
^4^هساهْه شرك^ ء اك^وصه فودكو قرئ، 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية والبيانات الخراحعة تقرير 
مدققةارغير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 



الحامضقب.ء.خودكو 
Foodco Holdin3،،^c

الإدارةتمريرمجس 
يونيو 30ق اشهدالمتتهة لسة اس 

2020محيض  30الفنّ الطم محق ما امخسرة الرحلة للرحلة المالية اكتك تفهم ش.م.ع ايتقضة قويم ترتة إدارة مجلس بمر 

k\K

؛^٥٠٥شوك وئوزبع اصيراد رتبمسس شكل انجه'مبسةد"الجم،ة'( ربمز اصة للشدكةريدكص الأممطةحيثسش الأمل■ نطق إلصهدبء الشركأ نسى 
م.ب(بممأ.والأمل التراث دإدارت محندنر يكنك المبلتر• والأسيراث الأسمر وسدرد اممة الأدواق نى الأسمر الى بالإضئآ السدأ، ايدببأ الأموات ليلة لم 

ر،نمابرئلأتنين 140.778; 2019)دونم»م رهمصسسوسالأمرس-ابمس63  2020يرض  30ض هثتم مء ط ض ايرادلت ي،ت 
.نينيرءم(.40.302: 2019)يئن،رم  36.767تم U اهدكت مص-ِ اكرأ 

fieعن.الأولي اشير لكنة ايالبة التتعج تهليل ان 
الأمطتهمحج ض نما واستر. الأرباح حلال >( سلة باصة سلاللاّمرك اصة ني التغيرلت نمض ا-رهم سم ^j،  5.246ستغ س انمنة الإررادات نمد ٣

رانميكداسرات اكجدية 

ا1فورتم

رالاقص(الئادأر 201سو2020س

اسمخ
التبأريةالأنشطة 

اسأةاليعة تميعس بلين اسيهت، — اسرات 

الت؛،سكواترئالأّشاوات، 

الشيقةاسهم حاض إلى اسل؛ الضرة 

اكليآممياس ملغص يلي فبما 

طقىإ،ىبإحِئصى
الأبرلدات

بمش)الضر»(/اّ
أكركةلمهم حللي إلى شكآ للغترء الضر؛ 

اكر؛لكيءريرعء(

36,924محادات 
,ها551))الخسارءأ/اميحسرة 

محرادك

لاغم؛الربح 

محرادات
ادذسارةللغمء

لأراس
للفم؛المحاي؛ 

سئلضئسئ
المتدارلأالموجودات 
إلثاولةض الموجودات 
المتداولأايللوبك 
المداولأفبر آلمحللويات 

ئتركعاصهم حملي إلى المحنية الملقية حم.ق 
للسهم)ير،ماالغمين التبما 

اسواسليام.محشق ?هدف صبموفه امحاّية بمم؛غالآذشْلع امإ■؛، ض ه 

ندةسمجلسالإتاد3
اسءليس0اسم>غاصمي 

ّأرد4سطىالإواو» 

9,233

(17,755)
(41,557)

33,086

7و:,8

(62,460)
(81,168)

(148,338)
(37,637)

(507)

1,036

44,705
39,611

-114ةو

-72%
-49%

(36!757)
140,778
(40,301)

(104,140)-74%

مم،ر«م

رالتهص(النائم 2019أدمح 202ممحْ

انمبلخ

(4,775)
(36,767)

(0.31)

140,778

)20ذ04(
(0.34)

(104,140)
(7,534)
3,535

ا0.03ر

-273.1%

//فُرهم

2019يسمر 202يدلمده
الإيادْ/ااصس(

سملغ

396,447
471,259

124,812

478,797
511,298

141,880

(82,350)
(40,039)
(32,293)
،17,068)
(72,913)

(0.61)-22.7%

محا



EY
+ ٢٩٧١  ٤١٧ ٤٤•• ماتف: ويونغ إرضت 

r  ٢٣٨٢ناكص:  ١٣١بميد صندوق  ITU ٩٧١ +

abudhabi@3e.ey.comالطابق^.نمثنتاورآ 
ey.corn/mena I٠١ ، منىعانمأ ا-ل

ادفتلس0ل
المتحدةاوسدة الإمارات أبوخلبيا 

المختصرةانموحدة اثمرحلية انمالية الييانات مراحعة و،ورير 
عامةمسايمة شركة • التايضة قودكو شركة اداوة مجلس اعشاء السادة إلى 

التابعةوثركاتها ر"الشركت"إ عامة مساسة ثركة - الئابضة فودكو لشركة ^؛ ٠٣١١الموظ الْرحلي المالي المرةز بين بمراجعة منا قس 
لفترتيالموحد المرحلي الشامل اليخل وبيان الموحد، المرحلي الضاتر أو الأرباح وبيان  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في كما "المجموعة"(، رمعأ 

المرحليالعقلية التدفقات وبيان الموحد المرحلي المساهمين حقوق في التغيرات وبيات التاريخ، نلك في المنتهيتين اسهر والمنة أشهر الثلاثة 
الخاليةالبيانات صء العادل والعرض الإعداد عن مسوولة الإدارة إن والايضاحات, التاريخ ذلك في المنتهية أشهر المنة لفترة الموحد 

هذهحول استنتاج إبداء هي مسوولسئا إن //مرثه٠ /نهشه ا!وقارور  ٣٤رم التولي الخحاسبة لخعيار وفقأ المختمرة الموحدة المرحلية 
بهاقمنا التي المراجعة أعمال إلى استنادا المختصرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات 

الراجعةنطاق 
ملقىقبل من ممرحدء //مرثة //ملة /ر4طرئت "مر/حعة  ٢٤١•رقم انحراحعة بأعمال المتعلق التولي للمعيار وفقآ مراجعتنا تمت لقد 

خاصةالشركة موفلغي مت بالأستفسار رنبسية بصفة محدد,ة الوحدة المرحلية الخالية المعلومات مراجعة إن ِ /نم،تشصثثمح' الص1او1ت 
يشالمراجعة نءلاق إن أحرى, مراجعة وإجراءات الخالية للمعلومات تحلطية مراجعة ء وباجرا والخحاسبية الخالية الأمور عن الم|1ووني، 

كقةعن عليه نحمل أن يمكن الذي التأكيد على الحمول نستيليع لا وبالتالي الدولية التشقيق لخعايير وفقا يتم اللي التتئيق نطاق عن كشرأ 
الحسابات.متتقي رأي نبيي لا فانيا لذلك ونخلرا التنئيق أعمال حلال الجوهرية الأمور 

الأكتاج
يتملم للمحموعة المرفقة المختمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات بأن نعيقي تجعلنا أمور أية علمنا إلى بميل لم مراجعتنا، على بناء 

.٣٤رقم الدولي المحاسبة لخعيار وفقآ الجوهرية، النواحي كافة من رعدادها، 

احمد^ ١١ 
شريك

ويونغإرنست 
١٨١ القيد; رقم 

٢٠٢٠أغطس  ١٣
أبوظبى

الصهدادةاليانممة محرنغ  ٠٠إرضت 4ؤمسه ؤ غمو 



ش.م,ع,القابضة شركة 
الموحدالمرحلي؛ الخسائر او الأرباح بيان 

مدقئةارغير ٢ • ٢ ٠ يونيو ٣ • في المنتهية اسهر والمنة اسهر !لثلاثة 

'هبمم ٣٠//سه/ثمرسمههم 
.آ أء r.r.

'؛هم ٣٠الثلاثة/سهصستهئمحي 
.r.r ٢٠١٢

يرهم يرمم يرهم يرمم ايضاح

\0\,\لأ/ح.أ\

(١٣٨.,١٨ره،/؛■,
٣٦,٦٣٨,٢٢٧

(١٣,٠١٣،,٤١)
٨٦,٩٩١,١٠٤

(٦٩,٣٠٦,٦٣٦)
٣٠,١٢٤,٦٠٨

(١٨,٧٢٣,٣٤٤)
٣الإيرادات 

الملأه_اتتككة 

٧٣.,٢,٧٥٩ (،,٧٧٠,٢٨٦) ١٧.٦٨٤,٤٦٨ ١٦.٤٠١,٣١٤ رالتسرة(الريح إجمالي 

(١٤,٢٣٧,٤٦٤)
(٨,٥٩٠,٤٤٢)

(٨٦,٧٢٥.,١٢)

(٧٠٧٤٢,٧٦٢)
٩.,١٣.

(١٣,٩١٢,٠١٩)
(٣,٨٢٥,٢٠٩)

(٨٠,٤٠٦،,١٣)

(٩٢٠,١٩٦)
٠٨.٣٦٩

(٨٠٣٢,. ٩١٨)
(١٤٨,٩٢٠)،,
(٦,٢٠٢,٩٦٥)

(٧,٢٥٨,٣٤٠)
.١٣,٠٩

(٩,٠٩٠,٢٢٦)
(١,٠٣١,٠٠٠)
(٦,٨٥٣.٠٠٧)

(٩٢٠,١٩٦)
(٧٨١١٧٠)

والإداريةالمعاريف 
والتوزيعالببع مصاريف 

التمويلتكالف 

الأحرىالمتينة والنمم العيينة 
احرىإيرادات 

(٣٩,٨٨٠,٢٣.) (٢٦,٨٧٤,٨٩٧) (٨,٢٣٣,٠٨٥) (١,٠٨٠,٨٨٠) ةللفي الحسدارة 

,.؛(٣٠١,٦٣٤)
٤١٦,٤٠٤

(٣٦,٧٦٦,٨١٨)
(١٠٨,٠٧٩)

(٨,٦٤٨,٢٥٣)
٤١٤,٦١٨

(١,٩٩٣,٧٠٩)
(٨٧,١٧٦)

إلى؛العائد الربح )الض.اوة( 
الشركةاسهم حاملي 

العمطهلرةغر الحقءو، 

(٣٩.٨٨٥,٢٣٠) (٢٦,٨٧٤,٨٩٧) (٨,٢٣٣,٥٨٥) (٨٨٠,.٢,١٨)

("٣٤) (.,٢١) (.,٠٧) (.,.٢)
حامليإلى العانية لد.هم والمخهضة الأطسة اكمانر 
٣١ الئركة اسهم 

المختصرة.الموحدة المرحلية الخالية البيانات هذه من حزءأ ١ ٧ إلى ١ من المرممة الإضاحات تثكل 
٣



ش.م.ع.القابصة فودكو شركة 
الموحدالمرحلي الشامل الدخل بيان 

امدققة رغير ٢ • ٢ • يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر والستة اقهر للثلاثة 

يلقرة١كسLرة 

اvخرى؛الشاملة الضارة 
yظ/نىطن/ؤرطحمشيه م/س 

الضانر//صرحي•او 
المدرجةللأسشترات المائلة القيمة في التفيرات صافي 

الأنرالشامل التخل خلال من المائلة بالقيمة 

للئترتالأترى الشاملة الضارة 

لممترةالشاملة الحارة إجمالي 

إلى:انماد الشامل انمخل رالضارة( إجمالي 
الشركةآسهم حاملي 

المسؤترةغير الخقوق 

ص،؛و ٣٠/رثلأيه/ضسهيم 
.r.r ؟r. i

يرمم

,.٨.,٢(ر٨٨ْ

نرهم

٨٠٢٣٣,٥٨٥١)

(٢٢,٢٩٢,١٧١)( ١٢.؛,٣٠٠٨٣)

(١٢,٤٠٣,٠٨٣ )(٣٢,٢٩٢,١٧١)

(١٤,٤٨٤,٤٦٨ )(٥٢٥,٧٥٦)٤.,

,.؛إ٦٦٣,٧٢٠)( ١٤,٣٩٤,٧٠٣)
(٨٩,٧٦٠ )١٢٧٠٩٦٩

محبمم ٢٠/وةة/ثمنىسمهةض 
r.M ٢٠٢٠

يرممدريم

(٣٩,٨٨ْ,٢٣.) (٣٦,٨٧٤,٨٩٧)

(١١٦,٤٨٥,٥٤١)( ٣٦,١٠٣,٤٠٠

(١١٦,٤٨٥,٥٤١)( ٣٦,١٠٢,٤٠٠

(١٥٦,٣٧,.٧٧١)( ٧٣.,٢٨٠٣.٢

٧٢,٩١٢,٨١٠ )(١۵٦,٧٦٢,٦٠٣)
٣٩١,٨٣٢( ١١٠,٤٩٧

..بآ,آها(٧٧١)( ٧٣.,٢٨,٣٠٢)( ٤٠,٥٢,ه٧٥٦)( ١٤,٤٨٤,٤١٨)

المختمرة.الموحدة المرحلية الخالية البيانات هذه من جزءأ ١ ٧ إلى ١ من المرفقة احات الإبمتتثكل 



ش.م.ع.القاصة قودكو قمكة 
الموحدالمرحلين الخالي المركز بيان 

ْدقةإرغير  2020محونمحد  30في 

/مضئ*

الموجودات
المتداولةغير الموجودات 

اتوالمعنالمتلكات 
الملموسةفير الموجودات 
الاستخدامحق موجودات 
اكلؤعرقد _ljjA ايشارات 
عتآريةاسشارات 
الأخرالشامل النخل خلال من العائلة بالسأ ميرجة اسسارات 
اخرىموجويات 

ال1لاو1ةالموجودات 
المخزون

'لخطراد 'لأرباح خلال *ن 'ليايلة بالتيمة معرجة اسمارات 
الأخرىانميبمة والقمم المييية التجارية القمم 

الملأتةذات الأألراف من اممتحتة المبالغ 
البئهيةوالارمدة النقد 

الموجوداتاجعم 

واسليوهأتالمّماسن مقلق 
انمصاسنحقؤق 
الخالراس 

نعونياحتياطي 
نظشىاحتياطي 
المائلةالقيمة احتياطي 

محتجزهباح ار 

الشوكةاممهم حاملي الى العانية الملقية ،هتؤق 
امسيءلرئغير الحقوق 

اكس1،عينحمق اجمالي 
ايظوياث
المتداولةغير المطلويك 
كرفلمينالخيمة نهاية مكافات محميمن 
الإيجارغترد محللوبات 

دائنةمحتجزات 
والسكانالقروض 

المدداولةانمطلويات 
والملقياتالترومر 

الأخرىاكاjذة والقمم الدائنة التجارية القمم 
الإيجارهنود مْللوبات 

الملائةذات الأطراف إلى المسنة المبالغ 

الطلوييت،اجمعي 

المساهمينحةُق ا؛بمالي 

الظاهريخلنن علي احمد 
الإدارةمجلس رنمحس 

الكتبيسه احمد درويس راشد 
الإدارةمجلس رسن ناتب 

ض300202

رض،حةتم

46.144.757
1.631.870

17.493.239
23.531.636

266.160.868
110.347.540

5.949.510

2019سر31
يرمم

6.156.582
1.942.157

23.059.1 14
22.525.635

306.160.868
145.504.463

5.949.510

511.298.329 471.259.420

16.429.234 39333.814 7
288.307.385 227.846.059 6
168.632.944 64.477.991 8

1.312.328 1.264.473 12
4.115.031 63.524.758 و

478.796.922 396.447.095

990.095.251 867.706.515

هّه00.00021 120.00ه.ه00
60.000.000 ؛00006ه؛00
60.000.000 60.0ه0ه.0ه

(130.732.117) (166.878.104)
213.329.227 176.562.409

322.597.110 249.684.305
3.795.661 3.680.164

326.392.771 253.364.469

4.773.078 4.800.D90
15.278.046 10.817.171

380.322 418.941 11
121.448.119 108.776.099 10

141.879.565 124.812.301

415.284.874 422.410.790 10
97.253.896 53.391.780 11
7.990.044 9.111.493
1.294.101 4.615.682 12

521.822.915 489.529.745

663.702.480 614.342.046

990.095.251 867.706.515

حاقضمحمد 

السمي ا!الرنيس 

الموحدةالمالية البيانات هده من جنءأ 7ا إلى ا من انمرمة الإضاحات تثكل 



س.م.ع.ا1تادضة فودكو شركة 
الموحدالمرحلي اكسأهمين حقوق في التغيرات بيان 

اميممة رغير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في انمنتهية للفترة 

ساينأيرآا.آرْدممة(

للغترةالربح رالمار٠إ 
الأندىاكرأاكا،لأت 

لهترةالشا،ل اليخل راكارْإ إجمألي 

٢١٦رايضاح رباح توزيعات 

ّدقة(رغير ٢ • ١ ٩ يونبو .٣ ني 

شابماإ؛ر.آ.آر،دممت(

لهرةالمLرة 
الأنرىالساطة الشارة 

للترةالشاعلة الضارة إجعالي 

عدققة(رغير ٢ • ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في 

ايلراس 
لريم

١٢■

١٢.

١٢■

JiLdl ا؛م،طد،/يمانم/مربم

/ث،لهيممردي
ُرءم

'ثالهس'ط،مي
لرهم

١٢

/راحرسجرك/ثإدبيءسي//عمحتة 
يرمميرمم 

٢٤٠٠٧.٩,٩٧٢( ٢٦٠٧٨٢,٢٢١١

ضالطوق اش سندت سمكة ثوق 
سطرءطثي/سءما/صركي 

١٤٠٦١٩٠٩■

١٤٠٦٦٩٠٩

٤١٠٤٥٢٠٢٢١

٣.٠٧٣٢٠١١٧

٣٦٠١٤٥٠٩٨٧

يرمم

ْه٨٠٩٢٧,٦0١

١٠٦٣٤١( ٤٠٠٣٠١,١٣٤١.
٦٠٠٩٦٩١( ١٠٧٩١٠٠١٩١

) ٦٢٠٦٠٣١( ٤٢•,٩٢,٧٠١١

(١٢,

١٦٥١٠٤٨ ٢٩١٠٦١٧٠٢٦٩

١٣٠٣٢٩٠٢٢٧٥٩٧٠١١

٦١٠٨١٨١( ٢١٠٧٦١٠٨١٨١
٤٥٠٩٨٧١

١٢٠٨.٥١( ٣٦١٧٦٦١٨١٨١( ٣٦٠١٤٥٠٩٨٧

(٨٤١٣٠٠ ١٦٦١٨٧٨١١١٧١٠٠٦٢٠٤

(٤•
(١١٦

(١٠٦

درٌتم

٣٠٤٦,،٧٦٣
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المختصرة.اكوحدة المرحلية الخالية البيانات هذه من حزءأ ١ ٧ إلى ١ من المرفقة الإضماحات تسكل 
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,م.ع.ش القابضة فودكو ثركة 
الموحدالمرحلي اليقدية التيفقات بيان 

٢٠٢•يونيو ٣ ٠ في المنتهية للفترة 

الأ|ىئئتالأيقيلأ 
للقترةالشارة 

التاليآثللتئود تصلان 
استهلاك
الاستخدامحق موجودات استهلاك 

ملموسةفير موجودات إطغاء 
التمويلتكاليف 

للوظقيناك^هة تجاية مكافات محضيصر 
العائلةبالقيمة الخترجة للأستثمارات العائلة القيمة في التغيرات صافي 

الخمانراو الأرباح خلال من 
الأخرىالمتينة والغمم الخدمة التجارية للغمم المتوقعة الائتمان ضارة مضّص 

الأرباحتوزيعك الرادات 
الخسانراو الأرباح خلال من المائلة بالقيمة مترجة استمارات بيع من )ربح( خسارة 

ومعدانممتلكات استبعاد من ربح 
الحركةبطيء المخزون مخممى 

الخامل:المو راس في التغيرات 
المخزون

الأخرىالمتجه والذمم المتجه التجارية الغمم 
الملاقةذات الأْلراف من الممتهنة المبالغ 

الأخرىالدائنة والغمم الدائنة التجارية النمم 
الخلاقةذات الأهلراف إلى المسقطة المبالغ 

المليانفي( زالخستخيم من المولد التقي 
استشاراتسراء 

استتماراتاستبعاد من متحملات 
افيفوعةالخيمةلنموخلنين نهاية مكانان 

اكلويرقين عقارية لأسثثعارات امافات 

انتثغبليةالأنشعلة رالخستنشمةفي( النقييةمن التدفقات مافي 

الأسماريةالأسلأ 
ومعدانممتلكات سراء 

معداتر ممتلكات استبعاد من متحملات 
مستلمةالأرباح توزيعك 

الاستشاريةالأنشطة من التقنية اكفقات صافي 

اكؤيلطالألمنملأ 
بنكيةقروض من متحملات 

بنكيةهموهس سداد 
الإيجارعقود مهللوبات سداد 

مدفوعةارباح توزيعك 
4دمت^لمولي خاليفه 

التعوليةالأئشطه من في( رالمستحيمة التقنية اكفقات مافي 

بعايلهوما النقد في النيادة صافي 

يناير١ في يعادله رما النقد 

يونيو*١ ٠ في يعالله وما التقي 

النقديةغير المعاملات 
ومعدانممتلكك إلى عقارية استمارات من تحويل 

/ُضئِ

١٦
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المحمرة.الموحدة المرحلية الخالية البيانات هذه من جزءأ ١ ٧ إلى ١ من المرفقة الإيضاحات سكل 



ش.م.ع.القابضة فودكو شركة 

المختمرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضماحات 
مدقئةا)غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

الفرئئلوهات 

المربيةالإمارات دولة ابوظبي1 إمارة في تاسيسها تم عامة، ساهمة شركة هي ر"الشرقة"إ، ش.م.ع. الثابضة قويكو شركة إن 
المسجلالمنوان إن الخالية. للأوراق ابوفلبي سوق في الشركة وإدراج تنغليم تم  ٠١٩٧٩عام في الشركة تاسيس تم اكتحدةا 
الختحدة.المربية الإمارات أJوذلبي، الميناء، زاد، ميناء ، ٢٣٧٨ب ص هو للشركة 

الموادوتوزبع استيراد في رنيسي بشكل "الخجموءة"ا ب مجتمعة إليها رنشار التابعة وشركاتها للشركة الرنيسهة الأنشهلة تدمتأ_( 
والأعمالالمعارات وإدارة وتطوير في الأستئمار إلى بالإضافة المتحدة، المربية الإمارات دولة في المنزلية والأدوات المذانية 

الاستثماراو تاسيس وكتلك الأعمال، ختل نفس في تعمل التي الشركات في الاستثمار او تاسيس الشركة اهداف تتضمن التجارية٠ 
يولةوخارج داخل رالأستئمارات المليان كافة في والدخول المذانية، المواد وتعبنة معالجة مجال في تعمل التي الخميانع في 

لكتحدة_المربية الإمارات 

٢٠٢٠أغسطس ١ ٣ بتاريخ الإدارة مجلس لقرار وفئآ المختمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات إصدار اعتماد تم 

هاممحاسبي ميدا ٢ ر ١

تجاوزتالتاريخ، نلك من واعتبأرأ ، ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في المنتهية للقرة يرهم  ٣٦٠٨٧٤٠٨٩٧بمبلغ خسارة المجموعة تكبدت 
اليقينعدم من جوهرية حالة وجود إلى الموامل هذه تشير درهم.  ٩٣٠•  ٨٢ ٠٦٠٠بمبلغ المتداولة موجوداتها المتداولة مهللوباتها 

الاستمرارية.نحبدا وفقأ الاستمرار على المجموعة قترة حول هامة بشكوك تلقي، قد 

شكوكتوجد لا انه حيئ، الاستمرارية مبدا لأفترامى وفقأ المختصرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات باعداد الإدارة قامت 
استحقاقهاعند بالتزاماتها بالوفاء لها سيسمح مما اعمالها من كافية نقدية تدفقات تولد سوف وأنها موقنا الجز تعتبر كما جوهرية 

الإعداداساس  ٢٠٢

انمحاسبيالغرف 
المائلةبالقيمة المدرجة الاستثمارات باستثناء التاريخية التكلفة لخبدأ وفئأ المختمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات إعداد تم 

التيالقارية والأستثمارات الأخر الشامل الدخل خلال من المائلة بالقيمة المدرجة والأسنسرات الخسانر، او الأرباح خلال من 
العادلةالقيمة يتم 

للشركةالمرض عملة وهو ردرهم؛، المتحدة المربية الإمرات بدرهم المختصرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات عرض تم 
للْجهوءءةالوظفة والدْلأ 

الاثالمحان 
وهيالمرحلية" الخالية "التقارير ( ٣٤١رقم الدولي؛ المحاسبة لخعيار وفقا المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات إعداد ممم 

المتحدةالمربية الإمارات دولة فى بها المعمول القوانين لخت3للبات كنلك تمسل 



,م.ع.ش القايضة فودكو شركة 

المخضرةالموحدئ المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 
٠دوقةإ)غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رتمة(الإعداد اساس  ٢٠٢

رسةاالامتثال بيان 
التالية^التابعة للشركات الخالية والبيانات للشركة الخالية البيانات على المختمرة الخوحدة الخرحلية الملية البيانات تثشل 

ممرْة

لينذانيةنلمواد الوطقيت الواحة 
شٍم_خالغذائية للمواد الوطنية فونم 
٠٠ذ.م.م النوجثة نلخثعات ال بي فائق 

الوطنيةلشديفذ.م.مابدْلبي 
ملكية— الغذائية للمواد الوطنية ايوفلبي كة ثر 

ضديةذ.م.م*

ّضير ٢١سمهيو  ٢٠//ظسر،ثد مسي/ساف 
.r.r ٢٠١؟

المتحدةالعربية الإمارات 
انمتحدةالعربية الإمارات 

الغذائيةالمواد تعبنة 
المعناعمالتموينراعمال خدمات 
انمتحدةالعربية الإمارات رالتحزين والتخليص الشحن حدمات 
الختحدةالعربية الإمارات بالجملة الغذائية والمراد التموين حنمات 
المتحدةالعربية الإمارات Jالحملة الغذائية والمراد التموين حنمات 

9لأ,^\.7
ْ/ا.\،بم؛/

؛;١٨,٧٠

ب\.7

.7هلأ.\'ب'

خش.م الغذائية للمواد الوطنية فويكو لثركة تابعة شركة هم؛ ذ.م.م فردية ملكية — الغذائية للمواد الوطنية أبوظبي شركة ن إ* 

فائقفي بالكامل ملكيتها تحويل  ٢٠٢٠ابريل ٢ ٦ في الخنعثد المنوية الخمومية الجمعية اجتماع في المجموعة مساهمو قرر ** 
.٢٠٢'يناير ١ س اعتبارا ش.م.خ، الغذائية للمواد الوطنية فويكو التابعة شركتها إلى ذ.م.م اللوجمتية للخدمات ال بي 

التوحيداساس 
توحيدبمم المجموعة عليها سيْلر التي التابعة الشركات عمليات المختمرة الوحدة المرحلية الخالية البيانات هذه يعضمن 

حتىتوحبدها وستمر الميهلرة، على الخجموعة فيه تحميل الذي التاريخ وهو الاستحواذ، تاريخ منذ بالكامل التابعة الشركات 
الميطرةمذa ف، تتوقف الذي التاريخ 

اثعاديتم متوافقة محاسبية سياسات باستخدام للمجموعت، الخالية التقارير فترة لنفس التابعة للشركات الخالية البيانات إعداد تم 
بالكاملالمجمومة داخل المعاملات عن الناتجة والخسانر والأرباح الداخلية والخصّاريف والإيرادات والمعاملات الأرصئ.ة كقة 

قبلمن بها المحتفظ غير التابعة الشركات موجودات وصافي، الخسارة او الدخل صافي من جزءا الميدلرة غير الحقوق تمش 
الخاليالمركز بيان في الخلكية حقوق وصمن الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان في منفصل بشكل عرضها ويتم المجموعة 

المجموعة.مساهمي كحقوق منفصل بشكل انموحد، المرحلي 

الهامةال٠طسدية المياسات "؟رأ 

الموحدةاّلية البيانات في؛ الخطلوبة احات والافمالمعلومات كافة علك، المختصرة الخوحدة المرحلية اّلية البيانات تتضمن لا 
للمجموعةالمنوية الموحدة الخالية البيانات مع ش١ءتها ويجب الخالية، التقارير لإعداد الدولية للمعلير وفقأ إعدادها يتم التي؛ الكاملة 

إلىبالضرورة ٢ • ٢ • يونيو ٣ ٠ في( الخنتهية أشهر المنة لفترة النتائج يثير لا كلك، بالإضافة . ٢٠١٩ييسمبر ٣ ١ في كما 
٢١٢١ديسمبر ٣ ١ في، الختتهية الخالية للمنة الختوقعة النتائج 

قبلمن؛ الخطيئة المياسيات مع متوافقة المختمرة الخوحدة المرحلية الخالية البيانات إعداد في، الخعتمدة الخحاسبية ارياسات إن 
المعاييرتطبيؤ؛ باستثناء ، ٢٠١٩ييسمبر  ٣١ش انمنتهية وللمنة ش كما للمجموعة الموحدة الخالية البيانات إءداد أوداء الجموعة 

أوتفسير أو معيار لأي المبكر بالتطبيق الخجموعة تقم لم ٢. ٠ ٢ ٠ يناير ١ من اعتبارا الفعالة الجديدة والتعديلأت والتفسيرات 
بعد.فعال غير ولكنه إصداره تم أخر تعديل 



ش.م.ع.القابضة فودكو ثركة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 
امدققة نغير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رJتمةاالهامة انمحاميية السياسات ٢ ٣, 

المجموعةقبل من انمطتقة الجديدة والتعديلأت والتسيرات انمعايير 
أدناْ|وارد هو كما  ٢٠٢،في الحيدة والتعديلأت المعير من المديد باعتماد الأولى، للمرة المجموعة قامت 

الأعمش؛تعرف I٣رقم المالية التقارير لإعداد الدولي المعيار على عديلات ت ٠
المحاسبةومعيار ٩ رقم المالية التقارير لإعداد الدولي والمعيار ٧ رقم الخالية التقارير لإعداد الدولي المعيار على عديلات ت ٠

القاتلة؛معارمعش تعقل تفق فيمق //ماله الأدوات ؛ ٣٩رقم الدولي 
؛تعرف ٨] رقم الدولي المحاسبة ومعيار ١ رقم الدولي، المحاسبة معيار علؤ، عييلأت ت ٠
والخالية؛ للتقارير المفاهيمي، لإهنار ا ٠
ا؟ ثوكد /رسئقه الإيجار /شثر/ت I ١ ٦ رقم الخالية التقارير لإعداد الدولي، المعيار علم، عديلات ت ٠

_J_( ، للمجموعة,المحمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات عليق جوهري تائير والتعييلأت والتصيرات الخملير هذه لتْلبيق

الهامةوالتقديرات لأحكام ا ٢

ارياساتتْلييق ائناء الإدارة وضعتها التي الجوهرية الأحكام كائن المحمرة، الموحدة المرحلية الخالية البيانات هذه اعداد عند 
ولإس^^كما الموحدة المالم^، اف^^ت< الط^ق^ ظي المؤكدة فمس لاتقدراذ^ وادم^^در 

ادناه؛المذكورة ١ ٩ كوفيي بجانحة ثتلق ما باستثناء  ٢٠١٩ديسمبر ٣ ١ في، المنتهية 

ركمك؟ 
إ١ ٩ ركوفد كورونا فيروس تقشير تمينف إلؤر حلاله من توصلت تسمأ المالخية المحة منفلمه اجرت ، ٢٠٢٠مارس ١ ١ في، 

الخواملمن عيي بسبب  ٢٠٢٠مارس إلى يناير من؛ الفترة في، كبير بشكل النسل أسعار انحفضت نلك، إلؤ، بالإضافة كوباء, 
تعليؤ؛تم الحكومة، لأمر وتنفيذا المملأء، حركة في، انخفاضا لاحؤ، فئرقت الشركات شهدت لذلك، ونتيجة والاقتمعادية, المياسين 

المامة,والخرافؤر الترفيهية الخرافؤ؛ وإغلاق موقتآ المفر 

والهيناتالمركزي والخمرف الختحدة المربية الإمارات دولة حكومة اتحذت ، ١٩كوفيي لوباء الملبي الأثر من التحفش بهدف 
الختحدةالمربية الإمارات دولة واقمياد التجارية الأعمال لدعم واصدريتقوجيهات تدابير١ الأحرى المستقلة والتنظيمية القضانية 

علىالضغيل من التحفش و الاجتماعي التباعد حلال من المستمرة الأعمال وتسهيل النهائية، المواعيد تمنيد ذلك في بما عام، بثكل 
المتحدة,المربية الإمارات دولة فير والميولة الائتمان 

تائيرومدة مدى يزال لا لنلك، بسرعة, والتماعد التيلور في، للتحديات، والشعب الحكومة استجابة ^٠ فير بما الوضع، ستمر 
إجراءيمكن لا كما المرحلة، هذ0 في، بدقة بها التنبؤ يمكن لا اليي، المستقبلية التطورات على، ويعتمدان مؤكدين، غير الأوضاع هذه 

هذهتوثر ان يمكن ذلك، من الرغم وعلير المحمرة, الموحدة الخالية البيانات هذه اعتماد تاريخ في، للتأثير به موثوق تقدير 
الخالٍ،,ووضعنا النقدية وتدفقاتنا الخستئبلية الخالية نتائجنا على، التيلورات 



ش.م.ع.القابضة فودكو شرهة 

المختصرةالموحدة المرحلية المالية البيانات حول اضاحات 
مدقئة()قير ٢ • ٢ • يونيو ٣ ٠ 

ا

الإيرادات

راآالسلأء مع العنود من الإيرادات 
رب،العنارية الاحارات من الإيرادات 
رج(الأسارات من رالشانر؛ الإيرادات 

الملأءمع العقود من الإيرادات ؛ا 

لبضانعاص 
الإدارةرسوم 

رالتخنينالشحن 

١لعقاريةالأستئمارات من الإيرادات ،؟(ا 

الإيجارايرادات 

الأستئماراتمن رالضانر؛ الإيرادات ج؛ 

الأرباحتوزيعات ايرادات 
استماراتبيع من الربح رالمارةا 

الْدراللأسارات العائلة التيمة في التغيرات مافي 
الخانراو الأرباح خلاو من العائلة بالقيمة 

يونيو•٣ محي سئمه محنتية/سهي 
٢٠؟ ٢٠٢٠ ١

يرممدرهم 
رضورغيو 

.١٠.٣٠٤,٧٢

0٨٠٩.7*اا,

,؟ا"خر.ا٨٠٣

٣٠.١٢٤,٦٠٨٨٦,٩٩١٠١

يونيو•٣ محي امملاه/سمراممهق 
r. if r.r.

يرٌم
رءيٍمءئهم

رمم
بمقؤئمرغير 

١٠١,•١٤,٩٩١

٣٦١,٠٦٩

ro,. .A,؟AA

١,٢٣١,١٧١

٠,٣٠٤,٧٢.٩٤,١٦٦,١٧٩

يوئيو•٣ /شمرمحسهقمحي مثب 
يرمم
سئمرض 

يرمم
متقمرضخِ 

٨,٩٠٧,١٣٠٩,٤٧٤,٣٠٨

يونيو'٣ تحي اشهرمحسهه الثلاثة 
.٢٠٢

يرمم
سقمرض 

يرمم
رغءِمنقم

١٠٢٣٦,٠٦٠

(٤١.,٨,٤٣٨)
(١٤٠,٠٣٢)
١,٨٨٣,١٨٦

انمتهمنمرآسلأض'ممحس
r. ti ٢٠٣٠

يرمم
رءيىسقيم

ترمم
مسمرض 

٦٣٨ ٩٤,١٦٦٠١٧٩,

١٧.٤٦١,١٧٠ ٩١٤٧٤,٣٠٨
(١٦٠٦٤٩,٤٣٣ )(١٨.٤٧١,٠٨٦)

١٨٦,٨٩٧,٩٦٠

٤•١٧.٩٧٦٠٤
(٦٤,٠٩٦,٦١١)

٧٧٧٠٧٠٨,.٢٦,٦٣٨٠٢٢٧١٤

ٌوإٌو ٣٠/ئث/سءر/وسهةتحي 
٢٠٢٠

يرمم
سقمرض 

.rأر

يرمم
ذقمرض 

٣٦,٩٢٣,٦١٧

٧١٧,٠١١

١٧٧٠٢٦١,٩٦٧

٣٧,٦٤٠,٦٣٨١٨٦٠٨٩٧,٩٦٥

يوئيو ٣٠/و،،ثة/سٍرممتهئمحي 
.٢٠٢  M٢٠

يرمم
سئمرض 

يرهم
رضْسم

؛٧٠٩٧٦!,'٧٠١٧٠٤٦

مبمرءم قي اشبر رلية 
٢٠٢٠

لرم(
سئمرض 

٢٠ ١٩

يرهم
مسمرض 

٨,٤٠٢,٠٦٠١٧.٥٠٣,٨٧٨

١٨٠.٦٤.٢٧٩

(٢١,٦٢٨,١٨٠ )٢,٨٦٠,٧٧٧

(٨٤٠٤٦٦,٢٦٦)( ٠١٢٤٦,٤٧١)( ١٨,٣٩٢,٠٨٧

(٦٤٠٠٩٦, ٦١١)( ١٨٠٤٧١,٠٨٦)( ١٦٠٦٤٩,٤٣٣)٠٨٦٢,٨٠٢

١١



ش.م.ع.القائمة فودكو شرقة 

المختصرةالموحدأ المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 
مدققة()غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

التطؤيرقيد العقارية الاستثمارات 

المنة/ الفترة حلال آضافاين 
٥(رإيضاح اكقارية الاسدثمارات إلى المحول 

درهم
رءيرردوقهتم

٢٢,٠٢٠,٦٣٠

٢٢,٥٣١,٦٣٦

لرمم
رحققة؛

١١٨,٨٧٠,٣١٤
٢٧,٥٣٨,٢٥٧

١٢٣,٨٨٢,٩٣٦١)

٢٢,٥٢٥,٦٣٥

العقاريةالأسشارات 

الخستودعات
المكه ١٠٠^^^^ 
والمكنيةالتجارية — الخباني 
القاريةالأستسرات على المائلة القيمة خسانر مخصمى ناقصاإ 

كماالمنة / القترة خلال الخقارية الاستثمارات في الحركة كانت 

٢٠ ٢٠_  ٢٠
درهم

٦١, ٥٦٠,٨٦٧

٨٠,٦١٣, ٢٢٤

١٩٩,٩١٧,٩٣٦
٧٥, ٩٣١, ١٥٩١)

,٨٦٨٢'

.مامدسيرأا
درهم

رميم

١٠٨, ٤٤١,٨٠٢

٨٠,٦١٣,٢٢٤

١٩٩,٩١٧,٩٣٦
(٨٢,٨١٢.,٩٤)

٣٠٦, ١٦٠,٨٦٨

يناير١ في 
(٤ رايصاح التهلوير ص الخئارية الاستثمارات من المحول 
والمعدانالممتلكات إلى المحول 

القريةللامدثمارات المادلة القيمة فى التغير 

T.Y._r»

يرمحم
رءير4أثقةتم

٣٠٦, ١٦٠,٨٦٨

٢٦٦, ١٦٠,٨٦٨

.ماموسر؟ا
لرهم

رميممه/

٢٣., ٠٩., ٠٢٦

١٢٣,٨٨٢,٩٣٦

(٤٧,٨١٢,٠٩٤)

٣٠٦, ١٦٠,٨٦٨

للتغيرنتيجة والمعدان الممتلكات إلى شيء( لا ٢^ ٠ ١ )٩ درهم بقيمة عقرات تحويل المجموعة إدارة قررت 
سنةٍ ٢٠مدى على استهلاكها تم حيث الأستحدام في المثبت 



ش.م.ع.القابضة فودكو شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية المالية البيانات حول اوض_احات 
ْ^دsئةا)غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

الاستثمارات

الأحرالشامل اليحل خلال من العائلة بالئيمة اكدرجة الاستثمارات 
الحساتراو الأرباح حلال من العائلة بالهيمة المدرجة الاستثمارات 

درمحم
دمرض 

١١٠,٣٤٧٠٥٤٠
٢٢٧٠٨٤٦٠٠٠٩

٣٣٨٠١٩٣٠٠٩٩

،ماملسمبرأا
رهم

أدممهتم

١٤٥٠٠٠٤٠٤٦٣
٢٨٨٠٣٠٧٠٣٨٥

٤٣٣٠٨١١٠٨٤٨

من]الأحر الشامل الدخل خلال من العادلة بالقيمة المدرجة الاستثمارات تتكون 

المتحدةالعربية الإمارات داخل متداولة ملكية حقوق اسهم 
المتحدةالعربية الإمارات خارج متداولة ملكية حقوق اسهم 
المتحدةالعربية الإمارات داخل متداولة غير ملكية حقوق آسهم 
المتحدةالعربية الإمارات خارج متداولة غير ملكية حقوق آسهم 

٢٠ ٢٠ئرمحؤر  ٣٠
درهم

رءيرسقهتم

٩٧١٤٩٧٠٠٢٧
٠٠٩٩٩٠٣٣٤
٦٠٢٨٥١٨۴٨

٥٦٠١٣٤١

١١٠٠٣٤٧٠٥٤٠

يرهم
رميم

١٣٢٠٠٣١٠٧١٦
٦١٠٦٢,٨٣٦

٣٦,0١٣,٩ه
٨٩٥٠٩٥٨

١٤٥٠٥٠٤٠٤٦٣

الضانرأو الأرباح خلال من العادلة بالقيمة المدرجة الاستثمارات تتكون 

انحتحدةالعربية الإمرات داخل متداولة ملكية حقوق أسهم 
المتحدةالعربية الإمارات خارج متداولة ملكية حقوق أسهم 
المتحدةالعربية الإمارات خارج متداولة سلع 

*مشركة صناديق في اسنشارات 

٢٠ ٢٠;يسر  ٣٠

ررمحم
رءيرم1ئققتم

٢٢٤٠٤٤٦,١٥٠

١,٧٣٣٠٢٣١
١٠٦٦٦,٦٧٨

٢٢٧٠٨٤٦,٠٥٩

r٠١1دuدبر٣١

ترهم
رْدههم

٢٧٨,٢٧٢١٢٢٤

١,٦٥٢,٣٢٤

٨٠٣٨٢,٨٣٧

٢٨٨٠٣٠٧٠٣٨٥

علاقة,ذو ْلرف قبل من المجموعة لمالح مشتركة صناديق في بالاستثمارات الاحتفاظ تم 

١٣



ش.م.ع.القابضة فودثو شرهة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول اوض|1حات 
امدققة رقير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رسةاالأستئماوات 

يلى;كما الاستثمارات فى الحركة كانت 

أسماواتثراء 
اسماراتأضال 

اسلةاتسة في النشر 

المنةالتئرة/ نهلة في 

عن ibLJlراصا< 

خلآل'صاو
//نسعر

.٢•٢ هسر  ٣٠

در*م
iUujjcJ؛

TAA.r.V.TAo

0T,. .A,UT5

(١٠٧,٢٢١,*٠١٤)

٢٣١..٩١,٠٢٠

,ا-،أ,ه،٤٧١)

٢٢٧,At٩ْ.,٦

مصيسئسمهسسثيسم س،-سثعنص 
//دض//ث،،شم'زغر

•ملإرميرءمأم

درءم
يقمرض 

١٤٠,٠٠٤.٤٦٣

٩٩٦,٤٨٢

١٤٦,٠٠٠,٩٤٠

(٣٦,١٠٣,٤٠٠)

١١٠,٣٤٧,٠٤٠

1لأر,إحاراسم
r.سيروا

لرم

٨٨,٢٤١.,٣٠٧

(٣٤,٤٢٨,٠١٤)

٣٨٢,V.٧٠٦٢٧

(٩٤,■•؛,٢٤٢)

٢٨٨,٣٠٧,٣٨٠

غر y/j_،/نمش 
.مامسسروا

ثمرعم

٢٠١,٠٨٢,٢٣٩

(٣١٣,.٢٢.٠١)

٢٤٩,٤٧٠,٧٣٠

(١٠٣,

١٤٠,٠٠٤,٤٦٣

/رم؛أكةوالسلاووات آلموحرو/ت aJjUJI/مممة
يتمالتي المالية الأوراق في، والامتئمارات القارية الامهتثمارات باستنثاء الميلفاة بالتكلفة انمجمومة استثمارات كافة قياس بمم 

بالتكلفةالخالية والخهللوبات للموجودات العادلة القيم إن المهلغاْ, بالتكلفة الخالية الخهللوبات كافة إيراج تم العادلةٍ بالقيمة قياسها 
ِالموحد المرحلي ١لخالي المركز بيان في إدراجها تم كما الدفترية قيمها تئارب الخطفاة 

الدقدرمإاسلوبي حسيب المالية والحللوبات لكوجوداثت العائلة القيمة لنحيي التالي الهرمي التسلسل الخجعوعة سث^دم 

والتيالمماممة المهللوبات او للموجودات الئشْلة الأسواق في هعنلةا رغير متداولة أسعار هي الميحلأت تكون ١; المستوى 
القياس؛تاريخ ض إلهها الوصعول للخنشاة يمكن 

إماالألترم، او للأمل قابلةللملاحهلة الأول، الخميوى المدرجةميمن الثاولة الأسعار بخلاف المدخلان، تكون ٢؛ الخميتوى 
ومباسر؛ غير بشكل أو مباشر بشكل 

الالتزام.او للأمل، للملاحئلة قابلة غير المدخلان تكون ٣; الممهتوى 



شركة  فودكو  القابضة  ش.م.ع.

امم^اطت  حول  الد1اىت  المالية  المرحلية  الموحدة  الخده^^ٍو
 ٠  ٣ يونيو   ٠  ٢  •  ٢ )غير  مد٥٥<(

الأسثمارات  رسةا

يوضح  الجدول  التالي  القيم  العادلة  للأستثمارات  في  الأوراق  المالية  بما  في  ذلك  مستوياتها  في  هرمية  القيمة  العائلة.

ممتري  ا

رردم

٢

رردم

ا1ستوى  ٣

يرمم

 ٢*  ٢•  r» رءير«أققتم
الإشارات  الخرط  ي الأرباحاو  اس

!لإض
يرمم

٢٢٦,١٧٩,٣٨١

١,١٦٦,٦٧٨

;:

٢٢٦,١٧٩,٣٨١

١,٦٦٦,١٧٨

أمهم  متداولة
سلع  متداولة

١٢٧,٨٤٦,٠٠٩
■■

٠٩.,٢٢٧,٨٤٦

٤٩٦,٣٦١ ,م.ا

٦,٨٠١,١٧٩٦.٨٥١,١٧٩;
١٠٣,٤٩٦,٢٦١

سمبسسثيشمس/ىشظغر
اسهم  متداولة
امهم  قير  متناولة

٣٤٧,٠٤.٦,٨٥١,١٧٩,.١١
"

١٠٣,٤٩٦,٣٦١

٣٣٨,١٩٣,٥٩٩٦,٨٥١,١٧٩
•

الأمس٢٣١,٣٤٢,٤٢٠

>لإض
يرمم

او4طويى  ٣

يرمم

الحري  ٣
يرمم

مسترى  ا
يرمم

٢٧٩,٩٢٤,٥٤٨

٨,٣٨٢,٨٣٧٨,٢٨٢,٨٣٧

٢٧٩,٩٢٤,٥٤٨

٣١ ب   أ  ٢٠

الأطش1رات  /كرحة  ظقيمة  ال،اثلة  س  خلال  الأرمأحأو/نمطتمر
اسهم  سشاولة

م^،اددوإ  ى4

٢٨٨,٣٨٥
■

٨.٣٨٢,٨٣٧٢٧٩,٩٢٤,٥٤٨

٩٤,٠٠٢.,١٣٨

٩١١ :,آ.؛,ب
أسهم ٩٤.٥٠٢.,١٢٨ سداولة

أسهم  غير  متناولة

٤٦٣ ,؛■ه, ١٤٥٩١١ .آ■؛,٧
■

١٢٨,٠٩٤,٠٥٢

٤٣٣,٨١١,٨٤٨٩١١ الإصالي..٨٠٣٨٢,٨٣٧٤١٨,٠١٩,١,آ•؛,٧

لم  تكن  هناك  تحويلات  بين  المستويات  خلال  القترة,

١٥



ش.م.ع.القابضة فودكو شركة 

المختميرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول الضاحات 
مدققة(رغير ٢ • ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ 

انمخزؤن

البيعلإعادة البضانع 
الأستهلاكيةالمواد 

الحركةبطيء المخزون مخصص ناقصات 

لي؛كما الحركة بطيء المخزون مخصاس في الحركة كانت 

يناير١ في 
المنةا المح^،ل 

المنة/ السرة خلال المعكوس 
المنة/ الفترة خلال الخشعلوب 

الأخرىانمدينة واشم انمدينة التجارية الدمم 

ميينةتجارية ذمم 
المدينةالتجارية للذمم المتوقعة الاسمان خساتر محصيص ناقص|اث 

انيس^لءهن صسلطة هبالع 
الموردينإلى مقدمأ صدفوعة مبالغ 
عقارياستثمار بيع مقابل مدينة ذمم 
اخرىمدينة ذمم 

مقدمأميفوعة مبالغ 
الأخرى،المدينة الذمم على الختوقعة الائتمان خسائر مضمر ناقصا؛ 

عقاري*استثمار بيع مقابل المدينة والذمم الموردين إلى والملفات 

'٢دJسبر٣١٩١ »ميرسر،م،م
درهم درمحم

رميم رمرسمم

١٦,٢٣٤,٦٣٦ ٣٨,٠٩٨,٨٢٨
٩٤٩,٣٢٥ ٢,٠٧٠,٢٩٠

١٧,١٨٣,٩٦١ ٤٠,١٦٩,١١٨
(٧٥٤,٧٢٧) (٨٣٠,٣٠٤)

١٦,٤٢٩,٢٣٤ ٣٩,٣٣٣,٨١٤

٢٠ا وسمير؟ أم 
يرمم درمحم

رْدمحهتم رضسقم

,؛٠٤٧,١٨١ ٧٠٤,٧٢٧
٤٦٥,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠١

(٢,٦٦٥,٢٨٩) .

(٩٢.١٦٥.,١) (٢١٩,٤٢٤)

٧٥٤,٧٢٧ ٨٣٠,٣٠٤

.آآموسسر؟ر ّميرسأر.م.م
درهم درمحم

رميم رءٍر4ءةقهتم

١٨٢,٥٢٣ل٨٥٨ ٥٨,٦٠٦,٦١٨
(٢٥,٥٤٥,٨٩٠) (٢٢, ٢٠٣,٢٨٩)

١٥٦,٩٧٧,٩٦٨ ٣٦,٣٠٣,٣٢٩

٢٠٣,٧٧٤ ١٣, ٠٣٣,٦٧٠

٦,٢٢١,١٩٣ ٨,٧٠٦ُ٧٤٠
. ....٦٣ . ....٩ ١٠

٢,٢٨٢,٠٥١ ٣,٢٣٣, ٠٢٣
١٠١٦٤,٦١٨ ١٠٢٧٣, ٠٤٤

(٤,٥١٧,١٦٠) (٤,٥٢١.٨٢٠)

١٦٨.٦٣٢د٩٤٤ ٦٤, ٤٧٧,٩٩١

١٦



ش.م.ع.القائمة فودكو شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول الضاحات 
٠دقئةا)غير  ٢٠٢•يونيو ٣ ٠ 

رسةاالأخرى المدينة واشم المدينة ااتحارية لد4م ا ٨

لير؛كما السنة / الفترة حلال المدنية التجارية الذمم على الختوقعة الائتمان حسانر في الحركة ظن 

المنة/ الفترة بداية في 
المنة/ للفترة المحمل 

المنة/ الفترة خلال الخشعلوب 

المنة/ الفترة هاية نم 

»٢'T يونيو '٣ 
ورمحم
مدققة؛رغير 

.٢٠,٠٤٠,٨٩

٩٢,.٠٣٦

(٤٠٣١٣,١٣٧)

٢٢٠٢٥٣٠٢٨٩

.٢سمير؟! رم 

يرهم
ومد3و4؛

٢٥٠٨٢٧٠١٦٢

١.٨٠١٧٨٠٧

(٨٠٤٥٩٠٩٧٣)

٢٠٠٥٤٥,٨٩٠

يلي؛كما المنة / الخدرة حلال الأحرى المدينة الذمم على المتوقعة الائتمان خسائر مخميص في الحركة كانت 

المنة/ الفترة بداية في 
المنة/ للفترة المحمل 

المنة/ القرة نهاية في 

٢٠ ٢٠_  ٣٠
درمحم
هدققة؛رغير 

٤٠٥١٧٠١٦٠

,؛٥٢١,٨٢٠

٢٠؟ا وسمر ام 
يرهم

وهدممبمِ

١٠٨٨٢٠٢٧١
٢٠٦٣٤٠٨٨٩

.٠٥١٧,١٦

اسشاراتبم مقلل المثينة والذمم الموريين إلى والملفات الأحرى، المدثة الذمم على المتوقعة الائتمان خسائر هخصحى يثمل *
٠٠٠٠بمبلغ عقاري اسسمار بيع مقابل المدينة لكم مخممن عقارية،  يرهم(, ١٠٥٠٠٠٠٠٠؛ ٢٠١٩همردر  ٠.١٠٥ 

يعاديهوما التقي 

الصندوقفي النقد 
الجاريةالحسابات — البنوك لدى النقد 

البنكيةوالأرميدة النقد 

يعادلهوما النقد 

٢٠ ٢٠س  ٣٠
درهم
مدققة؛رغير 

.آأموسمر؟ر
يرهم

رطققة؛

٦٧٠٨٥٢

٤٠٠٤٧٠١٧٩

١٧٥٠٠٠١

٦٣٠٣٤٩٠٢٥٧

٤٠١١٥٠٠٣١ ٦٣٠٠٢٤٠٧٥٨
(٢٠٨٠٩٩٦٠٣٥٥ )(٢٠٦٠٩٣٣٠١٩٥)

(١٤٥٠٤٧١٠٥٩٧ )(٢٠٢٠٨١٨٠١٦٤)

١٧



ش.م.ع.القابضة فودكو شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول اوءساحات 
ميممة()قير ٢ • ٢ • يونيو ٣ ٠ 

والملفياتالقروض 

بمكةقروض 
وديعةمقبوضان 

البلوكمن المثخوف على 

٢٠ ٢٠_  ٢٠
درمحم

رغيرمدم

٢٤٨٠١٣٧,٠٧٠
٧٤٠٠٠٣٠٤٠٩

roo,^^^,ل٦

٠٣١٠١٨٦٠٨٨٩

٠^ا^لسر؟ل
ترهم

رميم

٢٧٨٠١٢٤٠٥٦٦
٥١٠٦٧٥٠٢٣٢

٢٠٦٠٩٣٣٠١٩٥

٥٣٦٠٧٣٢٠٩٩٣

طي[كما المداد مستحئة والملقيات القروض إن 

متداولجزء 
متداولغير حزء 

Y,Y._r>
يرمم
مدمرض 

.٤٢٢١٤١٠٠٧٩
١٠٨٠٧٧٦٠٠٩٩

٠٣١٠١٨٦٠٨٨٩

.ماموسميرأا

ترمم
رمدققة،

٤١٥٠٢٨٤٠٨٧٤

١٢١٠٤٤٨٠١١٩

٥٢٦٠٧٣٢٠٩٩٣

يلي!كما هي البنكية القروض وشروط امئام إن 

/ممرض
درمحم

اٌةالومه
يرمم

رءيرمهةتم

ءكامسسزبما
الدفتريةصمه 

ترمم
مد3وةارضر 

قرص
قرص
قرض

قرض

قرمل
قرض

قرض
قرص
قرض
قرض
قرض

قرض

-١ لأجل 
لأجدآ-
لأحرآ-
لأجل؛-
لأجلء-
لأجل٦-
لأجلب-
لأجلاِ-
لأجدا،-

١٠لأجل 
١١لأجل 
١٢لأجل 

مضمون

ضمونم٠ 

مضمون

مضمون

مضمون

مضمون

مضمونير ع٠ 
ضمونم٠ 

ْمسهو^نلل ظء 

ذ^^^ونْ ٠

مضمونير غ— 

٧٢

٥١٦

٧٣٧

٦٥٠

٥٢٧

.١٩

٦٩٧

٢٥

٤٢

٥٠

٣٠

٢١

::
٧٥

٥

٥٥

٢٥

٢٢٠٤٧٣٠٢٤٩

١٣٠٧٥٠٠.٠٠

٢٩٠٢٦٣٠١٠٣
١٦٠٠٠٠١٠٠٠

٣٧٠٦٠٠٠٠٠٠

٢٢٠٩٩٠٠٧٤٩
٦٠٠٠ ، ..٠٠.

٢٠٨٨٧٠٧٤٧
٣٣٠٠٢٩٠٦٦٠

٠٤٢٠٠٦٧

٢٥٠

٢٧٢

٢٨٠

٦٧٩

٧٣٧

٥٠٠

٣٠٠

٨٥١

٣٢٩

٢٥

٢١

٣٠

١٩

٤٢

٢٣

٦٠

٢٧٨٠١٢٤٠٥٦٦ ٢٤٨٠١٣٧٠٠٧٠الإصالى

١٨



,ع.ش.م القابضة فودكو ثركة 

المختصرةالمواتدْ المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 
مدققة(رفير ٢ • ٢ ٠ يونيو ٣ • 

رتتمة(والملئيات القروض 

ر"ذرض^ش 
٢٥٠٠٠بقيمة قرص على المجموعة حصلت ، ١٩٩٣عام خلال  التجارية.والخباني الاجتماعية الخدمات دانرة من هم در الق ٠ 

القرصان . ٢٠١٩حتى محلي بنك خلال من قسهل لكل درهم ١  ٠٥٧٣(• ٠ • بقيمة سنوية اقساهل على القرض سداد يستحق 
معدلالقرض حمل . ٢٠١٩سبتمبر ٣ ٠ ش كما بالكامل القرض سداد تم والتجاري. السكني المبنى على سجل برهن مضمون 

للتيلبيق.القابل الهامش زانيأ السوق فانية بمعدلأت فتية 

٣لأش قرض 
يداسداد لحلول وفقأ سنوية أكا3ل على القرمز سداد يستحق المحلية. البنوك احد من  ٢٠١٧يونيو في القرمز على الحميول تم 

القرضيحمل C. -١ ٦ ٩ والمكني التجاري المبنى على الأولى الدرجة من هن بر مضمون القرض إن ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ حتى ٢ ٠ ١ ٧ من 
لكلبيق.القابل الهامس زائدا السوق فقدة بمعدلأت فانية معدل 

٥٠٠٠•بقيمة محلي بنك من  ٢٠١٦مايو ش القرض على الحمول تم  اأقساطبتحويلأت سدادالقرض يستحق درهم. الق ٠ 
منالغرض إن سهم. مليون ٥ ٠ من اكئر على مسجل برهن مضمون القرض إن ٢. ٠  ٢٢حتى  ٢٠١٨من نبئا سنوية نصف 

لكلبيق.القابل الهامش زانيأ السوق فك.ة فانيةبمعدلأت القرض يحمل للمجموعة. الخامل المال متطلباتراس دعم هو القرض 

٤جل لأ قرض 
ربعقسهن ٢ ٠ على القرض سداد يستحق درهم. الق ٣ ٠  ٠٧٣٧بقيمة محلي بنك من  ٢٠١٧إبريل في القرمر على الحميول تم 

ا،خليفة مدينة في سكني تجري برج وإنشاء تهلوير تمويل هو القرض من اصرض إن . ٢٠٢٤وحتى  ٢٠٢٠من نبيا سنوي 
زانياالسوق قانية بمعدلأت فائدة القرض يحمل الإنشاء. قيد والمبني الأرض على مسجل برهن مضمون القرض إن ايوظيي. 
للتيلبيق.القابل الهامش 

٥لأجل قرض 
حتى ٢٠١٨من نبئا سنوية ربع اكاط على القرض سداد يستحق محلي. بنك من  ٢٠١٨فبراير في القرض على الحميول تم 

٢٢  I .أسهمتلي مسجل برهن مضمون القرض إن للمجموعة. الخامل الخال رأس متيللبات دعم هو القرض من الخرض إن ٢
للتهلبيق.القابل الهامش زائدا الموق فانية يمعدلأت فانية القرض يحمل الأوقات. كقة في ٢^ ٠ ٠ نسبة يغهلي بضمان 

هرضثمتش7
ربعاقساط على القرض سداد يستحق محلوٍإ. بنك من  ٢٠١٩إبريل في عليه الحصول تم متجدد قرض عن عبارة هو القرض إن 

القريشضمان يتم للمجموعة. الخامل الخال راس متْللبات دعم هو القرض من الخرض إن ٢. ٠ ٢ ٤ حتى  ٢٠١٨من نبئا سنوية 
للتطبيق.القابل الهامش زانيا المرق فانية بمعتولأت فانية القرض يحمل والمكئية. التجارية انحباني على مسجلة برهونات 

٧لأجل قرض 
حتى ٢٠١٩من نبئا سنوية ربع اقساط على القرض سداد يستحق محلي. بنك من  ٢٠١٩يسمبر في القرض على الحمعول تم 

مسجلبرهن القرض ضمان ممم ابوفلبي. ٠ خليقة مدينة في ٠ مبنى وإنشاء ير تهلودعم هو القرض من الخرض إن ٢. ٠  ٢٧
للتهلجيق.القابل الهامش زانيا الموق فانية بمعدلأت فانية القرض يحمل والمباني, الأرض على 

١٩



ش.م.ع.القإيصة قودئو شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول اJضاحات 
مدهقة()غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رسةاوالسلقيات القروض 

٨لأش قرض 
يدْء،لدم- اك  ٧٠;• ٠ ٠ بمبلغ محلي بنك من ٢ ٠ ١ ٤ يونيو في عليه الحصول تم متجدد قرض عن عبارة هو القرض إن 

الهامسزاتدأ السوق فائدة بمعدلأت فائدة القرض يحمل للمجموعة. العامل الخال رأس ثللبات دعم في القرض من الغرض 
لكلبيق.القابل 

أُلأط قرض 
وحتى٢ ٠ ٢ ٠ من نبئا سنوية ربع اقساهل على القرض سداد يستحق محلي. بنك من ٢ ٠ ١ ٩ ديسمبر في القرض على الحصول تم 

الأسهمعلى مسجل برهن مضمون القرض إن للمجموعة. العامل الخال رأس متهللبات دعم هو القرض من الغرض ان ٢. ٠ ٢ ٤ 
لكلبيق.القابل الهامس زائدأ السوق فانية بمعدلأت فانية القرض يحمل الأوقات. كافة في ٢؛) * ٠ بنسبة تأمين تشلية مع 

أ٠ لأش قرض 
العاملالخال رأس متهللبات دعم هو القرض من الغرض إن درهم. الق ره ٠ ٠ ٠ بمبلغ محلي بتك من القرض على الحصول تم 

لكلبيق.القابل الهامش زائت.أ السوق فقدة بمعدلأت فاتدة القرض يحمل للمجموعة. 

ا١ لأش قرض 
امريكيادولار ألما ٢ ٥ ر ٠ ٠ ٠ بمبلغ دولي بنك من  ٢٠١٩نوفمبر في عليه الحميول تم متحلل قرض عن عبارة هو القرض إن 

بمعدلأتفاندة الأرض يحمل للمجموعة. العامل الخال راس متهللبات دعم في الأرض من الغرض يتمثل أسهر. لمنة باستحئآق 
للتيلبيق.القابل الهامش زاندأ السوق فانية 

أمريكي.دولار الق  ٧٠٠٠٠بئيمة دور بنك من  ٢٠١٩أكتوبر في عليه الحصول تم متجدد قرض عن عبارة هو الأرض إن 
بنسبةهامش زانيا السوق فائدة بمعدلات فائدة الأرض يحمل للمجموعة. الأسشارية الختيللبات دعم هو القرض من الغرض إن 
.٢٠٢٠يوليو فى القرض ستحق ي ١

الأحرىاليائية والدمم الدانية الذمم 

الدائنةالتجارية الذمم 
المستحقات

ع^ادءْن سلفاثت 
داننةمحنجران 

الأخرىالدائنة الذمم 

.م-يرس؛ر.م،م

يرمم
ر.ضردممهتم

٢٠٠٠١٦٠٠٩١

٠٠٧٢٩,٦٤٠

٥٠١٤٠,٠٦٤
٢٠٣٤٢,٩٧٧

٠٣,٨١٠,٧٢١

،ماموسر؟آ
درهم

رميم

٦٣,٨٧٢,٥٤٩
١٩,٣٥٩,٦٤٦

٦,٨٠٨,٤٦٤
٠,١٠٧٠٢٦٧

٢٠٤٨٦,٢٩٢

٩٧,٦٣٤,٢١٨



ثن.م.ع.القابضة فودكو شركة 

المختمرةالموحدة المرحلية الخالية ا1ديانات حول ايضاحات 
ميممة(نغير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رتتمة(الأحرى اكان1ة واشم اكائئة الذمم ١ ١ 

يلي؛كما الموحد المرحلي الخالي المركز بيان قي ممثة 

داننة(رمحئجزات متداولة غير 
متداولة

 ٣ ٠ f t JMJJ  ٠T
درمر

رغيرهدم

٤١٨,٩٤١

٥٣,٣٩١,٧٨٠

٥٣,٨١.,٧٢١

،rأ^Jسسر؟ا
درهم

وميممه/

٣٨٠,٣٢٢
٩٧,٢٥٣,٨٩٦

٩٧,٦٣٤,٢١٨

العلاقةذات الأطراف مع والأرصدة المعاملات ١ ٢

علىالقرة لديها التي والشركات للشركة الرنيسية والإدارة الإدارة مجلس اء واعْنالمساهمين على الخلاقة ذات الأطراف تشتمل 
منالمعاملات لهذه التسعير وام5ام سياسات اعتماد يتم والتسغيلية_ الخالية القرارات على جوهري نفوذ وممارسة عليها المييلرة 

المجموعةِإدارة قبل 

بلي؛كما الخلاقة ذات الأطراف مع الصلة ذات والخميارش والإيرادات القائمة الأرصدة والمعاملات كانت 

طتئةن/ت س/ثر/ف ا/مابمع/نمسحقة 
الإدارةمجلس 

المماهْطر^

علائةد/ت اطراف /ثمى //ممتثة 
الإدارةمجلس 

المساهمين

 r? ٢٠أر دسر ٠T ٢ ٠ يوئيو »٣ 

يرمم درمحم
رميم مدمرض 

٨٥.,٧٠ ١٥١,٣٤٢
١,٢٤٢,٢٤٣ ١١١١٣,١٣١

١,٣١٢,٣٢٨ ١,٢٦٤,٤٧٣

٤٣٥,.٧١ ٤,٠٧٤,٥٥٢
٥٨٣٠٦٦٦ ٥٤١,١٣٠

١.٢٩٤,١٠١ ٤,٦١٥,٦٨٢



ش.م.ع.القابضة فودئو شركة 

ةالمحشر الموحدة المرحلية المالية البيانات حول امياحات 
مدققة(نغير ٢ • ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ 

رتتمة(العلاقت ذات الأطراف مع والأرصدة المعاملات 

يلي;مما الخلاقة ذات الأؤلراف مع الجوهرية المعاملات تتكون 

اإهدسطت

الأخرىوالرسوم المشتريات 

jyjjy  ٢/مملاثهاشهرمحسهقمحم•
.٣٠ ٢٠٢ ١٩

يرمميرمم 

٥٠٦..١٣٩,١٧٧٥٢

١٩٢,٨٨٠

٢٠أأ ٢٠٢٠

ورمم

٣٨١,٧٧٣

٩٠,٢٨٦,؟٢٤١,٢٢٧

يرمم

٦٦٩,٢٦٩

١٠,٩١٨,٤٨٢

الرنسينالإدارة موظفي تميض 

الإدارةسويض 
للموظنينالخيمة نهاية مكافأت 

الإمالي

JiMJj/ ٣٠محلأية/سٍرسمإرهم 
.r؟ ٢٠٢. i

يرممضءم 

,٣٩٠,٤٨٨

A.rrr

.٤٠٣.٨١١

٥,٠٣٨,٨٧٣
٣٣٠٣٧٨

٠.٥٧٢,٢٠١

أيرءأير ٣٠/رسته/ثممرممهةض 
٣٠١٢ ٢٠٢٠

يرمر

٩٩٨,٦٢١,.

٢٠,٨٢٣

٠,٠١٩,٤٠؛

لرسم

٦,٢٩٨,٠٦٧
٩٨٣٦.,

.٦٠٣٥٩,٠٥

للميهموالمخففة الأساسية الخسارة ١ ٣

المتوسطعلى الشركة اسهم حاملي إلى الخاندة للفترة الخسارة تقسيم خلال من للميهم والخخفضة الأساسية الخسارة احتساب يتم 
الفترةِخلال القانمة الأسهم لخدي المرجح 

السهمإعلى والخحفضة الأساسية الضيانر احتساب في انمستخدمة السهم وبيانات الخسارة تأثيرات التالي الجدول يعكس 

رترهم(الشركة أمهم حاملي إلى العائد نلنترة الضارة 

العاتيةالمايرةالأسهم لمتأ. امتوطالمرجح 

ردرهماللسهم رالخخفضة الأساسية الخهانر 

بينمر•٢ ض /ممهه'إشهر//متهق 

رءدرهثسثمرءير4أثقهتم 

يونيو'٣ محي /سٍر//سهة الستة 

١٢

(• •٠٢)

٢٠٢٠

رءير٠دءئم
r.ii

ميققي/رغير 

(١,٩٩٣,٧٠٩ )(٨,٦٤٨,٢٠٣ )(٣٦,٧٦٦,٨١٨ )(٤٠,٣٠١,٦٣٤)

■٧)

١٢

(٠٠٣١)(٠٠٣٤)

٢٢



ش.م.ع.القابضة فودكو شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 
مدققة()غير ٢ • ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ 

الرأسماليةوالالتزامات الهيارنة انمللوبات 

AJjLLSIال4طئووات 
ثقائمة التالية المنارنة المطلوبات كثت الخالية، التقارير تاريخ في كما 

الينكيةالضمانات 

الاعتمادخينابآت 

الرأسماليةالالتزامات 
يلي؛بما الرأسمالية الالتزامات تعلقت الخالية، التقارير تاريخ في كما 

 < ٣ Y'٢'

يرمم

,؛7اّه،٦٨٥

ءمريرردأو»مرم

درهم

٠٠٤٣٤٠٠٥٠

٢٠١٩ببر  ٣١
لمرمم

أميس

,٨٠٠٨٢٠١٦٣

رموسيرواءم

يرمم
وهدممبمِ

٠٠٤٣٤١٠٥

١١٠٣١٠٦٦٦

٦٠٩٠٩٢٥

ارضشراء 

مبنىانشاء 

أخرى

القطاعمعلومات  ١٥

مكوناتحول الداخلية التقارير أماس على التسغطية القيياعات تحييد ٨ رقم الخالية التقارير لإعداد الدولي المعيار يتطلب 
ادانهِوتقييم السماع إلى الموارد تحمييص اجل من للعمليات التنئيذي الرئيس قبل من منتظم بشكل مراجعتها تتم التي؛ الخجموعة 

رئيسية؛أعمال قيناعات اربعة ضمن المجموعة Jنذليم تم التشغيل، لأغراضي 

الخالية"(؛الأوراق م )"الأستئمار الخالية الأوراق في الاستثمار إ( 
الئاراتا'إ؛في، )"الأستئمار القارات في الاستثمار وإ( 
jjj ) وإ؛ البضائع وتخزين )'اشحن والخستودعات المخازن وتشغيل وإدارة والبرية، والجوية البحرية الشحن خيمات
iv ) ر'االمتاجرةا'آ_بالجملة الغذاذية الخنتجات توزيع

الأموال.تكلفة الاعتبار في الأخذ مع الإدارة تحددها يمعدلأت القطاعات بين الخعاملأت إجراء يتم 

٢٣



س,م.ع.القابضة هودكو شرئ 

المختمرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول اوض|احات 
مدققة()غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رتتمة(القطاع معلومات ١ ٠ 

ر.£ور»±£ق4ا: ٢.٢٠  يوئيو ٣٠محي /سينى/سمّة الستة لقترة 

/نمرعده /شعءوك /حرى التاجرة
ّضءآنرين

افضانع
سمّشئرس

//قئر/ت
سمسرسسمم

idiJl

يرمم يرمم يرمم يرمم يرمم لرمم يرمم

٣٦,٦٢٨,٢t٧
- ■

٣٦,١٢٣,٦٠٧ ٧١٧,٠٣١ ١٧,٤٦٩,١٧٠ (١٨,٤٧١,٠٨٦) خرجين— ايرادات 

■

(٠,tit,٧٠٦١
•

trt,٢ه٦ .أ.,ْا,،؛
■ ■

داخلية— إيرادك 

(r٦,٨vt,A ٩٧ر ١٦ر. ١٠,١٢، ,،{٠٠١,٤٩ر. (١,٦•A, ٦٣٠ر ٩,٢٣٢,٦٩٧ (٢٨,٢٩٦,٤٣٨) للفترةالربح )الضارة( 

مدستم/رغبر ٢ •  ا٩ ووو1و  ٣٠لوم //مئيمميه //سقت/سء1 ت /٥٧ 

//عرضت /ثع،واث /حرى الأاجرة
وتخزينثحن  الاحارض

القارات
سمش،رديظررال

/سمة

يردم رمم يرمم نرمم يرهم رهم يرمم

UUU,U،>A؛؟،,
- -

١٨٥,٢٦١,٩٦٧ ١,٦٣٠,٩٩٨ ١٧,٩٧٦,٤٠٤ (٦٤,١٩٦,٦١١) خارجية— إيرادات 

-

,،إ00.,٦٥١١
- -

٦٨.,١,٥١٠ ٣٥,٥٨٣.,٣
-

داخلية•— ايرادات 

(٣٩ر,ه٢٣A٨ز. (٧ِ٩A.ر
■

٨٦,٢٢١.,٣٣ (٢,٠٥٩,٨٨١) ٨٠١٩٧,١٨۵ (٧٩,١٠٠,٨٧)ه للفترةالربح / )الخسارة( 



ش.م.ع.الئايضة فودكو ثرئ 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضJاحات 
مدقثةإ)غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رسةإالقطاع مطو4ات ١ ٠ 

■

رمحرمدققة؛*r •٢ ءأر'اير '٢  ء'في //سهة أشهر //ثلاثة لقترة 

//عرحده /ثعاوك /ثرى جره//عتل
سنردحرين

1لوضانع
الأكارفي

يىق،ر/تا
ألأمارتيألأوراق

المالية
يرمم يرمم رهم رهم رهم رهم رهم

ra,١٢٤,٦٠٨
- ٠

اْا,مبمبم,،ا ٢٦١,٥٦٩ A,٩.٧,١٣0 ١٠,٨٦٢,٨٠٣ خارجين— ايرادات 

■

(T,vr.,.i.)
"

UtT،,؟■ ٣,٢٧٢,٧٣٦ (٧٤٤,٤٣٨)
■

داخلية— ايرادات 

(T,.A. ,AAaJ ر'ْم،ا'،؛,ا(
-

(T,ati,A.r) (٠٠٦,٧٤٨) ٢,٧٨٤,٦٢٨ (١٠٣١٧,٦١٢) للقترةالربح / رالخسارة( 

مدققة؛/رغر ٢ ٠ ا أ يرُير  ٣٠محي أشهرالمنتهية الثلاثة لفترة 

الموحدة /ثعئد/ت آنرى ألمتاجرة
ثّضردخرين

البضانع
1لأشارفي

/لئر/ت
الأوراقالاطشار^ 

/سمة

'رمم رهم درهم رمم يرمم يرهم يرمم

٨٤,٩٠٦,٩٢٦
" -

٩٠,٩٠٠,٨٣. !,٢٣١,١٧١ ٩,٤٧٤,٣٥٨ (١٦,٦٤٩,٤٣٣) خارجية— ايرادات 

-

رابمآَ'ء',آ(
- -

٧٤٩,١٤٦ ٢٠٢٩١,١٤٠
-

داخلية— إيرادات 

(٨,٢٣٣,٠٨٠) (٧١٩٨٠)
-

١٤,٢١٤,٨٩٩ (٧٩٦,٢٠٨) ٦١٢٨١,٢٥٧ ،٢٧,٩٢٥,٥٥٣) للقترةرالضارة( / الربح 

٢٥



ش.م.ع.القابضة فودكو شركة 
المخضرةالموحدة المرحلية المالية البيانات حول ايضاحات 

مدققة()غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

رتمة(القطاع معلومات ١ ه 

يلي;كما هي اكناع رْطلوبات موجودات ان 

رضمدوقة'مر ٢٠٢٠ايرا،ير  ٣٠ض كط 

الموجودات

انمطوبات

jL»jL،yi  رممرينتحن /'ذشاريي الأوراق في
المتاجرةالهفانع القارات إلطية 
ترمحملريم لرمم يرهم 

٢١٩,١٩٦,٤٠٩ ٤٦,٦٤٦,٨،/. ٨٢,٧٢٣,٩٢٤.,١ ١٠,١٦٩,٨٤٦

٩٢٧ ٧٤,١٤٩,٣٤٠ ٧٨,٢٣٦,٦٩٧ ٠١١,٠١٠,٩٦٣

انرى
لرمم

(١٠,١٠٠)

/ثعئر/ت

يرهم
//٠رضم

يرمم

٨٦٧,٧٠٦,٠١٠( ٤٩٩,٧٨٩,٠٤ر.

(٧٨,٧٢٢,٧٨٦)٦١٤,٣٤٢,.

رمنتمr٠١٩ىLفي١٣بير

الموجودات

المطلوبات

الأحارفىألأورأق
/اثر/ت

يرمم

٣٩٤,٩٣٣,٨٤٨

,ئ«آاأا٠٠٠ْ

يرمم

٣٦٩,٦٣٢,٣١٥

١٠١,٩٥٢٩.,

رثزضتحن 
شضءنم

يرهم

٤,٢٩٩.,١٧

٤٤٣,٧٦٨٣.,

التاجرة
يرمم

٢٥,.٧٩٩,٥٤٥

,ه٦٢٧ُ٨٣٦ْ

'خري
يرهم

١,٩٢٩,٤٩٣

(١٥,١٠٠)

/ثع،د/ت

يرمم

(٣٢,٤٩٨,٩٦٧)

(٢٨,٩٧٤,٣٣٢)

الوحدة
نرمم

٩٩.,٠٩٠,٢٥١

٦١٢,٧٠٢,٤٨٠

٢٦



ش.م.ع.ا1قابضة فودكو شرهة 
المخشرةالموحدة المرحلية المالية البيانات حول ايضاحات 

مدققة(رغير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ 

الأرباحتوقعات  ١٦

الختتهيةللسنة تقنية ارباح توزيعات المساهمون اعتمد ، ٢٠٢٠إبريل  ٢٦بتاريخ المئعقد المنوية العمومية الجمعية اجتماع في 
المالرأس ض ٦؛/ ٠ تمثل درهم ١ ,٢ ٠ ٠ ٠ ر ٠ ٠ ٠ بقيمة تقنية أرباح توزيعات ٢; ٠ ١ ر٩ سيء لا بقيمة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

٢(.٠ ١ A ييسمبر  ٣١في المنتهية للمنة المادر 

انمقارنةمعلومات ١ ٧ 

الحالية؛الفترة عرض مع لتتوافق المقارنة بأرقام يتعلق فيما التالية التصنيف إعادة عمليات بإجراء المجموعة قامت 

كماتمإيراجه كث 

٠٢ ا ب ير/،ير  ٢٠محي //سهة 1ل£ووة 
المملأءمع العهود من الإيرادات 

المبيعاتتكلفة 
والإداريةانمومية والمصارف البيع مصاريف 

والإداريةانمومية الخمياريف 
والتوزيعالببخ مصمارف 
الملينةالتجارية الشمم على المتوقعة الائتمان خسائر مخمحر 
الأحرىالمشينة والذمم 

 L«£ ٠ ١ ٩ ييصبر ٣ ١ قيf
علاقةذات اهلراف من مستحقة مبالغ 
علاقةذات لأطراف مستحئة مبالغ 

لرمملرمم

ُق
يرمم

٦٨٥,٧٣٣١ ١٤٠٠٧٧٧,٧٥٨ ١٤١,٤٦٣,٤٩١)
٤٩٦,٣٠٣١( ١٣٨,٠١٨,٦٨٠١( ١٣٧,٥٢٢,٣٣٢١)
(٣١,٧٥٢,٧٥٤١

(١٤,٢٣٧,٤٦٤١
(٨,٠٩٠,٤٤٢١

٦٠١,٨٩٣

٥٨٣,٦٦٦

١,٣١٢,٣٢٨

١,٢٩٤,١٠١

سلهئأ.المدرجة المجموعة ارباح او المساهمين حقوق على تمحير هذه التصنيف رعاية لعمليات ليس 

٣١,٧٥٢,٧٠٤
٦٤,٢٣٧,٤٦٤١
(٨٠٥٩٠,٤٤٢١

٧٠٧٤٢,٧٦٢١( ٧٠٧٤٢,٧١٣١)

٧١٠١٤٣٥

(٧١٠,٤٣٠١

٢٧


