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اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

مساهميالموجزة المرحلية إلى السادة الموحدة تقریر مراجعة البيانات المالية 
یونيكاي لألغذیة (مساهمة عامة)

المقدمة
والشــركة التابعة  ")  الشــركة("یونيكاي لألغذیة (مســاهمة عامة) لشــركة   ةالمرفق  ةالمرحلي ةالموجز   الموحدة  ةالمالي  اتبيانالعنا  لقد راج 

٢٠٢٢مارس    ٣١كما في   الموجز المرحليالموحد بيان المركز المالي  والتي تتألف من (ُیشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة")،   لها 
ــامل والتغيرات في حقوق    الدخلو   لدخللذات العالقة  المرحلية    ةز الموج الموحدة والبيانات    الثالثةلفترة    والتدفقات النقدیةالملكية الشـــــ

الموجزة الموحدة  هذه البيانات المالية  عرض إعداد و . إن اإلدارة مسـؤولة عن التفسـيریةواإلیضـاحات  أشـهر المنتهية في ذلك التاریخ  
إن ").  ٣٤("المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رقم   إعـداد التقـاریر المـالـية المرحليـة، ٣٤دولي رقم  لمعـيار المحـاســــــــــــــبي الـ لالمرحليـة وفقـًا  

مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أع  استناداً الموجزة المرحلية الموحدة مالية  ستنتاج حول هذه البيانات الامسؤوليتنا هي إعطاء 

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة    ٢٤١٠رقم    لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتومات المالية المرحلية من طلب من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعل
ت التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءا

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
فـإننـا ال نبـدي رأیـًا    ،على ذلـك  نـاءً التـأكيـدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة التي یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء القيـام بـالتـدقيق. ب

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها  الموحدة  إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية  اســتناداً 

.٣٤النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةمن 

إرنست ویونغعن 

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد:  الرقم 

٢٠٢٢مایو  ١٣
بي، اإلمارات العربية المتحدة د



كة التابعة لهاوالشر )اهمة عامةمس(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
-٢-

المرحليالموجزالدخل الموحدبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة  ل

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف اح إیض

٦٥٬٠٥٨٥١٬١٨٤اإلیرادات

)٨٦١٬٣٣()٢٠٢٬٤٦(تكلفة المبيعات

١٨٬٨٥٦١٧٬٣٢٣إجمالي األرباح

)١٦٬٢٥٧()١٧٬٦٨١(٣ومصاریف بيع وتوزیعإداریةاریفمص

)٤٥(-خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدینة التجاریة

١٬١٧٥١٬٠٢١للفترةيلية غتشلااألرباح

)١٬٦٠٣()١٬٨٣٧(تكاليف التمویل، بالصافي

)٤٢٥(-٦ة العادلةبالقيماري استثمعقار  تقييم خسارة  

-١٠١٥٩من خالل األرباح أو الخسائرتقييم االستثمارات بالقيمة العادلةأرباح

٤٨٤٩٤٦٣دخل آخر

)٥٤٤(٣٤٦قبل الضریبةللفترة)ئرساالخاألرباح/(

)١٢(١٦١٢٠یبةضر لا)مصروف(/رصيد

)٥٥٦(٦٦٤للفترة)الخسائراألرباح/(

العائدة إلى:)الخسائراألرباح/(
)٥٥٦(٤٦٦مالكي الشركة

:ربحية السهم
)٧٠١٬٠(١٨٠١٤٬٠(بالدرهم)ةاألساسي–لسهم ا(خسائر)/حا أرب



كة التابعة لهاوالشر )اهمة عامةمس(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
-٣-

المرحليد الموجزموحالالشاملالدخلبيان 
قة)مدق(غير  ٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة  

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف 

)٥٥٦(٤٦٦فترةلل)الخسائراألرباح/(

--ترةلفلى نود الدخل الشامل األخر ب

)٥٥٦(٤٦٦للفترةةالشامل)الخسائراألرباح/(مالي جإ

إلى:ةالشاملة العائد)الخسائراألرباح/(إجمالي 
)٥٥٦(٤٦٦مالكي الشركة





كة التابعة لهاوالشر )اهمة عامةمس(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
-٥-

الموجز المرحليالموحدالملكيةي حقوق فغيراتالتبيان
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة  

خسائر فائض 
عالمجمو متراكمةإعادة تقييم مقيد احتياطي قانوني احتياطي المال رأس 

ألف درهمألف درهممألف درهألف درهمرهمألف دألف درهم

٣٧٬٢٣٣)٤٬٩٣٩(٢٠٢٢٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬٦٤٦ینایر١يفكما الرصيد  

٤٦٦٤٦٦----فترةللاألرباح

------بنود الدخل الشامل األخرى 

٤٦٦٤٦٦----للفترةةالشاملاألرباحإجمالي  

٦٩٩٬٣٧)٤٧٣٬٤(٢٠٢٢٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢٦٤٦٬٦س مار ٣١في الرصيد كما 

٢٦٬١٥٥)١٥٬٥٥٩(٢٠٢١٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨ینایر  ١يفكما الرصيد  

)٥٥٦()٥٥٦(----فترةللالخسائر

------بنود الدخل الشامل األخرى 

)٥٥٦()٥٥٦(----للفترةةملالشا ئرالخسا إجمالي  

٥٩٩٬٢٥)٥١١٬١٦(٢٠٢١٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦مارس ٣١يفالرصيد كما 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
٦

الموجز المرحليالموحدبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة  

مارس٣١أشهر المنتهية فيثة الثال ة تر ف
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمف ألإیضاح 
ليةغياألنشطة التش

)٥٤٤(٣٤٦ةقبل الضریبللفترة)  الخسائر(/ألرباحا
التعدیالت للبنود التالية:

٥١٬١٩١١٬١٩١استهالك
٧٢٬٢٨١٢٬٢٥٨موجودات حق االستخداماستهالك
٤٥-اریةالذمم المدینة التج ةاالئتمان المتوقعخسائر  
٤٢٥-عادلةبالقيمة الماري عقار استثقييم خسائر ت
-)١٥٩(الخسائرأو األرباح  لة من خاللقيمة العاداالستثمار بالأرباح
-)٣(جودات ثابتةمن استبعاد مو أرباح

١٬٨٣٧١٬٦٠٣تمویلتكاليف
٣٤٥٢١٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

٥٬٨٣٨٥٬١٩٤
العامل:التغيرات في رأس المال

)٣٬٣١٦()١١٬٨٨٠(ون مخز 
)٩٣٣()٧٬٠٩٥(وآخرون نون تجاریون  دیم

٢٦٨-عالقةطرف ذي مبالغ مستحقة من 
٥٬٣٩٣٤٬٦١٥آخرون دائنون تجاریون و 

)٥٣١(-عالقةطرف ذي لمبالغ مستحقة 

٥٬٢٩٧)٧٬٧٤٤(العملياتنمناتج  لا(المستخدم في)/نقدلاصافي  
)٢٦٠()٢١٧(للموظفينخدمة المدفوعةافأة نهایة المك
)١٢٤(-وعةخل المدفریبة الدض

٩١٣٬٤)٩٦١٬٧(األنشطة التشغيليةالناتج من /(المستخدم في)صافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)٦٨٢()٧٢٢(٥ةشراء موجودات ثابت

-٤ودات ثابتةتبعاد موج اس
)٦٨٢()٧١٨(ستثماریةاالاألنشطة المستخدم في  صافي النقد  

األنشطة التمویلية
)٣٬٠٨٤(١١٬٥٤٥افيلصسلفيات، با 

)٢٬١٢٠()٣٬٣٠١(١٥مدفوعةمطلوبات عقود إیجار  
)١٬٠٥٠()١٬٣٣٥(مدفوعةفوائد  

٣٠٢-ةودائع ثابت

)٩٥٢٬٥(٩٠٩٬٦ةاألنشطة التمویلي)المستخدم فيالناتج من/(لنقداصافي  

)١٬٧٢١()١٬٧٧٠(النقدیة وشبه النقدیةيفالنقصصافي 

)٣٤٣٬٤()٧٦٧٬٦(ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

)٠٦٤٬٦()٥٣٧٬٨(١١مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 



ابعة لهاوالشركة الت)مساهمة عامة(ونيكاي لألغذیةی
الموجزة المرحليةالموحدةيةحول البيانات المالإیضاحات

مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

٧

األنشطة-١
بموجــب مرســوم صــاحب ١٩٧٧أبریــل ١١یخ بتــار مة عامــة مؤسســة ة مســاههــي شــرك("الشــركة") ) ة (مســاهمة عامــةي لألغذیــ يكــا یونشــركة

مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة یونيكــاي آنــد ٪١٠٠تمتلــك الشــركة نســبة .المــاليدبــيســوق فــي مدرجــة الشــركة همأســ إنالســمو حــاكم دبــي. 
إن النشــاط . ٣/٧٤وجــب ســجل تجــاري رقــم مســؤولية محــدودة فــي ســلطنة ُعمــان بمة كشــركة ذاتركة التابعــة") المســجلكومبــاني ذ.م.م ("الشــ 

مــع الشــركة مجتمعة شار إلى الشركةیُ الغذائية األخرى.والعصائر واألیس كریم والمنتجات ن لتابعة هو تجارة منتجات األلبا ئيسي للشركة االر 
"المجموعة".ـالتابعة ب

لتوزیعهــا فــي جميــع أنحــاء دول ائيــة واستيراد مختلف أنواع المنتجات الغذجات األلبان والعصائر واآلیس كریمتنة في صناعة متعمل المجموع
خصـــتين ل" والـــذي بخصوصـــه تحـــتفظ الشـــركة بر نا جاریـــة باســم "یونيكـــاي انترناشـــيو المجموعـــة التم تنفيـــذ أنشـــطةویـــتلخلــيج والـــدول األخـــرى.ا

ــاي انترنتجــــــاریتين منفصــــــلتين باســــــم " ــاي انترناشــــــيونال ش.ذ.م.م". " و اشــــــيونال ش.م.عیونيكــــ ــوان المســــــجل ل"یونيكــــ ــو إن العنــــ لشــــــركة هــــ
.العربية المتحدةدبي، اإلمارات ،٦٤٢٤ص.ب

.٢٠٢١مایو١٣مالية الموحدة الموجزة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  ه البيانات الموافقة على هذت المت

لمجموعةابصة الخاالسياسات المحاسبية والتغيرات في انات الماليةأسس إعداد البي-٢
الماليةالبيانات أسس إعداد 

٣٤للمعيار المحاســبي الــدولي رقــم وفقاً ٢٠٢٢مارس ٣١شهر المنتهية في ثة أالثاللفترةية مرحلالالموجزة الموحدة تم إعداد البيانات المالية 
."داد التقاریر المالية المرحليةإع""
رأماليــة الســنویة، ویجــب أن تُقــ صــاحات الالزمــة للبيانــات الات واإلفعلــى كافــة المعلومــ لتمتشــ الالموجزة المرحليةالموحدة ة  ت الماليالبيانا إن
.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية فيو كما فيللمجموعة الية السنویة  انات الممع البيتزامنبال

تهيــة ســنة الماليــة المنة للتوقعــ ال تشير بالضــرورة إلــى النتــائج الم٢٠٢٢مارس ٣١منتهية في الثالثة أشهر العالوة على ذلك، فإن نتائج فترة 
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  

ة واالســتثمارات بالقيمــة العادلــ یة االســتثمار العقــاراتبــدأ التكلفــة التاریخيــة باســتثناء  لموفقــاً المرحليــة جزة مــو الالبيانات المالية الموحــدة عرضتم  
ر التي یتم قياسها بالقيمة العادلة.ح أو الخسائمن خالل األربا 

تــم، و ى الشــركةلــدمة ة المســتخدعملــ ه الار باعتبــ ، بــدرهم اإلمــارات العربيــة المتحــدةة المرحليــة وجز المــ وحــدة البيانــات الماليــة المهــذهعــرض تــم 
.درهم إال إذا أشير لغير ذلكألفقرب األرقام إلى أتقریب 

مبدأ االستمراریة
لمتداولــة ا االمتداولة موجوداتهــ وتجاوزت مطلوباتها مدرهألف٤٬٤٧٣بمبلغ متراكمة خسائر ى المجموعة كان لد، ٢٠٢٢مارس٣١في  كما  
أســاس مبــدأ علــى للمجموعــة المــوجزة المرحليــةالموحــدة البيانـــات الماليـــة لحقــائق، تــم إعــداد مــن هــذه ام وبــالرغدرهــم.ألــف٢٥٬٠٣٦غ بمبلــ 

للوفــاء كافيــةنقدیــة وتــدفقات حقق أربــاح ستل قبمستفي اللمجموعة اأن عمليات المجموعةإدارةمجلس اإلدارة و ضاء عأ یرى  حيث  االستمراریة  
.عند استحقاقها ةبالتزاماتها المالي

المجموعةالمتبعة من قبل الجدیدة والتعدیالت التفسيرات یير و عاالم
الماليــة نــات لبيا لــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد امرحليــة مماثالمــوجزة الدةالموحــ ليــةفــي إعــداد البيانــات الما المتبعــةبية لمحاســ ســات السيا إن ا

لهــا لــيسوالتــي ،٢٠٢٢ینــایر ١التي یســري مفعولهــا فــي ة اتباع المعایير الجدید، باستثناء ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعة
.زة للمجموعةرحلية الموج المالية الموحدة الماتانتأثير جوهري على البي

لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد.
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

٨

لبيع والتوزیعریة ومصاریف المصاریف اإلداا-٣
المنتهيةهرة أشالثالثفترة 

مارس٣١في
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
ة)(غير مدقق(غير مدققة) 

٩٬٤٨٣٨٬٧٧٤اتب ومزایا الموظفينو ر 
٢٬٢٨١٢٬٢٥٨استهالك موجودات حق االستخدام

٢٬٣١١١٬٨١٤مصاریف السيارات التجاریة
٦٤٤٦٣٢استهالك
٦٩٧٢أخرى ةيبيعومصاریف  دعایة وإعالنمصاریف

٨٩٣٬٢٧٠٧٬٢ى أخر 
٦٨١٬١٧٢٥٧٬١٦

مارس ٣١لثالثة أشهر المنتهية في  (فترة األف درهم٥٨یجار التشغيلية بمبلغ  مبالغ عقود اإل ة علىتجاریال تشتمل مصاریف السيارات  
درهم).ألف ١٠٩–٢٠٢١

ل اآلخرلدخا-٤
ن يــو مل٠٬٦٣ل اإلیجــارات بمبلــغ بشكل رئيسي على دخ (غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١تهية في المنشهر یشتمل الدخل اآلخر لفترة الثالثة أ

مليون درهم).٠٬٣٩–مدققة)(غير  ٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  (همدر 

الموجودات الثابتة-٥
ات اإلضاف

م ن درهــ مليــو ٠٬٧٢المجموعة باالستحواذ على موجودات بمبلــغ قامت ، (غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١المنتهية في الثالثة أشهر خالل فترة  
مليــون درهــم١٬٢درهم). وبلغت مصاریف االستهالك مبلــغ يون مل٠٬٦٨–(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١ة في لثالثة أشهر المنتهيا(فترة
).مليون درهم١٬٢–ة)قمدق(غير٢٠٢١مارس ٣١الثة أشهر المنتهية في  ة الث(فتر ر مدققة)(غي

العقارات االستثماریة-٦
إیجــار ترتيبــات بموجــب خارجيــة أطــراف إلــى ؤجرةقطعــة أرض مــ دع وحق اســتخدام تو مسو نى سكن العمالالستثماریة من مبتتألف العقارات ا

مســتقل مــن خــالل مقــيم عقــارات خــارجي (مدققــة)٢٠٢١دیســمبر ٣١كمــا فــي تشــغيلي. لقــد تــم تحدیــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثماریة 
تقييمه.حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم  خبرةدة و معتممهنية مؤهالت یتمتع ب

، تــرى اإلدارة أنــه لــم تحــدث تغيــرات جوهریــة فــي ٢٠٢٢مــارس ٣١بناًء على تقيــيم الســوق وبيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للمقارنــة كمــا فــي 
، ولــذلك لــم یــتم إجــراء إعــادة تقيــيم آخــر كمــا فــي ٢٠٢٢مارس ٣١إلى ٢٠٢١دیسمبر ٣١القيمة العادلة للمستودع ومبنى سكن العمال من

٤٢٥(غير مدققــة): خســائر قيمــة عادلــة تــم تثبيتهــا بقيمــة ٢٠٢١مارس ٣١إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(غير مدققة) (من ٢٠٢٢ارس م٣١
ألف درهم).

ت القوتم  قياس  العادلة  صنيف  االستثماریةيمة  درهم٣٩٬٧٥بمبلغ  للعقارات  مدققة)(مليون  (مدققة)٢٠٢١(غير  درهم٣٩٬٧٥:  )  مليون 
عادلة بناًء على مدخالت ألساليب التقييم المستخدمة.سل القيمة التسلمن٣ضمن المستوى 
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

٩

جودات حق االستخداممو -٧

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٣٤٬٩٢٤٤٢٬١٧٤ینایر١في  
٣٬٩٤٨٤٬١٨٥ل الفترةاإلضافات خال

)١٬٩٣١(-ت االستثماریةالعقاراضمن ها  فالمعاد تصني:  ناقصاً 
)٩٬٣٩٠()٢٬٢٨١(السنة/للفترةاإلطفاءناقصًا:  
)١١٤(-لفترةخالل ااالنهاءناقصًا:  

٥٩١٬٣٦٩٢٤٬٣٤السنةفي نهایة الفترة/

والسيارات. والمبانيجار للبنود المختلفة من األراضيعقود إی المجموعةلدى 

المخزون -٨

دیسمبر٣١رس ما٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
قة)(مدق(غير مدققة) 

١٧٬٧٣٢١٢٬١٠٨اد التعبئةلخام ومو مواد اال
١٬٧٧٣٦١٥البضائع شبه الجاهزة

٧٬١٤٣٦٬١٤٨البضائع الجاهزة
٣٬٦٢٢٢٬٦٧٧ریةبضائع تجا 

٢٨٨٬٦٢١٢٬٦مخازن المواد االستهالكية وقطع الغيار

٣٦٬٥٥٨٢٧٬٧٦٠
)٤٠٢٬١()٦٥٣٬١(ناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٣٤٬٩٠٥٢٦٬٣٥٨
٧٢٥٬٤٣٩٢٬١البضائع قيد النقل

٦٣٠٬٣٩٧٥٠٬٧٢
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٠

المدینون التجاریون واآلخرون -٩

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٧٠٬٠٠٤٦٦٬٠٧٨لتجاریون نون امدیال
)٢٥٤٬٢٣()٥٤٢٬٢٣(ةعمتوقان الناقصًا: مخصص خسائر االئتم

٤٦٬٤٦٢٤٢٬٥٣٦
٤٬٥٧٩٣٬٠٤٠مدفوعة مقدماً المصاریف  ال

٥٬٠٠٦٣٬٣١٧الدفعات المقدمة
٨٤٣٬٢٩٠٢٬٢ذمم مدینة أخرى 

٨٩٠٬٥٨٧٩٥٬٥١

–٢٠٢١دیسمبر  ٣١ة (للسنة المنتهية في  ذمم مدینة تجاریأیة  المجموعة بشطب  لم تقم،  ٢٠٢٢مارس  ٣١ة في  خالل الفترة المنتهي
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.ابلقم) شيءال

ح أو الخسائرل األربااالستثمارات بالقيمة العادلة من خال -١٠

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٬٩٣١١٥٬٧٧٣في بدایة الفترة/ السنةالرصيد  

المدرج ضمن األرباح أو الخسائر
١٥٩١٥٨للسنةللفترة/دلةيمة العا القيالتغير ف

٠٩٠٬١٦٩٣١٬١٥الفترة/ السنةةنهایفي  الرصيد  

عمل في قطاع األلبان والدواجن.االستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المتداولة لمنشأة تتمثل

حفــاظ عليهــا ملة األربــاح المســتقبلية التــي یمكــن الم رســ باســتخدا.االدارةتــم تحدیــد القيمــة العادلــة لالســتثمار مــن قبــل ، ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  
د األخــذ بعــين االعتبــار الظــروف ليب تقييم السوق المتعــددة. یســتند التقيــيم المتعــدد إلــى توقعــات الســوق بعــ أسا دامتخ للشركة المستثمر فيه باس

تخدام بيانــات الســوق الملحوظــة قــدر باســ ال ومجــال عمــل الشــركة المســتثمر فيهــا بشــكل خــاص،بمــا فــي ذلــك االقتصــاد بشــكل عــام واألعمــ 
لتقييم.  اأساليبات في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في مستویةعداإلمكان. یتم تصنيف القيم العادلة إلى  

بيانــات ســوق قابلــة للمقارنــة.دام قيمــة العادلــة لالســتثمار مــن قبــل االدارة باســتخ ، تــم تقــدیر التغيــر فــي ال٢٠٢٢مــارس ٣١المنتهيــة فــي للفتــرة
مكان.الوباء العالمي الحالي ووضع السوق وتستخدم بيانات سوق ملحوظة  قدر اإلار أثر  قامت االدارة بتقييم قيمة االسهم آخذة باالعتب
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

١١

النقدیة وشبه النقدیة-١١

ما یلي:میة لنقدالنقدیة وشبه االمرحلي، تتألفالموحد الموجز لغرض بيان التدفقات النقدیة  
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف

قة)(مدقة) (غير مدقق

٩٠٢٩٧٩نقد في الصندوق 
٧٨٦٬١٠٣٨٠٬١٠أرصدة لدى البنوك

١١٬٦٨٨١١٬٣٥٩
)٧٬٩١٢()١٠٬٠١١()١٢سحوبات على المكشوف من البنوك (إیضاح  ناقصًا:  

)٢١٤٬١٠()٢١٤٬١٠(ةثابتناقصًا: الودائع ال

)٧٦٧٬٦()٥٣٧٬٨(النقدیة وشبه النقدیة

الثابتة  رصدة لدىتشتمل األ الودائع  التي  )  درهمألف  ١٠٬٢١٤-مدققة)(٢٠٢١دیسمبر  ٣١(درهم  ألف  ١٠٬٢١٤بقيمةالبنوك على 
التجاریة العادیة.وتترتب عليها فائدة باألسعارخالل سنةتستحق في األصل 

تالسلفيا-١٢

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

طویلة األجل:لسلفيات ا
٣٥٬٢٧٢٤١٬٤٦٥ض ألجلقر 

)٤٧٥٬٢٥()٠٣٢٬٢٦(ألجل من القرض ألجلصير ا: جزء قناقصاً 

٢٤٠٬٩٩٩٠٬١٥ألجل من القرض ألجلاطویلجزء 

األجل:قصيرةالسلفيات 
٤٢٬٦٠٢٢٤٬٨٦٤مانةت أإیصاال

٢٦٬٠٣٢٢٥٬٤٧٥الجزء المتداول من القروض ألجل
٠١١٬١٠٩١٢٬٧)١١(إیضاح  البنوكسحوبات على المكشوف من

٥٦٤٬٧٨٢٥١٬٥٨
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٢

(تتمة) السلفيات-١٢

٢٥مليــون درهــم إلــى قــروض ألجــل علــى ٢٥بقيمــةخصــومات فــواتير مســتحقة عــن اضــية، حولــت المجموعــة أرصــدة لمخــالل الســنة ا)١
اً قســط١٢، وبعــد ذلــك قســطألــف درهــم لكــل ٧٥٠ًا بمبلــغشــهر ١٢األقســاط الشــهریة ألول تكــون حيــث ب، ٢٠٢١قســط بــدأت فــي یونيــو 

٣ســنوًیا لمــدة ٪٤.٥ترتب على القرض فائدة بنسبة ت. ألف درهم١٬٠٠٠وقسط نهائي بقيمة قسطألف درهم لكل ١٬٢٥٠بقيمة  اً شهری
سنوًیا مستحقة شهرًیا.٪٦شهور بسعر إیبور بحد أدنى 

ن الذمم المدینة.مخزون وتنازل عى الإن السلفيات من البنوك مضمونة بموجب رهن على اآلالت والمكائن ورهن غير حيازي عل)٢

الدائنون التجاریون واآلخرون -١٣

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهم ألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٥١٬٧٥٠٤٤٬٦٤٠دائنون تجاریون 
٨٬١٦٧٨٬٩٥٩مستحقة الدفع ودائنون آخرون الغ مب

١٬٦٦٠٢٬٧٥٣دمة المستلمةالدفعات المق
٤١٩٢٥١مة المضافة مستحقة الدفعضریبة القي

٨٥٥٨توزیعات أرباح مستحقة

٠٨١٬٦٢٦٨٨٬٥٦
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٣

مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-١٤

اإلدارة العلياموظفيتعویضات )أ
كما یلي:هيفترة  الخالل  اآلخرین  العليا اإلدارةوموظفيإلدارة  لس اإن مكافأة أعضاء مج 

ثالثة أشهر المنتهيةالفترة 
مارس٣١في

٢٠٢٢٢٠٢١
همدر ألفدرهمألف

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٦٣٤٣٥٧مزایا قصيرة األجل
٧٩١٨نهایة الخدمةمكافأة  

٧١٣٣٧٥

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في ةالمنتهيللسنةدرهم ٢٠٢٬٩١٥لمزایا قصيرة األجل عالوة بقيمة تشمل ا

ون آخرون دائن)ب 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)مدققة) ير (غ

٨٢٢٧٠٦دارة العليا موظفو اإل

ت عقود اإلیجارمطلوبا-١٥

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٠٬٣٨١٤٥٬٩٩٤ینایر١في  
٣٬٩٤٨٤٬١٨٥السنةالفترة/اإلضافات خالل

٥٠٢٢٬١١١تكاليف التمویل:  زائداً 
)١١٬٧٩٢()٣٬٣٠١(السنة/الل الفترةالمدفوعات خ ناقصًا:  
)١١٧(-السنة/االنهاء خالل الفترةناقصًا:

٥٣٠٬٤١٣٨١٬٤٠
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مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٤

(تتمة) ود اإلیجارت عقمطلوبا-١٥

:یليكما تم اإلفصاح عنها 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
دققة)(مة) دقق(غير م

٩٬٩٥٣١٣٬٩٩٥متداولة
٥٧٧٬٣١٣٨٦٬٢٦غير متداولة

٥٣٠٬٤١٣٨١٬٤٠اإلجمالي

خلالدمخصص ضریبة-١٦

ي ســلطنة عمــان. تلتــزم الشــركة التابعــة بضــریبة الــدخل وفقــًا ا فــ یتعلق مخصص الضریبة بعمليات المجموعة المنفــذة مــن قبــل شــركة تابعــة لهــ 
تكبــدت الشــركة التابعــة خســائر ضــریبية لفتــرة الثالثــة یبة الدخل المطبقة في سلطنة عمــان بنــاًء مســتوى دخلهــا الخاضــع للضــریبة.ر ن ضلقواني
خسائر ضریبية متكبــدة) وبالتــالي لــم (غير مدققة):٢٠٢١مارس ٣١(لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢مارس ٣١في  منتهية  ر الأشه

ا لقــوانين ءال شــي: ((غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١ة حالية (غير مدققة) (فترة الثالثة أشهر المنتهية في یبيیتم تثبيت رسوم ضر  ) للفتــرة طبقــً
طبقة في سلطنة عمان.الضرائب الم

) رهــمألــف د٦٥٥: مدققــة)(٢٠٢١دیســمبر ٣١ألف درهم (غير مدققة) (٦٥٥الضرائب الذي یبلغ مخصص فإن ، المجموعةإدارةفي رأي 
.الستيفاء مطلوبات ضرائب المجموعةكافياً كما في تاریخ التقریر، یعد 

١٬٠٩٤: )مدققــة(٢٠٢١دیســمبر ٣١() غيــر مدققــة(٢٠٢٢مــارس ٣١ألــف درهــم كمــا فــي ١٬٢١٤تعد موجودات الضریبة المؤجلة بقيمة 
٢٠٢١دیســمبر ٣١م (ألــف درهــ ٧٬٢٣٣ة قيمــ مؤقتــة بأخــرى بطــة بخســائر ضــریبية مرحلــة غيــر مســتخدمة وفروقــات توقيــتألــف درهــم)، مرت

ا لمعــدل الضــریبة الســائد بنــاًء ٧٬٢٩٣بقيمة مؤقتة أخرى : مرتبطة بخسائر ضریبية مرحلة غير مستخدمة وفروقات )مدققة( ألف درهــم)، وفقــً
ألــف درهــم (لفتــرة ١٢٠رصــيد ضــریبي بقيمــة وهنــاك ألربــاح الضــریبية المتوقعــة فــي الســنوات القادمــة. علــى تقيــيم اإلدارة لالســتخدام مقابــل ا

مؤقتــة توقيــت ألــف درهــم) مــرتبط بالحركــة فــي فروقــات ١٢: مصــاریف ضــریبية تبلــغ )مدققــة(٢٠٢١مــارس ٣١ة أشهر المنتهيــة فــي  الثالث
جز وتــم تثبيــت ضــرائب مؤجلــة وخســائر مرحلــة فــي بيــان الــدخل الموحــد المــو )قــةمدقغيــر (٢٠٢٢مــارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

المرحلي.
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١٥

لتزامات اال المطلوبات الطارئة و - ١٧

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

-٩٧االعتمادات المستندیة
٥٩٨٬١٥٩٨٬١ات الضمانخطاب

ةالرأسماليامات االلتز 
٤٬٣٢)مدققــة(٢٠٢١دیســمبر ٣١مليــون درهــم (٢٬٥٦مبلــغ)قــةمدقغيــر (٢٠٢٢مــارس ٣١بلغت االلتزامــات الرأســمالية القائمــة كمــا فــي 

مليون درهم) والتي تمثل التكاليف المتكبدة إلنشاء مستودعات ونظام تبرید للمصنع.

الدعاوى القانونية
مــة لــدى قائلقانونيــة القائمــة. وال تــزال جميــع هــذه الــدعاوى وى المجموعــة بعــض الــدعا ، كــان لــدى ا)مدققــةغيــر (٢٠٢٢مــارس ٣١كمــا فــي 

بمراجعــة حالــة جميــع القضــایا القانونيــة وتــرى بأنــه ال دارة المجموعــةإإصــدار الحكــم النهــائي. قامــت و جلســات االســتماع المحكمــة فــي انتظــار
ال شيء).: )مدققة(٢٠٢١سمبردی٣١()مدققةغير  (٢٠٢٢مارس ٣١یلزم أي مخصص إضافي كما في 

(غير مدققة) سهمربحية ال-١٨

ئر خســا : ٢٠٢١مــارس ٣١أشــهر المنتهيــة فــي لفتــرة الثالثــة درهــم (ألــف٤٦٦البالغــة األربــاحب األربــاح األساســية للســهم بتقســيم حتســا یــتم ا
ةالثالثــ فتــرة المــرجح لعــدد األســهم القائمــة خــالل علــى المتوســط، ٢٠٢٢مــارس ٣١هر المنتهيــة فــي الثالثــة أشــ لفتــرة درهــم) ألــف٥٥٦تبلــغ 
٣٢٬٣٦٨٬٠٠٠–٢٠٢١مــارس ٣١تهيــة فــي المنشــهر ة أالثالثــ فتــرة ســهم (٣٢٬٣٦٨٬٠٠٠البالغــة ٢٠٢٢رس مــا ٣١المنتهيــة فــي أشــهر
).سهم

ة السهم عند ممارستها.لم تقم المجموعة بإصدار أي أدوات والتي قد یكون لها أثر مخفف على ربحي

إعداد التقاریر القطاعية-١٩

كافــة إن . ت الغذائيــة األخــرى وهــو منتجــات األلبــان والعصــائر واآلیــس كــریم والمنتجــا قــاریرالتإلعــدادفــي قطــاع واحــد فقــط المجموعــةتعمــل 
بيــان و لمــوجز المرحلــي الموحــد ايــان المركــز المــالي فــي بتــم اإلفصــاح عنهــا التشغيلي/القطاع المعد للتقاریربذات العالقة الخاصة مات  المعلو 
الموحــدة بيانــات الماليــةاإلیضــاحات حــول الو ود الــدخل الشــامل األخــرى الموحــد المــوجز وبنــ الموحــد المــوجز وبيــان األربــاح أو الخســائرالــدخل

.يةمرحلالموجزة ال

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع رادات وإیــ عــن موجــودات تقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر الماليــة إلالدوليــة معــایير التطلــب تكمــا 
ل كــ أن تحليــلیــرى مجلس اإلدارة وإن منطقة الخليجعلى أساس متكامل في لمجموعةلالجوهریة نشطة ة األالمناطق الجغرافية. یتم تنفيذ كاف

معنى.اذیكون  لن على حدة لةدو 

:كما یليتم اإلفصاح عنها ،  اعداد التقاریر القطاعية٨الية رقم عداد التقاریر المالدولي إلمعيار  الحسبالمعلومات اإلضافية الالزمة إن 

الرئيسيون ءعمالال
٪ من إجمالي  ١٠أكثر من  مالء  العأي مناإلیرادات من  لم تمثل  ،  )مدققةغير  (٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في  الثالثة أشهر  فترة  خالل

.)ال شيء:)مدققةر غي( ٢٠٢١مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في (المجموعة إیرادات 
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١٦

القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٠
بات المالية.ات المالية من الموجودات المالية والمطلو ألدو تتألف ا

يمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة و التجــاریين واآلخــرین وك والمــدینين البنــ تتــألف الموجــودات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى 
خــرین اآلوالــدائنين التجــاریين و الســفليات ماليــة مــن ت ال. وتتــألف المطلوبــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائرارات تثمعالقــة واالســ 

عالقة.ألطراف ذاتالمبالغ المستحقة و 

لية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة.الما إن القيمة العادلة لألدوات  

لقيمة العادلةاتسلسل 
مالية بأسلوب التقييم:ت الالتسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدواالمجموعةدم تستخ 

المماثلة.وباتسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلالمستوى األول: أ

الزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر الــ المستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخالت
، وشرة)مبا 

ة).م الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظالمستوى الثالث: أساليب تقييم تستخد

التاليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة قــارات االســتثماریة والعبــاألدوات الماليــة المجموعــةتفظــتاح ، ٢٠٢١مــارس ٣١و٢٠٢٢مــارس ٣١كما فــي 
العادلة:

م قياسها بالقيمة العادلةموجودات ت
مارس٣١

ث لثالاالمستوى المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٢
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

خالل االستثمارات بالقيمة العادلة من 
٠٩٠٬١٦--٠٩٠٬١٦قة)أو الخسائر (غير مدقاألرباح  

٧٤٦٬٣٩--٧٤٦٬٣٩العقارات االستثماریة

دیسمبر٣١
المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢١

درهمألف  درهمألف مدرهألفدرهمألف 
مة العادلة من خالل االستثمارات بالقي

٩٣١٬١٥--٩٣١٬١٥مدققة)الخسائر (األرباح أو 

٧٤٦٬٣٩--٧٤٦٬٣٩تثماریةالعقارات االس

موسمية النتائج-٢١

، التــي تقــع خــارج فتــرات الــذروة، بشــكٍل كبيــر عــن لســنةنظــرًا للطبيعــة الموســمية ألعمــال المجموعــة، قــد تختلــف نتــائج عمليــات بعــض أربــاع ا
، قــد ال تكــون إیــرادات العمليــات موزعــة بشــكٍل يف). وبنــاًء عليــهفي مواسم الذروة (أي خــالل فصــل الصــ لتي تقع نتائج أرباع السنة األخرى، ا

للمقارنة مع األرباع األخرى لنفس السنة.بلة األرباع األربعة لنفس السنة، ومن ثم قد ال تكون نتائج عمليات كل ربع سنة قا متساوي على


