
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ع.م.شركة فودكو القابضة ش
  

  المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
  

   ٢٠١٨ یونیو ٣٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العنوان الرئیسي
  ٢٣٧٨: ب.ص

  أبوظبي
  اإلمارات العربیة المتحدة

  
  
  
  
  



  

  .ع.م.شركة فودكو القابضة ش
  

   الموحدة الموجزةمرحلیة ال المالیة المعلومات
  

  الصفحة  المحتویات
    

  ١  یر مجلس اإلدارةتقر
    

    الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة مدققيتقریر 
  ٢  المرحلیة الموجزة الموحدة   
    

  ٤  بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
  

  ٦  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
    

  ٧  لموجز الموحدبیان اإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي ا
    

  ٨  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد
  

   ١٠  بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد
    

   ١٢  إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
  
  
  









  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

٤  

  بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد 
  كما في 

  

    
   یونیو ٣٠

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
   درھم  درھم    
  )مدققة(  )غیر مدققة(  إیضاح  

        الموجودات 
        غیر المتداولة الموجودات

  ١٠٫٩٣١٫٣٥٤  ١٠٫٠٩٣٫٩٩٦    الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٧٦٫٣٣٦٫٧٥٦  ٨٩٫٧٣٧٫٢٢٥  ٦  عقارات استثماریة قید التطویر

  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦  ٧  عقارات استثماریة
  محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل استثمارات 

  ١٨٢٫٨٨١٫٤٩٨  ١٨٩٫٤٥٤٫٠٠٦  ٨  اإلیرادات الشاملة األخرى
  ٥٫٩٤٩٫٥١٠  ٥٫٩٤٩٫٥١٠  ١٠  ذمم مدینة أخرى

     ----------- -------------------   --------------- --- -----------  
  ٥١٣٫١٨٩٫١٤٤  ٥٣٢٫٣٢٤٫٧٦٣    إجمالي الموجودات غیر المتداولة

    ==============  ===============  
        الموجودات المتداولة

  ٢٠٫٩٣١٫٧٠٣  ٢١٫٣٠٠٫٥٤٩  ٩  المخزون
  محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل  استثمارات

  األرباح أو الخسائر
٣٠٤٫٦٣٢٫٨٧١  ٣٤٦٫٨١٧٫٧٥١  ٨  

  ١٧٨٫٧٢٦٫٦٣٩  ١٣٣٫٠٧٧٫١٤٣  ١٠  الذمم المدینة التجاریة واألخرى
  ٤١٥٫٥٤٢  ٣٦٦٫٦٩٢  ١٥ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ١٫٩٢١٫٩٦٣  ١٫٦٥٣٫٢٩٨    النقد واألرصدة المصرفیة
     -- --------- -------------------   --------------- --- -----------  
    ٥٠٦٫٦٢٨٫٧١٨  ٥٠٣٫٢١٥٫٤٣٣  

  ٧٢٨٫٢٤٩  ٧٢٢٫٦٣١    الموجودات المحتفظ بھا للبیع
     ----------- -------------------   --------------- --- -----------  

  ٥٠٧٫٣٥٦٫٩٦٧  ٥٠٣٫٩٣٨٫٠٦٤    إجمالي الموجودات المتداولة
     ---- ------- -------------------   --------------- --- -----------  

  ١٫٠٢٠٫٥٤٦٫١١١   ١٫٠٣٦٫٢٦٢٫٨٢٧    إجمالي الموجودات
    ==============  ===============  

       حقوق الملكیة
  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    رأس المال

  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠    احتیاطي قانوني
  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠    احتیاطي نظامي

  )٤١٫٢٧٢٫٨٧٦(  )٤٦٫٦١٣٫٩٥٦(    احتیاطي القیمة العادلة
  ٣٥٢٫٢٥١٫٣١٥  ٣٤٠٬١٣٩٬٠٨٢    األرباح المحتجزة

     ----------- -------------------   --------------- --- -----------  
  ٥١٠٫٩٧٨٫٤٣٩  ٥٣٣٫٥٢٥٫١٢٦   الشركة مالكيحقوق الملكیة المنسوبة إلى 

  ٢١٧٫٦٨٦  ٢٢٠٫١٦٤   مسیطرةالحصص غیر ال
     ----------- -------------------   --------------- --- -----------  

  ٥١١٫١٩٦٫١٢٥  ٥٣٣٫٧٤٥٫٢٩٠    إجمالي حقوق الملكیة
     ----------- -------------------   --------------- --- -----------  

  
  ......تابع  

  
  
  
  

   





  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

٦  

   بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
  للفترة المنتھیة في

  

  
  .جزًءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ٣٩إلى  ١٢من لصفحات المدرجة على اتشكل اإلیضاحات 

  
  .٣و  ٢مدرج على الصفحتین إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

   

    

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 یونیو ٣٠

_______________________  

  لفترة الستة أشھر المنتھیة في
  یونیو ٣٠

_______________________  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  ھمدر  درھم  درھم    
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  إیضاح  
            

            العملیات المستمرة
        :اإلیرادات منتتألف 

  ١٣٠٫٩٩٥٫٢٤٤  ١٤٩٫٢٢٤٫٥٦٥  ٦٩٫٣١٢٫٧٣٢  ٨١٫٣٤٩٫٢٩٢    إیرادات من المتاجرة - 
  القیمة العادلة للعقارات  انخفاضویجارات اإل - 

  ١٢٫٧٦٩٫٨٠٦  ١٧٫٧٢٣٫٤٩٠  ٤٫٩١٧٫٢٤٧  ٨٫٧٣٧٫٦٣٢  ١٣  االستثماریة   
  القیمة العادلة  والتغیرات فيتوزیعات األرباح  - 

  لالستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من    
  ٣٢٫١٦٨٫٥٦٨  ٢٩٫٢١٢٫٦٥٨  )٣٫٣٣٤٫٠٧٩(  ١٩٫٦٩٦٫٨٧٣  ١٤  خالل األرباح أو الخسائر   
     -----------------------------   ------------ -----------------   -----------------------------   -----------------------------  
    ١٧٥٫٩٣٣٫٦١٨  ١٩٦٫١٦٠٫٧١٣  ٧٠٫٨٩٥٫٩٠٠  ١٠٩٫٧٨٣٫٧٩٧  
            

  )٩٦٫٢٢١٫٦٢٠(  )١١٧٫٢٨٢٫٧٨٥(  )٤٩٫٩٣٩٫٦١٠(  )٦٢٫٦٣٣٫٤٨٥(    تكالیف البیع
  )٢٣٫٠٠١٫٣٦٠(  )٢٢٫١٩٥٫١٧٠(  )١١٫٤٧٣٫٤٥١(  )١٣٫٠٨٨٫٦٠٩(    مصروفات البیع ومصروفات عمومیة وإداریة

  ٦٠٫٢٩٥  ١٨٨٫١٩٧  )٣٣٫٣٣١(  ٨٫٠٩٣    أخرى )خسائر/(إیرادات
     -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  

  ٥٦٫٧٧٠٫٩٣٣  ٥٦٫٨٧٠٫٩٥٥  ٩٫٤٤٩٫٥٠٨  ٣٤٫٠٦٩٫٧٩٦    األرباح التشغیلیة
            

  )٨٫٨١٢٫٢٣٠(  )٨٫٢٩٣٫٩٨٢(  )٤٫٤٥٠٫٧٦٢(  )٣٫٨٦١٫٢١١(    تكالیف التمویل
     -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  

  ٤٧٫٩٥٨٫٧٠٣  ٤٨٫٥٧٦٫٩٧٣  ٤٫٩٩٨٫٧٤٦  ٣٠٫٢٠٨٫٥٨٥    األرباح من العملیات المستمرة
            

            العملیات المتوقفة
  )٨١٧٫٩٣٦(  -   )٢١٠٫٠٩٨(  -   ١٨  الخسائر من العملیات المتوفقة

     -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  
  ٤٧٫١٤٠٫٧٦٧  ٤٨٫٥٧٦٫٩٧٣  ٤٫٧٨٨٫٦٤٨  ٣٠٫٢٠٨٫٥٨٥    ترةأرباح الف

    =============  =============  =============  =============  
            :األرباح منسوبة إلى

  ٤٧٫٥٦٢٫٤٩٣  ٤٨٫٥٦٣٫٨٨٣  ٥٫١٠٢٫٠٤٨  ٣٠٫٢٠٨٫٥٨٥    مالكي الشركة 
  )٤٢١٫٧٢٦(  ١٣٫٠٩٠  )٣١٣٫٤٠٠(  )٤١٠(    الحصص غیر المسیطرة

     ------- ----------------------   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  
    ٤٧٫١٤٠٫٧٦٧  ٤٨٫٥٧٦٫٩٧٣  ٤٫٧٨٨٫٦٤٨  ٤٫٩٦٦٫٦٨٩  
   =============  =============  =============  =============  

  ٠ .٣٩٦  ٠ .٤٠٥  ٠ .٠٤٣  ٠ .٢٥٢  ١٩  والمخفضةربحیة السھم األساسیة 
    =============  =============  =============  =============  

   – والمخفضةربحیة السھم األساسیة 
  ٠ .٣٩٩  ٠ .٤٠٥  ٠ .٠٤٤  ٠ .٢٥٢  ١٩  العملیات المتوقفة  
    =============  =============  =============  =============  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

٧  

   دالمرحلي الموجز الموح اإلیرادات الشاملة األخرىبیان 
  للفترة المنتھیة في

  

  
  .ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةجزًءا ال یتجزأ من  ٣٩إلى  ١٢من المدرجة على الصفحات تشكل اإلیضاحات 

  
  .٣و  ٢مدرج على الصفحتین إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

  
  

    

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
  یونیو ٣٠

_______________________  

  لفترة الستة أشھر المنتھیة في
  یونیو ٣٠

_______________________  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم  درھم  درھم    
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  إیضاح  
            

  ٤٧٫١٤٠٫٧٦٧  ٤٨٫٥٧٦٫٩٧٣  ٤٫٧٨٨٫٦٤٨  ٣٠٫٢٠٨٫٥٨٥    أرباح الفترة
        

            :الشاملة األخرى اإلیرادات
            

            :بنود لن یتم إعادة تصنیفھا لألرباح أو الخسائر
            

  لالستثماراتصافي التغیرات في القیمة العادلة 
  )١٧٫٣٨٤٫٧٢٢(  )٦٫٠٢٧٫٨٠٨(  )١٨٫٤٧١٫٦٧١(  )٤٠٫٥٠٢٫٢٨٦(    ىمحتفظ بھا من خالل اإلیرادات الشاملة األخرال 

     -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  
  )١٧٫٣٨٤٫٧٢٢(  )٦٫٠٢٧٫٨٠٨(  )١٨٫٤٧١٫٦٧١(  )٤٠٫٥٠٢٫٢٨٦(    الشاملة األخرى للفترة الخسائر

     -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  
  ٢٩٫٧٥٦٫٠٤٥  ٤٢٫٥٤٩٫١٦٥  )١٣٫٦٨٣٫٠٢٣(  )١٠٫٢٩٣٫٧٠١(    الشاملة للفترة )الخسائر/(إجمالي اإلیرادات

    ==============  =============  =============  =============  
            

            :الشاملة منسوبة إلى) الخسائر/(إجمالي اإلیرادات
            

  ٣٠٫٣٧٨٫٢٨٩  ٤٢٫٥٤٦٫٦٨٧  )١٣٫١٥٩٫٥٥٧(  )١٠٫٢٥٢٫٧٧٨(    مالكي الشركة 
  )٦٢٢٫٢٤٤(  ٢٫٤٧٨  )٥٢٣٫٤٦٦(  )٤٠٫٩٢٣(    الحصص غیر المسیطرة

     -----------------------------   ------------- ----------------   -----------------------------   -----------------------------  
    )٢٩٫٧٥٦٫٠٤٥  ٤٢٫٥٤٩٫١٦٥  )١٣٫٦٨٣٫٠٢٣(  )١٠٫٢٩٣٫٧٠١  
    ==============  =============  =============  =============  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

٨ 

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد
  یویون ٣٠ أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال

  

  
  

  تابع...                                      
 

 

    
  

  رأس المال

  
  

  احتیاطي قانوني

  
  

  احتیاطي نظامي

  
احتیاطي القیمة 

  العادلة

  
  

  أرباح محتجزة

حقوق ملكیة 
منسوبة إلى مالكي 

  الشركة

  
حصص غیر 

  مسیطرة

  
  
  جمالياإل

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
                  

  ٤٧٢٫٦٧٧٫١٦٧  )٢٫٥١٨٫٦٣٤(  ٤٧٥٫١٩٥٫٨٠١  ٣١٩٫١٧٤٫٥٠٦  )٤٣٫٩٧٨٫٧٠٥(  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )مدققة( ٢٠١٧ینایر  ١في 
                  

  ٤٧٫١٤٠٫٧٦٧  )٤٢١٫٧٢٦(  ٤٧٫٥٦٢٫٤٩٣  ٤٧٫٥٦٢٫٤٩٣  -  -  -  -  الفترة) خسائر( /أرباح 
  )١٧٫٣٨٤٫٧٢٢(  )٢٠٠٫٥١٨(  )١٧٫١٨٤٫٢٠٤(  -  )١٧٫١٨٤٫٢٠٤(  -  -  -  الشاملة األخرى الخسائر

   --------------------- -------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ------------------------   ----------------------------  
  ٢٩٫٧٥٦٫٠٤٥  )٦٢٢٫٢٤٤(  ٣٠٫٣٧٨٫٢٨٩  ٤٧٫٥٦٢٫٤٩٣  )١٧٫١٨٤٫٢٠٤(  -  -  -  الشاملة للفترة) الخسائر/ (إجمالي اإلیرادات 

                  
                  المعامالت مع مالكي الشركة

                  مساھمات وتوزیعات
  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  توزیعات األرباح

   ----------------------------   ----------------------------   - ---------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ------------------------   ----------------------------  
  ٤٨٢٫٤٣٣٫٢١٢  )٣٫١٤٠٫٨٧٨(  ٤٨٥٫٥٧٤٫٠٩٠  ٣٤٦٫٧٣٦٫٩٩٩ )٦١٫١٦٢٫٩٠٩(  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )غیر مدققة( ٢٠١٧ یونیو ٣٠في 

  ============  ============  ============  ============  ============  ============  ===========  =============  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

٩ 

  )تابع( بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد
  یونیو ٣٠ نتھیة فيلفترة الستة أشھر الم

  

  
  .جزًءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ٣٩إلى  ١٢من المدرجة على الصفحات تشكل اإلیضاحات 

  
  

    
  

  رأس المال

  
  

  احتیاطي قانوني

  
  

  احتیاطي نظامي

  
احتیاطي القیمة 

  العادلة

  
  

  أرباح محتجزة

حقوق ملكیة 
منسوبة إلى مالكي 

  الشركة

  
حصص غیر 

  مسیطرة

  
  
  جمالياإل

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
                  

  ٥١١٫١٩٦٫١٢٥  ٢١٧٫٦٨٦  ٥١٠٫٩٧٨٫٤٣٩  ٣٥٢٫٢٥١٫٣١٥  )٤١٫٢٧٢٫٨٧٦(  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )مدققة( ٢٠١٨ینایر  ١في 
                  

                  إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
  ٤٨٫٥٧٦٫٩٧٣  ١٣٫٠٩٠  ٤٨٫٥٦٣٫٨٨٣  ٤٨٫٥٦٣٫٨٨٣  -     -     -     -  أرباح الفترة

  )٦٫٠٢٧٫٨٠٨(  )١٠٫٦١٢(  )٦٫٠١٧٫١٩٦(  )٦٧٦٫١١٦(  )٥٫٣٤١٫٠٨٠(  -  -     -  الشاملة األخرى الخسائر
   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ------------------------   ----------------------- -----  

  ٤٢٫٥٤٩٫١٦٥  ٢٫٤٧٨  ٤٢٫٥٤٦٫٦٨٧  ٤٧٫٨٨٧٫٧٦٧  )٥٫٣٤١٫٠٨٠(  -  -  -  الشاملة للفترة) الخسائر/ (إجمالي اإلیرادات 
                  

                  المعامالت مع مالكي الشركة
                  مساھمات وتوزیعات

  -  -  -  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  إصدار أسھم منحة
  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  توزیعات األرباح

  -  -  -  )٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  المحول إلى االحتیاطي
   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ------- ---------------------   ------------------------   ----------------------------  

  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  - )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( )٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
   ----------------------------   ----------------------------   ---------- ------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ------------------------   ----------------------------  

  ٥٣٣٫٧٤٥٫٢٩٠  ٢٢٠٫١٦٤  ٥٣٣٫٥٢٥٫١٢٦  ٣٤٠٬١٣٩٬٠٨٢ )٤٦٫٦١٣٫٩٥٦(  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )غیر مدققة( ٢٠١٧ یونیو ٣٠في 
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  لتدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحدبیان ا
  یونیو ٣٠ المنتھیة في أشھر ستةلفترة ال

  

  .......تابع..                      

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  ٤٧٫١٤٠٫٧٦٧  ٤٨٫٥٧٦٫٩٧٣  أرباح الفترة

  

      :تسویات لـ
  ١٫٣٩٥٫٢٣٠  ١٫١٤٦٫٤٠٧  استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٣٫٧٧٦  -  إطفاء موجودات غیر ملموسة
  )٣٠٫٩٦٩٫٥٦٤(  )٣١٫٦٩٧٫١٢٠(  إیرادات توزیعات األرباح

  ٨٫٨١٢٫٢٣٠  ٨٫٢٩٣٫٩٨٢  التمویل تكالیف
  ٣٣٩٫٠٦٨  ١٫١٨٤٫٣٣٤  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
  )٧٫٣٨٠٫٧٣٤(  ٢٫١٩٣٫٧٢٣  خسائر انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة

  ١٫٠٧١٫٩٢٨  ٨٦٠٫٠٠٠  بطيء الحركةص المخزون مخص
  )٧١٤٫٥٦٤(  )١٫٧٢٣٫١٤٢(  بطيء الحركةمخصص المخزون عكس 

  )٤٩٫٠٦٣(  -  أرباح من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
  -  )٣٦٫٧٩٠(  أرباح من بیع موجودات محتفظ بھا للبیع

  خسائر من بیع استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من )/أرباح(
  ٧٫٨١٢٫٤٩٧  )٢٧٣٫٩٣٤(  األرباح أو الخسائرخالل   

  المحتفظ بھا للموجودات المالیةصافي التغیرات في القیمة العادلة 
  )٩٫٠١١٫٥٠١(  ٢٫٧٥٨٫٣٩٦  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  نخفاض قیمة العقارات االستثماریةمخصص ا
   ------------------------   ---- ---- - ---------------  
  ٢٣٫٤٦٠٫٠٧٠  ٣١٫٢٨٢٫٨٢٩  

      :التغیرات في
  )٣٫١٥١٫١١٥(  ٤٩٤٫٢٩٦  المخزون -
  )٣٤٫١٤٣٫٠٠٨(  ٤٣٫٤٥٥٫٧٧٣  الذمم المدینة التجاریة واألخرى -
  ٣٧٦٫٦١٥  ٤٨٫٨٥٠  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة -
  )٥٫٠٩٣٫٦٩٢(  )١٢٫٢٠٣٫٤٨٣(  طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة  -
  ٣٫٧٨٩٫٤٥٣  ١١٫٣١٥٫٦٤٦  ئنة التجاریة واألخرىالذمم الدا -
   ------------------------   ------------------------  
  ١٤٫٧٦١٫٦٧٧(    ٧٤٫٣٩٣٫٩١١(  

      

  )٥٣٤٫٥١٧(  )٤١١٫٣٨٣(  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
  )٨٥٫٣٦٥٫٥٥٧(  )٨٢٫٠٤٢٫١١٨(  استحواذ موجودات مالیة

  ٦١٫٤٩٣٫٩٤١  ٢٤٫٧٧٢٫٤٦٠  ات مالیةمتحصالت من بیع موجود
  ٣٠٫٨٥١٫٨٨٤  ٣١٫٦٩٧٫١٢٠  توزیعات األرباح المقبوضة

  )٧٦٣٫٥٧٤(  -  إضافات إلى العقارات االستثماریة
  )٦٩٨٫٢٢٦(  )١٣٫٤٠٠٫٤٦٩(  إضافات إلى العقارات االستثماریة قید التطویر

   ------------------------   ------------------------  
  )٩٫٧٧٧٫٧٢٦(  ٣٥٫٠٠٩٫٥٢١  األنشطة التشغیلیة )المستخدم في/(الناتج منصافي النقد 

   ------------------------   ------------------------  
      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

  )٢٫٨٥٦٫٠١٦(  )٣٠٩٫٠٤٩(  استحواذ ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٤٧٫٥٠٥  -  متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  -  ٤٢٫٤٠٨  متحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بھا للبیع
   ------------------------   ------------------------  

  )٢٫٦٠٨٫٥١١(  )٢٦٦٫٦٤١(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
   --------------------------   --------------------  
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  )تابع(یان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد ب
  یونیو ٣٠ المنتھیة في أشھر ستةلفترة ال

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  
      

      ةیالتدفقات النقدیة من األنشطة التمویل
  ٤٨٫٥٦٤٫٣٨٨  ٥٤٫٧٢٢٫٧٩٧  متحصالت من القروض المصرفیة

  )١٨٫١٠٣٫١٥١(  )١٤٫٤٦٧٫٠٥٥(  سداد قروض مصرفیة
  )٨٫٨١٢٫٢٣٠(  )٨٫٢٠٦٫٦٠٤(  تكالیف التمویل المدفوعة

  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  المدفوعة توزیعات األرباح
   ----------------------------   ----------------------------  

  ١٫٦٤٩٫٠٠٧  ١٢٫٠٤٩٫١٣٨  األنشطة التمویلیةالناتج من  صافي النقد
   ----------- -----------------   ----------------------------  
      

  )١٠٫٧٣٧٫٢٣٠(  ٤٦٫٧٩٢٫٠١٨  في النقد وما یعادلھ )النقص( /الزیادة  صافي
      

  )٢٥٠٫٧٦٢٫٧٩٢(  )٣١٩٫٥٥١٫٥٥٢(  *ینایر ١النقد وما یعادلھ في 
   ----------------------------   ----------------------------  

  )٢٦١٫٥٠٠٫٠٢٢(  )٢٧٢٫٧٥٩٫٥٣٤(  )١٦إیضاح (* یونیو ٣٠لھ في النقد وما یعاد
  ==============  =============  

  
  
    یشتمل النقد وما یعادلھ على سحوبات مصرفیة على المكشوف تستحق السداد عند الطلب وتشكل جزءاً ال یتجزأ من إدارة * 
  . النقد للمجموعة  
  

  .جزًءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ٣٩إلى  ١٢ن مالمدرجة على الصفحات تشكل اإلیضاحات 
  

  .٣و  ٢مدرج على الصفحتین إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
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  الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ١

  
كشركة مساھمة عامة في أبوظبي، اإلمارات العربیة ") الشركة("ع .م.ش –لقابضة تم تأسیس شركة فودكو ا

ً ألحكام المتحدة،   ١٩٨٤لسنة ) ٨(االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم الشركات التجاریة قانون وفقا
حیث كانت . ع.م.بتغیر اسمھا إلى شركة فودكو القابضة ش ٢٠٠٦قامت الشركة خالل عام ). وتعدیالتھ(

  .وعلیھ تم تعدیل النظام األساسي للشركة. ع.م.معروفة سابقاً باسم أبوظبي الوطنیة للمواد الغذائیة ش
  

  .وتم إدراجھا في سوق أبوظبي لألوراق المالیة ١٩٧٩تم تأسیس الشركة في 
  

اإلمارات العربیة تعمل الشركة بشكل رئیسي في استیراد وتوزیع المواد الغذائیة واألدوات المنزلیة في دولة 
تشتمل أھداف الشركة . المتحدة، باإلضافة إلى االستثمار في المشروعات العقاریة والتجاریة وتطویرھا وإدارتھا

على تأسیس أو االستثمار في الشركات التي تعمل في نفس المجال وكذلك تأسیس أو االستثمار في المصانع التي 
ائیة وكذلك الدخول في كافة المعامالت واالستثمارات داخل وخارج تعمل في مجال معالجة وتعبئة المواد الغذ

  .دولة اإلمارات العربیة المتحدة بغرض تحقیق سمعة جیدة ألعمال الشركة
  

 :الموحدة المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة التالیة المرحلیة الموجزة تتضمن ھذه المعلومات المالیة
  

  

   بیان التوافق  ٢
  

ً للمعیار المحاسبي الدولي رق التقاریر " ٣٤م تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة وفقا
كما أنھا تلزم، حیثما یكون مناسباً، باألحكام ذات الصلة من النظام األساسي للشركة ومتطلبات  "المالیة المرحلیة

ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة . ٢٠١٥لسنة ) ٢(القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 
الموحدة ویتعین قراءتھا  علومات الالزمة للبیانات المالیة السنویة الكاملةالمرحلیة الموجزة الموحدة على كافة الم

ً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في  ، وللسنة المنتھیة في ذلك ٢٠١٧دیسمبر  ٣١جنبا
الستیعاب  إال أن اإلیضاحات التفصیلیة المحددة مدرجة بغرض توضیح األحداث والمعامالت الضروریة. التاریخ

  .التغیرات في األداء والمركز المالي للمجموعة منذ آخر بیانات مالیة
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
  
 الموجزة الموحدة المالیة المرحلیة المعلوماتھذه  عدادإفي  من قبل المجموعة المتبعةالمحاسبیة السیاسات  إن

وللسنة المنتھیة في  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١كما في  الموحدة لیةماالانات البیفي  المجموعةمن قبل  المطبقةنفسھا  ھي
   .٤باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة المبینة في اإلیضاح  ذلك التاریخ

  

  النشاط الرئیسي  ةـــلكیــة المــــنسب  تأسیسبلد ال  الشركة التابعة

    
 یونیو  ٣٠

٢٠١٨  
دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 یونیو  ٣٠

٢٠١٧    
            

 شركة الواحة الوطنیة للمواد 
  .م.م.الغذائیة ذ  

  
  اإلمارات العربیة المتحدة

  
١٠٠٪  

  
١٠٠٪  

  
١٠٠٪  

  
  تعبئة المواد الغذائیة

  م.م.أبوظبي الوطنیة للمواد الغذائیة ذ
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ارات العربیة المتحدةاإلم

البیع بالجملة وتوزیع 
  المواد الغذائیة

  خ.م.شركة الحواس لألطعمة ش
  ٪٤٨ .٤٤  ٪٩٥ .٦  ٪٩٥ .٦  اإلمارات العربیة المتحدة

خدمات تورید 
األغذیة وأعمال 

  المطاعم
  فایف بي إل للخدمات 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربیة المتحدة  م .م.ذ ةاللوجستی  
خدمات الشحن 

  والتخلیص والتخزین

  م.م.ذ للتموینأبوظبي الوطنیة 
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربیة المتحدة

التموین وبیع خدمات 
المواد الغذائیة 

  بالجملة
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  )تابع( السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣
  
 العملیات المتوقفة  ) أ(

  
تمییز عملیاتھا وتدفقاتھا النقدیة بصورة التي یمكن  المجموعةتتمثل العملیة المتوقفة في أحد مكونات أعمال 

 :والتي المجموعةواضحة عن باقي مكونات 
  
 أو  تمثل إما نشاط رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات؛  
  ً؛ أویة للعملیاتمن خطة واحدة موضوعة الستبعاد نشاط رئیسي منفصل أو منطقة جغراف اتكون جزء 
 غرض إعادة البیعتكون شركة تابعة مستحوذ علیھا حصراً ل. 

  
    .معاییر التصنیف كمحتفظ بھا للبیع، أیھما أقرباستبعادھا أو إذا انطبقت علیھا یتم التصنیف كعملیة متوقفة عند 

  
الخسائر أو  األرباحأرقام المقارنة في بیان  بیانعندما یتم تصنیف عملیة معینة على أنھا عملیة متوقفة، تتم إعادة 

    .كما لو كانت تلك العملیة قد توقفت منذ بدایة سنة المقارنة رىواإلیرادات الشاملة األخ
  

 المعاییر الجدیدة والمعدلة من معاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة ولم یتم تفعیلھا بعد  ) ب(
  

  عقود اإلیجار : من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ١٦المعیار رقم 
  

لدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل التوجیھات الحالیة المتعلقة بعقود اإلیجار بما من المعاییر ا ١٦یحل المعیار 
الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر  ٤والتفسیر رقم " عقود اإلیجار" ١٧فیھا المعیار المحاسبي الدولي رقم 

الصادر عن لجنة  ١٥رقم  والتفسیر" تحدید ما إذا كان االتفاق یشمل إیجار"الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة  ٢٧والتفسیر رقـم " الحوافز –عقود اإلیجار التشغیلي "التفسیرات الدائمة 

  ".تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار"
  

ینایر  ١الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على ١٦یسري المعیار 
من المعاییر الدولیة  ١٥یجوز تطبیق ھذا المعیار قبل ذلك التاریخ للمنشآت التي تطبق المعیار رقم . ٢٠١٩

  .  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ١٦إلعداد التقاریر المالیة في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار 
  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمستأجرین نموذج واحد الحتساب عقود اإلیجار في  ١٦یقدم المعیار 
یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام . المیزانیة العمومیة

توجد إعفاءات اختیاریة . ل التزامھ بسداد دفعات اإلیجاراألصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمث
تبقى طریقة االحتساب المتبعة . لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة

 وأأي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي  –من المؤجر مشابھھ للمعیار الحالي 
  . إیجار تشغیليعقود 

  
إن التأثیر الفعلي . للتأثیر المحتمل على بیاناتھا المالیة الموحدة تفصیليتقییم  إجراءالمجموعة توجب على ی

لتطبیق ھذا المعیار على البیانات المالیة الموحدة في فترة التطبیق األولي سوف یتوقف على الظروف االقتصادیة 
، ومكونات محفظة عقود اإلیجار لدى ٢٠١٩ینایر  ١لدى المجموعة كما في المستقبلیة، بما فیھا معدل االقتراض 

المجموعة كما في ذلك التاریخ وآخر تقییم قامت بھ المجموعة إلمكانیة ممارستھا أي من خیارات تجدید اإلیجار 
  .وإلى أي مدى قد تختار المجموعة استخدام وسائل عملیة وإعفاءات من االعتراف

  
من المعاییر  ١٦ف تتغیر طبیعة المصروفات المتعلقة بعقود اإلیجار حیث یحل المعیار رقم عالوة على ذلك، سو

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل مصروفات عقد اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت مع تحمیل تكالیف 
  .االستھالك لموجودات حق االنتفاع ومصروفات الفائدة على التزامات اإلیجار

    



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

١٤ 

  
  )تابع(السیاسات المحاسبیة الھامة   ٣

  
 )تابع( المعاییر الجدیدة والمعدلة من معاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة ولم یتم تفعیلھا بعد    )ب(

  
  معاییر أخرى

  
لیس من المتوقع أن یكون ألي من المعاییر المعدلة والتفسیرات التالیة تأثیر جوھري على البیانات المالیة 

  :حدةالمو
  
تعدیالت على المعیار رقم (بیع موجودات أو المساھمة بھا بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو ائتالفھ المشترك  -

سوف یتم تحدید  – )٢٨من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ١٠
  .تاریخ التفعیل

عدم الیقین في "عاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادر عن لجنة تفسیرات الم ٢٣التفسیر رقم  -
  .أو بعد ذلك التاریخ ٢٠١٩ینایر  ١تسري اعتبارا ً من  –"المعالجات المحاسبیة لضریبة الدخل

  
  .تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة الواردة أعاله على مركزھا وأدائھا المالي

  
  ات في السیاسات المحاسبیة الھامةالتغیر  ٤

  
الموجزة المالیة المرحلیة  المعلوماتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه باستثناء ما ھو مبین أدناه، ف

وللسنة  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ھي نفسھا المطبقة من قبل المجموعة في البیانات المالیة الموحدة كما في الموحدة 
   .اریخالمنتھیة في ذلك الت

  
من المتوقع أن تنعكس التغیرات في السیاسات المحاسبیة على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة 

  .٢٠١٨دیسمبر  ٣١المنتھیة في 
  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ١٥، قامت المجموعة مبدئیاً بتطبیق المعیار رقم ٢٠١٨ینایر  ١اعتباراً من 
من المعاییر الدولیة إلعداد  ٩والمعیار رقم ) أ٤راجع اإلیضاح " (إلیرادات من العقود مع عمالءا"المالیة 

ھناك عدد من المعاییر الجدیدة األخرى التي تسري ). ب٤راجع اإلیضاح " (األدوات المالیة"التقاریر المالیة 
  .للمجموعةالموحدة مالیة دون أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات ال ٢٠١٨ینایر  ١اعتباراً من 

  

  "اإلیرادات من العقود مع العمالء"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١٥المعیار رقم   )أ(
  

فیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامة وطبیعة التغیرات في السیاسات المحاسبیة السابقة فیما یتعلق بالعدید 
  .بالمجموعةمن البضائع والخدمات الخاصة 

  

 ً من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، یتم االعتراف باإلیرادات عندما یسیطر العمیل  ١٥لمعیار رقم ل وفقا
یتطلب  -في وقت محدد أو على مدى فترة زمنیة  - إن تحدید توقیت تحویل السیطرة  .أو الخدمات على البضائع
  .وضع أحكام

  

اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطار شامل لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت من المع ١٥یضع المعیار رقم 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل المعیار المحاسبي  ١٥یحل المعیار رقم . االعتراف باإلیرادات

 .ذات الصلة اتفسیروالت" عقود اإلنشاءات" ١١والمعیار المحاسبي الدولي رقم " اإلیرادات" ١٨الدولي رقم 



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

١٥ 

  

  )تابع( التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
  

  )تابع( "اإلیرادات من العقود مع العمالء"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١٥المعیار رقم   )أ(
  

وشروط السداد  الوفاء بااللتزاماتطبیعة وتوقیت   الخدمة/ نوع المنتج 
  الھامة

في السیاسة  طبیعة التغیر
  المحاسبیة

المواد توزیع 
 والمواد الغذائیة

األخرى غیر 
  الغذائیة

التسلیم في وقت تسلیم  وإشعاراتیتم إصدار الفواتیر 
یتم االعتراف بھا في شكل . البضائع في مواقع العمیل

الفواتیر ویتم  إدراجیتم . ختم أو كلیھما/ توقیع 
  .اإلیرادات في ذلك الوقتب االعتراف

  

من  ١٥یوجد للمعیار رقم ال 
المعاییر الدولیة إلعداد 
التقاریر المالیة تأثیر مادي 
على السیاسات المحاسبیة 

  للمجموعة
ال توجد عائدات غیر طبیعیة كبیرة تحدث : العوائد  

الدفاع تعاقدیة حیث  تعتبر عوائد .في قطاع التجزئة
 ببنود أخرى المتقادممخزون بنود الیتم استبدال 

الموجود في  العمل اللوجستي فریققوم ی. جدیدة
 المجموعةلدى . المخزون بمراقبةمواقع الدفاع 

 ٪٥٠اتفاقیات معضدة بمثلھا مع الموردین فمیا یتعلق 
یتم نقل المخزون المتبقي إلى قطاعات . من المخزون

. التجزئة لیتم بیعھا في السوق على أساس التكلفة
لتاریخیة استناداً إلى الخسائر ا ،تحتفظ الشركة

طوارئ في / أي فشل  بشأنبمخصص  ،والمتوقعة
 .عملیة التناوب

  

  

ال یمكن تصنیف ما ورد أعاله على أنھ عائدات حیث   
عندما یتم التناوب  تتكبد الشركة أیة خسائرال 

كما عمالء لل جدیدة أي فاتورة ال یتم إصدار. التعاقدي
  .ال یتم تبادل نقد فیما یتعلق بالعملیات أعاله

  

  

التأجیر ومرافق 
  التخزین

تمتلك الشركة العدید من المباني والمستودعات 
 االعترافیتم . المؤجرة للمستأجرین بعقود سنویة

ھذه  تقدیماإلیرادات بمرور الوقت حیث یتم ب
  .الخدمات

  

من  ١٥ال یوجد للمعیار رقم 
المعاییر الدولیة إلعداد 
التقاریر المالیة تأثیر مادي 

محاسبیة على السیاسات ال
  للمجموعة

  
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام طریقة التأثیر  ١٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم 

اعتباراً تطبیق ھذا المعیار بصورة مبدئیة في تاریخ التطبیق ) دون استخدام وسائل عملیة اختیاریة(المتراكم 
أي یتم بیانھا كما ھي  – ٢٠١٧لم یتم إعادة بیان المعلومات المقدمة لسنة وعلیھ ). ٢٠١٨ینایر  ١أي (المبدئي 

ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  والتفسیرات ذات  ١١والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ١٨مفصح عنھا سابقاً وفقا
  .الصلة

  
اد التقاریر المالیة تأثیر مادي من المعاییر الدولیة إلعد ١٥بناًء على تقییم اإلدارة، لم یكن لتطبیق المعیار رقم 

  . على البیانات المالیة الموحدة
  
  "األدوات المالیة"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٩المعیار رقم   )ب(

  
متطلبات االعتراف والقیاس الخاصة بالموجودات  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ٩رقم یحدد المعیار 

یحل ھذا المعیار محل المعیار المحاسبي . ة والمطلوبات المالیة وبعض العقود لشراء أو بیع بنود غیر مالیةالمالی
  . االعتراف والقیاس: األدوات المالیة ٣٩الدولي رقم 

   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

١٦ 

  
  )تابع( التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

  
  )تابع( "األدوات المالیة"مالیة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ال ٩المعیار رقم   )ب(

  
  .وطبیعة وتأثیر التغیرات على السیاسات المحاسبیة السابقة الجدیدة الھامة فیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة

  
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )١(

 
بالمتطلبات الحالیة للمعیار  كبیرةة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بدرج ٩یحتفظ المعیار رقم 

إال أن ھذا المعیار یلغي الفئات السابقة . الخاص بتصنیف وقیاس المطلوبات المالیة ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
بشأن الموجودات المالیة المحتفظ بھا لالستحقاق والقروض والذمم المدینة  ٣٩للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

  .یعوالموجودات المتاحة للب
  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تأثیر ھام على السیاسات المحاسبیة  ٩لم یكن لتطبیق المعیار رقم 
من المعاییر الدولیة إلعداد  ٩فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار رقم . للمجموعة فیما یتعلق بالمطلوبات المالیة

  .لمالیةالتقاریر المالیة على تصنیف وقیاس الموجودات ا
  

ً للمعیار رقم  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، عند االعتراف المبدئي، یتم تصنیف األصل  ٩وفقا
استثمارات حقوق  –التكلفة المطفأة؛ القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى : المالي على أنھ مقاس بـ

بصورة عامة، یرتكز تصنیف الموجودات المالیة بموجب . اح أو الخسائرملكیة أو بالقیمة العادلة من خالل األرب
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على نموذج األعمال الذي یتم في إطاره إدارة األصل  ٩المعیار رقم 

العقد األساسي إن المشتقات المتضمنة في العقود والتي یكون فیھا . المالي وخصاص تدفقاتھ النقدیة التعاقدیة
وبدالً من ذلك، یتم تقییم األدوات المالیة . عبارة عن أصل مالي في نطاق المعیار ال یتم فصلھا على اإلطالق

  .المختلطة بشكل كلي لغرض التصنیف
  

بالقیمة  في حال الوفاء بالشروط التالیة وال یتم تصنیفھا على أنھا بالتكلفة المطفأة ةالمالی الموجودات یتم قیاس
  :األرباح أو الخسائرلعادلة من خالل ا

  
ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة یتم االحتفاظ بھا أن  –

 التعاقدیة؛ و
 

أن ینتـج عن البـنود التعاقدیة الخاصة باألداة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیـة تعد فقط دفعات للمبلغ  –
 .على المبلغ األصلي قید السداد األصلي وأرباح

  
یتم قیاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى في حال كانت تحقق الشرطین التالیین 

  :وتكون غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  
وبیع الموجودات  قات النقدیة التعاقدیةضمن نموذج أعمال یھدف إلى تحصیل التدف بھاإذا كان یتم االحتفاظ  –

  ؛ و المالیة
 
في مواعید محددة تدفقات نقدیة تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي لھا إذا نشأ عن الشروط التعاقدیة  –

  .قید السدادوالفائدة على المبلغ األصلي 
  

ة، قد تختار المجموعة بشكل عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجر
یتم ھذا االختیار . نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى

  .وفقاً لكل استثمار على حدة
   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

١٧ 

  
  )تابع( التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

  
  )تابع( "األدوات المالیة"ریر المالیة من المعاییر الدولیة إلعداد التقا ٩المعیار رقم   )ب(
  
 )تابع( تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )١(

  
فیما یتعلق بكافة الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل 

عند . ادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقیمة العاإلیرادات الشاملة األخرى كما ھو موضح أعاله، یتم قیاسھا 
االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نھائي تحدید األصل المالي الذي ال یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة 
المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى على أنھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

المحاسبي الذي قد ینشأ فیما لو تم  عدم التوافقا التصنیف ینھي أو یقلل بصورة جوھریة سائر إذا كان ھذالخ
  . تصنیفھا غیر ذلك

  
ً قیاس الموجودات المالیة  ما لم تكن ذمم مدینة تجاریة لیست ذات بنود تمویل ھامة یتم قیاسھا مبدئیاً (یتم مبدئیا

داً، فیما یتعلق بالبنود التي لیست بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بالقیمة العادلة زائ) بسعر المعاملة
  .تكالیف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على تلك البنود

  
  .تنطبق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة

  
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

  األرباح أو الخسائرمن خالل 
  

ً بالقیمة العادلة ھذهیتم قیاس    ویتم االعتراف . الموجودات الحقا
بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي حصص أو إیرادات 

  .توزیعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر
  

  الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
  

ً قیاس   فأة باستخدام طریقة الموجودات بالتكلفة المط ھذهیتم الحقا
. یتم تخفیض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القیمة. الفائدة الفعلیة

یتم االعتراف بإیرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت 
یتم االعتراف . األجنبیة وانخفاض القیمة ضمن األرباح أو الخسائر

اح أو بأیة أرباح أو خسائر، ناتجة عن إیقاف االعتراف، ضمن األرب
  .الخسائر

  
استثمارات الدین بالقیمة العادلة من 

  خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
  

ً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة   االعتراف یتم . یتم الحقا
أرباح ، والفائدة الفعلیةطریقة التي یتم احتسابھا بإیرادات الفائدة ب

األرباح أو  وخسائر صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة ضمن
یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن . الخسائر

عند إیقاف االعتراف، تتم إعادة تصنیف . اإلیرادات الشاملة األخرى
في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى   األرباح والخسائر المتراكمة

  .األرباح أو الخسائر
  

استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة 
ل اإلیرادات الشاملة العادلة من خال

  األخرى
  

ً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة   یتم االعتراف . یتم الحقا
بتوزیعات األرباح كإیرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل 
إیرادات توزیعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة 

خرى ضمن یتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األ. االستثمار
ً إعادة تصنیفھا إلى األرباح  اإلیرادات الشاملة األخرى وال یتم مطلقا

  .أو الخسائر
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  )تابع( التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

  
  )تابع( "األدوات المالیة"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٩المعیار رقم   )ب(
  
 )تابع(لمالیة والمطلوبات المالیة تصنیف وقیاس الموجودات ا )١(

  

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على القیم الدفتریة للموجودات المالیة  ٩إن تأثیر تطبیق المعیار رقم 
  .یتعلق فقط بالمتطلبات الجدیدة النخفاض القیمة، على النحو الموضح أدناه ٢٠١٨ینایر  ١كما في 

  
 ٣٩المرفقة أدناه فئات التصنیف األصلیة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  یوضح الجدول واإلیضاحات

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لكل فئة من  ٩باإلضافة إلى فئات القیاس الجدیدة بموجب المعیار رقم 
  .٢٠١٨ینایر  ١الموجودات المالیة لدى المجموعة كما في 

  

 حإیضا  الموجودات المالیة

التصنیف األصلي 
بموجب المعیار 

 المحاسبي الدولي 
   ٣٩رقم 

التصنیف الجدید 
بموجب المعیار رقم 

من المعاییر  ٩
الدولیة إلعداد 
  التقاریر المالیة

القیمة الدفتریة 
بموجب  ةاألصلی

المعیار المحاسبي 
  ٣٩الدولي رقم 

 القیمة الدفتریة
بموجب  الجدیدة

من  ٩المعیار رقم 
لیة المعاییر الدو

  إلعداد التقاریر 
  المالیة

  درھم  درھم        

  متاحة للبیع  ٨  )أ(سندات ملكیة 

استثمارات حقوق 
ملكیة بالقیمة العادلة 
من خالل اإلیرادات 

  ٢٢٩٫٩٥٣٫٣٦٨  ٢٢٩٫٩٥٣٫٣٦٨  الشاملة األخرى
            

  ٨  )ب(سندات ملكیة 
محتفظ بھا 

  للمتاجرة

إلزامي بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  ٣٢٥٫٥٧٨٫٧٢٨  ٣٢٥٫٥٧٨٫٧٢٨  الخسائر
            

 الذمم المدینة التجاریة 
  ١٠  )ج(واألخرى 

القروض والذمم 
  ١٦٦٫٤٣٧٫٦٦٤  ١٦٦٫٤٣٧٫٦٦٤  التكلفة المطفأة  المدینة

            

  ١٦  النقد وما یعادلھ
القروض والذمم 

  ١٫٣٥١٫٥١٥  ١٫٣٥١٫٥١٥  التكلفة المطفأة  المدینة
         ------------------------ --  -------------------------- 

إجمالي الموجودات 
 ٧٢٣٫٣٢١٫٢٧٥ ٧٢٣٫٣٢١٫٢٧٥        المالیة

        ============ ============ 
  
وفقاً . تتمثل سندات الملكیة في االستثمارات التي تعتزم المجموعة االحتفاظ بھا لفترة طویلة ألغراض استراتیجیة  ) أ

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قامت المجموعة بتصنیف ھذا االستثمار في  من المعاییر ٩لما یجیزه المعیار رقم 
على نحو مخالف . تاریخ التطبیق المبدئي على أنھ ٌمقاس بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

ً إعادة تصنیف احتیاطي القیمة العادلة الم٣٩للمعیار المحاسبي الدولي رقم  تراكم الخاص بھذه ، لن یتم مطلقا
 . االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر

 
، تم تحدید سندات الملكیة ھذه بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٣٩وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم   ) ب

الموجودات  تم تصنیف ھذه. حیث تتم إدارتھا على أساس القیمة العادلة كما تتم مراقبة أدائھا وفقاً لنفس األساس
ً للمعیار رقم  ً بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا من المعاییر الدولیة  ٩على أنھا مقاسة إلزامیا

  .إلعداد التقاریر المالیة الدولیة
  
على أنھا قروض وذمم  ٣٩إن الذمم المدینة التجاریة واألخرى المصنفة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم   ) ج

 . یتم حالیاً تصنیفھا بالتكلفة المطفأةمدینة 
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  )تابع( التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

  
  )تابع( "األدوات المالیة"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٩المعیار رقم   )ب(
  
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة )٢(

  

الوارد في المعیار " الخسائر المتكبدة"تقاریر المالیة نموذج من المعاییر الدولیة إلعداد ال ٩یستبدل المعیار رقم 
ینطبق نموذج انخفاض القیمة الجدید على ". خسائر االئتمان المتوقعة"بنموذج  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

من بالقیمة العادلة  الدیناالستثمارات في أدوات و وموجودات العقود الموجودات المالیة الٌمقاسة بالتكلفة المطفأة
من  ٩بموجب المعیار رقم . وال ینطبق على االستثمارات في أدوات الملكیةخالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

المالیة، یتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر مقارنة بالمعیار المحاسبي  رالمعاییر الدولیة إلعداد التقاری
  .٣٩الدولي رقم 

  

  .وسندات الدین التجاریة لمطفأة من الذمم المدینة التجاریة والنقد وما یعادلھتتألف الموجودات المالیة بالتكلفة ا
  

ً للمعیار رقم  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، سوف تقاس مخصصات الخسائر بناًء على أي  ٩وفقا
  :من األسس التالیة

  

المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر شھراً، وتمثل خسائر االئتمان  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  –
 اریخ التقریر؛ وتشھراً من  ١٢المحتمل خالل 

، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث الزمنيمدى الخسائر االئتمان المتوقعة على  –
  .ألداة مالیة المتوقعالتعثر المحتمل على مدى العمر 

  

بقیمة تعادل  وموجودات العقود قررت المجموعة قیاس مخصصات الخسائر الخاصة بالذمم المدینة التجاریة
  .خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الخاص بھا

  

وعند تقدیر  ألداة مالیة قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي االئتمانعند تحدید ما إذا كانت مخاطر 
دون تكلفة أو  والمتاحة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة المجموعةأخذ ت، ن المتوقعةخسائر االئتما
وتقییم  للمجموعةبناًء على الخبرة السابقة  ، وذلكالمعلومات والتحلیل الكمي والنوعيویتضمن ذلك مجھود زائد، 

  .الجدارة االئتمانیة والمعلومات االستشرافیة
  

  : أن األصل المالي متعثر السداد عندما المجموعةعتبر ت
  

 المجموعةدون لجوء  المجموعةیكون من غیر المحتمل أن یفي المقترض بالتزاماتھ االئتمانیة بالكامل تجاه  –
 ؛ أو )إن وجد(التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان 

 یوماَ؛ ٣٦٥أن یكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  –
 

تي یتم أخذھا بعین االعتبار عند تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة تتمثل الفترة القصوى ال
  .التعاقدیة التي تتعرض فیھا المجموعة لمخاطر االئتمان

  

  قیاس خسائر االئتمان المتوقعة
  

لى أنھا القیمة یتم قیاس خسائر االئتمان ع. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدیر المرجح لخسائر االئتمان
أي الفرق بین التدفقات المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبین التدفقات النقدیة (الحالیة لكافة حاالت العجز النقدي 

ً لمعدل الفائدة الفعلي لألصل ). التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا یتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة وفقا
  .المالي

  

  ي تعرضت النخفاض القیمةالموجودات المالیة الت
  

وسندات الدین  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة
یعتبر األصل المالي أنھ قد . قد تعرضت النخفاض القیمة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

د وقوع حدث أو أكثر ذات تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة تعرض النخفاض في القیمة عن
    .للموجودات المالیة
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  )تابع( التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

  
  )تابع( "األدوات المالیة"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٩المعیار رقم   )ب(
  
 )تابع( الیةانخفاض قیمة الموجودات الم )٢(

  

 عرض انخفاض القیمة
  

یتم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة 
  . للموجودات

  

  .لم یكن لنموذج خسائر انخفاض القیمة الجدید تأثیر مادي على مخصص انخفاض القیمة
  

  محاسبة التحوط )٣(
  

  .في تاریخ التقریرأي عالقات تحوط  ةالمجموعال یوجد لدى 
  

  التحول )٤(
  

من المعاییر الدولیة إلعداد  ٩سیتم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار رقم 
  .التقاریر المالیة بأثر رجعي، باستثناء ما ھو مبین أدناه

  

 .اریخ التطبیق األوليإجراء التقییمات التالیة على أساس الوقائع والظروف في ت تم –
 

  ؛األصل الماليتحدید نموذج األعمال الذي ینطوي على  –
 

تصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لموجودات مالیة ومطلوبات مالیة معینة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل  –
  األرباح أو الخسائر؛ و

 

رة على أنھا بالقیمة العادلة من ة غیر محتفظ بھا للمتاجیالملك حقوق تصنیف استثمارات معینة في سندات –
  .خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

  

  التقدیـرات  ٥
  

یتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع األحكام والتقدیرات المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة إن إعداد 
مطلوبات واإلیرادات والواالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات 

  .یمكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. والمصروفات
  

عند إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة، كانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل 
ھي  دیر حاالت عدم الیقینلتق والمصادر الرئیسیة بالمجموعةاإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة 

  .وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في  نفسھا التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة
  

قامت المجموعة بوضع إطار عام للرقابة فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة، ویتضمن ذلك اإلطار فریق تقییم 
یخضع فریق التقییم لإلشراف المباشر من . ت القیمة العادلة الھامةمسؤول بصورة عامة عن مراقبة كافة قیاسا

  .التنفیذي قبل المدیر المالي
  

في حال . یقوم فریق التقییم بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الھامة غیر الملحوظة والتعدیالت على التقییم
سیط أو خدمات التسعیر، لقیاس االستعانة بمعلومات صادرة عن طرف آخر، مثل عروض األسعار المقدمة من و

القیم العادلة، یقوم فریق التقییم بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه 
المستوى في النظام المتدرج للقیمة  تحدید التقییمات تفي بمتطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة، بما في ذلك

  .یتم في إطاره تصنیف مثل ھذه التقییماتالعادلة الذي 
  

  .یتم رفع تقاریر باألمور الھامة المتعلقة بعملیة التقییم إلى لجنة التدقیق لدى المجموعة
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٢١ 

  
  العقارات االستثماریة قید التطویر  ٦
  

  یونیو ٣٠  
٢٠١٨  

  دیسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  درھم  درھم  
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ٤٥٫٢٩١٫٤٦٦  ٧٦٫٣٣٦٫٧٥٦  ینایر ١في 
  ٣١٫٠٤٥٫٢٩٠  ١٣٫٤٠٠٫٤٦٩  السنة/ التكالیف المتكبدة خالل الفترة 

   --------------------------   --------------------------  
  ٧٦٫٣٣٦٫٧٥٦  ٨٩٫٧٣٧٫٢٢٥  السنة/ في نھایة الفترة 

  ============  ============  
  

تم التوصل إلى ذلك . تقارب قیمتھا الدفتریة ٢٠١٧مبر دیس ٣١في كما إن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة 
وتم التوصل إلى التقییمات بناًء على أدلة السوق فیما . على أساس تقییمات داخلیة قامت بھا إدارة المجموعة

  .یتعلق بمعامالت وأسعار عقارات مشابھة
  

ً ل ٣تم تصنیف قیاس القیمة العادلة ضمن المستوى  مدخالت أسالیب التقییم المستخدمة من القیمة العادلة وفقا
  .)٣والمستوى رقم  ٢والمستوى رقم  ١المستوى رقم  - حول تفاصیل الفئات ٧راجع اإلیضاح (
  

  العقارات االستثماریة  ٧
  

  یونیو ٣٠      
٢٠١٨  

  دیسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  درھم  درھم    
  )مدققة(  )غیر مدققة(    
        

  ١٠٨٫٤٤١٫٨٠٢  ١٠٨٫٤٤١٫٨٠٢     اتمستودع
  ٨٠٫٦١٣٫٢٢٤  ٨٠٫٦١٣٫٢٢٤    سكنیة - مباني 
  ٧٦٫٠٣٥٫٠٠٠  ٧٦٫٠٣٥٫٠٠٠   وسكنیة تجاریة –مباني 
 ً   )٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠(    مخصص انخفاض القیمة: ناقصا

     -------------------- --- ------   -------------- - ------------ 
    ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦  
    ============  ============  

  

  :السنة/ یلي الحركة في العقارات االستثماریة خالل الفترةفیما 
  

  یونیو ٣٠    
٢٠١٨  

  دیسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  درھم  درھم    
  )مدققة(  )غیر مدققة(    
        
        

  ٢٥٥٫٩٧٥٫٨٦٨  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦    ینایر ١كما في 
  ١٫١١٤٫١٥٨  -    اإلضافات

  )٧٫٠٠٠٫٠٠٠(  -    االستبعادات
  )١٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  -    استثماریة من إعادة تقییم عقارات الخسائر

     ----------------- --- --------   --------------------------  
  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦     السنة/ في نھایة الفترة

    ============  ============  
  

   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٢ 

  
  )تابع( العقارات االستثماریة  ٧

  

ض الملكیة النفعیة للمجموعة بما لغرالمجموعة  اسم أعضاء مجلس إدارةسجیل بعض العقارات االستثماریة بتتم 
  .یتوافق مع اللوائح القضائیة

  

تقوم المجموعة كل ثالث سنوات بتعیین شركة تقییم خارجیة إلجراء تقییم للقیمة العادلة لمحفظة العقارات 
  .٢٠١٥في  متم إجراء آخر تقیی .االستثماریة الخاصة بھا

  

  :خاصة بالعقارات االستثماریة الُمعاد تقییمھا كما یليتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ال
  

 .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقةالمدرجة  األسعار غیر المعدلة :١المستوى 
  

والتي تكون قابلة للمالحظة للموجودات  ١المعطیات بخالف األسعار المدرجة الواردة في المستوى  :٢المستوى 
 ). كالمشتق من األسعار(أو بصورة غیر مباشرة ) كاألسعار(رة مباشرة أو المطلوبات، سواء بصو

  

معطیات غیر (معطیات للموجودات أو المطلوبات ال ترتكز على بیانات سوقیة قابلة للمالحظة  :٣المستوى 
  ).ملحوظة

  

  :في العقارات االستثماریة خالل الفترة التغیرفیما یلي 
  

  جمالياإل  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  و ٢٠١٨یونیو  ٣٠
  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

 درھم درھم درھم درھم

         

  ٢٣٧٫٠٩٠٫٠٢٦  ٢١٥٫٩٧٦٫٨٠٢  ٢١٫١١٣٫٢٢٤  -  العقارات االستثماریة
  ============= ============= ============= ============= 
  

  الموجودات المالیة  ٨
  

    
  یونیو ٣٠

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٢١

٢٠١٧  
  درھم  درھم    
  )مدققة(  )ر مدققةغی(    

       

ة العادلة من موجودات مالیة محتفظ بھا بالقیم
  ١٨٢٫٨٨١٫٤٩٨  ١٨٩٫٤٥٤٫٠٠٦    الشاملة األخرى خالل اإلیرادات

موجودات مالیة محتفظ بھا بالقیمة العادلة من 
  ٣٠٤٫٦٣٢٫٨٧١  ٣٤٦٫٨١٧٫٧٥١    خالل األرباح أو الخسائر

     -----------------------------   --------- ------------------  
    ٤٨٧٫٥١٤٫٣٦٩  ٥٣٦٫٢٧١٫٧٥٧  
    =============  ============  

  

  :تشتمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى على ما یلي
  

  
   یونیو ٣٠

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  درھم  درھم  
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ١٦٦٫٣٩٨٫٧٧٤  ١٦٥٫٠٣٣٫٥٣٣  یة مدرجة في اإلمارات استثمارات في أسھم ملك
  ١٠٫٩٣٧٫٤٨٩  ١٨٫٨٧٥٫٢٣٨  استثمارات في أسھم ملكیة مدرجة خارج اإلمارات 

  ٢٫٦٧٠٫٩٨٣  ٢٫٦٧٠٫٩٨٣  استثمارات في أسھم ملكیة غیر مدرجة خارج اإلمارات
  ٢٫٨٧٤٫٢٥٢  ٢٫٨٧٤٫٢٥٢  استثمارات في أسھم ملكیة غیر مدرجة في اإلمارات

   ---- ------------ -- ----------   ---------------------------  
  ١٨٢٫٨٨١٫٤٩٨  ١٨٩٫٤٥٤٫٠٠٦  
  ============  ============  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٣ 

  
  )تابع( الموجودات المالیة  ٨
  

  :تشتمل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على ما یلي
  

  
   یونیو ٣٠

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  درھم  درھم  
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ٢٩٢٫٦٤٨٫٠٩٠  ٣١١٫٢٩٤٫٣٨١  استثمارات في أسھم ملكیة مدرجة في اإلمارات 
  ٥٫٤٠٠٫٢٩٣  ٨٫٦٤٢٫٦١١  استثمارات في أسھم ملكیة مدرجة خارج اإلمارات

  ٦٫٥٨٤٫٤٨٨  ٦٫٨٨٠٫٧٥٩  استثمار في صنادیق تبادلیة
   ------------ --- ------------   --- ------------------------  
  ٣٠٤٫٦٣٢٫٨٧١  ٣٤٦٫٨١٧٫٧٥١   
  ============  ============  

  
  .تم االحتفاظ باالستثمار في صنادیق تبادلیة بالنیابة عن المجموعة بواسطة طرف ذي عالقة

  
  :الموجودات المالیةفي  التغیرفیما یلي 

  

  

بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر 

ة العادلة من بالقیم
خالل اإلیرادات 
  الشاملة األخرى

بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر 

بالقیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات 
  الشاملة األخرى

  دیسمبر ٣١  دیسمبر ٣١  یونیو ٣٠  یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  درھم  درھم  درھم  درھم  
  )دققھم(  )مدققھ(  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  
          

  ١٨٧٫٥٦٩٫٠٩٤  ٢١٧٫١٣٥٫٤٨٩  ١٨٢٫٨٨١٫٤٩٨  ٣٠٤٫٦٣٢٫٨٧١  ینایر ١في 
  ٤٫١٠٠٫٠٨٦  ٢٠١٫٦١٤٫٤٦٦  ١٣٫٥٧١٫٣٣١  ٦٨٫٤٧٠٫٧٨٧  موجودات مالیةشراء 

  )١٫٠٨١٫٩٢٣(  )١١٢٫٠٩٧٫٢١٢(  )٩٧١٫٠١٥(  )٢٣٫٥٢٧٫٥١١(  موجودات مالیةاستبعاد 
  )٥٫٩٤٩٫٥١٠(  -  -  - موجودات مالیة معاد تصنیفھا

  )١٫٧٥٦٫٢٤٩(  )٢٫٠١٩٫٨٧٢(  )٦٫٠٢٧٫٨٠٨(  )٢٫٧٥٨٫٣٩٦(  في القیمة العادلة لنقصا
   ---------------- -- ----------   ------------- -- -------------   ------------------------   -----------------------  

  ١٨٢٫٨٨١٫٤٩٨  ٣٠٤٫٦٣٢٫٨٧١  ١٨٩٫٤٥٤٫٠٠٦  ٢٤٦٫٨١٧٫٧٥١  السنة/ في نھایة الفترة 
  ============  ============  ============  ===========  

 
ألف درھم لدى بنك تجاري  ٦٣٫٠٠٠ألف درھم وتم رھن استثمارات بمبلغ  ٦٠٫٠٠٠تم إیداع استثمارات بمبلغ 

  . لضمان قروض ألجل
  

  .ال یوجد لدى المجموعة أي استثمارات أو عالقة مع مجموعة أبراج
 
 
 
 
 
 

  
   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٤ 

  
  المخزون  ٩

  
   یونیو ٣٠

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  درھم   درھم   
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ٢١٫٩١٠٫٤٣٥  ٢١٫٠٠١٫٧٧٦  بضائع إلعادة البیع
  ٤٫٨٠٦٫٣٥٧  ٥٫٢٢٠٫٧٢٠  بضائع على الطریق

   ----------- -- -------------   ----------------------  
  ٢٦٫٧١٦٫٧٩٢  ٢٦٫٢٢٢٫٤٩٦  

 ً   )٥٫٧٨٥٫٠٨٩(  )٤٫٩٢١٫٩٤٧(  مخصص المخزون بطيء الحركة: ناقصا
   ----------- -- -------------   ----------------------  
  ٢٠٫٩٣١٫٧٠٣  ٢١٫٣٠٠٫٥٤٩  
  ============  ===========  

  :في مخصص المخزون بطيء الحركة التغیرفیما یلي 
  
   یونیو ٣٠  

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  درھم   درھم   
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ٤٫٥٣٣٫٢٧٢  ٥٫٧٨٥٫٠٨٩  ینایر ١في 
  ٣٫٢٦٨٫١٢٠  ٨٦٠٫٠٠٠  السنة/ المحمل على الفترة 

  )٢٫٠١٦٫٣٠٣(  )١٫٧٢٣٫١٤٢(  السنة/ المعكوس خالل الفترة 
   -- -- ------ -- -------------   ---------------------- -  

  ٥٫٧٨٥٫٠٨٩  ٤٫٩٢١٫٩٤٧  السنة/ الفترة  في نھایة
  ===========  ==========  

 
  التجاریة واألخرى الذمم المدینة  ١٠

  
  

   

  استحقاق طویل األجل    استحقاق قصیر األجل  
  دیسمبر ٣١  یونیو ٣٠    دیسمبر  ٣١  یونیو  ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم    درھم  درھم  
  )مدققة(  )غیر مدققة(    )مدققة(  )غیر مدققة(  
           

  -   -    ١٨٥٫٦١٠٫٠٠٤  ١٤٨٫٦٦٥٫٥٩٣  الذمم المدینة التجاریة
ً ناقص   مخصص انخفاض قیمة : ا

  الذمم المدینة المشكوك في   
  )٢٤٫٣٧٧٫٧٠٨(  تحصیلھا  

  
)٢٢٫١٨٣٫٩٨٥(  

  
  
-  

  
-  

   ------------------------   ------------------------    ------------------------   ------------------------  
  ١٦٣٫٤٢٦٫٠١٩  ١٢٤٫٢٨٧٫٨٨٥    -  -  

ً  المصروفات   -  -    ١٫٩٧٨٫٥٣٨  ١٫٢٩١٫٣٥٦  المدفوعة مقدما
  ٥٫٩٤٩٫٥١٠  ٥٫٩٤٩٫٥١٠    ١٥٫٩٢٣٫٨٦٣  ١٠٫٠٩٩٫٦٨٣  الذمم المدینة األخرى

 ً   انخفاض قیمة  خسائر: ناقصا
 المشكوك  األخرىالذمم المدینة   
  )٢٫٦٠١٫٧٨١(  في تحصیلھا  

  
)٢٫٦٠١٫٧٨١(  

  
  
-  

  
-  

   ------------------------   ------------------------    -------- ----------------   ------------------------  
  ٥٫٩٤٩٫٥١٠  ٥٫٩٤٩٫٥١٠    ١٧٨٫٧٢٦٫٦٣٩  ١٣٣٫٠٧٧٫١٤٣  
  =============  =============    =============  =============  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٥ 

  
    )تابع( الذمم المدینة التجاریة واألخرى  ١٠

  

  :المشكوك في تحصیلھا الذمم المدینة التجاریة انخفاض قیمة في مخصص التغیرفیما یلي 
  یونیو  ٣٠  

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  درھم   درھم   
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ١١٫١٧٠٫٧٨٢  ٢٢٫١٨٣٫٩٨٥  ینایر١في 
  ١٣٫٥٨١٫٥١٤  ٢٫١٩٣٫٧٢٣  السنة/ المحمل على الفترة 

  )٢٫٥٦٨٫٣١١(  -  السنة/ الفترة المشطوب خالل 
   ----- -- -----------------   ------------- ----------  

  ٢٢٫١٨٣٫٩٨٥  ٢٤٫٣٧٧٫٧٠٨  السنة/ الفترة  في نھایة
  ============  ============  
  

عند تحدید قابلیة استرداد الذمم المدینة التجاریة، تقوم المجموعة بدراسة أي تغیر في الجودة االئتمانیة للذمم 
وبالتالي، یرى مجلس اإلدارة عدم . تقریرالمدینة التجاریة من تاریخ منح االئتمان بشكل مبدئي وحتى تاریخ ال

  .المشكوك في تحصیلھاالتجاریة  المدینة الذمم الحاجة إلى رصد مخصص إضافي بشأن
  

  :الذمم المدینة األخرى المشكوك في تحصیلھا فیما یلي الحركة في مخصص
   یونیو ٣٠  

٢٠١٨  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  درھم   درھم   
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ١٫٨٨٢٫٢٧١  ٢٫٦٠١٫٧٨١  ینایر ١في 
  ٧١٩٫٥١٠  -  السنة/ المحمل على الفترة 

   ----- -- -----------------   ------- -- ------------- --  
  ٢٫٦٠١٫٧٨١  ٢٫٦٠١٫٧٨١  السنة/ الفترة  في نھایة

  ============  ============  
 

  القروض والسلفیات  ١١
  

   یونیو ٣٠  
٢٠١٨  

  دیسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  درھم   درھم   
  )مدققة(  )غیر مدققة(  
      

  ٣٢١٫٤٧٣٫٥١٥  ٢٧٤٫٤١٢٫٨٣٢  سحوبات مصرفیة على المكشوف
  ٩٤٫٥١٤٫٧٧٧  ١٣٤٫٧٧٠٫٥١٩  قروض مصرفیة مضمونة

   ----- -- --------------------   --- ------- -- ---------------  
  ٤١٥٫٩٨٨٫٢٩٢  ٤٠٩٫١٨٣٫٣٥١  
  ==============  ==============  

  
   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٦ 

  
  )تابع(لفیات القروض والس  ١١

  

  :السحوبات المصرفیة على المكشوف والقروض المصرفیة المضمونة المستحقة السداد على النحو التالي
  

  طویلة األجل    قصیرة األجل  

  ٢٠١٨یونیو  ٣٠  
  دیسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  یونیو ٣٠  

  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  ٢٠١٨ 
  درھم  درھم    درھم  درھم  
  )قةمدق(  )غیر مدققة(    )مدققة(  )غیر مدققة(  

  سحوبات مصرفیة على
  -   -     ٣٢١٫٤٧٣٫٥١٥  ٢٧٤٫٤١٢٫٨٣٢  المكشوف  

  ٦٩٫٠٢٥٫١١٠  ٩٧٫٢١٨٫٣٥٢    ٢٥٫٤٨٩٫٦٦٧  ٣٧٫٥٥٢٫١٦٧  قروض مصرفیة مضمونة
   --------- -- -----------------   --------- -- -----------------     -------- -- -----------------   -------- -- -----------------  
  ٦٩٫٠٢٥٫١١٠  ٩٧٫٢١٨٫٣٥٢    ٣٤٦٫٩٦٣٫١٨٢  ٣١١٫٩٦٤٫٩٩٩  
  ============  ============    ============  ============  

  

  :فیما یلي الحركة في القروض المصرفیة المضمونة  
  

  
  معدل الفائدة اإلسمیة  العملة

سنة 
 القیمة الدفتریة القیمة اإلسمیة  المدة  االستحقاق

  درھم  درھم          
              

 ینایر ١في 
٢٠١٨  

  )غیر مدققة(
    جدیدة إصدارات

        

٩٤٫٥١٤٫٧٧٧  
              

  ٨٫٤٧٢٫٧٩٧  ٨٫٤٧٢٫٧٩٧  ٧  ٢٠٢٤  ھامش+ شھر ایبور  ٣  درھم  ٥قرض ألجل 
              

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥  ٢٠٢٣  ھامش+ شھر ایبور  ٣  درھم  ٦قرض ألجل 
              

  ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠  ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠  ٤  ٢٠٢٢  ھامش+ شھر ایبور  ١  درھم  ٧قرض ألجل 
              

  )١٤٫٤٦٧٫٠٥٥(            الدفعات المسددة
             -------------------------  

یونیو  ٣٠في 
٢٠١٨  

  )غیر مدققة(

  

        ١٣٤٫٧٧٠٫٥١٩  
            ============  

  

  
  معدل الفائدة اإلسمیة  العملة

سنة 
 القیمة الدفتریة القیمة اإلسمیة  المدة  االستحقاق

  درھم  درھم          
              

ینایر  ١في 
٢٠١٧  

  )مدققة(
    أمور جدیدة

        

٧٣٫١٣٠٫٩٠٩  
              

  ٤٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٥  ٢٠٢٤  ھامش+ شھر ایبور  ١  درھم  ٢قرض ألجل 
              

  ٦٫٠٦٤٫٣٨٨  ٦٫٠٦٤٫٣٨٨  ٧  ٢٠٢٣  ھامش+ شھر ایبور  ٣  درھم  ٥قرض ألجل 
              

  )٢٧٫١٨٠٫٥٢٠(            الدفعات المسددة
             -------- -----------------  

دیسمبر  ٣١في 
٢٠١٧  

  )مدققة(

  

        ٩٤٫٥١٤٫٧٧٧  
            ============  

   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٧ 

  

  )تابع(القروض والسلفیات   ١١
  

ومضمونة عن طریق ضمانات تجاریة من قبل  المصرفیة على المكشوف عند الطلب یستحق سداد السحوبات
  .الشركة وتخضع لفائدة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق

  

  المضمونة المصرفیة القروض
  
قامت . من بنك محلي ٢٠١٧أبریل ألف درھم في  ٣٠٫٧٣٧بقیمة ) ١(تم الحصول على قرض ألجل  )١(

یستحق سداد ھذا القرض على أقساط . خالل الفترة ألف درھم من ھذا التسھیل ٨٫٤٧٣اإلدارة بسحب مبلغ 
ى قید مبنأرض وعلى  مسجلجب رھن تم ضمان ھذا القرض بمو. سنوات ٥في مدة أقصاھا ربع سنویة 

 .اإلنشاء
  

یستحق . من بنك محلي ٢٠١٨ فبرایرألف درھم في  ٣٠٫٠٠٠بقیمة ) ٢(تم الحصول على قرض ألجل  )٢(
تم ضمان ھذا القرض بموجب رھن  .سنوات ٥وبحد أقصى  سنویة نصفسداد ھذا القرض على أقساط 

 .ألف درھم ٦٠٫٠٠٠مسجل على أسھم بقیمة 
  
یستحق . من بنك محلي ٢٠١٨ أبریلألف درھم في  ١٦٫٢٥٠بقیمة ) ٣(قرض ألجل  تم الحصول على )٣(

تم ضمان ھذا القرض بموجب رھن  .سنوات ٤وبحد أقصى  سنویة نصفسداد ھذا القرض على أقساط 
 .ألف درھم ٦٣٫٠٠٠مسجل على أسھم بقیمة 

  
تمت . نك محليمن ب ٢٠١٣ألف درھم في أغسطس  ٣٠٫٠٠٠بقیمة ) ٤(تم الحصول على قرض ألجل  )٤(

یستحق سداد ھذا القرض على أقساط . ٢٠١٧ألف درھم في یونیو  ٥٠٫٠٠٠إعادة جدولة القرض إلى مبلغ 
تم ضمان ھذا القرض بموجب رھن من الدرجة األولى . ألف درھم لكل قسط ٢٫٥٠٠ربع سنویة بقیمة 

 .مبانيالمحمل على 
  

  :فیما یلي متوسط معدالت الفائدة خالل السنة
  ٢٠١٧دیسمبر و ٢٠١٨ یونیو  

  

  ھامش+ شھر ایبور  ١  سحوبات مصرفیة على المكشوف
  ھامش+ أشھر ایبور ٣-١  قروض ألجل
  والمباني التجاریة االجتماعیةدائرة الخدمات  –قروض ألجل 

ً ٣معدل ثابت         )ن خالل أبوظبي التجاري للعقاراتم(    ٪ سنویا
  

  
  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  ١٢

   یونیو ٣٠    
٢٠١٨  

  دیسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  درھم  درھم    
  )مدققة(  )غیر مدققة(    
        

  ٥٩٫٤٦٦٫٩١٨  ٦٦٫٨٦٠٫٩٦٥    الذمم الدائنة التجاریة
  ٧٫١٨٧٫٨٩١  ٣٫٦٨٣٫٥٠٨    االستحقاقات

  ٦٫٨٧٦٫٩٧٢  ١٤٫٣٩٠٫٣٣٢    الذمم الدائنة األخرى
     ------------------- - ------   -------------------------  
    ٧٣٫٥٣١٫٧٨١  ٨٤٫٩٣٤٫٨٠٥  
    ============  ============  

 
 
 
 
 
  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٨ 

  ات والتغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریةاإلیجار  ١٣
  

  أشھر المنتھیة في الستةلفترة    لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
  یونیو ٣٠   یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم   درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(   )یر مدققةغ(  )غیر مدققة(  
            

إیرادات عقود اإلیجار 
  ٨٫٦٦٧٫٢٤٧  ٨٫٧٣٧٫٦٣٢  التشغیلي

 ١٧٫٧٢٣٫٤٩
١٧٫٧٦٩٫٨٠٦  ٠  

    صافي التغیر في القیمة 
  )٣٫٧٥٠٫٠٠٠(  -  العادلة للعقارات االستثماریة  

 
 -  )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  

   ------------------------  ------------------------    - -----------------------   ------------------------  
  ١٧٫٧٢٣٫٤٩   ٤٫٩١٧٫٢٤٧  ٨٫٧٣٧٫٦٣٢

٠  
١٢٫٧٦٩٫٨٠٦  

  =========== ===========   =========== =========== 
  

  توزیعات األرباح والتغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة  ١٤
  

  أشھر المنتھیة في الستةلفترة    لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
  یونیو ٣٠   یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم    درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  

           

   توزیعات األرباحإیرادات 
  ٣٠٫٩٦٩٫٥٦٤  ٣١٫٦٩٧٫١٢٠    ٧٣١٫٢٨٧ ٢٧٫٠٧٣٫٢٥٢  )٢٥راجع إیضاح (  

  من ) الخسائر/ (األرباح 
استثمارات محتفظ  ستبعادا  
  بھا بالقیمة العادلة من   
  )٧٫٨١٢٫٤٩٧(  ٢٧٣٫٩٣٤    )٦٤٣٫٩٧٠(  ٨٤١٫٦٦٦  خالل األرباح أو الخسائر  

  صافي التغیرات في القیمة 
  العادلة لموجودات مالیة   
  بالقیمة العادلة  محتفظ بھا  
  من خالل األرباح أو   
  الخسائر  

)٨٫٢١٨٫٠٤٥
(  )٣٫٤٢١٫٣٩٦(    

)٢٫٧٥٨٫٣٩٦
(  ٦٫٠١١٫٥٠١  

   ------------------------   ------------------------     -----------------------  ----------------------- 
  ٣٢٫١٦٨٫٥٦٨  ٢٩٫٢١٢٫٦٥٨    )٣٫٣٣٤٫٠٧٩( ١٩٫٦٩٦٫٨٧٣  
  ===========  ===========    ===========  ===========  

 
  األطراف ذات عالقة   ١٥

  

ة في سیاق األعمال االعتیادیة بالدخول في معامالت، یتم إجراؤھا بناًء على شروط تجاریة متفق تقوم المجموع
علیھا، مع شركات أو أفراد أخرى ینطبق علیھم تعریف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعیار المحاسبي 

ن بالشركة والشركات التي المدیرین التنفیذیی نممع أطراف ذات عالقة لدى الشركة عالقة . ٢٤الدولي رقم 
  . كنھا ممارسة تأثیر ھام على المجموعةمی الشركات التيممارسة تأثیر ھام علیھا أو  بوسعھم

 
 
 
 
 
  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٢٩ 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
  

  :ذات الصلة المصروفاتاإلیرادات وفیما یلي المعامالت مع األطراف ذات عالقة واألرصدة القائمة و
  

   یونیو ٣٠    
٢٠١٨  

  دیسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  درھم  درھم    
  )مدققة(  )غیر مدققة(    
        

        :المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٢٥٥٫١٥٦  ١٦٤٫٧٧١    مجلس اإلدارة

  ١٦٠٫٣٨٦  ٢٠١٫٩٢١    المساھمین
     -----------------------   --- -----------------  
    ٤١٥٫٥٤٢  ٣٦٦٫٩٦٢  
    ===========  ==========  

 
        :طراف ذات عالقةأللمبالغ المستحقة ا

  ١٢٫٠٤٣٫١٤٤  ٤٫٣٨٩٫٦٦١    المساھمین
  ٤٫٥٥٠٫٠٠٠  -    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

     -----------------------   -----------------------  
    ١٦٫٥٩٣٫١٤٤  ٤٫٣٨٩٫٦٦١  
    ===========  ===========  

  
  

  :القة على ما یليتشتمل المعامالت الھامة مع األطراف ذات الع
  

  أشھر المنتھیة في الستةلفترة     لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
  یونیو ٣٠    یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم    درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  
            
  ١٫٢٣٤٫٥٤٨  ٩٨٩٫٦٤٢    ٤١٧٫٠٢٢  ٧٦٠٫٧٨٣  مبیعاتال
   ---- -------------------  --------------------   ----------------------  ----------------------- 

  ٦٨٧٫٧٧٠ ١٣٫٠٠١٫٦٨٢    ٣٢٫٧٤٥  ٧٫٠٦٣٫٨٧٨  المشتریات 
   -----------------------  --------------------   ----------------------  ----------------------- 

  ٧٦٣٫٥٧٥  -    -  -  المشتریات الرأسمالیة
   -----------------------   --------------------     --------------------- -   -----------------------  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٠ 

  )تابع(األطراف ذات عالقة   ١٥
  

  تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
  

  :فیما یلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین
  

  أشھر المنتھیة في الستةلفترة    شھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أ  
  یونیو ٣٠   یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم   درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(   )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  
           

  ٧٦٣٫٧٥٠  ١٫٨٠٠٫٤٨٠   ٣٧٧٫٣١٥  ١٫٢٨٣٫٤٨٠  تعویضات اإلدارة
   --------------------- -   ------ --------------- -    --------------------- -  --------------------- -  

  

  النقد وما یعادلھ  ١٦
  

   یونیو ٣٠    
٢٠١٨  

   دیسمبر ٣١
٢٠١٧  

  درھم  درھم    
  )مدققة(  )غیر مدققة(    
        

  ١٫٠٩٨٫٤٨٩  ١٫٦٥٣٫٢٩٨  النقد واألرصدة المصرفیة
 ً    )٢٦٢٫٥٩٨٫٥١١(  )٢٧٤٫٤١٢٫٨٣٢( )١١إیضاح (السحوبات المصرفیة على المكشوف : ناقصا

     ---------- -------------- -----   ----------------------------- 
    )٢٦١٫٥٠٠٫٠٢٢(  )٢٧٢٫٧٥٩٫٥٣٤(  
    ==============  ==============  

  
  إدارة المخاطر المالیة  ١٧

  
ھا في البیانات المالیة الموحدة تتوافق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى المجموعة مع تلك المفصح عن

  .ذلك التاریخ وللسنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
  

  العملیات المتوقفة  ١٨
  

بإیقاف عملیات المطاعم الخاصة ") الشركة التابعة("خ .م.، قررت إدارة شركة الحواس لألطعمة ش٢٠١٨خالل 
ً تصنیف الشركة التابعة كعملیات متوق. بھا وعلیھ، تمت إعادة عرض بیان األرباح أو الخسائر . فةلم یتم سابقا

  .واإلیرادات الشاملة األخرى المقارن بغرض عرض العملیات المتوقفة بصورة منفصلة عن العملیات المستمرة
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣١ 

  
  )تابع( العملیات المتوقفة  ١٨

  
 نتائج العملیات المتوقفة  ) أ(

 
  أشھر المنتھیة في الستةلفترة     لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
  یونیو ٣٠    یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم    درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  
            

  ٤٫٣٠٤٫٧٧٣  -    ٢٫٣٢٥٫٧٥٦  -  اإلیرادات
   -------------------   --------------------- -    --------------------- -   --------- ------------ -  

  )٥٫١٢٢٫٧٠٩(  -    )٢٫٥٣٥٫٨٥٤(  -   المصروفات
   -------------------   --------------------- -    --------------------- -   --------------------- -  

  )٨١٧٫٩٣٦(  -    )٢١٠٫٠٩٨(  -   الخسائر من العملیات المتوقفة
   -------------------   --------------------- -    --------- ------------ -   --------------------- -  

  
 التدفقات النقدیة من العملیات المتوقفة  ) ب(

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة   

  في
  أشھر المنتھیة في الستةلفترة  

  یونیو ٣٠   یونیو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درھم  درھم   درھم  درھم  
  )غیر مدققة(  )غیر مدققة(   )غیر مدققة(  )غیر مدققة(  
           

  صافي النقد المستخدم في 
  )٥٢٢٫٢٥٠(  -   )٤٨٫٢٥٩(  -  العملیات المتوقفة  
   ---------------- -   ----------------- -    --------------------- -  --------------------- -  

 

  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ١٩
  

    
   یونیو ٣٠

٢٠١٨  
   یونیو ٣٠

٢٠١٧  
  درھم  درھم    
  )مدققة(  )قةغیر مدق(    
        

  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    العادیةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
    =============  =============  
  

وللفترة المنتھیة  ٢٠١٨یونیو  ٣٠تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
أسھم عالوة تم اعتمادھا من قبل المساھمین خالل االجتماع  ٪٢٠على التوالي لتتضمن  ٢٠١٧یونیو  ٣٠في 

  .٢٠١٨أبریل  ٢٤السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد في 
   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٢ 

 
  )تابع(ربحیة السھم األساسیة والمخفضة   ١٩

  

  ):غیر مدققة( ٢٠١٨ یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

  
العملیات 
  اإلجمالي  العملیات المتوقفة  المستمرة

       

أرباح الفترة المنسوبة إلى مالكي المجموعة 
  ٣٠٫٢٠٨٫٩٩٥  -  ٣٠٫٢٠٨٫٩٩٥  )درھم(
  =============  =============  ============= 

  ٠ .٢٥٢  -  ٠ .٢٥٢  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
  =============  =============  ============= 

  

  
  ):غیر مدققة( ٢٠١٧یونیو  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  
  اإلجمالي  العملیات المتوقفة  العملیات المستمرة  

        

الفترة المنسوبة إلى مالكي  )خسائر/ (أرباح 
  ٥٫١٠٢٫٠٤٨  )١٠٣٫٣٠٢(  ٥٫٢٠٥٫٣٥٠  )درھم(المجموعة 

  =============  =============  ============= 
  ٠ .٠٤٣  )٠ .٠٠١(  ٠ .٠٤٤  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة

  =============  =============  ============= 
  

  ):غیر مدققة( ٢٠١٨ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
  
  

  
العملیات 
  اإلجمالي  العملیات المتوقفة  المستمرة

       

أرباح الفترة المنسوبة إلى مالكي المجموعة 
  ٤٨٫٥٦٣٫٨٨٣  -  ٤٨٫٥٦٣٫٨٨٣  )درھم(
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  ٠ .٤٠٥  -  ٠ .٤٠٥  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
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  ):غیر مدققة( ٢٠١٧ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
  

  

  اإلجمالي  العملیات المتوقفة  العملیات المستمرة  
        

لكي الفترة المنسوبة إلى ما )خسائر/ (أرباح 
  ٤٧٫٥٦٢٫٤٩٣  )٣٩٦٫٢١٠(  ٤٧٫٩٥٨٫٧٠٣  )درھم(المجموعة 

  =============  =============  ============= 
  ٠ .٣٩٦  )٠ .٠٠٣(  ٠ .٣٩٩  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
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  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٣ 

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٠

  

   یونیو ٣٠  
٢٠١٨  

   یونیو ٣٠
٢٠١٧  

  

    )مدققة(  )غیر مدققة(  
    درھم  درھم  

        

    ٥٢٤٫٦٧٠  -  خطابات اعتماد
  ===========  ===========   

    ٧٢٫٢٦١٫٧٦٨  ٧١٫٦٣٤٫٠٨٨  ضمانات مصرفیة
  ===========  ===========   

  

 .تم إصدار خطابات االعتماد والضمانات المصرفیة في سیاق األعمال االعتیادیة
  

  التقاریر القطاعیة  ٢١
  

من معاییر التقاریر المالیة الدولیة تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة  ٨المعیار رقم یتطلب 
من أجل تخصیص موارد  المدیر الماليبصورة دوریة من قبل  مراجعتھا تمتحول مكونات المجموعة التي 

  .لقطاعات وتقییم أدائھاا
  

  :المجموعة إلى أربعة قطاعات تشغیلیة رئیسیة یتم تقسیمیلیة، لألغراض التشغ
  

  ؛ والتي تعمل في استیراد وتوزیع المواد الغذائیة واألدوات المنزلیة. ع.م.فودكو القابضة ش )١(
خدمات الشحن البحریة والجویة والبریة،  م، والتي تعمل في.م.ذ ةفایف بي إل للخدمات اللوجستی )٢(

 ؛ ویل المخازن والمستودعاتباإلضافة إلى إدارة وتشغ
، والتي تعمل في تقدیم الخدمات الغذائیة واألعمال الخاصة بمطاعم بیتزا .خ.م.شركة الحواس لألطعمة ش )٣(

 فیجارو؛ و
 .، والتي تعمل في تعبئة وإعادة تعبئة المنتجات الغذائیة.م.م.شركة الواحة الوطنیة للمواد الغذائیة ذ )٤(
 .، والتي تعمل في تجارة الجملة وتوزیع المواد الغذائیة.م.م.ذائیة ذشركة أبوظبي الوطنیة للمواد الغ )٥(
  .م، والتي تعمل في خدمات التموین وبیع المواد الغذائیة بالجملة.م.شركة أبوظبي الوطنیة للتموین ذ )٦(
  

فة یتم إجراء المعامالت بین القطاعات بناًء على المعدالت المحددة من قبل اإلدارة مع األخذ باالعتبار تكل
  .التمویل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٤ 

  
 

  )تابع( التقاریر القطاعیة  ٢١
  

  فیما یلي المعلومات الخاصة بتلك القطاعات
 

  )غیر مدققة( ٢٠١٨ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة ل
  

  
  

 )غیر مدققة( ٢٠١٧یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة ل
 

  
   

  
  

فودكو القابضة 
  .ع.م.ش

أبوظبي الوطنیة 
للمواد الغذائیة 

  .م.م.ذ

أبوظبي
الوطنیة 
للتموین 

  .م.م.ذ

إل  فایف بي
للخدمات 

  .م.م.اللوجستیة ذ

شركة 
الحواس 
لألطعمة 

  .خ.م.ش

شركة الواحة 
الوطنیة للمواد 

  .م.م.الغذائیة ذ

  
  

  موحدة  مشطوبات
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
                  

 ١٩٦٫١٦٠٫٧١٣ -- -٨١٧٫٩٧٠-١٤٨٫٤٠٦٫٥٩ ٤٦٫٩٣٦٫١٤٨  خارجیة –إیرادات
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 ١٫١٤٦٫٤٠٧ -- ٣٤٦٫٥٠٥٥٧٩٫١٨٦٨٫٩٩٢١٩٢٫٨٩٥١٨٫٨٢٩  االستھالك واإلطفاء
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 أرباح
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و القابضة فودك

  .ع.م.ش

أبوظبي الوطنیة 
للمواد الغذائیة 

  .م.م.ذ
أبوظبي الوطنیة 

  .م.م.للتموین ذ

فایف بي إل 
للخدمات 

اللوجستیة 
  .م.م.ذ

شركة 
الحواس 
لألطعمة 

  .خ.م.ش

شركة الواحة 
الوطنیة 

للمواد الغذائیة 
  .م.م.ذ

  
  

  موحدة  مشطوبات
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
                  

 –إیرادات 
  ٤٥٫٠٣٧٫٩٧٤  خارجیة

١٢٦٫١٣٠٫٢٨
٣٫٦٢٨٫٣٦٤ ١٫١٣٧٫٠٠٠  ٠ - - - 

١٧٥٫٩٣٣٫٦١
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 –إیرادات 
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مصروفات 
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 ١٫٣٩٥٫٢٣٠ - - ٢٢٫٩١٦ ٢٣٤٫٧٦٢ ١٠٫٩٤٤ ٧٠٤٫٨٩٦ ٤٢١٫٧١٢  واإلطفاء
  =========  ===========  ========  =========  ========  =========  =========  =========  

  ) ئرخسا(/أرباح
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  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٥ 

  
  )تابع( التقاریر القطاعیة  ٢١

  
 )غیر مدققة( ٢٠١٨ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة ل

  
  )غیر مدققة( ٢٠١٨یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة ل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
فودكو القابضة 

  .ع.م.ش

أبوظبي الوطنیة 
للمواد الغذائیة 

  .م.م.ذ

أبوظبي 
الوطنیة 
للتموین 

  .م.م.ذ

فایف بي إل 
للخدمات 

  .م.م.اللوجستیة ذ

شركة 
حواس ال

لألطعمة 
  .خ.م.ش

شركة الواحة 
الوطنیة 
للمواد 

الغذائیة 
  .م.م.ذ

  
  

  موحدة  مشطوبات
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
                  

 –إیرادات 
  ١٠٩٫٧٨٣٫٧٩٧  -  -  -  )٦٤٩(  -  ٨١٫٣٤٩٫٩٤١  ٢٨٫٤٣٤٫٥٠٥  خارجیة
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 –إیرادات
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فودكو القابضة 

  .ع.م.ش

أبوظبي الوطنیة 
للمواد الغذائیة 

  .م.م.ذ

أبوظبي 
ة الوطنی

للتموین 
  .م.م.ذ

فایف بي إل 
للخدمات 

اللوجستیة 
  .م.م.ذ

شركة 
الحواس 
لألطعمة 

  .خ.م.ش

شركة 
الواحة 

الوطنیة 
للمواد 

الغذائیة 
  .م.م.ذ

  
  

  موحدة  مشطوبات
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
                  

 –إیرادات 
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  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٦ 

  
  )تابع( التقاریر القطاعیة  ٢١

  
  :جودات ومطلوبات القطاعفیما یلي مو

  
  )غیر مدققة( ٢٠١٨ یونیو ٣٠كما في 

  

  
  )مدققة( ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 

  

  
  

  األدوات المالیة  ٢٢
  
الدفتریة المدرجة في بیان المركز المالي ھا تتقارب قیمالمالیة القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات  إن

   .الموجز الموحدالمرحلي 
  

  القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة
  

   .عادلةتقارب قیمھا ال المبینة في بیان المركز المالي الموحدللموجودات والمطلوبات المالیة  الدفتریةإن القیمة 
  
في بیان كما ھو موضح الدفتریة للمجموعة تقارب قیمھا للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة القیمة العادلة  إن

   .المركز المالي الموحد
  

  .یتم االعتراف بقیاسات القیمة العادلة ضمن بیان المركز المالي الموحد
  

ً لالعتراف المبدئي بالقیم ة العادلة، ویتم تجمیعھا في فیما یلي تحلیل األدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقا
  .بناًء على الدرجة التي تكون عندھا القیمة العادلة قابلة للمالحظة ٣إلى  ١المستویات من 

  
  المدرجة في ) غیر المعدلة(تتمثل قیاسات القیمة العادلة بتلك المشتقة من األسعار : ١المستوى

 .سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مطابقة
  

   

  

  
فودكو القابضة 

  .ع.م.ش

أبوظبي الوطنیة 
للمواد الغذائیة 

  .م.م.ذ

أبوظبي 
الوطنیة 

  .م.م.للتموین ذ

فایف بي إل 
للخدمات 

  .م.م.اللوجستیة ذ

شركة 
الحواس 
لألطعمة 

  .خ.م.ش

شركة الواحة 
الوطنیة للمواد 

  موحدة  شطوباتم  .م.م.الغذائیة ذ
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
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  ٥٠٢٫٥١٧٫٥٣٧  )١٧٫٠٢٥٫٠٢٢( ٦٦٧٫٨٤١ ٨٧٫٤٩٧٫٦٣٠٦٫٨٠١٫١٤١٢٢٫١٤٢٫٧٧٣٤٣٦٫٨٠٠ ٤٠١٫٩٩٦٫٣٧٤  المطلوبات
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المصروفات 
  ٣٠٩٫٠٤٩  - - - ٤٠٫٦٤٠ - ١٢٥٫٨٩١ ١٤٢٫٥١٧  الرأسمالیة
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فودكو القابضة 

  .ع.م.ش

أبوظبي الوطنیة 
للمواد الغذائیة 

  .م.م.ذ

أبوظبي 
الوطنیة 

  .م.م.للتموین ذ

فایف بي إل 
للخدمات 

اللوجستیة 
  .م.م.ذ

ركة ش
الحواس 
لألطعمة 

  .خ.م.ش

شركة الواحة 
الوطنیة للمواد 

  موحدة  مشطوبات  .م.م.الغذائیة ذ
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

  ١٫٠٢٠٫٥٤٦٫١١١  )٣٤٫٥٦٥٫٩٨٨(  ١٫٧٤٣٫٩٩٠  ٥٫٤٠٨٫٩١١  ٣٫٩٣٤٫٧٣٩  ٧٫٨٩٩٫٢٥١  ٢١٨٫٥٥٤٫٦١٤  ٨١٧٫٥٧٠٫٥٩٤  الموجودات
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  ============  ==========  ==========  ===========  ==========  ===========  =========== =========== 



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٧ 

  
  )تابع( لیةاألدوات الما  ٢٢

  
  )تابع( القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  

 
  تتمثل قیاسات القیمة العادلة بتلك المشتقة من المعطیات بخالف األسعار المدرجة الواردة في : ٢المستوى

أو ) كاألسعار(والتي تكون قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بصورة مباشرة  ١المستوى 
 ). كالمشتق من األسعار(ورة غیر مباشرة بص

  
  تتمثل قیاسات القیمة العادلة بتلك المشتقة من أسالیب التقییم والتي تتضمن معطیات : ٣المستوى

 ).معطیات غیر قابلة للمالحظة(للموجودات أو المطلوبات ال ترتكز على بیانات سوقیة قابلة للمالحظة 
  

  ٢٠١٨ یونیو ٣٠
  اإلجمالي  ٢المستوى   ١المستوى   
  درھم  درھم  درھم   
        

بالقیمة العادلة  موجودات مالیة
  من
  خالل األرباح أو الخسائر  

      

  ٣٣٩٫٩٣٦٫٩٩٢  -  ٣٣٩٫٩٣٦٫٩٩٢  أسھم مدرجة
  ٦٫٨٨٠٫٧٥٩  ٦٫٨٨٠٫٧٥٩  -  صنادیق مشتركة

        
بالقیمة العادلة  موجودات مالیة

  من
  خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

      

  ١٨٣٫٩٠٨٫٧٧١  -  ١٨٣٫٩٠٨٫٧٧١  أسھم مدرجة
  ٥٫٥٤٥٫٢٣٥  ٥٫٥٤٥٫٢٣٥  -  أسھم غیر مدرجة

   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------  
  ٥٣٦٫٢٧١٫٧٥٧  ١٢٫٤٢٥٫٩٩٤  ٥٢٣٫٨٤٥٫٧٦٣  اإلجمالي

  =============  =============  =============  
  

   



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٨ 

  
  )تابع( ات المالیةاألدو  ٢٢

  
  )تابع(القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

  
  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

  اإلجمالي  ٢المستوى   ١المستوى   
  درھم  درھم  درھم   
        

  بالقیمة العادلة من موجودات مالیة
  خالل األرباح أو الخسائر  

      

  ٢٩٨٫٠٤٨٫٣٨٣  -  ٢٩٨٫٠٤٨٫٣٨٣  أسھم مدرجة
  ٦٫٥٨٤٫٤٨٨  ٦٫٥٨٤٫٤٨٨  -  صنادیق مشتركة

        
  بالقیمة العادلة من موجودات مالیة

  خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  
      

  ١٧٧٫٣٣٦٫٢٦٣  -  ١٧٧٫٣٣٦٫٢٦٣  أسھم مدرجة
  ٥٫٥٤٥٫٢٣٥  ٥٫٥٤٥٫٢٣٥  -  أسھم غیر مدرجة

   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------   ------- -------------- ---- ---  
  ٤٨٧٫٥١٤٫٣٦٩  ١٢٫١٢٩٫٧٢٣  ٤٧٥٫٣٨٤٫٦٤٦  اإلجمالي

  =============  =============  =============  
 نقل إلى االحتیاطیات وأرباح األسھم  ٢٣

  

والنظام األساسي للشركة، تم تحویل  ٢٠١٥لعام  ٢وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 
٪ من األرباح العائدة لمالكي الشركة عن الفترة المنتھیة في ١٠درھم إماراتي، أي ما یعادل  ٤٬٨٥٦٬٣٨٨مبلغ 
من الربح العائد إلى مالكي الشركة كل من االحتیاطي القانوني واالحتیاطي العام، وذلك  ، إلى٢٠١٨یونیو  ٣٠

  علي أن یتم تعدیل ھذا االحتیاطي بناء على صافي االرباح المحققة" .٢٠١٨یونیو  ٣٠عن الفترة المنتھیة في 
   "٢٠١٨دیسمبر  ٣١فعلیا بنھایة السنة المالیة المنتھیة في 

درھم لكل من الحتیاطي  ٥،١٤٣،٦١٢، تحویل مبلغ ٢٠١٨یونیو  ٣٠كما قرر مجلس إدارة الشركة في  
 .القانوني واالحتیاطي العام من األرباح المحتجزة في ذلك التاریخ

توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ٢٠١٨أبریل  ٢٤اعتمد المساھمین خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد في 
من  ٪٢٠أسھم عالوة، بما یمثل  ٪٢٠إلى  ةباإلضاف من رأس المال الُمصدر ٪٢٠بما یمثل ألف درھم،  ٢٠٫٠٠٠

ألف  ٢٠٫٠٠٠توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ : ٢٠١٦(رأس المال الُمصدر، وذلك بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة 
  ).من رأس المال الُمصدر ٪٢٠درھم، بما یمثل 

  
 دورة العملیات  ٢٤

إیرادات توزیعات أرباح معظم ن عالن للتغیرات حیث یتم اإلعمعرضة  إیرادات توزیعات أرباح المجموعةإن 
وبالتالي، تكون إیرادات توزیعات األرباح أقل خالل . الشركات المستثمر بھا سنویاً خالل الربع األول من السنة

 .من العامالفترات الربع سنویة المتبقیة 
 

  خطأ في الفترة السابقة تصحیح  ٢٥
درھم متعلق بتوزیعات  ٢٥٫٢٤١٫٨٩٦كان ھناك مبلغ  ،٢٠١٨یونیو  ٣٠فترة التسة أشھر المنتھیة في خالل 

تم استحقاقھ بالخطأ خالل فترة الثالثة أشھر المتنھیة في  ٢٠١٨یونیو  ٣٠األرباح لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
وبالتالي، تم بیان إیرادات توزیعات األرباح واإلیرادات المستحقة األخرى ذات الصلة بقیمة . ٢٠١٨مارس  ٣١

تم . ٢٠١٨مارس  ٣١من قیمتھا في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للفترة المنتھیة في  أكبر
في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ٢٠١٨یونیو  ٣٠تصحیح الخطأ خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  . الموجزة الموحدة



  

  .ع.م.فودكو القابضة ششركة 
  

   الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

٣٩ 

  )تابع( خطأ في الفترة السابقة تصحیح  ٢٥
  

على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر التعدیالت تأثیر ھذه التالي  یلخص الجدول
  :٢٠١٨مارس  ٣١المنتھیة في 

  

  بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في 

  

  تأثیر تصحیح الخطأ  
   ً   كما ھو معاد بیانھ  التعدیالت  كما ھو مبین سابقا
  درھم  درھم  م درھ  
        

  ١٤٢٫٧١١٫٢٨٨  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ١٦٧٫٩٥٣٫١٨٤  الذمم المدینة التجاریة واألخرى
   ------- -------------- -------   --- ------------- -------   ----- ------------- -------  

  ٤٩٠٫٤٩٥٫٩٣٠  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٥١٥٫٧٣٧٫٨٢٦  إجمالي الموجودات المتداولة
   ------- -------------- -------   --- ------------- -------   ----- ------------- -------  

  ٣٦٩٫٩٣٠٫٠٨٧  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٣٩٥٫١٧١٫٩٨٣  األرباح المحتجزة
   ------- -------------- -------   --- ------------- -------   ----- ------------- -------  

  ٥٦٣٫٧٧٧٫٩٠٤  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٥٨٩٫٠١٩٫٨٠٠  حقوق الملكیة منسوبة إلى مالكي الشركة
   ------- -------------- -------   --- ------------- -------   ----- ------------- -------  

  ٥٦٤٫٠٣٨٫٩٩١  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٥٨٩٫٢٨٠٫٨٨٧  حقوق الملكیةإجمالي 
   ------- -------------- -------   --- ------------- -------   ----- ------------- -------  

  ي حقوقإجمال/إجمالي الموجودات
  ١٫٠٥٦٫٥٣٧٫٥١٢  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ١٫٠٨١٫٧٧٩٫٤٠٨  الملكیة والمطلوبات  
   ------- -------------- -------   --- ------------- -------   ----- ------------- -------  

  

  المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربیان 
  ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  

  الخطأتأثیر تصحیح   
   ً   كما ھو معاد بیانھ  التعدیالت  كما ھو مبین سابقا
  درھم  درھم  درھم   
        

  ٩٫٥١٥٫٧٨٥  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٣٤٫٧٥٧٫٦٨١  إیرادات االستثمارات
   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------  

  ١٨٫٣٦٨٫٣٨٨  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٤٣٫٦١٠٫٢٨٤  الفترةأرباح 
   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------  

  ٠ .١٥  )٠ .٢١(  ٠ .٣٦ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------  

  

  ادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموحدبیان اإلیر
  ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  

  تأثیر تصحیح الخطأ  
   ً   كما ھو معاد بیانھ  التعدیالت  كما ھو مبین سابقا
  درھم  درھم  درھم   
        

  ٥٢٫٨٤٢٫٨٦٦  )٢٥٫٢٤١٫٨٩٦(  ٧٨٫٠٨٤٫٧٦٢  إجمالي اإلیرادات الشاملة
   ------- -------- ------ -------   ------- -------------- -------   ------- -------------- -------  
  

 تاریخ التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  ٢٦
 

تم اعتماد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة والتصریح بإصدارھا من قبل أعضاء مجلس إدارة 
  .٢٠١٨ Aug ٠٩الشركة بتاریخ 




