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

المقدمة
والشــركة التابعة  ")  الشــركة("یونيكاي لألغذیة (مســاهمة عامة) لشــركة  ةالمرفقةالمرحليةالموجز الموحدةةالمالياتبيانالجعنا القد ر 
ســـــــبتمبر ٣٠كما في الموجز المرحليالموحد بيان المركز المالي والتي تتألف من  (ُیشـــــــار إليها مجتمعة بـــــــــــــــــــــ "المجموعة")، لها 

في ذلك تينأشـــــهر المنتهيوالتســـــعةالثالثةتيلفتر الشـــــامل الدخلو لدخللذات العالقة المرحلية ةوجز ملاالموحدة والبيانات ٢٠٢٠
. التفســيریةواإلیضــاحات المنتهية في ذلك التاریخلفترة التســعة أشــهر والتدفقات النقدیةالملكية التغيرات في حقوق بيانات و التاریخ 

إعداد ، ٣٤لمحاسبي الدولي رقم المعيارلالموجزة المرحلية وفقًا الموحدة لمالية يانات اهذه البعرض إعداد و إن اإلدارة مسؤولة عن 
ــــــبي الدولي رقم التقاریر المالية المرحلية ــؤوليتنا هي إعطاء "). ٣٤("المعيار المحاســــ ــــــتنتاج حول هذه البيانات الاإن مســــــــ مالية  ســــ

ي قمنا بها.مال المراجعة التإلى أعاستناداً الموجزة المرحلية الموحدة 

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة  ٢٤١٠يـار الـدولي رقم معلقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا لل

ن بصـــورة رئيســـية ماالســـتفســـاراتومات المالية المرحلية من طلب من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعل
ق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية بيولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطاألشـــــخاص المســـــؤ 

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
فـإننـا ال نبـدي رأیـًا  ،على ذلـكالتـدقيق. بنـاءً بـ جميع األمور الجوهریـة التي یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء القيـامالتـأكيـدات التي تطلعنـا على

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها الموحدةإلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات الماليةاســتناداً 

.٣٤قمالنواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي ر فةا كمن 

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد: الرقم 

٢٠٢٠نوفمبر١٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(ألغذیةیونيكاي ل

الموجزة المرحلية.الموحدة ة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٢٣إلى ١من تاإلیضاحا تشكل 
-٢-

المرحليالموجزالدخل الموحدبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٠ر بتمسب٣٠في الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتينتي فتر ل

يةأشهر المنتهتسعةالفترة ةالثالثة أشهر المنتهيفترة 
سبتمبر٣٠فيسبتمبر٣٠في
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف إیضاح

٦٠٬٩٩٨٨٦٬٤٣٤١٨٢٬٨٩٦٢٤٣٬٦٧٥إلیرادات ا

)٠٠٨٬١٥٩()١١٦٬٢٠٣()٩٥٧٬٤٥()٣٧٬٣٥٥(تكلفة المبيعات

٢٣٬٦٤٣٣١٬٦٣٩٦٦٬٦٩٣٨٤٬٦٦٧إجمالي األرباح

ومصاریفیةإدار اریفمص
)٧٣٬١٨٤()٥٩٬٩٠٢()٢٤٬٥٢٥()١٨٬٨٩٥(٣بيع وتوزیع

االنخفاض في قيمةعكس /)خسائر(
٥٩٣٬١)٤٤٧(-)١١٠(الذمم المدینة التجاریة

٤٬٦٣٨٧٬١١٤٦٬٣٤٤١٣٬٠٧٦للفترةليةالتشغياألرباح

)٨٬٦٣٣()٧٬٢٨٤()٣٬٠٣٨()٢٬١٥٥(تكاليف التمویل، بالصافي

)٣()٧٤٣()٢()١٠٠(ستثماراتلالالعادلتقييم الخسائر 

٤٬٢٣٢١٠٧٩٬١٣٬١١٤٣٣٢٬٣دخل آخر

للفترةاألرباح
٣٬٦١٥٥٬١٥٣١٬٤٣١٧٬٧٧٢قبل الضریبة

)٢٨٥(٤٠٠)٩٥(١٥٤٠٠(مصروف) الضریبة/إعفاء

٤٬٠١٥٠٥٨٬٥٨٣١١٬٤٨٧٬٧للفترةاألرباح

العائدة إلى:األرباح
٠١٥٤٬٠٥٨٬٥٨٣١١٬٤٨٧٬٧الشركةمالك

ربحية السهم
١٩١٢٠٬١٦٬٠٠٦٬٠٢٣٠٬)بالدرهم(األساسي-لسهماربح



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(ألغذیةیونيكاي ل

الموجزة المرحلية.الموحدة ة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٢٣إلى ١من تاإلیضاحا تشكل 
-٣-

المرحليالموحد الموجزالشاملالدخلان بي
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتينتي لفتر 

أشهر المنتهية التسعةفترة أشهر المنتهيةالثالثةفترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر٣٠في
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف درهمألف همدر فلأ

٤٬٠١٥٥٬٠٥٨١٬٨٣١٧٬٤٨٧فترةللألرباحا

----للفترةنود الدخل الشامل األخرى ب

٠١٥٤٬٠٥٨٥٬٨٣١١٬٤٨٧٧٬للفترةالدخل الشاملإجمالي

:إلىةالعائدة الشاملاألرباحإجمالي 
٠١٥٤٬٥٨٠٥٬١٣٨١٬٤٨٧٧٬مالكي الشركة





والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(ألغذیةیونيكاي ل

الموجزة المرحلية.الموحدة ة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٢٣إلى ١من تاإلیضاحا تشكل 
-٥-

الموجز المرحليالموحدالملكيةرات في حقوق يتغالبيان
ة)(غير مدقق٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعةلفترة 

خسائرفائض
المجموعمتراكمةإعادة تقييممقيداحتياطي قانونياحتياطي المالرأس 

ألف درهمألف درهمدرهمف ألألف درهمألف درهمألف درهم

٢٢٬٥٨٥)١٩٬١٢٩(٢٠٢٠٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨ینایر ١فيكما الرصيد

١٬٨٣١١٬٨٣١----فترةللاألرباح

------بنود الدخل الشامل األخرى 

٨٣١١٬٨٣١١٬----للفترةالشاملالدخلإجمالي 

٤١٦٢٤٬)٢٩٨١٧٬(٢٠٢٠٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٢٩٧١٨٨٬٦سبتمبر ٣٠في يد كما رصال

٢٢٬٠٧٠)١٩٬٦٤٤(٢٠١٩٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨ینایر ١الرصيد كما في 

٧٬٤٨٧٧٬٤٨٧----للفترةاألرباح

------بنود الدخل الشامل األخرى 

٤٨٧٧٬٧٤٨٧٬----للفترةامل الشالدخلإجمالي 

٥٥٧٢٩٬)١٥٧٢٬١(٢٠١٩٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦سبتمبر٣٠كما في ديصالر 



شركة التابعة لهاوال)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

الموجزة المرحلية.الموحدة ة جزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفق٢٣إلى ١من تاإلیضاحا تشكل 
٦

الموجز المرحليلموحدابيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعةلفترة 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيالتسعةفترة 
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف إیضاح
ة التشغيليةطنشاأل

١٬٤٣١٧٬٧٧٢للفترةاألرباح
التعدیالت للبنود التالية:

٥٣٬٩٠٠٥٬٢٩٤استهالك
٧٨٬٠٩٩٨٬٥٥٤موجودات حق االستخداماستهالك
)١٬٥٩٣(٤٤٧الذمم المدینة التجاریةاالنخفاض في قيمة(عكس)/خسائر

٧٤٣٣ةدلعا لالقيمة اخسائر تقييم االستثمارات ب
)٤٨()٣١(من استبعاد موجودات ثابتةأرباح

٧٬٢٨٤٨٬٦٣٣تمویلتكاليف
٩٤٤٨٤٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

-)٢٤٨(إنهاء عقود اإلیجار

٢٢٬٥٦٩٢٩٬٤٦١
العامل:رأس المال التغيرات في

)٢٬١٧٠(٥١مخزون 
)٤٬٤٩٧(٧٬٥٠٥وآخرون اریون ون تج نمدی

١١٩)٩(عالقةطرف ذي مبالغ مستحقة من 
١٢٬٧٤٣)٧٬٣٣٦(آخرون ریون و دائنون تجا 

٤٣)٨٧٣(عالقةطرف ذي لمبالغ مستحقة 

٢١٬٩٠٧٣٥٬٦٩٩العملياتمنالناتج النقد 
)٨٠٠()٧٣١(وظفينمكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للم

١٧٦٢١٬٨٩٩٣٤٬األنشطة التشغيليةمنالناتج صافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)٤٬٥٦٠()٢٬٩٧٨(٥ثابتةشراء موجودات 
-)١٠٬٣٧٧(١١إیداع ودیعة ثابتة

٣٧٥٤مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة

)٥٠٦٤٬()٣١٨١٣٬(ریةا تثماالسشطة األنالمستخدم في صافي النقد 

األنشطة التمویلية
)٤٬٦٧٣()١٬١٣٦(سلفيات، بالصافي

)٦٬٥٦٧()٥٬٢٩٨(مدفوعةتكلفة تمویل
)٤٦٦٦٬()٧٣٩١٠٬(مطلوبات عقود إیجار مدفوعة

)٧٠٦١٧٬()١٧٣١٧٬(األنشطة التمویليةالمستخدم فيصافي النقد

١٢٬٦٨٧)٩٬٣١٥(قدیة وشبه النقدیةالنفيالزیادة/)النقص(صافي 

٩٤١٬٧٠٩٠٬١ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

٧٧٧١٣٬)٣٧٤١٬(١١سبتمبر٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 



الشركة التابعة لهاو )مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٧

األنشطة-١

بموجــب مرســوم صــاحب ١٩٧٧ل أبریــ ١١بتــاریخهــي شــركة مســاهمة عامــة مؤسســة ("الشــركة") یونيكــاي لألغذیــة (مســاهمة عامــة) شــركة
آنــد مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة یونيكــاي٪١٠٠تمتلــك الشــركة نســبة .المــاليدبــيســوق فــي مدرجــة الشــركة أســهم إنالســمو حــاكم دبــي. 

لنشــاط اإن. ٣/٧٤كومبــاني ذ.م.م ("الشــركة التابعــة") المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي ســلطنة ُعمــان بموجــب ســجل تجــاري رقــم 
ابعة هو تجارة منتجات األلبان والعصائر واألیس كریم والمنتجات الغذائية األخرى.يسي للشركة التئالر 

ع أنحــاء دول لتوزیعهــا فــي جميــ واستيراد مختلف أنواع المنتجات الغذائيــة تعمل المجموعة في صناعة منتجات األلبان والعصائر واآلیس كریم
ناشـــيونال" والـــذي بخصوصـــه تحـــتفظ الشـــركة برخصـــتين المجموعـــة التجاریـــة باســم "یونيكـــاي انتر شـــطةتنفيـــذ أنلــيج والـــدول األخـــرى. ویـــتم الخ 

ــاي انترناشــــــيونال ش.م.ع" و "یونيكــــــاي انترناشــــــيونال ش.ذ.م.م". تجــــــاریتين م ــم "یونيكــــ ــو نفصــــــلتين باســــ ــجل للشــــــركة هــــ ــوان المســــ إن العنــــ
، اإلمارات العربية المتحدة.بيد،٦٤٢٤ص.ب

.٢٠٢٠نوفمبر١٠موحدة الموجزة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ البيانات المالية الههذافقة علىتمت المو 

بالمجموعةالخاصة السياسات المحاسبية والتغيرات في أسس إعداد البيانات المالية-٢

أسس إعداد البيانات المالية
للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم وفقــاً ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠أشــهر المنتهيــة فــي عةســ التلفتــرةة المــوجزة المرحليــ الموحــدة ليــة بيانات الما تم إعداد ال

."لية المرحليةداد التقاریر الما إع""٣٤

الســنویة، ویجــب الموحــدةات الماليــةعلى كافة المعلومــات واإلفصــاحات الالزمــة للبيانــ ال تشتملالموجزة المرحليةالموحدة البيانات المالية إن
.٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في للمجموعة السنویة الموحدةمع البيانات الماليةنمتزابالقرأ أن تُ 

ال تشـــير بالضــرورة إلـــى النتـــائج المتوقعــة للســـنة الماليـــة ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠أشــهر المنتهيـــة فـــي التســـعةئج فتــرة عــالوة علـــى ذلــك، فـــإن نتـــا 
.٢٠٢٠یسمبر د٣١المنتهية في 

العادلــة واالســتثمارات بالقيمــة یة االســتثمار العقــاراتوفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاریخيــة باســتثناء ة المرحليــة وجز مــ الالموحــدةالبيانات الماليــةعرضتم 
من خالل األرباح أو الخسائر التي یتم قياسها بالقيمة العادلة.

درهــم إال إذا ألــفاألرقــام إلــى أقــرب ریــبقتم، ویــتحــدةبــدرهم اإلمــارات العربيــة المتالمرحليــةالمــوجزة البيانــات الماليــة الموحــدة عــرض هــذهتــم 
المجموعة.من قبل والتي یتم عرضها ، أشير لغير ذلك

المجموعةالمتبعة من قبل الجدیدة والتعدیالت ر والتفسيرات المعایي
إعــداد البيانــات الماليــة ية فــ المســتخدمالمــوجزة المرحليــة مماثلــة لتلــك وحــدةلمافــي إعــداد البيانــات الماليــةالمتبعــةإن السياســات المحاســبية 

لــم تقــم . ٢٠٢٠ینــایر ١التــي یســري مفعولهــا فــي یدةاتباع المعایير الجدباستثناء . ٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة الموحدة 
.یسر مفعولها بعدالمجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم

لهــا تــأثير جــوهري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة لــيسأو بعــد ذلــك٢٠٢٠ینایر ١مناعتباراً ي یسري مفعولها دة التجدیالاتباع المعایيرإن 
.حلية الموجزة للمجموعةالمر 

٣المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التعدیالت على –تعریف األعمال
والمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ٩لماليــة رقــم عــداد التقــاریر االــدولي إليــار المع-دةیة لسعر الفائمقارنة المعيار إعادة تشكيل ال

٧مالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاریر الو ٣٩
٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١المعيار المحاسبي الدولي رقم -تعریف األمور الجوهریة
لمالية  عداد التقاریر ااإلطار التصوري إل
١٦التعدیل على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم -١٩-كوفيدبصلة ذاتةیإیجار اتياز امت
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٨

صاریف البيع والتوزیعالمصاریف اإلداریة وم-٣

أشهر المنتهيةتسعةالرة فتالثالثة أشهر المنتهيةفترة 
سبتمبر٣٠فيسبتمبر٣٠في

)ققة(غير مد(غير مدققة)
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف درهمألفدرهمألف

٩٬٧٣٨١٢٬٣٣٥٣٠٬٨٢٤٣٦٬٧٠٦رواتب ومزایا الموظفين
١٠٠١٢٣٣٣٤٣٧٢دعایة وإعالن ومصاریف بيعية أخرى مصاریف

٢٬٠٨٢٣٬٣٨٤٦٬٧٨١١٠٬٩١٣مصاریف السيارات التجاریة
٧٤٢٧١٠٢٬٢٠٣٢٬١٥١استهالك

٢٬٥٢١٣٬١٢٠٨٬٠٩٩٨٬٥٥٤حق االستخدامك موجوداتهالاست
٧١٢٣٬٨٥٣٬٤٦٦١١١٬٤٨٨٬١٤أخرى مصاریف 

٨٩٥١٨٬٥٢٥٬٢٤٩٠٢٥٩٬١٨٤٬٧٣

(غير مدققة) الدخل اآلخر-٤

(فتــرة درهــممليــون ٢٬٧لــغ یجــارات بمباإلبشــكل رئيســي علــى دخــل٢٠٢٠ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي تســعةالیشتمل الدخل اآلخر لفترة 
بشـــكل ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠فــي ةأشــهر المنتهيــ الثالثــة وتشـــتمل فتــرةمليــون درهــم) ٢٬٧–٢٠١٩ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي تســعةال

هم).در مليون ٠٬٨٨–٢٠١٩سبتمبر٣٠في (فترة الثالثة أشهر المنتهية مليون درهم ٠٬٩٠بمبلغ اترئيسي على دخل اإلیجار 

ابتةموجودات الثلا-٥

(غير مدققة) افات ضاإل
التســعةمليــون درهــم (فتــرة٣المجموعــة باالســتحواذ علــى موجــودات بمبلــغ قامــت ، ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠المنتهيــة فــي أشــهر تســعةالخالل فترة 

نتهيــة المأشــهرتسعةال(فترةدرهميون مل٣٬٩مليون درهم). وبلغت مصاریف االستهالك مبلغ ٤٬٦–٢٠١٩سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في 
٣٠لتكلفــة المبيعــات (فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي مليــون درهــم مخصــص١٬٧مبلــغمنهــا مليــون درهــم)٥٬٣–٢٠١٩ســبتمبر٣٠فــي 

٣٠تهيــة فــي لمن(فتــرة التســعة أشــهر اومصاریف البيــع والتوزیــعمليون درهم مصاریف إداریة ٢٬٢ومبلغمليون درهم) ٣٬١-٢٠١٩سبتمبر 
).٣مليون درهم) (إیضاح ٢٬٢-٢٠١٩سبتمبر 

العقارات االستثماریة-٦

٣١كما في تم تحدید القيم العادلة للعقارات االستثماریةا ألطراف ثالثة. مسكن عمال ومستودع یتم تأجيرهمناالستثماریةالعقاراتتتألف
الذي یتم الخبرة الحدیثة في موقع وفئة العقارمدة و لمهنية المعتبالمؤهالت اتع قبل مقيم عقارات خارجي مستقل، یتمن م٢٠١٩دیسمبر 

وتكاليف الصيانة ، مع مراعاة معدل زیادة اإلیجارات المتوقع في السوق ونسبة اإلشغالستثماراتطریقة اال. وتم استخدام منهجية تقييمه
من تسلسل ٣مليون درهم ضمن المستوى ٣٢٬٧بمبلغ ریةا االستثمراتللعقا لقيمة العادلة تم تصنيف قياس اومعدل الخصم. و المتوقعة

مستخدمة. القيمة العادلة بناًء على مدخالت ألساليب التقييم ال

.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠إلى ٢٠١٩دیسمبر ٣١للعقارات االستثماریة من العادلةوترى اإلدارة بأنه لم یكن هناك أي تغيير جوهري في القيمة 
تقييم.إجراء إعادة الضروري منوبالتالي ليس
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٩

موجودات حق االستخدام-٧

٢٠١٩دیسمبر٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠
درهمألفدرهمألف

(مدققة)ر مدققة) (غي

٥٣٬٣٦٠٤٦٬٣٣٠ینایر١في 
٣٬٥٩٨٢١٬٢٢١السنة/اإلضافات خالل الفترة

)١١٬٧٩٢()٨٬٠٩٩(السنة/للفترةاالستهالكناقصًا: 
)٣٩٩٬٢()٢٦٩٤٬(السنة/لفترةاخاللاالنهاءناقصًا: 

٩٠٥٤٤٬٣٦٠٬٥٣في نهایة الفترة/ السنة

حبتسریرئيسيكان التقاعد خالل الفترة / السنة یتعلق بشكل والسيارات.والمبانيعقود إیجار للبنود المختلفة من األراضيالمجموعةلدى 
تطلبات الحالية.ع لتلبية المطط التوزیى خ الشاحنات والمركبات بناًء عل

المخزون -٨

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفهمر دألف
(مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٥٥٦١١٬٢٠٨المواد الخام ومواد التعبئة
٧٩٣١٬٧٠٦البضائع شبه الجاهزة

٥٬٥٠٥٥٬٩٦٠البضائع الجاهزة
٤٬٦٩٦٣٬٩٠٧ضائع تجاریةب
٤٠٧٦٬٤٠٠٬٦ع الغيارالستهالكية وقطازن المواد اخ م

٢٧٬٩٥٧٢٩٬١٨١
)١٨٤٬١()٢٦٧١٬(خزون بطيء الحركةمخصص المناقصًا: 

٢٦٬٦٩٠٢٧٬٩٩٧
٠٩٦٣٬٨٤٠٬١البضائع قيد النقل

٧٨٦٢٩٬٨٣٧٬٢٩
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٠

خرون المدینون التجاریون واآل-٩

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٦٢٬٢٢٢٧١٬١٩٨المدینون التجاریون 
)٠٨٨٬٢٢()٥٣٥٢٢٬(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٣٩٬٦٨٧٤٩٬١١٠
٧٣٥٩٬٤٢٦٬٨الدفعات المقدمة والودائع والمصاریف المدفوعة مقدماً 

٤٢٢٤٩٬٧٤٣٬٧٥

–٢٠١٩دیسمبر ٣١جاریة (للسنة المنتهية في ذمم مدینة تأیة المجموعة بشطب لم تقم، ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ية في ترة المنتهالفخالل
) مقابل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.الف درهم١١٬٤٦٠

الخسائراالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو -١٠

بریسمد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

١٦٬٢٦١١٧٬٣٠٠الرصيد االفتتاحي

المدرج ضمن األرباح أو الخسائر
)٠٣٩٬١()٧٤٣(التغير في القيمة العادلة

١٨٥٬١٥٢٦١٬١٦الرصيد الختامي

. ویتم تصنيف القيم العادلة ضمن مستویات ظة قدر اإلمكانالسوق الملحو ناتعند قياس القيمة العادلة لالستثمارات، تستخدم المجموعة بيا 
إلفصاحات بشأن ا٢١تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم. ُیرجى االطالع على اإلیضاح من مختلفة

الخاصة بتسلسل القيمة العادلة لالستثمارات.
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١١

قدیةالنالنقدیة وشبه -١١

لي:ما یمالنقدیة وشبه النقدیة المرحلي، تتألفالموحد الموجز یةتدفقات النقدلغرض بيان ال
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٣٬١٨٩٤٩٠نقد في الصندوق 
٥٨٠١١٬٥٨٢٬١٠أرصدة لدى البنوك

١٤٬٧٦٩١١٬٠٧٢
)٣٬١٣١()٥٬٧٦٦()١٣ح ف من البنوك (إیضا سحوبات على المكشو ًا:ناقص

-)٣٧٧٬١٠(ناقصًا: الودائع الثابتة

٩٤١٬٧)٣٧٤١٬(النقدیة وشبه النقدیة

خــالل التــي تســتحق فــي األصــل ) ال شــيء-(مدققــة)٢٠١٩دیســمبر ٣١(١٠٬٣٧٧بقيمــة نوك على الودائــع الثابتــة تشتمل األرصدة لدى الب
یة العادیة.وتترتب عليها فائدة باألسعار التجار سنة 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتوزیعات أرباح و -١٢

توزیعات األرباح المعلنة
ســمبر دی٣١، لم تتم الموافقــة علــى أي توزیعــات أربــاح للســنة المنتهيــة فــي ٢٠١٩أبریل ٢٤خالل الجمعية العمومية السنویة المنعقدة بتاریخ 

٣١، لم تتم الموافقة على أي توزیعات أرباح للسنة المنتهيــة فــي ٢٠٢٠أبریل ٢٣الجمعية العمومية السنویة المنعقدة بتاریخ خالل و .٢٠١٨
.٢٠١٩سمبر دی

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
للســنة المنتهيــة فــي دارةإلااء مجلــس ، لم تتم الموافقة على أي أتعاب أعض٢٠١٩أبریل ٢٤لمنعقدة بتاریخ جمعية العمومية السنویة اخالل ال

، لــم تــتم الموافقــة علــى أي أتعــاب أعضــاء مجلــس ٢٠٢٠أبریــل ٢٣لمنعقــدة بتــاریخ جمعيــة العموميــة الســنویة اخــالل الو .٢٠١٨دیسمبر ٣١
.٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في دارةاإل
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٢

السلفيات-١٣

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمف ألدرهمألف
(مدققة)دققة) غير م(

األجل:ةطویلقروض
٤٤٬١٤٠٥٤٬٣٩٧قرض ألجل

)٨٧٤٢٤٬()٦٥٤٢٠٬(جلجزء قصير األجل من القروض ألالناقصًا: 

٤٨٦٢٣٬٥٢٣٢٩٬جلجزء طویل األجل من القروض ألال

األجل:قصيرةقروض
٤١٬١٩٤٣٢٬٠٧٣إیصاالت أمانة

٥٬٧٦٦٣٬١٣١البنوكسحوبات على المكشوف من
٦٥٤٢٠٬٨٧٤٢٤٬قروض ألجلالمتداول من الجزء ال

٦١٤٦٧٬٠٧٨٦٠٬

، قامــت المجموعــة بطلــب البنــوك المعنيــة بتأجيــل مبلــغ مســتحق بموجــب القــروض ألجــل ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠نتهيــة فــي خــالل الفتــرة الم)١
معنية.ذي تم الموافقة عليه من قبل البنوك الالو ، ٢٠٢٠یونيوحتى ٢٠٢٠وإیصاالت االمانة بين الفترة من مارس 

ئن ورهن غير حيازي على المخزون وتنازل عن الذمم المدینة.إن السلفيات من البنوك مضمونة بموجب رهن على اآلالت والمكا )٢

ون درهــم، والمعــدل مليــ ٣٥غ لقيمــة الملموســة بمبلــ صــافي البعض التعهدات المالية، بما في ذلك الحد األدنى لالقرض ألجلخضع یكما )٣
رباح قبــل احتســاب الفوائــد والضــرائب واالســتهالك األ، وأال تتجاوز نسبة الدین إلى ٣:٥وأال تتجاوز نسبة االستدانة ١٬٢٥الحالي البالغ 

دیسمبر. ٣١یًا فينو . ویتم التحقق من االمتثال للتعهدات المالية المذكورة أعاله س٣٬٥ونسبة الدین إلى حقوق الملكية ٤٬٢٥واإلطفاء

ون واآلخرون الدائنون التجاری-١٤

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٤١٬٠٣٩٤٩٬٨٢٤دائنون تجاریون 
٩٬١٤٣٧٬٦٤٠مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

٢٥٦٢٥٦توزیعات أرباح مستحقة
٥٤-دفعات مقدمة مستلمة من العمالء-یجاراالمطلوبات عقود

٨٤٣٥٠٬٧٧٤٬٥٧



الشركة التابعة لهاو )مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٣

ضریبة الدخل-١٥

یتعلق مخصص الضریبة بعمليات المجموعة المنفــذة مــن قبــل شــركة تابعــة لهــا فــي ســلطنة عمــان. تلتــزم الشــركة التابعــة بضــریبة الــدخل وفقــاً 
اضع للضریبة.  ى دخلها الخ مستو اءً لقوانين ضریبة الدخل المطبقة في سلطنة عمان بن

أشهر المنتهيةتسعةالرة فتالثالثة أشهر المنتهيةفترة 
سبتمبر٣٠فيسبتمبر٣٠في

(غير مدققة)(غير مدققة)
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف درهمألفدرهمألف

ضرائب الدخل
)٢٨٥(٧٤٠)٩٥(٧٤٠ةالياء/(مصروف) ضریبة الدخل الح إعف

ؤجلة المتعلق مصروف ضریبة الدخل الم
-)٣٤٠(-)٣٤٠(وعكس الفروق المؤقتةباإلنشاء

)٢٨٥(٤٠٠)٩٥(٤٠٠ضریبةالاء/(مصروف) إعف

إلــى ٢٠١٤نةســ نللفتــرات الضــریبية مــ بتقييمــات مفتوحــةألــف درهــم (غيــر مــدقق) یتعلــق ٠٬٧٤بمبلــغةكــان لــدى اإلدارة مخصــص ضــریب
، . وبنــاًء عليــهإضــافياتبنــد مطلوبــ ، دون أي ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠نهائي لها خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في تقييمصدر والتي، ٢٠١٧

(فتــرة ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠(غيــر مــدقق) خــالل فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي مليون درهــم ٠٬٧٤بمبلغقامت اإلدارة بعكس هذا المخصص 
ال شيء (غير مدقق)).-٢٠١٩سبتمبر ٣٠المنتهية في شهر ثة ألثالا

(مــدقق)) كمــا مليون درهــم ٠٬٩٨-٢٠١٩دیسمبر ٣١مليون درهم (غير مدقق) (٠٬٢٥بمبلغترى اإلدارة أن المخصص المتبقي للضرائب 
والتــي تخضــع للتقيــيم ٢٠١٩و ٢٠١٨لســنتية يت الضــریبالتقریــر یعتبــر كافيــًا للوفــاء بااللتزامــات الضــریبية للمجموعــة للفتــراعــداد إ في تاریخ 

النهائي.

مطلوبات عقود االیجار-١٦

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٨٬٢٢٣٤٦٬٠٦٢ینایر١في 
٣٬٥٩٧٢١٬٢٢١اإلضافات خالل الفترة/ السنة

١٬٩٨٦٢٬٤٨١زائدًا: تكلفة تمویل
الل الفترة/ السنة،ناقصًا: الدفعات خ 

)٨٬٩٤٩()١٠٬٧٣٩(وتسویة المستحقاتالدفعات المقدمة بعد تنزیل 
)٥٩٢٬٢()٥١٦٤٬(التقاعد خالل الفترة/ السنةناقصًا:

٥٥١٤٨٬٢٢٣٬٥٨



الشركة التابعة لهاو )مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٤

(تتمة) مطلوبات عقود االیجار-١٦

لموجز المرحلي:اي الموحدالذي تم عرضه في بيان المركز المال

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

رهمدألف درهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

١٢٬٤٩٠١٤٬٦٢٥المتداول
٠٦١٣٦٬٥٩٨٬٤٣لغير المتداو 

٥٥١٤٨٬٢٢٣٬٥٨االجمالي

مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-١٧

ــل  ــة تمثـ ــا لـــدى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومـــوظو رئيســـيينالمســـاهمينلااألطـــراف ذات عالقـ والشـــركات التـــي تحـــت ،المجموعـــةفي اإلدارة العليـ
علــى سياســات التســعير وشــروط الــدفع المجموعــة المشتركة أو المتــأثرة بشــكل جــوهري بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة السيطرة أو السيطرة 

المتعلقة بهذه المعامالت.

طراف ذات العالقةاألهریة مع المعامالت الجو )أ

المرحلي هي كما یلي:لموجز االموحد بيان الدخلعالقة المدرجة في اللجوهریة مع األطراف ذات إن المعامالت ا

أشهر المنتهية التسعةفترة أشهر المنتهيةالثالثةفترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر٣٠في

(غير مدققة))(غير مدققة
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف درهم ألفدرهمألف

:ذات عالقةأخرى طراف أ
٤٣٧٨٧٥٦١٤٥٠مبيعات

٣٣٤٢٤٠٢٬١٣٥١٬٧٨٦٣٬مشتریات

اإلدارة العلياموظفيتعویضات 
كما یلي:هيفترة الل خالخرین اآلالعليا اإلدارةوموظفيإن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

أشهر المنتهية التسعةفترة أشهر المنتهيةالثالثةفترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر٣٠في

(غير مدققة)(غير مدققة)
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف درهم ألفدرهمألف

٣٥٢٥٤٧١٬٢٧٣٢٬١٢٠األجلزایا قصيرة م
٦١٢١٤٠٤٦الموظفينمكافأة نهایة خدمةمخصص 

٣٦٨٥٥٩٣١٣١٬١٦٦٢٬



الشركة التابعة لهاو )مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٥

(تتمة) ت واألرصدة مع األطراف ذات عالقةالمعامال-١٧

يان المركز المالي هي كالتالي:إن األرصدة لدى األطراف ذات عالقة المدرجة في بب) 
بردیسم٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٣٨١٢٩إلدارة المشتركةاتحت-المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٠٧٣٨٠٬١تحت اإلدارة المشتركة-المبالغ المستحقة إلى طرف ذي عالقة

دائنون آخرون )ج
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألفدرهمألف

(مدققة)قة) (غير مدق

٥٢٤٣٣٦موظفو اإلدارة العليا 

لتزاماتاالالمطلوبات الطارئة و -١٨
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

ققة)(مد(غير مدققة) 

٢٬٣٦٥٤٬٠٥٨خطابات الضمان
٧٥٣٦٬٤٤٩٦٬ات المستندیةعتمادالا

١١٨٩٬٥٠٧١٠٬

الدعاوى القانونية
لــدى المحكمــة فــي . وال تــزال جميــع هــذه الــدعاوى قائمــة نيــة القائمــةبعــض الــدعاوى القانو المجموعــة ان لــدى كــ ، ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠كمــا فــي 

ع القضـــایا القانونيــة وتــرى بأنـــه ال یلــزم أي مخصـــص ة حالــة جميــ إصــدار الحكــم النهـــائي. قامــت اإلدارة بمراجعـــ و انتظــار جلســات االســـتماع 
).(مدققة)ال شيء–٢٠١٩دیسمبر ٣١((غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ا في إضافي كم

االلتزامات الرأسمالية
٦٬٤٨٧–٢٠١٩دیســمبر ٣١((غيــر مدققــة)مليــون درهــم ٥٬٦٣٨مبلــغ ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠مالية القائمــة كمــا فــي بلغــت االلتزامــات الرأســ 

ام تبرید للمصنع.والتي تمثل التكاليف المتكبدة إلنشاء مستودعات ونظ)(مدققة)مليون درهم



الشركة التابعة لهاو )مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٦

األساسيةالسهمربحية -١٩

تهيةأشهر المنتسعةالفترة الثالثة أشهر المنتهيةفترة 
سبتمبر٣٠فيسبتمبر٣٠في

(غير مدققة)(غير مدققة)
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمألف درهمألفدرهمألف

العائدة إلىاألرباحصافي 
٠١٥٤٬٠٥٨٬٥٨٣١١٬٤٨٧٬٧مالك الشركة (ألف درهم)

القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم
٨٣٦٬٣٢٨٣٦٬٣٢٣٦٨٬٣٢٣٦٨٬٣٢(ألف درهم))(تشمل األسهم المنحة

٢١٬٠١٦٬٠٠٦٬٠٢٣٬٠هم)األساسي (بالدر –للسهم الربح 

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

إعداد التقاریر القطاعية-٢٠

كافــة إن. األخــرى يــة وهــو منتجــات األلبــان والعصــائر واآلیــس كــریم والمنتجــات الغذائإلعــداد التقــاریرفــي قطــاع واحــد فقــط المجموعــةتعمــل 
بيــان الــدخلو الموحــد المــوجز فــي بيــان المركــز المــالي تــم اإلفصــاح عنهــا التشــغيلي/المعــد للتقاریرالقطــاعبالمعلومــات ذات العالقــة الخاصــة 

ة حــدة المــوجز المو لماليــةاإلیضــاحات حــول البيانــات او دخل الشــامل األخــرى الموحــد المــوجز الموحد الموجز وبيان األرباح أو الخسائر وبنود الــ 
.المرحلية

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع وإیــرادات عــن موجــودات تقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر الماليــة إلدوليــة المعــایير التطلــب تكمــا 
كــل يــلأن تحلیــرى لــس اإلدارة مج وإن منطقة الخليجعلى أساس متكامل في للمجموعةالجوهریة المناطق الجغرافية. یتم تنفيذ كافة األنشطة

.معنىاذیكون لن على حدة دولة

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

(غير مدققة)ئيسيون الر العمالء
أي اإلیرادات من م تمثل ل، ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ثة أشهر المنتهية في وفترة الثال٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعةخالل فترة 

وفترة الثالثة أشهر المنتهية ٢٠١٩سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعةفترة (المجموعة إیرادات ٪ من إجمالي١٠أكثر من العمالء من 
.)ال شيء-٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

يةالقيمة العادلة لألدوات المال-٢١
المخاطر الماليةإدارة 

ة والمطلوبات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات المالي

يمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة و خــرین التجــاریين واآلفــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمــدینين تتــألف الموجــودات الماليــة مــن النقــد 
خــرین اآلتجــاریين و والــدائنين الالســفليات . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن لخســائرربــاح أو ابالقيمــة العادلــة مــن خــالل األعالقــة واالســتثمارات 

عالقة.ألطراف ذاتالمبالغ المستحقة و 

ن قيمتها المدرجة.القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهریة عإن



الشركة التابعة لهاو )مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٧

(تتمة) ت الماليةالقيمة العادلة لألدوا-٢١

العادلةلقيمة اتسلسل 
التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:المجموعةتخدم تس

لنشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.األول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق االمستوى

ت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مــن المــدخالأســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــىالمســتوى الثــاني:
مباشرة)، و

لعادلة (مدخالت غير ملحوظة).ييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة االمستوى الثالث: أساليب تق

تم قياسها بالقيمة العادلة:تالية التيباألدوات المالية الالمجموعةفظتاحت، ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
سبتمبر٣٠

المستوى الثالث اني المستوى الث المستوى األول ٢٠٢٠
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
١٥٬٥٠٩-١٥٬٥١٨٩سائر (غير مدققة)أو الخ األرباح 

٧٠٠٣٢٬--٧٠٠٬٣٢(غير مدققة)ستثمارات العقاریةاال
٢٠٩٬٤٨-٢١٨٤٨٬٩

دیسمبر٣١
المستوى الثالثى الثانيالمستو المستوى األول٢٠١٩

درهمألفدرهمألف درهمألف درهمألف 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

١٦٬٢٦١-١٦٬٢٦١٩األرباح أو الخسائر (مدققة)
٧٠٠٬٣٢--٧٠٠٬٣٢(مدققة)االستثمارات العقاریة

٩٦١٤٨٬-٩٦١٤٨٬٩

موسمية النتائج-٢٢

بعــض أربــاع الســنة، التــي تقــع خــارج فتــرات الــذروة، بشــكٍل كبيــر عــن لطبيعــة الموســمية ألعمــال المجموعــة، قــد تختلــف نتــائج عمليــات نظــرًا ل
ال تكــون إیــرادات العمليــات موزعــة بشــكٍل تي تقع في مواسم الذروة (أي خــالل فصــل الصــيف). وبنــاًء عليــه، قــداألخرى، النتائج أرباع السنة 
ربع سنة قابلة للمقارنة مع األرباع األخرى لنفس السنة.ع األربعة لنفس السنة، ومن ثم قد ال تكون نتائج عمليات كلمتساوي على األربا 
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الرئيسيةالتقدیراتشأنعدم اليقين ب-٢٣

علــى تطبيــق السياســات ة یتطلــب مــن اإلدارة وضــع التقــدیرات واالفتراضــات التــي تــؤثر إن إعــداد المعلومــات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــ 
ه د إعـــداد هـــذعنــ التقـــدیرات.هـــذهقـــد تختلــف النتـــائج الفعليـــة عــن والمطلوبـــات والــدخل والمصـــاریف.المحاســبية والمبـــالغ المعلنــة للموجـــودات

ــدة المـــوجزة المرحليـــة، یـــتم ممارســـة حكـــم ـــة الموحـ ـــات المالـي ــبية للمجمو البياـن ــد تطبيـــق السياســـات المحاسـ ــام مـــن قبـــل االدارة عنـ تتـــألف عـــة.هـ
، ٢٠١٩دیســمبر ٣١ي فــ الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة كمــا و الســنویةبيانــات الماليــةالمصــادر الرئيســية للتقــدیرات غيــر المؤكــدة  فــي ال

أدناه:كما هو مبينعلى المجموعة )COVID-19(فيروس كورونا اء أثر انتشار باستثن

م مــن أجــل فــي جميــع البلــدان حــول العــالفــي إحــداث مســتویات مختلفــة مــن القيــود )COVID-19(فيــروس كورونــا یســتمر تفشــي وانتشــار 
إن هــذه العوامــل كــان لهــا .األساســيةغــالق الخــدمات غيــر الســفر وإ ى علــ ق البلدان وقيود محاولة الحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إغال

)COVID-19(فيــروس كورونــا تــأثيرتواصــل اإلدارة تقيــيمعلــى اقتصــادیات وأعمــال المنــاطق التــي تعمــل فيهــا المجموعــة.جــوهري تــأثير 
ـــا مــــن األطعمــــة ب طبيعــــة منالمجموعــــة بســــبعلــــى عمليــــات )COVID-19(فيــــروس كورونــــا لال یوجــــد تــــأثير شــــدید أنــــه واســــتنتجت تجاتهـ

باستثناء ما یلي:، والمشروبات

)COVID-19فيروس كورونا (ر أث
باشــر أو غيــرأثــر متراقــب اإلدارة باســتمرار التطــورات للتأكــد مــن أن أي شهدت االستثمارات بعض التقلبات في أســعار الســوق لالســتثمارات.

ومعالجتهــا فــي قيمــة المخــزون وتقيــيم االســتثمارات)، یــتم تحدیــدها فــي فــاض نخ االنــة، و قيمــة الــذمم المدیفــينخفــاضاالمباشر، إن وجد (مثل 
اتخــذت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهيئــات التنظيميــة عــددًا مــن التــدابير وأصــدرت توجيهــات لــدعم األعمــال الوقــت المناســب.

ســتمرة مــن خــالل التباعــد والعــزل االجتمــاعي وتخفيــف الضــغط المألعمــال وقد تضمن ذلك تمدیدات لمواعيد االستحقاق وتســهيل ابشكٍل عام،
على االئتمان والسيولة.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
ــودات الع ــة وموجــ ــة التجاریــ ــذمم المدینــ ــان المتوقعـــــة للــ ــائر االئتمــ ــاب خســ ــدول مخصصــــات لحســ ــة جــ ــتخدم المجموعــ ــود.تســ یســــتند جـــــدول قــ

لتعــدیل البيانــات الســابقة لخســائر تقــوم المجموعــة بمعــایرة الجــدول بقة المالحظــة للمجموعــة.لسا لتعثر االمخصصات في البدایة إلى معدالت ا
غيــرات فــي فــي تــاریخ كــل تقریــر، یــتم تحــدیث معــدالت التعثــر الســابقة الملحوظــة ویــتم تحليــل التاالئتمــان بنــاًء علــى المعلومــات المســتقبلية.

تــأثير جــوهري هنــاكلــيس المرحليــةالموحــدة المــوجزة تــاریخ إصــدار هــذه البياـنــات المالـيــةحتــىهأنــ يمدارة بتقيــ اإلقامــت التقــدیرات المســتقبلية.
م یتم مالحظة أو توقع أي أنماط  تتطلب تعدیل للمعلومات المستقبلية.لو ،لتعثرلالسابقة معدالت العلى ١٩-كوفيدلفيروس

قد ال تكون الخبرة الســابقة لخســائر االئتمــان االت االقتصادیة المتوقعة.لظروف والح المتوقعة حساسة للتغيرات في اإن قيمة خسائر االئتمان
وبنــاًء علــى ذلــك، قــد تختلــف الخســائر ادیة أیًضا دليًال على التعثر الفعلي للعميل فــي المســتقبل.الخاصة بالمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتص

التعثــر الفعليــة والظــروف االقتصــادیة مختلفــة حــاالت يانــات الماليــة إذا كانــت فــي هــذه البعــن تلــك المســجلة ًا كبيــر ًا تالفــ االئتمانيــة الفعليــة اخ 
كــل تقریــر مــالي للنظــر فــي تــأثير م معــدالت التعثــر الملحوظــة والمعلومــات المســتقبلية فــي تــاریخســيتم إعــادة تقيــيبشــكل كبيــر عــن المتوقــع.

.١٩-كوفيد
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سية (تتمة) عدم اليقين المتعلق بالتقدیرات الرئي-٢٣

للعقارات االستثماریةالقيمة العادلة
خصــوص بتقوم المجموعة بإدراج عقاراتها االستثماریة بالقيمــة العادلــة، مــع إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

لعــدم تــوفر وذلــك لــدخل، ریقــة رســملة اطة و نــة المباشــر م التــي تســتند علــى طریقــة المقار منهجيــة التقيــيم اســتخدام فقــد تــ العقــارات االســتثماریة، 
جــوهري تــأثير هنــاكلــيس حتى تاریخ إصدار هذه البيانـات المالـيــة هدارة بتقييم أناإلقامت بيانات سوق قابلة للمقارنة بسبب طبيعة العقارات.

.٢٠١٩دیسمبر ٣١ت االستثماریة في على المدخالت المستخدمة في العقارا١٩-كوفيدلفيروس 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرثماراتة العادلة لالستالقيم
تخدام بيانــات الســوق القابلــة للمقارنــة.، تم تقدیر التغير في القيمة العادلة لالستثمار من قبل االدارة باس٢٠٢٠سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 
ســتخدم بيانــات الســوق الملحوظــة علــى تي الحــالي ووضــع الســوق و الوبــاء العــالمرتــأثيعتباريم قيمة االسهم مع االخذ في االقامت االدارة بتقي

قدر االمكان.

تقييم مبدأ االستمراریة
من رأس المــال، ٪٥٠ي أكثر من ، وه(غير مدققة)درهمألف ١٧٬٢٩٨بمبلغمتراكمةخسائرالمجموعة لدى،٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في كما 

وبــالرغم مــن هــذه الحقــائق، تــم إعــداد البيانــات .(غيــر مدققــة)درهــمألــف٢١٬٦٦٦هــا المتداولــة بمبلــغ موجوداتلــةوتجــاوزت مطلوباتهــا المتداو 
فــي المســتقبل ســتحقق أربــاح لمجموعــةاأن عمليــات إدارة المجموعــةحيث تــرى االستمراریة أساس مبدأ الموجزة المرحلية على الموحدة المالية 

، قــرر المســاهمون اســتمرار عمليــات ٢٠١٥) لســنة ٢، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (إلضافة إلى ذلكا ب.جابيةوتدفقات نقدیة إیكافية
.٢٠٢٠أبریل ٢٦خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي في المجموعة 
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