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 التكوين والنشاطات .1

 نبذة عن الشركة 1-1

شركة مجموعة فتيحي القابضة )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية 
الصادر في مدينة جدة  4030085128هـ والسجل التجاري رقم 1418رمضان  9بتاريخ  1058بموجب القرار الوزاري رقم 

 م(.1992فبراير  5هـ )الموافق 1412شعبان  2بتاريخ 
 

 تتمثل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة فيما يلي:

أموال الشركات التابعة للشركات القابضة،  إستثمار)إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، تتمثل أنشطة الشركات القابضة  .أ
امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة للشمممممركات القابضمممممة، تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشمممممركات التابعة للشمممممركات 

لتابعة القابضة، امتالك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات ا
 للشركات القابضة(. 

 الثمينة، البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة. نداالبيع بالجملة للذهب والمع .ب

 بيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريمة. .ج

 استيراد وبيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريمة. .د

 ورش لحام وتلميع الحلي )الصاغة(. .ه

 الكترونية.تجارة  .و

 البيع بالجملة للسجاد والموكيت.  .ز

 والكاكاو. ةالتوالبيع بالتجزئة للشوك .ح

 البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات والمفارش. .ط

 واألواني المنزلية.البيع بالتجزئة لألدوات المنزلية والمشغوالت اليدوية المتنوعة أدوات القطع ، والخزفيات،  .ي

 لألعمال والمشغوالت اليدوية والتحف والهدايا.البيع بالتجزئة  .ك

 البيع بالجملة للحقائب. .ل

 البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد. .م

 البيع بالجملة للهدايا والكماليات. .ن

 المزادات في غير المحالت. .س

التنظيف العام للمباني، أنشمممطة  تنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشممماء، تنظيف المباني بالبخار وتسمممخين الرمل، أنشمممطة خدمات .ع
السممباحة، رعاية وصمميانة المنتزهات والحدائق ألغراض اإلسممكان العام، رعاية  خدمات صمميانة المباني، تنظيف وصمميانة برك

وصمممميانة مناظر المباني والحدائق المنزلية وحدائق االسممممقف وواجهات المباني الخاصممممة وغيرها، رعاية وصمممميانة منتزهات 
 .الطرق السريعة

 
إن العنوان المسمممجل للشمممركة هو مبنى شمممركة مجموعة فتيحي القابضمممة، طريق المدينة، شممممال امارة منطقة مكة المكرمة، ص.ب 

 م، المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة.21461، جدة 2606

 
 
 
 

 
 

10/45  



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( إيضاحات
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 )لاير سعودي(

 
 

 التكوين والنشاطات )تتمة(.  1
 

 الشركات التابعة 1-2

 

 اسم الشركة

 

 بلد التأسيس

نسبة الملكية كما 
ديسمبر  31في 

 م2021

نسبة الملكية كما 
ديسمبر  31في 

 م2020

 

 النشاط          

صممممممدوق  شممممممركة
الممممممعممممممالممممممممممممميممممممة 

ات سممممممممتممثمممممممارلممإل
 *القابضة

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

أنشممممطة الشممممركات القابضممممة )أي الوحدات  ٪ مباشرة 100 ٪ مباشرة -
التي تسممممتحوذ على أصممممول امتالك حصممممة 
مهيمنممممة من راس المممممال لمجموعممممة من 
الشممركات التابعة، ويكون نشمماطها الرئيسممي 

 هو ملكية تلك المجموعة(.

فتيحي شمممممممركممممة 
للتجزئممة شمممممممركممة 

 شخص واحد

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

بيع وشمممممممراء المعمممادن الثمينمممة واالحجمممار  ٪ مباشرة 100 ٪ مباشرة 100
لي  المكمريممممممة، ورش لمحممممام وتملممميمع المحم

 )الصاغة(، تجارة الكترونية.
تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات 
التجميل والهدايا )والعات كباكات أزارير 
أقالم ساعات( وتجارة الجملة في الكريستال 
منزليممممة  ل ني ا تحف واألوا ل ني وا ي الصمممممممم
المطلوبة والمنتوجات الجلدية والمناشمممممممف 
والبيمماضممممممممات والمالبس الجمماهزة وتجممارة 
قامة  ية بانواعها وا غذائ الجملة في المواد ال

 وانشاء المراكز التجارية.

شمممممممركممممة توطين 
السممعودية للصمميانة 
 والتشغيل المحدودة

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

تنظيف المباني الجديدة بعد االنشاء، تنظيف  ٪ مباشرة 100 مباشرة 100٪
المباني بالبخار وتسممممممخين الرمل، أنشممممممطة 
خممدمممات التنظيف العممام للمبمماني، انشمممممممطممة 
خدمات صممممميانة المباني، تنظيف وصممممميانة 
برك السممممباحة، رعاية وصمممميانة المنتزهات 

االسمممممكان العام، رعاية والحدائق ألغراض 
وصمممممميانة مناظر المباني والحدائق المنزلية 
وحدائق االسقف وواجهات المباني الخاصة 
وغيرها، رعاية وصمممميانة منتزهات الطرق 

 السريعة.

 
ات سممتثمارم قرر أعضمماء مجلس إدارة شممركة مجموعة فتيحي القابضممة تصممفية شممركة صممدوق العالمية لإل2021يناير  3* بتاريخ 

 م.2021أكتوبر  21القابضة، وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة والشطب بتاريخ 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 أسس اإلعداد  .2

 بيان االلتزام 2-1
مالي ية للتقرير ال لدول قاً للمعايير ا قة وف ية الموحدة المرف مال عدت القوائم ال ية والمعايير  أ ية السمممممممعود كة العرب مدة في الممل المعت

، فأينما وردت عبارة "المعايير الدولية للتقرير المالي" للمراجعين والمحاسممبين واإلصممدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السممعودية 
في هذه اإليضمماحات فهي تشممير إلى "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السممعودية والمعايير واإلصممدارات 

 ".للمراجعين والمحاسبيناألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
 

ضافتها المعايير الدولية المعت مدة هى المعايير الدولية كما صدرت من المجلس الدولي باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات التي أ
الهيئة لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في وثيقة إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي. ويقصممممد بالمعايير واإلصممممدارات األخرى 

 من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية للتقرير المالي.ن والمحاسبين للمراجعيهو ما تعتمده الهيئة السعودية 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2
 تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، وهي العملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرض.

 

 أساس القياس 2-3
 إال إذا ذكر خالف ذلك. التاريخية التكلفة مبدأ أساس على الموحدة المالية القوائم هذه إعداد تم

 
 

 أسس التوحيد  .3

 )"المجموعة"( كما في  (2-1تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة )إيضاح 
العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها مع الشركة م. تتحقق السيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لها الحق في 2021ديسمبر  31

المستثمر بها، ويكون لدى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة سيطرتها على الشركة المستثمر بها. 
 وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:

 المنشممأة المسممتثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشمماطات ذات الصمملة بالمنشممأة  سمميطرة على
 المستثمر بها(.

 .حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها 

 لى عوائدها.القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير ع 
 

بشمممكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصمممويت سمممتؤدي إلى السممميطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى 
المجموعة مسممتوى أقل من غالبية حقوق التصممويت أو حقوق مشممابهة في الشممركة المسممتثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار 

الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف جميع الحقائق والظروف ذات 
 تشمل ما يلي:

 

 .الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها 

 .الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 ت المحتملة للمجموعة.حقوق التصويت وحقوق التصوي 
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف أن 
لى هناك تغيراً في عنصممر أو أكثر من عناصممر السمميطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشممركة التابعة اعتباراً من تاريخ سمميطرة المجموعة ع

 مصممماريفالشمممركة التابعة وتسمممتمر حتى زوال السممميطرة على الشمممركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات وال
الخاصمممة بالشمممركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ اسمممتحواذ المجموعة على السممميطرة 

 وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. 
 

ي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين المساهمين ف
المسمميطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصمميد الحقوق غير المسمميطرة. إذا تطلب االمر يتم إجراء تعديالت على 

ن سممياسمماتها القوائم المالية للشممركات التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشممركة األم والشممركة التابعة من أجل التوفيق بي
المحاسممممبية والسممممياسممممات المالية للمجموعة. يتم اسممممتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصمممماريف 

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
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 أسس التوحيد )تتمة(   -3

 
 تتم معالجة أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية.

 

على شممممركة تابعة فإنها تقوم باسممممتبعاد الموجودات )بما فيها الشممممهرة إن وجدت( والمطلوبات وأي إذا فقدت المجموعة السمممميطرة 
مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة األرباح أو 

 محتفظ به بالقيمة العادلة. ستثمارالخسائر الموحدة. ويتم تسجيل أي حصة من اإل

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -4

وقد تم تطبيق السياسات  ،فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة
 المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع السنوات المعروضة في القوائم المالية الموحدة:

 
 تجميع األعمال والشهرة  4-1

قائمة األرباح أو الخسمممممائر الموحدة وقائمة الدخل الشمممممامل  ،تشمممممتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  وكذلك اإليضممممممماحات المتممة للقوائم  ،اآلخر الموحدة

المالية الموحدة  للمجموعة، حيث تشممتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشممركة وشممركاتها التابعة )الشممركة وشممركاتها 

 التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة(.
 

 

 الشركات التابعة

الشممركات التابعة هي الشممركات التي تسمميطر عليها المجموعة. تسمميطر المجموعة على الشممركة عندما تكون معرضممة أو يكون لها 

 الحق في العوائد المختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة.
 

 

كات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه السممممميطرة ولحين التوقف عن ممارسمممممة تلك السممممميطرة حيث تقوم المجموعة يتم توحيد الشمممممر

 باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة.
 

ة لحصمممة حقوق الملكية القائمة يتم قياس تكلفة االسمممتحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المحددة التي تم الحصمممول عليها والقيمة العادل

من قبل في الشركة التابعة. تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة عن صافي قيمة 

  .الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة
 

 حقوق الملكية غير المسيطرة

حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. إذا تحقق تقاس 

اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ 

العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أو  عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة

الخسارة. يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة الربح أو الخسارة غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات 

 ة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.المجموعة. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابع
 

 الحصص في شركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

تتكون حصمص المجموعة في الشمركات المسمتثمر فيها المحتسمبة بطريقة حقوق الملكية من حصمص في شمركات زميلة. الشمركات 

للمجموعة تأثيراً هاماً عليها. إن التأثير الهام هو المقدرة على المشمماركة في القرارات المتعلقة الزميلة هي تلك المنشممآت التي يكون 

 بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

ستخدام شركة الزميلة با ستثمارات المجموعة في ال سبة عن إ طريقة حقوق الملكية. وبموجب هذه الطريقة، يقيد اإلستثمار  يتم المحا

في الشممممركات الزميلة بالتكلفة. الحقا لالعتراف المبدئي، تتضمممممن هذه البيانات المالية حصممممة المجموعة في األرباح أو الخسممممائر 

 .ذي يتوقف فيه التأثير الجوهريوالدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية حتى التاريخ ال
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 المعايير الحاليةالمعايير والتفسيرات والتعديالت على  4-2

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد   .أ

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية 
 عدم تطبيقها في وقت مبكر، وأهمها كما يلي:ة مجموعالمفعول في الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت ال

 
 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

التحسينات السنوية على 
المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية: دورة 

 م2020-م2018

تعديالت طفيفة على المعيار  IASB)م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
لدولي إلعداد  لدولية إلعداد التقارير المالية، 1التقارير المالية ا ، التطبيق ألول مرة للمعايير ا

الزراعة  41، واألدوات المالية، ومعيار المحاسمممممممبة الدولي 9والمعيار الدولي للتقارير المالية 
 عقود اإليجار. 16واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 م2022ير ينا 1
 

اإلطار المفاهيمي 
للتقارير المالية 

)التعديالت على المعيار 
الدولي إلعداد التقارير 

 (3المالية 

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت ولكنها غير سارية 
عايير والتفسيرات المفعول حتى تاريخ البيانات المالية للشركة، تعتزم الشركة إعتماد هذه الم

 الجديدة والمعدلة، إن وجدت، عندما تصبح سارية.
 

( تعديالت على المعيار الدولي IASBم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي )2020في مايو 
، لتحديث اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات 11.3إلعداد التقارير المالية 
 ل.المحاسبية كدمج األعما

تقدم التعديالت إسممتثناًء من متطلبات اإلعتراف العام لإللتزامات واإللتزامات المحتملة المكتسممبة 
، المخصمممصمممات والمطلوبات 37في تجميع االعمال ضممممن نطاق معيار المحاسمممبة الدولي رقم 

 .12واألصول  المحتملة وترتيبات إمتياز الخدمة العام رقم 

 م2022يناير  1

الدولي معيار المحاسبة 
الممتلكات واآلالت  16

 -والمعدات )التعديل 
المتحصل قبل حق 

 االستخدام(

( تعديالت على معيار IASBم، أصمممممممدر مجلس معايير المحاسمممممممبة الدولية )2020في مايو 
، والتي تحظر على الشممممركة خصممممم المبالغ المسممممتلمة من بيع األصممممناف 16المحاسممممبة الدولي 

اد األصممممل لالسممممتخدام المقصممممود من تكلفة الممتلكات واآلالت المنتجة بينما تقوم الشممممركة بإعد
والمعدات. بدالً من ذلك، سمممموف تعترف الشممممركة بمتحصممممالت المبيعات هذه وأي تكاليف ذات 

 صلة في الربح أو الخسارة. 

 م2022يناير  1

معيار المحاسبة الدولي 
العقود  -)التعديل  37

 -المحملة باإللتزامات 
 تكلفة إتمام العقد(

 

لدولية )2020في مايو  بة ا ( تعديالت على معيار IASBم أصمممممممدر مجلس معايير المحاسممممممم
أ، والتي تحدد التكاليف التي تتضمممممنها الشممممركة عند تقييم ما إذا  68فقرة  37المحاسممممبة الدولي 

كان العقد سيتسبب في خسارة أم ال، وبالتالي يتم االعتراف به كعقد محمل باإللتزام. من المتوقع 
ؤدي هذه التعديالت إلى احتسمماب المزيد من العقود كعقود محملة باإللتزامات ألنها تزيد من أن ت

 نطاق التكاليف المدرجة في تقييم العقود المحملة باإللتزامات.

 م2022يناير  1

لمعيممار الممدولي للتقممارير ا
 4 المالية

 م2023يناير  1 تعديالت بخصوص تاريخ انتهاء صالحية نهج التأجيل. -عقود التأمين 

المعيممار الممدولي للتقممارير 
 9المالية 

 . 9ومعيار  4تعديالت بخصوص التعديالت المتعلقة بالترابط بين معيار 
 

 م2023يناير  1

معيار المحاسبة 
 -)التعديل  1 الدولي

تصنيف المطلوبات 
لمتداولة أو غير 

 متداولة(
 

م تعديل معيار 2021المنعقدة في يونيو ويوليو قرر مجلس معايير المحاسبة الدولي في إجتماعاته 
فيما يتعلق بتصنيف اإللتزامات الخاضعة لشروط مثل اإلفصاح عن  1المحاسبة الدولي 

م لمدة عام واحد على األقل حتى 2020المعلومات حول هذه الشروط وتأجيل تاريخ نفاذ تعديل 
 م.2024يناير 

 

ة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير لتكون تتطلب التعديالت تأجيل تسوية اإللتزام لمد
متاحة في فترة التقرير و/أو الحق في تأجيل التسوية لمدة إثني عشر شهراً على األقل بعد فترة 
ً حول معنى  ً إللتزام المنشأة بشروط محددة. قدم التعديل توضيحا التقرير والذي يخضع أيضا

 "المقاصة" لغرض تصنيف اإللتزام.

 م2024اير ين 1
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 )تتمة(المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية  4-2

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحالية  .ب
 

فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤدي إلى تغييرات في السياسات 

 المالية:المحاسبية للشركة وليس لها أي تأثير على قوائمها 
 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

تعديالت  -معيار سعر الفائدة 
على المعيار الدولي  2المرحلة 

ومعيار  9للتقارير المالية 
 39المحاسبة الدولي 

 

توفر التعديالت الرئيسية اإلعفاء من متطلبات محاسبة التحوط المحددة. 
إلى سعر  IBORباإلضافة إلى ذلك، تم تعديل المعايير لتتطلب التغيير من 

 مرجعي بديل يتم احتسابه عن طريق تحديث سعر الفائدة الفعلي.

 م2021يناير  1

 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
زات اإليجار ذات امتيا -)التعديل 

 -كوفيد "الصلة بجائحة كورونا 
19)" 
 

م أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار 2021في مارس 
الذي مدد إمتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التقرير السنوية م. يسري هذا التعديل من فترة 2021يونيو  30إلى ما بعد  19 -
م. يُسمح بالتطبيق المبكر، بما في ذلك في 2021أبريل  1التي تبدأ في أو بعد 

 م.2021مارس  31البيانات المالية غير المصرح بإصدارها في 

 م2021ابريل  1

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غير متداول  4-3

 

 قائمة المركز المالي الموحدة  على أساس متداول أو غير متداول.تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في 
 يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:

 

 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية للمجموعة، أو -

 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -

 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو 12خالل توقع تحقق األصل  -

شممهراً على األقل  12كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصممل أو اسممتخدامه لتسمموية التزام ما خالل  -
 من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

 

 ولة.يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متدا
 

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:
 

 توقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل العادية للمجموعة، أو -

 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -

 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل  -

شممممممهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي  12مرتبط بشممممممرط لتأجيل تسمممممموية االلتزام لمدة عدم وجود حق غير  -
 الموحدة.

 

 يتم تصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 
 قياس القيمة العادلة  4-4

 في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة. ستثمارتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل اإل
 

الذي سميتم اسمتالمه عند بيع موجودات أو سمداده عند تسموية مطلوبات بين طرفين بموجب معاملة تتم على  القيمة العادلة هي المبلغ
 أسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو -
 حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق مالئمة للموجودات أو المطلوبات.في  -
 

 إن السوق الرئيسي أو األكثر مالئمة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
 

موجودات والمطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السمموق سمميسممتفيدون عند تسممعير ال
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 
يتم اعتبار مقدرة المتعاملين في السمممموق على تحقيق منافع اقتصممممادية عن طريق االسممممتخدام األفضممممل واألقصممممى لألصممممل أو بيعه 

 العادلة للموجودات غير المالية. لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد عند قياس القيمة 

 
تصممنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسممها بالقيمة العادلة أو االفصمماح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمممن التسمملسممل 

 ككل: الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة
 

 المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  -

المستوى الثاني: طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األدنى ـمم الهامة لقياس القيمة العادلة ـمم قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  -
 غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -دنى ـ الهامة لقياس القيمة العادلة المستوى الثالث: طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األ -
 

تم  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة  بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تتأكد المجموعة فيما إذا

التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم 

 القيمة العادلة ككل( في نهاية كل سنة مالية.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 

القيمة العادلة المذكورة أعاله. تم تلخيص االفصاحات المتعلقة بالقيمة  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس

العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم االفصاح عن قيمتها العادلة، في اإليضاحات 

 ذات العالقة.
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 
 تحقق اإليرادات  4-5

اإلعتراف باإليرادات، تتبع تنشممممممأ اإليرادات بشممممممكل رئيسممممممي من بيع الذهب واإليرادات من العمليات. لتحديد ما إذا كان سمممممميتم 
 المجموعة عملية مكونة من خمس خطوات هي كما يلي:

 تحديد العقد المبرم مع العميل. -1

 تحديد التزامات األداء. -2

 تحديد سعر المعامالت. -3

 تخصيص سعر المعامالت إلى إلتزامات األداء. -4

 اإلعتراف باإليرادات عندما تكون التزامات األداء مستوفاة. -5
 

ً ما  تدخل المجموعة في معامالت تتضمن مجموعة من منتجات وخدمات المجموعة. في جميع الحاالت، يتم تحديد إجمالي غالبا
يتم المعاملة للعقد بين التزامات األداء المختلفة بناًء على أسعار البيع النسبية القائمة بذاتها. سعر المعاملة للعقد يستثني أي مبالغ 

 تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى.
 

يتم اإلعتراف باإليرادات في وقت معين، عندما تستوفي المجموعة التزامات األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات الموعودة إلى 
 عمالئها.

 
 وفيما يلي المواصفات الواجب استيفاؤها قبل تحقق اإليراد:

 
 مبيعات البضاعة 

تملة والمكاسمممب المتوقعة لهذه المبيعات من مسمممئولية المجموعة إلى يتحقق اإليراد من مبيعات البضممماعة عند انتقال المخاطر المح
  مسئولية المشترى مع إمكانية تقييم اإليرادات بواقعية، ويتم ذلك عادة عند تسليم البضاعة للمشتري وإصدار الفاتورة.

 
 توزيعات األرباح

 ادة عنممد موافقممة المسمممممممماهمين في الشمممممممركممات يتحقق اإليراد عنممد أحقيممة المجموعممة في اسمممممممتالم هممذه التوزيعممات، ويتم ذلممك عمم
 المستثمر بها.

 
 المصاريف 4-6

يتم االعتراف بجميع المصمماريف شمماملة مصمماريف التشممغيل، المصمماريف العمومية واإلدارية والمصمماريف األخرى وتدرج بقائمة 
 األرباح أو الخسائر الموحدة  في الفترة المالية التي تحققت فيها تلك المصاريف.

 

مصمماريف البيع والتوزيع هي تلك المصمماريف التي تتعلق بموظفي المبيعات والتوزيع والمصمماريف العرضممية األخرى المتعلقة إن 
 بها، وتصنف جميع المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

 
 الزكاة  4-7

قواعد الزكاة في المملكة العربية السعودية تقوم الشـمممركة األم بقياس وإثبات مخصص الزكاة لكل سنة مالية على حدة وفقاً ألحكام و
على أساس مبدأ االستحقاق. يتم تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. يتم قيد أية التزامات 

 زكوية إضافية، إن وجدت، في نفس السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.
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 مجموعة فتيحي القابضةشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 

 العمالت األجنبية 4-8

تعرض المجموعة القوائم المالية الموحدة  باللاير السممعودي وهي العملة الوظيفية للشممركة األم. تحدد كل منشممأة بالمجموعة عملتها 

 التشغيلية وتقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية الموحدة  لكل منشأة بهذه العملة. 
 

 المعامالت واألرصدة -
مبدئيا عن طريق شممركات المجموعة بعملتها الوظيفية بالسممعر السممائد في تاريخ المعاملة. ويتم  تسممجل المعامالت بالعملة األجنبية

إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة الوظيفية بالسمممعر الفوري السمممائد في تاريخ 
 إعداد قائمة المركز المالي الموحد. 

 

سجل جميع  ستثناء البنود ت سويات او المعامالت على البنود النقدية في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة  با شئة من الت الفروق النا
النقدية التي تمثل جزءاً من عملية تحوط لصممممافي إسممممتثمارات المجموعة في العمليات األجنبية، حيث يتم ترحيلها إلى قائمة الدخل 

تم التصرف في صافي اإلستثمار، وعندئذ يتم االعتراف بها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. الشامل اآلخر الموحدة  حتى ي
 ويتم التعامل مع األعباء والتغيرات الناتجة عن فروق التغير في تلك البنود النقدية في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

 
ي تقاس بالتكلفة التاريخية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت األساسية. أما يتم قياس البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية الت

. البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باسمممتخدام سمممعر العملة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة
نود غير النقدية بنفس االسممملوب المتبع في االعتراف باألرباح او الخسمممائر تعامل االرباح او الخسمممائر الناشمممئة من إعادة ترجمة الب

 الناشئة من التغير في القيمة العادلة للبند. 

 
 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين في الشركة األم 4-9

يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمسمممماهمين في الشممممركة األم كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع. وطبقاً لنظام 
في المملكة العربية السممعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصممادقة عليها من قبل المسمماهمين في الجمعية  الشممركات

 مبلغ الموزع مباشرة من حقوق الملكية واالعتراف به كمطلوبات.العامة. يتم خصم ال
 

لة  عاد مة ال ياس القي عادة ق بات إ لة للموجودات المراد توزيعها ويتم إث عاد مة ال بالقي ية، إن وجدت  قد عات غير الن ياس التوزي يتم ق
 في حقوق الملكية الموحدة. مباشرة

 

فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في  وعند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم إثبات أي
 الموحدة.األرباح أو الخسائر  قائمة

 
 ممتلكات ومعدات 4-10

يتم تسممجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصمموما منها االسممتهالك المتراكم والخسممائر المتراكمة للهبوط في القيمة إن وجدت، وال 
اسممممتهالك أعمال تحت التنفيذ. تتضمممممن التكلفة تكلفة الجزء المسممممتبدل من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض لمشمممماريع يتم 

اإلنشممممماءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشمممممتراطات االعتراف. عندما يتم اسمممممتبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على 
ف بتلك األجزاء باعتبارها موجودات فردية ذات عمر إنتاجي محدد واسمممممممتهالك محدد. فترات معينة، تقوم المجموعة باالعترا

وبالمثل، عند إجراء فحص شمممممممامل يتم االعتراف بتكاليفه ضممممممممن القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كتكلفة إحالل إذا توفرت 
 ائمة األرباح أو الخسائر الموحدة عند تكبدها.شروط االعتراف. ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في ق
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 )تتمة(ممتلكات ومعدات  4-10
 

 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كالتالي:
 

 

 نسبة االستهالك السنوية  ممتلكات ومعدات   نسبة االستهالك السنوية  ممتلكات ومعدات

 ٪25 -٪ 20  وسائل نقل  ٪5 -٪  3  مباني

 ٪25 -٪ 20  آالت  ٪50-٪15  ديكور

أجهزة رقابية ومصاعد 
 وأجهزة تكييف

 
20٪-33٪ 

تحسينات على أصول  
 مستاجرة

 
20٪ 

     ٪25 -٪ 12,50  أثاث وتجهيزات
 
 

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات )"األصمممممل"( عند اسمممممتبعاده أو عند عدم توقع الحصمممممول على أي منافع 
ستبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي  ستخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن ا اقتصادية من ا

 رية لألصل( في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة  عند استبعاد األصل. متحصالت االستبعاد والقيمة الدفت
 

سنة مالية ويتم إجراء التعديالت  ستهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل  يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق ا
 على أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر.

 
 أعمال تحت التنفيذ 4-11

أعمال تحت التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشممممكل مباشممممر أو غير مباشممممر بالمشمممماريع قيد التنفيذ وتتم رسممممملتها كممتلكات تمثل 
 ومعدات عند االنتهاء من تلك المشاريع. ال يتم استهالك أعمال تحت التنفيذ.

 

 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود االيجار 4-12
 

إذا كان العقد ايجاراً أو يحتوي على ايجار، في بداية العقد تقوم الشركة بإثبات حق استخدام االصل والتزام تقوم الشركة بتقييم ما 
االيجار المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي يكون فيها المستأجر، بإستثناء عقود االيجار قصيرة االجل وإيجارات 

 الموجودات منخفضة القيمة.
 

 موجودات حق االستخدام أ(
يتم االعتراف بعقد اإليجار كموجودات حق االستخدام مع التزاماته المقابلة في التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المؤجرة جاهزة 
لالسممممممتخدام من قبل المجموعة. يتم تخصمممممميص كل دفعة من دفعات عقد اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم االعتراف بتكلفة 
التمويل في قائمة األرباح أو الخسمممممائر الموحدة على مدى مدة اإليجار. يتم اسمممممتهالك موجودات حق االسمممممتخدام على مدى العمر 

 اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط الثابت.
 

 تقاس موجودات حق االستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مما يلي:
 

ولي اللتزام عقد اإليجار،مبلغ القياس األ -  

أي دفعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد االيجار ناقص حوافز ايجار مستلمة، -  

أي تكاليف مباشرة أولية، و -  

تكاليف االسترداد، حيثما تنطبق. -  
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود االيجار )تتمة( 4-12
 

 ب( التزامات عقود االيجار 
المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات االيجار التي تتم على مدى  في تاريخ بدء عقد االيجار، تقوم المجموعة بتسجيل التزامات االيجار

مدة عقد االيجار. تتضممممممممن مدفوعات االيجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصممممممماً اي حوافز إيجار قابلة 
ها بموجب ضممممممانات القيمة المتبقية. لالسمممممتالم ومدفوعات االيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشمممممر أو معدل والمبالغ المتوقع دفع

تتضمن مدفوعات االيجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن المجموعة ستمارس هذا الحق إضافة إلى 
مدفوعات غرامات إلغاء عقد االيجار في حال كانت شممروط االيجار تنص على ممارسممة الشممركة لخيار اإللغاء. بالنسممبة لمدفوعات 

فإنها تسممجل كمصممروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها. يتم خصممم مدفوعات  ،االيجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشممر أو معدل
 اإليجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد االيجار أو معدل االقتراض المتزايد بالمجموعة.

 

 موجودات منخفضة القيمةجـ( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات 
شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار 

ل الخاصة بالشركة و تعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالمجموعة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األج
 وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة.

 
 الموجودات غير الملموسة 4-13

بالتكلفة. وتعتبر تكلفة الموجودات غير الملموسة  ييتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األول
، تقيد الموجودات غير الملموسة يالتي تم اقتناؤها بناءاً على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. وبعد االعتراف األول

ا الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً إن وجدت. أم -بالتكلفة ناقصاً أي اطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة 
)باستثناء تكاليف التطوير المرسملة( فال يتم رسملتها وتدرج المصاريف في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة  في الوقت الذي 

 تستحق فيها هذه المصاريف.
 

و لمدة غير محددة. بالنسبة للموجودات غير الملموسة يتم تقدير األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة لمدة محددة أ
ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم الهبوط في القيمة عند وجود مؤشر 

لملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة االطفاء وطريقة االطفاء للموجودات غير ا
على األقل في نهاية كل سنة مالية. وتحسب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة إلطفاء المزايا االقتصادية 

لمحاسبية. يتم وتعامل كتغيرات في التقديرات ا -وفق الحاجة  -المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة أو طريقة االطفاء 
االعتراف بمصاريف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة  ضمن 

 المصاريف التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس.
 

بل يتم اختبارها لقياس هبوط القيمة سنويا سواء بالنسبة للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها 
بصممورة منفردة أو على مسممتوى الوحدات المنتجة للنقد. يتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصممل سممنويا لتحديد فيما إذا ما زال 

ر العمر اإلنتاجي إلى عمر السممممتخدام العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره، وفي حالة عدم اسممممتمرار هذه المبررات يتم تغيير تقدي
 إنتاجي محدد على أساس مستقبلي. 

 

 يتم احتساب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة كالتالي:
 

 نسبة اإلطفاء السنوية الموجودات الغير ملموسة

 ٪ 20 برامج

 ٪ 25 أخرى
 

ستبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  شئة من ا تقاس األرباح أو الخسائر النا
 لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة  عند استبعاد األصل.  
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 
 في الشركات الزميلة ستثماراإل 4-14

الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة تأثيراً هاماً عليها. إن التأثير الهام هو المقدرة على المشاركة في القرارات 
 المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 

 ستثمارات المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب هذه الطريقة، يقيد اإلإستثماريتم المحاسبة عن 
إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة  ستثمارفي الشركات الزميلة بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لإل

وال يتم  ستثمارالمشتركة في القيمة الدفترية لإل مشاريعالشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو ال الزميلة بتاريخ االستحواذ. يتم إدراج
 اختبارها بشكل منفصل للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها.

اآلخر تعكس قائمة الدخل الشامل الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل 
لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير مثبت مباشرة 

تقوم المجموعة بإثبات حصتها من أي تغييرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق  ،في حقوق ملكية الشركة الزميلة
اد الربح والخسارة غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بقدر حصة المجموعة في الملكية. يتم استبع
 الشركة الزميلة.

يظهر مجموع حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة خارج الربح التشغيلي 
 وق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.ويمثل الربح أو الخسارة وحق

ت يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تسويات لجعل السياسا
 المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة.

في  ستثمار، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة الهبوط في قيمة اإلبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية
في الشركة الزميلة قد  ستثمارالشركة الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن اإل

بلغ الهبوط في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد انخفضت قيمته. وعندما يكون ذلك، تقوم المجموعة باحتساب م
للشركة الزميلة وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة على أنها " خسائر هبوط في شركة زميلة " في قائمة األرباح أو 

 .الموحدة الخسائر

ذا كان هناك مؤشر على إحتمال أن خسارة الهبوط الُمثبّتة في فترات سابقة في نهاية كل فترة تقرير تقوم إدارة المجموعة بتقييم ما إ
ربما لم تعد موجودة أو احتمال أنها ربما قد انخفضت، وفي حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير المبلغ الممكن  ستثمارلإل

حديده )والصافي بعد اإلطفاء أو اإلستهالك( فيما لو لم يتم إسترداده، وفي جميع األحوال يجب أال يزيد المبلغ الدفتري الذي سيتم ت
 في السنوات السابقة؛ ويتم عكس خسارة الهبوط فوراً ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. ستثمارإثبات أية خسارة هبوط لإل

محتفظ بها بالقيمة العادلة. إن أي فرق  اتإستثمارعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي 
ات المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد يتم ستثماربين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لإل

 إثباته في الربح أو الخسارة.

 
 األدوات المالية 4-15

 

 الموجودات المالية
 الموجودات المالية وفقاً للفئات التالية:تقوم المجموعة بتصنيف 

 تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة )سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو األرباح أو الخسائر(، و  -

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. -
 

 التعاقدية للتدفقات النقدية.يعتمد التصنيف على طريقة أعمال الشركة إلدارة موجوداتها المالية و الشروط 
 

أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً لما تم بيانه  إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأه
أي فوائد أو دخل أدناه، يتم قياسمممها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسمممارة. ويتم إثبات صمممافي المكاسمممب والخسمممائر، وتشممممل 

 توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 المالية )تتمة(األدوات  4-15
 

 األصول المالية بالتكلفة المطفأة

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 أن يكون هدف االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال هو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و -

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محدده. تدفقات نقدية من المبلغ األصلي والفائدة عن المبلغ األصلي القائم  -

 فقط. 

عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لجمع التدفقات النقدية التعاقدية، 
 ركة تأخذ بعين االعتبار:فإن الش

 سياسات اإلدارة وأهداف المجموعة وأداء تلك السياسات من الناحية العملية. -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )األصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل(، وعلى وجه الخصوص، الطريقة  -

 التي تدار بها تلك المخاطر.
 أداء المحفظة. كيف تقوم اإلدارة بتقييم -
 ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات العموالت التعاقدية. -
 درجة تكرار أي مبيعات لألصول المتوقعة. -
 السبب وراء أي مبيعات لألصول. -

يتم إثبات أي ربح أو  يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية والهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة.

 خسارة ناتجة عن التوقف عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة.
 

( "األدوات 9إن األصول المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
دفقات النقدية التعاقدية وتتكون هذه التدفقات النقدية من دفعات أصل المبلغ المالية" حيث أنها محتفظ بها في نموذج األعمال لجمع الت

 والفائدة فقط.
 

 ات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثماراإل

 الشامل اآلخر:ات في أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ستثماريتم قياس اإل

 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. -
 الشروط التعاقدية لألصل المالي تعطي الحق في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي. -
 

إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية والهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات جميع يتم إثبات 
ات في أدوات إستثمارالتغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في الدخل الشامل اآلخر وتراكماتها تحت احتياطي تقييم 

هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل حقوق ملكية. عندما يتم استبعاد 
 اآلخر إلى قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

 
 ات في أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثماراإل

في أدوات  ستثمارال رجعة فيه )على أساس كل أداة على حدة( لتحديد أن اإل عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة إجراء اختيار
 لغرض المتاجرة. ستثمارحقوق الملكية سيكون بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وال يسمح بذلك إذا كان االحتفاظ باإل

 

 يتم اعتبار االحتفاظ بأصل مالي لغرض المتاجرة إذا:
 أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب. يتم اكتسابها بشكل -

 جزء من محفظة لجني األرباح في المدى القصير. أو ستثماريعد اإل -

 إذا كانت مشتقات. -
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 األدوات المالية )تتمة( 4-15

 ات في أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة( ستثماراإل
 

العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. ات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً بالقيمة ستثماريتم قياس اإل
. بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

 الربح أو الخسارة. ال يتم أبداً إعادة تصنيفها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر وال يتم إثبات أي هبوط فيها في قائمة
 

يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم ثبوت حق الشركة في استالم توزيعات األرباح، ما لم تمثل 
 .ستثمارتوزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزءاً من تكلفة اإل

 

في حقوق الملكية المقاسمممة بالقيمة  سمممتثمارالتغير التراكمي الصمممافي في القيمة العادلة لإل سمممتثماريتضممممن احتياطي إعادة تقييم اإل

ن العادلة من خالل الدخل الشمامل اآلخر. عندما يتم اسمتبعاد هذه األدوات المالية، فإن المبلغ المتراكم في القيمة العادلة يتم تحويله م

 االحتياطي إلى األرباح المبقاة.
 

ات حقوق الملكية التي تم تصنيفها سابقاً إستثمارعة عرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر لكافة اختارت المجمو
 ات غير محتفظ بها للمتاجرة.ستثمارات مالية متاحة للبيع، حيث أن هذه اإلإستثمارك
 

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية
الية بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة". ويتم تطبيق النموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" يتم قياس الهبوط في قيمة الموجودات الم

على األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وعلى أدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس 
 ات في أدوات حقوق الملكية.ستثمارعلى اإل

 

تطبق المجموعة المنهج المبسط في احتساب الهبوط في القيمة، يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية باستخدام 
تجربة خسارة االئتمان التاريخية للشركة، مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات 

 لتقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسباً.الظروف في تاريخ ا
 

سداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا  يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دليل على احتمال التعثر عن ال
ى البيانات التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة معلومات كان هناك تعثر عن السداد(. يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد بناء عل

 تتنبأ بالمستقبل كما هو موضح أعاله.
 

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر هبوط القيمة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة ويتم خصم مخصصات الخسائر لألصول 
 ة لألصول المالية.  جماليالمالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإل

 

 استبعاد الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو تقوم بتحويل األصل المالي 

ي بجميع مخاطر ومنافع الملكية لألصل ومخاطر ومزايا الملكية إلى جهة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهر
فتستمر المجموعة باالعتراف بحصتها المحتفظ بها في األصول واإللتزامات المرتبطة باألصل المالي إلى المبالغ التي قد تضطر 

 لدفعها.

 
 المطلوبات المالية

 

 اإلعتراف األولي والقياس
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تصنف المطلوبات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة

تم تصنيف وقياس جميع المطلوبات المالية لدى المجموعة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. وال يوجد لدى المجموعة 
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

 

 إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية
 لمجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء هذه المطلوبات.تقوم ا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 

 المقاصة 4-16
الموحدة  فقط عند وجود حق يتم إجراء مقاصممة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صممافي المبلغ في قائمة المركز المالي 

لتحقيق الموجودات وتسوية نظامي ملزم ويكون لدى المجموعة النية لتسوية الموجودات والمطلوبات المسجلة على أساس الصافي 
  المطلوبات في نفس الوقت.

 
 المخزون 4-17

 يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، وتحسب التكلفة وفقاً لألسس التالية:
 

 المجوهرات األلماسية بسعر التكلفة الفعلية لكل قطعة. -

 بالوزن واألحجار الكريمة على أساس المتوسط المرجح.المشغوالت الذهبية والمواد الخام من الذهب  -

 الملبوسات واألحذية والتحف والهدايا والعطور ومستحضرات التجميل والبضائع األخرى على أساس المتوسط المرجح. -
 

 المنتج.تمثل القيمة القابلة للتحقق في سعر البيع المقدر ناقصاً جميع التكاليف التي يمكن تكبدها في حالة التخلص من 
 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 4-18
تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية  بتقدير ما إذا كان هناك مؤشمممر على هبوط قيمة أصمممل. وفى حالة وجود أي مؤشمممر 
على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سممنوي لهبوط قيمة األصممل تقوم المجموعة بتقدير القيمة االسممتردادية لألصممل. وتتمثل 

في القيمة العادلة لألصمممل أو وحدة توليد النقد ناقصممماً تكلفة البيع أو القيمة قيد االسمممتخدام لألصمممل أيهما القيمة االسمممتردادية لألصمممل 
أعلى، وتحدد لألصمممل المفرد ما لم يكن األصمممل يتولد عنه تدفقات نقدية مسمممتقلة بشمممكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو 

لقيمة الدفترية لألصمممممل أو وحدة توليد النقد القيمة االسمممممتردادية لألصمممممل يتعين مجموعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز ا
هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له. وعند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية 

لتقديرات السمممموقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة إلى القيمة الحالية باسممممتخدام سممممعر الخصممممم قبل الضممممريبة بما يعكس ا
استخدام عند توافرها، أو يتم  -باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة 

وأسعار األسهم المدرجة للشركات المماثلة المطروحة  يتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييمنموذج التقييم المناسب. 
 للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.

 

تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد 
جودات الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصممميلية والحسمممابات التقديرية خمس نقد بالمجموعة التي يتم تخصممميص المو

 سنوات.
 

 لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة. 
 

في قائمة األرباح أو الخسمممممائر  -بما في ذلك هبوط قيمة المخزون  -يتم االعتراف بخسمممممائر الهبوط في القيمة للعمليات المسمممممتمرة 
 في بند المصاريف التي تتفق مع وظيفة األصل الذي تضمحل قيمته.  الموحدة 

 

داد القوائم المالية حين يوجد مؤشممر بأن خسممائر الهبوط يتم التقييم في كل تاريخ إع -باسممتثناء الشممهرة  -بالنسممبة لجميع الموجودات 
 السابق االعتراف بها قد تالشت أو انخفضت. وفى حالة وجود هذا المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة من األصل.

 

تحديد القيمة االسممتردادية يتم عكس خسممائر هبوط القيمة السممابق االعتراف بها فقط في حالة وجود تغيير في التوقعات المسممتخدمة ل
لألصممممممل منذ االعتراف بآخر خسممممممارة من هبوط القيمة، ويتم عكس قيمة خسممممممائر الهبوط بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة 
الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك، لو لم يسبق االعتراف بخسائر 

 ط القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم االعتراف بالمبلغ المعاد في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. هبو
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 
 المخصصات 4-19

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو إستداللية( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل 
ان يتطلب األمر اسممتخدام الموارد التي تتضمممن المنافع االقتصممادية لسممداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشممكل موثوق به. 

توقع فيها المجموعة اسممترداد بعض أو كل المخصممصممات، على سممبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات وفي الحاالت التي ت
المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في 

 لغ مستردة.بعد خصم أية مبا األرباح أو الخسائر الموحدة قائمة 
 

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما 
يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصممماحبة لذلك االلتزام. عند اسمممتخدام الخصمممم، يتم إثبات الزيادة في المخصمممص نتيجة مرور الوقت 

 تمويلية.كتكاليف 
 

 المنافع المحددة للموظفين 4-20
 يتم تحديد القيمة الحالية لتكلفة المنافع المحددة للموظفين بواسمممطة خبير اكتواري، ويتم تسمممديدها عند نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل

 في المملكة العربية السعودية. 
 

إعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر االكتوارية، وتأثير سقف األصول )باستثناء المبالغ المتضمنة في صافي العوائد 
على صممافي التزامات المنافع المحددة( والعوائد على أصممول البرنامج )باسممتثناء المبالغ المتضمممنة في صممافي العوائد على صممافي 

مات المنافع المحدد مالي التزا مة المركز ال قائ ها على الفور في  قا الموحدة ة(، يتم االعتراف ب من خالل  ةوضممممممممن األرباح المب
 إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

 

 إما: ئر الموحدة األرباح أو الخسايتم تسجيل تكاليف ما بعد الخدمة في قائمة 

 بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج، أو 

 .بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوال 
 

يل يتم احتسممماب صمممافي العمولة بتطبيق معدل الخصمممم على صمممافي التزام أو أصمممل برنامج المنافع المحددة. تقوم المجموعة بتسمممج
التغيرات التالية في صمممممافي التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة المبيعات"، و"مصممممماريف عمومية وإدارية"، و"مصممممماريف بيع 

 )حسب الوظيفة(: األرباح أو الخسائر الموحدة وتوزيع" في قائمة 
 

 المتعلقة بخفض مدة البرنامج أو  تكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة، وتكاليف ما بعد الخدمة، واألرباح والخسمممممممائر
 التسويات الروتينية.

 .صافي مصروف أو إيراد العمولة 
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 االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5

 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة  من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الخاصة باإليرادات 
م المالية الموحدة. إال أن عدم التأكد والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائ

إلى إجراء تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد  يالمتضمن في هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤد
  تتأثر في فترات مستقبلية.

 
 االجتهادات 

باالجتهادات التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم أثناء تطبيق السممياسممات المحاسممبية للمجموعة، قامت اإلدارة 
 :المالية الموحدة

 
 التقديرات واالفتراضات

فما يلي االفتراضمممات الرئيسمممية المتعلقة بالمصمممادر المسمممتقبلية والمصمممادر األخرى التي تسمممبب عدم التأكد من التقديرات في تاريخ 
والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسمممبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات إعداد القوائم المالية الموحدة 

. إعداد القوائم المالية الموحدة في الفترات المالية التالية. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضمماتها على المعلومات المتاحة عند
قائمة حول التطورات المسممتقبلية وفقاً للتغيرات في السمموق أو الظروف الناشممئة خارج إال أنه ربما تتغير الظروف واالفتراضممات ال

 سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
 

 أ( األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات

احتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد ألغراض  األعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات والمعداتالمجموعة تحدد إدارة 
األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية 

ألعمار االنتاجية تختلف عن على أساس سنوي، ويتم تعديل مصاريف االستهالك على أساس مستقبلي إذا كانت اإلدارة ترى أن ا
 التقديرات السابقة.

 

 ب( الموجودات غير الملموسة

ستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها. يتم  تصنف التكاليف التي لها منافع م
داث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير األح

لدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لالسمممممممترداد، عندئذ تخفض  لدليل وزيادة القيمة ا لدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا ا قيمتها ا
يمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة الموجودات إلى القيمة القابلة لالسمممممممترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها. تحمل الزيادة في الق

 .لالسترداد على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
 

 ج( الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 

يحدث الهبوط عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا 
ليف البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى. تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على البيانات المتوفرة من معامالت البيع تكا

الملزمة في معاملة طويلة األجل لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يعتمد حساب 
ستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتستخرج التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القيمة قيد اال

ات الجوهرية المستقبلية التي ستثمارالتالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد. كما ال تتضمن اإل
تعزز أداء األصل لوحدة توليد النقد التي يجرى اختبارها. وتتوقف القيمة القابلة لالسترداد على سعر الخصم المستخدم في نموذج 

 قديرات. التدفقات النقدية المخصومة وكذلك على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اعداد الت
 

 د( مخصص الزكاة
صمممة بهيئة عند قيام المجموعة بتقدير قيمة الزكاة المسمممتحقة، تأخذ إدارة المجموعة باإلعتبار القوانين المطبقة والقرارات واألحكام السمممابقة الخا

 الزكاة والضريبة والجمارك فى المملكة العربية السعودية.
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 االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  -5

 
 ( برامج المنافع المحددة )منافع معاشات التقاعد(هـ

المحددة المنافع لما بعد التوظيف األخرى والقيمة الحالية اللتزامات معاشات التقاعد وفق عمليات تحدد تكلفة برامج معاشات التقاعد 
تقييم إكتوارية. تتطلب عمليات التقييم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في  وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم،
المعاشات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقييم واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر كثيراً 

 خ إعداد كل قوائم مالية سنوية.بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاري
 

يعتبر معدل الخصم أكثر المؤشرات التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار 
لى العموالت على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتفق مع العمالت المسجل بها التزام منافع ما بعد التوظيف المحددة وذلك ع

األقل بدرجة تصنيف )أأ( أو أعلى طبقاً لما هو محدد من قبل وكاالت تصنيف دولية معترف بها، ويتم تقديرها عند الحاجة مع معدل 
التي العائد لتتمشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. كما يتم أيضاً مراجعة جودة السندات المعنية. ويتم استبعاد تلك السندات 

وامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات لها ه
 جودة عالية. 

 
يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط 

فقاً للتغيرات الديموغرافية. تحدد زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد المستقبلية بناء على معدالت التضخم المتوقعة من وقت آلخر و
 في المستقبل للبلدان المعنية والزيادات المستقبلية في الرواتب.

 
 ( قياس القيمة العادلة لألدوات الماليةو

المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة  على أساس عند عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات 
األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية 

لة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما لم يكن ذلك مجدياً، فإن المخصومة. إن المدخالت لهذه الطرق تتم من خالل األسواق القاب
األمر يتطلب إبداء درجة من االجتهاد لتحديد القيمة العادلة. تشتمل االجتهادات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر 

لقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتع
 المالية.

 

 ( عقود اإليجار ـ تقدير معدل االقتراض المتزايدس

ال تستطيع المجموعة على الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد 
معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على المجموعة دفعه من أجل االقتراض في قياس إلتزامات عقود اإليجار. إن 

لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، 
فعه" والذي يتطلب تقديراً عند عدم توافر أسعار ملحوظة أو عند يعكس معدل االقتراض المتزايد "المبلغ الذي على المجموعة د

الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإليجار )مثل: عندما تكون عملة الدفع في العقود غير العملة الوظيفية للمجموعة(. 
: أسعار الفائدة السائدة في السوق( والمتوافرة وعند تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل

 ضرورة عمل بعض التقديرات الخاصة بالمجموعة و)مثل: التصنيف االئتماني للشركة التابعة(.
 

 ( مبدأ االستمراريةح

ة والمجموعة على قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لمدى قدرة المجموعة على االستمرار في القيام بأعمالها وفق مبدأ االستمراري
قناعة بأنها تملك الموارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية 

 قد تؤثر على قدرة المجموعة في مواصلة اعمالها. وبالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفق مبدأ االستمرارية.
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 التقارير القطاعية  -6

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في 
بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى، تتبع المجموعة قطاع األعمال 

 ا داخل المملكة العربية السعودية. نظراً لمزاولة معظم نشاطه
 

إن أنشطة الشركة األم )شركة مجموعة فتيحي القابضة( والشركة التابعة شركة فتيحي للتجزئة تتركز في تجارة الذهب والمجوهرات 
 والسلع الثمينة والمالبس والمفروشات واالكسسورات، تتألف قطاعات الشركة مما يلي:

 

 المجموع اإلستثماري النشاط النشاط التجاري م2021

 219,247,617   166,577,824 52,669,793 إيرادات

 171,546,654   166,577,824 4,968,830 مجمل ربح النشاط

 149,638,380 167,427,052 (17,788,672) السنة ربح صافي )خسارة( /

 526,074,343 409,366,679 116,707,664 الموجودات

 18,542,373  8,559,226 9,983,147 المطلوبات

    

 المجموع النشاط اإلستثماري النشاط التجاري م2020

 113,212,220 65,192,345   48,019,875 إيرادات

 83,347,911 65,192,345     18,155,566 مجمل ربح النشاط

 29,548,887 44,483,522   (14,934,635) السنة ربح صافي )خسارة( /

 648,805,312 509,718,423 139,086,889 الموجودات

 22,553,996 8,290,561   14,263,435 المطلوبات
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 ممتلكات ومعدات -7

 

 ديكور مباني أراضي

أجهزة رقابية 
مصاعد وأجهزة و

 آالت وسائل نقل أثاث وتجهيزات تكييف

تحسينات على 

 أصول مستأجرة

 أعمال تحت

 المجموع التنفيذ

           التكلفة

 322,998,297 2,810,433 1,681,973 10,268,467 2,228,512 30,660,973 32,617,622 99,078,371 115,269,103 28,382,843 م2020يناير  1كما في 

 1,732,190 1,732,190 - - - - - - - - اضافات

 (369,120) - - - (104,074) (265,046) - - - - استبعادات

 (17,883,805) (662,604) (1,681,973) - (40,000) (2,061,287) - (13,437,941) - - استبعادات من بيع شركة تابعة 

 - (3,777,009) - - - - - 3,777,009 - - تحويالت 

 306,477,562 103,010 - 10,268,467 2,084,438 28,334,640 32,617,622 89,417,439 115,269,103 28,382,843 م2020ديسمبر  31كما في 

 306,477,562 103,010 - 10,268,467 2,084,438 28,334,640 32,617,622 89,417,439 115,269,103 28,382,843 م2021يناير  1كما في 

 184,997 - - - - 128,746 56,251 - - - اضافات

 (81,807,794) - - (6,769,858) (717,449) (10,677,036) (878,992) (34,846,828) )21,014,281( )6,903,350( استبعادات

 - (103,010) - - - - 103,010 - - - تحويالت

 224,854,765 - - 3,498,609 1,366,989 17,786,350 31,897,891 54,570,611 94,254,822 21,479,493 م2021ديسمبر  31كما في 

           االستهالك المتراكم

 258,870,508 - 1,184,043 10,268,467 2,228,512 30,020,649 31,707,397 93,538,013 89,923,427 - م2020يناير  1كما في 

  5,047,037 - - - - 441,562  639,411  2,415,304 1,550,760 - استهالك السنة

 (369,120) - - - (104,074) (265,046) - - - - استبعادات

 (11,738,807) - (1,184,043) - (40,000) (1,862,525) - (8,652,239) - - استبعادات من بيع شركة تابعة 

  251,809,618 - - 10,268,467 2,084,438  28,334,640 32,346,808  87,301,078 91,474,187 - م2020ديسمبر  31الرصيد في 

  251,809,618 - - 10,268,467 2,084,438  28,334,640  32,346,808  87,301,078 91,474,187 - م2021يناير  1كما في 

 3,884,996 - - - - 21,252 304,656 2,116,361 1,442,727 - استهالك السنة

 (72,571,620) - - (6,769,858) (717,449) (10,677,036) (878,992) (34,846,828) (18,681,457) - استبعادات

 183,122,994 - - 3,498,609 1,366,989 17,678,856 31,772,472 54,570,611 74,235,457 - م2021ديسمبر  31كما في 

           

           صافي القيمة الدفترية

 41,731,771 - - - - 107,494 125,419 - 20,019,365 21,479,493 م2021ديسمبر  31كما في 

 54,667,944 103,010 - - - - 270,814 2,116,361 23,794,916 28,382,843 م2020ديسمبر  31كما في 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 )تتمة( ممتلكات ومعدات  -7

 :تم توزيع اإلستهالك على المصاريف كما يلي
ديسمبر  31 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 3,457,058  2,544,707 (20)إيضاح رقم  -مصاريف بيع وتوزيع 

 1,589,979  1,340,289 (21)إيضاح رقم  -مصاريف إدارية وعمومية 

 3,884,996  5,047,037 
 

مكاسب مليون لاير سعودي نتج عنه  5م، قامت المجموعة ببيع أرض ومبنى سكني مقابل مبلغ 2021 يوليو 12بتاريخ  -
 مليون لاير سعودي. 3,7رأسمالية بلغت 

مليون لاير سعودي  53,8م، قامت إدارة المجموعة باستبعاد ممتلكات ومعدات تكلفتها 2021أغسطس  12بتاريخ  -
 مهلكة دفترياً بالكامل.

بلغت  م قرر مجلس إدارة المجموعة بالموافقة على بيع مركز فتيحي بمدينة الرياض، وقد2021سبتمبر  15بتاريخ  -
 لاير سعودي. 7,971,173م مبلغ 2021سبتمبر  30صافي قيمته الدفترية كما في 

مليون لاير  18م قامت إدارة المجموعة ببيع مركز فتيحي بمدينة الرياض مقابل مبلغ 2021أكتوبر  15بتاريخ  -
 مليون لاير سعودي. 10سعودي، وحققت أرباح رأسمالية قدرها 

  
 موجودات حق استخدام -8

 :ديسمبر كما يلي 31الحركة خالل السنة المنتهية في  -موجودات حق استخدام   8-1

 م2020  م2021 

    التكلفة

 23,615,302  6,440,911 يناير 1كما في 

 (17,174,391)  (2,457,841) االستبعادات / تعديالت

 6,440,911  3,983,070 ديسمبر 31كما في 

    االطفاء المتراكم

 7,064,752  4,444,918 يناير 1كما في 

 1,698,681  1,284,589 إطفاء السنة 

 (4,318,515)  (2,457,841) إستبعادات

 4,444,918  3,271,666 ديسمبر 31كما في 

 1,995,993  711,404 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 

 تم توزيع اإلطفاء على المصاريف كما يلي:
ديسمبر  31 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 1,698,681  1,284,589 (20)إيضاح رقم  - بيع وتوزيعمصاريف 

 1,284,589  1,698,681 

 :التزامات مقابل حق استخدام موجودات مستأجرة كما يلي 8-2

 م2020  م2021 

 810,188  - غير متداولة -التزامات مقابل حق استخدام موجودات مستأجرة 

 1,370,213  810,188 متداولة -التزامات مقابل حق استخدام موجودات مستأجرة 

 2,180,401  810,188 مجموع التزامات حق استخدام موجودات مستأجرة
 

 م هي مبلغ2021ديسمبر  31إن مجموع مصروف الفائدة من مطلوبات االيجار المعترف بها خالل السنة المنتهية في 
 (.22ألف لاير سعودي( إيضاح رقم ) 141م: 2020لاير سعودي ) الف 36,7
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 ات في شركات زميلةإستثمار -9

 ات في الشركات الزميلة مما يلي:ستثمارتتكون اإل
  

 

النشاط 
 الرئيسي

   نسبة الملكية ٪
 م2020 م2021 م2020 م2021 بلد التأسيس 

 -شركة المركز الطبي الدولي 
 إيضاح )أ( أدناه

 المملكة العربية
 السعودية

إدارة وتشغيل 
 المستشفيات

 
19,25٪ 

 
19,25٪ 208,058,571 197,689,483 

 -شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 إيضاح )ب( أدناه

 المملكة العربية
 السعودية

اإلنتاج 
 الزراعي

 
      -٪ 

 
      9٪ - 74,312,851 

     208,058,571 272,002,334 

 

 للسنة كما يلي:تتكون الحصة من النتائج  9-1

 م2020  م2021 

 8,277,923  24,546,447 الحصة في نتائج أعمال شركة المركز الطبي الدولي

 1,921,546  - الحصة في نتائج أعمال شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (669,469)  -  (4- إطفاء موجودات غير ملموسة )ايضاح ب

 24,546,447  9,530,000 

 

 الهبوط في قيمة اإلستثمارات في شركات زميلة )شركة الجوف للتنمية الزراعية( كما يلي:إن حركة  9-2

 م2020  م2021 

 24,838,641  - الرصيد في بداية السنة

 -  - المكون خالل السنة

 (8,886,137)  -  انتفى الغرض منه خالل السنة

 (15,952,504)  -  عكس خسارة الهبوط في قيمة استثمار في شركة زميلة

 -  - الرصيد في نهاية السنة

 

 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( الدولي إستثمار في شركة المركز الطبي -أ

 إن الحركة في رصيد اإلستثمار كما يلي: 1-أ

 م2020  م2021 

 195,748,188  197,689,483 الرصيد في بداية السنة 

 8,277,923  24,546,447 الحصة في نتائج أعمال الشركة الزميلة

 883,210  262,318 الحصة في الدخل الشامل اآلخر

 (7,219,838)  (14,439,677) توزيعات أرباح مستلمة

 197,689,483  208,058,571 الرصيد في نهاية السنة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 في شركات زميلة )تتمة( اتإستثمار -9

 

 )شركة مساهمة مقفلة( )تتمة( الدولي في شركة المركز الطبي إستثمار -أ
 ديسمبر:  31فيما يلي بيان يوضح نتائج أعمال شركة المركز الطبي الدولي للسنة المنتهية في  2-أ

 

 ديسمبر:  31فيما يلي بيان يوضح قائمة المركز المالي لشركة المركزالطبي الدولي كما في  3-أ

 

 في شركة الجوف للتنمية الزراعية )شركة مساهمة سعودية( إستثمار -ب
 

 إن الحركة في رصيد االستثمار كما يلي: 1-ب
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 م2020  م2021 

 1,228,003,827  1,423,811,889 إيرادات
 (926,663,475)  (1,044,974,180) تكلفة إيرادات 

 (2,347,068)  (5,463,708) مصاريف بيع وتوزيع 
 (261,805,137)  (251,826,487) مصاريف إدارية وعمومية
 16,810,520  19,914,948 إيرادات أخرى بالصافي 

 (1,366,744)  (2,532,921) مصاريف تمويلية

 52,631,923  138,929,541 صافي الربح قبل الزكاة والحقوق غير المسيطرة
 (9,632,196)  (11,433,022) زكاة

 (4,006)  (1,719) الحقوق غير المسيطرة

 42,995,721  127,494,800 صافي الربح 
 الفترات الالحقة:إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى الدخل في 

 4,587,411  1,362,487 أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة

 47,583,132  128,857,287 صافي الدخل الشامل للسنة

 9,161,133  24,808,765 الحصة في صافي التغير في حقوق الملكية للشركة الزميلة 

 م2020  م2021 

 872,116,895  878,835,147 الموجودات غير المتداولة
 622,928,733  679,793,368 الموجودات المتداولة

    

 (207,523,007)  (218,600,112) المطلوبات غير المتداولة
 (338,462,460)  (337,104,785) المطلوبات المتداولة

 (90,548)  (96,718) مسيطرةالحقوق غير ال

 948,969,613  1,002,826,900 صافي موجودات الشركة الزميلة

 182,704,175  193,073,263 ٪(19,25م: 2020٪ )19,25الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة 
 14,985,308  14,985,308 الحصة في اصول الشركة عند شراء اإلستثمارمبالغ مدفوعة زيادة عن 

 197,689,483  208,058,571 ديسمبر  31القيمة الدفترية كما في 

 م2020  م2021 

 119,008,241  74,312,851 بداية السنةالرصيد في 

 1,921,546  - الحصة في نتائج أعمال الشركة الزميلة

 (176,361)  - الحصة في الدخل الشامل اآلخر

 (669,469)  - (4-إطفاء موجودات غير ملموسة ) ايضاح ب

 (4,200,000)  - توزيعات أرباح مستلمة

 (679,000)  - توزيعات أرباح مستحقة 

 (8,886,137)  - هبوط في القيمة انتفى الغرض منه

 (32,005,969)  (74,312,851) استبعادات بيع اسهم

 74,312,851  - الرصيد في نهاية السنة



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 )تتمة(في شركات زميلة  اتإستثمار. 9

 إستثمار في شركة الجوف للتنمية الزراعية )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( -ب

م قامت المجموعة ببيع كامل حصتها في شركة الجوف للتنمية الزراعية )شركة زميلة(، وذلك بناًء 2021مارس  2بتاريخ 
 لاير سعودي، كما يلي: مليون 125,7وقد حققت المجموعة أرباح من بيع األسهم بلغت على قرار مجلس اإلدارة، 

 

 المبلغ 
 200,014,808 المحصل من بيع األسهم

 (74,312,851) الدفترية لألسهم المباعةالقيمة 
 125,701,957 

 
 ديسمبر:  31فيما يلي بيان يوضح نتائج أعمال شركة الجوف للتنمية الزراعية )شركة مساهمة سعودية( للسنة المنتهية في  2-ب

 

 م2020  م2021  
 223,210,102  - المبيعات

 (158,922,930)  - تكلفة المبيعات 
 (27,762,520)  - مصاريف بيع وتسويق 

 (21,943,627)  - مصاريف عمومية وإدارية 
 (6,478,234)  - هبوط قيمة ممتلكات وآالت ومعدات والموجودات الحيوية

 (1,163,907)  - )خسائر( /مكاسب أخرى، صافي 
 (969,667)  - مصاريف تمويلية

 25,458,846  - الحكوميةصافي مكاسب تملك األرض الناتجة عن المنحة 

 31,428,063  - صافي الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة 
 (10,077,556)  - زكاة

 21,350,507  - صافي الربح /)الخسارة( 

   - خسائر شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة:
 (1,959,574)  - إعادة قياس برامج المنافع المحددة)خسائر( 

 19,390,933  - صافي الدخل /)الخسارة( الشامل للسنة

 1,745,185  - الحصة في صافي التغير في حقوق الملكية للشركة الزميلة 

 
 ديسمبر:  31فيما يلي بيان يوضح قائمة المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية )شركة مساهمة سعودية( كما في  3-ب
 

 م2020  م2021 
 490,456,438  - الموجودات غير المتداولة

 241,426,875  - الموجودات المتداولة
 (29,074,737)  - المطلوبات غير المتداولة

 (94,674,330)  - المطلوبات المتداولة
 608,134,246  - صافي موجودات الشركة الزميلة

 54,732,082  - ٪(9 م:2020) ٪-متوسط الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة 
 4,407,054  - (4-عالقة مع العميل  )إيضاح رقم ب -موجودات غير ملموسة 
 3,880,447  - عالمة تجارية -موجودات غير ملموسة 

 11,221,524  - مبلغ الشهرة
 71,744  - مبالغ مدفوعة زيادة عن الحصة في أصول الشركة من عمليات الشراء 

 -  74,312,851 

 -  - الهبوط في قيمة االستثمار 

 74,312,851  - ديسمبر  31القيمة الدفترية كما في 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 )تتمة(في شركات زميلة  اتإستثمار. 9

 

 إستثمار في شركة الجوف للتنمية الزراعية )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( -ب
 
عالقة مع العميل والناتج من تقرير توزيع الزيادة في العوض للشركة الزميلة والمتوقع  -تمثل الموجودات غير الملموسة  4-ب

أن ينتج عنها منافع مستقبلية، وتظهر بصافي التكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم والهبوط الناتج عن النقص في القيمة )إن 
الثابت على مدى خمس عشمممممممر عام من تاريخ التأثيرالجوهري وكانت الحركة في  وجد(، ويتم إطفاؤها بطريقة القسمممممممط

 الموجودات غير الملموسة كما يلي:
 

 م2020  م2021 

 10,042,043  - عالقة مع العميل، إجمالي -موجودات غير ملموسة 

 (3,592,586)  - إستبعادات

 -  6,449,457 

 (2,417,425)  - إطفاء بداية السنة

 (669,469)  - العام إطفاء

 1,044,491  - إستبعاد

 (2,042,403)  - اإلطفاء كما في نهاية السنة

 4,407,054  - عالقة مع العميل، صافي -موجودات غير ملموسة 

 

 ات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإستثمار -10

 م2020  م2021 

 حصص ملكية مدرجة 
 السوق الماليةفي 

حصص ملكية مدرجة  
 في السوق المالية

    التكلفة

 77,919,964  98,782,805 الرصيد في بداية السنة 

 20,862,841  20,252,196 اإلضافات خالل السنة

 -  (425,760) اإلستبعادات خالل السنة

 98,782,805  118,609,241 الرصيد في نهاية السنة
    

ات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة إستتتثمارأرباح غير محققة من 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   

 4,840,949  3,736,019 الرصيد في بداية السنة

 (1,104,930)  31,222,702 صافي الحركة خالل السنة

العادلة من ات حقوق الملكية بالقيمة إستثمارتحويل مكاسب من استبعاد 
 -  (32,079) خر الى االرباح المبقاةخالل الدخل الشامل اآل

 3,736,019  34,926,642 الرصيد في نهاية السنة

 102,518,824  153,535,883 القيمة الدفترية في نهاية السنة
 

 ات كما في نهاية السنة مدرجة في األسواق المالية.ستثمارجميع اإل
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 مخزون -11

 م2020  م2021 

 107,896,236  95,686,688 مجوهرات ومشغوالت ذهبية

 7,280,630  5,502,681 خامات ذهب ومجوهرات

 6,170,375   1,640,951 بضائع متنوعة

 -  428,104 خامات ذهب تحت التصنيع لدى الغير 

 2,334,449   52,988 علب وأدوات تغليف

 103,311,412  123,681,690 

 (7,718,308)  - يخصم: مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

 103,311,412  115,963,382 

 
 إن حركة مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة هي كما يلي:

 م2020  م2021 

 338,561  7,718,308 الرصيد في بداية السنة  

 7,379,747  - المكون خالل السنة

 -  (7,718,308) مبالغ مشطوبة خالل السنة  

 7,718,308  - الرصيد في نهاية السنة
 

بق ( المط2الدولي رقم )معيار المحاسبة بناءاَ على متطلبات القابل للبيع غير تم تخفيض قيمة المخزون الراكد وخالل السنة 
كما قرر مجلس اإلدارة بتاريخ ،  تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلبالمملكة العربية السعودية ب

هبوط في لاير سعودي باإلضافة إلى  7,718,308بمبلغ  م شطب مخصص المخزون السابق تكوينه2021ديسمبر  7
 .ضمن تكلفة المبيعات تم تاثيرهالاير سعودي  17,905,931بمبلغ  قيمة بضاعة

 
 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى -12

 م2020  م2021 

  75,301   16,267 ذمم مدينة تجارية

  738,219   683,244 مصاريف مدفوعة مقدماً 

  625,001   228,106 دفعات مقدماً للموردين

  2,090,478   1,520,478 (25مستحق من بيع شركة تابعة )إيضاح رقم 

 1,053,194   585,216 مدينون آخرون 

 3,033,311  4,582,193 

 (43,871)  (16,447) يخصم: مخصص هبوط في القيمة

 3,016,864  4,538,322 

 

 إن حركة مخصص هبوط القية هي كما يلي:

 م2020  م2021 

 47,397  43,871 الرصيد في بداية السنة  

 (3,526)  (27,424) مبالغ مشطوبة خالل السنة  

 43,871  16,447 الرصيد في نهاية السنة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 نقد وما في حكمه -13
 م2020  م2021 

 35,394  73,197 النقد بالصندوق

 97,083,119  15,635,241 النقد لدى البنوك

 15,708,438  97,118,513 

 
 

 رأس المال  -14
 م2020  م2021 

 550,000,000  275,000,000 لاير سعودي  10 الواحد سهماسهم عادية القيمة االسمية لل

 

مليون  275٪ ليصبح 50م، بتخفيض رأس المال بنسبة 2021مارس  4أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

مليون  27,5مليون سمهم ليصمبح  55مليون لاير سمعودي عن طريق تخفيض عدد األسمهم من  550لاير سمعودي بدالً من 

م أعلنت هيئة السمممموق المالية عن صممممدور قرارها المتضمممممن الموافقة على طلب مجموعة 2021يونيو  7سممممهم. وبتاريخ 

( لاير وبالتالي تخفيض عدد األسهم 275,000,000( لاير إلى )550,000,000فتيحي القابضة بتخفيض رأسمالها من )

سهم إلى )55,000,000من ) سهم. تم الحصول على موافقة المساه27,500,000(  سمال (  مين على عملية تخفيض رأ

تاريخ  الشمممممممركة عادية المنعقد ب عامة غير ال عادية 2021يوليو  7في اجتماع الجمعية ال فذ قرار الجمعية غير ال م. وقد ن

 .م2021سبتمبر  5يوماً( بتاريخ  60عتراض الدائنين )البالغة أس المال بنهاية آخر يوم من فترة إبتخفيض ر
 

 31ريـممممال سعودي ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  27,5م من 2021ديسمبر  31المال كما في وبناًء عليه، يتكون رأس 

 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم  55م: 2020ديسمبر 

 
 

     االحتياطي النظامي -15

شركة يجنب  سي لل سعودية والنظام األسا شركات في المملكة العربية ال األرباح لتكوين ٪ من صافي 10وفقاً ألحكام نظام ال

٪ من رأس 30االحتياطي النظامي للشممممممركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 

 المال المدفوع.

 
 

 الحقوق غير المسيطرة  -16

للمجموعة  تمثل الحقوق غير المسيطرة ذلك الجزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات والمطلوبات غير المملوكة

والتي تم عرضممها كبند مسممتقل في قائمة األرباح أو الخسممائر الموحدة وفي قائمة الدخل الشممامل اآلخر الموحدة والموضممحة 

 في حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بصورة مستقلة عن حقوق الملكية في الشركة األم. 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين -17

 
 كما يلي:قائمة الربح أو الخسارة الموحدة صافي مصاريف المنافع المدرجة في 

 
 االكتوارية المسجلة في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة على النحو التالي:الخسارة 

 
 إن أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية للمنافع  المحددة للموظفين هي كما يلي:

 
ح تأثير قيمة اإللتزام محدد المنافع على احدى الفرضممميات االكتوارية والتي لها نسمممبة تغيير معقولة، مع الجدول التالي يوضممم

 األخرى كما يلي: تثبيت كافة العناصر المتغيرة
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 م2020  م2021 

 4,319,299  1,201,146 الرصيد في بداية السنة 

 696,798  558,544 صافي مصاريف المنافع المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 (110,965)  92,746 )االرباح( / الخسائر االكتوارية المسجلة في الدخل الشامل اآلخر الموحدة خالل السنة

 (1,219,733)  - استبعاد بيع الشركة التابعة

 (2,484,253)  (325,335) المدفوع خالل السنة

 1,201,146  1,527,101 الرصيد في نهاية السنة

 م2020  م2021 

  765,876   523,296  تكلفة الخدمة الحالية

 (165,246)   - تكلفة الخدمة السابقة

  96,168   35,248  تكلفة الفائدة

  558,544   696,798  

 م2020  م2021 

 (142,699)   (12,296)  )االرباح( اإلكتوارية نتيجة تغير الفرضيات المالية

 31,734  105,042 الخسائر اإلكتوارية نتيجة تغير الخبرة الفعلية

 92,746  (110,965) 

 م2020  م2021 

 ٪2,660  ٪2,79 معدل الخصم 
 ٪3,00  ٪3,00 معدل زيادة الراتب 

 0,000594من  معدل الوفيات 
 0,024783إلى 

 0,000594من  
 0,024783إلى 

 ٪  5من  معدالت دوران الموظفين
 ٪25الى 

 ٪  5من  
 ٪25الى 

 م2020  م2021 

 1,127,840  1,434,797 ٪1معدل الخصم +
 1,283,456  1,630,691  ٪1-معدل الخصم 

 1,288,259  1,636,877 ٪1معدل زيادة الراتب +
 1,122,128  1,427,487 ٪1-معدل زيادة الراتب 



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين )تتمة( -17

تبين التأثير الواقع على إلتزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في يقوم تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة 

االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير المالي. يستند تحليل الحساسية إلى التغير في االفتراض الرئيسي مع 

للتغير الفعلي في إلتزام المنافع المحددة حيث أنه  بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يكون تحليل الحساسية ممثالً 

 من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بمنأى عن بعضها البعض.
 

 فيما يلي الدفعات التالية المتوقعة في سنوات مستقبلية فيما يتعلق ببرنامج المنافع المحددة:

 م2020  م2021 

  180,775    219,020  التقرير المالي السنوي القادم(( شهراً القادمة )فترة 12خالل الـ )

  1,990,641    907,490 سنوات 5إلى  2ما بين 

  1,723,867    1,428,996  سنوات 10إلى  6ما بين 

  3,887,411    2,526,614  أكثر من عشر سنوات
 

 سنة(. 10م: 2020) سنوات 7المالي هو متوسط فترة إلتزام برنامج المنافع المحددة كما في نهاية فترة التقرير 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى  -18

 م2020  م2021 

 3,675,232  3,404,333 ذمم دائنة تجارية

 3,329,777  3,007,550 مصاريف مستحقة

 1,584,734  1,628,727 دفعات مقدماً من العمالء 

 2,628,589  2,190,927 ذمم دائنة أخرى

 10,231,537  11,218,332 

 
 
 توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة -19

ديسمبر  31 
 م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 7,591,580  15,128,589 توزيعات أرباح

 15,128,589  7,591,580 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( إيضاحات
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
  مصاريف بيع وتوزيع -20

ديسمبر  31 
 م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 6,190,180  5,283,681 رواتب وأجور ومزايا أخرى

 3,457,058  2,544,707 (7)إيضاح رقم  -استهالك 

 1,698,681  1,284,589 (1-8)إيضاح رقم  -اطفاء الموجودات حق استخدام 

 1,088,345  1,949,437 دعاية واعالن وتسويق

 160,164  - ايجارات *

 884,615  573,778 كهرباء ومياه

 357,702  425,635 مصاريف بنكية

 2,311,651  1,848,308 أخرى

 13,910,135  16,148,396 

 

عقود  16* تتمثل في فروع الشركة ذات العقود قصيرة األجل والتي لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 اإليجار عليها.

 
 

  مصاريف إدارية وعمومية -21
ديسمبر  31 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 8,186,707  10,308,443 رواتب وأجور ومزايا أخرى

 1,589,979  1,340,289 (7إيضاح رقم ) -استهالك 

 527,756  1,280,000 مكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان

 792,000  780,000 واستشارات أتعاب مهنية

 677,703  684,878 رسوم واشتراكات

 1,706,199  1,433,381 أخرى

 15,826,991  13,480,344 

 
 

  )مصاريف( / إيرادات أخرى -22
ديسمبر  31 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 (141,123)  (36,711) عقود ايجار  -فوائد تمويلية مدينة 

 705,263  399,595 إيرادات أخرى

 (138,690)  (1,158,097) مصاريف أخرى

 (795,213)  425,450 

 

 
 
 

39/45 



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 مستحقة  زكاة -23

 

 إن حركة الزكاة المستحقة على المجموعة كما يلي:

 م2020  م2021 

 4,403,004  7,954,117 الرصيد في بداية السنة

 5,952,893  3,964,665 المكون خالل السنة

 4,798,220  1,197,706 المكون عن سنوات سابقة

 (6,676,253)  (7,142,941) المدفوع خالل السنة

 (523,747)  - المستبعد من بيع الشركة التابعة

 7,954,117  5,973,547 الرصيد في نهاية السنة

 
 ( الموقف الزكوي.2
 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة

 المنتهية في  م، والسمممنوات2015م حتى 1999ديسممممبر  31وضمممعها الزكوي للسمممنوات المنتهية في  المجموعةانهت  -
 .م2020حتى  م2018ديسمبر  31

م وحصلت على شهادة 2017م و2016ديسمبر  31بتقديم االقرارين الزكويين للسنتين المنتهيتين في المجموعة قامت  -
 م.2017الزكاة غير المقيدة لعام 

بإصممدار الربط الزكوي للسممنتين المذكورتين اعاله والذي أظهر فروقات زكاة  اة والضممريبة والجماركالزك هيئةقامت  -
 .سعودي ريـال 2,001,223مستحقة بمبلغ 

 بتقديم إعتراض على الربط الزكوي للسنتين المذكورتين أعاله. المجموعةقامت  -
 ن المذكورتين اعاله.برفض اعتراض الشركة للسنتي هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت  -
بتصعيد اإلعتراض المذكور إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية للنظر فيه وإصدار المجموعة قامت  -

 قرار بشأنه، والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى تاريخه.
وقامت بسمممداد الزكاة المسمممتحقة عن  م2020ديسممممبر  31بتقديم إقرارها الزكوي للسمممنة المنتهية في المجموعة قامت  -

 .م2020ة الزكاة غير المقيدة لعام على شهاد المجموعةالخارجي للسنة المذكورة. حصلت  ستثمارحصتها في اإل
 

 
 

 ربحية السهم -24

يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم من صافي الدخل للسنة وذلك بقسمة صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين 
 الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية، إن ربحية السهم المخفضة تساوي الربح األساسي للسهم.في 

 

 يعكس الجدول التالي بيانات صافي الدخل للسنة وعدد األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم: 
 

 م2020  م2021 

 36,013,761  149,638,380 ربح السنة من العمليات المستمرة

 (6,012,672)  - )خسارة( السنة من العمليات غير المستمرة

 30,001,089  149,638,380 السنة العائد للمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي( دخل

 55,000,000  46,260,274 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )سهم(

    وغير المستمرةمن العمليات المستمرة 

الربح األساسي والمخفض للسهم من صافي الربح للسنة العائد 
 0,55  3,23 للمساهمين في الشركة األم

    من العمليات المستمرة

 الربح األساسي والمخفض للسهم من صافي الربح للسنة العائد
 0,65  3,23 للمساهمين في الشركة األم
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 القابضةشركة مجموعة فتيحي 
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 الخسارة للفترة من العمليات غير المستمرة -25

التابعة "  ٪ في رأسمال شركتها80م قرر مجلس إدارة الشركة بيع حصة ملكية المجموعة البالغة 2020يونيو  10بتاريخ 
مليون لاير  14,36شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة"، وقد بلغ نصيب المجموعة من القيمة العادلة للشركة التابعة مبلغ 

 مليون لاير سعودي. 4,2سعودي مما نتج عنه خسارة الهبوط في القيمة بمبلغ 
 

 صافي الخسارة للفترة من العمليات غير المستمرة 25-1
 م2020  م2021 

 8,631,983  -  ايرادات
 (10,668,014)  -  مصاريف 

 (4,203,843)  -  خسارة الهبوط في قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع
 (6,239,874)  -  الخسارة قبل الزكاة 

 (225,000)  -  الزكاة
 (6,464,874)  -  الخسارة من العمليات غير المستمرة

 
 التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة 25-2

 تتضمن قائمة التدفقات النقدية العمليات غير المستمرة التالية:

 م2020  م2021 

    التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 (2,036,031)  - صافي )الخسارة( قبل الزكاة 

    األنشطة التشغيلية:تعديالت لتسوية صافي الخسارة مع صافي التدفق النقدي من 

 942,526  -  استهالك ممتلكات ومعدات

 1,890,713  - حق استخدام اطفاء موجودات

 146,729  - التزامات المنافع المحددة للموظفين

 165,726  - تكاليف تمويل موجودات حق استخدام

 -  1,109,663 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (574,518)  - أرصدة مدينة أخرى

 2,606,633  - مخزون 

 507,673  - ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

 3,649,451  - النقد الناتج من النشاط التشغيلي

 -  - زكاة مدفوعة

 -  - التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين

 3,649,451  - التشغيليةصافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (506,754)  - إضافات ممتلكات ومعدات

 (506,754)  - صافي التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (2,502,463)  - التزامات عقود االيجار

 (2,502,463)  - التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة التمويليةصافي 

 640,234  - صافي التغير في نقد وما في حكمه
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 صافي أرباح إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -26

لاير سممعودى  278,137,094وقدره  بإسممتثمار المبلغ الفائض والناتج عن بيع الشممركة الزميلةخالل العام قامت المجموعة 
 لاير سعودي. 1,200,831أشهر وقد حققت أرباح بمبلغ  6لمدة 

 
 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  -27

طراف ذات العالقة كبار المسمماهمين وأعضمماء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشممآت مداره أو تمثل األ
 يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات، وفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

 

٪ في رأسمال شركتها التابعة )شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة 80لغة تم بيع حصة شركة مجموعة فتيحي القابضة البا (أ
المحدودة( إلى عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، والبالغة 

مليون لاير  1,5مبلغ مليون لاير سعودي والمتبقي  14,36٪ من رأسمال هذه الشركة، نظير إجمالي مبلغ 20حصته 
م. وقد سرت استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة اعتباراً 2021ديسمبر  31سعودي كما في 

م: 2020م. وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا ومكافآت مبلغ صفر لاير سعودي )13/05/2020من 
م وهو تاريخ نهاية عضويته في مجلس إدارة 30/06/2020م وحتى 2020لاير سعودي( خالل العام المالي  944,156

 م(. 29/06/2020مجموعة فتيحي القابضة )بعد أن تقدم باستقالته من عضويته في مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 
تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسؤوليات   (ب

تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واإلشراف عليها. وقد بلغ إجمالي رواتب ومزايا اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 
سعودي(. وال يوجد بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة  لاير 3,064,041م: 2020لاير سعودي ) 2,931,002

م: ال شيء(. كما بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020م )2021ديسمبر  31واللجان مستحق كما في 
لاير سعودي(. وبلغت مكافأة عضوية لجنة المراجعة  537,756م: 2020) لاير سعودي 1,300,000م مبلغ 2021

م: 2020لاير سعودي ) 80,000م 2021لس )األستاذ/ عثمان رياض الحميدان( خالل عام للعضو من خارج المج
 لاير سعودي(. 40,000

صفر لاير سعودي  بلغت مبيعات المجموعة إلى شركة المركز الطبي الدولي )شركة زميلة( خالل العام مبلغ وقدره (ج
 لاير سعودي(. 1,445,984م: 2020)

مجلس اإلدارة بدون شروط تفضيلية وبنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بلغت مبيعات المجموعة إلى رئيس  (د
مع عموم المتعاملين والمتعاقدين، وهي من ضمن البضائع الرئيسية التي تعمل فيها الشركة التابعة شركة فتيحي للتجزئة 

  سعودي(.لاير 168,422م: 2020لاير سعودي ) 1,562,616وتقوم ببيعها خالل العام مبلغ وقدره 

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر  -28

 األدوات المالية 
تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة  .ان استخدام المجموعة لالدوات المالية يعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية

المسؤولية كاملة عن انشاء يتحمل مجلس اإلدارة وللمخاطر وتتخذ اإلجراءات للحد منها عند المستويات المقبولة  ضهاتعر
ومراقبة اطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة وتطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل 
بالمجموعة. تم وضع سياسات إدارة المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة لوضع حدود 

 ر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. تتعرض المجموعة من خالل عملياتها للمخاطر المالية التالية:وضوابط مناسبة للمخاط
 

 إدارة رأس المال
المجموعة رأس مالها لضمان استمراريتها وتعظيم العائد ألصحاب المصالح من خالل تحسين التوازن بين الدين وحقوق  تدير

 مة للمجموعة دون تغيير عن السنة السابقة.المساهمين. ال تزال االستراتيجية العا
 

يتكون هيكل رأسمال للمجموعة من حقوق المساهمين والديون التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح 
 .المبقاة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28

 
 فئات األدوات المالية

 
 مخاطر السوق

نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر يقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية 
السوق نتيجة للتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وانشطة المضاربة 

 والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق.
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية
ويتم ربط  والجنيه المصري، ، الدوالر األمريكي، الجنيه االسترليني واليوروباللاير السعوديالمجموعة تتم معظم معامالت 

الدوالر األمريكي باللاير السعودي بسعر صرف ثابت. تراقب االدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت وتدير أثارها 
طر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية، . تتمثل مخاالموحدةعلى القوائم المالية 

إن المجموعة معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت خالل دورة أعمالها العادية، إن المخاطر المتعلقة بتقلبات 
المجموعة الخارجية، حيث أن إستثمارات  العملة المرتبطة باألدوات المالية تتركز في تقلبات العملة الخاصة بإستثمارات

المجموعة الرئيسية في سوق األسهم تتركز في البورصة المصرية وبالتالي تتأثر قيمتها العادلة بسعر صرف الجنيه المصري 
ً لألوضاع االقتصادية والسياسية بجمهورية مصر العربية، تعتبر المجموعة أن معظم إستثماراتها  من فترة ألخرى طبقا

 راض استراتيجية طويلة األجلألغ
 

 كانت القيم الدفترية للمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية للمجموعة في نهاية السنة المالية كما يلي:
 

 م 2021ديسمبر  31كما في  العملة االجنبية العملة االجنبيةمبلغ  سعر الصرف جمالياإل

 جنيه مصري 643,086,070 0,38 153,535,883
ات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة إستثمار

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 النقد وأرصدة البنوك اليورو 1,165 4,57 5,324
 النقد وأرصدة البنوك الجنيه االسترليني 835 5,08 4,242
 النقد وأرصدة البنوك فرنك سويسري 366 4,21 1,541

153,546,990     
     

 م 2020ديسمبر  31كما في العملة االجنبية العملة االجنبيةمبلغ  الصرف سعر جمالياإل

 جنيه مصري 428,264,000 0,38 102,053,149
ات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة إستثمار

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 النقد وأرصدة البنوك اليورو 1,165 4,57 5,324
 النقد وأرصدة البنوك االسترلينيالجنيه  835 5,08 4,242
 النقد وأرصدة البنوك فرنك سويسري 366 4,21 1,541

102,064,256     
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 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    موجودات مالية
    بالتكلفة المطفأة

 97,118,513  15,708,438 النقد وما في حكمه 
 4,538,322  3,016,864 مدينة أخرىذمم مدينة تجارية وأرصدة 

    

    مطلوبات مالية
    بالتكلفة المطفأة

 11,218,332  10,231,537 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
 1,370,213  810,188 التزامات عقود ااإليجار



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28
 

 مخاطر أسعار األسهم
المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على إستثماراتها في األسهم المتداولة والناشئة عن الضبابية التي تكتنف القيمة المستقبلية 

 لألسهم المتداولة، يتم رفع تقارير عن اإلستثمار في األسهم المتداولة إلى اإلدارة العليا بصورة منتظمة.
 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة
تقع المسؤولية الرئيسية إلدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطاراً مناسباً إلدارة مخاطر السيولة إلدارة 
متطلبات المجموعة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة. تدير المجموعة مخاطر السيولة باالحتفاظ بأرصدة 
كافية من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر من خالل مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات 

ة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث أن إدارة المجموعة تعتمد بشكل جوهري على توفير السيولة من خالل المالية. ال تتعرض المجموع
 واإلستثمارية للمجموعة، وال تعتمد على تسهيالت وقروض وبالتالي لم يتم عرض تحليل حساسية أسعار الفائدة.   العمليات التشغيلية

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 اطر تقلب قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. مخاطر أسعار الفائدة هي مخ
 ال يوجد لدى المجموعة موجودات هامة عليها فائدة متغيرة.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 

للقيمة العادلة المصنفة في المستوى األول والثاني والثالث  يألغراض إعداد التقارير المالية، استخدمت المجموعة التسلسل الهرم
بناًء على درجة مالحظة المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها كما هي موضحة 

 أدناه:
 

  األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو التزامات مماثلة التي يمكن للمجموعة تقييمها في تاريخ القياس  - 1المستوى
 )بدون تعديل(.

 

  والتي يمكن اعتبارها كقيمة للموجودات أو االلتزامات، إما  1مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى  - 2المستوى
 صورة غير مباشرة )مثل، مشتقة من األسعار(.بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو ب

 

  مدخالت للموجودات وااللتزامات ال تستند الى معلومات السوق القابلـــة للمالحظة )مدخالت غير قابلة  - 3المستوى
 للمالحظة(.

ً الخصم إذا كان  إستثماريستند تقييم كل  ً إلى سعر إغالق السوق لهذا السهم اعتباراً من تاريخ التقييم، ناقصا يتم تداوله علنا
 الضمان مقيداً.

 

قيمة الموجودات المستثمر بها  يبناًء على صاف 3المستوى  ي أسهم ملكية غير مسعرة مصنفة فيات فستثماريتم تحديد قيمة اإل
 لي الموحدة.تاريخ قائمة المركز الما يكما ف

 

 تفاصيل األدوات المالية بالقيمة العادلة هى كما يلى:
 

 طبيعة األداة المالية
 

  3المستوى   2المستوى   1المستوى  القيمة الدفترية 
 م 2021ديسمبر  31كما في 
 ات في أسهم ملكية مسعرةإستثمار

 
 153,535,883 153,535,883 - - 

      

 م 2020ديسمبر  31كما في 
 ات في أسهم ملكية مسعرةإستثمار

 
102,518,824 102,518,824 - - 

 

ب باستثناء األدوات المالية المذكورة أعاله، تم إدراج األدوات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة. كما في تاريخ القوائم المالية، تقار
 االعتبار في التقارير المالية واالفصاح  بالجداول ذات الصلة.القيمة العادلة لهذه األدوات التكلفة المطفأة التي تم أخذها في 

 

 التحويل ما بين المستوى لم تكن هناك أي تحويالت بين المستويات خالل السنوات المعروضة.
 

 وبالتالي لم يتم عرض تحليل الحساسية.،ات غير مسعرةإستثمارالمجموعة  ىال يوجد لد
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 فروع المجموعة -29

 م2021ديسمبر  31كما في 

 المدينة التاريخ  رقم السجل التجاري للفرع اسم الفرع

 جدة هــ1428/11/11 4030174070 فرع شركة مجموعة فتيحي القابضة
 جدة هــ1433/8/17 4030231204 شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل
 جدة هــ1428/11/24 4030174452 شركة فتيحي للتجزئة شركة شخص واحد

 جدة هــ1412/8/2 4030085129 فرع شركة فتيحي للتجزئة
 جدة هــ1412/8/2 4030085130 فرع شركة فتيحي للتجزئة

 جدة هــ1412/8/2 4030085131 للتجزئةفرع شركة فتيحي 
 جدة هــ1424/9/11 4030145447 فرع شركة فتيحي للتجزئة
 جدة هــ1428/10/25 4030173628 فرع شركة فتيحي للتجزئة
 جدة هــ1434/9/21 4030252765 فرع شركة فتيحي للتجزئة
 جدة هــ1435/8/11 4030272500 فرع شركة فتيحي للتجزئة

 جدة هــ1437/4/7 4030287194 فتيحي للتجزئةفرع شركة 
 جدة هــ1438/3/29 4030292611 فرع شركة فتيحي للتجزئة
 جدة هــ1440/4/13 4030317582 فرع شركة فتيحي للتجزئة

 

لشركة صدوق العالمية  4030403227م تم اصدار سجل رئيسي جديد برقم 29/12/2020هـ الموافق 14/05/1442بتاريخ  -
ات القابضة شركة شخص واحد )ذات مسؤولية محدودة(، وتحويل السجل التجاري القائم لشركة صدوق العالمية ستثمارلإل
 هـ الى فرع.11/11/1428بتاريخ  4030174070ات القابضة شركة شخص واحد )ذات مسؤولية محدودة(، برقم ستثمارلإل

 

ات القابضة ستثمارفي شركة صدوق العالمية لإل م وافق مالك رأس المال03/01/2021هـ الموافق 19/05/1442بتاريخ  -
شركة شخص واحد ) ذات مسؤولية محدودة( عن نقل وتبعية كافة أصول والتزامات السجل التجاري الفرعي رقم 

هـ وكل ما يتعلق به من حقوق والتزامات ومعامالت وعقود واتفاقيات من أي نوع من 11/11/1428بتاريخ  4030174070
كومية أو غير حكومية أو بنوك أو غيرها، ليصبح فرع لشركة مجموعة فتيحي القابضة سجل تجاري رقم أفراد أو جهات ح
 هـ.02/08/1412بتاريخ  4030085128

 

 1010384632و 1010222334خالل السنة قامت إدارة المجموعة بشطب السجالت التجارية الخاصة بفروع الرياض رقم  -
 .1010115028و

 

نشاط البيع بالجملة للسجاد والموكيت، البيع بالتجزئة للبطانيات م تم اضافة 11/02/2021هـ الموافق 29/06/1442بتاريخ  -
 .4030252765رقم سجل لشركة فتيحي للتجزئة والشراشف والبياضات والمفارش 

 
 أرقام المقارنة  -30

 الحالية، أهمها كما يلي: تم اعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة

 
 اعتماد القوائم المالية -31

 م.2022مارس  27تم إعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس االدارة بتاريخ 
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 م2020 
 قبل اعادة التصنيف

  
 اعادة التصنيف

 م2020 
 بعد اعادة التصنيف

      قائمة المركز المالي الموحدة
 810,188  810,188  - الجزء الغير متداول -التزامات عقود االيجار 

,33211,218  )810,188(  12,028,520 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى  


