا العادلــة.

يمثــل الحســاب المقيــد المبلــغ المخصــص لدفــع توزيعــات األربــاح المتعلقــة بســنة 2009 إلــى 2014. تــم تســجيل مبلــغ مســاوي كإلتــزام فــي 
الذمــم الدائنــة التجاريــة واألخــرى. لــم يتــم إدراج هــذا الرصيــد النقــدي المقّيــد فــي النقــد ومرادفــات النقــد ألغــراض بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد.

تــم تقييــم األرصــدة لــدى البنــوك بــأن لهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة للتخلــف عــن الســداد. بنــاًء علــى ذلــك، قامــت إدارة المجموعــة بتقديــر 
مخصــص الخســارة علــى األرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة فتــرة التقريــر بمبلــغ يعــادل الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهرا. ال يوجــد أي 
مــن األرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة فتــرة التقريــر متأخــرة الســداد، ومــع األخــذ باالعتبــار الخبــرة التاريخيــة فــي التخلــف عــن الســداد والتصنيفــات 
االئتمانيــة الحاليــة للبنــك، قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم أنــه ال يوجــد إنخفــاض فــي القيمــة، وبالتالــي لــم تقــم بتســجيل أيــة مخصصــات خســائر 

علــى هــذه األرصــدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

15. مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

مبالغ معترف بها في بيان المركز المالي الموحد

80,458 81,225 الرصيد اإلفتتاحي
12,633 13,837 تكاليف الخدمة )بما في ذلك الفوائد(

- 46,613 تم اإلستحواذ عليها من خالل إندماج األعمال )إيضاح 37(
)12,017( )16,291( المدفوع من التعويضات

- )2,393( إعادة تصنيف
)30( )56( فروقات تحويل عمالت

181 882 خسائر إعادة القياس

81,225 123,817 الرصيد الختامي

مبالغ معترف بها في بيان الربح او الخسارة الموحد

10,223 12,327 تكاليف الخدمة الحالية
183 - خسارة من التسويات

2,227 1,510 مصاريف الفوائد

12,633 13,837

مبالغ معترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد

)872( 1,672 تأثير التغيرات في االفتراضات الديموغرافية
5,157 )5(3,08 تأثير التغيرات في االفتراضات المالية

)4,104( 2,295 تأثير تعديالت الخبرة

181 882

افتراضات إكتوارية هامة 

2% 3% معدل الخصم

%3 لجميع المنشآت 
سنويًا 

%3 لجميع المنشآت 
باستثناء الشركة التابعة 

في الكويت
 %5 سنويًا 

معدل زيادة الراتب

تحليل الحساسية

معدل الخصم

4,200 6,131 -%50 نقطة أساس
)3,920( 5,747 +%50 نقطة أساس

معدل زيادة الرواتب

3,935 5,764 -%50 نقطة أساس
)4,182( 6,111 +%50 نقطة أساس

تتوقع المجموعة أن يبلغ إجمالي دفعات التعويضات 16,466 ألف درهم في سنة 2022 )2020: 10,637 ألف درهم في سنة 2021(. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

16. قروض بنكية

فيما يلي الشروط التعاقدية للقروض والقروض التي تحمل فائدة المجموعة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

مطلوبات متداولة:

286,587 406,173 تسهيالت إئتمانية

- 368 حسابات بنكية مكشوفة

11,971 15,683 قروض ألجل

298,558 422,224

مطلوبات غير متداولة:

237,488 1,636,953 قروض ألجل

الشروط وجدول السداد

)المبالغ باأللف درهم(

20212020

معدل إيضاحات 
الفائدة

سنة 
اإلستحقاق

القيمة 
اإلسمية/ 

السقف

القيمة 
المدرجة

القيمة 
اإلسمية/ 

السقف

القيمة 
المدرجة

قروض قصيرة 
األجل /

حسابات بنكية 
مكشوفة

هامش + معدل 
مرجعي*

2022389,53462,088197,77055,936

هامش + معدل تسهيالت إئتمانية
مرجعي*

2022900,189344,453867,250230,651

--2026550,950550,950ليبور + هامش*)أ(قرض ألجل 1
--2026550,950550,950ليبور + هامش*)أ(قرض ألجل 2
--2026150,000150,000إيبور + هامش*)أ(قرض ألجل 3
--2026150,593150,593ليبور + هامش*)أ(قرض ألجل 4
--20259,8949,894ليبور + هامش*)ب(قرض ألجل 5
2025183,670183,670183,670183,670ليبور + هامش*)ج(قرض ألجل 6
 202619,66619,66621,729كيبور + هامش*)د(قرض ألجل 7

21,729
44,06044,060 202534,23734,237سايبور + هامش*)ه(قرض ألجل 8

--20233,8242,676 / 2024إيبور + هامش*قروض ألجل أخرى

2,943,5072,059,1771,314,479536,046المجموع
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* تشــمل األســعار المرجعيــة ليبــور، ســايبور، إيبــور، كيبــور، أوراق دفــع لصالــح البنــك المركــزي األردنــي. ويتــراوح الهامــش علــى القــروض 
والتســهيالت المذكــورة أعــاله مــن 0,4٪ إلــى 1,05٪ )2020: 0,40٪ - 0,95٪( لإلمــارات العربيــة المتحــدة و 0,5%-2,85% )2020: 0,50%-2,85%( 

للخــارج.

( خــالل الســنة، اســتفادت المجموعــة مــن أربعــة قــروض طويلــة األجــل بقيمــة 1,402,493 ألــف درهــم لمــدة خمــس ســنوات 	(أ
تســتحق الســداد فــي ســنة 2026. إن جميــع دفعــات القــروض عبــارة عــن ســداد للمبالــغ األصليــة بدفعــة واحــدة عنــد 

ــة بضمــان الشــركات. االســتحقاق. إن القــروض مضمون

( عنــد االســتحواذ علــى شــركة النبيــل للصناعــات الغذائيــة ذ.م.م. )إيضــاح 37(، قامــت المجموعــة بتوحيــد إلتــزام قــروض 	(أ
بنكيــة بالدينــار األردنــي والــدوالر األمريكــي بمــا يعــادل 9,894 ألــف درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. وتحمــل القــروض فائــدة 
تتــراوح بيــن 3٪ و 6,5٪ وتســتحق الســداد علــى مــدى فتــرة تتــراوح بيــن 48 إلــى 60 شــهرا. إن القــروض مضمونــة مــن خــالل 
أرض ومبنــى مســتودع. وقــد قامــت المجموعــة بتســديد الرصيــد بالكامــل فــي الفتــرة الالحقــة وهــي حاليــا بصــدد اســتبدال 

التعهــد الحالــي بضمــان مــن الشــركات لتتماشــى مــع ترتيبــات القــروض األخــرى للمجموعــة.

( اســتفادت المجموعــة مــن قــرض طويــل األجــل بقيمــة 183,670 ألــف درهــم بالعملــة األصليــة وهــي الــدوالر األمريكــي لمــدة 	(أ
خمــس ســنوات تســتحق الســداد فــي ســنة 2025. إن مــدة تســديد القــرض هــي دفعــة واحــدة عنــد االســتحقاق.

( فــي ســنة 2020، اســتفادت إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة مــن قــرض بقيمــة 1,800 ألــف دينــار كويتــي )2020: 1,800 	(أ
ألــف دينــار كويتــي( لمــدة ســت ســنوات يســتحق الســداد فــي ســنة 2026 ومضمونــة بضمــان بنكــي بنســبة 50٪ مــن 

المجموعــة و 50٪ المتبقيــة مــن الشــريك فــي المشــروع المشــترك.

( فــي ســنة 2020، اســتفادت إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة مــن تســهيل طويــل األجــل بقيمــة 50,000 ألــف ريــال 	(أ
ســعودي )2020: 50,000 ألــف ريــال ســعودي( لمــدة خمــس ســنوات حتــى ســنة 2025 علــى أن يتــم تســديده علــى أقســاط 

نصــف ســنوية. إن التســهيالت مضمونــة بضمــان الشــركات بنســبة 100٪ مــن المجموعــة.

عنــد االســتحواذ علــى »بــي ام بــي« )إيضــاح 37(، تحملــت المجموعــة التــزام قــروض بنكيــة يعــادل إجمالــي مبلــغ يعــادل 3,097 ألــف درهــم كمــا فــي 
31 ديســمبر 2021 والتــي تغطــي خطــوط تســهيالت مختلفــة. تحمــل القــروض البنكيــة معــدل فائــدة مماثــل لمعــدالت الســوق المطبقــة. إن 
القــروض مضمونــة بمزيــج مــن الضمانــات الشــخصية مــن المالكيــن الســابقين وعــدد 2 مــن الســندات اإلذنيــة بمبلــغ 12,5 مليــون درهــم و 10 
مليــون درهــم علــى التوالــي وتخصيــص الذمــم المدينــة والمخــزون. إن المجموعــة بصــدد تســوية الرصيــد بالكامــل فــي الفتــرة الالحقــة واســتبداله 

بخطــوط تســهيل تتماشــى مــع ترتيبــات االقتــراض األخــرى للمجموعــة.

17. مطلوبات عقود اإليجار

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

74,030 72,233 الرصيد اإلفتتاحي
- 50,363 تم اإلستحواذ عليها من خالل إندماج األعمال )إيضاح 37(

23,378 20,803 مطلوبات عقود اإليجار للسنة
)28,313( )39,968( مبالغ مدفوعة خالل السنة

3,138 3,768 تكاليف الفوائد

72,233 107,199

تظهر مطلوبات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر 2021 كما يلي:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

18,979 33,092 متداولة

53,254 74,107 غير متداولة

72,233 107,199

ال يوجد لدى المجموعة مخاطر سيولة هامة فيما يتعلق بمطلوبات عقود اإليجار وليس لديها أي عنصر متغير في مدفوعات اإليجار.

فيما يلي تحليل تواريخ استحقاق مطلوبات عقود إيجار المجموعة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

18,979 33,092 خالل سنة واحدة

41,846 57,014 بين سنة وخمس سنوات

11,408 17,093 أكثر من خمس سنوات

72,233 107,199

18. منحة حكومية مؤجلة

تقــوم حكومــة أبوظبــي بتقديــم موازنــة ســنوية للنفقــات الرأســمالية وفًقــا لموازنــة معتمــدة. يتــم تســجيل المنــح الرأســمالية المؤقتــة كمنــح 
حكوميــة مؤجلــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، ويتــم تصنيفهــا كمطلوبــات متداولــة وغيــر متداولــة )إيضــاح 37(.

2021

ألف درهم

الجزء المتداول

11,245 المنح الحكومية غير المطفأة المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات

الجزء غير المتداول

28,940 المنح الحكومية غير المطفأة المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات

40,185



أغذية - التقرير السنوي 2021 133أغذية - التقرير السنوي 2021 132

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

19. ذمم دائنة تجارية وأخرى
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

150,031 371,378 ذمم دائنة تجارية

222,231 350,276 مصاريف مستحقة

12,621 49,844 دفعات مقدمة وتأمينات

25,700 25,651 توزيعات أرباح غير مطالب بها )2014-2009(

107,518 179,134 ذمم دائنة أخرى

518,101 976,283

20. رأس المال 

يتكــون رأس المــال الصــادر والمدفــوع بالكامــل مــن 791,577 ألــف ســهم )31 ديســمبر 2020: 600,000 ألــف ســهم( بقيمــة اســمية قدرهــا 1 درهــم 
للســهم الواحد.

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

رأس المال المصرح به

1,200,0001,200,000)أسهم عادية بقيمة 1 درهم للسهم الواحد(

791,577600,000رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل

خــالل الســنة، قامــت الشــركة بإصــدار 191,577 ألــف ســهم جديــد بقيمــة اســمية قدرهــا 1 درهــم للســهم الواحــد كســعر االســتحواذ علــى شــركة 
ــكل ســهم(  ــل 3,75 درهــم ل ــف درهــم )بســعر تحوي ــغ 450,000 أل ــي يبل ــي إجمال ــغ أصل ــة ذ.م.م. بمبل ــل للصناعــات الغذائي الفوعــة ذ.م.م. والنبي
ومبلــغ 393,674 ألــف درهــم )بســعر تحويــل 5,5 درهــم لــكل ســهم( علــى التوالــي )راجــع إيضــاح 37(، ارتفــع رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع 

بالكامــل مــن 600,000 ألــف ســهم إلــى 791,577 ألــف ســهم.

كانت حركة عالوة إصدار األسهم خالل السنة كما يلي:

31 ديسمبر

2021

ألف درهم

- الرصيد اإلفتتاحي

330,000 عالوة إصدار األسهم لالستحواذ على شركة الفوعة ذ.م.م. )إيضاح 37(

322,097
عــالوة إصــدار األســهم لالســتحواذ علــى شــركة النبيــل للصناعــات الغذائيــة ذ.م.م. 

)إيضــاح 37(

652,097 الرصيد الختامي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

21. إحتياطي قانوني
وفقــًا ألحــكام القانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 )وتعديالتــه( فــي شــأن الشــركات التجاريــة والنظــام األساســـي للشــركة، يتــم تحويــل 10% 
مــن أربــاح الســنة إلــى إحتياطــي قانونــي غيــر قابــل للتوزيــع حتــى يصبــح رصيــد االحتياطــي القانونــي مســاويًا لنصــف رأس مــال الشــركة المدفــوع. 

إن هــذا االحتياطــي مقيــد وغيــر قابــل للتوزيــع.

22.  توزيعات أرباح
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي 8 أبريــل 2021، وافــق المســاهمون علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 118,800 ألــف درهــم 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 وتــم دفعهــا خــالل الفتــرة )فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي 16 أبريــل 2020، وافــق 
المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة 90,000 ألــف درهــم للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019( والتــي تمثــل 16,5٪ مــن أســهم 
رأس المــال الُمصــدر البالغــة 720,000 ألــف ســهم عنــد إعــالن توزيعــات األربــاح )2019: 15٪ مــن أســهم رأس المــال الُمصــدر البالغــة 600,000 

ألــف ســهم عنــد إعــالن توزيعــات األربــاح(.
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي 27 ســبتمبر 2021، وافــق المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح نقديــة مرحليــة بقيمــة 
65,305 ألــف درهــم لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021 والتــي تمثــل 8,25٪ مــن رأس المــال الُمصــدر البالغــة 791,577 ألــف ســهم 

عنــد إعــالن توزيعــات األربــاح. تــم دفــع توزيعــات األربــاح نقــدًا خــالل الســنة.

23.  إيرادات
تشــمل إيــرادات الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 والتــي بلغــت 3,067,614 ألــف درهــم )الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020: 2,061,216 
ألــف درهــم( إيــرادات مــن الشــركات التابعــة التــي تــم اإلســتحواذ عليهــا حديًثــا )إيضــاح 37( والتــي تبلــغ 1,072,095 ألــف درهــم )الســنة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2020: ال شــيء(.

24. تكلفة المبيعات
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

1,066,171 1,590,566 مواد خام

142,108 213,342 رواتب وإمتيازات

92,319 129,284 استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

42,192 68,395 خدمات

29,813 38,253 صيانة

4,340 6,973 مصاريف اإليجار

4,007 9,244 إطفاء حق إستخدام الموجودات

11,181 14,434 مواصالت

4,834 6,567 تأمين

23,651 33,879 أخرى

1,420,616 2,110,937

يتــم بيــان تكلفــة المــواد الخــام الخاصــة بالدقيــق ومنتجــات األعــالف بعــد خصــم تعويضــات حكومــة أبوظبــي البالغــة 150,708 ألــف درهــم )2020: 
120,440 ألــف درهــم(. إن الهــدف مــن هــذه التعويضــات هــو التقليــل الجزئــي مــن تأثيــر الزيــادة والتقلــب فــي أســعار الحبــوب العالميــة وأســعار 

بيــع المــواد الغذائيــة االســتهالكية فــي إمــارة أبوظبــي )أنظــر إيضــاح 12(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

25. مصاريف بيع وتوزيع
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

202,654 239,452 رواتب وإمتيازات
39,490 54,135 مصاريف تسويق
44,732 53,829 مصاريف نقل ومواصالت
21,599 26,043 إطفاء حق إستخدام الموجودات
9,297 10,964 استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
3,554 8,447 مصاريف إيجار
6,800 8,072 صيانة
2,536 1,467 رسوم حق اإلمتياز
5,511 5,533 خدمات
1,398 1,962 تدريب وإستشارات

19,443 39,137 أخرى

357,014 449,041

26. مصاريف عمومية وإدارية
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

101,503 155,099 رواتب وإمتيازات
62,066 12,674 مخصص خسارة إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية
13,702 13,619 صيانة
18,483 35,795 اتعاب قانونية ومهنية

6,155 11,493 استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
4,532 4,939 مصاريف إيجار
2,459 12,672 إطفاء موجودات غير ملموسة

180 244 إطفاء حق إستخدام الموجودات
25,060 24,462 أخرى

234,140 270,997

27. تكاليف بحث وتطوير
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

6,301 8,796 رواتب وإمتيازات
228 189 استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
918 613 أخرى

7,447 9,598

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

28. إيرادات/ )مصاريف( أخرى
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

2,225 2,712 إيرادات بيع مواد خام / خردة
540 8,256 أتعاب إدارية

- 960 إيرادات من التعبئة / التخزين
- 8,400 إيرادات منح من مراكز االستالم

442 1,587 مكاسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات
)7,970( - إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

)4,463( 6,270 أخرى

)9,226( 28,185

29. إيرادات التمويل
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

19,150 16,731 إيرادات الفوائد

2,434 - أخرى

21,584 16,731

30. مصاريف التمويل
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

12,596 16,416 مصاريف الفوائد على القروض 

3,138 3,768 مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار )إيضاح 17(

1,619 671 خسائر صرف عمالت أجنبية

17,353 20,855

31. ضريبة الدخل والزكاة
تخضــع عمليــات المجموعــة فــي مصــر وتركيــا وعمــان لضريبــة الدخــل. يتــم تكويــن مخصــص للضرائــب وفقــًا للمعــدالت الصــادرة أو التــي يتــم 
تفيلهــا بشــكل جوهــري فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد علــى األربــاح الخاضعــة للضريبــة للشــركات التابعــة فــي الخــارج وفًقــا للوائــح 

الماليــة للبلــدان التــي تعمــل فيهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع عمليــات المجموعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للــزكاة. يتــم تحميــل مخصــص للــزكاة وفقــًا للوائــح الهيئــة 
ــح أو الخســارة  ــان الرب ــى بي ــة الســعودية علــى أســاس االســتحقاق. يتــم تحميــل المخصــص عل ــة فــي المملكــة العربي ــزكاة والضريب العامــة لل

الموحــد. يتــم تعديــل الفروقــات، إن وجــدت، الناتجــة عــن التقييمــات النهائيــة فــي الســنة التــي يتــم خاللهــا االنتهــاء منهــا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

32. العائد األساسي والمخفض للسهم 
20212020

216,03934,471ربح السنة العائد لمالكي الشركة )ألف درهم(

754,964600,000المتوسط المرجح لأسهم العادية المصدرة خالل السنة )آالف األسهم(

0,2860,057العائد األساسي والمخفض للسهم )درهم(

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

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و 2020، لــم تصــدر المجموعــة أيــة أدوات قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى العائــد للســهم الواحــد عنــد تحويلهــا أو اســتخدامها، 
وبالتالــي، فــإن ربحيــة الســهم المخفــض تســاوي العائــد األساســي للســهم الواحــد.

ارتفــع رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن 600,000 ألــف ســهم إلــى 791,577 ألــف ســهم خــالل الســنة بقيمــة اســمية 1 درهــم 
للســهم )إيضــاح 20(.

33. مطلوبات محتملة وإلتزامات رأسمالية 
2020 2021

ألف درهم ألف درهم

73,648 39,660 ضمانات بنكية 

129 111,513 إعتمادات مستندية

59,913 44,971 إلتزامات رأسمالية

تــم إصــدار الضمانــات البنكيــة واإلعتمــادات المســتندية فــي ســياق األعمــال اإلعتياديــة. وتتضمــن تســهيالت ائتمانيــة بنظــام الســداد المؤجــل 
وضمانــات ُحســن األداء وكفــاالت المناقصــات وكمبيــاالت الدفــع المؤجــل والكمبيــاالت الــواردة وضمانــات الودائــع الهامشــية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

34. شركات تابعة مملوكة جزئيًا 

فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص هامة غير مسيطرة:

نسبة حقوق الملكية المملوكة المحتفظ بها من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

2020 2021 بلد التأسيس والتشغيل

- 20% األردن شركة النبيل للصناعات الغذائية ذ.م.م.

- 24,98% مصر اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرات(

- 20% اإلمارات/ السعودية شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة

50% 50% الكويت شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.

األرصدة المتراكمة للحقوق الفردية غير المسيطرة كما في تاريخ التقرير

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

- 69,372 شركة النبيل للصناعات الغذائية ذ.م.م.

- 56,487 اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرات(

- 40,854 شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة )مؤقت(

29,662 31,913 شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.

29,662 198,626

فيما يلي ربح السنة المخصص للحقوق الفردية غير المسيطرة:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

- 5,493 شركة النبيل للصناعات الغذائية ذ.م.م.

- 7,455 اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرات(

1,050 2,218 شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.

1,050 15,166
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

35. األدوات المالية  

مخاطر اإلئتمان

تمثــل القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان. إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي تاريــخ 
التقريــر هــو كمــا يلــي:

20212020

ألف درهمألف درهمإيضاحات           

11684,333434,293ذمم مدينة تجارية، صافي
1156,56161,349ذمم مدينة أخرى

1314,778408مستحق من جهات ذات عالقة
1210,28312,451تعويضات حكومية مستحقة

141,118,089772,517نقد لدى البنوك

1,884,0441,281,018

إن المخاطــر االئتمانيــة للمجموعــة تعــود فــي المقــام األول إلــى الذمــم المدينــة التجاريــة. إن المبالــغ المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد هــي 
صافــي المخصصــات للذمــم المدينــة المشــكوك فــي تحصيلهــا وفًقــا الحتســابها باســتخدام نهــج خســارة االئتمــان المتوقعــة بنــاًء علــى خســائر 
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة باســتخدام الخبــرة الســابقة لــإلدارة لــدى المجموعــة والبيئــة االقتصاديــة الحاليــة المعدلــة لعوامــل البحــث 

المســتقبلية. ال يوجــد لــدى المجموعــة تركيــز هــام لمخاطــر االئتمــان، مــع توزيــع التعــرض العــام علــى عــدد كبيــر مــن العمــالء.

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. يتمثــل منهــج المجموعــة فــي إدارة 
الســيولة فــي التأكــد، قــدر اإلمــكان، مــن أنــه ســيكون لديهــا دائًمــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة 

والظــروف المجهــدة، دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة.

تضمــن المجموعــة أن لديهــا نقــًدا كافًيــا عنــد الطلــب لتلبيــة النفقــات التشــغيلية والرأســمالية المتوقعــة وفًقــا لمتطلبــات رأس المــال العامــل 
للمجموعــة، بمــا فــي ذلــك خدمــة االلتزامــات الماليــة؛ هــذا يســتبعد التأثيــر المحتمــل للظــروف القاســية التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا بشــكل معقــول، 

مثــل الكــوارث الطبيعية.

مخاطر السيولة )يتبع(

إن مبالغ إستحقاق التسديدات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية كما يلي:

كما في 31 ديسمبر 2021:

المبالغ باأللف درهم
القيمة 

المدرجة

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية
أقل 

2-5 سنوات1-2 سنةمن سنة
أكثر من

5 سنوات

---976,283976,283976,283ذمم دائنة تجارية واخرى
-2,059,1772,203,401453,76247,1211,702,518قروض بنكية

107,199119,35536,05841,03726,15016,110مطلوبات عقود اإليجار

3,142,6593,299,0391,466,10388,1581,728,66816,110

كما في 31 ديسمبر 2020:

المبالغ باأللف درهم
القيمة 

المدرجة

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية
أقل 

2-5 سنوات1-2 سنةمن سنة
أكثر من

5 سنوات

---518,101518,101518,101ذمم دائنة تجارية واخرى
مستحق إلى جهات ذات 

---4,8954,8954,895عالقة
536,046564,026310,91817,181231,4834,444قروض بنكية

72,23380,82222,06622,93323,47212,351مطلوبات عقود اإليجار

1,131,2751,167,844855,98040,114254,95516,795

مخاطر السوق

مخاطر صرف العمالت األجنبية

تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي مخاطــر تقلــب قيمــه األدوات الماليــة للمجموعــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تنشــا 
مخاطــر العمــالت عندمــا تكــون المعامــالت التجاريــة المســتقبلية والموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا بعملــه غيــر عملــة المجموعــة. 
يقتصــر تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة فــي المقــام األول علــى المعامــالت بالليــرة التركيــة والدينــار الكويتــي والجنيــه المصــري 

ــال الســعودي.  ــار األردنــي والري ــال العمانــي والدين واليــورو والــدوالر األمريكــي والري

تتوقــع اإلدارة أن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة محــدود حيــث أن عملــة المجموعــة والدينــار األردنــي والريــال الســعودي مرتبطــان بالــدوالر 
األمريكــي. يتــم مراقبــة تقلبــات أســعار الصــرف مقابــل الليــرة التركيــة والدينــار الكويتــي والجنيــه المصــري واليــورو والريــال العمانــي بإســتمرار 

ويتــم إســتخدام عقــود العمــالت اآلجلــة إلدارة مخاطــر العمــالت إذا لــزم األمــر. 

ــة للمجموعــة  ــى قيــاس األدوات المالي ــر عل ــع العمــالت األخــرى أي تأثي ــل جمي ــز أو اضعــاف هــذه العمــالت بنســبه %0,5 مقاب ــن يكــون لتعزي ل
ــر جوهــري علــى حقــوق ملكيــة المجموعــة وأرباحهــا وخســائرها.  ــه تأثي بالعملــة األجنبيــة ولــن يكــون ل
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مخاطر أسعار الفائدة

ــرات فــي أســعار  ــة بســبب التغي ــة المســتقبلية ألداة مالي ــة أو التدفقــات النقدي ــذب القيمــة العادل ــدة هــي احتمــال تذب إن مخاطــر أســعار الفائ
الفائــدة فــي الســوق. يرتبــط تعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة الســوقية بشــكل رئيســي بالتزامــات المجموعــة 

الخاضعــة ألســعار فائــدة عائمــة.

كما في تاريخ التقارير المالية، بلغت األدوات المالية للمجموعة الخاضعة للفوائد كما يلي:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

أدوات بمعدل فائدة ثابت

595,042 870,057 موجودات مالية

أدوات بمعدل فائدة متغير

608,279 2,059,177 مطلوبات مالية

إن القيمة العادلة لأدوات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها المدرجة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، لــو كانــت معــدالت الفوائــد علــى القــروض التــي تحمــل فائــدة أعلــى / أقــل بنســبة %0,5 مــع إبقــاء جميــع المتغيــرات 
األخــرى ثابتــة، لنقــص/ زاد الربــح للســنة بمبلــغ 7,568 ألــف درهــم )2020: 2,285 ألــف درهــم(، يعــود ذلــك بشــكل رئيســي نتيجــة إلرتفــاع/ انخفــاض 

مصاريــف الفائــدة.

إدارة رأس المال

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي الحفــاظ علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، بهــدف تحقيــق عائــدات 
للمســاهمين ومزايــا ألصــاب المصلحــة اآلخريــن واإلحتفــاظ بهيــكل مثالــي لــرأس المــال لخفــض تكلفــة رأس المــال. للحفــاظ علــى هيــكل رأس 
ــاح  ــى المســاهمين فــي شــكل توزيعــات أرب ــد عل ــع عوائ ــد للمســاهمين، قامــت المجموعــة فــي ســنة 2021، بتوزي ــق عوائ مــال مناســب وتحقي

لســنة 2020، تــم إدراج تفاصيلهــا الحاليــة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد.

إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الســائد لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق كمــا فــي تاريــخ 
القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض أن المعاملــة لبيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام تتــم إمــا:

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

تم تحديد مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:

· المســتوي 1- قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المســتمدة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي األســواق النشــطة 	
للموجــودات أو المطلوبــات متماثلــة؛

· المســتوي 2- قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المســتمدة مــن مدخــالت غيــر األســعار المدرجــة فــي المســتوي 1 التــي يمكــن 	
مالحظتهــا لأصــل أو اإللتــزام، بشــكل مباشــر )اي كأســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )اي مشــتقه مــن األســعار(؛ و  

· المســتوي 3 – قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المســتمدة مــن أســاليب التقييــم التــي تشــمل مدخــالت لأصــل أو اإللتــزام التــي 	
ال تســتند إلــى بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة )المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظة(.

خالل السنة، لم تكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة.

تعتبــر إدارة المجموعــة أن القيــم العادلــة لموجوداتهــا الماليــة ومطلوباتهــا الماليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة تقــارب قيمتها المدرجة 
كمــا هــو موضــح فــي بيــان المركــز المالــي الموحد.

36. تحاليل القطاعات 

لــدى المجموعــة قطاعيــن يتــم إعــداد تقاريــر حولهمــا موضحــان أدنــاه. هــذان القطاعــان يقدمــان منتجــات وخدمــات متنوعــة، وتتــم إدارتهمــا 
بشــكٍل منفصــل كونهمــا يتطلبــان تقنيــات واســتراتيجيات تســويق وتشــغيلية مختلفــة. تقــوم اإلدارة التنفيذيــة لــدى المجموعــة بمراجعــة 

ــى األقــل. ــة أشــهر عل ــة االســتراتيجية مــرة كل ثالث ــكل وحــدة مــن الوحــدات التنظيمي ــة ل ــة الداخلي ــر اإلداري التقاري

يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة لأغراض التشغيلية:

قطاع األنشطة الزراعية 

- الدقيق والعلف الحيواني، ويتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني.

قطاع األنشطة اإلستهالكية 

- يشمل قطاع المياه واألغذية تصنيع وتعبئة وتوزيع مياه الشرب والمشروبات والعصائر ومنتجات األلبان والمنتجات التجارية.

- يشــمل قطــاع البروتينــات والخضــروات المجمــدة تصنيــع وتعبئــة وتوزيــع وتجــارة معجــون الطماطــم والفلفــل الحــار والفاكهــة المرّكــزة 
والخضــروات المجمــدة ومنتجــات البروتيــن المصنعــة.

- يشمل قطاع الوجبات الخفيفة تصنيع وتعبئة وتوزيع التمور ومنتجات المخبوزات.

إن المعلومــات المتعلقــة بنتائــج كل قطــاع تشــغيلي مبينــة أدنــاه. يتــم قيــاس األداء اســتنادًا إلــى أربــاح القطــاع وفقــًا لمــا يتــم بيانــه فــي التقاريــر 
اإلداريــة الداخليــة التــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة. ُتســتخدم أربــاح القطــاع فــي قيــاس األداء حيــث تــرى اإلدارة أن هــذه 

المعلومــات هــي األكثــر مالءمــة لتقييــم نتائــج القطاعــات مقارنــة بنتائــج القطاعــات األخــرى فــي المنشــآت العاملــة فــي نفــس قطــاع العمــل.
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فيما يلي تسوية أرباح أو خسائر القطاعات، موجودات ومطلوبات القطاعات الخاضعة للتقرير:

2020 2021

ألف درهم ألف درهم

122,351 327,160 مجموع أرباح القطاعات الخاضعة للتقرير
مبالغ غير مخصصة

)97,262( )97,788( مصاريف تشغيلية أخرى
10,432 1,833 إيرادات التمويل، صافي

35,521 231,205 ربح السنة
)1,050( )15,166( حقوق الملكية غير المسيطرة

34,471 216,039 ربح السنة للفترة العائدة إلى مالكي الشركة

فيما يلي تسوية موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية الخاضعة للتقرير:

2020 2021
ألف درهم ألف درهم

موجودات القطاع
526,521 606,456 قطاع األنشطة الزراعية

1,506,557 2,786,099 قطاع األنشطة اإلستهالكية

2,033,078 3,392,555 مجموع موجودات القطاعات الخاضعة للتقرير
1,107,593 2,996,321 مبالغ أخرى غير مخصصة

3,140,671 6,388,876 مجموع الموجودات 

مطلوبات القطاع
184,334 221,156 قطاع األنشطة الزراعية
505,710 1,053,757 قطاع األنشطة اإلستهالكية

690,044 1,274,913 مجموع مطلوبات القطاعات الخاضعة للتقرير
522,456 2,155,444 مبالغ أخرى غير مخصصة

1,212,500 3,430,357 مجموع المطلوبات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )يتبع(

37. إندماج األعمال

أ( اإلستحواذ على شركة الفوعة ذ.م.م.
فــي 5 ينايــر 2021، اســتحوذت الشــركة علــى 100٪ مــن أســهم شــركة الفوعــة ذ.م.م. )»الفوعــة«(، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقرهــا 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومتخصصــة فــي تصنيــع وتجــارة التمــور والمنتجــات ذات الصلــة. اســتحوذت المجموعــة علــى شــركة الفوعــة 
ألنهــا تقــوم بتنويــع وتوســيع محفظتهــا فــي أســواق جديــدة. تمــت المحاســبة عــن االســتحواذ باســتخدام طريقــة االســتحواذ. تتضمــن البيانــات 
الماليــة الموحــدة مبالــغ شــركة الفوعــة للفتــرة مــن تاريــخ االســتحواذ. فيمــا يلــي القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد 

لشــركة الفوعــة كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ:

القيم المؤقتة عند اإلستحواذ

ألف درهم

 الموجودات
181,259ممتلكات وآالت ومعدات 

12,400العالمات التجارية
6,000عقود العمالء

118,969مخزون
147,225ذمم مدينة تجارية وأخرى
46,494نقد وأرصدة لدى البنوك

144,767مستحق من جهات ذات عالقة
10,228موجودات أخرى

667,342مجموع الموجودات

 المطلوبات
)34,043(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)41,267(منح حكومية مؤجلة
)242,229(ذمم دائنة تجارية وأخرى

)2,268(مطلوبات أخرى

)319,807(مجموع المطلوبات

347,535مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

102,465الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ

بدل الشراء المحقق من خالل إصدار 120,000 
ألف سهم عادي )إيضاح 20(  450,000
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ب( االستحواذ على شركة مخابز وحلويات الفيصل ذ.م.م.
ــز الفيصــل«(، وهــي شــركة ذات  ــات الفيصــل ذ.م.م. )»مخاب ــز وحلوي ــر 2021، اســتحوذت الشــركة علــى حصــة 100٪ فــي شــركة مخاب فــي 26 يناي
مســئولية محــدودة مقرهــا دولــة الكويــت وتتخصــص فــي تصنيــع وتجــارة المخابــز والمــواد الغذائيــة. اســتحوذت المجموعــة علــى الفيصــل ألنهــا 
تقــوم بتوســيع كل مــن محفظــة منتجاتهــا الحاليــة وقاعــدة عمالئهــا. تمــت المحاســبة عــن االســتحواذ باســتخدام طريقــة االســتحواذ. تتضمــن 
البيانــات الماليــة الموحــدة المبالــغ لشــركة الفيصــل للفتــرة مــن تاريــخ االســتحواذ. فيمــا يلــي القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات القابلــة 

للتحديــد لشــركة الفيصــل كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ:

القيم المؤقتة عند اإلستحواذ
ألف درهم

 الموجودات
14,120ممتلكات وآالت ومعدات 

9,000العالمات التجارية
24,000رخص

27,000أرض ممنوحة 
4,886مخزون

12,579ذمم مدينة تجارية وأخرى
16,118نقد وأرصدة لدى البنوك

6,327موجودات أخرى

114,030مجموع الموجودات

 المطلوبات
)7,614(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)4,142(قروض
)10,835(ذمم دائنة تجارية وأخرى

)22,000(بدل محتمل*
)5,839(مطلوبات أخرى

)50,430(مجموع المطلوبات

63,600مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

97,305الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ

160,905بدل الشراء المحقق 

ــه  ــى أن ــدل عل ــد جــزء مــن الب ــم تحدي ــر 2020، ت ــخ 25 نوفمب ــن الســابقين لشــركة الفيصــل بتاري ــع والشــراء مــع المالكي ــة البي * كجــزء مــن اتفاقي
مشــروط، بنــاًء علــى أداء المنشــأة المســتحوذ عليهــا. كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلغــت القيمــة العادلــة للبــدل المحتمــل 22,000 ألــف درهــم 

بالنظــر إلــى مؤشــرات أداء شــركة الفيصــل مقابــل األداء المســتهدف.

ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
فــي 1 أبريــل 2021، اســتحوذت الشــركة علــى حصــة 80٪ مــن أســهم شــركة النبيــل للصناعــات الغذائيــة ذ.م.م. )»النبيــل«(، وهــي شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة مقرهــا األردن وتتخصــص فــي تصنيــع وتجــارة منتجــات البروتيــن المصنعــة. اســتحوذت المجموعــة علــى شــركة النبيــل ألنهــا 
تقــوم بتنويــع محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا الحالييــن. تمــت المحاســبة عــن االســتحواذ باســتخدام طريقــة االســتحواذ. تتضمــن البيانــات 

الماليــة الموحــدة القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد لشــركة النبيــل كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ. 

فيما يلي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة النبيل كما في تاريخ االستحواذ:

القيم المؤقتة عند اإلستحواذ
ألف درهم

 الموجودات
117,458ممتلكات وآالت ومعدات 

104,003العالمات التجارية
15,068عالقات العمالء

51,954مخزون
81,546ذمم مدينة تجارية وأخرى
57,558نقد وأرصدة لدى البنوك

5,662موجودات غير متداولة أخرى
4,180موجودات متداولة أخرى

437,429مجموع الموجودات

 المطلوبات
)48,612(قروض بنكية

)63,900(ذمم دائنة تجارية وأخرى
)2,802(مطلوبات غير متداولة أخرى

)2,719(مطلوبات متداولة أخرى

)118,033(مجموع المطلوبات

319,396مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

264,092الشهرة 
)63,879(حقوق الملكية غير المسيطرة

519,609بدل الشراء المحقق 
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فيما يلي إجمالي بدل الشراء المحقق لالستحواذ على ٪80 من أسهم شركة النبيل:

ألف درهم

393,674بدل حقوق الملكية من خالل إصدار 71,577 ألف سهم عادي )إيضاح 20(

125,935بدل الشراء النقدي

519,609مجموع بدل الشراء المحقق 

د( اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرات(

فــي 10 أغســطس 2021، اســتحوذت الشــركة علــى حصــة 75,02٪ مــن أســهم شــركة اإلســماعيلية لالســتثمار الزراعــي والصناعــي )فــرات( 
)»أطيــاب«(، وهــي شــركة مســاهمة تأسســت فــي مصــر وتتخصــص فــي تصنيــع وتجــارة المنتجــات البروتينيــة المصنعــة بمحفظــة مــن أربــع 
عالمــات تجاريــة )أطيــاب، ميتالنــد، شــيكيتيتا وفــرات(. اســتحوذت المجموعــة علــى أطيــاب لتوســيع قاعــدة عمالئهــا الحالييــن فــي مصــر وتمكيــن 
قطــاع البروتيــن. تمــت المحاســبة عــن االســتحواذ باســتخدام طريقــة االســتحواذ. تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة القيــم العادلــة للموجــودات 

والمطلوبــات القابلــة للتحديــد لشــركة أطيــاب كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

القيم المؤقتة عند اإلستحواذ
ألف درهم

 الموجودات
91,866ممتلكات وآالت ومعدات 

99,265العالمات التجارية
56,746مخزون

21,776ذمم مدينة تجارية وأخرى
11,845نقد وأرصدة لدى البنوك

25,983موجودات غير متداولة أخرى

307,481مجموع الموجودات

 المطلوبات
)7,663(قروض بنكية

)80,077(ذمم دائنة تجارية وأخرى
)7,936(مطلوبات غير متداولة أخرى

)15,520(مطلوبات متداولة أخرى

)111,196(مجموع المطلوبات

196,285مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

425,401الشهرة 
)49,032(حقوق الملكية غير المسيطرة

572,654مجموع بدل الشراء المحقق نقدًا 

هـ( شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة

فــي 31 أغســطس 2021، وافــق مجلــس إدارة المجموعــة علــى اســتحواذ اســتراتيجي يمثــل حصــة بنســبة 100٪ فــي شــركة ريبليــت وشــركة 
الحلويــات المتوســطية المحــدودة )معــا »بــي ام بــي«( وتــم الحصــول الحًقــا علــى الســيطرة فــي 13 ديســمبر 2021. تــم إطــالق بــي ام بــي فــي ســنة 
2007 ولديهــا محفظــة كبيــرة مــن العالمــات التجاريــة مــن الحلويــات واألغذيــة الصحيــة وتــوزع فــي أكثــر مــن 23 دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا 
فــي ذلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة األمريكيــة. تمــت المحاســبة عــن االســتحواذ باســتخدام 

طريقــة االســتحواذ.

أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة إدارة مــع المالكيــن الســابقين وفًقــا التفاقيــة الشــراء الخاصــة للتحكــم فــي شــروط المصلحــة االقتصاديــة لطــرف 
اإلدارة فــي »بــي ام بــي« والتــي تســاوي 20٪ مــن رأس المــال المصــدر.

تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة القيــم العادلــة المؤقتــة للموجــودات والمطلوبــات المحــددة لـــ »بــي ام بــي« كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ 
كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

القيم المؤقتة عند اإلستحواذ

ألف درهم

الموجودات

43,634ممتلكات وآالت ومعدات
56,795العالمات التجارية

9,000شرط عدم المنافسة
37,000عالقات العمالء

19,084استثمار في شركة زميلة
29,724المخزون

40,585ذمم مدينة تجارية وأخرى
17,754نقد وأرصدة لدى البنوك

13,425موجودات غير متداولة أخرى
14,352موجودات متداولة أخرى

281,353مجموع الموجودات
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هـ( شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة )يتبع(

القيم المؤقتة عند اإلستحواذ

ألف درهم

المطلوبات

)4,577(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)3,097(قروض

)13,636(مطلوبات عقود اإليجار
)55,773(ذمم دائنة تجارية وأخرى

)77,083(مجموع المطلوبات

204,270مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

480,981الشهرة

)40,854(اإلستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة

644,397مجموع بدل الشراء

فيما يلي إجمالي بدل الشراء لالستحواذ على »بي ام بي«:

ألف درهم

542,701تم إستيفاؤه نقدًا

101,696بدل الشراء المحتمل*

644,397مجموع بدل الشراء 

* كجــزء مــن اتفاقيــة البيــع والشــراء مــع المالكيــن الســابقين لـــ »بــي ام بــي« بتاريــخ 13 ديســمبر 2021، تــم تحديــد جــزء مــن البــدل علــى أنــه محتمــل، 
بنــاًء علــى أداء المنشــأة المســتحوذ عليهــا وتســوية بعــض االلتزامــات الضريبيــة. كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ، بلغــت القيمــة العادلــة للبــدالت 

المحتملــة 101,696 ألــف درهــم بالنظــر إلــى مؤشــرات أداء »بــي ام بــي« مقابــل األداء المســتهدف والتســوية الضريــب
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