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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 القد ر 
ـــــــــــ "المجموعة")،   لها  ـــــــ  ســـــــبتمبر ٣٠كما في    المرحليالموجز الموحد بيان المركز المالي  والتي تتألف من  (ُیشـــــــار إليها مجتمعة بـــ

في   تينالمنتهي أشــهر التســعةتي الثالثة أشــهر و لفتر الشــامل    الدخلو   للدخلذات العالقة  المرحلية    ةز وج ملاالموحدة والبيانات  ٢٠٢٢
لفترة التســــــــــــــعة أشــــــــــــــهر    والتدفقات النقدیةالملكية لتغيرات في حقوق  ل  ذات العالقةالمرحلية   ةز وج المالموحدة والبيانات  ذلك التاریخ  

الموجزة الموحدة  المالية    هذه البياناتعرض إعداد و . إن اإلدارة مســــــــــؤولة عن ریةالتفســــــــــيواإلیضــــــــــاحات    ختاریالك المنتهية في ذل
ــبي الـ مللالمرحليـة وفقـًا   ــبي اـلدولي رقم    إعـداد التقـاریر المـالـية المرحليـة،  ٣٤دولي رقم عـيار المحـاســــــــــــ إن ").  ٣٤("المعـيار المحـاســــــــــــ

مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أع  استناداً المرحلية جزة  المو الموحدة مالية  انات الستنتاج حول هذه البيامسؤوليتنا هي إعطاء 

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

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتمن طلب ة المرحلية ومات الماليف مراجعة المعلمن قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتأل
ت التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية ة وتطبيق اإلجراءااألشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبي

كننــا من الحصــــــــــــــول على  يــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمالمراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدول
فـإننـا ال نبـدي رأیـًا    ،على ذلـك  نـاءً لقيـام بـالتـدقيق. بدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة التي یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء االتـأكيـ 

بخصوص التدقيق.

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

.٣٤ولي رقم النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الد كافةمن 

إرنست ویونغعن 

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد:  الرقم 

٢٠٢٢  نوفمبر ١١
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



لهاوالشركة التابعة)ساهمة عامةم(ذیةیونيكاي لألغ

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذهالمرفق٢٠إلى  ١اإلیضاحات من لتشك
-٢-

المرحليالموجزالموحدالدخل بيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  تينالمنتهيأشهرالتسعةو تي الثالثة أشهرر تفل

أشهر المنتهيةالتسعةفترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
(غير مدققة)سبتمبر٣٠في(غير مدققة)سبتمبر٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألفإیضاح 

٣٧٧٬٦٣٢٦٨٬٦٠٣٢٢٩٬٧٠١١٩٠٬٣٩٢تادااإلیر 

) ٢١٢٬٢٢١()٢٧١٬١٥٨() ٨٠٦٬٤٤()٠٦٥٬٥٣(تكلفة المبيعات 

٢٤٬٥٦٧٢٣٬٧٩٧٧١٬٤٣٠٦٨٬١٨٠إجمالي األرباح 

ومصاریف إداریةاریفمص
) ٥٤٬٤١٥()٦٠٬١٩٥() ١٩٬٠٠١()٢٠٬٨٣٧(٤بيع وتوزیع 

١٬٣٩٣---التشغيليةاتحقستالمد قيإعادة 

القيمة االنخفاض فيخسائر
) ٢٣٤()٤٤٠١٬()٩٧(-التجاریة على الذمم المدینة

٣٬٧٣٠٤٬٦٩٩٩٬٧٩٥١٤٬٩٢٤للفترةالتشغيلية األرباح 

) ٦٬١٠٠()٦٬٠٠٧() ١٬٨٩١()٢٬١٧٠(تكاليف التمویل، بالصافي 

تثماریة ات االسار عقالخسائر تقييم 
) ١٬٩٢٥(---بالقيمة العادلة 

بالقيمةتقييم االستثماراتأرباح
من خالل  دلة العا 

-١٬٥٢٩--١٠أو الخسائر األرباح

٧٧١٤٨١٥٧٥٬٢٦٣١٬١دخل آخر 

٢٬٣٣١٣٬٢٨٩٧٬٨٩٢٨٬٥٣٠قبل الضریبة للفترةاألرباح 

) ٩٨٣()٣٢٣()٥٦()١٥١(، بالصافي ةضریبالمصروف

١٨٠٬٢٢٣٣٬٣٥٦٩٬٧٥٤٧٬٧للفترة األرباح 

العائدة إلى: األرباح 
١٨٠٬٢٢٣٣٬٣٥٦٩٬٧٥٤٧٬٧المجموعةمالكي 

السهم ربحية
–لسهم ا أرباح

١٧٠٧٬٠١٠٬٠٢٣٬٠٢٣٬٠(بالدرهم)ةاألساسي



لهاوالشركة التابعة)ساهمة عامةم(ذیةیونيكاي لألغ

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذهالمرفق٢٠إلى  ١اإلیضاحات من لتشك
-٣-

يالمرحلموجزالد حو مالالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

أشهر المنتهية التسعةفترة أشهر المنتهية الثالثةفترة 
(غير مدققة)سبتمبر٣٠في(غير مدققة)سبتمبر٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
همر دف  لأدرهمألف درهمألف همدر ألف

٢٬١٨٠٣٬٢٣٣٧٬٥٦٩٧٬٥٤٧فترة للاألرباح 

----للفترة ى األخر لشامل نود الدخل اب

١٨٠٬٢٢٣٣٣٬٥٦٩٧٬٥٤٧٧٬للفترة الدخل الشاملإجمالي

إلى: العائدالدخل الشاملإجمالي 
١٨٠٬٢٢٣٣٣٬٦٩٥٬٧٥٤٧٧٬المجموعةمالكي 





لهاوالشركة التابعة)ساهمة عامةم(ذیةیونيكاي لألغ

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذهالمرفق٢٠إلى  ١اإلیضاحات من لتشك
-٥-

الموجز المرحليالموحدالملكيةغيرات في حقوق التبيان
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعةلفترة  

أرباح ض ئا ف
عالمجمو غير موزعة إعادة تقييم ني نو قا احتياطي المال رأس 

ألف درهمألف درهمألف درهمرهمألف دألف درهم

٣٧٬٢٣٣)٤٬٩٣٩(٢٠٢٢٣٢٬٣٦٨٣٬١٥٨٦٬٦٤٦ینایر  ١يفكما الرصيد  

٧٬٥٦٩٧٬٥٦٩---(غير مدقق)للفترةالدخل الشامل إجمالي  

)٩٠٠()٩٠٠(---عضاء مجلس اإلدارة (غير مدققة)فآت أ مكا 

٣٦٨٬٣٢١٥٨٬٣٦٤٦٬٦٧٣٠١٬٩٠٢٬٤٣غير مدقق)(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في الرصيد كما 

خسائر ئض ا ف
عالمجمو متراكمةإعادة تقييم ني نو قا احتياطي المال رأس 

رهمألف درهمألف دألف درهمرهمألف دألف درهم

٢٦٬١٥٥)١٥٬٥٥٩(٢٠٢١٣٢٬٣٦٨٣٬١٥٨٦٬١٨٨ینایر  ١يفكما الرصيد  

٥٤٧٬٧٥٤٧٬٧---(غير مدقق)للفترةالدخل الشامل إجمالي  

٧٠٢٬٣٣)٠١٢٬٨(٣٦٨٬٣٢١٥٨٬٣٨١٨٬٦(غير مدقق)١٢٠٢سبتمبر٣٠في الرصيد كما 



عة لهاالتابوالشركة)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة  لموحدة ات الماليةالبيانا ة جزءًا من هذهالمرفق٢٠إلى  ١اإلیضاحات من لتشك
٦

رحليمجز الالمو دوحالمقات النقدیة التدفبيان 
غير مدققة)(٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعةلفترة  

أشهر المنتهيةالتسعةفترة 
(غير مدققة)سبتمبر٣٠في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهمألف إیضاح 

األنشطة التشغيلية
٧٬٨٩٢٨٬٥٣٠قبل الضریبةللفترةاألرباح

:دیالت للبنود التاليةتعال
٥٣٬٦٩٠٣٬٦٤٨كهالاست

٧٧٬٤٥١٦٬٩٢٤موجودات حق االستخدامإطفاء
١٬٤٤٠٢٣٤الذمم المدینة التجاریةاالنخفاض في قيمةخسائر  

١٬٩٢٤-بالقيمة العادلةالعقارات االستثماریةخسائر تقييم 
-)١٬٥٢٩(أو الخسائراحربالعادلة من خالل األمةتقييم االستثمارات بالقيأرباح
)٥()٣١(ثابتةد موجوداتمن استبعا أرباح
)٤٢٦()٢٤٢(حوزیعات أربا دخل ت
٦٬٠٠٧٦٬١٠٠تمویلتكاليف

١٬٢٤٧٧٩٣مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)٣(-إنهاء عقود اإلیجار

٢٥٬٩٢٥٢٧٬٧١٩
مل:عا أس المال الر التغيرات في

)٤٬٧٣٢()١٦٬٧٣٩(مخزون 
)٩٬٧٤٨()٧٬١٤٧(وآخرون مدینون تجاریون  

٢٦٨-عالقةطرف ذي ة من مبالغ مستحق
٦٬١٤٧٩٬٨٢٤*آخرون ریون و دائنون تجا 

)٥٣١(-عالقةاتف ذاطر ألمبالغ مستحقة 

٨٬١٨٦٢٢٬٨٠٠لياتالعمنمةالناتج یةنقدلاصافي التدفقات  
)٨٠٤()٦٧١(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
-)٩٠٠(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)١٢٤()٦٥٤(ةضریبة الدخل المدفوع

٩٦١٬٥٨٧٢٢١٬يليةالتشغاألنشطةمن ةاتج النیةالنقدالتدفقاتصافي

االستثماریةاألنشطة 
)٢٬٦٠٠()٣٬٢٦٢(٥ثابتةات جودمو إضافات إلى

٣٠٢)٣٧٥(ةبتدیعة الثا الو سحب(إیداع)/
٤٩٣٥مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة

٢٤٢٤٢٦توزیعات أرباح مقبوضة

)٨٣٧١٬()٤٦٣٬٣(ةالستثماریاألنشطة افي  ةالمستخدمیةالنقدالتدفقات  فيصا 

یليةو ة التماألنشط
)٦٬٩٧٠(١١٬٨٤٥فيات، بالصافيلس
)٤٬٥٠٤()٤٬٤٩٨(مدفوعةتمویلفة تكل

)٤١٠٩٬()٠٦٣٬٨(مطلوبات عقود إیجار مدفوعة

)٨٨٤٢٠٬()٧١٦(األنشطة التمویليةيفةالمستخدمیةالنقدالتدفقات  صافي  
)٨٤٩(١٬٨٩٩ه النقدیةدیة وشبقفي الن)النقصالزیادة/ (صافي 

)٣٤٣٤٬()٧٦٧٬٦(ینایر١في النقدیة وشبه النقدیة 
)١٩٢٥٬()٨٦٨٬٤(١١سبتمبر٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 

هر المنتهيــة أشــ التســعةفتــرة اللألــف درهــم إمــاراتي خــ ١٬٣٩٣بمبلغ تحقات التشغيلية لمسإعادة قيد اعلقة بملة غير النقدیة المتتضمن المعا ی*
).٢٠٢١سبتمبر٣٠في  



تابعة لهاركة الوالش)مساهمة عامة(ذیةیونيكاي لألغ
الموجزة المرحليةالموحدةةينات المالضاحات حول البياإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

٧

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

اي آنــديكــ یونملكيــة فــي شــركةالمــن حقــوق ٪١٠٠ة تمتلــك الشــركة نســب.المــاليدبــيســوق فــي مدرجــة الشــركة أســهم إنالســمو حــاكم دبــي. 
إن النشــاط . ٣/٧٤م وجــب ســجل تجــاري رقــ مســؤولية محــدودة فــي ســلطنة ُعمــان بمذاتالمســجلة كشــركةني ذ.م.م ("الشــركة التابعــة") كومبــا 

والشــركة التابعــة لــى الشــركةوُیشــار إواألیــس كــریم والمنتجــات الغذائيــة األخــرى.لتابعة هو تجــارة منتجــات األلبــان والعصــائرئيسي للشركة االر 
لمجموعة".ة بـ"اها مجتمعل

لتوزیعهــا فــي جميــع أنحــاء دول ائيــة واع المنتجات الغذواستيراد مختلف أنن والعصائر واآلیس كریماأللبا تعمل المجموعة في صناعة منتجات 
صـــتين شـــركة برخ بخصوصـــه تحـــتفظ الونال" والـــذيجاریـــة باســم "یونيكـــاي انترناشـــيالمجموعـــة التم تنفيـــذ أنشـــطةخـــرى. ویـــتلخلــيج والـــدول األا

ــاي انترناشــــــيونصــــــلنفتجــــــاریتين م ــم "یونيكــــ ــاي انترناشــــــيونال ش.ذ.م.م". ال ش.متين باســــ ــوان المســــــجل لاإن.ع" و "یونيكــــ ــو لعنــــ لشــــــركة هــــ
.العربية المتحدةدبي، اإلمارات ،٦٤٢٤ص.ب

.٢٠٢٢____________خ  یر رة بتا ل مجلس اإلداية من قبجزة المرحلمالية الموحدة المو ه البيانات العلى هذفقةمواتمت ال

بالمجموعةصة الخاالسياسات المحاسبية والتغيرات في ات الماليةأسس إعداد البيان١-٢
الماليةإعداد البيانات س أس

قــم ي ر الــدولللمعيــار المحاســبياً فقــ و ٢٠٢٢برســبتم٣٠المنتهيــة فــي أشــهرالتســعةلفتــرةيــة المــوجزة المرحلالموحــدة تم إعداد البيانات المالية 
."داد التقاریر المالية المرحليةإع""٣٤
الســنویة، ویجــب الموحــدة ماليــة صــاحات الالزمــة للبيانــات الواإلفالمعلومــات على كافة تشتملالالموجزة المرحليةالموحدة البيانات المالية إن

.٢٠٢١دیسمبر ٣١نتهية فيالسنة المكما فيوعة  للمجمة السنویالموحدة الية  انات الممع البينتزامبالأن تُقرأ  

ة توقعــة للســـنة الماليـــ ال تشـــير بالضــرورة إلـــى النتـــائج الم٢٠٢٢ســبتمبر٣٠ي المنتهيـــة فـــ أشــهرالتســـعةئج فتــرة لــك، فـــإن نتـــا ة علـــى ذو عــال
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتهية في  

مــة العادلــة رات بالقيواالســتثما یةاالســتثمار العقــاراتتثناء اســ ببــدأ التكلفــة التاریخيــة لموفقــاً ليــة المرح المــوجزة البيانات المالية الموحــدة عرضتم  
ة العادلة.الخسائر التي یتم قياسها بالقيممن خالل األرباح أو 

تــمو ،ى الشــركةلــدمةمســتخدالة عملــ باعتبــاره ال، بــدرهم اإلمــارات العربيــة المتحــدةة المرحليــة وجز المــ يــة الموحــدة البيانــات المالهــذهعــرض تــم 
غير ذلك.إذا أشير لدرهم إال فألقرب أإلى  قام  األر تقریب 

اریةمبدأ االستمر 
مجلــس اإلدارة أعضــاء رى یــ حيــث أساس مبدأ االســتمراریة على وعة للمجمجزة المرحلية مو الالموحدة ليـة البيانـات الما تم إعداد البيانات المالية

.عند استحقاقها ةللوفاء بالتزاماتها الماليكافيةدفقات نقدیة تو ح  ل ستحقق أربا قبمستفي اللمجموعة  اأن عمليات  إدارة المجموعةو 

المجموعةمن قبلبعةمتالالجدیدة والتعدیالت رات والتفسيالمعایير
ةلبيانــات الماليــ لــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد امرحليــة مماثالمــوجزة الدةالموحــ فــي إعــداد البيانــات الماليــةالمتبعــةبية لمحاســ ســات السيا إن ا
، والتــي٢٠٢٢ینــایر ١ي یســري مفعولهــا فــي اتبــاع المعــایير الجدیــدة التــ ، باستثناء٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في مجموعة  للدةموح ال

.رحلية الموجزة للمجموعةدة الملية الموح انات الما ى البيهري علثير جو تأ لها ليس

تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد.لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو 
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

٨

العمالءعقود  یرادات من  اإل-٣

عقود العمالء:فيما یلي تحليل إلیرادات المجموعة من 

أشهر المنتهية التسعةفترة لمنتهية أشهر ا الثالثةفترة 
(غير مدققة)سبتمبر٣٠في(غير مدققة)سبتمبر٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمف  ألدرهمألف درهمألف همر دألف

٦٣٢٬٧٧٦٠٣٦٨٬١٧٠٬٢٢٩٣٩٢٬١٩٠بيع البضاعة

السوق الجغرافية 
٤١٬٢٠٩٣٤٬٥٢٥١٢٣٬١٧٢٩٤٬٥٨٤ربية المتحدة ات العاإلمار 
٣٢٬٨٩٠٣٠٬٥٤٢٩٥٬٥٩٦٨٧٬٣٥٦عمان 
٥٣٣٣٬٥٣٦٣٬٩٣٣١٠٬٤٥٢٨٬أخرى 

٦٣٢٧٧٬٦٠٣٦٨٬٧٠١٢٢٩٬٢٣٩١٩٠٬
توقيت تثبيت اإلیرادات 

٦٣٢٧٧٬٦٠٣٦٨٬٧٠١٢٢٩٬٣٩٢١٩٠٬عينفي وقت م

لبيع والتوزیعاریة ومصاریفلمصاریف اإلداا-٤
أشهر المنتهية التسعةفترة تهية المن أشهرالثالثةفترة 

(غير مدققة)سبتمبر٣٠في(غير مدققة)سبتمبر٣٠يف
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درهمف  ألدرهمألف درهمألف همر دفأل

١٠٬١٩٢٩٬٢١٣٣٠٬٥٩٥٢٨٬١٣٤رواتب ومزایا الموظفين 
٣٬٢٣١٢٬٣٠٩٨٬٨٣٣٦٬٣٨٧ات التجاریةمصاریف السيار 

٢٬٦٠٩٢٬٣٦٦٧٬٤٥١٦٬٩٢٤ستخدام الجودات حق امو إطفاء
٦٩٨٦٤٦٢٬٠٢١١٬٩٤٦استهالك

مصاریف دعایة وإعالن 
٣٨٣٥١٤٤١٣٩ریف بيعية أخرى مصا و 

٠٦٩٬٤٤٣٢٬٤١٥١٬١١٨٨٥١٠٬أخرى مصاریف 

٨٣٧٬٢٠٠٠١١٩٬١٩٥٬٦٠٤١٥٥٤٬

سبتمبر٣٠هر المنتهية في  ة أشلفترة الثالثألف درهم٢١بلغ  ى مبالغ عقود اإلیجار التشغيلية بمتجاریة عل تشتمل مصاریف السيارات ال 
–٢٠٢١مبرسبت٣٠المنتهية في  أشهرالثالثة  فترة  ( ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠تسعة أشهر المنتهية في  درهم لفترة ال ألف  ١١٣مبلغ  و ٢٠٢٢
.)ألف درهم٣٤٤–٢٠٢١سبتمبر ٣٠ي وفترة التسعة أشهر المنتهية فهمر دف أل ١٠٣

الموجودات الثابتة-٥
ات اإلضاف

درهــم مليــون ٣٬٣موجــودات بمبلــغستحواذ على الالمجموعة با ت قام، غير مدققة)(٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعةخالل فترة 
مليــون درهــم٣٬٧. وبلغت مصاریف االستهالك مبلــغ )درهممليون ٢٬٦-) (غير مدققة٢٠٢١سبتمبر ٣٠(فترة التسعة أشهر المنتهية في 

–(غيــر مدققــة) ٢٠٢١ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي أشــهرعةتســ الة (فتــر (غيــر مدققــة) ٢٠٢٢ســبتمبر ٣٠في فترة التسعة أشهر المنتهيــة فــي 
).مليون درهم٣٬٦
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٩

ةالعقارات االستثماری-٦
. بموجب اتفاقية إیجار تشغيليةألطراف ثالثةمیتم تأجيرهأرض قطعة حق استخدامو سكن عمال ومستودعمنتثماریةساالالعقاراتتتألف

یتمتع بالمؤهالت  خارجي مستقل،ل مقيم عقاراتمن قب(مدققة)٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  ریةرات االستثما للعقا لعادلةاةتم تحدید القيم
.یتم تقييمهئة العقار الذي موقع وففيفي تقييم العقارات دة المعتمالخبرةو المهنية 

بالتالي لم  و (مدققة)،٢٠٢١دیسمبر  ٣١ذمنل  لعما اكنسلمستودع و لإلدارة بأنه لم یكن هناك أي تغيير جوهري في القيمة العادلة  اى  تر 
تثبيت –(غير مدققة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في(غير مدققة) (٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  يمتقيیتم إجراء إعادة  

ألف درهم).١٬٩٢٥مبلغ خسائر في القيمة العادلة ب

قياس القيمة العادلة 
دلة تسلسل القيمة العا 

–(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١(مليون درهم ٣٩٬٧قة) مدق (غير٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  ریةللعقارات االستثما يمة العادلة  قياس الق غبل
دمة. تخ يب التقييم المسألسالأساسية بناًء على مدخالت عادلةتسلسل القيمة المن٣ضمن المستوى ، والتي تم تصنيفها )مليون درهم٣٩٬٧

یجارعقود اإل-٧

.لمباني والسياراتواراضي ألعدد  من قطع اعقود إیجار لالمجموعةلدى 

ق االستخدامموجودات ح
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٣٤٬٩٢٤٤٢٬١٧٤ینایر١في  
٦٬٧٦٩٤٬١٨٥ةالسن/ل الفترةاإلضافات خال

)١٬٩٣١(-تصنيف للعقارات االستثماریةادة ال: إعناقصاً 
)٩٬٣٩٠()٧٬٤٥١(السنة/للفترةاإلطفاءصًا:ناق

)١١٤(-السنة/لفترةخالل ااءنهاإلناقصًا:  
٢٤٢٬٣٤٩٢٤٬٣٤في نهایة الفترة/ السنة

مطلوبات عقود اإلیجار
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)مدققة) (غير

٤٠٬٣٨١٤٥٬٩٩٤ینایر١في  
٦٬٧٦٩٤٬١٨٥ةالسن/ل الفترةاإلضافات خال

١٬٥٠٩٢٬١١٠اليف التمویلًا: تكزائد
)١١٬٧٩٢()٨٬٠٦٣(السنة/لفترةامدفوعات خاللصًا:  ناق

)١١٦(-السنة/لفترةخالل ااءنهاإلناقصًا:  
٥٩٦٬٤٠٣٨١٬٤٠في نهایة الفترة/ السنة
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١٠

عقود اإلیجار (تتمة) -٧

هر كما یلي:تظ

٢٠٢١بردیسم٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 
١١٬٥٤٧١٣٬٩٩٥متداولة

٠٤٩٬٢٩٣٨٦٬٢٦غير متداولة
٥٩٦٤٠٬٣٨١٤٠٬اإلجمالي

المخزون -٨
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهمألف

)قة(مدق(غير مدققة) 
١٥٬٩٧٠١٢٬١٠٨التعبئةادومو لخامالمواد ا
١٬٣٤٤٦١٥شبه الجاهزةئعالبضا 

٧٬٤٩٥٦٬١٤٨البضائع الجاهزة
٤٬٨١٩٢٬٦٧٧بضائع تجاریة

٥٨٩٬٦٢١٢٬٦مخازن المواد االستهالكية وقطع الغيار
٣٦٬٢١٧٢٧٬٧٦٠

)٤٠٢٬١()٠٠٦٬٢(ًا: مخصص المخزون بطيء الحركةقصنا 
٣٤٬٢١١٢٦٬٣٥٨

٢٧٨٬١٠٣٩٢٬١قيد النقلالبضائع  
٤٨٩٬٤٤٧٥٠٬٢٧

جاریون واآلخرون المدینون الت-٩

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٧٣٬٨٦٧٦٦٬٠٧٨لتجاریون نون ایالمد
)٥٤٢٬٢٣()٨٠٧٬٢٤(ةمتوقعالان  ناقصًا: مخصص خسائر االئتم

٤٩٬٠٦٠٤٢٬٥٣٦

٣٬٢٩٤٣٬٠٤٠المصاریف المدفوعة مقدماً 
٢٬٧١٣٣٬٣١٧نإلى الموردیمةالدفعات المقد

٤٣٥٢٬٩٠٢٢٬ذمم مدینة أخرى 
٥٠٢٬٥٧٧٩٥٬٥١
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العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات بالقيمة-١٠

دیسمبر٣١ر سبتمب ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
(مدققة)دققة) (غير م

١٥٬٩٣١١٥٬٧٧٣رة/ السنةفتفي بدایة الالرصيد  

:األرباح أو الخسائرن المدرج ضم
٥٢٩١٬١٥٨للسنةلفترة/خالل ادلةعا القيمة الير فالتغي

٤٦٠٬١٧٩٣١١٥٬الفترة/ السنةةنهایفيالرصيد  

ة تعمل في قطاع األلبان والدواجن.الستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المتداولة لمنشأ اتمثل

اإلدارةلالســتثمار مــن قبــل ة العادلــ القيمــة التغيــر فــيتقــدیرتــم ، (مدققــة)٢٠٢١بر دیســم٣١(غيــر مدققــة) و٢٠٢٢ســبتمبر٣٠ي فــ كمــا 
.البيانات السوقية القابلة للمقارنةباستخدام  

وتــم تصــنيف التقيــيم. أســاليبعادلــة بنــاًء علــى المــدخالت المســتخدمة فــي لســل القيمــة المســتویات فــي تسعــدةالقــيم العادلــة إلــى یــتم تصــنيف
تقييم المستخدمة.ألساليب الأساسيةعلى مدخالتمن تسلسل القيمة العادلة بناًء ٣ضمن المستوى لالستثماراتقياس القيمة العادلة  

قد في الصندوق رصدة لدى البنوك والناأل -١١

ما یلي:ملنقدیة شبه االنقدیة و المرحلي، تتألفالموجز لموحد افقات النقدیة  لغرض بيان التد
رمبدیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمف  ألدرهمألف

)قة(مدق(غير مدققة) 

١٬٩٩٨٩٧٩نقد في الصندوق 
٣٠٧٬١١٣٨٠٬١٠تةوودائع ثابدى البنوكأرصدة ل

١٣٬٣٠٥١١٬٣٥٩
)٧٬٩١٢()٧٬٥٨٤()١٢ح  وك (إیضا ن البنسحوبات على المكشوف مناقصًا:  

)٢١٤١٠٬()٥٨٩١٠٬(ثابتةائع الناقصًا: الود

)٧٦٧٬٦()٨٦٨٬٤(یة وشبه النقدیةالنقد

التــي ) درهــمألــف ١٠٬٢١٤-(مدققــة) ٢٠٢١دیســمبر ٣١(درهــم ألــف ١٠٬٥٨٩بقيمــةبنــوك علــى الودائــع الثابتــةالتشــتمل األرصــدة لــدى 
.العادیةالتجاریة  دة باألسعارليها فائوتترتب عسنةخاللتستحق في األصل  
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

١٢

تلسلفياا-١٢

دیسمبر٣١تمبر سب٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهملفأ
)(مدققة(غير مدققة) 

ة األجل:طویلالسلفيات 
٢٣٬٥١٨٤١٬٤٦٥ض ألجلر ق

)٥٤٧٬٢٥()٨٥٧٬٢٢(ض ألجلقر صير األجل من ال: جزء قناقصاً 

٦٦١٩٩٠٬١٥ض ألجللقر األجل من اطویلجزء 

:األجلقصيرةالسلفيات 
٥٤٬٦٥٦٢٤٬٨٦٤انةت أمإیصاال

٢٢٬٨٥٧٢٥٬٤٧٥ض ألجلالمتداول من القر ء  الجز 
٥٨٤٬٧٩١٢٬٧)١١(إیضاح  وكالبنالمكشوف منسحوبات على

٠٩٧٬٨٥٢٥١٬٥٨

والــذي مليــون درهــم إلــى قــرض ألجــل ٢٥بمبلــغبأســعار مخفضــةفــواتيرللئم ا بتحویــل الرصــيد القــ المجموعــة، قامــت  السنة الســابقةل  خال)١
هــا ثــم بعــدمنكــللهــمدر فألــ ٧٥٠قســط شــهري بقيمــة ١٢ل ن أو كــو ن یأعلــى ، ٢٠٢١یونيــودأ فــيقســطًا تبــ ٢٥داد علــى تحق الســ ُیســ 

ة نســببرض فائــدةعلــى القــ تترتــبو . درهــمألــف ١٬٠٠٠ثــم القســط النهــائي بقيمــة ألف درهم١٬٢٥٠مة كل منها قسط شهري قي١٢ذلك  
.سنویاً ٪٦نى  أشهر بحد أد٣سنویًا على سعر إیبور لمدة ٪٤٬٥

.جزئيــاً ي رأس الخيمــةاء مســتودع فــ لتمویــل تكــاليف إنشــ جــل مــن البنــك التجــاري خــالل الفتــرة، حصــلت المجموعــة علــى تســهيل قــرض أل)٢
ألــف درهــم ٧٧٨وحصــلت المجموعــة علــى مبلــغ .أشــهر٣إیبــور لمــدة ســنویًا علــى ســعر ٪٤٬٥ألجل فائدة بنســبة ب على القرض  وتترت

.غير متداولنهأ بألف درهم منه٦٦١مبلغ ي تّم تصنيف ذوال،  كما في نهایة الفترة

وتنازل عن الذمم المدینة.المخزون و والمعداتجب رهن على اآلالت ك مضمونة بمو إن السلفيات من البنو )٣
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١٣

ن التجاریون واآلخرون نولدائا-١٣

سمبردی٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهم ألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٢٬٤٩٤٤٤٬٦٤٠دائنون تجاریون 
٨٬٣٩١٨٬٩٥٩لدفع ودائنون آخرون الغ مستحقة امب

١٬٤٧٩٢٬٧٥٣دفعات مقدمة مستلمة
٣٨٦٢٥١فة المستحقةضا ضریبة القيمة الم

٨٥٨٥توزیعات أرباح مستحقة

٨٣٥٬٦٢٦٨٨٬٥٦

طراف ذات عالقةألاالمعامالت واألرصدة مع-١٤

اإلدارة العلياموظفيویضات تع)أ
ا یلي:كمهيفترة  الخالل  اآلخرین  العليا ارةاإلدوظفيوملس اإلدارة  أعضاء مج إن مكافأة  

شهر المنتهية أالتسعةفترة ة أشهر المنتهيالثالثةفترة 
قة)مدق(غيرسبتمبر٣٠في(غير مدققة)مبربتس٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٤١٩٤٠٢١٬٤٧٧١٬٢٢٣مزایا قصيرة األجل 
٢٢٥٠١٢٣٨٥ةنهایة الخدممكافأة 

٤٤١٤٥٢٦٠٠٬١٣٠٨٬١

(غيــر مدققــة) (فتــرة التســعة ٢٠٢٢ســبتمبر ٣٠ألــف درهــم لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي ٢٠٣ة بمبلــغ ألجــل مكافــأ تشــمل المزایــا قصــيرة ا
ألف درهم).١١٣–(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  

ن خرودائنون آ)ب 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

همدر ألفدرهمألف
(مدققة)دققة) (غير م

٨٦٧٧٠٦دارة العليا اإلموظفو 
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

١٤

الدخلمخصص ضریبة-١٥

زم الشــركة التابعــة بضــریبة الــدخل وفقــاً . تلتــ انهــا فــي ســلطنة عمــ نفــذة مــن قبــل شــركة تابعــة لق مخصص الضریبة بعمليات المجموعة المیتعل
ة الــدخل روف ضــریبثبيت مصــ شركة التابعة بتقامت الالخاضع للضریبة.نة عمان بناًء مستوى دخلها یبة الدخل المطبقة في سلطلقوانين ضر 

بتمبرســـ ٣٠أشــهر المنتهيـــة فــي التســعة(غيــر مدققــة) (فتـــرة ٢٠٢٢ســـبتمبر ٣٠التســعة أشـــهر المنتهيــة فــي لفتــرة ألــف درهـــم٣٢٣بمبلــغ 
ة المطبقة في سلطنة عمان.(غير مدققة)) وفقًا لقوانين الضریبهمألف در ٩٨٣–٢٠٢١

ألــف درهــم) كمــا فــي ٦٥٥–(مدققــة) ٢٠٢١دیســمبر ٣١ألف درهم (غير مــدقق) (٣٥٨خصص الضریبة البالغ إدارة المجموعة أن مترى 
ستيفاء مطلوبات الضریبة الخاصة بالمجموعة.یخ إعداد التقریر كاٍف التار 

–(مدققــة)٢٠٢١بر دیســم٣١((غيــر مدققــة)٢٠٢٢ســبتمبر٣٠ف درهــم كمــا فــي أل١٬١٢٨ة بمبلغ جلضریبة المؤ جودات الند مو بیتعلق
دیســـمبر ٣١ألــف درهـــم (٧٬٥٢٢بمبلـــغ األخــرى المؤقتـــة قيـــتالتو فــروق و بخســائر الضـــریبة المرحلـــة غيــر المســـتخدمة)ألــف درهـــم١٬٠٩٤
وفقــاً ، وذلــكألــف درهــم)٧٬٢٩٣ؤقتــة األخــرى بمبلــغ ة وفــروق التوقيــت المرحلة غيــر المســتخدمبخسائر الضریبة المتتعلق –مدققة)  (٢٠٢١

لالستفادة من األرباح الضریبية المتوقعة في السنوات التالية.على تقييم اإلدارة ألسعار الضریبة السائدة بناءً 

لتزاماتال اطارئة و ت الالمطلوبا-١٦

مبردیس٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمم دره

)(مدققة(غير مدققة) 

-٨٣٣االعتمادات المستندیة

٥٩٨١٬٥٩٨١٬ات الضمانخطاب

امات الرأسماليةااللتز 
–(مدققــة)٢٠٢١ســمبر دی٣١(مليــون درهــم٢٬٧٤مبلــغ (غيــر مدققــة)٢٠٢٢ســبتمبر٣٠الرأســمالية القائمــة كمــا فــي بلغــت االلتزامــات

للمصنع.م تبرید  ونظا ت عا ستودتي تمثل التكاليف المتكبدة إلنشاء من درهم) والمليو ٤٬٣٢

الدعاوى القانونية
ئمــة لــدى لــدعاوى قا وى القانونيــة القائمــة. وال تــزال جميــع هــذه اعــة بعــض الــدعا ، كــان لــدى المجمو (غيــر مدققــة)٢٠٢٢ســبتمبر٣٠كمــا فــي 

نيــة وتــرى بأنــه ال یلــزم أي ایا القانو حالــة جميــع القضــ عــةالنهــائي. قامــت اإلدارة بمراج صــدار الحكــمإو ي انتظــار جلســات االســتماع المحكمــة فــ 
ال شيء).–(مدققة)٢٠٢١دیسمبر٣١((غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠مخصص إضافي كما في 



تابعة لهاركة الوالش)مساهمة عامة(ذیةیونيكاي لألغ
الموجزة المرحليةالموحدةةينات المالضاحات حول البياإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

١٥

سهمربحية ال-١٧

.عدد األسهم القائمة خالل الفترةعلى المتوسط المرجح لالفترة  احأربيم قسیتم احتساب األرباح األساسية للسهم بت

أشهر المنتهية التسعةفترة ة أشهر المنتهيةالثالثفترة 
قة)مدق(غيرسبتمبر٣٠في(غير مدققة)مبربتس٣٠يف

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف

٢٬١٨٠٣٬٢٣٣٧٬٥٦٩٧٬٥٤٧لف درهم)باأل (للفترةاألرباح
٥٠٠٣٦٧٬٣٢٬٠٥٠٣٦٧٬٣٢٬٥٠٠٣٦٧٬٣٢٬٠٠٥٣٦٧٬٣٢٬(سهم) المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠٧٠٬١٠٠٬٢٣٬٠٢٣٠٬األرباح األساسية للسهم 

ها.لسهم عند ممارستفف على ربحية الم تقم المجموعة بإصدار أي أدوات والتي قد یكون لها أثر مخ 

عداد التقاریر القطاعيةإ-١٨

كافــة إن . ت الغذائيــة األخــرى ا لمنتجــ واآلیــس كــریم واوهــو منتجــات األلبــان والعصــائر إلعــداد التقــاریرفــي قطــاع واحــد فقــط المجموعــةعمــل ت
وبيــانجز المرحلــي مــو الموحــد الالمركــز المــالي فــي بيــانح عنهــا تــم اإلفصــا التشغيلي/القطاع المعد للتقاریربمات ذات العالقة الخاصة المعلو 

.مرحليةموحدة الموجزة الاليانات الماليةبلحول ااإلیضاحات  و المرحليجزالموحد المو شامل  الدخل ال

وذلــك التخــاذ قــرارات حــول تقيــيم غيلية للقطــاع ومتابعــة النتــائج التشــ خــاذ القــرارات هــم المســؤولون الرئيســيون عــن اتإن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــىیـــ .األداء ــتنادًا إلـ ــا یتماشـــ تم تقيـــيم األداء القطـــاعي اسـ ــغيلية ویقـــاس بمـ ــع األربـــاح أو الخســـائر التشـــغيلية فـــي األربـــاح أو الخســـائر التشـ ى مـ

ككــل بشــأن المعلومــات حــول المنتجــات والمنــاطق الجغرافيــة، حســبما المنشــأةاتإفصــاح ر وتظهــ المــوجزة المرحليــة. البيانــات الماليــة الموحــدة
ة المرحلية هذه.حول البيانات المالية الموحدة الموجز ٣اإلیضاح  ، في  ٨لدولي إلعداد التقاریر المالية  المعيار ایتطلب 

:كما یليفصاح عنها تم اإل،  عداد التقاریر القطاعيةإ ٨ة رقم ليعداد التقاریر الما ولي إلالدمعيار  السبح المعلومات اإلضافية الالزمة إن 

:الرئيسيون العمالء
٪ من إجمالي  ١٠أكثر من  العمالء  أي منیرادات من  اإللم تمثل  ،  (غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠لمنتهية في  اأشهرالتسعةة  فتر خالل

.)ال شيء-(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠منتهية في الأشهرالتسعة(المجموعة إیرادات 

القيمة العادلة لألدوات المالية-١٩
بات المالية.موجودات المالية والمطلو األدوات المالية من التتألف

ات عالقــة واالســتثمار يمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة و التجــاریين واآلخــرین ك والمــدینين البنــو األرصــدة لــدى يــة مــن لالموجــودات الما تتــألف 
ــة مـــ  ــة العادلـ ــائرو خـــالل األربـــاح ن بالقيمـ ــألف المطلو الخسـ ــة مـــن . وتتـ ــات الماليـ ــدائنين التجـــاریيالســـفليات بـ ســـتحقة المبـــالغ المخـــرین و اآلن و والـ

القة.عذاتطرافأل

، تترتــب علــى الســلفيات ٢٠٢١دیســمبر ٣١وكمــا فــي يــة ال تختلــف بصــورة جوهریــة عــن قيمتهــا المدرجــة.المالعادلــة لــألدوات إن القيمــة ال
ظمة.على فترات منتمراجعتها ُتعادطویلة األجل فائدة بأسعار متغيرة 



تابعة لهاركة الوالش)مساهمة عامة(ذیةیونيكاي لألغ
الموجزة المرحليةالموحدةةينات المالضاحات حول البياإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

١٦

(تتمة) اليةدوات الملعادلة لألالقيمة ا-١٩

لعادلةيمة القاتسلسل 
د واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:تالي لتحدیالتسلسل الالمجموعةتستخدم 

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

خالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر لعادلــة (مــدمــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة ادنــى األب تقيــيم تســتخدم الحــد ني: أســاليستوى الثا الم
مباشرة)، و

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

م قياســها بالقيمــة التي تــ التالية والعقارات االستثماریة ة ليدوات الما باألجموعةالماحتفظت، ٢٠٢١دیسمبر٣١و٢٠٢٢برسبتم٣٠كما في  
العادلة:

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

لثالث االمستوى الثاني المستوى المستوى األول 
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف (غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

ل ة من خالة العادلاالستثمارات بالقيم
٠٤٦٬١٧--٤٦٠٬١٧رأو الخسائاألرباح  

٧٤٦٬٣٩--٧٤٦٬٣٩العقارات االستثماریة

لثالمستوى الثا المستوى الثاني توى األول المس
درهمألف  درهمألف درهمألفدرهمألف (مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١

لة من خالل لعادمة ااالستثمارات بالقي
٩٣١١٥٬--٩٣١١٥٬رباح أو الخسائراأل

٧٤٦٬٣٩--٧٤٦٬٣٩ةالعقارات االستثماری

موسمية النتائج-٢٠

ن لســنة، التــي تقــع خــارج فتــرات الــذروة، بشــكٍل كبيــر عــ ليــات بعــض أربــاع اية ألعمــال المجموعــة، قــد تختلــف نتــائج عمرًا للطبيعــة الموســمظــ ن
 تكــون إیــرادات العمليــات موزعــة بشــكٍل ). وبنــاًء عليــه، قــد اليفالل فصــل الصــ ذروة (أي خــ في مواسم الي تقع ع السنة األخرى، التنتائج أربا 

لسنة.لمع األرباع األخرى  كليًا  بلة للمقارنة ات كل ربع سنة قا ، ومن ثم قد ال تكون نتائج عمليالماليةلسنةلألرباع األربعة امتساوي على  


