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مساهميإلى السادة  مدققي الحسابات المستقلينتقریر 
یونيكاي لألغذیة (مساهمة عامة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

يالرأ
یشـار إليهما معًا  (والشـركة التابعة لها ("الشـركة")  ات المالية الموحدة لشـركة یونيكاي لألغذیة (مسـاهمة عامة) لقد دققنا البيان

، والبيانات الموحدة للدخل والدخل  ٢٠٢١دیسـمبر    ٣١"المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في ـــــــــــــــ ب
التاریخ واإلیضــــــــاحات حول البيانات المالية  ة المنتهية في ذلك  الشــــــــامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للســــــــن
الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأیـنا إن البـياـنات المـالـية الموحـدة المرفـقة تعبر بصــــــــــــــورة عـادـلة، من كـافـة النواحي الجوهرـیة، عن المركز المـالي الموحـد 
ــمبر   ٣١للمجموعة كما في  ــنة المنتهية في ذلك التاریخ  ن أدائها المالي  وع،  ٢٠٢١دیسـ الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسـ

وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي
ــؤولياتنا بموجب  ــيحها في فقرة "مســــــؤولية  تلكلقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــ مدققي  المعایير تم توضــــ

تدقيق البيانات المالية" من هذا التقریر. نحن مســتقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد الســلوك المهني للمحاســبين    الحســابات عن
ــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســـبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســـتقاللية) إلى جانب  القانونيين الصـ

ـــــــــلة بتدقيمتطلبات أخالقيات المه ـــــــــتوفينا  نة ذات الصــ قنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اســ
ــبين القانونيين الصـــادرة عن مجلس  ــلوك المهني للمحاسـ جميع مســـؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السـ

تي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء أن أدلة التدقيق الالمعایير األخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا  
رأینا حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الهامة
إن أمور التـدقيق الهـامـة هي تلـك األمور التي، في رأینـا المهني، كـان لهـا أكثر أهميـة في تـدقيقنـا للبيـانـات المـاليـة الموحـدة 

ـــياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشــــــــكل إجمالتعامل مع تلك األ للســــــــنة الحالية. وقد تم الي وعند تكوین رأینا  مور في ســـــ
حولها، وال نبدي رأیًا منفصًال حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة 

تدقيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق.

مالية الموحدة من تقریرنا، بما ت عن تدقيق البيانات الحة في فقرة مســؤولية مدققي الحســابا لموضــ ذ مســؤولياتنا القد قمنا بتنفي
ــتجابة إلى تقييمنا لمخاطر   ــممة لالســـ في ذلك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضـــــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصـــ

ج إجراءات التــدقيق التي قمنــا بهــا، بمــا في ذلــك اإلجراءات  دة. وتوفر لنــا نتــائاألخطــاء الجوهریــة في البيــانــات المــاليــة الموحــ 
المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.
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تدقيق الهامة (تتمة) أمور ال 

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
تحقق اإلیرادات

ألداء - ـــامــــــًا  هـــ ومحــــــددًا  جوهریــــــًا  أمرًا  اإلیرادات  ــــد  تعــ
خاطر كامنة ینشأ عن ذلك مقد المجموعة وربحيتها. و 

ـــة تث  ن یتمبــــأ  بــــأكثر من قيمتهــــا الفعليـ بيــــت اإلیرادات 
ـــد من ا ــنــــة. وتحقق  لتقــــدیم مزیـ الربحيــــة للســــــــــــ لنتــــائج 

المجموعــة إیراداتهــا من بيع البضـــــــــــــــائع عنــدمــا تنتقــل  
مخــاطر ومزایــا الملكيــة الجوهریــة إلى العمالء (انظر  

حول البيــانــات المــاليــة الموحــدة   ٢.٤اإلیضـــــــــــــــاح رقم  
نظرًا ألهمية  ).  ســـــة تثبيت اإلیراداتللتعرف على ســـــيا 

بـأعلى من المبلغ والمخـاطر الكـامنـة لتثبيـت اإلیرادات  
قيمتها الفعلية، نرى أن تحقق اإلیرادات یعد أحد أمور 

التدقيق الهامة.

للتعـامـل مع المخـاطر، قمنـا بـاتخـاذ اإلجراءات التـاليـة، من بين  
أموٍر أخرى:

ــميم إجراءات الرقابة وفعالي- ـــغيلية فيما اختبار تصـــــ  تها التشــــ
علق بإیرادات المجموعة وعمليات الذمم المدینة الخاصــــة  یت

؛بها 
إجراء فحص جوهري وإجراءات تحليليـة الختبـار مـدى دقـة -

ـــــــاب المعني للمســــــــــــــتحقــات ذات العالقــة   ـــــــ واكتمــال الحســ
بالخصومات والتخفيضات.

تنفيذ إجراءات تحليلية تشمل تحليل هامش الربح اإلجمالي  -
لجوهریة مقارنًة مع  ق اتفسيرات حول الفرو   والحصول على
السنة السابقة؛

ــابات المبيعات واختيار عينة من تنفيذ إجراءات إقفال  - حســــ
 جلتســــــــــــــُ الفواتير قبل وبعد نهایة الســــــــــــــنة الختبار ما إذا  

المبيعات خالل الفترة المناسبة؛
ــام   - ــتویات واألقســ االســــتعالم من اإلدارة على مختلف المســ

حـاالت ل و ا مخـاطر احتيـ أیـة جود  بخصــــــــــــــوص معرفتهم بو 
احتيال فعلية؛ و

اليوميـــــــة  - دفتر  لقيود  فحص  من إجراء  مختـــــــارة  لنمـــــــاذج 
ــــــمن    فيما یتعلق التعامالت بالمخاطر التي تم تحدیدها ضــــ

األخطاء الجوهریة والتحقق منها مقابل الوثائق الثبوتية.
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المعلومات األخرى 
ـــــــــاء مجلس اإلدارة، بخالف البيانات المالية الموحدة وتقریر  ـــــــــمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقریر أعضــ تتضــ

ى.ر عن المعلومات األخ  مدققي الحسابات الخاص بنا. تتحمل اإلدارة المسؤولية

ل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشم

وفيمــا یتعلق بتــدقيقنــا للبيــانــات المــاليــة الموحــدة، تتمثــل مســــــــــــــؤوليتنــا في قراءة المعلومــات األخرى والتحقق ممــا إذا كــانــت  
عليها أثناء التدقيق أو  يانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصـــــلنا  الب  عمتســـــقة بشـــــكل جوهري مالمعلومات األخرى غير  

ــتنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها، أن هناك  ــلنا إلى اســــــــ التي یبدو أنها تتضــــــــــمن أخطاًء جوهریة. وفي حال توصــــــــ
بلغ عنه في هذا الصدد.ما ن  لى ذلك. وليس لدینا أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى، فإنه علينا اإلشارة إ

ؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية الموحدةمسؤولية اإلدارة والمس
لبيــانــات المــاليــة الموحــدة وفقــًا للمعــایير الــدوليــة إلعــداد التقــاریر المــاليــة لإن اإلدارة مســــــــــــــؤولــة عن اإلعــداد والعرض العــادل  

ــركة و واألحكام المعنية من النظا  ــاســــي للشــ ــنة ٢ون االتحادي رقم (لقانام األســ  ات العربية المتحدة في دولة اإلمار   ٢٠١٥) لســ
، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضـروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، سـواًء  عدیالته)(وت

كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ.

ــاسة تقييم قـدرة المجموعـة  ؤوليـ ســــــــــــــ ، تتحمـل اإلدارة مةالموحـدعنـد إعـداد البيـاـنات المـاليـة   ــتمرار على أســــــــــــ مبـدأ    على االســــــــــــ
االســتمراریة واإلفصــاح، كما هو مناســب، عن األمور ذات العالقة بمواصــلة أعمال المجموعة على أســاس مبدأ االســتمراریة 

أو ليس لدیها لها  ا جموعة أو إیقاف أعمواســــتخدام مبدأ االســــتمراریة كأســــاس للمحاســــبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصــــفية الم
أي بدیل واقعي سوى القيام بذلك.

یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
الموحـدة، بشــــــــــــــكـل إجمـالي، خـالـية من  لـية  ا كـانـت البـيانـات المـ   إن أهـدافـنا هي الحصــــــــــــــول على ـتأكـيدات معقوـلة حول مـا إذا

ــــــمن رأینا حول األخطاء الجوه ــابات الذي یتضــ ــــــدار تقریر مدققي الحســــــ ــواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصــ ریة، ســــــ
مانًا بأن التدقيق  البيانات المالية الموحدة. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مسـتوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليسـت ضـ 

یكتشــــف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشــــأ األخطاء نتيجة تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق الدولية ســــوف لذي  ا
الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشــكل معقول على القرارات االقتصــادیة  

لى هذه البيانات المالية الموحدة.ًء عا لتي یتم اتخاذها بنللمستخدمين وا
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ليـة، نقوم بـإجراء األحكـام المهنيـة مع إبقـاء مبـدأ الشــــــــــــــك المهني تتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الـدو   التـدقيق التي  مليـةعفي إطـار  
خالل عملية التدقيق. كما نقوم بما یلي:

ال أو خطأ، وتصـميم  تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، سـواًء كان ذلك نتيجًة الحتي
حصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا  ذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والتنفيو 

إن مخـاطر عـدم اكتشـــــــــــــــاف الخطـأ الجوهري النـاتج عن االحتيـال أعلى من المخـاطر    حول البيـانـات المـاليـة الموحـدة.
أو تجـاوز  واطؤ أو التزویر أو الحـذف المتعمـد أو التحریف  الت  نن االحتيـال قـد یتضــــــــــــــمالنـاتجـة عن األخطـاء، نظرًا أل

الرقابة الداخلية.

  ،ــميم إجراءات تدقيق مناســــــبة للظروف ــول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصــــ الحصــــ
جموعة.وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للم

  تقدیرات المحاســـبية واإلفصـــاحات ذات العالقة التي  اســـبية المتبعة ومدى معقولية الة الســـياســـات المح الءممتقييم مدى
قامت بها اإلدارة.

  ــبة وفقًا لمبدأ االســــتمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق ــتخدام اإلدارة لطریقة المحاســ ــتنتاج حول مدى مالءمة اســ االســ
روف التي قد تلقي بمزید من اك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظن هنا ول عليها، ما إذا كالتي تم الحصــ 

إذا توصــلنا إلى أن هناك عدم یقين   الشــكوك حول قدرة المجموعة على مواصــلة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمراریة.
ـــلة في  اإلف  ابات الخاص بنا إلىجوهري، فإنه یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحســـــ  ـــاحات ذات الصــ صــ

ــتنتاجاتنا على أدلة التدقيق  البيانات المالية الموحدة  ــــ ــــــاحات غير كافية. وتعتمد اســ أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصــ
التي حصــلنا عليها حتى تاریخ إصــدار تقریر مدققي الحســابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المســتقبلية قد 

عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.وعة  متتسبب في توقف المج 

ـــــاحات، وما إذا كانت البيانات المالية    تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصــــ
حدة.الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية المو 

لموحدة للمنشــــآت أو األنشــــطة التجاریة داخل  ة بخصــــوص المعلومات المالية ادقيق كافية ومالئملة تدالحصــــول على أ
ـــــؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات   المجموعة إلبداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المســــ

.الموحدة  عن رأینا حول البيانات المالية  وليةؤ ونتحمل وحدنا المس  المالية الموحدة للمجموعة واإلشراف عليها.

اصــــــل مع مســــــؤولي الحوكمة بخصــــــوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق  نتو 
الجوهریة، بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.

ك المهني فيما یتعلق باالسـتقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات امتثلنا لقواعد السـلو  ي الحوكمة یفيد بأننا قدسـؤولمكما نقدم إقرارًا ل
واألمور األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.



ميمساه مستقلين إلى السادةتقریر مدققي الحسابات ال
یونيكاي لألغذیة (مساهمة عامة) (تتمة)

ریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)تق

(تتمة) مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
مية في تدقيق ر أهثي نرى أنها كانت أكومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور الت

الحـاليـة، وبـذلـك تعتبر أمور التـدقيق الهـامـة. ونقوم بوصــــــــــــــف تلـك األمور في تقریر مـدققي   البيـانـات المـاليـة الموحـدة للفترة
ــاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، ــابات الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصـ نرى  الحسـ

أن تتجاوز التداعيات الســـــــلبية للقيام بذلك بشـــــــكل   ح عن هذا األمر في تقریرنا حيث أنه من المتوقعفصـــــــا إلأنه یجب عدم ا
معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح.

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

للســــــنة  ، (وتعدیالته)  لة اإلمارات العربية المتحدةي دو ف  ٢٠١٥) لســــــنة  ٢رقم (كما نشــــــير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي  
إلى ما یلي:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  

عة بسجالت محاسبية منتظمة؛تحتفظ المجمو )١

د حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛لق)٢

 ) ٢ن االتحادي رقم (تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من القانو )٣
، والنظام األساسي للشركة؛یالته)د(وتع متحدةفي دولة اإلمارات العربية ال  ٢٠١٥لسنة 

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للمجموعة؛)٤

حول   ١٣یضــاح  اإل ضــمن  ٢٠٢١دیســمبر    ٣١في  كما ألوراق المالية  تم اإلفصــاح عن االســتثمارات في األســهم وا)٥
البيانات المالية الموحدة;

حول البيانــــــــــــــــات الماليــــــــــــــــة الموحدة المعامالت الجوهریة مع الطرف ذي العالقة والشــروط التي    ٢٤بين إیضــاح  ی)٦
اعتمدت عليها؛

ــتنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یســـــــــترع انتباهنا )٧ ـــــ ـــــــتوجب االعتقا   اســ ت، بأن المجموعة قد خالف  دما یســ
) لسـنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسـمبر  ٣١خالل السـنة المالية المنتهية في  

أو النظام األســـــــاســـــــي للشـــــــركة على وجه قد یكون له تأثير   (وتعدیالته)  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠١٥
؛ و٢٠٢١دیسمبر  ٣١ كزها المالي كما فيجوهري على أنشطتها أو مر 



مساهميتقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
یونيكاي لألغذیة (مساهمة عامة) (تتمة)

(تتمة) تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

مساهمات اجتماعية خالل السنة.لم تقدم المجموعة أي )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من:

أبو شرخأشرف 
شریك

٦٩٠رقم التسجيل : 

٢٠٢٢مارس   ١٤
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



الشركة التابعة لهاو )ساهمة عامةم(لألغذیةنيكايیو 

.الموحدةة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٣٠إلى  ١احات من ضاإلیتشكل
-٩-

الدخل الموحدبيان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألفإیضاح 

٤٢٥٠٬٠٩٨٢٣٧٬١٥٨إیرادات من عقود العمالء

)٤٦٨٬١٥١()٦٤٬١٤٨١(٥تكلفة المبيعات

٨٥٬٩٥٠٨٥٬٦٩٠إجمالي األرباح

)٧٧٬٢٠٠()٧٣٬٢٩٤(٦وزیعوالتومصاریف البيع مصاریف إداریة 

-٧١٬٣٩٣حقات التشغيليةستالمد قيإعادة  

)٩٣٣()٥٢١(١٢خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدینة التجاریة

١٣٬٥٢٨٧٬٥٥٧السنةعن تشغيليربح

)٩٬٤٥٠()٧٬٥٧٧(٢١صافي-تكاليف تمویل 

٩٣٬٢٩١١٬٣٦٦تثماریةست االالعادل للعقاراأرباح التقييمي  صاف

)٤٨٨(١٣١٥٨التقييم العادل لالستثمارات من خالل األرباح أو الخسائرئر)خسا أرباح /(

٧٢٬١٢١٩٩٤٬٣دخل آخر

١١٬٥٢١٢٬٩٧٩بةالضریقبل للسنةالربح

٥٩١)٩٠١(٢٣الضریبةرصيد)/ مصروف(

١٠٬٦٢٠٧٠٥٬٣للسنةالربح 

إلى:عائدلاالربح 
١٠٬٦٢٠٥٧٠٬٣مالك الشركة

ربحية السهم
٢٦٣٣٬٠١١٬٠األساسية للسهماألرباح



الشركة التابعة لهاو )ساهمة عامةم(لألغذیةنيكايیو 

.الموحدةة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٣٠إلى  ١احات من ضاإلیتشكل
-١٠-

الموحدالشاملالدخلبيان 
٢٠٢١بر دیسم٣١في  للسنة المنتهية 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألفإیضاح

١٠٬٦٢٠٣٬٥٧٠للسنةربح

الدخل الشامل األخرى:بنود

البنود التي قد ُیعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:
-١٠٨٤٥ستثماري موجودات حق االستخدام المصنفة كعقار ابند إعادة تقييم 

١٬٠٧٨١٣٬٥٧٠للسنةإجمالي الدخل الشامل

إلى:العائدشامل لإجمالي الدخل ا
١١٬٠٧٨٣٬٥٧٠مالك الشركة





الشركة التابعة لهاو )ساهمة عامةم(لألغذیةنيكايیو 

.الموحدةة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٣٠إلى  ١احات من ضاإلیتشكل
-١٢-

وق الملكية الموحد بيان التغيرات في حق
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

خسائر فائض 
وعالمجممتراكمةإعادة تقييم احتياطي مقيد احتياطي قانوني رأس المال 

ألف درهمألف درهمف درهمألألف درهممهألف در درهملفأ

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

١٠٬٦٢٠١٠٬٦٢٠----األرباح للسنة

٤٥٨-٤٥٨---بنود الدخل الشامل األخرى 

٤٥٨١٠٬٦٢٠١١٬٠٧٨---ةنلسلالشاملالدخليإجمال

٣٧٬٢٣٣)٤٬٩٣٩(٢٠٢١٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢٦٤٦٬٦دیسمبر ٣١الرصيد كما في 

٢٢٬٥٨٥)١٩٬١٢٩(٢٠٢٠٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨ینایر  ١في يد كما رصال

٣٬٥٧٠٣٬٥٧٠----األرباح للسنة

------بنود الدخل الشامل األخرى 

٣٬٥٧٠٣٬٥٧٠----ةنلسلالشاملالدخليإجمال

٢٦٬١٥٥)١٥٬٥٥٩(٢٠٢٠٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦دیسمبر ٣١كما في صيدالر 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

.الموحدةة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٣٠إلى  ١احات من ضاإلیتشكل
١٣

الموحدبيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١في  ةهيالمنتللسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفدرهمألف إیضاح 

األنشطة التشغيلية
١١٬٥٢١٢٬٩٧٩قبل الضریبةللسنةاألرباح

التاليةالتعدیالت للبنود  
٨٤٬٨٨٣٥٬١٧٥االستهالك

١٠٩٬٣٩٠١٠٬٤٦٥ك موجودات حق االستخدامهالاست
١٢٥٢١٩٣٣لمدینة التجاریةخسائر االئتمان المتوقعة للذمم ا

)٢٣٠()٤٥٤(٧دخل توزیعات األرباح
)١٬٣٦٦()٣٬٢٩١(٩تقييم العادل للعقارات االستثماریةح الا أرب

٤٨٨)١٥٨(١٣اتمار الستثالعادل لتقييم  الأرباح
)٣٩()٢٢(أرباح من استبعاد موجودات ثابتة

٧٬٥٧٧٩٬٤٥٠صافيبال-ویل تكاليف تم
١٩١٬٠٨٦٧٦٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)٢٧٣()٣(ود اإلیجارء عقا إنه

٣١٬٠٥٠٢٨٬٣٤٢
مال العامل:في رأس الالتغيرات  
٢٬٦٧٠)٥٨٣(مخزون 

١٣٬٧٥٣)٩٬٦٢٨(مدینون تجاریون وآخرون 
)١٣٩(٢٦٨ذي عالقةمبالغ مستحقة من طرف
)١٠٬٩٥٣(٩٬٨٦٧دائنون تجاریون وآخرون 

)٨٤٩()٥٣١(عالقةذاتفاألطر مبالغ مستحقة 

٣٠٬٤٤٣٣٢٬٨٢٤النقد الناتج من العمليات
)١٬٠٧٩()١٬١٦٨(١٩وظفينعة للملمدفو اة  دمالخ مكافأة نهایة

-)١٢٤(٢٣ضریبة مدفوعة

٢٩٬١٥١٧٤٥٬٣١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثماریة
)٤٬٤٠٥()٣٬٦٩٧(٨شراء موجودات ثابتة

)١٠٬٤٨٨(٢٧٤ع ودائع ثابتةدا یإ
٦٥٤٧ودات ثابتةمبالغ محصلة من استبعاد موج 

٤٥٤٢٣٠توزیعات أرباح مقبوضة

)٦١٦٬١٤()٢٬٩٠٤(افي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریةص

األنشطة التمویلية
)٨٬٧٢٨()١١٬٤١٣(سلفيات، بالصافي

)٦٬٨٨٩()٥٬٤٦٦(تكلفة تمویل مدفوعة
)٦٧٩٬١٣()١١٬٧٩٢(٢٠جار مدفوعةمطلوبات عقود إی

)٤١٣٬٢٩()٢٨٬٦٧١(نشطة التمویليةصافي النقد المستخدم في األ

)١٢٬٢٨٤()٢٬٤٢٤(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي 

٩٤١٬٧)٤٬٣٤٣(ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

)٣٤٣٤٬()٦٬٧٦٧(١٤سمبردی٣١لنقدیة فياالنقدیة وشبه 



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-١٤-

األنشطة-١

بموجــب مرســوم صــاحب ١٩٧٧أبریــل ١١بتــاریخ هــي شــركة مســاهمة عامــة مؤسســة الشــركة") ("لألغذیــة (مســاهمة عامــة) كــاي یونيشــركة
ي آنــدا يكــ ونة فــي شــركة یيــ مــن حقــوق الملك٪١٠٠تمتلــك الشــركة نســبة .المــاليدبــيســوق فــي مدرجــة الشــركة أســهم إنالســمو حــاكم دبــي. 

یشــار إلــى . ٣/٧٤ســلطنة ُعمــان بموجــب ســجل تجــاري رقــم شــركة ذات مســؤولية محــدودة فــيكلةتابعــة") المســج م ("الشــركة الكومبــاني ذ.م.
الشركة وشركتها التابعة مجتمعًة بـ "المجموعة".

يــع أنحــاء دول ا فــي جملتوزیعهــ ذائيــة ت الغا تج منلف أنواع التواستيراد مخ تعمل المجموعة في صناعة منتجات األلبان والعصائر واآلیس كریم
طة المجموعـــة التجاریـــة باســم "یونيكـــاي انترناشـــيونال" والـــذي بخصوصـــه تحـــتفظ الشـــركة برخصـــتين الـــدول األخـــرى. ویـــتم تنفيـــذ أنشـــ الخلــيج و 

ــاي انترناشــــــيونال ش.م.ع" و "یونيكــــــاي انترناشــــــيونال ش.ذ.م. ــم "یونيكــــ ــو ". متجــــــاریتين منفصــــــلتين باســــ ــج لاانإن العنــــ ــ ــو مســ ل للشــــــركة هــــ
المتحدة.دبي، اإلمارات العربية،٦٤٢٤ص.ب

.٢٠٢٢مارس ١٤هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  تمت الموافقة على 

محاسبية الهامةاسات اليالس-٢

أسس إعداد البيانات المالية١-٢

والنظــام یير المحاســبة الدوليــةمجلــس معــا ادرة عــن ليــة الصــ التقــاریر الما دوليــة إلعــداد ير الیعــا لمیــتم اعــداد البيانــات الماليــة للمجموعــة وفقــًا ل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.٢٠١٥) لسنة ٢األساسي للشركة واألحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (

ن خــالل األربــاح مــة العادلــة مــ ســتثمارات بالقيســتثماریة واالء العقارات االستثنا ا بة،یتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخي
و الخسائر التي یتم قياسها بالقيمة العادلة.  أ

المستخدمة وعملة العرض لدى الشركة ویتم تقریــب كافــة تحدة، باعتبارها العملةرهم اإلمارات العربية المديانات المالية الموحدة بالبعرضمت
رهم) إال إذا أشير لغير ذلك.القيم إلى أقرب ألف (ألف د

، فــإن إدارة المجموعــة ٢٠٢١دیســمبر ٣١كمــا فــي ةمتداولــ المطلوبــات الصــافي بنــد مركــز لمتراكمــة و على الرغم من تكبد المجموعة لخسائر 
بحــة، وذلــك دامة والمر المبيعــات المســتحجــمواثقة من أن المجموعة ستكون قادرة على انتــاج تــدفقات نقدیــة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا مــن خــالل 

.٢٠٢١جهات عام  لتو اً ار مر است

أسس توحيد البيانات المالية٢-٢

. یــتم تحقيــق الســيطرة ٢٠٢١دیسمبر ٣١ة الموحدة من البيانات المالية الخاصة بالمجموعة والشركة التابعة لها كما في تتألف البيانات المالي
لمســتثمر فيهــا ولــدیها القــدرة فــي التــأثير علــى تلــك ركة اشــ الع مــن اشــتراكها مــ ائــد متغيــرةأو لــدیها حقــوق، لعو عندما تكون المجموعة معرضــة، 

على الشــركة المســتثمر فيهــا. وعلــى وجــه التحدیــد، تقــوم المجموعــة بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا وفقــط لعوائد من خالل سلطتها ا
إذا كان لدى المجموعة:



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-١٥-

(تتمة) ة الهامةت المحاسبيالسياسا-٢

(تتمة)أسس توحيد البيانات المالية٢-٢

القــةعالمجموعــة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذاتطــي العتتــيالســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي الحقــوق الحاليــة ال
يها)للشركة المستثمر ف

 كة المستثمر فيها التعرض، أو حقوق، للعوائد المتغيرة من ارتباطها مع الشر
لطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.استخدام السقدرة على  لا

دما یكــون للمجموعــة أقــل مــن أغلبيــة نــ ة حقــوق التصــویت ینــتج عنهــا ســيطرة. لــدعم هــذا االفتــراض، وعبشــكٍل عــام، هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــ 
لعالقــة فــي تقيــيم مــا ذات اوفظــر ميــع الحقــائق والج االعتبــار، تضــع المجموعــة فــي ماثلة للشركة المســتثمر فيهــا حقوق التصویت أو حقوق م

ي ذلك:إذا كان لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما ف

رین في الشركة المستثمر فيها خ الترتيبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآل
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدیة األخرى
لةالتصویت المحتمموعة وحقوق لخاصة بالمج تصویت احقوق ال

فيها أم ال، إذا كانت الحقــائق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاكوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر قت
تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة. 

لتوحيد عندما تخســر المجموعــة الســيطرة علــى وقف اتویة على الشركة التابعطرة ى السيا تحصل المجموعة علوحيد الشركة التابعة عندمیبدأ ت
يها أو استبعادها خالل الســنة تــدرج فــي بيــان للوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عالشركة التابعة. إن موجودات ومط

كة التابعة.الشر ىعلة  وقف سيطرة المجموعیخ تتى تار موعة على السيطرة ح بدءًا من تاریخ حصول المج الدخل الشامل  

إذا خســرت المجموعــة الســيطرة علــى ة.في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خســارة الســيطرة، كمعاملــة حقــوق ملكيــ غير تالب یتم احتسا 
قــوق مســيطرة وعناصــر أخــرى مــن ح لفوائد غيــروالمطلوبات واهرة)ا توقف تثبيت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشهالشركة التابعة، فإن

بالقيمة العادلة.ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. یتم تثبيت أي استثمارات محتفظ بها  ناتج  أيت الملكية، حيث یتم تثبي

يــر غة وللحصــصلشــركة األم للمجموعــ ل األخــرى تعــود إلــى مســاهمي اإن األربــاح أو الخســائر وكــل عنصــر مــن عناصــر بنــود الــدخل الشــام
ةالمسيطرة. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البيانات الماليــة للشــركالمسيطرة، حتى ولو نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير 

جعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. بعة لا لتا

ــا یـــتم اســــت ـــودات ومطلوبـ ـــوق الملكيــــة وابعاد جميــــع موجـ ریف والتــــدفقات النقدیــــة بالكامــــل داخـــل المجموعــــة التــــي تتعلــــقا لمصـــ لــــدخل وات وحقـ
بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

المحاسبيةالتغيرات في السياسات واإلفصاحات ٣-٢

للســنة دة للمجموعــةالموحــ الماليــةات فــي إعــداد البيانــ ة لتلــك المتبعــة اثلــ ممالموحــدةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانــات الماليــة
ینــایر ١ات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ، باســتثناء اتبــاع معــایير وتفســيرات جدیــدة یســري مفعولهــا للفتــر ٢٠٢١دیســمبر ٣١فــي يــةتهالمن

اه.المبين أدنو، على النح ٢٠٢١



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-١٦-

(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢

(تتمة)ت المحاسبيةلسياسات واإلفصاحاالتغيرات في ا٣-٢

المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة
إعداد البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة.عندإن التعدیالت والتفسيرات على المعایير المحاسبية ذات العالقة التالية تم اتباعها  

والمعيــار ٩التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقــم -٢المرحلة -الفائدة اریة لسعر يارنة المعكيل المقإعادة تش
والمعيــار ٤والمعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ٧والمعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ٣٩ي الدولي رقم  المحاسب

١٦م قلتقاریر المالية ر الدولي إلعداد ا
عيـــار التعـــدیالت علــى الم-٢٠٢١یونيــو ٣٠) فيمــا بعـــد ١٩-خصــومات اإلیجــار فيمـــا یتعلــق بفيـــروس كورونــا المســـتجد (كوفيــد

١٦الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

.٢٠٢١مبر سدی٣١المنتهية في  إن التعدیالت أعاله ليس لها أي تأثير جوهري على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة للسنة 

المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد
رة، لكــن لــم یســر مفعولهــا بعــد، حتــى تــاریخ إصــدار البيانــات الماليــة الموحــدة إن المعــایير والتفســيرات الجدیــدة والمعدلــة ذات العالقــة الصــاد

عدلــة، عنــد االقتضــاء، عنــدما تصــبح ســاریة جدیــدة والملایير والتفســيرات اتنــوي المجموعــة اتبــاع هــذه المعــ للمجموعــة تــم اإلفصــاح عنهــا أدنــاه.
المفعول.

 التــأمين (یســري مفعولــه لفتــرات إعــداد التقــاریر الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد عقــود -١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقــم
)٢٠٢٣ینایر  ١

 ر متداولــــة (یســــري مفعولهــــا لفتــــرات كمتداولــــة أو غيــــ تتصــــنيف المطلوبــــا -١التعــــدیالت علــــى المعيــــار المحاســــبي الــــدولي رقــــم
٢٠٢٣ینایر  ١المحاسبة التي تبدأ في أو بعد 

یســري مفعولهــا لفتــرات المحاســبة ٣التعــدیالت علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم -صــوري اإلشــارة إلــى اإلطــار الت)
).٢٠٢٢ایر  ین١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 ي (یســـر ١٦التعـــدیالت علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم -المبـــالغ المحصـــلة قبـــل االســـتخدام المقصـــود-بتـــةات الثا دالموجـــو
).٢٠٢٢ینایر  ١مفعولها لفترات المحاسبة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 هــا لفتــرات (یســري مفعول٣٧رقــم ر المحاســبي الــدوليالتعــدیالت علــى المعيــا –تكــاليف الوفــاء بعقــد –العقــود المحملــة بالتزامــات
).٢٠٢٢ینایر  ١تبدأ في أو بعد المحاسبة السنویة التي  

الشــركة التابعــة باعتبارهــا -االتبــاع ألول مــرة للمعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة١التقــاریر الماليــة رقــم المعيار الدولي إلعداد
).٢٠٢٢ینایر  ١سنویة التي تبدأ في أو بعد لفترات المحاسبة المرة (یسري مفعولهشركة تقوم باتباع المعيار ألول

ــة للتوقــــف عــــن تثبيــــت ١٠الرســــوم فــــي اختبــــار نســــبة -األدوات الماليــــة-٩المعيــــار الــــدولي إلعــــداد التقــــاریر الماليــــة رقــــم بالمائــ
).٢٠٢٢ینایر ١أو بعد المطلوبات المالية (یسري مفعوله لفترات المحاسبة السنویة التي تبدأ في



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-١٧-

(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢

(تتمة)التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية٣-٢

(تتمة)المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد

  یة التــي و محاســبة الســنرات الالضــرائب علــى قياســات القيمــة العادلــة (یســري مفعولــه لفتــ –الزراعــة٤١المعيار المحاسبي الدولي رقــم
)٢٠٢٢ینایر  ١في أو بعد تبدأ

یسري مفعولها لفتــرات المحاســبة الســنویة التــي تبــدأ ٨التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -تعریف التقدیرات المحاسبية)
).٢٠٢٣ینایر ١في أو بعد 

 الخــاص بالمعــایير ٢ة رقــم بيــان الممارســ و ١دولي رقــم ســبي الــ اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية التعــدیالت علــى المعيــار المحا
).٢٠٢٣ینایر  ١الدولية إلعداد التقاریر المالية (یسري مفعولها لفترات المحاسبة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

دما تصــبح والمعدلــة عنــ ير الجدیــدةالمعــایال تتوقع اإلدارة أي تأثير على البيانات المالية الموحدة المستقبلية عندما تقوم المجموعة باتبــاع هــذه
ساریة المفعول.

امة محاسبية الهات الحصافملخص السياسات واإل٤-٢

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة
د نــ ل. یعتبــر بالمتــداو لمــالي الموحــد اســتنادًا إلــى التصــنيف المتــداول/غير اوم المجموعــة بعــرض الموجــودات والمطلوبــات فــي بيــان المركــز تقــ 

متداوًال عندما یكون:الموجودات

 الدورة التشغيلية العادیةو استهالكه في يعه أبليةأو هناك النتحقيقهمتوقع
 جرةمحتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتا
  الماليةرشهرًا بعد فترة إعداد التقاری١٢متوقع تحقيقه خالل
أو
دداإعــ شــهرًا بعــد فتــرة ١٢طلوبــات علــى األقــل لفتــرة ســتخدم لســداد بنــد میًا مــن أن یحــول أو نقدیــة أو شــبه نقدیــة إال إذا كــان مقيــد

اریر المالية.التق

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان:یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

 يلية العادیةل الدورة التشغالمتوقع تسویته خ
لغرض المتاجرةمحتفظ به بشكل رئيسي
لتقاریر الماليةشهرًا بعد فترة إعداد ا١٢السداد خالل  حق تمس
وأ
ًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية.شهر ١٢جد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة تو ال



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-١٨-

(تتمة) بية الهامةسالسياسات المحا-٢

(تتمة)المحاسبية الهامةملخص السياسات واإلفصاحات ٤-٢

ة)تتم(فات غير المتداولةالتصنيفات المتداولة مقابل التصني

المقابــل، عــن طریــق إصــدار أدوات حقــوق الملكيــة ال تــؤثر إن شــروط بنــد المطلوبــات التــي قــد ینــتج عنهــا تســویته، بنــاًء علــى اختيــار الطــرف
تصنيفها.على

متداولة.رألخرى على أنها غيتقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات ا

قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة بتــاریخ كــل بــاح أو الخســائر، وبر لماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األمثــل الموجــودات االيــة،مالت س األدواموعة بقيــا تقوم المج 

بيان مركز مالي.  

المشــاركين في معاملة منتظمة بين ویل بند مطلوبات ما ح ما أو المدفوع لتلسعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجوداتلعادلة هي ااإن القيمة  
وجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:  لقياس. یستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع بند المریخ اا بتق في السو 

ت أو بند المطلوبات،ي لبند الموجوداسفي السوق الرئي
أو
مطلوبات.ثر تفضيًال لبند الموجودات أو اللسوق األكايسي، في لسوق الرئفي غياب ا

سي أو األكثر تفضيًال یجب أن یكون في متناول المجموعة.ئير الق  إن السو 

ــد اعادلـــة لبنـــد الموجـــودات أو المطلوبـــات باســـتخدام االفتراضـــات یـــتم قيـــاس القيمـــة ال ــعير بنـ ــد تسـ ــتخدمها المشـــاركون فـــي الســـوق عنـ لتـــي یسـ
ة.تصادیقالاصرفون حسب مصلحتهمفتراض أن المشاركين في السوق یتبات، على او أو المطللموجوداتا

دام بنــد خ ار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى إنتــاج مزایــا اقتصــادیة باســتإن قياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير المالي یأخــذ بعــين االعتبــ 
ودات بــأعلى وأفضــل لســوق الــذي ســوف یســتخدم بنــد الموجــ ك آخــر فــي ار ه إلــى مشــا طریــق بيعــ الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له أو عن 

.  ام لهدتخ اس

ملحوظــة لكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، لزیــادة اســتخدام المــدخالت اتستخدم المجموعة أساليب تقييم تناسب الظــروف والتــي تتــوفر لهــا بيانــات
ى حد.ظة إلى أقصو غير الملح لمدخالت ذات العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدام ا

ل القيمــة ي البيانات المالية یتم تصنيفها ضــمن تسلســ العادلة لها أو اإلفصاح عنها فلقيمةاس يا طلوبات التي یتم قإن جميع الموجودات والم
ككل:ألدنى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلةاالعادلة، والمشروحة كما یلي، استنادا إلى الحد  

أو المطلوبات المماثلة.جوداتو لملفي األسواق النشطةلسوق المتداولة (غير المعدلة) ول: أسعار االمستوى األ
ظــة بصــورة مباشــرة و نى مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملح المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األد

أو غير مباشرة)،
:ملحوظة).غير تالدخ القيمة العادلة (مالحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس  دم خ ستأساليب تقييم تالمستوى الثالث

إذا كانــت حــدة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة فيمــا بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة المو 
عادلــةلامــةلقيــاس القيیلــزمت مــدخالمــن الأدنــى مســتوى ادًا إلــى صــنيف (اســتنتتقيــيم الل بإعــادةالتحویالت قد تمت بين مســتویات فــي التسلســ 

ككل) في نهایة كل فترة إلعداد التقاریر المالية.



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-١٩-

(تتمة) ة الهامةالسياسات المحاسبي-٢

الهامة (تتمة)ةملخص السياسات واإلفصاحات المحاسبي٤-٢

(تتمة)قياس القيمة العادلة

ئص ومخــاطر بنــد الموجــودات وخصــا ةيعــ طبمطلوبــات علــى أســاس مجموعــة فئــات الموجــودات واللعادلة، حــددت الافصاحات القيمة ض إلغر 
كما هو موضح أعاله.أو بند المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة

اإلیرادات من عقود العمالء
توقـــع غ یعكــس المبلـــغ الــذي تبلـــ مات إلـــى العمــالء بمدلــى البضـــائع أو الخــ ت مــن عقـــود العمــالء عنـــدما تحــول الســـيطرة عاالیـــراداتیــتم تثبيــ 

ئيســي فــي ترتيبــات إیراداتهــا، قابــل هــذه البضــائع أو الخــدمات. اســتنتجت الشــركة بشــكل عــام أنهــا تعمــل كطــرف ر ليــه معل صــو المجموعــة الح 
أو الخدمات قبل تحویلها إلى العميل.ةألنها عادة تسيطر على البضاع

.٣مالء مدرجة في إیضاح  د العو عقن علقة باإلیرادات ماالفتراضات المحاسبية الهامة المتقدیرات و تكام والات عن األح إن اإلفصاح 

مبيعات البضاعة
ودات إلــى العميــل، والــذي یكــون عــادًة عنــد جــ الســلع فــي الوقــت الــذي یــتم فيــه تحویــل الســيطرة علــى بنــد المو یــتم تثبيــت اإلیــرادات مــن مبيعــات 

لع.تسليم الس

اء منفصــلة والتــي یجــب تخصــيص جــزء مــن ســعر ات أدمــ زالتى فــي العقــد تمثــل ار ما إذا كانت هنــاك وعــود أخــر بعين االعتبا ةتأخذ المجموع
مبلــغ المتغيــر ووجــود عنصــر تمویــل جــوهري لاملــة لبيــع البضــاعة، تأخــذ المجموعــة بعــين االعتبــار تــأثير اســعر المعالمعاملة لها. عند تحدیــد

ع للعميل (إن وجد).مستحق الدفلوالمبلغ االنقدي  والمبلغ غير

المتغير) المبلغ١(
ليــه مقابــل تحویــل البضــائع إلــى العميــل. في العقد یشــتمل علــى مبلــغ متغيــر، تقــوم المجموعــة بتقــدیر المبلــغ الــذي ستحصــل علغ بلماإذا كان

ت انعكــاس جــوهري فــي مبلــغ اإلیــرادادم حــدوث أيعــ جة كبيرة حتمل بدر متغير في بدایة العقد وتقييده إلى أن یكون من الملیتم تقدیر المبلغ ا
ود مبيعات السلع المبرمــة مــع العمــالء یتم بعد ذلك حل مشكلة عدم التأكد المرتبطة بالمبلغ المتغير. توفر بعض عقندما عة  بتالمتراكمة والمث

يرًا.لغًا متغالكميات. ینشأ عن حق اإلرجاع وتخفيضات الكميات مبحق اإلرجاع وتخفيضات

إلرجاعق او حق
توقعــة لتقــدیر البضــائع التــي لــن ينــة. تســتخدم المجموعــة طریقــة القيمــة المرة معتــ فلإرجــاع البضــاعة خــالتوفر بعض العقود للعميل الحق في

ا تطبيــق متطاإرجاعها ألن هذه الطریقة تتنبــأ بشــكل أفضــل بقيمــة المبلــغ یتم ي لعيــار الــدو لبــات الملمتغيــر الــذي یســتحق للمجموعــة. یــتم أیضــً
يــر مــن أجــل تحدیــد قيمــة المبلــغ المتغيــر الــذي یمكــن إدراجــه فــي ســعر المتغلــغمبقــدیرات المقيــدة للعلــى الت١٥لتقــاریر الماليــة رقــم إلعــداد ا
ا ت، تقــوم المجموعــة بتثبيــت اســترداد بنــد مطلوبــات. یــتابالنســبة للبضــائع التــي ُیتوقــع إرجاعهــا، بــدًال مــن اإلیــرادالمعاملــة. تثبيــت حــق م أیضــً

اد المنتجات من العميل.استردفيق  لفة المبيعات) للح لموجودات (والتعدیل المقابل لتكرجاع بند اإ

خصومات الكميات
ة خالل الفتــرة حــدًا معينــًا وارد فــي العقــد. ا أثر رجعي لبعض العمالء بمجرد تجاوز كمية المنتجات المشتر تقدم المجموعة خصومات الكميات ب

ات المســتقبلية المتوقعــة، تقــوم المجموعــة لخصــوملر غيــ تقدیر المبلــغ المتلمستحقة الدفع من قبل العميل. لالمبالغ الومات مقابویة الحسیتم تس
عــة للعقــود التــي لهــا أكثــر مــن حــد كميــات واحــد. قاًال للعقود التي لها حــد كميــات فــردي وطریقــة القيمــة المتو بتطبيق طریقة المبلغ األكثر احتم

ا علــى عــ كل أفضــل بقيمــة المبلــغ المتغيــر تي تتنبأ بشــ تمختارة الطریقة الإن ال كميــات الــواردة فــي العقــد. تقــوم المجموعــة ود الدحــ ددعتمــد أساســً
اد بنــد مطلوبــات عــن الخصــومات المســتقبلية دييــد التقــدیرات الخاصــة بــالمبلغ المتغيــر وتقــوم بتثبيــت اســتر بعــد ذلــك بتطبيــق المتطلبــات علــى تق

المتوقعة.



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٢٠-

(تتمة) اسبية الهامةحالسياسات الم-٢

(تتمة)هامة لايةاإلفصاحات المحاسبملخص السياسات و ٤-٢

دخل توزیعات األرباح
هناك حق للمجموعة في الحصول على توزیعات األرباح.یتم احتساب دخل توزیعات األرباح عندما یكون 

رإلیجاادخل 
یــتم. فتــرة عقــد اإلیجــارقســط الثابــت علــى مــدىس الأو الخســائر علــى أســا غيلية ضــمن األربــاحیــتم تثبيــت دخــل اإلیجــار لعقــود اإلیجــار التشــ 

فترة عقد اإلیجار.ت حوافز اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي دخل اإلیجار على مدى تثبي

أرصدة العقود
الذمم المدینة التجاریة

حقاق دفــع المبلــغ).ل تــاریخ اســتلوقــت فقــط قبــ ط (أي، یلــزم مــرور او مــن العميــل غيــر مشــر یــتم تثبيــت الــذمم المدینــة إذا كــان المبلــغ المســتحق 
يت األولي والقياس الالحق.التثب-) األدوات المالية  ١اسات المحاسبية للموجودات المالية في القسم (السيرنظا

ضریبة القيمة المضافة
ناء:ثيمة المضافة، باستاریف والموجودات بعد تنزیل مبلغ ضریبة القيت المصبیتم تث

فــي هــذه خــدمات ال یمكــن اســتردادها مــن مصــلحة الضــرائب،ت أو اودوجــ متكبــدة علــى شــراء معنــدما تكــون ضــریبة القيمــة المضــافة ال
متى كان ذلك مناسباً -جزء من بنود المصاریفویبة القيمة المضافة كجزء من تكاليف شراء بند الموجودات أالحالة، یتم تثبيت ضر 

 مضافةتضمين مبلغ ضریبة القيمة الة والدائنة مع نج الذمم المدیادراعند

ة الضــرائب كجــزء فــي الــذمم المدینــة أو غ ضریبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق الــدفع إلــى، هيئــ ي مبلفصا ن  ویتم تضمي
يانات المالية الموحدة.بالذمم الدائنة في ال

العمالت األجنبية
ــات الماليـــ ض البيیـــتم عـــر  ــة بـــدرهم اإلمـــارات العربيـــةالموحـــدة للمةانـ ــو أیضـــ جموعـ المســـتخدمة مـــن قبـــل الشـــركة. تحـــدد عملـــة لااً المتحـــدة، وهـ

م العملــة المســتخدمة لــدیها. تســتخدم ااس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لكــل منشــأة باســتخدالمجموعة لكل منشأة عملتها المستخدمة وتقــ 
اد تصــنيفها إلـــى األربـــاح أو المعـــ رائخســ عكــس األربـــاح أو البعاد عمليــات العملـــة االجنبيـــة، تد وعنــد اســـتيـــ شــرة للتوح قـــة المبا المجموعــة الطری

قة.الخسائر القيمة الناتجة من استخدام هذه الطری

المعامالت واألرصدة
المســتخدمة المعنيــة فــي ا هــ تصــرف الفوریــة لعملوعــة حســب أســعار الة فــي البدایــة مــن قبــل منشــآت المجميــ تسجل المعامالت بــالعمالت األجنب

ألول مرة.  ثبيت  تللة به المعاملة مؤهلالتاریخ الذي تكون 

قریر.تة تحول بأسعار الصرف الفوریة للعملة المستخدمة بتاریخ الإن الموجودات والمطلوبات النقدیة المصنفة بالعمالت األجنبي

ةعائــدالائبضــر الوإعفــاءات رســوم ح أو الخسائر. تســجلربا النقدیة في بيان األة أو تحویل البنودیتم تثبيت جميع الفروقات الناتجة عند تسوی
لشامل األخرى.إلى فروقات سعر الصرف على هذه البنود النقدیة أیضًا في بنود الدخل ا
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢
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نبية (تتمة)جالعمالت األ

المعامالت واألرصدة (تتمة)
ر الصــرف بتـــواریخ المعـــامالت التكلفــة التاریخيـــة بــالعمالت األجنبيـــة یــتم تحویلهـــا باســتخدام أســـعا قــاس حســـب لتـــي تاة دیــ البنــود غيـــر النقنإ

ف بتـــاریخ تحدیــد القيمـــة أســـعار الصــر باســتخدامبيــة تحـــولة التـــي تــم قياســـها بالقيمــة العادلـــة بــالعمالت األجنیــ األوليــة. إن البنــود غيـــر النقد
املتهــا بمــا یتماشــى مــع تثبيــت تجــة مــن تحویــل البنــود غيــر النقدیــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة یــتم معالنا رائخســ إن األربــاح أو الالعادلــة.

ثبيــت أربــاح أو خســائر القيمــة حيــث یــتم تدویــل للبنــو قــات التح ر في القيمة العادلة للبند (على سبيل المثــال، فرو ياألرباح أو الخسائر من التغي
ــدالع ــود الـ ــمن بنـ ــة ضـ ــامل لاخلادلـ ــامل األشـ ــود الـــدخل الشـ ــمن بنـ ــًا ضـ ــاح أو الخســـائر أیضـ خـــرى أو األربـــاح أو األخـــرى أو یـــتم تثبيـــت األربـ

الخسائر، على التوالي).

د و الــدخل (أو جــزء منــه) عنــ قــة أو المصــاریف أالالموجــودات ذي العري المســتخدم عنــد التثبيــت األولــي لبنــدر الصــرف الفــو ععنــد تحدیــد ســ 
ن تاریخ المعاملــة هــو التــاریخ الــذي ات غير نقدي أو بند مطلوبات غير نقدي یتعلق بالمبلغ المدفوع مقدمًا، یكو موجودندبالتوقف عن تثبيت

ن المبلــغ المــدفوع مقــدمًا. إذا كــا النــاتج عــنيغيــر النقــدمطلوبــات ثبيــت األولــي لبنــد الموجــودات غيــر النقــدي أو بنــد التتقوم فيــه المجموعــة بال
لدفعات مقدمة.فعات متعددة، تقوم المجموعة بتحدید تاریخ المعامالت لكل سداد أو استالم م لدالستاهناك أي سداد أو

شركة المجموعة
ســعر الصــرف الســائد بتــاریخ التقریــر ویــتم ي بتلى الدرهم اإلماراات العملية األجنبية إ، یتم تحویل موجودات ومطلوبةعند توحيد البيانات المالي

توحيــد البيانــات الماليــة تثبــت ســائر بســعر الصــرف الســائد بتــاریخ المعــامالت. إن فروقــات التحویــل الناتجــة مــنو الخ أح بــا تحویــل بيانــات األر 
.الموحدالدخل  بيانضمن 

الموجودات الثابتة
إن تلــك التكلفــة تشــتمل ك المتــراكم وخســائر االنخفــاض المتــراكم فــي القيمــة، إن وجــد.هالتتكلفــة ناقصــًا االســ یــتم إظهــار الموجــودات الثابتــة بال

عيــار التثبيــت. عنــدما بيــة ملتتــمیلــة األجــل فــي حــال وتكــاليف القــروض لمشــاریع اإلنشــاء طو الموجــودات الثابتــةعلــى تكلفــة إحــالل جــزء مــن 
اء بشــكٍل منفصــل بنــاًء ز ة معينــة، تقــوم المجموعــة باســتهالك تلــك األجــ ات زمنيــ ر الل فتــ ة ضــروریًا خــ یكون استبدال أجزاء من الموجودات الثابتــ 

على أعمار االستخدام المحددة لها.

إحالل فــي حــال تلبيــة معيــار التثبيــت. یــتم تثبيــت دات كــ و وجــ لمن المبلــغ المــدرج لوبالمثــل، عنــد إجــراء فحــص رئيســي، یــتم تثبيــت التكلفــة ضــم
ـــة خــــرى ضــــمنليح األيانة والتصــــ صــــ لجميـــع تكــــاليف ا ـــة للتكــــاليف المتوقعــــة لشــــطب بنــــد ابيــــان الــــدخل الموحــــد عنــــد صــــرفها. إن القيمـ لحاليـ

صص.المخ تبيتثتم استيفاء معيار  ه، یتم إدراجها في تكاليف بند الموجودات المعني إذا الموجودات بعد استخدام

ل الموجودات الثابتة كما یلي:تخدام كسدرة الألعمار المقیحتسب االستهالك على أساس طریقة القسط الثابت على مدى ا

سنة٣٠يناتسمبـاني وتح 
سنة٢٠إلى  ١٠أثاث وتركيبات

سنة٦-٣نقل ومعدات توزیع
تسنوا٧مكتبيةاألثاث والتركيبات ومعدات 

اضي.ر ألایتم استهالكال 

م اســتهالكها تــ الية قيــد التنفيــذ إلــى الموجــودات الثابتــة و الرأســملاألعمــا ، تــم تحویــل تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. عند التجهيــز
وفقًا لتقدیرات األعمار المقدرة.
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الموجودات الثابتة (تتمة)

نــد االســتبعاد أو عنــدما یكــون مــن عت ثابتــة أو أي جــزء جــوهري مثبــت فــي البدایــة موجــودادتة كبنجودات الثابیتم التوقف عن تثبيت بند المو 
ن تثبيــت بنــد الموجــودات وقــف عــ تالة بــاح أو خســائر نتيجــ قتصادیة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. إن أي أر غير المتوقع تحقيق مزایا ا

بيــان الــدخل الشــامل ياد والمبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات) تــدرج فــ االســتبععوائــدمــا بــين صــافيكبنــد موجــودات (محتســبة علــى أنهــا الفــرق 
ودات كبند موجودات.الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموج 

ذلــك ، إن كــان ماليــة وتعــدیلها مســتقبالً دام وطریقــة االســتهالك فــي نهایــة كــل ســنة الستخ ار ما جودات الثابتة وأعیتم مراجعة القيم المتبقية للمو 
ئمًا.مال

العقارات االستثماریة
بها إما لكسب دخل إیجار أو لزیادة رأس المال، أو لكليهما، ولكن ليس لغــرض البيــع فــي ســياق ریة هي عقارات محتفظ ا إن العقارات االستثم

فــي البدایــة بالتكلفــة ةستثماریرات االالعقا قياس ا في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة. یتمخدامهتسالألعمال العادیة أوا
أو الخسائر.عادلة مع تثبيت أي تغيير فيها ضمن األرباحلوبعد ذلك بالقيمة ا

تشــمل تكلفــة العقــارات االســتثماریة المنشــأة ذاتيــًا تكلفــة ریة. ا ثمســتعلــى العقــارات االتشتمل التكلفة علــى المصــاریف العائــدة مباشــرة لالســتحواذ
ة فـــي حالـــة صـــالحة للعمـــل بغـــرض االســـتخدام االســـتثماریالعقـــاراتجعـــلتكـــاليف أخـــرى تعـــود مباشـــرة إلـــى رة وأي شـــ المبا والعمالـــةاتالخامـــ 

المقصود وتكاليف االقتراض المرسملة.

عاد ة مــن االســتبرق مــا بــين صــافي المبــالغ المحصــلســتثماریة (تحتســب علــى أنهــا الفــ ات االر قــا لعتنــتج عــن اســتبعاد اإن أیــة أربــاح أو خســائر 
عقــار اســتثماري، یعــاد عنــدما یتغيــر اســتخدام العقــارات مــن عقــار یشــغله المالــك إلــى .مدرج للبند) وتثبت ضمن األربــاح أو الخســائرمبلغ اللوا

ل علــى أنــه عــد. فــي یــوم التحویــل، یــتم إدراج أي ربــح نــاتج عــن التقيــيم العــاديمــا بف، لــةدرج بالقيمــة العادتصــنيف العقــار كعقــار اســتثماري ویــ 
فــائض إعــادة الحقــة بالقيمــة العادلــة ضــمن األربــاح أو الخســائر. یــتم تحویــللم ضــمن حقــوق الملكيــة. یــتم تســجيل التغيــرات ادة تقيــيا ائض إعف

اري.متثسد / بيع العقار االالتقييم إلى األرباح المقيدة عند استبعا 

ةلفتــر افــي تكلفتــه تســاويفي تاریخ إعــادة التصــنيف العادلةقيمتهثابتة، فإنعندما یتغير استخدام العقار بحيث یتم إعادة تصنيفه كموجودات
.ةالحقالة  يالمحاسب
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عقود اإلیجار

مستأجرعة كمو جملا

بالتكلفة-موجودات حق االستخدام
م ). یــتمداتخ الموجــودات األساســي لالســ دتخدام فــي تــاریخ بــدء عقــد اإلیجــار (أي، تــاریخ تــوفر بنــ ت حــق االســ ايــت موجــودموعــة بتثبتقــوم المج 

ض القيمــة، وتعــدیلها عنــد إعــادة تقيــيم مطلوبــات عقــد خفــا انقيــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة، ناقصــًا أي اســتهالك متــراكم وخســائر
المتكبــدة ومــدفوعات عقــد وليــةإلیجــار المثبــت والتكــاليف المباشــرة األعلــى مبلــغ مطلوبــات اودات حــق االســتخداماإلیجــار. تشــتمل تكلفــة موجــ 

عقــار مــن عقــار یشــغله المالــك إلــى حــق االســتخدامیتغير عندما ي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة.ر التا یج إلا
. فــي یــوم التحویــل، یــتم إدراج أي ربــح نــاتج عــن لــةبالقيمــة العادعــديمــا بفدرج ویــ تثماري كعقــار اســ ســتخداماالحــق تصــنيف اســتثماري، یعــاد 

الحقة بالقيمــة العادلــة ضــمن األربــاح أو الخســائر. یــتم لائض إعادة تقييم ضمن حقوق الملكية. یتم تسجيل التغيرات االتقييم العادل على أنه ف
اري.متثسد / بيع العقار االا تبعند اساألرباح المقيدة عفائض إعادة التقييم إلىتحویل

دات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار والعمر المقدر الستخدام الموجودات، أیهمــا أقصــر، وجو ك میتم استهال
كما یلي:

سنة ٣٠-٥ةاألراضي والمباني والبنية التحتي
تانو س٥–٣السيارات

یجــار أو كانــت التكلفــة تعكــس ممارســة حــق الشــراء، یــتم اإلتــرةیتم تحویلها إلى المجموعــة فــي نهایــة فؤجر ودات المية بند الموج نت ملكإذا كا 
حساب االستهالك باستخدام العمر المقدر الستخدام بند الموجودات.

االستثماریةالعقارات  –موجودات حق االستخدام  
، ولكــن لــيس دخــل إیجــار مــن التــأجير مــن البــاطنلتحقيــقالحتفــاظ بهــا تم اإذا وذلك ، حق االستخدام كعقار استثماري موجوداتیتم تصنيف  
االســتخدام كعقــارات اســتثماریة وقياســها بيــت موجــودات حــقتثإداریــة. یــتم ألغــراض أو ها أو توریــدالســلع أو الخــدمات فــي إنتــاج الســتخدامها 

عاله.لعقارات االستثماریة الموضحة أ بشأن اسبية للمجموعة  وفًقا للسياسات المحا 

القيمة.ضكما تخضع موجودات حق االستخدام النخفا 

ارج یاإلمطلوبات عقود  
ــد اإلیجــاریخ بــدءفــي تــار  لقيمــة الحاليــة لمــدفوعات عقــد اإلیجــار التــي یتوجــب با اســةوعــة بتثبيــت مطلوبــات عقــد اإلیجــار المق، تقــوم المجمعق

 أیــة حــوافز إیجــار اً ثابتــة (بمــا فــي ذلــك دفعــات ثابتــة جوهریــة) ناقصــ ســدادها خــالل مــدة عقــد اإلیجــار. تتضــمن دفعــات عقــد اإلیجــار دفعــات
ب ضــمانات القيمــة المتبقيــة. وتشــمل موجــ ا بأو المعــدل، والمبــالغ المتوقــع دفعهــ تمــد علــى المؤشــرمتغيــرة التــي تعر الیجــا ات اإلعــ دفو مدینــة

ا كانــت ذه المجموعــة ودفــع غرامــات إنهــاء عقــد اإلیجــار، إدفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشــكل معقــول أن تمارســ 
ــار تعكــــس ــار اإلنهــــاء.مــــارسعـــة تلمجمو ان أمـــدة اإلیجـ ــر أو المعــــدل ى اعلــــ ات اإلیجــــار المتغيـــرة التــــي ال تعتمـــدیـــتم تثبيــــت دفعـــ خيـ لمؤشـ

ي لحدوث الدفعة.كمصروف (إال إذا تم تكبدها إلنتاج مخزون) في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو الشرط الذي یؤد

ء عقــد اإلیجــار نظــرًا ألن خ بــدتزایــدة فــي تــاریة االقتــراض المنســبموعــةالمج مخدســتة لــدفعات عقــد اإلیجــار، تيــ مــن أجــل احتســاب القيمــة الحال
لــتعكس ازدیــاد الضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید بسهولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلــغ مطلوبــات عقــد اإلیجــار ئدةلفا سعر ا

ات عقــد اإلیجــار إذا كــان هنــاك لدفتریــة لمطلوبــ قيــاس القيمــة اعــادةتم إ لك، یــ ذى إلیجار المسددة. باإلضافة الفائدة وتخفيضه مقابل دفعات اإل
يــر فــي مؤشــر يير في مدة عقد اإلیجار أو تغيير في دفعات عقد اإلیجار (مثل التغييرات في الدفعات المســتقبلية الناتجــة عــن تغيتغأوتعدیل

ني.الموجودات المعبند راء ار لشيخ يمار هذه) أو تغيير في تقيج أو معدل مستخدم لتحدید دفعات اإلی
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢

سياسات واإلفصاحات المحاسبية الهامة (تتمة)اللخصم٤-٢

(تتمة)عقود اإلیجار

وجودات منخفضة القيمةعقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار الم
قــود اإلیجــار هــذه التــي لهــا مــدة رة األجــل (أي عود اإلیجــار قصــيى عقــ ل علــ األجــ ةير قصــ فــاء تثبيــت عقــود اإلیجــار عتقــوم المجموعــة بتطبيــق إ 

نخفضــة القيمــة شهرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خيار الشراء). كما یطبق أیضــًا إعفــاء تثبيــت الموجــودات م١٢ن ر مإیجا 
ار قصــيرة األجــل وعقــود علــى عقــود اإلیجــ ت عقــد اإلیجــار دفعــا بيــت تم تثیــ . مــةالتــي تعتبــر منخفضــة القيةعلــى عقــود إیجــار المعــدات المكتبيــ 

خفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.منداتإیجار الموجو 

المجموعة كمؤجر
إذا ليویإلــى عقــد إیجــار تمــ إیجــار تشــغيلي. یــتم تصــنيف اإلیجــار عقــد وأليلعقد كعقد إیجار تمویار في تاریخ بدایة ایتم تصنيف عقد اإلیج 

إلى المستأجر.وهري لجميع مخاطر ومزایا الملكيةتم النقل الج 

لي فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد بمبلــغ تقوم المجموعة في بدایة فترة عقد اإلیجار التمویلي بتســجيل الــذمم المدینــة عــن عقــد اإلیجــار التمــوی
تثمار لعائــد الــدوري الثابــت علــى صــافي اســ عــدل اعلــى نمــط یعكــس متثبيــت دخــل التمویــل االســتثمار فــي عقــد اإلیجــار. یســتند صــافي دلعــا ی

مویلي.المؤجر في عقد اإلیجار الت

الثابــت لقســط اس ســا عالجــة دخــل اإلیجــار النــاتج محاســبيًا علــى أعقد االیجار التشغيلي هــو أي عقــد ایجــار عــدا عقــد االیجــار التمــویلي. یــتم م
ر التشغيلية.باح أو الخسائر نظرًا لطبيعته غياألر اآلخر في بيانتم تضمينه في الدخلعلى مدى فترات اإلیجار، وی

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
اض فــي القيمــة. فــي حالــة النخفــ رضتعــ ن یوجد مؤشر بأن إحــدى الموجــودات الماليــة تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر بتقدیر فيما إذا كا 

ل للتحصــيل لبنــد وم المجموعــة بتقــدیر المبلــغ القابــ ر االنخفــاض فــي القيمــة الســنوي، تقــ اختبــا ا یتوجــب إجــراء ذا المؤشــر، أو عنــدموجود مثل ه
ــدة المنتالموجـــودات. إن المبلـــغ الممكـــن تحصـــيله لبنـــد الموجـــودات یمثـــل القيمـــة ــد نللجـــةالعادلـــة لبنـــد الموجـــودات أو الوحـ اقصـــًا التكـــاليف نقـ

جــودات ال یولــد ات الفــردي، إال إذا كــان بنــد المو بلــغ القابــل للتحصــيل لبنــد الموجــودد المأعلــى. یــتم تحدیــ الســتخدام لــه أیهمــا لالســتبعاد وقيمــة ا
المــدرج لبنــد لمبلــغاد زیــ ات أو مجموعــات الموجــودات األخــرى. عنــدما یتدفقات نقدیة داخلة التي تكون مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجــود

لموجـــودات بأنـــه انخفضـــت قيمتـــه ویـــتممبلـــغ الممكـــن تحصـــيله، یعتبـــر بنـــد اعـــن الالمنتجـــة للنقـــد تزیـــد قيمـــة الوحـــدات الموجـــودات أو عنـــدما 
تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله.

ضــریبة اســتخدام معــدل الخصــم قبــل اقتطــاع الليــة با لح ات النقدیــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا عنــد تقيــيم قيمــة االســتخدام، یــتم خصــم التــدفقا 
عنــد تحدیــد القيمــة العادلــة ناقصــًا یــة مخــاطر متعلقــة ببنــد الموجــودات.الســوق للقيمــة الزمنيــة لألمــوال وأة فــي تقــدیرات الحاليــ الــذي یعكــس ال

. م اســتخدام نمــوذج تقيــيم مناســب لــذلكت، یــتمالعــا السوق الحدیثــة. إذا لــم یــتم تحدیــد هــذه المتكاليف االستبعاد، یؤخذ في االعتبار معامالت 
و أیة مؤشرات أخرى متوفرة للقيمــة شركات المساهمة العامة المدرجة أقييم وأسعار األسهم المتداولة للت التحتساب بمضاعفا یتم تأكيد هذا اال

العادلة.
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ة) (تتمالسياسات المحاسبية الهامة-٢

(تتمة)لهامةاة بيملخص السياسات واإلفصاحات المحاس٤-٢

تمة)دات غير المالية (تاالنخفاض في قيمة الموجو 

ابات المتوقعــة، التــي یــتم إعــدادها بشــكل منفصــل لكــل أســاس الموازنــات الحدیثــة واالحتســ باحتساب االنخفاض في القيمة علىتقوم المجموعة
الحتســابات ة مقابلهــا. تقــوم هــذه الموازنــات والفردیــ ات داالخاصــة بالمجموعــة التــي یــتم تخصــيص الموجــو وحــدة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد

التــدفقات النقدیــة المســتقبلية للمشــروع دل النمــو طویــل األجــل وتطبيقــه علــىتمتد لخمس سنوات. یتم احتساب معفترةعمومًا بتغطيةالمتوقعة
بعد السنة الخامسة.

مــعق المصــاریف بمــا یتفــ أو الخســائر ضــمن البنــود المتعلقــة بربــاح األن يــات المســتمرة، فــي بيــا فــي القيمــة عــن العملتثبــت خســائر االنخفــاض
تــدرج إعــادة التقيــيم فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــرى. فــي العقار المعــاد تقييمــه ســابقًا، و دات الذي انخفضت قيمته، باستثناءوظيفة بند الموجو 

بق.خرى حتى مبلغ إعادة التقييم السا مل األا لشاي القيمة یتم تثبيته أیضًا في بنود الدخلهذه الحالة فإن االنخفاض ف

اك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض تقریر مالي لتحدید مــا إذا كــان هنــ ة، یتم إجراء تقييم في تاریخ كل الشهر ودات باستثناءبالنسبة للموج 
ــد وعـــة اممج الفضـــت. فـــي حالـــة وجـــود مثـــل هـــذا المؤشـــر، تقـــدر القيمـــة المثبتـــة ســـابقًا لـــم تعـــد موجـــودة أو قـــد انخ  لمبلـــغ القابـــل لالســـترداد لبنـ

ــدة الالمو  ــد. یـــ جـــودات أو الوحـ ــاك تغيـــ س خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة المثتم عكـــ منتجـــة للنقـ ــان هنـ ــابقًا فقـــط إذا كـ ــة سـ ر فـــي االفتراضـــات بتـ
س محــدودة العكــ ةليــ عمخســائر االنخفــاض فــي القيمــة األخيــرة. تكــون المســتخدمة لتحدیــد مبلــغ بنــد الموجــودات الممكــن تحصــيله منــذ تثبيــت 

یــل الــذي قــد یكــون تــم تحدیــده بعــد تنز حقيقــه وال یزیــد عــن المبلــغ المــدرجمكــن تعــن المبلــغ المدرج لبنــد الموجــوداتبحيــث ال یزیــد المبلــغ المــ 
بيــان فــيس فــي الســنوات الســابقة. یــتم تثبيــت هــذا العكــ االســتهالك، شــریطة أنــه لــم یــتم تثبيــت مبــالغ لالنخفــاض فــي القيمــة لبنــد الموجــودات

نعكاس كزیادة في إعادة التقييم.ي هذه الحالة، یتم التعامل مع االه، وفبلغ معاد تقييمج بند الموجودات بماألرباح أو الخسائر مالم یتم إدرا

ضــتخفتشــير الظــروف إلــى أن القيمــة المدرجــة قــد اندیســمبر وعنــدما ٣١یتم اختبار الشهرة بخصوص االنخفاض في القيمة سنویًا كمــا فــي 
مــن وحــدات منتجــة للنقــد) كل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة ل من القابل للتحصيشهرة بتقييم المبلغا. یتم تحدید االنخفاض في قيمة القيمته

اضخفــ المبلغ المدرج، فإنه یتم تثبيت خســائر انق بها الشهرة. عندما یكون المبلغ الممكن تحصيله من الوحدة المنتجة للنقد أقل منالتي تتعل
ت مستقبلية.  فتراعلق بالشهرة فيفي القيمة التي تتقيمة. ال یمكن عكس خسائر االنخفاضفي ال

تكاليف القروض
ن الــزمن لتصــبح كــاليف القــروض العائــدة مباشــرة إلــى اســتحواذ أو إنشــاء أو إنتــاج بنــد موجــودات مــا والتــي تأخــذ بالضــرورة فتــرة كبيــرة مــ تإن

ــة بنـــ ود منصـــ مقالجـــاهزة لالســـتخدام أو البيـــع  ــملتها كجـــزء مـــن تكلفـ ــا، یـــتم رسـ ــتم تهـ ــالد الموجـــودات. یـ ــع تكـ قـــروض األخـــرى يف الحميـــل جميـ
القــروض مــن الفوائــد والتكــاليف األخــرى التــي تتكبــدها منشــأة مــا بخصــوص اقتــراض التي تحدث خاللها. تتــألف تكــاليف للمصاریف في الفترة 

ل.األموا

المخزون 
لبيــع التقــدیري أثنــاء تحقيقهــا هــو ســعر اكــن لممن صــافي القيمــة اإيــق، أیهمــا أقــل.يمــة القابلــة للتحقي القفصــا و یــتم قيــاس المخــزون بالتكلفــة أ

عة حتى إتمام الصنع ومصاریف البيع. ویتم تحدید التكلفة كما یلي:العادیة ناقصًا التكاليف المتوقسير األعمال

د االستهالكية وقطع الغيارالمواون خز ومواد التعبئة ومخزون المواد التجاریة ومالخامالمواد  
علــى المخــزون وإیصــاله لوضــعه وموقعــه الــراهنين. ویــتم مصاریف الطارئــة األخــرى المتكبــدة للحصــول ن والشحن والة على التأميالتكلفتشتمل  

توسط المرجح.تحدید التكلفة على أساس الم

ونصف تامة الصنعالبضائع تامة الصنع
والعمالــة المباشــرة زائــدًا جــزء واد المباشــرةمن تكلفــة المــ ة وتتضــ للتكلفــ متوســط المــرجح صــنع علــى أســاس الالةامــ یــتم تحدیــد تكلفــة البضــائع ت

د والتكــاليف لســلع نصــف تامــة الصــنع بتكلفــة المــواالمصــروفات العامــة لإلنتــاج اســتنادًا إلــى الطاقــة التشــغيلية االعتيادیــة. تــدرج امناســب مــن
ة.لمباشرة العائدة لها مباشر غير ا
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تتمة) ( السياسات المحاسبية الهامة-٢

سبية الهامة (تتمة)واإلفصاحات المحاملخص السياسات ٤-٢

األولي والقياس الالحقالتثبيت -ية األدوات المال
ملكية لمنشأة أخرى.الية أو أداة حقوق إن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات م

ودات الماليةجو لما)١

القياسالتثبيت األولي و 
قيمـــة العادلــة مــن خـــالل خــالل بنـــود الــدخل الشــامل األخــرى والالتثبيــت األولــي، بالقيمــة العادلـــة مــنعنـــد ات الماليــة، تصــنيف الموجــودمیت

المطفأة.  بالتكلفة  الحقًا قياسها میتكما األرباح أو الخسائر،

ــد ـــودات الماليــــة عیعتمـ ــا ادنـــ تصــــنيف الموجـ ـــى خصـ ـــت األولــــي علـ ـــة للنقدیــــةات الئص التــــدفقلتثبيـ ــودات المالالتعاقدیـ يــــة ونمــــوذج أعمــــال موجـ
هري أو التــي قامــت المجموعــة لموجــودات. باســتثناء الــذمم المدینــة التجاریــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمویــل جــو المجموعــة إلدارة هــذه ا

ئــدًا، فــي تــه العادلــة زاالماليــة بقيمجــوداتالمو بقيــاس بنــدتقــوم المجموعــة مبــدئيًا ،تــي یســمح بهــا المعيــار بشــأنها الءاتبعــض االســتثنا بتطبيــق 
اریة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر عادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التج حالة لم یتم قياسه بالقيمة ال

عنــه معاملــة المفصــحياسها بسعر الیتم قنها، ر بشأ ثناءات التي یسمح بها المعيا تت المجموعة بتطبيق بعض االسقامتيجوهري أو التمویل
مــن خــالل بنــود الــدخل تــى یــتم تصــنيف بنــد موجــودات ماليــة وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــةفي اإلیرادات من عقود العمــالء. وح 

ق. یشــار إلــى الــدین المســتح غ أصــلى مبلــ ة" علــ ط مدفوعات أصل الدین والفائدقأ عنه تدفقات نقدیة تمثل "فینشأن، فإنه یلزم  الشامل األخرى 
إن الموجــودات الماليــة ألساسي والفائدة علــى المبلــغ األساســي القــائم، ویــتم إجــراؤه علــى مســتوى األداة. ذا التقييم باسم اختبار دفعات المبلغ اه

، اح أو الخســائرمــن خــالل األربــ ادلــة ة العالقيمــ فائــدة یــتم تصــنيفها وقياســها بلفقــط مــدفوعات ألصــل الــدین واليســتيالنقدیة التذات التدفقات
بصرف النظر عن نموذج األعمال.

لنقدیة.أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل انتاج التدفقات انموذجیشير 

دات الماليــة أو كليهمــا. إن أو بيع الموجو یة التعاقدیة النقدفقات التدت النقدیة سوف تنتج عن تحصيلا ج العمل ما إذا كانت التدفقیحدد نموذ
حتفــاظ ج األعمــال والــذي یكــون الهــدف منــه االلماليــة التــي تــم تصــنيفها وقياســها بالتكلفــة المطفــأة یــتم االحتفــاظ بهــا ضــمن نمــوذالموجــودات ا

اســها بالقيمــة العادلــة مــن م تصــنيفها وقيلمالية التي تــ دات الموجو أن اات النقدیة التعاقدیة في حينقالمالية من أجل تحصيل التدفالموجوداتب
قدیة التعاقدیة والبيع.خل الشامل األخرى یتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقات النخالل بنود الد

فــي العــرف الســائد للقوانين أو وفقاً وضوع مني متوصيل الموجودات ضمن إطار ز مموجودات المالية التي تستلز مبيعات للیات أو الإن المشتر 
و بيع بند الموجودات.یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أالسوق (المشتریات بالطریقة العادیة)

حقالقياس الال

ت الدین)الية بالتكلفة المطفأة ( أدو الموجودات الما 
. یــتم تثبيــت األربــاح لقیمةافــاض فــيلالنخ تخضعســعر الفائــدة الفعلــي و یقةطــر دامباستخ حقــاً الةفأ طلمالتکلفةا بلیةلما اوداتج و لماسقیا میت

الموجودات.نخفاض في قيمة بندوالخسائر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن تثبيت أو التعدیل أو اال

والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة.یين واألخرین  مدینين التجار لى الفأة عموعة بالتكلفة المطت المالية للمج اتشتمل الموجود
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢

ملخص السياسات واإلفصاحات المحاسبية الهامة (تتمة)٤-٢

(تتمة)ي والقياس الالحقاألولالتثبيت -ية األدوات المال

(تتمة)الموجودات المالية)١

(تتمة)حقس الالالقيا

ح والخسائر (أدوات حقوق الملكية)المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األربا داتالموجو 
نفة صــ كأدوات حقــوق ملكيــة مإللغاءلية بشكل غير قابل عند التثبيت األولي، یمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملك

أساس كل أداة على حدة.التصنيف على  ئر. یتم تحدیدالخسا باح و ن خالل األر بالقيمة العادلة م

ح كــدخل يم العادل لهــذه الموجــودات الماليــة یــتم تصــنيفه ضــمن األربــاح أو الخســائر. یــتم تثبيــت توزیعــات األربــا خسائر من التقيإن األرباح وال
حقاق الدفعة الخاصة بها.تاألرباح أو الخسائر عند اسآخر في بيان

درجة في هذه الفئة.تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية المقابل لإللغاء  عة بشكٍل غير لمجمو ارت اوقد اخت

عن التثبيت التوقف
ت ماليــة اليــة أو جــزء مــن مجموعــة موجــودمــن الموجــودات الما یــتم فــي البدایــة التوقــف عــن تثبيــت الموجــودات الماليــة (أو حيثمــا ینطبــق جــزء

موحد للمجموعة) عندما:ركز المالي الا من بيان المشطبهبمعنىلية (مماثلة) كموجودات ما 

على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛ أوي الحصول  الحقوق فتنتهي
ع التـــدفقات النقدیـــة فأخــذ علـــى عاتقهــا االلتـــزام بــدتحــول المجموعـــة حقوقهــا الســـتالم التــدفقات النقدیـــة مــن بنـــد الموجــودات أو عنـــدما ت

وعــة بشــكل فعلــي جميــع المخــاطر ترتيــب "تمریــر"؛ وإمــا (أ) أن تحــول المجمخير جوهري لطرف ثالث بموجب ون تأ امل دبالكالمستلمة
ومزایــا بنــد الموجــودات، إال لموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قــد حّولــت وال احتفظــت فعليــًا بجميــع مخــاطر ادوالمزایا المتعلقة ببن

داتلموجو نها حّولت السيطرة على بند اأ

تفظــت بمخــاطر ا تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم بتقيــيم مــا إذا اح وعندم
بنــد بلقــةعالمتزایــا لمم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجميع المخــاطر واا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ. وإذ لم تقومزای

مشــاركتها فيــه. الموجودات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند الموجودات، تواصل المجموعة تثبيت بنــد الموجــودات المحــّول إلــى حــد اســتمرار 
علــى بــه. وُیقــاس بنــد الموجــودات المحــّول وبنــد المطلوبــات المــرتبط بــهوفــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة كــذلك بتثبيــت بنــد مطلوبــات مــرتبط

یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.أساس 

محــّول بالقيمــة الدفتریــة األصــلية لبنــد الموجــودات وأقصــى مقابــل وُیقــاس االرتبــاط المســتمر الــذي یأخــذ شــكل ضــمان علــى بنــد الموجــودات ال
لمجموعة سداده، أیهما أقل.مادي یلزم على ا

في القيمةاالنخفاض
صـــص خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لكافـــة أدوات الــدین غيـــر المحـــتفظ بهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو يـــت مخ بتثبالمجموعـــةتقــوم

ا للعقــد وجميــع التــدفقات النقدیــة التــي تتوقــع ئر االئتمان المتوقعة إلى الفــرق بــين التــدفقات النقدیــة التعاقدیــة المســتحقة وفالخسائر. تستند خسا  قــً
تم خصمها بسعر تقریبــي لمعــدل الفائــدة الفعلــي األصــلي. تشــتمل التــدفقات النقدیــة المتوقعــة علــى التــدفقات النقدیــة لتي یها وااستالممجموعةال

من الشروط التعاقدیة.انات المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأمن بيع الضم



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٢٨-

(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢

السياسات واإلفصاحات المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص ٤-٢

(تتمة)التثبيت األولي والقياس الالحق-األدوات المالية 

(تتمة)الماليةالموجودات )١

(تتمة)في القيمةاالنخفاض

ة فــي المخــاطر االئتمانيــة منــذ جوهریــ یــادة قعة علــى مــرحلتين. بالنســبة لتعرضــات االئتمــان التــي لــم یكــن بهــا ز یتم تثبيت خسائر االئتمان المتو 
ج عن حاالت التعثر المحتملــة خــالل األشــهر التثبيت األولي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنت

هــا زیــادة جوهریــة فـــي حــدث لالتــي شــهرًا). بالنســبة لتلــك التعرضــات االئتمانيــة ١٢المتوقعــة خــالل عشــر المقبلــة (خســائر االئتمــانثنــياال
العمــر المتبقــي للتعــرض، بغــض المخاطر االئتمانية منذ التثبيت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى

على مدى عمر االستخدام).(خسائر االئتمان المتوقعةالتعثرالنظر عن توقيت 

ــوم بحسا فيالمجموعـــة طریقـــة مبســـطة قبطتقـــود، ت العوجـــوداللـــذمم المدینـــة التجاریـــة ومبالنسبة خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة. لـــذلك، ال تقـ
متوقعــة ئتمــان، ولكــن بــدال مــن ذلــك تقــوم بتثبيــت مخصــص خســائر علــى أســاس خســائر االئتمــان الالمجموعــة بتتبــع التغيــرات فــي مخــاطر اال

ة مصــفوفة مخصصــات بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة لخســائر مجموعــ عت الفــي تــاریخ كــل تقریــر مــالي. وقــد وضــ دامعلــى مــدى عمــر االســتخ 
لبيئة االقتصادیة.االئتمان، وتم تسویتها وفقًا للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدینين وا

تبــر قــد تعدما یتــأخر ســداد الــدفعات التعاقدیــة. ومــع ذلــك، فــي بعــض الحــاالت، المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عنتعتبر
حصــل لمجموعــة بنــد الموجــودات المــالي متخلــف عــن الســداد عنــدما تشــير المعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تا

ائتمانيــة تحــتفظ بهــا المجموعــة. یــتم شــطب بنــد الموجــودات المــالي التعاقدیة القائمة بالكامــل قبــل مراعــاة أي تحســينات مبالغالمجموعة على ال
ون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة.ال تكندما ع

المطلوبات المالية)٢

التثبيت األولي والقياس
خــالل األربــاح أو الخســائر والقــروض والســلفيات المطلوبــات الماليــة، عنــد التثبيــت األولــي، كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن یتم تصــنيف  

كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء.  ع أو الدفوالمبالغ المستحقة

باشــرة دلة وفي حالة السلفيات والذمم الدائنة بعد تنزیــل تكــاليف المعــامالت العائــدة متثبيت جميع المطلوبات المالية في البدایة بالقيمة العا یتم
إليها.

واآلخــرین ومطلوبــات عقــود اإلیجــار والمبــالغ المســتحقة ألطــراف ذات عالقــة اریينالتجــ تشــتمل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة علــى الــدائنين
والسلفيات.

الالحقالقياس
قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بال

لمتــاجرة والمطلوبــات الماليــة بهــا لحــتفظ لعادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر علــى المطلوبــات الماليــة المتشــتمل المطلوبــات الماليــة بالقيمــة ا
ح أو الخســائر علــى المطلوبــات المحــتفظ بهــا المصــنفة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. یــتم تثبيــت األربــا 

لخسائر.المتاجرة في بيان األرباح أو ابغرض

دلة من خــالل األربــاح أو الخســائر یــتم تصــنيفها بتــاریخ التثبيــت األولــي، وفقــط العا لقيمةإن المطلوبات المالية المصنفة عند التثبيت األولي با 
.٩إلعداد التقاریر المالية رقم في حال تم تلبية المعایير ضمن المعيار الدولي
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة-٢

ملخص السياسات واإلفصاحات المحاسبية الهامة (تتمة)٤-٢

(تتمة)التثبيت األولي والقياس الالحق-ية المالاألدوات  

(تتمة)المطلوبات المالية)٢

(تتمة)الالحقالقياس

ة المطفأة (القروض والسلفيات)المطلوبات المالية بالتكلف
لفائــدة الفعلــي. ویــتم ســعر اریقــة ت التي تترتب عليها فوائد الحقًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طبعد التثبيت األولي، یتم قياس القروض والسلفيا 

ة إطفاء سعر الفائدة الفعلي.  تثبيت األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند التوقف عن تثبيت المطلوبات وكذلك من خالل عملي

زأ مــن ســعر  یتجــ ءًا الي خصــم أو عــالوة علــى االســتحواذ والرســوم والتكــاليف التــي تشــكل جــز التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أتحتســب
الفائدة الفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمویل في بيان األرباح أو الخسائر.  

صنيف عادًة على القروض والسلفيات التي تترتب عليها فائدة.هذا التینطبق

ت التوقف عن التثبي
مــرتبط ببنــد المطلوبــات أو إلغائــه أو انتهــاء صــالحيته. وعنــد القيــام ام الاللتــز یــتم التوقــف عــن تثبيــت بنــد المطلوبــات المــالي عنــد االعفــاء مــن ا

نفس المقرض على أساس شــروط مختلفــة بشــكل أساســي أو أن الشــروط المتعلقــة بإحالل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخر من
ل أو التغييــر علــى أنــه توقــف عــن تثبيــت بنــد المطلوبــات إلحــالهــذا االموجود قد تم تعــدیلها بصــورة جوهریــة، یــتم التعامــل مــع طلوباتمببند ال

م تثبيت الفــرق فــي المبــالغ المدرجــة ذات العالقــة ضــمن األربــاح أو المالي األصلي كبند مطلوبات مالي وتثبيت بند مطلوبات مالي جدید. ویت
الخسائر.

تسویة األدوات المالية )٣

ة ویــدرج صــافي المبلــغ فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد فقــط إذا كــان هنــاك حــق قــانوني ملــزم لماليــ بات ایتم تسویة الموجودات المالية والمطلو 
ن.جد نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامحاليًا لتسویة المبالغ المثبتة وتو 

والودائع ألجلالنقد
كــز المــالي الموحــد علــى النقــد لــدى البنــوك وفــي الصــندوق والودائــع قصــيرة األجــل والتــي المر بيــانیشــتمل النقــد والودائــع قصــيرة األجــل فــي

طر تغييرات غير جوهریة في القيمة.، والتي تخضع لمخا سنة واحدةتستحق خالل  
ه، بعــد تنزیــل رصــيد أعــال، كمــا هــو محــددالنقدیــة وشــبه النقدیــة مــن النقــد والودائــع قصــيرة األجــلد، تتــألفبيان التدفقات النقدیة الموح لغرض

السحب على المكشوف من البنوك، إن ُوجد.

المخصصات 
أو ضـــمني) علــى الشــركة نتيجـــة حــدث ســابق، ومـــن المــرجح أن تكــون التـــدفقات تثبيــت المخصصـــات عنــد وجــود التـــزام حــالي (قــانوني یــتم
عقول لمبلغ االلتزام.  دیر مویمكن عمل تقلمتضمنة مزایا اقتصادیة ضروریة من أجل تسدید االلتزاملخارجة اا

وجــودات منفصــل ولكــن فقــط تتوقــع الشــركة بأنــه یمكــن اســتعادة بعــض مــن أو كــل المخصصــات، یــتم تثبيــت المبلــغ المحصــل كبنــد معنــدما 
لغ مستردة.علق بأي مخصص في بيان الدخل الشامل بعد تنزیل أیة مبا التي تتعندما یكون التحصيل أكيدًا. یتم عرض المصاریف

تــي ن تأثير القيمــة الزمنيــة لألمــوال جوهریــًا، یــتم خصــم المخصصــات باســتخدام الســعر والــذي یعكــس، حيثمــا یكــون مالئمــًا، المخــاطر الكا ذاإ
مرور الوقت كتكاليف تمویل.لمستحق بتخص بند المطلوبات. عند استخدام الخصم، تثبت الزیادة في المخصص ا
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(تتمة) هامةالسياسات المحاسبية ال-٢

لخص السياسات واإلفصاحات المحاسبية الهامة (تتمة)م٤-٢

نهایة الخدمة للموظفينمكافأة
ــأة نهایــة التقــوم لخدمــة للمــوظفين ول مــدة اخدمــة للمــوظفين. تســتند المبــالغ المســتحقة الــدفع علــى الراتــب النهــائي وطــ المجموعــة بتقــدیم مكاف

تكاليف المتوقعة لهذه المزایا على مدى فترة الخدمة.  صص للخدمة. یؤخذ مخ خضوعًا إلتمام الحد األدنى من فترة ال

السهمربحية
ربــاح أو ســهمها العادیــة. یــتم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية عــن طریــق تقســيم األالمجموعة بعــرض ربحيــة الســهم األساســية بالنســبة ألتقوم

لعــدد األســهم العادیــة القائمــة خــالل الســنة، والمعدلــة لألســهم مــرجح لــى المتوســط الالخســائر العائــدة إلــى حــاملي األســهم العادیــة للمجموعــة ع
بها (إن وجدت).محتفظالخاصة ال

الحكوميةالمنح
المجموعــة ســوف تلتــزم بالشــروط المرتبطــة مها وأنمــنح الحكوميــة بالقيمــة االســمية عنــدما یكــون هنــاك تأكيــد معقــول علــى اســتالتثبيــت الیــتم

بالمنحة.

لتزامات واال الطارئةلوبات المط
خــارج للمــوارد التــي تتضــمن یتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. ویتم اإلفصاح عنها إال إذا كان من المستبعد تدفقال

لتــدفق داخــ مــرجح ما یكــون مــن الي البيانات المالية الموحدة لكن یتم اإلفصاح عنها عنــدطارئة فمزایا اقتصادیة. ال یتم تثبيت بند موجودات
للمزایا االقتصادیة.

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الجوهریة-٣

لــى المبــالغ المعلنــة لإلیــرادات ت تــؤثر عة الموحدة للمجموعة یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقــدیرات وافتراضــا إن إعداد هذه البيانات المالي
حات المرتبطــة واالفصــاحات عــن المطلوبــات الطارئــة. إن عــدم التأكــد حــول هــذه االفتراضــات إلفصــا المطلوبــات، واوالمصاریف والموجودات و 

فترات المستقبلية.رة في التطلب تعدیل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثیمكن أن یؤدي إلى نتائج تیراتوالتقد

األحكام
مجموعــة، أصــدرت اإلدارة األحكــام التاليــة، والتــي لهــا أكبــر تــأثير جــوهري علــى المبــالغ ية للياســات المحاســبضــمن ســياق عمليــة تطبيــق الس

المثبتة في البيانات المالية الموحدة:

طریقة لتقدیر المبلغ المتغير وتقييم القيدتحدید
تقدیر المبلغ المتغيــر، یتعــين علــى عند لغًا متغيرًا.بضائع حق اإلرجاع وتخفيضات الكميات التي ینشأ عنها مببيعات البعض عقود متشتمل

لــذي إلى الطریقة التي تتنبأ بشكل أفضل بقيمــة المبلــغ االمجموعة استخدام إما طریقة القيمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األكثر احتماًال استناداً 
یستحق لها.

ــة المناســـبة المقـــررت ــة القيمـــة المتوقعـــة هـــي الطریقـ ر المبلـــغ المتغيـــر لمبيعـــات البضـــائع ذات حقـــوق تقـــدیالســـتخدامها فـــيجموعـــة أن طریقـ
یر المبلــغ المتغيــر لمبيعــات البضــائع مــع تخفيضــات الكميــات، اإلرجاع، نظرًا للعدد الكبير لعقود العمالء التي لها خصائص مماثلة. عند تقــد

ون مناســبًا. إن الطریقــة المختــارة التــي تتنبــأ ة ســيكلقيمــة المتوقعــ تخدام مزیج من طریقة المبلغ األكثر احتماًال وطریقة اأن اسعةقررت المجمو 
ا علــى عــدد حــدود الكميــات الــوارد ة فــي العقــد. ُتســتخدم طریقــة المبلــغ األكثــر احتمــاًال لتلــك بشــكل أفضــل قيمــة المبلــغ المتغيــر اعتمــدت أساســً

ن حد كميات واحد.كثر مود التي لها أكميات فردي في حين تستخدم طریقة القيمة المتوقعة للعقلها حد العقود التي
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(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الجوهریة-٣

(تتمة)األحكام

(تتمة)المبلغ المتغير وتقييم القيدطریقة لتقدیر  تحدید

ت المجموعــة أن . قــرر لمتغيــر مقيــداً لــة، تأخــذ المجموعــة بعــين االعتبــار مــا إذا كــان المبلــغ ار المعامتضــمين أي مبلــغ متغيــر فــي ســعقبــل
ة. باإلضــافة إلــى ذلــك، ســيتم تقــدیرات المبلــغ المتغيــر ليســت مقيــدة بنــاًء علــى خبرتهــا الســابقة وتوقعــات األعمــال والظــروف االقتصــادیة الحاليــ 

قصير.ار زمني تأكد المبلغ المتغير ضمن إطدمالفصل في ع

المجموعة كمستأجر-هاء  التجدید واإلنفترة اإلیجار للعقود التي تتضمن خيارات  تحدید
رات المشــمولة بخيــار تمدیــد عقــد المجموعــة مــدة عقــد اإلیجــار علــى أنهــا المــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإلیجــار، باإلضــافة إلــى الفتــ تحــدد

قــول عــدم كل معمــن المؤكــد بشــ أو أي فتــرات یشــملها خيــار إنهــاء عقــد اإلیجــار، إذا كــانتنفيــذه،اإلیجــار إذا كــان مــن المؤكــد بشــكل معقــول
حدوث ذلك.

كــام عنــد تقيــيم مــا إذا كــان مــن المجموعــة لــدیها العدیــد مــن عقــود اإلیجــار التــي تتضــمن خيــارات التمدیــد واإلنهــاء. تطبــق المجموعــة األح إن
ذات العالقــة عوامــلیراعي كافة السة خيار تجدید أو إنهاء عقد اإلیجار. وهذا یعني، أنه عدم ممار المؤكد بشكل معقول أن تقوم بممارسة أو 

دة تقيــيم مــدة عقــد اإلیجــار إذا لوجود حافز اقتصــادي لــه لتنفيــذ إمــا تجدیــد أو إنهــاء العقــد. بعــد تــاریخ البــدء، تقــوم المجموعــة بإعــا تؤديوالتي  
و دیــد أرســة خيــار التج لســيطرته والــذي یــؤثر علــى قدرتــه علــى ممارســة أو عــدم مما الخاضــعةكان هناك حدث أو تغير جوهري في الظــروف

تأجر).اإلنهاء (على سبيل المثال، إجراء تحسينات جوهریة على المباني المستأجرة أو إجراء تعدیل جوهري على بند الموجودات المس

ت لمــدة ال یجــار وذلــك ألن المجموعــة عــادًة مــا تقــوم بتــأجير الســياراعقــد اإلیتم إدراج خيارات تجدید عقود تــأجير الســيارات كجــزء مــن مــدةلم
فقــط خمس سنوات وبالتالي ال یوجد أي خيارات للتجدید. كما یتم تضمين الفترات المشمولة بخيارات اإلنهاء كجزء من فتــرة اإلیجــار د عن تزی

یكون من المؤكد أال یتم ممارستها بشكٍل معقول.ا عندم

المجموعة كمؤجر–العقارات  د إیجار  عقو تصنيف
، ولــم یــتم تصــنيفها كعقــارات اســتثماریة حيــث (المبــاني واألراضــي)وص جزء مــن عقاراتهــا ة بخصعقارات تجاریالمجموعة عقود إیجارأبرمت

ــًا للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم أنهــا تســتوفي معــایير العقــارات االســتثمار  كــام . وحــددت المجموعــة، اســتنادًا إلــى تقيــيم شــروط وأح ٤٠یة وفق
صــادي للعقــار التجــاري وال تبلــغ القيمــة الحاليــة لــدفعات الحــد األدنــى ن العمــر االقتمــ ســيًا ال تمثــل جــزءًا رئيرفاقيــات، مثــل أن فتــرة اإلیجــا االت

التــالي قــارات وبلة للعقار التجاري، أنها ال تحتفظ جوهریًا بجميع المخاطر الجوهریة ومزایا ملكيــة هــذه العلإلیجار فعليًا كامل مبلغ القيمة العاد
.غيليةكعقود إیجار تشعقودتقوم بمحاسبة هذه ال

األعمالنموذجتقييم
ذج األعمــال. تقــوم المجموعــة بتحدیــد وقياس الموجودات الماليــة بنــاًء علــى نتــائج اختبــار مــدفوعات أصــل الــدین والفائــدة واختبــار نمــو تصنيف

ا التقيــيم ذضــمن هــ وجــودات الماليــة معــًا لتحقيــق هــدف أعمــال محــدد. یتوعــات المنموذج األعمال على المستوى الذي یعكس طریقــة إدارة مجم
ى أداء الموجــودات وكيفيــة امًا تعكس جميع األدلة ذات العالقة، بما في ذلك كيفية تقييم وقياس أداء الموجودات والمخاطر التي تؤثر علأحك

و بالقيمــة أطفــأة متابعــة الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة الممجموعــة بإدارة هذه المخاطر وطریقــة ســداد أتعــاب مــدراء الموجــودات. تقــوم ال
ـتبعا اللادلــة مــن خــ الع دها، ومــا إذا كانـــت بنـــود الــدخل الشــامل األخـــرى والتــي تــم التوقـــف عــن تثبيتهــا قبــل تـــاریخ اســتحقاقها لفهــم ســـبب اسـ

كــان ا إذار المتابعة جزءًا من تقيــيم المجموعــة المســتمر لمــ له. تعتباألسباب متوافقة مع هدف األعمال الذي تم االحتفاظ ببند الموجودات ألج 
ن غير مالئم، تقيــيم مــا عمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية من أجله یستمر في كونه مالئمًا، وفي حالة ما إذا كا نموذج األ

ل هــذه الموجــودات. لــم تكــن هنــاك تغييــرات مطلوبــة خــالفــي تصــنيفإذا كان هناك تغيــر فــي نمــوذج األعمــال وبالتــالي هنــاك تغيــر مســتقبلي 
.ترات المعروضةفال
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(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الجوهریة-٣

(تتمة)األحكام

االستمراریةمبدأ 
ــتمراریة، وهـــي مقتنعـــ قامـــ  ــتمرار علـــى أســـاس مبـــدأ االسـ ــدیها المـــوارد ت إدارة المجموعـــة بـــإجراء تقيـــيم لقـــدرة الفـــرع علـــى االسـ ة أن المجموعـــة لـ

أن نظــور. باإلضــافة لــذلك، إن اإلدارة لــيس لــدیها علمــًا بعــدم تأكيــدات تقــدیرات جوهریــة مــن الممكــني المســتقبل الممــال فــ لالســتمرار فــي األع
الماليــة الموحــدة علــى همة حول قدرة المجموعة في االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. وبناء عليه، یجب إعــداد البيانــاتتسبب شكوك م

أساس مبدأ االستمراریة.

ات واالفتراضیرات التقد
لبيانــات الماليــة، التــي تشــكل مخــاطر ااالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة بتــاریخ إعــداد إن

اقشتها أدناه.مت منودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، تجوهریة على المبالغ المدرجة للموج جوهریة في التسبب بتعدیالت 

الظــروف واالفتراضــات الحاليــة حــول نتعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقدیراتها على المعایير المتوفرة عند إعداد البيانات المالية الموحــدة. إ
عكس تلــك ة. تــنالســوق أو الظــروف التــي تنــتج خــارج ســيطرة المجموعــ ، یمكــن أن تتغيــر بســبب التغيــرات فــيالتطــورات المســتقبلية، مــع ذلــك

في االفتراضات عند حدوثها.اتالتغير 

في قيمة الموجودات غير الماليةاالنخفاض
العادلــة القابــل للتحصــيل، باعتبــاره قيمتــه ید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عــن المبلــغز االنخفاض في القيمة عندما یینشأ 

مــن وفرةاحتساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد یستند على البيانــات المتــ یهما أعلى. إن ام، أناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخد
ــة  ــامالت الشـــراء الملزمـ ــة ناقامعـ ــابهة أو أســـعار الســـوق الملحوظـ ــودات مشـ ــائدة فـــي الســـوق لموجـ ــاليف اإلضـــافية الســـتبعاد بلسـ ــًا التكـ نــــد صـ

یة المخصومة.التدفقات النقدموذج الموجودات. یستند حساب قيمة االستخدام على ن

التــي لــم تلتــزم بهــا المجموعــة بعــد أو اســتثمارات تستمد التدفقات النقدیة من الميزانية للسنوات الخمــس المقبلــة وال تشــمل أنشــطة إعــادة الهيكلــة
خصــمساســًا لســعر القابل للتحصــيل ح لغ الوحدة المنتجة للنقد التي یتم اختبارها. إن المبالتي سوف تعزز أداء الموجودات للمستقبلية جوهریة

فــي المســتقبل ومعــدل النمــو المســتخدم ألغــراض المستخدم فــي نمــوذج التــدفقات النقدیــة المخصــومة وكــذلك التــدفقات النقدیــة الداخلــة المتوقعــة
االستقراء.

ینة التجاریةائر االئتمان المتوقعة للذمم المدخسمخصص
متوقعــــة للــــذمم المدینــــة التجاریــــة وموجــــودات العقــــود. تســــتند معــــدالت ئر االئتمــــان الب خســــا المجموعــــة جــــدول مخصصــــات لحســــا تســــتخدم

بيل المثــال، حســب جموعــات مختلفــة مــن العمــالء التــي لهــا أنمــاط خســائر مماثلــة (علــى ســ مالمخصصــات إلــى عــدد أیــام التــأخر عــن الســداد ل
ــة). عتمــادات المســتطة االالعميــل وتقييمــه والتغطيــة بواســ نــوعونــوع المنــتج و الموقــع الجغرافــي  ندیة واألشــكال األخــرى مــن الضــمانات االئتماني

ة المالحظة للمجموعة.قیستند جدول المخصصات في البدایة إلى معدالت التعثر الساب

مــن كــان ًء علــى معلومــات مســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذاتجربــة خســائر االئتمــان الســابقة بنــا ســتقوم المجموعــة بمعــایرة الجــدول لتعــدیل 
اإلنشــاءات تتــدهور الظــروف االقتصــادیة المتوقعــة خــالل العــام المقبــل، ممــا قــد یــؤدي إلــى زیــادة عــدد حــاالت التعثــر فــي قطــاعيالمتوقــع أن 
لتعثــر الســابقة الملحوظــة ویــتم تحليــل التغيــرات فــيریخ كــل تقریــر، یــتم تحــدیث معــدالت اتعدیل معدالت التعثر السابقة. في تــا یتموالعقارات،  

ية.دیرات المستقبلالتق

المتوقعــة هــو تقــدیر جــوهري. إن تقيــيم التــرابط بــين معــدالت التعثــر الســابقة الملحوظــة والظــروف االقتصــادیة المتوقعــة وخســائر االئتمــانإن
ائر االئتمــان ة لخســ االقتصــادیة المتوقعــة. قــد ال تكــون الخبــرة الســابقاســة للتغيــرات فــي الظــروف والحــاالت قيمة خســائر االئتمــان المتوقعــة حس

ا دلــيًال علــى التعثــر الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل. إن الما لومــات المتعلقــة بخســائر علخاصــة بالمجموعــة والتنبــؤ بــالظروف االقتصــادیة أیضــً
.٢٨ح  لتجاریة للمجموعة مبينة في اإلیضا االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة ا
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ة) (تتمالجوهریةاسبيةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المح-٣

(تتمة)واالفتراضات التقدیرات 

في قيمة المخزون االنخفاض
ــالمخزون بالتكلفــة أو صــافي الیــتم ــدما یصــبح المخــزون قــدیمًا أو متقادمــًا، یــتم إجــراء تقــدیر االحتفــاظ ب قيمــة الممكــن تحقيقهــا أیهمــا أقــل. عن

دیــةالتقــدیر بصــورة فردیــة. أمــا بالنســبة للمبــالغ الجوهریــة غيــر الفر م هــذافردیــة، یــتیــة الالقيمة الممكن تحقيقها. بالنســبة للمبــالغ الجوهر لصافي  
مجتمعًة ویؤخذ مخصص حسب نوع المخزون ودرجة العمر أو التقادم استنادًا ألسعار البيع السابقة.  ولكنها قدیمة أو متقادمة فيتم تقدیرها 

ألــف ٢٨٬٤٥٢–٢٠٢٠درهــم (ألــف ٢٩٬١٥٢ة القابلة للتحقق مبلــغ القيمفي صافي مخزون بيان المركز المالي، بلغ إجمالي قيمة البتاریخ
ألف درهم). إن أي فرق مــا بــين المبــالغ المحققــة ١٬٢٨٥–٢٠٢٠ألف درهم (١٬٤٠٢لغ درهم) وبلغ مخصص المخزون القدیم والمتقادم مب

لموحد.دخل اي بيان اليته فوالمبالغ المتوقع تحصيلها یتم تثبمستقبليةت الفعليًا في الفترا

المقدرة للممتلكات والمعداتاألعمار
االعتبــار دات الحتســاب االســتهالك. یــتم تحدیــد هــذا التقــدیر بعــد األخــذ بعــينعــ تقــوم إدارة المجموعــة بتحدیــد األعمــار المقــدرة للممتلكــات والم

كلمقــدرة بشــكل ســنوي ویــتم تعــدیل تكــاليف االســتهالقية واألعمار االمتبلفعلي للموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة االستخدام المتوقع أو ا
عن التقدیرات السابقة.فالمستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختل

المتزایدةتقدیر نسبة االقتراض  -اإلیجار  عقود
االقتــراض المتزایــدة الخاصــة بهــا لقيــاس م تســتخدم نســبة ومــن ثــ نســبة الفائــدة الضــمنية فــي عقــد اإلیجــار بســهولة، یمكــن للمجموعــة تحدیــدال

فس التي قد یتوجب على المجموعة دفعهــا لالقتــراض لفتــرة مماثلــة، وبــنمطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض المتزایدة هي نسبة الفائدة
اقتصادیة مماثلة.ستخدام في بيئةق االل على بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات ح الضمان، األموال الالزمة للحصو 

تقدیر عند عدم توفر نسب ملحوظــة (كمــا هــو ىومن ثم تعكس نسبة االقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على المجموعة دفعه، والذي یحتاج إل
(علــى ام عقــد اإلیجــاروأحكــ ت تمویــل) أو عنــد الحاجــة إلــى تعــدیلها لــتعكس شــروطت التابعــة التــي ال تــدخل فــي معــامالالحال بالنسبة للشركا 

بتقــدیر نســبة االقتــراض المتزایــدة ســبيل المثــال، عنــدما تكــون عقــود اإلیجــار ليســت بالعملــة المســتخدمة لــدى الشــركة التابعــة). تقــوم المجموعــة
ة (مثــل التصــنيفالشركتوفرها وُتطاَلب بإجراء بعض التقدیرات الخاصة بمثل أسعار الفائدة في السوق) عند باستخدام المدخالت الملحوظة (

االئتماني المنفصل للشركة التابعة).

اإلیرادات من عقود العمالء-٤

من عقود العمالء:یلي تحليل إلیرادات المجموعةفيما 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف
دات اإلیرانوع
٣٠٩٬٢٦٩٢٨٧٬٧٣٠إجمالي-السلعبيع

)٥٠٬٥٧٢()٥٩٬١٧١(أخرى 
٨٥٠٬٠٩٢٢٣٧٬١٥٨بيع السلع

الجغرافيةاألسواق
١٢٧٬٢٦٧١٢١٬٥١١العربية المتحدةاإلمارات

١١١٬٢٥١١٠٨٬١١٦عماننةسلط
١١٬٥٨٠٧٬٥٣١أخرى 

٢٥٠٬٠٩٨٢٣٧٬١٥٨
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٣٤-

(تتمة) اإلیرادات من عقود العمالء-٤
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف
تثبيت اإلیرادات توقيت 
٥٠٬٠٩٨٢٢٣٧٬١٥٨عينوقت مفي

یــتم .٢٢إیضــاح ضــمنرى األخــ مصــنفة كمطلوبــات العقــود وتــدرج ضــمن الــذمم الدائنــة التجاریــة و الء مجموعة دفعات مقدمًا من العمــ التستلم
.١٢تثبيت المبلغ الذي صدر به فاتورة بموجب العقود كذمم مدینة تجاریة وتم اإلفصاح عنها ضمن اإلیضاح  

عاتتكلفة المبي-٥

٢٠٢١٢٠٢٠
همألف در درهمألف

:التصنيع
١١١٬٧٨٧٩٩٬٤٠٥مواد التغليف والمخازن وقطع الغيار المستهلكةاألولية و المواد
٨٬٠٠٩٧٬٧١٦الموظفينتكاليف
٦٬٥٢٥٦٬٠١٧مرافق

٢٬٢٧٢٢٬٢٥٥)٨(إیضاح  االستهالك
٥٬٥١٩٦٥٥٬٤مباشرة أخرى تكاليف

١٣٤٬١١٢١٢٠٬٠٤٨
)٠٨٤٬٢(١٬١٨١السلع نصف تامة الصنعمخزون السلع تامة الصنع و فيالتغيرات

١٣٥٬٢٩٣١١٧٬٩٦٤)أ(

:رةلتجاا
٣٬٥٨٠٣٬٩٠٧في بدایة السنةالمخزون 
٢٧٬٩٥٢٣٣٬١٧٧الشراء (بما في ذلك المصاریف المباشرة)عمليات
)٥٨٠٬٣()٢٬٦٧٧()١١إیضاح  راجع في نهایة السنة (،المخزون 

٢٨٬٨٥٥٥٠٤٬٣٣(ب)

١٦٤٬١٤٨٤٦٨٬١٥١(أ) + (ب)
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٣٥-

توزیعالو بيعلامصاریف  داریة و مصاریف إ-٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

٣٨٬٠٦٤٣٩٬٧١١ومكافآت الموظفين  رواتب
٩٬٣٩٠١٠٬٤٦٥)١٠موجودات حق االستخدام (إیضاح  استهالك

٨٬٥٨٤٨٬٦٨١السيارات التجاریةصاریفم
٤٬٧٧٣٥٬٢٦٢المرافق

٢٬٦١١٢٬٩٢٠)٨اح  (إیضاالستهالك
٢١٢٤٣٤البيع األخرى اریف مصاإلعالنات و مصاریف
٦٦٠٬٩٧٢٧٬٩أخرى مصاریف

٧٣٬٢٩٤٢٠٠٬٧٧

الدخل اآلخر-٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

١٬٢٦٨٣٬٥٧١اإلیجاردخل
٤٥٤٢٣٠توزیعات األرباحدخل
٢٧٠١٥٥الخردةبيع

-١٠٨أرباح صرف العمالتصافي  
٢١٣٨متنوعدخل

١٢١٢٬٩٩٤٬٣

ل خــال،ةقامــت الشــركوعــالوة علــى ذلــك،) لألطــراف األخــرى.٩ن عقــد إیجــار العقــارات االســتثماریة (إیضــاح جــار مــ اكتســاب دخــل اإلییــتم
التــي لــم تعــد ) و شــيءال –٢٠٢٠دیســمبر٣١المنتهيــة فــي ة ســنلألــف درهــم (ل١٬٣٩٣بلــغ المستحقات التشغيلية بمبعض ة قيددبإعا ،السنة

.مستحقة
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٣٦-

الموجودات الثابتة-٨
أعمال رأسماليةأثاث وتركيبات النقل ومعداتآالتأرض
المجموعقيد التنفيذ ومعدات التوزیع ومكائنومباني 

درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف درهمألفدرهملف أ
:التكلفة
٢٠٢٠٣٧٬٩٨٢٨٠٬٦٧١٢١٬٦٦٦٩٬٣٦٠٦٬١٨٣١٥٥٬٨٦٢ینایر  ١في 

٥٠٢٬١٣٣٦٣٨٦٥٤٩٣٠٤٬٤٠٥إضافات
-)١٬٥٥٨(١٢٨-١٬٤٣٠-محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)٧٥٣(-)٧٠()٦٦٩()١٤(-تبعاداتاالس
٢٠٢٠٣٨٬٠٣٢٨٤٬٢٢٠٢١٬٦٣٥١٠٬٠٧٢٥٬٥٥٥١٥٩٬٥١٤دیسمبر ٣١في 

٧١١٬٩٤١١٬١٨٤٣٠١٢٠٠٣٬٦٩٧إضافات
-)٩٥٠(٢٩٠-٦٦٠-محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)٦٤٩(----)٦٤٩(ماري عقار استثإلىمحول 
)١٬٥٤٢(-)١٠٤()٦٩٣()٧٤٥(-ستبعاداتاال

٢٠٢١٣٧٬٤٥٤٨٦٬٠٧٦٢٢٬١٢٦٥٥٩١٠٬٤٬٨٠٥١٦١٬٠٢٠دیسمبر ٣١في 

واالنخفاض في القيمة:االستهالك
١٢٠٬٣٦٤-٢٠٢٠٣٣٬٨٢٧٦٣٬٢٤٢١٤٬٧٦٩٨٬٥٢٦ینایر  ١في  
٥٬١٧٥-٢٧٨٢٬٣٢٨١٬٧٢٤٨٤٥)١نة (للس

)٧٤٥(-)٧٠()٦٦١()١٤(-استبعادات

١٢٤٬٧٩٤-٢٠٢٠٣٤٬١٠٥٦٥٬٥٥٦١٥٬٨٣٢٩٬٣٠١دیسمبر ٣١في  
٤٬٨٨٣-٢٧٩٢٬٣٢٥١٬٦١٧٦٦٢)١نة (للس

)٦٤٩(----)٦٤٩(ثماري ر استعقا إلىمحول  فيما یتعلق بال
)١٬٤٩٩(-)١٠٠()٦٧٨()٧٢١(-استبعادات

١٢٧٬٥٢٩-٠٢١٢٣٣٬٧٣٥٦٧٬١٦٠١٦٬٧٧١٨٦٣٩٬دیسمبر ٣١في  

القيمة المدرجةصافي
٢٠٢١٣٬٧١٩١٨٬٩١٦٥٬٣٥٥٦٩٦٤٬٨٠٥٬٤٩١٣٣دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٣٬٩٢٧١٨٬٦٦٤٥٬٨٠٣٧٧١٥٬٥٥٥٣٤٬٧٢٠دیسمبر ٣١ي ف



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٣٧-

الموجودات الثابتة (تتمة) -٨

ص رسوم االستهالك للسنة إلى األرباح أو الخسائر كما یلي:تخصيتم )١(
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف

٢٬٢٧٢٢٬٢٥٥)٥المبيعات (إیضاح  تكلفة
٢٬٦١١٩٢٠٢٬)٦یضاح  اریف البيع والتوزیع (إة ومصداریاإلالمصاریف

٤٬٨٨٣١٧٥٥٬

بالقيمة االسمية.قطعة األرضتم تسجيل.ء مرافق للتصنيعإلنشا قامت حكومة دبي بمنح قطعة األرض للمجموعة)٢(

أن عقــد لتجدیــد كــل عــام وتــرى اإلدارة ابــل لتتضــمن المبــاني مبــاني معينــة تــم تشــييدها علــى أرض مــؤجرة للمجموعــة. إن عقــد اإلیجــار ق)٣(
اإلیجار سيكون متاًحا للمجموعة على أساس مستمر في المستقبل المنظور.

ات ونظام التبرید للمصنع.دعال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة إلنشاء المستو عماألتمثل )٤(

درهم).ألف  ١٠٣٬٥٤٧-٢٠٢٠رهم (ألف د١٠٤٬٧٣٩الكامل بتكلفة  لكة بتواصل المجموعة استخدام الموجودات الثابتة المسته)٥(

تــم إعــادة تصــنيف المبنــى یجــار.تحقيــق دخــل عــن اإلبانيهــا مــن أجــل قامــت المجموعــة بإعــادة تخصــيص اســتخدام أحــد م،خــالل الســنة) ٦(
االستثماریة.الذي تم استهالكه بالكامل ضمن العقارات

العقارات االستثماریة-٩

ــاراتتتكـــون الع ــناالســـتثماریةقـ ــود إیجـــاريـــبترتألطـــراف خارجيـــة بموجـــبةالمـــؤجر وحـــق اســـتخدام األرض والمســـتودع ســـكن العمـــال مـ عقـ
ة.شغيليت

سكنتبند موجودا
المجموعالعمال المستودعخدام حق االست

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٢٬٠٠٠٢٠٬٧٠٠٣٢٬٧٠٠-٢٠٢٠ینایر  ١الرصيد كما في 

١٬٣٦٦)٤٨٢(١٬٨٤٨-تثماریةللعقارات االسلعادلالتقييم ار)ئخسا (/أرباح

١٣٬٨٤٨٢٠٬٢١٨٣٤٬٠٦٦-٢٠٢١ینایر ١ید كما في الرص

المعاد تصنیفھا من موجودات
٢٬٣٨٩--٢٬٣٨٩)١٠حق االستخدام (إیضاح 

٣٬٢٩١)١٬٩٢٥(٥٬٢١٦-تثماریةست االالتقييم العادل للعقارار)ئخسا (/أرباح

٢٠٢١٣٨٩٬٢١٩٬٠٦٤١٨٬٢٩٣٣٩٬٧٤٦دیسمبر٣١الرصيد كما في 



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٣٨-

(تتمة) العقارات االستثماریة-٩

خالل السنة، قامــت المجموعــة بتحویــل جــزء مــن موجــودات حــق االســتخدام ومســتودع إلــى عقــار اســتثماري نــاتج عــن تغيــر فــي اســتخدام تلــك 
تخدام مــن موجــودات حــق االســ عنــد التحویــل، تــم تقيــيم جــزء ســنوات.١٠اطن لفتــرة عقــود إیجــار مــن البــ مستأجرة بموجــب  دات لتصبح  لموجو ا

ألــف درهــم ضــمن بنــود الــدخل الشــامل األخــرى، ومــع ذلــك، تــم إجــراء تقيــيم للقيمــة ٤٥٨بقيمــةوتــم تثبيــت ربــح القيمــة العادلــةبالقيمة العادلــة
ء.العادلة للمستودع المحول لتصبح ال شي

القيمة العادلةياسق
ةقيمة العادلالتسلسل

وذي خصــائص ٢٠٢١دیســمبر ٣١ا فــي عقــارات خارجيــة ومســتقلة كمــ ریة مــن خــالل مقــيم تــم تحدیــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثما لقــد
ة د اإلیجــار ذات العالقــة مــن ســنت عقــو مــه. تتــراوح فتــراة باإلضــافة للخبــرة الحدیثــة فــي موقــع وفئــة العقــار الــذي یــتم تقيياحترافية مثبتة ومناسب

فيما بين الطرفين.كام المتفق عليها  سنوات قابلة للتجدید بناًء على الشروط واألح مسخ واحدة إلى

المســتخدمة لمســتوى الثالــث مــن تسلســل القيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى المــدخالتنيف قياس القيمة العادلة للعقارین االســتثماریين ضــمن اتصتم
التقييم.ساليبفي أ

هامة غير الملحوظةالمدخالت الالتقييم و أساليب
العمالسكن
في التــدفقات النقدیــة ليــتم دلــة لســكن العمــال. یراعــي نمــوذج التقيــيم هــذا القيمــة الحاليــة لصــا القيمــة العا لتحدیــد الــدخل یقــة استخدام مــنهج طر تم

صــيانة المتوقعــة. یــتم خصــم وتكــاليف الت عــدم اإلشــغال ومعــدل اإلشــغالوفتــراانتاجهــا مــن العقــار، مــع مراعــاة معــدل نمــو اإلیجــار المتوقــع 
ة المبنــى مخــاطر المعــدل. مــن بــين عوامــل أخــرى، یراعــي تقــدیر معــدل الخصــم جــودمعدل خصــم اللمتوقعة باستخدام التدفقات النقدیة اافيص

وموقعه والجودة االئتمانية للمستأجر ومدة اإلیجار.

ســوقية لســكن العمــال.لشــركة بإعــادة تقيــيم القيمــة المؤشر للتغير في القيمــة، قامــت اطورات األخيرة التي نتج عنها ى التخالل السنة، بناًء عل
س نفــ حدیثــة فــي خبــرة مهنيــة مناســبة ولدیــه یمتلــك مــؤهالتمســتقللقد تم تحدید القيمة العادلة لسكن العمال من خالل مقيم عقارات خــارجي

ال شــيء) -٢٠٢٠دیســمبر ٣١ألــف درهــم (١٬٩٢٥لــغ تثبيــت خســارة التقيــيم العــادل بمبوبنــاًء عليــه، تــمیــتم تقييمــه.الــذي موقع وفئة العقــار 
تتعلق بسكن العمال.

وموجودات حق االستخدام المصنفة كعقارات استثماریةالمستودعمبنى
ية الســوقحســب القيمــة ل اریة مــن قبــل مقــيم خــارجي مســتقاســتثموموجــودات حــق االســتخدام المصــنفة كعقــارات تــم إعــادة تقيــيم المســتودع كمــا 

ماریة ات االســتثلعقــار دلــة لتحدیــد القيمــة العا لالدخلاستخدام منهج طریقة تم.١صناعية یجار ضمن منطقة القوز اللإلحةمتا مماثلة  لعقارات  
التــدفقات النقدیــة ليــتم انتاجهــا مــن ة لصــافيحاليــ يم هــذا القيمــة الالتقيــ . یراعــي نمــوذج ا بهــ والمبــاني واألرض المرتبطــة لمســتودعالتــي تتضــمن ا

ات عدم اإلشغال ومعدل اإلشغال وتكاليف الصــيانة المتوقعــة. یــتم خصــم صــافي التــدفقات معدل نمو اإلیجار المتوقع وفتر العقار، مع مراعاة  
المبنــى وموقعــه والجــودة م جــودة الخصــ راعــي تقــدیر معــدل رى، یطر المعــدل. مــن بــين عوامــل أخــ ام معدل خصم المخا النقدیة المتوقعة باستخد

ار.االئتمانية للمستأجر ومدة اإلیج 

ر الملحوظة والمستخدمة في تقنية رسملة الدخل ما یلي:المدخالت الهامة غيتتضمن

الشخصياالستخدام  ر  عقا یجار  إليةالسوققيمة المن ٪٥جر وستأ لعقار المایجار  إليةالسوققيمة المن ٪٣-م اإلشغال فترات عد
ع نظـــرًا ألن جميـــع تكـــاليف دمســتو مبنـــى الال وال شـــيء لســكن العمـــ یجـــار إليةالســـوققيمـــة المــن ٪٥ســـبة بنتوقعـــة تكــاليف الصـــيانة الم

فاقيةبموجب االتالمستأجرقبل  الصيانة یتم تحملها من 
  ٩بنسبة حسب المخاطر  دلة معدالت الخصم المع-المخاطر٪

ة یجــار فــي المنطقــة الخاضــع بتحليــل دليــل الســوق للعقــارات المماثلــة والمتاحــة لإلكــل مــن المقــيم واإلدارة أیضــاً ، قــامعنــد اســتخدام هــذا التقيــيم
للتقييم للوصول إلى القيمة العادلة.



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٣٩-

موجودات حق االستخدام-١٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف

٤٢٬١٧٤٥٣٬٣٦٠ینایر١في
٤٬١٨٥٣٬٧٧٢خالل السنةاضافات

)١٠٬٤٦٥()٩٬٣٩٠()٦إیضاح  (للسنة: االستهالكناقصاً 
)٤٬٤٩٣()١١٤(السنةاعد خالل: مبالغ التقناقصاً 
-)١٬٩٣١(ت االستثماریة (انظر أدناه)ضمن العقاراها  فالمعاد تصني:  ناقصاً 

٣٤٬٩٢٤٤٢٬١٧٤في نهایة السنة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

-١٬٩٣١)أعاله(انظر  ت االستثماریةالعقارامنضها  فالمعاد تصنيالستخدام  حق اموجودات
ثبت ضمن حقوق الملكية منالمو ثماري  استعقار كنيف  التصبعدادة تقييم بح إعر 

-٤٥٨شامل األخرى بنود الدخل الخالل

-٢٬٣٨٩بالقيمة العادلةاریةت االستثمضمن العقاراها  فالمعاد تصنيحق االستخدام  موجودات 

لمعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة تــي تــم اعتبارهــا وفقــًا لوالالمجموعة عقود إیجار للبنود المختلفة مــن األراضــي والمبــاني والســيارات. لدى
ســاس أف تأجير في بيان الــدخل علــىكمصرو وتم تثبيت دفعات اإلیجار لمستأجرةالبنود الةم یتم رسم. في عقد اإلیجار التشغيلي، ل١٦رقم  

القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

المخزون -١١

٢٠٢١٢٠٢٠
لف درهمأدرهمألف

١٢٬١٠٨١٠٬٢٧٣أولية ومواد تغليفمواد
٦٬١٤٨٥٬١١١امة الصنعتبضائع
٢٬٦٧٧٣٬٥٨٠)٥(إیضاح  للمتاجرةبضائع
٦١٥٤٧١ف تامة الصنعنصبضائع

٦٬٢١٢١٢٩٬٦قطع الغيارو الكية المواد االستهمستودعات

٢٧٬٧٦٠٢٥٬٥٦٤
)٢٨٥٬١()١٬٤٠٢(يئة الحركةالبضاعة بطمخصص :ناقصاً 

٢٦٬٣٥٨٢٤٬٢٧٩
١٬٣٩٢٨٨٨٬٢في الطریقبضاعة

٢٧٬٧٥٠١٦٧٬٢٧



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٠-

(تتمة) المخزون -١١

لي:خزون بطيء الحركة كانت كما یص الممخصتسویة الحركات في  إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمفألدرهمألف

١٬٢٨٥١٬١٨٤ینایر١في
١١٧١٠٩ء من تكلفة المبيعات)السنة (مدرج كجز مسجل خاللمخصص
)٨(-المشطوبالمخزون 

٤٠٢١٬٢٨٥١٬دیسمبر٣١في

التجاریون واآلخرون المدینون -١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهملفأ

٦٦٬٠٧٨٥٩٬٠٠٥تجاریةمدینةذمم
)٠٢١٬٢٣()٢٣٬٥٤٢(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:قصاً ا ن

٤٢٬٥٣٦٣٥٬٩٨٤
٣٬٠٤٠٢٬٦٧٥مصاریف مدفوعة مقدماً 

٣٬٣١٧١٬٦٤٧ندیإلى المور سلفيات
٢٬٩٠٢٢٬٣٨٢ذمم مدینة أخرى 

٥١٬٧٩٥٨٦٨٬٤٢

:للسنةان المتوقعةر االئتمفي مخصص خسائلحركاتا

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

٢٣٬٠٢١٢٢٬٠٨٨ینایر١في  الرصيد
٥٢١٩٣٣االضافيقياس مخصص الخسارةصافي

٥٤٢٬٢٣٠٢١٬٢٣دیسمبر٣١في  الرصيد

.٢٨اح  مان المتوقعة مبينة في اإلیضاالئتبخسائر  والخاصةإن المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان  



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤١-

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر-١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
مألف درهدرهمألف

١٥٬٧٧٣١٦٬٢٦١ینایر١في  الرصيد

ضمن األرباح أو الخسائر:مدرج
)٤٨٨(١٥٨العادلةفي القيمة التغير

٩٣١٬١٥٧٧٣٬١٥بر دیسم٣١فيالرصيد

قبــل مــنجن. تــم تحدیــد القيمــة العادلــة لالســتثمار رات أدوات حقوق الملكية غير المتداولة لمنشأة تعمل في قطــاع األلبــان والــدواستثما االتمثل
ســتنادًا االســوق المتعــددةقيــيم تأســاليب تخدامباســ ا عليهــا للشــركة المســتثمر فيهــ التــي یمكــن الحفــاظباستخدام رسملة األربــاح المســتقبلية دارة  اإل
مجــال بمــا فــي ذلــك االقتصــاد بشــكل عــام واألعمــال و إلى توقعات الســوق بعــد األخــذ بعــين االعتبــار الظــروف. یستند التقييم نشآت المقارنةالم

ي مســتویات فــ دةعــ إلى حوظة قدر اإلمكان. یتم تصنيف القيم العادلة مللالمستثمر فيها بشكل خاص، باستخدام بيانات السوق االشركةعمل
إلفصــاح عــن تسلســل القيمــة العادلــة ابشــأن٢٩التقيــيم. راجــع اإلیضــاح أســاليبالعادلــة بنــاًء علــى المــدخالت المســتخدمة فــي تسلســل القيمــة 

ارات.لالستثم

قدیة وشبه النقدیةالن-١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

٩٧٩٥٣١في الصندوق قدن
٬٣٨٠١٠٣٦٣٬١٢لدى البنوكأرصدة

١١٬٣٥٩١٢٬٨٩٤
)٦٬٧٤٩()٧٬٩١٢()٢١على المكشوف من البنوك (إیضاح  سحوبات
)٤٨٨٬١٠()٢١٤٬١٠(ةودائع ثابت

)٣٤٣٬٤()٦٬٧٦٧(وشبه نقدیةنقدیة

م) ألــف درهــ ١٠٬٤٨٨-٢٠٢٠(تستحق في األصــل خــالل ســنة واحــدة ف درهم لأ١٠٬٢١٤ثابتة بمبلغ األرصدة لدى البنوك ودائعتتضمن
عادیة.ب عليها فوائد وفقًا للمعدالت التجاریة الویترتاحدةنة و ستحق في األصل في غضون  التي تس



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٢-

رأس المال-١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمهمدر ألف

به والمصدر والمدفوع بالكاملالمصرح
درهم١عادي قيمة كل منها ألف سهم ٣٢٬٣٦٨

٣٦٨٣٢٬٣٦٨٣٢٬درهم)١ا ألف سهم قيمة كل منه٣٦٨٣٢٬-٠٢٠٢دیسمبر ٣١(

رباح معلن عنها أتوزیعات
٣١للســنة المنتهيــة فــي م تــتم الموافقــة علــى أیــة توزیعــات أربــاح، لــ ٢٠٢١أبریــل١٨مية الســنوي المنعقــد بتــاریخ اجتماع الجمعية العمو خالل
لــم تــتم الموافقــة علــى أیــة توزیعــات أربــاح للســنة ، ٢٠٢٠أبریل ٢٣نعقد بتاریخ ي المالجمعية العمومية السنو خالل اجتماع (.  ٢٠٢٠سمبر  دی

.)٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتهية في  

أعضاء مجلس اإلدارةافأةمك
للســنة مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة لموافقــة علــى أیــة الــم تــتم ، ٢٠٢١أبریــل ١٨الســنوي المنعقــد بتــاریخ العموميــةةع الجمعياجتما خالل

علـــى أیـــة ، لــم تـــتم الموافقــة٢٠٢٠أبریـــل ٢٣المنعقـــد بتــاریخ نويالســـ العموميــة اجتمــاع الجمعيـــة خـــالل .٢٠٢٠دیســمبر ٣١ي يــة فـــ لمنتها
.٢٠١٩مبر دیس٣١ي ة للسنة المنتهية فمكافآت ألعضاء مجلس اإلدار 

االحتياطي القانوني -١٦

مــن أربــاح الشــركة للســنة إلــى ٪١٠یلــزم تحویــل العربيــة المتحــدة، اإلمــارات دولــةفــي٢٠١٥) لســنة ٢تطلبات القــانون االتحــادي رقــم (ًا لمقوف
مــن القيمــة اإلســمية ٪٥٠اطي ي االحتيــ الســنویة عنــدما یســاو تقــرر التوقــف عــن إجــراء هــذه التحــویالت االحتياطي القانوني. یمكن للشركة أن 

ء) حيــث أن الشــركة تكبــدت ال شــي-٢٠٢٠وني (يــاطي القــاناالحت، لــم یــتم إجــراء أي تحویــل إلــى ٢٠٢١ع. خــالل ســنة لمــدفو االلــرأس المــ 
ني غير قابل للتوزیع.خسائر متراكمة في السنوات السابقة. إن االحتياطي القانو 

ي المقيداالحتياط-١٧

ة إلــى تابعــة للســنكة ال٪ مــن أربــاح الشــر ١٠فيهــا، یتوجــب تحویــل مــا نســبته ابعــة تقــانون الدولــة التــي تــم تســجيل الشــركة الا یقتضــيهلمــ وفقــاً 
د"). یمكــن للشــركة التابعــة أن تقــرر الاالحتياطي ا عنــدما توقــف عــن إجــراء هــذه التحــویالت الســنویةلقانوني (یشار إليه باسم "االحتيــاطي المقيــّ

طي لــى االحتيــا ویــل إ، لم یتم إجراء أي تح ٢٠٢١ة التابعة. خالل سنة للشركمن القيمة اإلسمية لرأس المال المدفوع٪٣٣ياطي  االحتويیسا 
المــدفوع بالكامــل للشــركة التابعــة. ٪ مــن القيمــة االســمية لــرأس المــال٣٣ال شيء) حيث أن االحتياطي قد بلــغ مــا نســبته -٢٠٢٠القانوني (

بل للتوزیع.ي غير قا االحتياطي القانونإن

فائض إعادة التقييم-١٨

ة تقييمــه فــي وقــت تحویــل العقــار إلــى عقــارات عمــال الــذي تــم إعــادبنــى ســكن اللــق بمئض إعــادة التقيــيم المــدرج ضــمن حقــوق الملكيــة یتعفــا إن
عنــد االســتبعاد أو التوقــف عــن الموزعــة ه إلــى األربــاح غيــرالفــائض غيــر قابــل للتوزیــع ویمكــن تحویلــ . إن مبلــغ فــي الســنة الســابقةاســتثماریة 
رات االستثماریة بالقيمة العادلة وتــم ودات حق االستخدام إلى العقا ن موج خالل السنة، تم إعادة تصنيف جزء مذات العالقة.راتا تثبيت العق

ألف درهم بتاریخ التحویل من خالل بنود الدخل الشــامل األخــرى علــى أنهــا فــائض إعــادة التقيــيم ٤٥٨بلغ توجيه األرباح من القيمة العادلة بم
).١٠(إیضاح  



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٣-

(تتمة) فائض إعادة التقييم-١٨

لمركز المالي:ائض إعادة التقييم في بيان افي ففيما یلي الحركات
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف

٦٬١٨٨٦٬١٨٨ینایر١في  
المحولحق االستخدام  موجودات ة من بند القيمة العادلربح

-٤٥٨)٠١إیضاح  (ت االستثماریةالعقاراإلى

٦٤٦٬٦٦٬١٨٨دیسمبر٣١في  

دمة للموظفينة الخمكافأة نهای-١٩

كات في المخصص المثبت في بيان المركز المالي:لحر یلي افيما 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

٦٬٩٧٤٧٬٢٩٣ینایر١في
١٬٠٨٦٧٦٠خالل السنةالمقدم
)٠٧٩١٬()١٬١٦٨(خالل السنةالمدفوع

٦٬٨٩٢٤٩٧٬٦دیسمبر٣١في

تغييــرات إجــراء مــالي، ممــا یســتوجببعــد تــاریخ إصــدار التقریــر اللتعــدیل جــوهري ٢٠٢١لســنة ٣٣ادي رقــم االتحــ خضــع المرســوم بالقــانون 
عقــود العمــل ومكافــآت نهایــة الخدمــة للمــوظفين. تــرى اإلدارة أن مخصــص مكافــأة نهایــة الخدمــة للمــوظفين ســيكون أعلــى لــىعبشــكل رئيســي 

٪ من المخصص الحالي.٥بحوالي  



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٤-

مطلوبات عقود اإلیجار-٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف

٤٥٬٩٩٤٥٨٬٢٢٣ینایر١في  
٤٬١٨٦٣٬٧٧٢السنةإضافات خالل  

٢٬١١٠٢٬٥٦١)٢١إیضاح  (: تكلفة التمویلئداً زا
)١٣٬٧٩٦()١١٬٧٩٢(المدفوعات خالل الفترة:  ناقصاً 
)٤٬٧٦٦()١١٧(السنةمبالغ التقاعد خالل  :  ناقصاً 

٤٠٬٣٨١٥٬٩٩٤٤دیسمبر٣١في  

في بيان المركز المالي الموحد كما یلي:المقدم

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

١٣٬٩٩٥١٢٬١٦٩متداولة
٢٦٬٣٨٦٨٢٥٬٣٣متداولةريغ

٢٠٢١٤٠٬٣٨١٩٩٤٬٤٥ر بدیسم٣١في

السلفيات-٢١
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف

لة األجل:طویسلفيات 
٤١٬٤٦٥٣٩٬٦٥٤ألجلقروض

)٢٠٤٬١٨()٢٥٬٤٧٥(جل من القروض ألجل: الجزء قصير األقصاً نا 

١٥٬٩٩٠٠٤٥٬٢١جل من القروض ألجلاألطویل الجزء

قصيرة األجل:سلفيات 
٢٤٬٨٦٤٣٨٬٠٨٨األمانةتإیصاال

٧٬٩١٢٦٬٧٤٩على المكشوف من البنوكحوباتس
٤٧٥٢٥٬٢٠٤٬١٨المتداول من القروض ألجلالجزء

٥٨٬٢٥١٠٤١٬٦٣

اً قســط٢٥مليون درهم إلى قرض ألجل یستحق السداد علــى ٢٥قيمةفاتورة بخصم تحق لبتحویل الرصيد المسخالل السنة قامت المجموعة  
قســط شــهري بمبلـــغ ١٢، وبعــدها لكــل منهــا ألــف درهــم٧٥٠مــة األولـــى بقي١٢ـالــ ةهریبحيــث تكــون األقســاط الشــ ، ٢٠٢١بــدأ فــي یونيــو ت

أشــهر بســعر ٣سنویًا على مــدى ٪٤٬٥بنسبة القرض فائدة ترتب على تدرهم.ألف ١٬٠٠٠بلغ بمنهائيوقسط لكل منها ألف درهم ١٬٢٥٠
شهریًا.عدفَ تُ للسنة٪٦إیبور مع حد أدنى بنسبة 



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٥-

(تتمة) السلفيات-٢١

ئن ورهن المخزون والتنازل عن الذمم المدینة.إن السلفيات البنكية مضمونة برهون على اآلالت والمكا 

ن درهــم والنســبة مليــو ٢٧والبــالغ لصــافي القيمــةلمــوسمبمــا فــي ذلــك الحــد األدنــى الدات الماليــة هــ تعك لــبعض الل كــذلالقــرض ألجــ یخضــع
. یــتم ٣٬١لملكيــةوالــدیون إلــى حقــوق ا٦٬١ائب واالســتهالك واإلطفــاء ال تتجــاوز ، والدیون إلى األرباح قبل احتساب الفوائد والضــر ١٬٠الحالية  

ازل عــن التعهــدات مــن البنــك لعــدم تنــ لمجموعــة علــى احصــلت دیســمبر. ٣١ بتــاریخ أعــاله ســنویاً ةور ليــة المــذكالما للتعهــداتاختبــار االمتثــال
تــاریخ إصــدارحتــى٢٠٢١دیســمبر ٣١تعهــدات الماليــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي بالب عــدم االمتثــال إلغاء أو تسریع القــرض ألجــل بســب

.٢٠٢١مبردیس٣١فينتهيةالمللسنةموعةللمج دققةوالمالموحدةالماليةالبيانات

التي تكبدتها المجموعة هي كما یلي:، بالصافيیلو إن تكاليف التم

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمرهمدألف

٢٬٠٨٢٢٬٢٣٨ألجلقرض
٢٬٠٦٣٢٬٨٧٩مانةاألإیصاالت
٢٨٢٣٣٤على المكشوف من البنوكسحوبات

٢٬١١٠٢٬٥٦١)٢٠(إیضاح  ریجا إلعقد امطلوباتفائدة على  
١٬٢٤٤١٬٧٠٦أخرى مصاریف

)٢٦٨()٢٠٤(مقبوضة على الودائع الثابتةئدافو 

٥٧٧٬٧٤٥٠٬٩

نون التجاریون واآلخرون الدائ-٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
همألف در درهمألف

٤٤٬٦٤٠٣٨٬٤٥٤تجاریون دائنون 
٨٬٩٥٩٧٬٨٦٢ون مستحقة الدفع ودائنون آخر مبالغ

٢٬٧٥٣٤٤دمة المستلمةالدفعات المق
٢٥١٢٠٥ضریبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

٨٥٢٥٦توزیعات أرباح مستحقة الدفع

٦٨٨٬٥٦٤٦٬٨٢١



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٦-

ضریبة الدخل-٢٣

ا ت المجموعــة التــي تقــوم بهــ ا بعمليــ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إن مخصــص الضــریبة یتعلــق المجموعــة غيــر خاضــعة للضــریبةإن
ة عمان.لضریبة الدخل وفقًا لقوانين ضریبة الدخل في سلطناضعةعمان"). إن الشركة التابعة خ عة في سلطنة عمان ("الشركة التاب

هي:٢٠٢٠و ٢٠٢١دیسمبر٣١تهيتين في  إن مكونات مصروف ضریبة الدخل الرئيسية للسنتين المن

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر ألفمدرهألف

يةالدخل الحالضریبة
٦٥٥١٣٩بالسنة الحاليةتتعلق-دخل الحالية  ضریبة الرسوم

)٠٠٢٬١(-تتعلق بالسنوات السابقة-

٨٦٣(٦٥٥(

الدخل المؤجلةضریبة
٢٤٦٢٧٢مؤجلةضریبة

)٥٩١(٩٠١) الضریبةرصيد/ (مصروف

جلةلمؤ بند موجودات الضریبة ایة سو ت

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفدرهمألف

١٬٣٤٠١٬٦١٢الرصيد في بدایة السنة
)٢٧٢()٢٤٦(في بيان الدخلوالمثبت خالل السنة الضریبة  مصروف

٠٩٤١٬١٬٣٤٠

تتعلــق، )لــف درهــمأ١٬٣٤٠–٢٠٢٠(٢٠٢١ر مبدیســ ٣١ألــف درهــم كمــا فــي ١٬٠٩٤تثبيــت بنــد موجــودات الضــریبة المؤجلــة بمبلــغ تــم
المؤقتــة األخــرى ات والفروقــ المرحلــة غيــر المســتخدمة خســائر الضــریبةعلــق بتت-٢٠٢٠ألــف درهــم (٧٬٢٩٣بمبلــغ ات الزمنيــة المؤقتــة الفروقب

ية.لتالفي السنوات المتوقعة  یبة االضر باحأر ضریبة السائد بناًء على تقييم اإلدارة الستخدامه مقابلمعدل الحسب ،ألف درهم٨٬٩٣٣بمبلغ 



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٧-

(تتمة) الدخلضریبة -٢٣

ة الربح المحاسبي واألرباح الخاضعة للضریبةبفيما یلي تسویة ضری
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف

١١٬٥٢١٢٬٩٧٩الضریبةللسنة قبل  األرباح
١٢٩٬١)٦٦٬٩٣(طقة غير ضریبيةالضریبة من منالخسائر للسنة قبل  ل (األرباح)/تعدی

٤٬٥٨٥١٠٨٬٤الدخلصافي ضریبة  

٦٨٨٦١٦٪١٥الدخل وفقًا لمعدالت الضریبة بنسبة ضریبة

للبنود التالية:تأثير الضریبة  
٤٥)٣٣(صافيبال-/ مصاریف غير مسموح بها تكاليف
)٥٢٢(-استخدامها تم مرحلةخسائر

٦٥٥٩١٣٪١٥ةالحاليالدخل للسنةضریبةرسوم

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

في المخصص خالل السنةالحركات 
١٢٤٩٨٧في بدایة السنةالرصيد
)٨٦٣(٦٥٥خالل السنةالمحمل

-)١٢٤(المدفوعات خالل السنة

٦٥٥١٢٤

، دون ٢٠١٧هــائي حتــى ســنة تــم إصــدار التقيــيم الن.٢٠١٧یبية الضــر حتــى الســنةللشــركة یبيالضــر تقيــيمالت الضــریبية مــنانتهــت الســلطا 
تــرى اإلدارة و .٢٠٢٠ألــف درهــم خــالل ســنة ٩٨٧هذا المخصــص بمبلــغ قامت اإلدارة بعكس وبناًء عليه، إضافي وضریبة.فرض أي التزام

النســبة بلــن تكــون جوهریــة ةتوحــ المفریبية ت الضــ لســنوااات تقييمــ تي قد تصبح مستحقة الدفع عند إنهاء أن الضرائب اإلضافية، إن وجدت، ال
.٢٠٢١دیسمبر ٣١للمركز المالي للشركة كما في 

ألــف درهــم) كمــا فــي تــاریخ إعــداد التقریــر ١٢٤-٢٠٢٠دیســمبر ٣١ألــف درهــم (٦٥٥بمبلــغ اإلدارة أن المخصص المتبقي للضرائبترى 
٢٠١٨نة للفتــرات الضــریبية مــن ســ -٢٠٢٠(٢٠١٩و٢٠٢٠نتي یعتبر كافيًا للوفاء بااللتزامات الضــریبية للمجموعــة للفتــرات الضــریبية لســ 

خضع للتقييم النهائي.) والتي ت٢٠١٩لى سنة إ



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٨-

المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة و -٢٤

لســيطرة تحــت اإن األطراف ذات العالقة تمثل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي 
تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعــة علــى سياســات التســعير وشــروط الــدفع المتعلقــة شتركة أو تحت تأثير جوهري من تلــك األطــراف.طرة المأو السي

بهذه المعامالت تماشيًا مع موافقة مجلس إدارة المجموعة.

ما یلي:لسنة كانت كقة خالل اللطرف ذي العالالمعامالت الجوهریةإن
٢٠٢١٢٠٢٠

لف درهمأدرهمألف
ت عالقة:اأخرى ذأطراف
٣٤٦٬١-من أطراف ذات عالقةیاتمشتر 

٨٣٢-عالقةيلطرف ذمبيعات

یلي تعویضات موظفي اإلدارة العليا:فيما
ت كما یلي:تعویضات أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة كاننإ

٢٠٢١٢٠٢٠
ف درهمألدرهمألف

١٬٥٩٢١٬٦٠٥ل  األج قصيرةمكافآت
١٠٤٥٨مقابل تعویضات نهایة الخدمة للموظفينمخصص

٦٩٦٬١١٬٦٦٣

لي:هي كالتا ركز المالي  بيان المالقة المدرجة فياألرصدة لدى األطراف ذات عإن
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف

٢٦٨-ضمن إدارة مشتركة-طرف ذي عالقةحقة منتمسمبالغ

٢٠٢١٢٠٢٠
ف درهمألدرهمألف

٥٣١-ضمن إدارة مشتركة-مستحقة ألطراف ذات عالقة مبالغ

دائنة أخرى ذمم
٧٠٦٤٩٥اإلدارة العليا موظفي -

).٢٢" (إیضاح  الدائنون التجاریون واآلخرون ائنة األخرى "الدمالدائنة األخرى لموظفي اإلدارة العليا ضمن الذمالذممإدراجیتم

جل المجموعــة ، لــم تســ ٢٠٢١دیســمبر ٣١بنهایة السنة تنتج أثناء سير األعمــال العادیــة. بخصــوص الســنة المنتهيــة فــي ألرصدة القائمةاإن
جــراء هــذا التقيــيم كــل ســنة ماليــة مــن خــالل تم إیــ ال شــيء). -٢٠٢٠ســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة (لغ المقيمــة المبــا انخفــاض فــيأي 

والسوق التي تعمل بها األطراف ذات عالقة.طراف ذات عالقةي لألفحص المركز المال



لهاوالشركة التابعة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموحدةاليةالبيانات المإیضاحات حول

٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٤٩-

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمفأل

١٬٥٩٨١٬٨٧٤ضمانخطابات
٧٬٤٣٠-مستندیةاعتمادات

١٬٥٩٨٩٬٣٠٤

قانونيةدعاوى 
ســواء المحكمــة مازالــت تنظرهــا نية القائمة. إن كــل هــذه القضــایا القضایا القانو بعضفيطرفًا المجموعةت، كان٢٠٢١دیسمبر ٣١في  كما 

أي مخصــص ینكــو تالــة جميــع هــذه القضــایا القانونيــة وتــرى أنــه ال یلــزمعــة ح دارة بمراج . قامــت اإلألحكــام النهائيــةاأو قيــد ضــمن الجلســات
يء).شال-٢٠٢٠مبردیس٣١(٢٠٢١دیسمبر ٣١إضافي كما في 

الرأسماليةمات االلتزا
للمصنع.ت ونظام التبریددعا االلتزامات الرأسمالية القائمة التكاليف التي سيتم تحملها إلنشاء المستو تمثل

٢٠٢١٢٠٢٠
ف درهمألدرهمألف

٣٤٢٬٤٤٬٥٤٣رأسماليةالتزامات

غيليةاإلیجار التشعقود

عقود اإلیجار كمستأجر.١
ت التوزیــع ركبــا لمتــاجر البيــع بالتجزئــة والمقــار المكتبيــة والمســتودعات ومةا عقود إیجــار تشــغيليإلیجار على أنهبتثبيت عقود االمجموعة  تقوم

قيمة غير جوهریة.أنها بة أو أقل أو مدة سنة واحدلها عادًة لیتم تشغيعندما 

ود اإلیجار كمؤجرقع.٢

).٩ارات استثماریة (راجع إیضاح  مصنف كعقاألرض  خدام استوحق المجموعة بتأجير مبنى لسكن العمال ومستودعقامت

عقود اإلیجار المستقبلية بالحد األدنىدفعات 
ا یلي:مقابلة لإللغاء كمستحقات كالد اإلیجار غير  بلية ضمن عقو یجار المستقعقود اإلد األدنى لدفعاتالح دیسمبر، كان٣١في

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

٢٬٥٣٥٣٬٨٠٠سنة واحدةمنأقل
٩٬٥٥٢١٬٥٠٠خمس سنواتلى  إسنة واحدة من

-١٣٬٨٣٥خمس سنواتمنأكثر  

٢٥٬٩٢٢٥٬٣٠٠
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٥٠-

الربح األساسي للسهم-٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهممدرهألف

١٠٬٦٢٠٣٬٥٧٠الشركة (باأللف درهم)الكملعائدة إلى  االربح  يصاف

٣٦٨٬٣٢٣٦٨٬٣٢مةألسهم القائاعددلح  ج المر المتوسط

٣٣٬٠١١٬٠أساسي (بالدرهم)-للسهم الواحد  الربح

ن لها تأثير مخفف على ربحية السهم.تقم المجموعة بإصدار أي أدوات مالية قد یكو لم

قطاعيةیر اللتقار إعداد ا-٢٧

ــة لتعمـــ  ــوضـــمنالمجموعـ ــانقطـــاع واحـــد وهـ ــائرمنتجـــات األلبـ ــا مـــن اوالبوظـــ والعصـ ــة لمنتجـــات الغذائة وغيرهـ ــاح عـــن كافـ ــة. یـــتم اإلفصـ يـ
ودبنــ أو الخســائر و بيــان الــدخل الموحــد وبيــان األربــاح المعلومــات المتعلقــة بهــذا القطــاع التقریري/التشــغيلي فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد و 

موحدة.الموحد واإلیضاحات حول البيانات المالية الى األخر لشامل  ادخلال

اریر الماليــة كــذلك أن تعــد المنشــأة تقریــرًا حــول موجوداتهــا وإیراداتهــا القطاعيــة بكافــة المنــاطق الجغرافيــة. يــة إلعــداد التقــ لمعایير الدولتطلب ات
قبــل كــل عتِبر أعضاء مجلــس اإلدارة أن إجــراء تحليــل مــن ة الخليج ویمنطقلة فيعلى أسس متكامى جميع األنشطة الجوهریة للمجموعةتجر 
ضروریًا.حدة أمرًا غيرعلى  ةلو د

وضحة أدناه:، إعداد التقاریر القطاعية، م٨المعلومات اإلضافية حسب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم إن

العمالءأهم
مــن إجمــالي %١٠ن مــ شــكل أكثــر یكــن لــدى المجموعــة عمــالء یــوفرون لهــا إیــرادات ت، لــم ٢٠٢١ر دیســمب٣١ي ســنة المنتهيــة فــ الخــالل

ال شيء).–٢٠٢٠(ادات المجموعة  إیر 

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية-٢٨

ــية للمجموعـــة مـــ  ــة الرئيسـ ــألف المطلوبـــات الماليـ ــود اإلیجـــارتتـ ــات عقـ ــلفيات ومطلوبـ ــراتحقة والمبـــالغ المســـ ن السـ والـــدائنين ف ذات عالقـــةألطـ
ات المجموعــة. تتضــمن الموجــودات الماليــة الرئيســية هــو تمویــل عمليــ لوبــات الماليــةه المطذئيســي مــن هــ التجــاریين واآلخــرین. إن الهــدف الر 

ــاح أو ل األمـــن خـــاللقيمـــة العادلـــة أطـــراف ذات عالقـــة واالســـتثمارات با والمبـــالغ المســـتحقة مـــنالمـــدینون التجـــاریون واآلخـــرون للمجموعـــة  ربـ
ا.ملياتهعمباشر عن خسائر واألرصدة لدى البنوك والتي تنتج بشكٍل ال

ـــة لمخــــاطر اتتعــــرض الم لفائــــدة ومخــــاطر االئتمــــان ومخــــاطر الســــيولة ومخــــاطر الســــوق والمخــــاطر التشــــغيلية. یتحمــــل مجلــــس اإلدارة جموعـ
دارة ا للمجموعة مسؤولة عــن تطــویر ومراقبــة سياســات إدارة العليإن اإلوعة. رة مخاطر المجماملة إلنشاء ومراقبة إطار عمل إداالمسؤولية الك

شطتها إلى مجلس اإلدارة.اریر دوریة بأنوعة وتقدیم تقالمجمرمخاط

للمخــاطر ولوضــع الحــدود والضــوابط المناســبة وضــع سياســات إدارة مخــاطر المجموعــة لتحدیــد وتحليــل المخــاطر التــي تواجههــا المجموعــةتــم
إلدراج التغيــرات ر بصــورة دوریــة إدارة المخــاطوأنظمــةعــة سياســاتومراقبة االلتزام بالحدود الموضــوعة. یــتم مراج عة المخاطر لمتابتها و ومراقب

مــن المخــاطر أعــاله، وأهــداف وأنشــطة المجموعــة. یعــرض هــذا اإلیضــاح المعلومــات المتعلقــة بتعــرض المجموعــة لكــل الســوق فــي أوضــاع 
اطر وإدارة المجموعة لرأس المال.وإدارة المخ قياس  وعة لوعمليات المجموسياسات
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٢٠٢١یسمبرد٣١في كما 

-٥١-

(تتمة) مخاطر الماليةارة الدأهداف وسياسات إ-٢٨

ر الفائدةأسعامخاطر
ار الفائــدة إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية نتيجة حصول تغيــرات فــي أســع

ن البنــوك، يات مــ البنكيــة والســلفائــد (الودائــع يهــا فو للوباتهــا التــي تترتــب علمخــاطر الفائــدة عــن موجوداتهــا ومطرض المجموعــةسوق. تتعــ الفي  
التوالي).على

إن . ت األخــرى ثابتــةالجدول التالي حساســية بيــان الــدخل الشــامل للتغيــر المــرجح المعقــول فــي أســعار الفائــدة، مــع بقــاء جميــع المتغيــرایوضح
، اســتنادًا إلــى الســعر واحــدةالمجموعــة لســنة دة علــى أربــاح الفائررات المفترضة في أسعا ل الموحد الشامل تمثل تأثير التغية بيان الدخ حساسي
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١و ٢٠٢١دیسمبر ٣١للموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في غيرالمت

المجموعة.ية الخاصة بوق الملكحقة تأثيرات على  توجد هناك أیال

التأثير علىالنقص یادة/ الز 
السنةأرباحفي نقط األساس 

درهم

٦٤٠(١٠٠+٢٠٢١(
-١٠٠٦٤٠

٧٤٠(١٠٠+٢٠٢٠(
-١٠٠٧٤٠

االئتمانمخاطر

رض ة ماليــة. تتعــ دي إلــى خســار ء، ممــا یــؤ ليــة أو عقــد عمــالموجــب أداة ما االئتمــان هــي مخــاطر عــدم وفــاء طــرف مقابــل بالتزاماتــه برمخــاط
ي األســاس) ومــن أنشــطتها التمویليــة، بمــا فــي ذلــك الودائــع ینــة التجاریــة فــ ة (الــذمم المدتشــغيليلالمجموعــة لمخــاطر االئتمــان مــن أنشــطتها ا

تنویــع مــان مــن خــاللخــاطر االئتدارة تعرضــها لمالمجموعــة بــإ والمؤسســات الماليــة، واألدوات الماليــة األخــرى. تقــوموكالبنــ المحــتفظ بهــا لــدى 
قع أو قطاع معين.المؤسسات في مو ات أو مجموعة المؤسساراتها وودائعها لتفادي تركيز المخاطر لدىاستثم

ــو ٢٠٢٠و٢٠٢١دیســـمبر ٣١يـــان المركـــز المـــالي الموحـــد كمـــا فـــي الحـــد األقصـــى لتعـــرض المجموعـــة لمخـــاطر االئتمـــان لعناصـــر بإن هـ
ية كما یلي:ودات المالالمدرجة للموج المبالغ

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

٤٥٬٤٣٨٣٨٬٣٦٦اتسلفيالًا و مدفوعة مقدمالمصاریفثناء الستبا ن و تجاریون وآخر مدینون 
١٠٬٣٨٠١٢٬٣٦٣أرصدة لدى البنوك

٢٦٨-مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ

٥٥٬٨١٨٩٩٧٥٠٬

لدى البنوكاألرصدة
.طيبةبنوك ذات سمعةمع ل التعامل فقطبنوك من خالصدة لدى النية بخصوص األر رها االئتما المجموعة للحد من مخاطتسعى
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(تتمة) ات إدارة المخاطر الماليةسداف وسياأه-٢٨

(تتمة)االئتمانمخاطر

تجاریون وآخرون مدینون 
المبــالغ بالخاصــةعات الــدفمرة لشــروطتسعى الشركة للحد من مخاطرها االئتمانية بخصوص الذمم التجاریة المدینة من خــالل المتابعــة المســت

لقائمة.ا

صــات لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة. تســـتند قریــر مــالي باســتخدام مصــفوفة المخصتل تــاریخ اض القيمــة فــي كــ النخفــ ء تحليــل یــتم إجــرا
ال، حســب المثــ (علــى ســبيلمعدالت المخصصات إلى عدد أیام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العمالء لها أنماط خســائر مماثلــة 

ــع الجغراال ــوع موقـ ــاب التصـــنيف). یعكـــس ال والوع العميـــ ونـــ المنـــتجفـــي ونـ ــاًال وقيمـــة الوقـــ نلحسـ ــة تيجـــة األكثـــر احتمـ ــال ومعقوليـ ت مقابـــل المـ
قبلية.المعلومات الداعمة المتاحة في وقت التقریر المالي عن األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادیة المست

تجــزأ مــن الــذمم الضــمانات االئتمانيــة جــزءًا ال یناألخــرى مــ یة أو األشــكال مستندمادات الضمان. تعتبر االعتة بأي رهن كفظ المجموع تحتال
المدینة التجاریة وتتم مراعاتها عند حساب االنخفاض في القيمة.

ت:مصفوفة مخصصا ة باستخدام  یة للمجموعالمدینة التجار ن على الذمم فيما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتما 

ة القيمةضغير منخفمتأخرة ولكن ٢٠٢١دیسمبر ١٣
أكثر من١٢٠-٩٠٩١-٦٠٦١–٣٠أقل من غير متأخرة وغير 

یوماً ١٢٠یوماً یوماً یوماً یوماً ٣٠منخفضة القيمة المجموع 
رهمألف دألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

خسارةمعدل 
٪٦٦٪٥٨٪٣٧٪١٣٪٥٪٣٪٣٦عة المتوقئتماناال

القيمةمالي مجموعإج 
٦٦٬٠٧٨١٩٬١٥٤١١٬٣٥٣١٬٥٨٧٨٣٤٢١٥٣٢٬٩٣٥عند التعثر الدفتریة المقدرة

٢٣٬٥٤٢٥٣٣٥١٤١٩٩٣٠٧١٢٤٢١٬٨٦٥خسارة االئتمان المتوقعة

يمةفضة القمنخ أخرة ولكن غير  مت٢٠٢٠دیسمبر ٣١
نأكثر م١٢٠-٩٠٩١-٦٠٦١–٣٠ن أقل ممتأخرة وغير غير 

یوماً ١٢٠یوماً یوماً یوماً یوماً ٣٠منخفضة القيمة ع و المجم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهمألف درهم

خسارةمعدل 
٪٦٣٪ ١٨٪ ٧٪ ٧٪ ٦٪ ٥٪ ٣٩عة المتوقئتماناال

القيمةإجمالي مجموع
٥٩٬٠٠٥٨٬٢٩٥٦٬٧٠٨٤٬٩٦٢٣٬٥٩٢١٬٨٦١٣٣٬٥٨٧عثر عند التالدفتریة المقدرة

٢٣٬٠٢١٤٤٠٣٨٥٣٣٩٢٤٢٣٢٧٢١٬٢٨٨خسارة االئتمان المتوقعة
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(تتمة) أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية-٢٨

(تتمة)االئتمانمخاطر

(تتمة)ن تجاریون وآخرو مدینون 

جــد دليــل موضــوعي بــأن بنــد الموجــودات الماليــة أو مجموعــة فيمــا إذا كــان یو لمالية لتحدیــداد التقاریر اتقييم بتاریخ إعدعة بإجراءالمجمو تقوم
موجودات مالية قد تعرضت النخفاض في القيمة.

درة (باســتثناءة المســتقبلية المقــ ات النقدیــ اليــة للتــدفقالقيمــة الح ند الموجــودات و درجة لبقياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة المیتم
تي لم یتم تكبدها) مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة األصلية الفعلية لبند الموجودات المالي.ن المستقبلية الا خسائر االئتم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
ر االئتمان.ألدنى من مخاطل العادیة بالحد اير األعما نتج أثناء سالت التي تلعالقة بالمعامرف ذو االمبالغ المستحقة من الطتتعلق

السيولةخاطرم
الــذمم الدائنــة بشــروط ائتمــان المجموعة بالحد من مخاطر السيولة لدیها من خالل االحتفاظ بتمویل كافي ناتج من عملياتهــا. تــتم تســویة تقوم

لتقریــر اوعــة فــي تــاریخ الخاصــة بالمجمخصــومة وبات المالية غيــر المقاقات المطلأدناه استح . یلخص الجدول ردینعادیة متفق عليها مع المو 
المالي استنادًا إلى تواریخ الدفعات التعاقدیة.

٢٠٢١دیسمبر ٣١
أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٤أقل من 

غإجمالي المبالسنوات ٥سنوات شهراً أشهر ٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٥٬٦٧٣-٣٩٬٣٩٨٢٠٬٠٧٧١٦٬١٩٨نكيةالبالقروض
٥٣٬٩٣٥--٣٣٦٥٣٬٥٩٩واآلخرون ریون التجا الدائنون 
٢٬٤٦٧١٠٬٤١٥١٤٬٣٤٦١٦٬١٣٨٤٣٬٣٦٦عقد اإلیجارمطلوبات

٤٢٬٢٠١٨٤٬٠٩١٣٠٬٥٤٤١٦٬١٣٨١٧٢٬٩٧٤

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٤أقل من 

غمبالإجمالي السنوات٥سنواتشهراً أشهر٣
ألف درهمألف درهمف درهمألألف درهمهمألف در 

٨٧٬٧٧٠-٢٠٬٢٨٥٤٥٬٠٣٥٢٢٬٤٥٠نكيةالبالقروض
٤٦٬٧٧٧--٤٦٬٧٧٧-واآلخرون التجاریون الدائنون 

مستحقة ألطرافبالغم
٥٣١---٥٣١ذات عالقة

٣٬٥٠٤٨٬٨٤٩٢١٬٤٨١١٦٬٥٧٢٥٠٬٤٠٦عقد اإلیجارمطلوبات

٬٣٢٠٢٤٦٦١١٠٠٬٤٣٬٩٣١١٦٬٥٧٢٤٨٤١٨٥٬
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قياس القيم العادلة-٢٩

الماليةالمخاطرإدارة
ت المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.األدواتتألف

ذي طــرفغ المســتحقة مــن والمبــالى ألخــر الموجودات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والــذمم المدینــة التجاریــة واتتألف
الماليــة مــن الســلفيات والــدائنين التجــاریين واآلخــرین ر. وتتــألف المطلوبــات ئلقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســا االســتثمارات با ة و عالقــ 
تهــا جوهریــة عــن قيمف بصــورةتلــ  تخ عقــود اإلیجــار والمبــالغ المســتحقة ألطــراف ذات عالقــة. إن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة اللوبــاتومط

.المدرجة

القيمة العادلةتسلسل
ادلة التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طریق أسلوب التقييم:عالقيمة الالمجموعة تسلسلتستخدم

ماثلة.ات المبالمطلو ألسواق النشطة للموجودات أو ألسعار المتداولة (غير معدلة) في اااألول:المستوى
جــوهري علــى القيمــة العادلــة المســجلة ملحوظــة، بشــكل لهــا تــأثيرب أخــرى للتقيــيم حيــث تكــون جميــع المــدخالت التــيأســاليثــاني:التوىالمســ 

مباشر أو غير مباشر، و
ة.حوظلملنات السوق الى بيا إتستند مة العادلة المسجلة التي ال أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيالثالث:المستوى

تي تم قياسها بالقيمة العادلة:لالتالية ا، احتفظت المجموعة بالموجودات٢٠٢١دیسمبر ٣١في كما 

تم قياسها بالقيمة العادلةموجودات

دیسمبر٣١
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠٢١
ألف درهمدرهمألفألف درهمألف درهم

ة من خالل العادلالقيمةباستثمارات
١٥٬٩٣١--١٥٬٩٣١ئراح أو الخسا رباأل

٣٩٬٧٤٦--٣٩٬٧٤٦ریةاستثما عقارات

دیسمبر٣١
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

من خاللبالقيمة العادلةاستثمارات
٦٤٧٬١٥-٧٧٣٬١٥٩ئراح أو الخسا األرب

٠٦٦٬٣٤--٠٦٦٬٣٤ةریاستثما قاراتع

حقةاألحداث الال-٣٠

، والتي قد تتطلب تعدیالت أو إفصاحات في هذه البيانات المالية الموحدة.إعداد التقاریر الماليةیة بعد تاریخ ر تقع أي أحداث جوهلم


