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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   ةالمرفق  ةالمرحلي ةالموجز   الموحدة  ةالمالي  اتبيانالعنا  ج لقد را

٢٠٢٢ یونيو ٣٠كما في    الموجز المرحليالموحد بيان المركز المالي  والتي تتألف من (ُیشار إليها مجتمعة بـــ "المجموعة")،   لها 
في ذلك   نتيالمنتهي ســـــــتة أشـــــــهرالو  تي الثالثة أشـــــــهرلفتر الشـــــــامل    الدخلو   لدخللذات العالقة  المرحلية    ةز وج المالموحدة والبيانات  
  في ذلك التاریخ   ةالمنتهي  سـتة أشـهرال  ةلفتر  والتدفقات النقدیةالملكية لتغيرات في حقوق  لالمرحلية   ةز وج المالموحدة والبيانات    التاریخ

عيار  مللالموجزة المرحلية وفقًا  الموحدة هذه البيانات المالية  عرض إعداد و مســــــــــــــؤولة عن  . إن اإلدارة  التفســــــــــــــيریةواإلیضــــــــــــــاحات  
ـــــــــبي ال ـــــــــبي الدولي رقم  إعداد التقاریر المالية المرحلية، ٣٤دولي رقم المحاســ إن مســـــــــــؤوليتنا هي إعطاء ").  ٣٤("المعيار المحاســ

مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أع  اً ناداستالموجزة المرحلية الموحدة مالية  ستنتاج حول هذه البيانات الا

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة    ٢٤١٠رقم    ًا للمعيـار الـدوليلقـد تمـت مراجعتنـا وفقـ 

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتب ومات المالية المرحلية من طلمن قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعل
ت التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية ة وتطبيق اإلجراءااألشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبي

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

بخصوص التدقيق.

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

.٣٤ولي رقم النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الد كافةمن 

إرنست ویونغعن 

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد:  الرقم 

٢٠٢٢ أغسطس ١١
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



كة التابعة لهاوالشر )امةاهمة عمس(یةیونيكاي لألغذ

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢٠لى  إ١ل اإلیضاحات من تشك
-٢-

المرحليالموجزالدخل الموحدبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  تينالمنتهيستة أشهرالو هرتي الثالثة أشفتر ل

ةأشهر المنتهيلستةافترة منتهية ر الأشهالثالثةفترة 
(غير مدققة)یونيو٣٠في(غير مدققة)یونيو٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألفإیضاح 

٣٨٧٬٠١١٧٠٬٦٠٥١٥٢٬٠٦٩١٢١٬٧٨٩اإلیرادات

) ٤٠٦٬٧٧()٢٠٧٬١٠٥() ٥٤٥٬٤٣()٠٠٥٬٥٩(تكلفة المبيعات 

٢٨٬٠٠٦٢٧٬٠٦٠٤٦٬٨٦٢٤٤٬٣٨٣إجمالي األرباح 

ومصاریف إداریةاریفمص
) ٣٥٬٤١٤()٣٩٬٣٦٠() ١٩٬١٥٧()٢١٬٦٧٩(٤بيع وتوزیع 

١٬٣٩٣-١٬٣٩٣-حقات التشغيليةستقيد المإعادة 

القيمة االنخفاض فيخسائر
) ١٣٧()١٬٤٤٠()٩٢()٬٤٤٠١(التجاریة على الذمم المدینة

٤٬٨٨٧٩٬٢٠٤٦٬٠٦٢١٠٬٢٢٥للفترةالتشغيلية ح ربااأل 

) ٤٬٢٠٩()٣٬٨٣٧() ٢٬٦٠٦()٢٬٠٠٠(تكاليف التمویل، بالصافي 

ة اریستثماالاتعقار التقييم  خسارة 
) ١٬٩٢٥(-) ١٬٥٠٠(-ة العادلة بالقيم

ت بالقيمة العادلةتقييم االستثماراأرباح
-١٬٥٢٩-١٠١٬٣٧٠أو الخسائر من خالل األرباح

٩٥٦٦٨٧٨٠٥٬١١٥٠٬١دخل آخر 

٥٬٢١٣٥٬٧٨٥٥٬٥٥٩٥٬٢٤١قبل الضریبة للفترةاألرباح 

) ٩٢٧()١٧٢() ٩١٥()٢٩٢(افي ، بالص ضریبةالمصروف 

٩٢١٬٤٨٧٠٬٤٣٨٧٬٥٣١٤٬٤للفترة األرباح 

ئدة إلى: عا الاألرباح 
٩٢١٬٤٨٧٠٬٤٣٨٧٬٥٣١٤٬٤ةعو المجممالكي 

السهم ربحية
٧١٥١٬٠١٥٬٠٧١٬٠١٣٬٠(بالدرهم)ةاألساسي–لسهم اربحية



كة التابعة لهاوالشر )امةاهمة عمس(یةیونيكاي لألغذ

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢٠لى  إ١ل اإلیضاحات من تشك
-٣-

المرحليد الموجزموحالالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  تينالمنتهيستة أشهرالو هرتي الثالثة أشفتر ل

أشهر المنتهيةلستةافترة ية المنته أشهر الثالثةفترة 
(غير مدققة)یونيو٣٠في(غير مدققة)یونيو٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٤٬٩٢١٤٬٨٧٠٥٬٣٨٧٤٬٣١٤فترة للاألرباح 

----للفترة الشامل األخرى لدخل  نود اب

٩٢١٬٤٨٧٠٬٤٣٨٧٬٥٣١٤٬٤للفترة الشاملخلدالماليجإ

إلى: لعائدا الدخل الشامللي ماإج
٩٢١٬٤٨٧٠٬٤٣٨٧٬٥٣١٤٬٤المجموعةمالكي 





كة التابعة لهاوالشر )امةاهمة عمس(یةیونيكاي لألغذ

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢٠لى  إ١ل اإلیضاحات من تشك
-٥-

الموجز المرحليموحدلاالملكيةي حقوق فغيراتالتبيان
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهراللفترة  

خسائر فائض 
عالمجمو متراكمةإعادة تقييم قانوني احتياطي المال رأس 

ألف درهممألف درهألف درهمرهمألف دألف درهم

٣٧٬٢٣٣)٤٬٩٣٩(٣٢٬٣٦٨٣٬١٥٨٦٬٦٤٦(مدققة)٢٠٢٢ینایر١يفكما الرصيد  

٥٬٣٨٧٥٬٣٨٧---)دققةغير م(للفترةالشاملالدخلإجمالي  

)٩٠٠()٠٠٩(---)دققةغير م(ناقصًا: أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٧٢٠٬١٤)٤٥٢(٨٣٦٬٣٢١٥٨٬٣٬٦٤٦٦(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في كما الرصيد 

٢٦٬١٥٥)١٥٬٥٥٩(٣٢٬٣٦٨٣٬١٥٨٦٬١٨٨(مدققة)٢٠٢١ینایر  ١يفكما الرصيد  

٤٬٣١٤٣١٤٬٤---)دققةغير م(للفترةملالشا الدخلإجمالي  

٤٦٩٬٣٠)٢٤٥٬١١(٣٦٨٬٣٢٥٨١٬٣٦٬١٨٨)دققةمغير(٢٠٢١یونيو٣٠يفما يد كرصال



ابعة لهاوالشركة الت)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  الموحدة ت الماليةزءًا من هذه البيانا ة ج المرفق٢٠لى  إ١ل اإلیضاحات من تشك
٦

الموجز المرحليالموحدبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهراللفترة  

أشهر المنتهيةالستةفترة 
ة)دقق(غير میونيو٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف إیضاح 
التشغيليةشطة ناأل 

٥٬٥٥٩٥٬٢٤١بةیلضر قبل اللفترةاألرباح
التعدیالت للبنود التالية:

٥٢٬٤٢٦٢٬٤٢٣استهالك
٧٤٬٨٤٣٤٬٥٥٨موجودات حق االستخدامإطفاء

١٬٤٤٠١٣٧الذمم المدینة التجاریةىلعاالئتمان المتوقعةخسائر  
١٬٩٢٥-ة العادلةقيملا بةتثماریساالاتعقار الخسائر تقييم 

-)١٬٥٢٩(الخسائرأو األرباح  لة من خاللقيمة العادر بالاستثما تقييم أرباح
)٢٦()١٦(ثابتةد موجوداتمن استبعا أرباح

٣٬٨٣٧٤٬٢٠٩تمویلتكاليف
٨٧٢٥٠٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

١٧٬٤٣٢١٨٬٩٦٩
مل:أس المال العا التغيرات في ر 

)٣٬١٤٦()٦٬٤٦٢(مخزون 
)٩٬٨٤٩()١٢٬١٣١(وآخرون مدینون تجاریون  

٢٦٨-عالقةطرف ذي مبالغ مستحقة من 
٦٬٣٠٦١١٬١٢٥آخرون ریون و دائنون تجا 

)٥٣١(-عالقةاتف ذاطر ألمبالغ مستحقة 

٥٬١٤٥١٦٬٨٣٦لياتعمالنمةالناتج یةالنقدتالتدفقا صافي
)٣٥٢()٤١٤(مدفوعة للموظفينة الخدمة المكافأة نهای

-)٩٠٠(لمدفوعةدارة اأتعاب أعضاء مجلس اإل
)١٢٤()٦٥٥(ةضریبة الدخل المدفوع

١٧٦٬٣٣٦٠٬١٦األنشطة التشغيليةمن ةاتج النیةالنقددفقات  التصافي  

االستثماریةشطة األن
)١٬٢٩٤()١٬٨٤٣(٥ثابتةالت داموجو لضافات إلى اإ

٢٥٣٠استبعاد موجودات ثابتة

)٢٦٤٬١()٨١٨٬١(األنشطة االستثماریةفي  ةالمستخدمیةالنقدالتدفقات  صافي  

یليةاألنشطة التمو 
)٨٬٢٤١(٦٬٠٧٤سلفيات، بالصافي

)٣٬١٢٨()٢٬٨٢٠(مدفوعةفوائد
٣٠٢-ودائع ثابتة

)٥٤٥٬٥()٨٧٠٬٤(٧وعةدفمارمطلوبات عقود إیج 

)٦١٢٬١٦()٦١٦٬١(األنشطة التمویليةيفةالمستخدمیةالنقدالتدفقات  صافي  

)١٬٥١٦()٢٥٨(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي 

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

)٨٥٩٬٥()٠٢٥٬٧(١١یونيو٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 



هاابعة لكة التوالشر )مساهمة عامة(ونيكاي لألغذیةی
المرحليةالموجزةالموحدةيةحول البيانات المالإیضاحات

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

٧

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

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

مــع الشــركة مجتمعة شار إلى الشركةیُ األخرى.الغذائيةوالعصائر واألیس كریم والمنتجات ن لتابعة هو تجارة منتجات األلبا ئيسي للشركة االر 
عة".مو "المج ـبالتابعة  

لتوزیعهــا فــي جميــع أنحــاء دول ائيــة واستيراد مختلف أنواع المنتجات الغذجات األلبان والعصائر واآلیس كریمتنة في صناعة متعمل المجموع
ن تيخصـــ ل" والـــذي بخصوصـــه تحـــتفظ الشـــركة بر نا شـــيو ونيكـــاي انترنا جاریـــة باســم "یالمجموعـــة التم تنفيـــذ أنشـــطةویـــتلخلــيج والـــدول األخـــرى.ا

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

.٢٠٢٢غسطس أ ١١حلية من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  الموجزة المر مالية الموحدةه البيانات الموافقة على هذت المت

لمجموعةابصة الخاالسياسات المحاسبية والتغيرات في انات الماليةأسس إعداد البي١-٢
الماليةالبيانات أسس إعداد 

٣٤للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم وفقــاً ٢٠٢٢نيــویو ٣٠المنتهيــة فــي ســتة أشــهراللفترةية مرحلالالموجزة الموحدة تم إعداد البيانات المالية 
."المرحليةیر الماليةار داد التقإع""
الســنویة، ویجــب الموحــدةماليــةصــاحات الالزمــة للبيانــات الات واإلفعلى كافة المعلومــ لتمتشالالموجزة المرحليةالموحدة ة ت الماليالبيانا إن

.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية فيو كما فيللمجموعة  السنویة حدةالمو اليةانات الممع البيتزامنبالرأأن تُق

تهيــة ســنة الماليــة المنة للتوقعــ ال تشــير بالضــرورة إلــى النتــائج الم٢٠٢٢یونيــو٣٠منتهيــة فــي الســتة أشــهرالفتــرة ك، فإن نتائجذلعالوة على 
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  

ة لعادلــ ت بالقيمــة اراواالســتثما یة االســتثمار اتالعقــار بــدأ التكلفــة التاریخيــة باســتثناء  لموفقــاً حليــةالمر جزة مــو الالبيانات المالية الموحــدة عرضتم  
ر التي یتم قياسها بالقيمة العادلة.ح أو الخسائمن خالل األربا 

تــم، و ى الشــركةلــدمة مســتخدالة عملــ ه الار باعتبــ ، بــدرهم اإلمــارات العربيــة المتحــدةة المرحليــة وجز المــ وحــدة البيانــات الماليــة المهــذهعــرض تــم 
.ذلكر درهم إال إذا أشير لغيفلأقرب األرقام إلى أتقریب 

مبدأ االستمراریة
ــو٣٠فـــي كمـــا  ــاتالتجـــاوزت ، ٢٠٢٢یونيـ ــذه م وبـــالرغدرهـــم.ألـــف٣٠٬٤٤٩غ لمتداولـــة بمبلـــ ا اموجوداتهـــ لمجموعـــة لالمتداولـــة مطلوبـ مـــن هـ

ــداد ا ــم إعـ ـــة لحقـــائق، تـ ـــات الماليـ ــدة المو البيانـ ــةحـ ــوجزة المرحليـ ــتمعلـــى للمجموعـــة المـ ــدأ االسـ ــاس مبـ إدارةو إلدارةامجلـــسیـــرى حيـــث راریة أسـ
.عند استحقاقها ةللوفاء بالتزاماتها الماليكافيةنقدیة وتدفقات  حقق أرباح  ستل  قبمستفي اللمجموعة  اأن عمليات  المجموعة

موعةمجالالمتبعة من قبل الجدیدة والتعدیالت التفسيرات یير و عاالم
الماليــة نــات لبيا لــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد امرحليــة مماثالمــوجزة الدةالموحــ ليــةانــات الما فــي إعــداد البيالمتبعــةبية لمحاســ ســات السيا إن ا

،٢٠٢٢ینــایر١اعتبــارًا مــنالتي یســري مفعولهــا ة اتباع المعایير الجدید، باستثناء ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعةدة  الموح 
.زة للمجموعةج المو يةرحللموحدة الملية االما اتانلها تأثير جوهري على البيليسوالتي  

لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد.
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٨

ات من عقود العمالءاإلیراد-٣

العمالء:من عقود المجموعة إلیرادات  فيما یلي تحليل  

هر المنتهيةشألستةافترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(یونيو٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٠١١٬٨٧٦٠٥٬٧٠٠٦٩٬١٥٢٧٨٩٬٢١١البضاعةمبيعات

ة الجغرافياألسواق 
٤٥٬٤٤٦٣٤٬٦٣٣٨١٬٩٦٤٦٠٬٠٠٦بية المتحدة العر اراتاإلم
٣٨٬٠١١٣٣٬٥٥٥٦٢٬٧٠٦٥٦٬٩٥٢ان ُعم

٤٥٥٬٣٤١٧٬٢٣٩٩٬٧٨٣١٬٤أخرى 

٠١١٬٨٧٦٠٥٬٧٠٠٦٩٬١٥٢٧٨٩٬١٢١

بيت اإلیرادات ث تقيت و ت
٠١١٬٧٨٦٠٥٬٧٠٠٦٩٬١٥٢٩٧٨٬١٢١نفي وقٍت معي

لبيع والتوزیعریة ومصاریف المصاریف اإلداا-٤
أشهر المنتهيةلستةافترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(یونيو٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

١٠٬٩١٧١٠٬١٤٧٢٠٬٤٠٣١٨٬٩٢١یا الموظفين ومزابتروا
٣٬٢٩١٢٬٢٦٤٥٬٦٠٢٤٬٠٧٨مصاریف السيارات التجاریة

٢٬٥٦١٢٬٣٠٠٤٬٨٤٣٤٬٥٥٨الستخدام جودات حق امو إطفاء
٦٨٠٦٦٨١٬٣٢٣١٬٣٠٠استهالك
عالن دعایة وإ مصاریف

٣٦٣٢١٠٦١٠٤ومصاریف بيعية أخرى 
١٩٤٬٤٧٤٦٬٣٠٨٣٬٧٥٣٤٬٦أخرى 

٦٧٩٬٢١١٥٧٬١٩٣٦٠٬٩٣٤١٤٬٣٥

مص عقود اإلة علىتجاریاليارات  اریف الستشتمل  بمبلغ  مبالغ  درهم٣٥یجار التشغيلية  یونيو٣٠المنتهية في  أشهرالثالثة  فترة  لألف 
١٣٢–٢٠٢١یونيو٣٠ة في  المنتهيأشهرالثالثة  فترة  (٢٠٢٢ويیون٣٠ة في  شهر المنتهيألف درهم لفترة الستة أ٩٣ومبلغ  ٢٠٢٢

). الف درهم٢٤١–٢٠٢١یونيو ٣٠ة في المنتهير شهلفترة الستة أو ألف درهم 
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٩

الموجودات الثابتة-٥
ات اإلضاف

م ن درهــ مليــو ١.٨ت بمبلــغ ادالمجموعــة باالســتحواذ علــى موجــو قامــت ، (غيــر مدققــة)٢٠٢٢یونيــو٣٠المنتهيــة فــي ســتة أشــهرالخالل فترة 
المنتهيــة رة الستة أشهرلفتدرهم). وبلغت مصاریف االستهالكيون مل١.٣–(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠ة في المنتهية أشهرتسلا(فترة
مليــون ٢.٤–ة)قــ مدق(غيــر٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي ســتة أشــهرة ال(فتــر ر مدققــة)(غيــ مليــون درهــم٢.٤مبلــغ ٢٠٢٢یونيــو ٣٠فــي 
).درهم

ثماریةالعقارات االست-٦
إیجــار ترتيبــات بموجــب خارجيــة أطــراف إلــى ؤجرةقطعــة أرض مــ دع وحق اســتخدام تو مسو مالنى سكن العالستثماریة من مبألف العقارات اتت

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

، تــرى اإلدارة أنــه لــم تحــدث تغيــرات جوهریــة فــي ٢٠٢٢یونيــو٣٠بنــاًء علــى تقيــيم الســوق وبيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للمقارنــة كمــا فــي 
(غيــر ٢٠٢٢یونيــو ٣٠مــا فــي ، ولذلك لم یتم إجراء إعادة تقييم آخر ك٢٠٢١سمبر دی٣١ذالقيمة العادلة للمستودع ومبنى سكن العمال من

ألف درهم).١٬٩٢٥(غير مدققة): خسائر قيمة عادلة تم تثبيتها بقيمة ٢٠٢١یونيو ٣٠إلى  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مدققة) (من 

قياس القيمة العادلة 
تسلسل القيمة العادلة 

- (مدققة)  ٢٠٢١ن درهم تقریبًا ( و يل م٣٩.٧(غير مدققة) یبلغ٢٠٢٢یونيو  ٣٠ستثماریة كما في  إن قياس القيمة العادلة للعقارات اال
مليون درهم) تم تصنيفه ضمن المستوى الثالث من تسلسل القيمة العادلة بناًء على مدخالت أساليب التقييم المستخدمة.٣٩.٧

عقود اإلیجار-٧
والسيارات.والمباني األراضيع لقطلدى المجموعة عقود إیجار 

موجودات حق االستخدام

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٣٤٬٩٢٤٤٢٬١٧٤ینایر١في  
٥٬٣١٢٤٬١٨٥/ السنةل الفترةاإلضافات خال

)١٬٩٣١(-ت االستثماریةالعقاراضمن ها  فالمعاد تصني:  ناقصاً 
)٩٬٣٩٠()٤٬٨٤٣(السنة/للفترةاإلطفاء:  ناقصاً 
)١١٤(-السنة/لفترةاخاللاالنهاءًا:  ناقص

٣٩٣٬٥٣٩٢٤٬٣٤السنةفي نهایة الفترة/
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١٠

(تتمة) عقود اإلیجار-٧

مطلوبات عقود اإلیجار 

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٤٠٬٣٨١٤٥٬٩٩٤ینایر١في  
٥٬٣١٢٤٬١٨٦/ السنةةل الفتر اإلضافات خال

١٬٠١٦٢٬١١٠لیو تم: تكاليف الزائداً 
)١١٬٧٩٢()٤٬٨٧٠(السنة/لفترةالمدفوعات خاللاناقصًا:  
)١١٧(-السنة/لفترةاخاللاالنهاءناقصًا:  

٨٣٩٬٤١٣٨١٬٤٠

:وضة كما یليمعر 

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٢٬٠٨٥١٣٬٩٩٥متداولة
٢٩٬٧٥٤٢٦٬٣٨٦غير متداولة

٨٣٩٬٤١٣٨١٬٤٠المجموع

المخزون -٨
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهمألف

قة)(مدق(غير مدققة) 

١٥٬٩٨٣١٢٬١٠٨التعبئةادلخام ومو مواد اال
١٬٤٩٠٦١٥البضائع شبه الجاهزة

٦٬٥٦٤٦٬١٤٨البضائع الجاهزة
٤٬٣٤٢٢٬٦٧٧ریةبضائع تجا 
٣٠٥٬٦٢١٢٬٦د االستهالكية وقطع الغيارمخازن الموا

٣٤٬٦٨٤٢٧٬٧٦٠
)٤٠٢٬١()٠٠٦٬٢(ناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٣٢٬٦٧٨٢٦٬٣٥٨
٣٤٥٬١٣٩٢٬١البضائع قيد النقل

٢١٢٬٤٣٧٥٠٬٧٢
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١١

المدینون التجاریون واآلخرون -٩

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمفأل
(مدققة)(غير مدققة) 

٧٧٬٨٤١٦٦٬٠٧٨لتجاریون نون امدیال
)٢٥٤٬٢٣()٩٨٢٬٤٢(ةعمتوقان الناقصًا: مخصص خسائر االئتم

٥٢٬٨٥٩٤٢٬٥٣٦
٣٬٧٩٨٣٬٠٤٠مقدماً مدفوعة  المصاریف  ال

٢٬٦٢٨٣٬٣١٧الدفعات المقدمة
٢٠١٬٣٩٠٢٬٢ذمم مدینة أخرى 

٤٨٦٬٢٦٧٩٥٬٥١

ح أو الخسائرل األربااالستثمارات بالقيمة العادلة من خال -١٠

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)ر مدققة) (غي

١٥٬٩٣١١٥٬٧٧٣الفترة/ السنةفي بدایة الرصيد  

المدرج ضمن األرباح أو الخسائر
٬٥٢٩١١٥٨لسنةالفترة/اخالل دلةيمة العا القيالتغير ف

٤٦٠٬٧١٩٣١٬١٥الفترة/ السنةةنهایفي  الرصيد  

ن.عمل في قطاع األلبان والدواج ر المتداولة لمنشأة تتثمارات أدوات حقوق الملكية غياالسثلتم

ــم ، ة)(مدققـــ ٢٠٢١دیســـمبر ٣١) وةدققـــ غيـــر م(٢٠٢٢یونيـــو ٣٠كمـــا فـــي  اإلدارةالقيمـــة العادلـــة لالســـتثمار مـــن قبـــل تقـــدیر التغيـــر فـــي تـ
.القابلة للمقارنةبيانات السوق م  باستخدا

ف تصــنيتــملتقيــيم.اأســاليبي العادلــة بنــاًء علــى المــدخالت المســتخدمة فــ القيمــةلات فــي تسلســ مســتویةعــدیــتم تصــنيف القــيم العادلــة إلــى 
.يب التقييم المستخدمةعلى مدخالت أسالة بناًء  دلقيمة العا من المستوى الثالث من تسلسل الة لالستثمارات ضدلمة العا قيقياس ال
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

١٢

لدى البنوك والنقد في الصندوق األرصدة -١١

ما یلي:میة لنقدوشبه االنقدیة  المرحلي، تتألفالموحد الموجز ت النقدیة  لغرض بيان التدفقا 
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف

قة)(مدقة) (غير مدقق

٢٬٤٠٩٩٧٩دوق في الصننقد 
٠٤٦٬١١٣٨٠٬١٠وودائع ثابتةأرصدة لدى البنوك

١٣٬٤٥٥١١٬٣٥٩
)٧٬٩١٢()١٠٬٢٦٦()١٢المكشوف من البنوك (إیضاح  سحوبات علىناقصًا:  

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

)٧٦٧٬٦()٠٢٥٬٧(النقدیة وشبه النقدیة

الالبنوك عرصدة لدىتشتمل األ التي  )  درهمألف  ١٠٬٢١٤-مدققة)(٢٠٢١دیسمبر  ٣١(درهم  ألف  ١٠٬٢١٤بقيمةودائع الثابتة  لى 
جاریة العادیة.التوتترتب عليها فائدة باألسعارخالل سنةاألصل تستحق في

تالسلفيا-١٢

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

األجل:طویلةلسلفيات ا
٤١٬٤٦٥-ض ألجلقر 

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

٩٩٠٬١٥-ألجل من القرض ألجلاطویلجزء 

األجل:ةقصير السلفيات 
٤١٬٨٨١٢٤٬٨٦٤مانةت أإیصاال

٣٠٬٥٢٢٢٥٬٤٧٥الجزء المتداول من القروض ألجل
٢٦٦٬١٠٩١٢٬٧)١١(إیضاح  البنوكلى المكشوف منسحوبات ع

٦٦٩٬٨٢٢٥١٬٥٨
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

١٣

(تتمة) السلفيات-١٢

٢٥مليــون درهــم إلــى قــروض ألجــل علــى ٢٥قيمــةبخصــومات فــواتير مســتحقة عــن ، حولــت المجموعــة أرصــدة اضــيةلمخــالل الســنة ا)١
اً قســط١٢، وبعــد ذلــك قســطدرهــم لكــل ألــف٧٥٠ًا بمبلــغشــهر ١٢األقســاط الشــهریة ألول تكــون حيــث ب، ٢٠٢١قســط بــدأت فــي یونيــو 

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

ن الذمم المدینة.عمخزون وتنازل  ى الئن ورهن غير حيازي علرهن على اآلالت والمكا إن السلفيات من البنوك مضمونة بموجب)٢

الدائنون التجاریون واآلخرون -١٣

سمبردی٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهم ألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٠٬٧٩٠٤٤٬٦٤٠دائنون تجاریون 
١٠٬١٤٦٨٬٩٥٩مستحقة الدفع ودائنون آخرون الغ مب

١٬٤٢٦٢٬٧٥٣دمة المستلمةمقالدفعات ال
٥٤٨٢٥١مة المضافة مستحقة الدفعقيضریبة ال

٨٥٥٨توزیعات أرباح مستحقة

٥٩٩٬٦٢٦٨٨٬٥٦
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

١٤

مع األطراف ذات عالقةةواألرصدالمعامالت-١٤

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

أشهر المنتهيةلستةافترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)مدققةغير(یونيو٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٤٢٤٤٦٣١٬٠٥٨٨٢٠مزایا قصيرة األجل 
٢٢١٧١٠١٣٥الخدمةنهایةمكافأة 

٤٤٦٤٨٠١٥٩٬١٨٥٥

دققة) (فترة الستة أشهر  (غير م٢٠٢٢یونيو  ٣٠ترة الستة أشهر المنتهية في  ألف درهم لف٢٠٣المزایا قصيرة األجل عالوة بمبلغ  تشمل
ألف درهم).١١٣-(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠المنتهية في 

ون آخرون ئندا)ب 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)مدققة) ير (غ

٤٤٨٧٠٦دارة العليا موظفو اإل

لخالدریبةمخصص ض-١٥

ي ســلطنة عمــان. تلتــزم الشــركة التابعــة بضــریبة الــدخل وفقــًا ا فــ عــة لهــ المنفــذة مــن قبــل شــركة تابیتعلق مخصص الضریبة بعمليات المجموعة
ضــریبية بتثبيــت مصــروف الشــركة التابعــة تقامــ .دخلهــا الخاضــع للضــریبةل المطبقــة فــي ســلطنة عمــان بنــاًء مســتوى یبة الــدخ ر ن ضــ لقــواني

یونيــو٣٠المنتهيــة فــي ســتة أشــهرفتــرة ال() غيــر مدققــة(٢٠٢٢یونيــو٣٠فــي هيــة منتالســتة أشــهرلفتــرة الألــف درهــم ١٧٢مبلــغ الــدخل ب
سلطنة عمان.طبقة في طبًقا لقوانين الضرائب الم)(غير مدققة)درهم ألف  ٩٢٧–٢٠٢١

)رهــمألــف د٦٥٥: مدققــة)(٢٠٢١دیســمبر ٣١ر مدققة) (ألف درهم (غي٣١٣یبلغ الضرائب الذي مخصص فإن ، المجموعةإدارةفي رأي 
.الستيفاء مطلوبات ضرائب المجموعةكافياً كما في تاریخ التقریر، یعد 

١٬٠٩٤: )مدققــة(٢٠٢١دیســمبر ٣١() غيــر مدققــة(٢٠٢٢يــویون٣٠يألــف درهــم كمــا فــ ١٬٢٣٤تعد موجودات الضــریبة المؤجلــة بقيمــة 
٢٠٢١دیســمبر ٣١م (ألــف درهــ ٨٬٢٢٧ة قيمــ بمؤقتــة أخــرى بية مرحلــة غيــر مســتخدمة وفروقــات توقيــتبطــة بخســائر ضــری، مرتألــف درهــم)

ا لمعــدل الضــریبة الســائد بنــاًء م)، وفقًــ هــ ألف در ٧٬٢٩٣بقيمة مؤقتة أخرى : مرتبطة بخسائر ضریبية مرحلة غير مستخدمة وفروقات )مدققة(
ألــف درهــم (لفتــرة ١٢٠بقيمــة رصــيد ضــریبيوهنــاك ة المتوقعــة فــي الســنوات القادمــة. ألربــاح الضــریبيابــل اعلــى تقيــيم اإلدارة لالســتخدام مق

مؤقتــة لفتــرة توقيــت فروقات ألف درهم) مرتبط بالحركة في١٢: مصاریف ضریبية تبلغ )مدققة(٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في ستة أشهرال
المرحلي.جز و ائب مؤجلة وخسائر مرحلة في بيان الدخل الموحد الموتم تثبيت ضر )قةمدقر  غي(٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرال
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

١٥

لتزامات اال المطلوبات الطارئة و - ١٦

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

-٨٤٤تندیةات المسداالعتما 
٥٩٨٬١٥٩٨٬١ات الضمانخطاب

ةسماليالرأامات االلتز 
٤٬٣٢)مدققــة(٢٠٢١دیســمبر ٣١مليــون درهــم (٣٬٤٨مبلــغ)قــةمدقر غيــ (٢٠٢٢یونيــو٣٠مــات الرأســمالية القائمــة كمــا فــي بلغــت االلتزا

صنع.برید للمتمليون درهم) والتي تمثل التكاليف المتكبدة إلنشاء مستودعات ونظام 

الدعاوى القانونية
مــة لــدى قائلــدعاوى لقانونيــة القائمــة. وال تــزال جميــع هــذه اوى االــدعا لمجموعــة بعــضلــدى ا، كــان )مدققــةغيــر (٢٠٢٢یونيــو٣٠كمــا فــي 

بأنــه ال یلــزم أي رى تــ بمراجعــة حالــة جميــع القضــایا القانونيــة و دارة اإلإصــدار الحكــم النهــائي. قامــت و جلســات االســتماع المحكمــة فــي انتظــار
ال شيء).: )مدققة(٢٠٢١سمبردی٣١()مدققةغير  (٢٠٢٢یونيو٣٠مخصص إضافي كما في 

سهمربحية ال-١٧

.فترةالالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل متوسطعلى الالفترة  أرباحح األساسية للسهم بتقسيم ب األربا حتسا یتم ا

أشهر المنتهيةلستةافترةأشهر المنتهية الثالثةفترة 
)غير مدققة(یونيو٣٠في)غير مدققة(یونيو٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٤٬٩٢١٤٬٨٧٠٥٬٣٨٧٤٬٣١٤)درهمفترة (باأللف اح للاألرب
٠٠٥٬٧٣٢٬٣٦٠٠٥٬٧٣٢٬٣٦٠٠٥٬٧٦٣٣٢٬٠٠٥٬٧٣٢٬٣٦) (سهمط المرجح لعدد األسهمسالمتو 

٥٠٬١٠٬١٥٧١٬٠٠٬١٣سي للسهم الربح األسا

ة السهم عند ممارستها.بحيت والتي قد یكون لها أثر مخفف على ر إصدار أي أدوالم تقم المجموعة ب

إعداد التقاریر القطاعية-١٨

واحد فقط  المجموعةتعمل   منتجات األلبان  قاریرالتإلعدادفي قطاع  والمنتجا و وهو  واآلیس كریم  كافة إن  .  ت الغذائية األخرى العصائر 
بيان  و لموجز المرحلي  وحد االميان المركز المالي  ي بفتم اإلفصاح عنها  التشغيلي/ لتقاریرلقطاع المعد لا بذات العالقة الخاصة  مات  المعلو 
الموحدة  بيانات الماليةاإلیضاحات حول الو وحد الموجز  مود الدخل الشامل األخرى الوبنالموحد الموجز وبيان األرباح أو الخسائرالدخل

.يةمرحل الموجزة ال
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(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

١٦

تتمة) ( قاریر القطاعيةإعداد الت-١٨
التشغيلية للقطاع لغرض اتخاذ ول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية، ویقوم بمراقبة النتائج  یعتبر مجلس اإلدارة المسؤ 

ح أو الخسائر  ا یتماشى مع األربالقرارات بشأن تقييم األداء. یتم تقييم األداء القطاعي استنادًا إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية ویقاس بما  
بالمنشأة المالتشغيلية في البيا  الخاصة  توضيح اإلفصاحات  الموجزة. تم  المالية الموحدة المرحلية  إلعداد نات  وفقًا للمعيار الدولي  طلوبة 

) رقم  المالية  بالمنتجات  ٨التقاریر  الخاصة  المعلومات  بشأن  الجغرافية  )  اإلیضاحوالمناطق  هذه  ٣(في  حول  الموحدة  )  المالية  البيانات 
الموجزة المرحلية.  

:كما یليتم اإلفصاح عنها ،  اعداد التقاریر القطاعية٨الية رقم ر المعداد التقاریالدولي إلمعيار  الحسبمعلومات اإلضافية الالزمة الن إ

الرئيسيون ءعمالال
لي  إجما ٪ من١٠أكثر من  مالء  العأي مناإلیرادات من  تمثل  لم،  )مدققةر  يغ(٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالفترة  خالل

.)ال شيء:)مدققةر غي(٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في ستة أشهرالفترة  (المجموعة إیرادات 

القيمة العادلة لألدوات المالية-١٩
بات المالية.ات المالية من الموجودات المالية والمطلو ألدو تتألف ا

ارات تثمالســ عالقــة وايمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة و ن واآلخــرین التجــاریيوك والمــدینينالبنــ األرصــدة لــدى لماليــة مــن الموجــودات افتتــأل
المبــالغ المســـتحقة خــرین و اآلوالــدائنين التجــاریين و الســفليات ماليــة مــن ت ال. وتتــألف المطلوبــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر

عالقة.ألطراف ذات

ة فيات طویلــ ، تترتــب علــى الســل٢٠٢١بر دیسم٣١كما في هریة عن قيمتها المدرجة.بصورة جو لية ال تختلفالما لقيمة العادلة لألدوات إن ا
.ظمةتعلى فترات منتها  راجعمالت متغيرة التي یتم بمعددة  فائاألجل

لقيمة العادلةاتسلسل 
مالية بأسلوب التقييم:ت القيمة العادلة لألدواالتسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن الالمجموعةدم ستخ ت

المماثلة.وباتاألسواق النشطة للموجودات أو المطليسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) فلمستوى األول: أا

ة مباشــرة أو غيــر الزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــور الــ التالمستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخ 
، وشرة)مبا 

ة).س القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظا م الحد األدنى من المدخالت الالزم لقيليب تقييم تستخدالمستوى الثالث: أسا 

لقيمــة التاليــة التــي تــم قياســها با قــارات االســتثماریة والعة بــاألدوات الماليــ المجموعــةتفظــتاح ، ٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢یونيو٣٠كما في 
العادلة:

لةم قياسها بالقيمة العادموجودات ت

)(غير مدققة٢٠٢٢یونيو٣٠
ث لثالاوى ستالمالمستوى الثاني المستوى األول 

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
خالل الستثمارات بالقيمة العادلة من ا

٤٦٠٬٧١--٤٦٠٬١٧أو الخسائراألرباح  

٧٤٦٬٣٩--٧٤٦٬٣٩ثماریةالعقارات االست



هاابعة لكة التوالشر )مساهمة عامة(ونيكاي لألغذیةی
المرحليةالموجزةالموحدةيةحول البيانات المالإیضاحات

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  ستة أشهرالترة  لف

١٧

تتمة) ( دلة لألدوات الماليةالقيمة العا-١٩

(تتمة)العادلةة م قياسها بالقيمموجودات ت

)(مدققة٢٠٢١دیسمبر٣١
المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 

درهمألف  درهمألف مدرهألفدرهمألف 
الل لعادلة من خ مة ااالستثمارات بالقي

٩٣١٬١٥--٩٣١٬١٥الخسائراألرباح أو 

٧٤٦٬٣٩--٧٤٦٬٣٩تثماریةالعقارات االس

مية النتائجوسم-٢٠

، التــي تقــع خــارج فتــرات الــذروة، بشــكٍل كبيــر عــن لســنةنظــرًا للطبيعــة الموســمية ألعمــال المجموعــة، قــد تختلــف نتــائج عمليــات بعــض أربــاع ا
ٍل شــك، قــد ال تكــون إیــرادات العمليــات موزعــة بف). وبنــاًء عليــهيصــل الصــ في مواسم الذروة (أي خــالل فلتي تقع خرى، اائج أرباع السنة األنت

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


