
یونيكاي لألغذیة (مساهمة عامة) والشركة التابعة لها
غير المدققةالموجزة المرحليةالموحدةالبيانـات الماليـة

٢٠٢١یونيو٣٠





والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذه المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
-٢-

المرحليالموجزالدخل الموحدبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترة  ل

أشهر المنتهيةلستة افترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(یونيو٣٠يف

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألفإیضاح 

٧٠٬٦٠٥٦٨٬٥٢٦١٢١٬٧٨٩١٢١٬٨٩٨من عقود العمالءاإلیرادات

) ٨٤٨٬٧٨()٤٠٦٬٧٧() ٧٣٠٬٤٢()٥٤٥٬٤٣(تكلفة المبيعات 

٢٧٬٠٦٠٢٥٬٧٩٦٤٤٬٣٨٣٤٣٬٠٥٠إجمالي األرباح 

ومصاریف إداریةاریفمص
) ٤١٬٠٠٧()٣٥٬٤١٤() ٢٠٬١٣٠()١٩٬١٥٧(٣بيع وتوزیع 

-١٬٣٩٣-٤١٬٣٩٣حقات التشغيليةستقيد المإعادة 

القيمة االنخفاض فيخسائر
) ٣٣٧()١٣٧() ٣٣٧()٩٢(التجاریة على الذمم المدینة

٩٬٢٠٤٥٬٣٢٩١٠٬٢٢٥١٬٧٠٦للفترةالتشغيلية األرباح 

) ٥٬١٢٩()٤٬٢٠٩() ٢٬٤٧٩()٢٬٦٠٦(تكاليف التمویل، بالصافي 

-)١٬٩٢٥(-)١٬٥٠٠(٦ات االستثماریة العقار خسائر تقييم 

خسائر تقييم االستثمارات
) ٦٤٣(-) ٣١٨(-١٠بالقيمة العادلة

٤٦٨٧٩٣٠١٥٠٬١٨٨٢٬١دخل آخر 

للفترة )الخسائراألرباح/ (
) ٢٬١٨٤(٥٬٧٨٥٣٬٤٦٢٥٬٢٤١قبل الضریبة 

-)٩٢٧(-)٩١٥(ضریبةالمصروف 

) ١٨٤٬٢(٨٧٠٬٤٤٦٢٬٣٣١٤٬٤للفترة األرباح/ (الخسائر) 

العائدة إلى: األرباح/ (الخسائر) 
) ١٨٤٬٢(٨٧٠٬٤٤٦٢٬٣٣١٤٬٤مالكي الشركة

السهم ) خسارة(/ربحية
–لسهم ا ربحية/ (خسارة) 

) ٠٧٬٠(١٨١٥٬٠١١٬٠١٣٬٠(بالدرهم)ةاألساسي



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذه المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
-٣-

المرحليد الموجزحمو الالشاملالدخلبيان 
قة)مدق(غير  ٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

أشهر المنتهية لستة افترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(یونيو٣٠يف

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

) ٢٬١٨٤(٤٬٨٧٠٣٬٤٦٢٤٬٣١٤فترة للاألرباح/ (الخسائر) 

----للفترة نود الدخل الشامل األخرى ب

الدخل الشامل/ إجمالي
) ٤١٨٬٢(٨٧٠٬٤٤٦٢٬٣٣١٤٬٤للفترة)ةالشامل الخسائر(

الدخل الشامل/ إجمالي 
إلى: ةالعائد)الخسائر الشاملة(

) ١٨٤٬٢(٨٧٠٬٤٤٦٢٬٣٣١٤٬٤مالكي الشركة





والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذه المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
-٥-

الموجز المرحليالموحدالملكيةغيرات في حقوق التبيان
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

خسائر فائض 
عالمجمو متراكمةإعادة تقييم مقيد احتياطي ني نو قا احتياطي المال رأس 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمرهمألف دألف درهم

٢٦٬١٥٥)١٥٬٥٥٩(٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨)مدققة(٢٠٢١ینایر  ١يفكما الرصيد  

٤٬٣١٤٤٬٣١٤----فترةللاألرباح

------بنود الدخل الشامل األخرى 

٣١٤٬٤٣١٤٬٤----للفترةالدخل الشامل إجمالي  

٤٦٩٬٣٠)٢٤٥٬١١(٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦)غير مدققة(٢٠٢١یونيو٣٠في الرصيد كما 

٢٢٬٥٨٥)١٩٬١٢٩(٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨)مدققة(٢٠٢٠ینایر  ١يفكما الرصيد  

)٢٬١٨٤()٢٬١٨٤(----رةتفللالخسائر

------بنود الدخل الشامل األخرى 

)١٨٤٬٢()١٨٤٬٢(----للفترةةالشاملخسائرلاإجمالي  

٤٠١٬٢٠)٣١٣٬٢١(٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦)غير مدققة(٠٢٠٢یونيو٣٠في الرصيد كما 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذه المرفق٢١إلى  ١ل اإلیضاحات من تشك
٦

الموجز المرحليوحدالمبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

أشهر المنتهيةالستةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف إیضاح 
األنشطة التشغيلية

)٢٬١٨٤(٥٬٢٤١للفترةر)الخسائ(/األرباح
التعدیالت للبنود التالية:

٥٢٬٤٢٣٢٬٦٠٠استهالك
٧٤٬٥٥٨٥٬٥٧٨موجودات حق االستخداماستهالك
١٣٧٣٣٧الذمم المدینة التجاریةاالنخفاض في قيمةخسائر  

٦٤٣-خسائر تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة
-١٬٩٢٥بالقيمة العادلةةالعقارات االستثماریخسائر تقييم 

)٢٠()٢٦(ثابتةد موجوداتمن استبعا أرباح
٤٬٢٠٩٥٬١٢٩تمویلتكاليف

٥٠٢٦٦١مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)١٨٢(-إنهاء عقود اإلیجار

١٨٬٩٦٩١٢٬٥٦٢
التغيرات في رأس المال العامل:

)٤٬٤٤١()٣٬١٤٦(مخزون 
٣٦٣)٩٬٨٤٩(وآخرون مدینون تجاریون  

)٢٦٠(٢٦٨عالقةطرف ذي مبالغ مستحقة من 
١١٬١٢٥٦٬٣٧٠*آخرون ریون و دائنون تجا 

)٢٥٤()٥٣١(عالقةاتف ذاطر ألمبالغ مستحقة 

١٦٬٨٣٦١٤٬٣٤٠العملياتنالنقد م
)٤٠٩()٣٥٢(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

-)١٢٤(ةضریبة الدخل المدفوع

٣٦٠٬١٦٩٣١٬١٣األنشطة التشغيليةمن صافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)١٬٩٥٤()١٬٢٩٤(٥ثابتةشراء موجودات 

٣٠٢٦مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة

)٩٢٨٬١()٢٦٤٬١(األنشطة االستثماریةالمستخدم في  صافي النقد  

یليةاألنشطة التمو 
٤٬٠٤٠)٨٬٢٤١(سلفيات، بالصافي

)٣٬٧٤٥()٣٬١٢٨(مدفوعةتكلفة تمویل
)١٠٬٣٧٧(٣٠٢ودائع ثابتة

)٩٠٣٬٦()٥٤٥٬٥(١٥مطلوبات عقود إیجار مدفوعة

)٩٨٥٬١٦()٦١٢٬١٦(األنشطة التمویليةالمستخدم فيصافي النقد

)٤٬٩٨٢()١٬٥١٦(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي 

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

٩٥٩٬٢)٨٥٩٬٥(١١یونيو٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 

نيـــو یو ٣٠هر المنتهيــة فــي فتـــرة الســتة أشــ ) (٤تحقات التشــغيلية (راجــع إیضــاح إعـــادة قيــد المســ علقــة بملــة غيــر النقدیــة المتیتضــمن المعا * 
.))غير مدققةشيء (ال –٢٠٢٠



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

٧

األنشطة-١
بموجــب مرســوم صــاحب ١٩٧٧أبریــل ١١یخ بتــار سســة مة عامــة مؤ ة مســاههــي شــرك("الشــركة") ) ة (مســاهمة عامــةیونيكــاي لألغذیــ شــركة

اي آنــد مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة یونيكــ ٪١٠٠تمتلــك الشــركة نســبة .المــاليدبــيســوق فــي مدرجــة الشــركة أســهم إنالســمو حــاكم دبــي. 
إن النشــاط . ٣/٧٤م وجــب ســجل تجــاري رقــ مســؤولية محــدودة فــي ســلطنة ُعمــان بمذاتكومبــاني ذ.م.م ("الشــركة التابعــة") المســجلة كشــركة

لتابعة هو تجارة منتجات األلبان والعصائر واألیس كریم والمنتجات الغذائية األخرى.ئيسي للشركة االر 

لتوزیعهــا فــي جميــع أنحــاء دول ائيــة واستيراد مختلف أنواع المنتجات الغذن والعصائر واآلیس كریمتعمل المجموعة في صناعة منتجات األلبا 
جاریـــة باســم "یونيكـــاي انترناشـــيونال" والـــذي بخصوصـــه تحـــتفظ الشـــركة برخصـــتين المجموعـــة التم تنفيـــذ أنشـــطةخـــرى. ویـــتلخلــيج والـــدول األا

ــاي انترناشــــــيونال ش.م ــم "یونيكــــ ــاي انترناشــــــيونال ش.ذ.م.م". تجــــــاریتين منفصــــــلتين باســــ ــوان المســــــجل ل.ع" و "یونيكــــ ــو إن العنــــ لشــــــركة هــــ
.العربية المتحدةدبي، اإلمارات ،٦٤٢٤ص.ب

ــم ٢٠٢٠لســنة ٢٦إن المرســوم بالقــانون االتحــادي رقــم  بشــأن ٢٠١٥لســنة ٢والــذي یــنص علــى تعــدیل بعــض أحكــام القــانون االتحــادي رق
، والتــي یلــزم االمتثــال لهــا ٢٠٢١ینــایر ٢ودخلــت التعــدیالت حيــز التنفيــذ بتــاریخ ٢٠٢٠ســبتمبر ٢٧یخ الشركات التجاریة قد تم إصداره بتار 

ریخ ســریان مفعــول التعــدیالت. قامــت الشــركة بتقيــيم امتثالهــا لمتطلبــات األحكــام الجدیــدة وقامــت بتحــدیث ة واحــدة مــن تــا بالكامــل خــالل ســن
ــًا لمــا تـــم اعتمــاده خـــالل الج  ون الشــركة ممتثلـــة . وســـتك٢٠٢١أبریــل ١٨معيــة العموميـــة الســنویة لهـــا المنعقــدة بتـــاریخ نظامهــا األساســي وفقـ

صاه الفترة االنتقالية المنصوص عليها في التعدیالت.دة في موعد أقالتعدیالت الجدیبالكامل لهذه

.٢٠٢١أغسطس١٠ریخ  مالية الموحدة الموجزة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بتا ه البيانات الموافقة على هذتمت ال

بالمجموعةصة الخاالسياسات المحاسبية والتغيرات في أسس إعداد البيانات المالية-٢
الماليةإعداد البيانات س أس

٣٤قــم للمعيــار المحاســبي الــدولي ر وفقــاً ٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي الســتة أشــهرلفترةية الموجزة المرحلالموحدة تم إعداد البيانات المالية 
."داد التقاریر المالية المرحليةإع""
ماليــة الســنویة، ویجــب أن ُتقــرأ صــاحات الالزمــة للبيانــات الواإلفالمعلومــات علــى كافــة تشــتملالالموجزة المرحليةالموحدة البيانات المالية  إن
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في  للمجموعة الية السنویة  انات الممع البيتزامنبال

ة المنتهيــة توقعــة للســنة الماليــ ال تشــير بالضــرورة إلــى النتــائج الم٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي الســتة أشــهرئج فتــرة لك، فإن نتا عالوة على ذ
.٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

یة االستثمار العقاراتبدأ التكلفة التاریخية باستثناء   لموفقاً المرحلية  الموجزة البيانات المالية الموحدة عرضتم 
مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي یتم قياسها بالقيمة العادلة.رات بالقيواالستثما 

ى ملــة العــرض لــدعمة و ة المســتخدعملــ باعتبــاره ال، بــدرهم اإلمــارات العربيــة المتحــدةة المرحليــة وجز المــ يــة الموحــدة البيانــات المالهــذهعــرض تــم 
غير ذلك.إذا أشير لدرهم إال ألفقرب األرقام إلى أتقریب تم، و الشركة

ى المجموعــة كــان لــد، التــاریخوكمــا فــي هــذا ، ٢٠٢١یونيــو٣٠ألــف درهــم خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ٤٬٣١٤رباحــًا بلغــت أالمجموعــةحققــت 
هــذه وبــالرغم مــن درهــم.ألــف٨٬٤٤٧غ لمتداولــة بمبلــ داولــة موجوداتهــا اوباتهــا المتوتجــاوزت مطلدرهــمألــف١١٬٢٤٥بمبلــغ متراكمــة خســائر 
ـــات الماليــــة الحقـــائق ــداد البيانـــات الماليـــة البيانـ ــتمراریة علـــى للمجموعـــة المـــوجزة المرحليـــة الموحـــدة ، تـــم إعـ إدارة حيـــث تـــرى أســـاس مبـــدأ االسـ
.عند استحقاقها ةللوفاء بالتزاماتها الماليكافيةدفقات نقدیة تو ل ستحقق أرباح  قبمستفي اللمجموعة  اأن عمليات  المجموعة

المجموعةالمتبعة من قبل الجدیدة والتعدیالت رات والتفسيالمعایير
لبيانــات الماليــة لــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد امرحليــة مماثالمــوجزة الدةالموحــ فــي إعــداد البيانــات الماليــةالمتبعــةســات المحاســبية لسيا إن ا
ــدة التـــ . إن ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١للســـنة المنتهيـــة فـــي مجموعـــة لل ــا فـــي اتبـــاع المعـــایير الجدیـ ــيس٢٠٢١ینـــایر ١ي یســـري مفعولهـ لهـــا تـــأثير لـ

.رحلية الموجزة للمجموعةانات المالية الموحدة المجوهري على البي



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

٨

لبيع والتوزیعریة ومصاریف المصاریف اإلداا-٣
أشهر المنتهية لستة افترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 

)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(یونيو٣٠يف
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

١٠٬١٤٧١٠٬١٨٣١٨٬٩٢١٢١٬٠٨٦رواتب ومزایا الموظفين 
عالن دعایة وإ مصاریف

٣٢١٢١١٠٤٢٣٤ومصاریف بيعية أخرى 
٢٬٢٦٤٢٬٣٦٩٤٬٠٧٨٤٬٦٩٩مصاریف السيارات التجاریة

٦٦٨٧٣٦١٬٣٠٠١٬٤٦١استهالك
٢٬٣٠٠٢٬٧٩٩٤٬٥٥٨٥٬٥٧٨الستخدامجودات حق ااستهالك مو 
٧٤٦٬٣٩٢٢٬٣٤٥٣٬٦٩٤٩٬٧أخرى مصاریف 

٥٧١٬١٩١٣٠٬٢٠٤١٤٬٣٥٠٠٧٬٤١

هر المنتهية في ة أشلفترة الثالث)  غير مدققة(ألف درهم١٣٢تشتمل مصاریف السيارات التجاریة على مبالغ عقود اإلیجار التشغيلية بمبلغ  
) دققةألف درهم (غير م٢٤١ومبلغ  ))غير مدققة(درهمألف  ٧٧–٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في  أشهرالثالثة  (فترة  ٢٠٢١نيو  یو ٣٠

. ))غير مدققة(همألف در ٢٧٠–٢٠٢٠یونيو ٣٠تة أشهر المنتهية في فترة الس( ٢٠٢١یونيو ٣٠تة أشهر المنتهية في لفترة الس

ل اآلخرلدخا-٤
مليــون ٠٬٣١بشكل رئيســي علــى دخــل اإلیجــارات بمبلــغ (غير مدققة)٢٠٢١نيویو ٣٠المنتهية في أشهرالثالثةة  اآلخر لفتر یشتمل الدخل
یونيــو ٣٠يــة فــي هتة أشــهر المنتولفتــرة الســ مليــون درهــم)٠٬٩٢–مدققــة)(غيــر ٢٠٢٠یونيــو٣٠المنتهيــة فــي أشــهرالثالثــة درهــم (فتــرة 

٢٠٢٠یونيــو٣٠المنتهيــة فــي أشــهرة الســت(فتــرة هــم در مليــون ٠٬٧يســي علــى دخــل اإلیجــارات بمبلــغ ل رئبشــكملیشــت(غير مدققــة)٢٠٢١
.مليون درهم)١٬٨–مدققة)(غير  

یونيــو ٣٠تة أشــهر المنتهيــة فــي ة الســ ألــف درهــم (لفتــر ١٬٣٩٣المســتحقات التشــغيلية بمبلــغ دة قيــد بعــض بإعــا ،خــالل الفتــرة،ةقامــت الشــرك
.التي لم تعد مستحقة) و شيءال –٢٠٢٠

الموجودات الثابتة-٥
ات واالستبعادات اإلضاف

مليــون درهــم ١٬٣٠المجموعــة باالســتحواذ علــى موجــودات بمبلــغ ت قامــ ، (غيــر مدققــة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرخالل فترة  
مليــون درهــم٢٬٤درهــم). وبلغــت مصــاریف االســتهالك مبلــغ ون يــ مل١٬٩٥–(غيــر مدققــة)٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهر(فترة  
).مليون درهم٢٬٦–ة)مدقق(غير٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرة (فتر ر مدققة)(غي

العقارات االستثماریة-٦
٣١كما في  رات االستثماریةللعقا لعادلةاتم تحدید القيم ا ألطراف ثالثة.  مسكن عمال ومستودع یتم تأجيرهمن االستثماریةالعقاراتتتألف

یتم الخبرة الحدیثة في موقع وفئة العقار الذي  دة و یتمتع بالمؤهالت المهنية المعتم خارجي مستقل،ل مقيم عقاراتمن قب٢٠٢٠دیسمبر  
وتكاليف الصيانة  سبة اإلشغالون، مع مراعاة معدل زیادة اإلیجارات المتوقع في السوق  طریقة االستثمارات. وتم استخدام منهجية  تقييمه

ومعدل الخصم.  المتوقعة



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

٩

(تتمة) العقارات االستثماریة-٦
قامت الشركة بإعادة تقييم القيمة السوقية  مة،  بناًء على التطورات األخيرة التي نتج عنها مؤشر للتغير في القي،  ٢٠٢١یونيو  ٣٠كما في  

والخبرات السابقة مناسبةت المهنية اللدیه المؤهالتقللعمال من قبل مقيم عقارات خارجي مساكنستم تحدید القيمة العادلة للسكن العمال.  
ال  -٢٠٢٠یونيو٣٠درهم (ألف ١٬٩٢٥خسارة التقييم بالقيمة العادلة بمبلغ ، تم تثبيت . وبناًء عليهوفئة العقار الذي یتم تقييمهفي موقع 

.مالن العفيما یتعلق بسك))غير مدققة(شيء

. وبالتالي لم  ٢٠٢١یونيو٣٠إلى  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١إلدارة بأنه لم یكن هناك أي تغيير جوهري في القيمة العادلة للمستودع من  اى  وتر 
یتم إجراء إعادة تقييم. 

ت القوتم  قياس  العادلة  صنيف  االستثماریةيمة  درهم  ٣٢٬١بمبلغ  للعقارات  مدققة(مليون  درهم٣٤٬٠١-٢٠٢٠()  غير  ضمن )مليون 
عادلة بناًء على مدخالت ألساليب التقييم المستخدمة. تسلسل القيمة المن٣المستوى 

موجودات حق االستخدام-٧
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونيو٣٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٢٬١٧٤٥٣٬٣٦٠ینایر١في  
٧٤٥٣٬٧٧٢السنة/ل الفترةاإلضافات خال

)١٠٬٤٦٥()٤٬٥٥٨(السنة/للفترةاإلطفاءصًا:  ناق
)٤٩٣٬٤(-السنة/لفترةخالل ااالنهاءناقصًا:  

٣٦١٬٣٨١٧٤٬٤٢في نهایة الفترة/ السنة

والسيارات. والمبانيعقود إیجار للبنود المختلفة من األراضيالمجموعةلدى 

المخزون -٨
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفدرهمألف

)قة(مدق(غير مدققة) 

١١٬٤١٩١٠٬٢٧٣اد التعبئةلخام ومو المواد ا
١٬٠٠٢٤٧١البضائع شبه الجاهزة

٦٬٠٢٨٥٬١١١البضائع الجاهزة
٣٬٨٠٤٣٬٥٨٠بضائع تجاریة

٢١٥٬٦١٢٩٬٦مخازن المواد االستهالكية وقطع الغيار

٢٨٬٤٦٨٢٥٬٥٦٤
)٢٨٥٬١()٢٣٩٬١(ًا: مخصص المخزون بطيء الحركةقصنا 

٢٧٬٢٢٩٢٤٬٢٧٩
٠٨٤٬٣٨٨٨٬٢البضائع قيد النقل

٣١٣٬٣٠١٦٧٬٢٧



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١٠

المدینون التجاریون واآلخرون -٩

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٦٦٬٠٢٣٥٩٬٠٠٥لتجاریون نون االمدی
)٠٢١٬٢٣()١٥٨٬٢٣(ةمتوقعالان  ناقصًا: مخصص خسائر االئتم

٤٢٬٨٦٥٣٥٬٩٨٤
٥٣٥٬٩٧٠٤٬٦الدفعات المقدمة والودائع والمصاریف المدفوعة مقدماً 

٤٠٠٬٥٢٦٨٨٬٤٢

–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ة المنتهية في  (للسنة  ذمم مدینة تجاریأيالمجموعة بشطبلم تقم،  ٢٠٢١یونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في  
ابل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.قم) شيءال

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر-١٠

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٬٧٧٣١٦٬٢٦١في بدایة الفترة/ السنةالرصيد  

المدرج ضمن األرباح أو الخسائر
)٤٨٨(-للسنةلفترة/خالل ادلةالقيمة العا ير فالتغي

١٥٬٧٧٣١٥٬٧٧٣الفترة/ السنةةنهایفي  الرصيد  

االستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المتداولة لمنشأة تعمل في قطاع األلبان والدواجن.تمثل

حفــاظ عليهــا م رســملة األربــاح المســتقبلية التــي یمكــن التخداباســ .االدارةالعادلــة لالســتثمار مــن قبــل یــد القيمــة تــم تحد، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في  
أساليب تقييم السوق المتعــددة. یســتند التقيــيم المتعــدد إلــى توقعــات الســوق بعــد األخــذ بعــين االعتبــار الظــروف تخدامللشركة المستثمر فيه باس

باســتخدام بيانــات الســوق الملحوظــة قــدر خــاص،ومجــال عمــل الشــركة المســتثمر فيهــا بشــكل الم واألعمــ بمــا فــي ذلــك االقتصــاد بشــكل عــا 
التقييم.  أساليبمستویات في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في عدةاإلمكان. یتم تصنيف القيم العادلة إلى  

دام بيانــات ســوق قابلــة للمقارنــة.باســتخ يمــة العادلــة لالســتثمار مــن قبــل االدارة قغيــر فــي ال، تــم تقــدیر الت٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي للفتــرة
بنــاًء قــدر اإلمكــان.قامت االدارة بتقييم قيمة االسهم آخذة باالعتبار أثر الوباء العالمي الحالي ووضع السوق وتستخدم بيانات سوق ملحوظة

إلــى ٢٠٢٠دیســمبر ٣١يمــة العادلــة لالســتثمارات مــن لــيس هنــاك أي تغييــرات جوهریــة فــي القه نأ بؤه، تعتقد اإلدارة يم الذي تم إجراعلى التقي
.٢٠٢١یونيو  ٣٠



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١١

النقدیة وشبه النقدیة-١١

ما یلي:ملنقدیة شبه االنقدیة و المرحلي، تتألفلموحد الموجز الغرض بيان التدفقات النقدیة  
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمف  ألدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٢٥٩٥٣١نقد في الصندوق 
٣٥١٬١١١٢٬٣٦٣أرصدة لدى البنوك

١٢٬٦١٠١٢٬٨٩٤
)٦٬٧٤٩()٨٬٢٨٣()١٢ح  سحوبات على المكشوف من البنوك (إیضا ناقصًا:  

)١٠٬٤٨٨()١٠٬١٨٦(ثابتةائع الناقصًا: الود

)٬٣٤٣٤()٨٥٩٬٥(النقدیة وشبه النقدیة

التــي ) درهــمألــف ١٠٬٤٨٨-(مدققــة)٢٠٢٠دیســمبر ٣١(درهــم ألــف ١٠٬١٨٦بقيمــةتشــتمل األرصــدة لــدى البنــوك علــى الودائــع الثابتــة 
.الحاليةالتجاریة  دة باألسعاروتترتب عليها فائمن ثالثة أشهر أكثر خالل  تستحق في األصل  

تلسلفياا-١٢

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  درهملفأ
(مدققة)(غير مدققة) 

طویلة األجل:السلفيات 
٥٤٬٩٣٤٣٩٬٦٥٤ض ألجلو قر 

)١٨٬٢٠٤()٣٢٩٬٢٥(ض ألجلو صير األجل من القر : جزء قناقصاً 

٦٠٥٬٢٩٢١٬٤٥٠ض ألجلاألجل من القر طویلجزء 

:األجلقصيرةالسلفيات 
١٤٬٥٦٧٣٨٬٠٨٨ت أمانةإیصاال
٢٥٬٣٢٩١٨٬٢٠٤المتداول من القروض ألجلالجزء  

٢٨٣٬٨٦٬٧٤٩)١١(إیضاح  البنوكسحوبات على المكشوف من

١٧٩٬٤٨٦٣٬٠٤١



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١٢

(تتمة) السلفيات-١٢

ى المخزون وتنازل عن الذمم المدینة.يازي علجب رهن على اآلالت والمكائن ورهن غير ح إن السلفيات من البنوك مضمونة بمو )١

مليــون درهــم، ٢٧لقيمــة الملموســة بمبلــغ صــافي ابمــا فــي ذلــك الحــد األدنــى للــبعض التعهــدات الماليــة، ألجــلأحــد القــروضخضعیما  ك)٢
ونســبة الــدین ٦٬١طفــاءحتساب الفوائد والضــرائب واالســتهالك واإلاألرباح قبل اوأال تتجاوز نسبة الدین إلى ،١٬٠والمعدل الحالي البالغ  

دیسمبر. ٣١تحقق من االمتثال للتعهدات المالية المذكورة أعاله سنویًا في  . ویتم ال٣٬١إلى حقوق الملكية 

تحق ر والــذي ُیســ مليون درهم إلى قرض ألجل آخــ ٢٥ئم إلیصاالت األمانة البالغ حالية، قامت الشركة بتحویل الرصيد القا خالل الفترة ال)٣
١٢هــا ثــم بعــد ذلــك منهــم لكــلف در ألــ ٧٥٠قســط شــهري بقيمــة ١٢ل ن أو ن یكــو أعلــى ، ٢٠٢١یونيــو قسطًا تبدأ فــي٢٥داد على الس

ســنویًا ٪٤٬٥ة نسببرض فائدة. تترتب على القدرهمألف ١٬٠٠٠ثم القسط النهائي بقيمة ألف درهم١٬٢٥٠مة كل منها قسط شهري قي
سنویًا وتستحق السداد شهریًا.٪٦نى أشهر بحد أد٣على سعر إیبور لمدة 

ن التجاریون واآلخرون الدائنو-١٣

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  درهم ألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٨٬٦٧٠٣٨٬٤٥٤دائنون تجاریون 
٩٬٠٦٩٨٬١١١الغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون مب

٢٠٧٢٥٦توزیعات أرباح مستحقة

٩٤٦٬٥٧٤٦٬٨٢١

األطراف ذات عالقةالمعامالت واألرصدة مع-١٤

الســيطرة حــت تت التــيوالشــركا المجموعــة،اإلدارة العليــا لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفيو مســاهمين رئيســينتمثل األطراف ذات عالقــة
لمتعلقــة علــى سياســات التســعير وشــروط الــدفع االمجموعــة المشتركة أو المتأثرة بشــكل جــوهري بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة السيطرة  أو  

بهذه المعامالت.



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١٣

(تتمة) مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-١٤

اإلدارة العلياموظفيویضات تع)أ
كما یلي:هيفترة  الخالل  اآلخرین  العليا اإلدارةوموظفيلس اإلدارة  أعضاء مج إن مكافأة  

أشهر المنتهية لستة افترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(ویوني٣٠يف

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٤٦٣٥٤٣٨٢٠٩٢١مزایا قصيرة األجل 
١٧١٢٣٥٢٤ةنهایة الخدممكافأة مخصص 

٤٨٠٥٥٥٨٥٥٩٤٥

ن دائنون آخرو)ب 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)دققة) (غير م

٥٨١٤٩٥موظفو اإلدارة العليا 

ت عقود اإلیجارمطلوبا-١٥

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٥٬٩٩٤٥٨٬٢٢٣ینایر١في  
٧٤٥٣٬٧٧٢السنةرة/الفتاإلضافات خالل

١٬٠٨١٢٬٥٦١تكاليف التمویل:  زائداً 
ل المصاریف، بعد تنزیل تعدیالسنة/المدفوعات خالل الفترةناقصًا:  

)١٣٬٧٩٦()٥٬٥٤٥(المدفوعة مقدمًا والمستحقات
)٬٧٦٦٤(-السنة/االنهاء خالل الفترةناقصًا:

٢٧٥٬٤٢٤٥٬٩٩٤



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١٤

(تتمة) ت عقود اإلیجارمطلوبا-١٥

وحد كما یلي:تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الم

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
دققة)(م(غير مدققة) 

١٢٬٧٢٢١٢٬١٦٩متداولة
٥٥٣٬٢٩٣٣٬٨٢٥غير متداولة
٢٧٥٬٤٢٤٥٬٩٩٤اإلجمالي

الدخلمخصص ضریبة-١٦

هــا فــي ســلطنة عمــان. تلتــزم الشــركة التابعــة بضــریبة الــدخل وفقــًا یتعلق مخصص الضریبة بعمليات المجموعة المنفــذة مــن قبــل شــركة تابعــة ل
ة الــدخل روف ضــریبثبيت مصــ قامت الشركة التابعة بتیبة الدخل المطبقة في سلطنة عمان بناًء مستوى دخلها الخاضع للضریبة.لقوانين ضر 

ال –٢٠٢٠یونيــو ٣٠ي المنتهيــة فــ هر تة أشــ رة الســ فت) ((غير مدققة٢٠٢١یونيو ٣٠تة أشهر المنتهية في ألف درهم لفترة الس٩٢٧بمبلغ  
بمبلــغ ریبة المؤجلــةس (مصــروف) موجــودات الضــ ألــف درهــم وعكــ ٦٩٦حاليــة بمبلــغ فــي مصــروف الضــریبة الممثلــة))غيــر مدققــةشــيء (
ــو ٣٠هر المنتهيـــة فـــي تة أشـــ ة الســـ ألـــف درهـــم لفتـــر ٢٣١ ــة٢٠٢١یونيـ ــه(غيـــر مدققـ ــتة أشـ ــرة  السـ ــو ٣٠ر المنتهيـــة فـــي ) (فتـ –٢٠٢٠یونيـ

وترى إدارة المجموعة أن مخصــص الضــریبة)). شيء (غير مدققةال –، ومصروف الضریبة المؤجلة ال شيء-صروف الضریبة الحالية م
) كمــا فــي تــاریخ التقریــر المــالي یعــد كافيــًا الســتيفاء االلتزامــات درهــمألــف١٢٤–٢٠٢٠دیســمبر ٣١(ققــة)(غير مدألف درهم٦٩٦غ  البال

ية للمجموعة.الضریب

–٢٠٢٠دیســـمبر ٣١) ((غيـــر مدققــة٢٠٢١یونيــو ٣٠ف درهــم كمـــا فــي ألـــ ١٬١٠٩ضـــریبة المؤجلــة بمبلــغ نـــد موجــودات التــم احتســاب ب
.للضریبة والربح المحاسبيعة  بين األرباح الخاضقيتية نظرًا لفروق التو بات الضریبة المستقبلو لمطبند آلثار  ) ألف درهم١٬٣٤٠

لتزاماتاال ت الطارئة و المطلوبا-١٧

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

٧٬٤٣٠-االعتمادات المستندیة

٥٩٨١٬١٬٨٧٤ات الضمانخطاب

امات الرأسماليةااللتز 
مليـــون ٤٬٥–٢٠٢٠دیســـمبر ٣١() قــةغيـــر مدق(مليـــون درهــم ٣٬٥مبلــغ ٢٠٢١یونيـــو٣٠بلغــت االلتزامـــات الرأســمالية القائمـــة كمــا فـــي 

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



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١٥

تمة) (تلتزاماتاال المطلوبات الطارئة و -١٧

الدعاوى القانونية
لــدعاوى قائمــة لــدى المحكمــة فــي وى القانونيــة القائمــة. وال تــزال جميــع هــذه اعــة بعــض الــدعا ، كــان لــدى المجمو ٢٠٢١یونيــو٣٠كمــا فــي 

إصــدار الحكــم النهـــائي. قامــت اإلدارة بمراجعـــة حالــة جميــع القضـــایا القانونيــة وتــرى بأنـــه ال یلــزم أي مخصـــص و انتظــار جلســات االســـتماع 
ال شيء).–٢٠٢٠دیسمبر٣١(٢٠٢١يویون٣٠إضافي كما في 

سهمربحية ال-١٨

یونيــو٣٠تــرة المنتهيــة فــي خســائر للفال() غيــر مدققــة(درهــم ألــف٤٬٣١٤الفتــرة البالغــة أربــاحقســيم یــتم احتســاب األربــاح األساســية للســهم بت
البالغــة ٢٠٢١یونيــو٣٠علــى المتوســط المــرجح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي ) غير مدققــة(درهم) ألف٢٬١٨٤–٢٠٢٠

).)دققةغير م(سهم٣٢٬٣٦٨٬٠٠٠–٢٠٢٠یونيو٣٠تهية في(الفترة المن) غير مدققة(سهم ٣٢٬٣٦٨٬٠٠٠

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

إعداد التقاریر القطاعية-١٩

كافــة إن . ت الغذائيــة األخــرى لمنتجــا واآلیــس كــریم واوهــو منتجــات األلبــان والعصــائر إلعــداد التقــاریرفــي قطــاع واحــد فقــط المجموعــةتعمــل 
بيــان و الموحــد المــوجز المرحلــي فــي بيــان المركــز المــالي تــم اإلفصــاح عنهــا التشغيلي/القطاع المعد للتقاریربمات ذات العالقة الخاصة المعلو 
موحــدة البيانــات الماليــةحــول الاإلیضــاحات و جز الموحــد المــوجز وبيــان األربــاح أو الخســائر وبنــود الــدخل الشــامل األخــرى الموحــد المــو الــدخل

.مرحليةالموجزة ال

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع وإیــرادات عــن موجــودات تقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر الماليــة إلالدوليــة معــایير التطلــب تكمــا 
ل كــ أن تحليــلیــرى ة مجلس اإلدار وإن الخليجمنطقةتكامل في على أساس ملمجموعةلالجوهریة المناطق الجغرافية. یتم تنفيذ كافة األنشطة 

معنى.اذیكون  لن على حدة دولة

:كما یليتم اإلفصاح عنها ،  اعداد التقاریر القطاعية٨عداد التقاریر المالية رقم الدولي إلمعيار  الحسبالمعلومات اإلضافية الالزمة إن 

الرئيسيون العمالء
أشهرفترة  خالل في  االستة  تمثل  ،  ٢٠٢١یونيو٣٠لمنتهية  من  اإللم  منیرادات  من  العمالء  أي  إیرادات ١٠أكثر  إجمالي  من   ٪

.)ال شيء-٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهر(المجموعة 

القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٠
بات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلو 

يمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة و التجــاریين واآلخــرین البنــوك والمــدینين واألرصــدة لــدى ليــة مــن النقــد فــي الصــندوق الموجــودات الما تتــألف 
خــرین اآلوالــدائنين التجــاریين و الســفليات . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائرعالقــة واالســتثمارات 

عالقة.يف ذطر لستحقة المبالغ المو 

المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة.عادلة لألدوات  إن القيمة ال



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في  

١٦

(تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٠

لقيمة العادلةاتسلسل 
التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:المجموعةتستخدم 

وبات المماثلة.جودات أو المطل(غير المعدلة) في األسواق النشطة للمو سعار السوق المتداولةاألول: أالمستوى

المستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشرة)، و

ة).خالت غير ملحوظدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدم الحد األدنى من المييم تستخدالمستوى الثالث: أساليب تق

التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:والعقارات االستثماریة باألدوات المالية  المجموعةاحتفظت،  ٢٠٢١یونيو٣٠كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
یونيو٣٠
لثالث االمستوى الثاني المستوى المستوى األول ) ر مدققة(غي٢٠٢١

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

١٥٬٧٦٢-١٥٬٧٧٣١١أو الخسائر (غير مدققة)األرباح  

١٤٢٬٣٢--٢٤١٬٣٢(غير مدققة)العقارات االستثماریة

دیسمبر٣١
لثالمستوى الثا المستوى الثاني توى األول المس) ة(مدقق٢٠٢٠

درهمألف  درهمألف درهمألفدرهمألف 
مة العادلة من خالل االستثمارات بالقي

١٥٬٧٦٤-١٥٬٧٧٣٩مدققة)األرباح أو الخسائر (

٣٤٬٠٦٦--٣٤٬٠٦٦مدققة)(العقارات االستثماریة

موسمية النتائج-٢١

لســنة، التــي تقــع خــارج فتــرات الــذروة، بشــكٍل كبيــر عــن ليــات بعــض أربــاع اية ألعمــال المجموعــة، قــد تختلــف نتــائج عمرًا للطبيعــة الموســمنظــ 
في مواسم الذروة (أي خــالل فصــل الصــيف). وبنــاًء عليــه، قــد ال تكــون إیــرادات العمليــات موزعــة بشــكٍل نتائج أرباع السنة األخرى، التي تقع 

بلة للمقارنة مع األرباع األخرى لنفس السنة.ات كل ربع سنة قا س السنة، ومن ثم قد ال تكون نتائج عمليألرباع األربعة لنفمتساوي على ا


