
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 مجموعة فتٌحً القابضة شركة  

 )شركة مساهمة سعودٌة(

 مراجعة( )غٌر  المختصرة الموحدة األولٌةالقوائم المالٌة 

 المستقلالحسابات مراجع وتقرٌر فحص 

 م9302ٌونٌو  03لفترتً الثالثة والستة اشهر المنتهٌتٌن فً 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 مجموعة فتٌحً القابضة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(

  )غٌر مراجعة( المختصرةالموحدة  األولٌةلمالٌة القوائم ا

 وتقرٌر فحص مراجع الحسابات المستقل

 م9302ٌونٌو  03لفترتً الثالثة والستة اشهر المنتهٌتٌن فً 

 

 
 فهرس

 
 
 

 صفحة  

   

 2 المختصرةالموحدة  األولٌةعن فحص القوائم المالٌة  مراجع الحسابات المستقل تقرٌر -

   

 3 )غٌر مراجعة( المختصرة الموحدة األولٌةكز المالً قائمة المر -

   

 4 )غٌر مراجعة(  المختصرة الموحدة األولٌةخر الخسائر والدخل الشامل اآل وأاألرباح قائمة  -

   

 5 )غٌر مراجعة( المختصرة الموحدة األولٌة الملكٌةقائمة التغٌرات فً حقوق  -

   

 6 )غٌر مراجعة( المختصرة الموحدة  ٌةاألولقائمة التدفقات النقدٌة  -

   

 81-7 )غٌر مراجعة( المختصرة الموحدة األولٌةإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة  -
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 مراجعة( المختصرة )غٌرالقوائم المالٌة األولٌة الموحدة حول إٌضاحات مختارة 
  م9302ٌونٌو  03فً  ةالستة اشهر المنتهٌ ةلفتر

 )باللاير السعودي(
 

 

 

 التكوٌن والنشاط -0

جب القرار شركة مجموعة فتٌحً القابضة )"الشركة" أو "الشركة األم"( هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بمو

هدـ 8482شدعبان  2الصادر فدً مدٌندة جددة بتدارٌو  4333315821هـ والسجل التجاري رقم 8481رمضان  2بتارٌو  8351الوزاري رقم 

 .م(8222فبراٌر  5)الموافق 

 
 تتمثل أنشاة الشركة وكافة فروعها فٌما ٌلً:

 ،رة والسٌارة على تلا الشركاتالمشاركة بتلسٌس الشركات واالستثمار فٌها بنسبة تمكن الشركة من االدا -أ 

 ،تصنٌع وتجارة الجملة والتجزئة فً المصوغات والمجوهرات والمعادن الثمٌنة واألحجار الكرٌمة -ب 

 ،تجارة الجملة والتجزئة فً العاور وأدوات ومستحضرات التجمٌل -ج 

 ،والملبوساتتجارة الجملة والتجزئة فً األوانً المنزلٌة وأدوات المائدة والتح  والهداٌا واألقمشة  -د 

 ،تجارة الجملة والتجزئة فً اآلالت الابٌة والجراحٌة واألارا  الصناعٌة وأجهزة المعوقٌن ولوازم المستشفٌات -ل 

 ،إقامة وتنظٌم وإدارة المعار  المؤقتة والدائمة وخدماتها ومستلزماتها -و 

 ،الابًإنشاء وتملا وإدارة وتشغٌل وصٌانة المستشفٌات والمراكز الصحٌة ومراكز التلهٌل  -ز 

 .تجارة الجملة والتجزئة فً المواد الغلائٌة بلنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارٌة وإدارتها -ح 
 

جدة  -2636مارة مناقة مكة المكرمة، ص.ب حً القابضة، ارٌق المدٌنة، شمال إإن العنوان المسجل للشركة هو مبنى شركة مجموعة فتٌ

 مركز الرئٌسً للشركة فً جدة.المملكة العربٌة السعودٌة، ٌقع ال -28468

 
 أسس إعداد القوائم المالٌة -9

 بٌان االلتزام 9-0

( "التقرٌدر المدالً األولدً" المعتمدد فدً 34وفقدا لمعٌدار المحاسدبة الددولً رقدم ) المختصدرةالموحدة  األولٌةتم إعداد القوائم المالٌة 
ل  ٌحدددد الحددد األدنددى لمحتوٌددات التقرٌددر المددالً األولددً( والمعدداٌٌر المملكددة العربٌددة السددعودٌة )المعٌددار الدددولً للتقرٌددر المددالً الدد

 واإلصدارات األخر  المعتمدة من الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن )"الهٌئة"(.
 

 

المالٌدة ال تتضمن القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة جمٌع المعلومات واإلفصاحات المالوبة للمجموعدة الكاملدة مدن القدوائم 
دٌسدمبر  38المعدة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً وٌجب أن ٌتم قراءتها بالتوافق مع القوائم المالٌة الموحدة للمجموعة كما فً 

 م2382ٌونٌدو  33م )"القوائم المالٌة الموحدة السنوٌة االخٌرة"(. اضافة لللا، فان نتائج الفترة األولٌة الموحدة المنتهٌة فً 2381
 م .2382دٌسمبر  38قد ال تعتبر مؤشراً دقٌقاً على النتائج المتوقعة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

 
 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض 9-9

 تم عر  هلل القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة باللاير السعودي، وهى العملة الوظٌفٌة وعملة العر  للمجموعة.

 

 أساس القٌاس 9-0

قائمدة فدً  الدواردة التالٌدة الهامدة البندود ماعددا إعداد القوائم المالٌدة األولٌدة الموحددة المختصدرة علدى أسداس التكلفدة التارٌخٌدة تم
 :)غٌر مراجعة(المختصرة المركز المالً األولٌة الموحدة 

  العادلة. بالقٌمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقٌمة الملكٌة حقوق أدوات فً اإلستثمار قٌاس ٌتم -

 االئتمدان وحددة ارٌقدة باسدتخدام المسدتقبلٌة لاللتزامدات الحالٌدة المحدددة للمدوظفٌن بالقٌمدة المندافع بإلتزامدات االعتدرا  ٌدتم -
 المتوقعة.
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 مراجعة( تصرة )غٌرالمخإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 
 

 أسس إعداد القوائم المالٌة )تتمة( -9

 

 أساس التوحٌد 9-1
 للشددركة وشددركاتها التابعددة )"المجموعددة"( كمددا فددً  األولٌددة تشددتمل القددوائم المالٌددة األولٌددة الموحدددة المختصددرة علددى القددوائم المالٌددة

م. تتحقق السٌارة عندما تمتلا المجموعدة أو ٌكدون لهدا الحدق فدً العوائدد المتغٌدرة نتٌجدة معامالتهدا مدع الشدركة 2382ٌونٌو  33
المستثمر بها، وٌكون لد  المجموعة القددرة علدى التدلثٌر فدً هدلل العوائدد مدن خدالل ممارسدة نفولهدا علدى الشدركة المسدتثمر بهدا. 

 لا ـ وفقا إلا ـ كان لد  المجموعة:ر على المنشلة المستثمر بها إوبشكل خاص فإن المجموعة تسٌا
 

نفول على المنشلة المستثمر بهدا )مثدل: حقدوق قائمدة تعادً المجموعدة القددرة الحالٌدة لتوجٌده النشدااات لات الصدلة بالمنشدلة  •
 المستثمر بها(.

 مستثمر بها.حق أو حقوق الحصول على عوائد متغٌرة نتٌجة االشتراا مع المنشلة ال •
 القدرة على استخدام نفولها على المنشلة المستثمر بها فً التلثٌر على عوائدها. •
 

بشكل عام، هناا افترا  أن غالبٌة حقوق التصوٌت ستؤدي إلدى السدٌارة. ومدن أجدل تعزٌدز هدلا االفتدرا  وعنددما ٌكدون لدد  
الشدركة المسدتثمر بهدا، فدإن المجموعدة تلخدل فدً االعتبدار  المجموعة مستو  أقل من غالبٌة حقوق التصوٌت أو حقوق مشابهة فدً

جمٌددع الحقددائق والظددرو  لات الصددلة عنددد تقٌددٌم مددا إلا كددان لددد  المجموعددة نفددولاً علددى المنشددلة المسددتثمر بهددا، وهددلل الحقددائق 
 والظرو  تشمل ما ٌلً:

 

 بها. الترتٌبات التعاقدٌة مع اآلخرٌن ممن ٌحق لهم التصوٌت فً الشركة المستثمر •
 الحقوق التً تنشل عن الترتٌبات التعاقدٌة األخر . •
 حقوق التصوٌت وحقوق التصوٌت المحتملة للمجموعة. •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقٌٌم ما إلا كانت ال تزال تمارس سٌارة على المنشلة المستثمر بهدا أم ال عنددما تشدٌر الحقدائق والظدرو  أن 
عناصر السٌارة الثالثة. ٌبدأ توحٌدد الشدركة التابعدة اعتبداراً مدن تدارٌو سدٌارة المجموعدة علدى هناا تغٌراً فً عنصر أو أكثر من 

  ٌراالشددركة التابعددة وتسددتمر حتددى زوال السددٌارة علددى الشددركة التابعددة. ٌددتم إدراج الموجددودات والمالوبددات واإلٌددرادات والمصدد
لقوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة مدن تدارٌو اسدتحوال المجموعدة الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة فً ا

 على السٌارة وحتى تارٌو فقدان المجموعة للسٌارة على الشركة التابعة. 
 

ٌتم توزٌع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بٌن المساهمٌن فً الشركة األم للمجموعة والحقدوق غٌدر 
حتى لو أن هلا التوزٌع قد ٌؤدي إلى عجز فً رصٌد الحقوق غٌر المسٌارة، وإلا تالب االمر ٌتم إجدراء تعددٌالت علدى  المسٌارة

القوائم المالٌة للشركات التابعة فً حالة وجدود فروقدات جوهرٌدة بدٌن الشدركة األم والشدركة التابعدة مدن أجدل التوفٌدق بدٌن سٌاسداتها 
  ٌراجموعددة. ٌددتم اسددتبعاد جمٌددع الموجددودات والمالوبددات وحقددوق الملكٌددة واإلٌددرادات والمصددالمحاسددبٌة والسٌاسددات المالٌددة للم

 والتدفقات النقدٌة المتعلقة بالمعامالت ما بٌن شركات المجموعة بالكامل عند توحٌد القوائم المالٌة.
 

ٌّر فً حصة الملكٌة فً شركة تابعة و اللي ال ٌؤدي إلى فقدان السٌار  ة ضمن حقوق الملكٌة.تتم معالجة أي تغ
 

إلا فقدددت المجموعددة السددٌارة علددى شددركة تابعددة فإنهددا تقددوم باسددتبعاد الموجددودات )بمددا فٌهددا الشددهرة إن وجدددت( والمالوبددات وأي 
األربداح أو قائمدة مكونات أخر  لحقوق الملكٌة الخاصة بالشركة التابعة وٌتم تسجٌل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السدٌارة فدً 

 األولٌة الموحدة المختصرة. وٌتم تسجٌل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقٌمة العادلة.ر الخسائ
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 مراجعة( المختصرة )غٌرإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالٌة )تتمة( -9

 

 )تتمة( أساس التوحٌد 9-1

 
 فٌما ٌلً تفاصٌل الشركات التابعة:

 

 

 اسم الشركة

 

 

 بلد التأسٌس

نسبة ملكٌة مباشرة 

ٌونٌو  03كما فً 

 م9302

نسبة ملكٌة مباشرة كما 

دٌسمبر  00فً 

 م9300

 

 

 النشاط

ة شدددركة صدددددوق العالمٌدددد
 لالستثمارات القابضة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

تمدددارس الشدددركة حالٌدددا نشددداا المشددداركة بتلسدددٌس  8333 0333
 الشركات واالستثمار فٌها.

شددددركة فتٌحددددً للتجزئددددة 
 شركة شخص واحد

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

البٌددع بالتجزئددة للددلهب والمجددوهرات والمصددوغات  8333 0333
 ثمٌنةوالمعادن ال

شددددددركة تجدددددددارة السدددددددلع 
 الكمالٌة الثمٌنة المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

بٌدددع وشدددراء المعدددادن الثمٌندددة واألحجدددار الكرٌمدددة  133 033
 والمجوهرات.

شدددركة محبدددات التجارٌدددة 
 المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

تجددددددارة الجملددددددة والتجزئددددددة فددددددً االكسسددددددوارات  8333 0333
اعات واألوانددددددً المنزلٌددددددة وأدوات المائدددددددة والسدددددد

 والتح  والمراٌا والملبوسات الجاهزة.

شدددركة تدددواٌن السدددعودٌة 
للصدددددددددددٌانة والتشدددددددددددغٌل 

 المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربٌة السعودٌة

تقددددٌم خددددمات الصدددٌانة العامدددة وصدددٌانة المكٌفدددات  8333 0333
والحاسبات والنظافة والتشدغٌل للمصدانع والشدركات 

نً والمحدددددالت وصدددددٌانة اآلالت والمعددددددات والمبدددددا
والمركبات واألجهزة والخدمات التجارٌة والتصدٌر 
والتسدددوٌق للغٌدددر وتشدددغٌل المبدددانً والمحدددالت )لدددم 

 تمارس الشركة نشااها بعد(.

 
 استخدام االحكام والتقدٌرات واإلفتراضات الهامة  -0

لمجموعة من االدارة اسدتخدام أحكدام وتقددٌرات وافتراضدات تدؤثر فدً تابٌدق ٌتالب إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة ل
واإلفصدداحات المرفقددة واإلفصدداح عددن   ٌراوالمصددالسٌاسددات المحاسددبٌة والمبددالر المدرجددة للموجددودات والمالوبددات واإلٌددرادات 

 . قد تختل  النتائج الفعلٌة عن هلل التقدٌرات.المحتملةالمالوبات 
 

ان األحكام والتقدٌرات الهامة والتً استخدمتها االدارة عند تابٌق السٌاسدات المحاسدبٌة للشدركة وادرق االحتسداب والمصدادر الهامدة 
دٌسدمبر  38لحاالت عدم التلكد من التقدٌرات كانت مماثلة لتلا المبٌنة فً القوائم المالٌة الموحددة السدنوٌة االخٌدرة للسدنة المنتهٌدة فدً 

تثناء االحكام الجدٌدة الهامة والمصادر الرئٌسٌة لحاالت عددم التلكدد مدن التقددٌرات المتعلقدة بتابٌدق المعٌدار الددولً رقدم م، بإس2381
 (.4( والمبٌنة فً االٌضاح رقم )86)

 
 التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الهامة - 1

لمالٌدة األولٌدة الموحددة المختصدرة مدع تلدا المتبعدة فدً اعدداد تتوافق السٌاسات المحاسبٌة وارق االحتساب المابقة فً اعداد القدوائم ا

م، باسدتثناء مدا ٌتعلدق بتابٌدق المعداٌٌر الجدٌددة التدً 2381دٌسدمبر  38القوائم المالٌدة الموحددة السدنوٌة للمجموعدة للسدنة المنتهٌدة فدً 

ي معٌدار أو تفسدٌر أو تعددٌل آخدر صددر ولكدن لدم لم تقم المجموعة بدالتابٌق المبكدر أل م.2382ٌناٌر  8دخلت حٌز التنفٌل اعتباراً من 

 ٌدخل حٌز التنفٌل. 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة(  التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الهامة - 1

 اإلٌجار" "عقود ( 03 ( رقم المالً للتقرٌر الدولً المعٌار
باسدتخدام ارٌقدة التحدول  م2382ٌناٌر  8من  ( عقود اإلٌجار86ٌر المالً رقم )للمعٌار الدولً للتقر ًقامت المجموعة بالتابٌق األول

م غٌدر 2381رقدام المقارندة للسدنة المالٌدة أن اددة فدً المعٌدار. و نتٌجدة لدللا، فداحكدام التحدول المحد المبساة المعدلة حسبما تسدمح بده
باالعترا   المستلجر اإلٌجار. ٌقوم عقود عن للمحاسبة وحٌد نمولج للمستلجرٌن )86( رقم المالٌة رللتقارٌ الدولً المعٌار معدلة. ٌقدم

 التزامده بسدداد  ٌمثدل الدلي اإلٌجار التزام إلى باالضافة الصلة لو االصل استخدام فً قهح ٌمثل اللي االستخدام بحق المتعلق األصلب
 ارٌقدة تبقدى .المنخفضدة القٌمدة لات للموجودات اإلٌجار وعقود األجل قصٌرة اإلٌجار لعقود اختٌارٌة إعفاءات توجد .اإلٌجار دفعات

 أو تمدوٌلً عقدود إٌجدار إلدى اإلٌجدار عقدود تصدنٌ  فدً المدؤجرون سدتمرٌ أي - الحالً للمعٌار مشابهة المؤجر من المتبعة المحاسبة
 .تشغٌلًٌ

 
 (، استخدمت المجموعة الوسائل العملٌة التالٌة :86عند تابٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم )

 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإلٌجار لات الخصائص المتشابهة الى حد معقول. -

جل لات مدة اٌجار متبقٌة  ( كعقود اٌجار قصٌرة األ87ً رقم )ود اإلٌجار التشغٌلً وفقا لمعٌار المحاسبة الدولالمحاسبة عن عق -

 م.2382ٌناٌر  8شهر كما فً  82تقل عن 

 استبعاد التكالٌ  المباشرة االولٌة لقٌاس اصل حق االستخدام فً تارٌو التابٌق االولً. -

 عقد اإلٌجار او انهائه.  ة عقد اإلٌجار اللي ٌتضمن خٌارات تمدٌداستخدام االدراا المتلخر فً تحدٌد مد -
تم خصم مدفوعات اإلٌجار باستخدام معدل اإلفترا  اإلضافً، وهو المعددل  (86الدولً للتقرٌر المالً رقم ) عند التحول إلى المعٌار

ة مماثلدة فدً بٌئدة اقتصدادٌة مماثلدة مدع شدروا اللي ٌتعٌن على المستلجر دفعه القترا  األموال الالزمة للحصول على أصدل لو قٌمد
 وأحكام مماثلة. 

 

 قامت المجموعة باإلستفادة من التلخر فً تحدٌد فترة اإلٌجار عند األخل فً اإلعتبار إختٌارات اما إنهاء أو تمدٌد عقود اإلٌجار.
 

 اإلٌجددار( مددع التزامددات عقددود 87ة الدددولً )التشددغٌلٌة بموجددب معٌددار المحاسددب اإلٌجددارٌوضددح الجدددول التددالً تسددوٌة التزامددات عقددود 
 :م2382ٌناٌر  8( فً 86بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم )

 

 م9302ٌناٌر  0  

 2483328813  م2381دٌسمبر  38كما فً  سنوات القادمة 3ة خالل الـ ٌجار التشغٌلٌاجمالى التزامات عقود اإل

 استثناء االعترا :

  االجل المثبتة على اساس القسا الثابت كمصرو  قصٌرة اإلٌجارعقود  -

 
(5488137) 

 2387278346  مالوبات االٌجار التشغٌلً قبل الخصم
 (283328225)   ضافىمخفضة باستخدام معدل االقترا  اإل

 90,422,090  م2382ٌناٌر  8المثبته كما فً  اإلٌجارالتزامات عقود 
 

استخدام الى جانب االلتزامات المقابلة لها فً تارٌو توفر الموجودات المدؤجرة لالسدتخدام مدن  كموجودات حق اإلٌجارٌتم اثبات عقود 
ٌتم تخصٌص كدل دفعدة اٌجدار بدٌن االلتدزام و أعبداء التموٌدل. ٌدتم اثبدات أعبداء التموٌدل فدً قائمدة األربداح أو الخسدائر  قبل المجموعة.

سدتهالا موجدودات حدق اإلسدتخدام علدى مدد  العمدر االنتداجً المقددر لهدا أو مددة االولٌة الموحدة المختصرة خالل فترة التدلجٌر. ٌدتم ا
 أٌهما أقصر على أساس القسا الثابت. اإلٌجار

 

ٌجدار مسدددة فدً أو ا ، أي دفعدات اإلٌجارٌتم قٌاس موجودات حق اإلستخدام مبدئٌل بالتكلفة التً تشمل مبلر القٌاس األولً إللتزام عقد 
ٌجدار مسدتلمه، أي تكدالٌ  مباشدرة أولٌدة ، و تكدالٌ  تفكٌدا و إزالدة األصدل محدل العقدد )إن اناقصا أي حدوافز  راإلٌجا قبل تارٌو بدء

 وجدت(.
 

،)إن وجدت(،على صافً القٌمة الحالٌة لدفعات ثابتة ) بما فً للا الددفعات الثابتدة فدً جوهرهدا( ناقصداً  اإلٌجارتشمل التزامات عقود 
المتغٌددرة التددً تعتمددد علدى مؤشددر او معدددل ، مبددالر ٌتوقددع دفعهددا بواسدداة المسددتلجر بموجددب  اإلٌجددار أي حدوافز اٌجددار مدٌنددة، دفعددات

ضددمانات القٌمددة المتبقٌددة، سددعر ممارسددة خٌددار الشددراء إلا كددان المسددتلجر متلكددداً مددن ممارسددة هددلا الخٌددار بصددورة معقولددة، و دفعددات 
 تظهر ممارسة المستلجر لخٌار االنهاء. ٌجاراإل، الا كانت شروا اإلٌجارالغرامات الخاصة بإنهاء عقد 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة

  )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 مراجعة( المختصرة )غٌرإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(

 
 

 )تتمة(  سٌاسات المحاسبٌة الهامةالتغٌرات فً ال - 1

 
 عقود اإلٌجار قصٌرة األجل و عقود اإلٌجار للموجودات منخفضة القٌمة

شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القٌمة ، هدً العناصدر التدً ال  82عقود اإلٌجار قصٌرة األجل، هً عقود اٌجار لها مدة إٌجار تبلر 

غٌدر مهمدة لقائمدة المركدز المدالً للمجموعدة ككدل. و ٌدتم اثبدات الددفعات المرتبادة بعقدود دنى للرسدملة و تعتبدر لبً حد المجموعة األت

اإلٌجددار قصددٌرة االجددل و عقددود اإلٌجددار منخفضددة القٌمددة علددى أسدداس القسددا الثابددت فددً قائمددة األربدداح أو الخسددائر األولٌددة الموحدددة 

 المختصرة.

 

 دفعات اإلٌجار المتغٌرة  

دفعات متغٌرة مرتباة بإستخدام أو أداء األصل المؤجر. ٌتم إدراج هلا المدفوعات فً قائمدة األربداح  تحتوي بع  عقود اإلٌجار على

 أو الخسائر األولٌة الموحدة المختصرة.

 

 خٌار تجدٌد و انهاء عقد اإلٌجار

تصادٌاً لممارسدة خٌدار التجدٌدد، أو عند تحدٌد مدة عقد اإلٌجار ، تلخل االدارة كافة الحقائق و الظرو  لات العالقة التً تحقق حافزاً اق

عدم ممارسة خٌار االنهاء. ٌتم تضمٌن خٌارات التجدٌد )أو الفترات التً تلً خٌارات االنهاء( فً مدة عقد اإلٌجار فً حال ما الا كدان 

ا كدان مدن المؤكدد  بصدورة اإلٌجدار بتقٌدٌم مدا ال ءقدوم المجموعدة عندد بدد)أو لن ٌتم إنهائده(. ت للمؤكد بصورة معقولة ان ٌتم تجدٌدمن ا

معقولة ممارسة خٌارات التجدٌد. تقوم المجموعة بإعادة تقٌدٌم مدا الا كدان مدن المؤكدد بصدورة معقولدة ممارسدة هدلا الخٌدارات الا كدان 

 .هناا مهم أو تغٌٌر مهم فً الظرو  التً تقع تحت سٌارتها

 
 
 ممتلكات ومعدات -2

لاير سعودي )فترة  ملٌون 885، أضافت المجموعة ممتلكات ومعدات بتكلفة م2382و ٌونٌ 33أشهر المنتهٌة فً  الستةخالل فترة 
 أل  لاير سعودي(. 146م: 2381 ٌونٌو 33أشهر المنتهٌة فً  الستة

 
 
 موجودات حق االستخدام - 3

موجودات حق  
  اإلستخدام 

  2887258828 م2382ٌناٌر  8كما فً 

  285448523 خالل الفترة ضافاتإ

  (381768542) خالل الفترة استهالامصرو  

  93,130,049 م9302ٌونٌو  03كما فً 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة )غٌر مراجعة(

 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 
  السعودي()باللاير

 
 استثمارات فً شركات زمٌلة - 4

 تتكون االستثمارات فً الشركات الزمٌلة مما ٌلً:

 
 
 

 
 

 بلد التأسٌس

  
النشاط 
 الرئٌسً

 نسبة ملكٌة ٪ 

 

 ٌونٌو 03
 م9302

  )غٌر مراجعة(

 دٌسمبر 00
 م9300

 )مراجعة(

 ٌونٌو 03

 م9302

 

 
 دٌسمبر 00

 م9300

لً شركة المركز الابً الدو

 ( أدنال(8)-)إٌضاح )أ

 المملكة العربٌة

 السعودٌة

 

 
إدارة وتشغٌل 

 المستشفٌات

 

 828343  828343  81187148747  81588238452 

            

شركة الجو  للتنمٌة الزراعٌة 

المملكة العربٌة  (( أدنال(3و2و8) -)إٌضاح )ب
 السعودٌة

 

 
اإلنتاج 
 الزراعً

 848383  848383  82386358253  82288278133 

         009,102,224  001,090,922 

 
 تتكون الحصة من نتائج أعمال الفترة كما ٌلً:

 ٌونٌو 03لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً   ٌونٌو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  

 م9302 
  )غٌر مراجعة(

 م9300
 )غٌر مراجعة(

 
 

 م9302
 )غٌر مراجعة(

 
 

 م9300
 ة()غٌر مراجع

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة المركز الابً 
 8581138758  8383388223  684588243  287218228 الدولً

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة الجو  للتنمٌة 
 2238276  883718818  386588334  8638832 الزراعٌة

 (3348734)  (3348734)  (8678367)  (8678367) (ب -7إافاء موجودات غٌر ملموسة )اٌضاح 

 9,420,220  2,202,244  00,341,334  02,002,220 

 
 إن الحركة فً رصٌد االستثمار فً شركة المركز الابً الدولً كما ٌلً: 8أ/

ٌونٌو  03كما فً  
 م9302

 )غٌر مراجعة(

 دٌسمبر 00كما فً  
 م9300

 )مراجعة(

 87885548886  81588238452 الرصٌد فً بداٌة الفترة/السنة

 (5278123)  - أثر التغٌر فً السٌاسات المحاسبٌة 

 040,393,993  81588238452 الرصٌد فً بداٌة السنة )المعدل(

 2286638387  8383388223 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزمٌلة

 487778352  - حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (8383328153)  (686628225) توزٌعات أرباح مستلمة

 002,090,129  000,401,414 الرصٌد فً نهاٌة الفترة/السنة
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

  السعودي()باللاير

 
 

 استثمارات فً شركات زمٌلة )تتمة( -4

 

 إن الحركة فً رصٌد االستثمار فً شركة الجو  للتنمٌة الزراعٌة )شركة مساهمة سعودٌة( كما ٌلً: 8ب/
 

ٌونٌو  03كما فً  
 م9302

 )غٌر مراجعة(

 دٌسمبر 00كما فً  
 م9300

 )مراجعة(

 82186848324  82288278133 الرصٌد فً بداٌة الفترة/السنة

 583888557  883718818 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزمٌلة

 4458628  - حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (6628462)  (3348734) (3 -موجودات غٌر ملموسة )إٌضاح ب إافاء 

 (482348333)  (482348333) توزٌعات أرباح مستلمة

 -  (288328333) مستحقة توزٌعات أرباح 

 82288278133  090,302,923 الرصٌد فً نهاٌة الفترة/السنة

 
ملٌدون لاير سدعودي كمدا فدً  825مستقل لتوزٌع الزٌادة فً العو  للفرق بٌن القٌمدة الدفترٌدة البالغدة  استشاريقامت الشركة بتعٌٌن 

)"شدركة زمٌلدة"(  -شدركة مسداهمة سدعودٌة  -زراعٌة تارٌو الحصول على التلثٌر الجوهري فً االستثمار فً شركة الجو  للتنمٌة ال

 22 وحصة الشركة فً القٌمة الدفترٌة للموجودات والمالوبات المحددة والموجودات غٌدر الملموسدة والشدهرة الناتجدة كمدا فدً تدارٌو 

 الزٌادة فً العو .تم إصدار تقرٌر نهائً من المستشار المستقل وتوزٌع م تارٌو الحصول على التلثٌر الجوهري ، 2386ماٌو 

 
 72386مبلر  اجمالً م2382ٌونٌو  33بلغت القٌمة السوقٌة العادلة لشركة الجو  للتنمٌة الزراعٌة )شركة مساهمة سعودٌة(  كما فً 

 24832مبلدر  م2382ٌونٌدو  33ملٌون لاير سعودي(، حٌث بلر سعر السهم كما فً  641م : 2381دٌسمبر  38ملٌون لاير سعودي )

لاير سعودي(، وبالتالً بلغت القٌمة السوقٌة العادلة لحصة المجموعة فً شدركة الجدو   28863م : 2381دٌسمبر  38دي )لاير سعو

م : 2381دٌسمبر  38ملٌون لاير سعودي ) 83382مبلر  اجمالً م2382ٌونٌو  33للتنمٌة الزراعٌة )شركة مساهمة سعودٌة( كما فً 

 ملٌون لاير سعودي(. 28
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 مراجعة( المختصرة )غٌرإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 

 (تتمة)استثمارات فً شركات زمٌلة  -4

ارٌقدة الشدراء المحاسدبٌة، تدم تسدجٌل ثمدن الشدراء الزائدد عدن القٌمدة العادلدة لصدافً الموجدودات  تم احتساب االقتنداء باسدتخدام 2ب/
ملٌون لاير سعودي كشهرة وفقاً لتقرٌر التقٌٌم اللي أعدل استشاري مستقل وعلٌه ، فان تفاصٌل صدافً  87المستحول علٌها بمبلر 

  الجوهري كالتالً:الموجودات المقتناة مع القٌمة العادلة فً تارٌو التلثٌر 
 

 

 

 القٌمة العادلة

 )باللاير سعودي(

 886758463  نقد وأرصدة لد  البنوا

 282338373  لمم مدٌنة تجارٌة

 8382178125  مخزون

 7285338333  ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حٌوٌة

 8383428343  (3-عالقة مع العمٌل )إٌضاح ب -موجودات غٌر ملموسة 

 683428333  عالمة تجارٌة -ر ملموسة غٌر محددة المدة موجودات غٌ

 184828255  مصروفات زراعٌة مؤجلة

 882688533  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 090,029,922  إجمالً األصول

 386328643  دائنون تجارٌون

 382338833  مصروفات مستحقة

 138125  مستحق ألارا  لوي عالقة

 283278323  توزٌعات أرباح مستحقة

 3468323  مخصص زكاة مستحق

 286328245  قرو  اوٌلة األجل

 382328541  مخصص مكافلة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 02,200,034  إجمالً االلتزامات

 83786838452  قٌمة صافً الموجودات المقتناة

 82583158718  القٌمة الدفترٌة كما فً تارٌو الحصول على تلثٌر جوهري

 04,149,092  الشهرةمبلغ 

 

تمثل الموجودات غٌر الملموسة ـ عالقة مع العمٌل والنداتج مدن تقرٌدر توزٌدع الزٌدادة فدً العدو  للشدركة الزمٌلدة والمتوقدع أن  3ب/

النداتج عدن الدنقص فدً القٌمدة )إن وجدد(،  والهبدواٌنتج عنها منافع مستقبلٌة، وتظهر بصافً التكلفة بعد تنزٌل اإلافاء المتدراكم 

ٌتم إافاؤها بارٌقة القسا الثابت على مد  خمس عشر عام من تارٌو التلثٌر الجوهري، وكانت الحركة فدً الموجدودات غٌدر و

 الملموسة كما ٌلً:
 

 م9302ٌونٌو  03 

  )غٌر مراجعة(

 م9300 دٌسمبر 00

 )مراجعة(

 8383428343   8383428343 عالقة مع العمٌل، إجمالً -موجودات غٌر ملموسة 

 (883718417)  (887478256) اء أول المدةإاف

 (6628462)  (3348734) السنة /إافاء الفترة

 (887478256)  (283128623) اإلافاء المتراكم

 0,921,304  4,222,020 عالقة مع العمٌل، صافً -موجودات غٌر ملموسة 
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 مراجعة( المختصرة )غٌرتارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة إٌضاحات مخ
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 

 ملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق أدوات استثمارات فً  - 0

 
 نقد وما فً حكمه - 2

 م9302ٌونٌو  03 

 )غٌر مراجعة(

 م9300 دٌسمبر 00 

 )مراجعة(

 4328271  8588638 النقد فً الصندوق

 6582128214  6387328581 النقد فً البنوا

 33,020,012  33,199,239 

 
 رأس المال -03

رٌدـال سدعودي مدفوعدة  83ملٌدون سدهم قٌمدة كدل سدهم  55م ٌتلل  رأس المدال مدن 2381دٌسمبر  38 و م2382 ٌونٌو 33كما فً 
 بالكامل.

 
 احتٌاطً نظامً -00

3 من صافً الدخل السنوي على 83وفقاً ألحكام نظام الشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة والنظام األساسً للشركة، ٌجب تجنٌب 
3 من 33النظامً وٌجوز أن تقرر الجمعٌة العمومٌة العادٌة وق  هلا التجنٌب عندما ٌبلر مجموع االحتٌااً األقل إلى اإلحتٌااً 

 رأس المال.

 
  حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة  -09 

تمثل حقوق الملكٌة غٌر المسٌارة للا الجزء من الربح أو الخسارة وصافً الموجودات غٌر المملوكة للمجموعة والتً تم عرضها 
وفً قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولٌة الموحدة  المختصرة كبند مستقل فً قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة

 بصورة مستقلة عن حقوق الملكٌة فً الشركة األم. المختصرة وفً قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة األولٌة الموحدةالمختصرة 
 
 

02/00 

 م9300دٌسمبر   00  م9302ٌونٌو  03 

 راجعة()م  )غٌر مراجعة( 

    

 4282358638  5686438133 السنة/فً بداٌة الفترةالرصٌد 

 8782678421  187248877 خالل الفترة/ السنةاإلضافات 

 (385628256)  - الفترة/ السنة خاللاإلستبعادات 

 23,313,030  32,101,203 السنة /فً نهاٌة الفترةالرصٌد 

   

ارات فً أدوات حقوق من استثم أرباح غٌر محققة  /)خسائر(

 ملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر : 

  

    

 2383138343  (384238261) السنة/فً بداٌة الفترةالرصٌد 

 (2681738688)  382668152 السنة /صافً الحركة خالل الفترة

 (0,120,930)  (993,103) السنة/فً نهاٌة الفترةالرصٌد 

 20,014,202   32,930,231 السنة/ة فً نهاٌة الفترةالقٌمة الدفترٌ



 

     
  

 

 عة فتٌحً القابضةشركة مجمو
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 مراجعة( المختصرة )غٌرإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 
 صافً التزامات المنافع المحددة للموظفٌن  -00

 ظفٌن ٌشتمل فقا على التزام المنافع المحددة، إن الحركة فً التزام المنافع المحددة كما ٌلً:إن صافً التزام المنافع المحددة للمو
 

 م9302ٌونٌو  03 

 )غٌر مراجعة(

 
 

 م9300دٌسمبر  00

 ) مراجعة(

 8581528521  784248281 الرصٌد االفتتاحً
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 882358436  6328623 فة الفائدةتكلفة الخدمة الحالٌة وتكل
    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (888728113)  - )األرباح( / الخسائر اإلكتوارٌة 

    الحركة فً النقد

 (288638233)  (381248216) المدفوع خالل الفترة/السنة

 4,191,900  1,030,292 الرصٌد 
 

 ٌة ، تم قٌاس صافً التزامات المنافع المحددة للموظفٌن باالستناد الى استقراء سنو ة الربعألغرا  إعداد التقارٌر األولٌ 
 التقٌٌم اإلكتواري اللي تم اجرائه فً نهاٌة السنة السابقة. 

 
 

 مخصص الزكاة  -01

 حركة المخصص  ( أ
ٌونٌو  03كما فً  

 م9302
 غٌر مراجعة ((

دٌسمبر  00كما فً  
 م9300

 )مراجعة (

 685868416  588778316 ً بداٌة الفترة/ السنةالرصٌد ف

 582268236  287338566 المكون خالل الفترة/ السنة

 (686368336)  (582178264) المدفوع خالل الفترة/ السنة

 2,044,003  9,223,300 الرصٌد فً نهاٌة الفترة/ السنة

 
 الموقف الزكوي ( ب
 

 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
 م.2382م حتى 8222 دٌسمبر 38الزكوي للسنوات المنتهٌة فً  أنهت الشركة وضعها

 

وحصلت على شهادة الزكداة غٌدر  م2381م حتى 2383دٌسمبر  38قامت الشركة بتقدٌم االقرارات الزكوٌة للسنوات المنتهٌة فً 
 الموحدة المختصرة .ولم تقم الهٌئة بإصدار الربواات الزكوٌة لهلل السنوات حتى اصدار هلل القوائم األولٌة المقٌدة 

 

 الشركة التابعة/ شركة تجارة السلع الكمالٌة الثمٌنة المحدودة
 م.2331دٌسمبر  38أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى السنة المنتهٌة فً 

 

م وحصددلت علددى شددهادة الزكدداة غٌددر 2381م حتددى 2383دٌسددمبر  38قدددمت الشددركة االقددرارات الزكوٌددة للسددنوات المنتهٌددة فددً 
 لم تقم الهٌئة بإصدار الربوا الزكوٌة لهلل السنوات حتى تارٌو اصدار هلل القوائم األولٌة الموحدة المختصرة .المقٌدة و
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 مراجعة( المختصرة )غٌرإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 

 م 9302ٌونٌو  03تهٌة فً لفترة الستة اشهر المن
 )باللاير السعودي(

 
  ربحٌة السهم -02

ٌتم احتساب الربح األساسً والمخف  للسهم من صافً الدخل للفترة وللا بقسمة صافً الدخل للفترة العائد إلى المساهمٌن فً 
  ربح األساسً للسهم.الشركة األم على المتوسا المرجح لعدد األسهم العادٌة. إن ربحٌة السهم المخفضة تساوي ال

 

 ٌعكس الجدول التالً بٌانات صافً الدخل للفترة وعدد األسهم المستخدم فً احتساب الربح األساسً والمخف  للسهم: 
  
لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة  

 ٌونٌو 03فً 
لفترة الستة أشهر المنتهٌة  

 ٌونٌو 03فً 

 م9302 
 غٌر مراجعة((

 م9300 
 غٌر مراجعة((

 
 

 م9302
 غٌر مراجعة((

 
 

 م9300
 غٌر مراجعة((

 8588258313  8383838735  8386228274  784528718 ربح الفترة العائد للمساهمٌن فً الشركة األم

 5583338333  5583338333  5583338333  5583338333 المتوسا المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة )سهم(

خل الفترة الربح األساسً والمخف  للسهم من  د
 3821  3824  3825  3884 العائد للمساهمٌن فً الشركة األم 

 
 
 أهداف وسٌاسات إدارة المخاطر  ـ 03

المخداار جددزء مدن أنشدداة المجموعدة وُتدددار مدن خددالل آلٌدة متواصددلة تتكددون مدن تحدٌددد المخداار ثددم تقٌٌمهدا ثددم متابعتهدا وفقدداً للقٌددود 
دارة المخاار ضرورٌة بالنسبة لقددرة المجموعدة علدى تحقٌدق أربداح. ان المجموعدة معرضدة والضوابا األخر  المعتمدة. إن عملٌة إ

 لمخاار السوق ومخاار العمالت ومخاار االئتمان ومخاار السٌولة.

 
 مخاطر السوق

سدوق ثدالث إن مخاار السوق هً مخاار تلبلب القٌمة العادلة لألدوات المالٌدة نتٌجدة للتغٌدرات فدً سدعر السدوق. وتتضدمن أسدعار ال
أنواع من المخاار هً: مخاار أسعار العمولة، ومخاار العملة ومخاار سعر السلع ومخاار األسدعار األخدر  مثدل مخداار أسدعار 
 أدوات حقوق الملكٌة. إن األدوات المالٌة التً تتلثر بمخاار السوق هً ادوات ملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 مخاطر العمالت

تتمثل مخاار العمالت فً تلبلب قٌمة أداة مالٌة نتٌجة لتقلبات أسعار صر  العمالت األجنبٌة. إن المجموعة معرضة لمخاار تقلبات 
أسعار صر  العمالت خالل دورة أعمالها العادٌة. إن المخاار المتعلقة بتقلبدات العملدة المرتبادة بداألدوات المالٌدة تتركدز فدً تقلبدات 

باسددتثمارات المجموعددة الخارجٌددة، حٌددث أن اسددتثمارات المجموعددة الرئٌسددٌة فددً سددوق األسددهم تتركددز فددً البورصددة العملددة الخاصددة 
المصرٌة وبالتالً تتلثر قٌمتها العادلة بسعر صر  الجنٌه المصري من فترة ألخر  ابقاً لألوضاع االقتصادٌة والسٌاسدٌة بجمهورٌدة 

 اراتها ألغرا  استراتٌجٌة اوٌلة األجل.مصر العربٌة. تعتبر المجموعة أن معظم استثم

 
 مخاطر االئتمان

تتمثل مخاار االئتمان فً اخفاق ار  فدً أداة مالٌدة فدً الوفداء بالتزامده والتسدبب فدً تكبدد الادر  اآلخدر خسدارة مالٌدة. تعمدل 
 عات المجموعة نقدٌة.المجموعة على الحد من مخاار االئتمان. تعتقد اإلدارة أن مخاار االئتمان محدودة نظراً ألن مبٌ
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 شركة مجموعة فتٌحً القابضة
  )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 مراجعة( المختصرة )غٌرإٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة 

 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً 
 )باللاير السعودي(

 

 مخاطر السٌولة
دم قدددرة المجموعددة علددى مقابلددة التزاماتهددا المتعلقددة بالمالوبددات المالٌددة حددال اسددتحقاقها. تددتم مراقبددة تتمثدل مخدداار السددٌولة فددً عدد

 احتٌاجات السٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التلكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.
 

 

م: 2381دٌسمبر  38) م2382ٌونٌو  33ملٌون لاير سعودي كما فً  3287تتكون المالوبات المالٌة المتداولة للمجموعة والبالغة 
ودائندون تجددارٌون وأرصددة دائنددة أخدر  ومخصددص  -الجدزء المتددداول  -ملٌدون لاير سددعودي(، مدن التزامددات عقدود إٌجددار8287

مدن تدارٌو قائمدة المركدز المدالً شدهراً  82الزكاة. من المتوقع من الناحٌة الفعلٌة أن ٌتم سداد جمٌع هلل المالوبدات المالٌدة خدالل 
 وتتوقع المجموعة أن ٌكون لدٌها أموال كافٌة للقٌام بللا. المختصرة األولٌة الموحدة

 

دٌسدمبر  38) م2382ٌونٌدو  33ملٌدون لاير سدعودي كمدا فدً  8684تتكون المالوبات المالٌدة غٌدر المتداولدة للمجموعدة والبالغدة 
. الجزء الغٌر متداول –و إلتزامات عقود إٌجار  ً التزامات المنافع المحددة للموظفٌنملٌون لاير سعودي( من صاف 784م: 2381

 ٌتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظفٌن وفقاً للتوقٌتات الفعلٌة النتهاء فترة خدمة الموظفٌن وٌتم سداد التزامدات عقدود اإلٌجدار
 عند استحقاقها.

 

 مخاطر أسعار األسهم
لمخدداار أسددعار السددوق علددى اسددتثماراتها فددً األسددهم المتداولددة والناشددئة عددن الضددبابٌة التددً تكتندد  القٌمددة المجموعددة معرضددة 

 المستقبلٌة لألسهم المتداولة. ٌتم رفع تقارٌر عن االستثمار فً األسهم المتداولة إلى اإلدارة العلٌا بصورة منتظمة.

 

 إدارة مخاطر رأس المال
العائدد الدى مسداهمً الشدركة واالحتٌااً النظامً من رأس المال  تتكون حقوق الملكٌةموعة لغر  إدارة مخاار رأس مال المج

إن الهدد  الرئٌسدً مدن إدارة  ادوات ملكٌدة بالقٌمدة العادلدة مدن خدالل الددخل الشدامل اآلخدر.واحتٌااً تقٌدٌم واألرباح المبقاة األم 
 .المساهمٌنرأس المال هو تعظٌم حقوق 

 

هٌكدل رأس المدال فددً ضدوء التغٌددرات فدً الظدرو  االقتصددادٌة ومتالبدات التعهددات المالٌددة. ومدن أجددل تددٌر المجموعدة وتعدددل 
 الحفاظ على هٌكل رأس المال أو تعدٌله من الممكن أن تعدل المجموعة توزٌعات األرباح للمساهمٌن أو إصدار أسهم جدٌدة. 

 

ً تحقٌقهدا بمددا ٌتصدل مدع إدارة مخداار رأس المدال. تبقددى لدٌس لدد  المجموعدة هٌكدل رأس مدال بلهدددا  محدددة أو معددالت ٌنبغد
االستراتٌجٌة الكلٌة للمجموعة كما هً علٌه دون تغٌٌر عن السنة الماضٌة. ٌتكون هٌكل رأس المال للمجموعدة مدن حقدوق الملكٌدة 

احتٌدااً تقٌدٌم أدوات ملكٌدة وواألربداح المبقداة  العائد إلدى مسداهمى الشدركة األم )التً تتكون من رأس المال واالحتٌااً النظامً
 بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.

 
 

 المختصرةالموحدة اعتماد القوائم المالٌة األولٌة  -04

 م.34/31/2382 تارٌو دارة فىاإلاعتمدت هلل القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة من قبل مجلس 
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