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 مجموعة فتيحي القابضة شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة( المختصرةالموحدة القوائم المالية األولية 

 م2021سبتمبر  30في  يتينالمنته لفترتي الثالثة والتسعة أشهر

 

 
 فهرس
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 2 لمراجع المستقال فحص تقرير -

   

 3  المختصرةالموحدة  األولية قائمة المركز المالي -

   

 4  المختصرةالموحدة  األولية خروالدخل الشامل اآل الخسارة وأ الربحقائمة  -

   

 5 المختصرةالموحدة  األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق  -

   

 6 المختصرةالموحدة األولية ت النقدية قائمة التدفقا -

   

 15-7  المختصرةالموحدة القوائم المالية األولية إيضاحات مختارة حول  -
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( المختصرةالموحدة األولية  لماليةالقوائم اإيضاحات مختارة حول 
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 التكوين والنشاط -1

دية ة السعوشركة مجموعة فتيحي القابضة )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربي
دة الصادر في مدينة ج 4030085128هـ والسجل التجاري رقم 1418رمضان  9بتاريخ  1058بموجب القرار الوزاري رقم 

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

 فيما يلي: وشركاتها التابعةتتمثل أنشطة الشركة 

 المللال لمجموعللة مللن تتمثللل أنشللطة الشللركات القابضللة )أي الوحللدات التللي تسللتحوذ علللى أصللول امللتالك حصللة مهيمنللة مللن راس .أ
 الشركات التابعة، ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة(.

 الثمينة، البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة. البيع بالجملة للذهب والمعادن .ب

 بيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريمة. .ج

 للبطانيات والشراشف والبياضات والمفارش.للسجاد والموكيت،البيع بالتجزئة  البيع بالجملة .د

 استيراد وبيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريمة. .ه

 إقامة المزادات فيما عدا العقار والصرافة. .و

 ورش لحام وتلميع الحلي )الصاغة(. .ز

 تجارة الكترونية. .ح

يلة انلي المنزلولصلناعية والهدايلة والتحلف واألور اتجارة الجملة والتجزئة في الحلويات والشيكوالتة والفضيات والكرسلتال والزهل .ط
 وعربيات الملكة.

ناشف لجلدية والماتجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل والساعات والكرستال واالواني المنزلية المطلية والمنتجات  .ي
 رية واداراتها.والمالبس الجاهزة وتجارة الجملة في المواد الغذائية بانواعها وانشاء المراكز التجا

س ضلات والمالبلفي العطورات وأدوات التجميل والهدايا واألواني المنزلية والمصنوعات الجلديلة والخلردوات والبيا ةتجارة الجمل .ك
 الجاهزة واالقمشة.

دمات شطة خلني، أنتنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشاء، تنظيف المباني بالبخار وتسخين الرمل، أنشطة خدمات التنظيف العام للمبا .ل
صليانة السلباحة، رعايلة وصليانة المنتزهلات والحلدائق ألغلراض اإلسلكان العلام، رعايلة و صليانة المبلاني، تنظيلف وصليانة بلرك

 .ق السريعةمناظر المباني والحدائق المنزلية وحدائق االسقف وواجهات المباني الخاصه وغيرها، رعايه وصيانة منتزهات الطر
 

 1010222334م رقلللل لتجاريللللة الخاصللللة بفللللرو  الريللللاضبشللللطب السللللجالت اإدارة المجموعللللة  قامللللت خللللالل الفتللللرة الحاليللللة
 .  1010115028و 1010384632و
 

.ب إن العنللوان المسللجل للشللركة هللو مبنللى شللركة مجموعللة فتيحللي القابضللة، طريللق المدينللة، شللمال امللارة منطقللة مكللة المكرمللة، ص
 المركز الرئيسي للشركة في جدة. م، المملكة العربية السعودية، يقع21461، جدة 2606

 

 أسس إعداد القوائم المالية -2

 بيان االلتزام 2-1

" المعتملد فلي المملكلة ( "التقريلر الملالي األوللي34وفقلا لمعيلار المحاسلبة اللدولي ) المختصلرةالموحدة ة القوائم المالية األوليتم إعداد 
 محاسبين )"الهيئة"(.مراجعين والدة من الهيئة السعودية للالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتم

 

 لقلوائم الماليلةاجميلع المعلوملات واإلفصلاحات المطلوبلة للمجموعلة الكامللة ملن المختصلرة الموحلدة القوائم الماليلة األوليلة ال تتضمن 
ديسلمبر  31 موعلة كملا فليقلوائم الماليلة الموحلدة للمجالمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتم قراءتها بلالتوافق ملع ال

قلد ال  م2021 مبرسلبت 30)"القوائم المالية الموحدة السنوية االخيرة"(. اضافة للذلك، فلان نتلائج الفتلرة الموحلدة المنتهيلة فلي  م2020
 .م2021ديسمبر  31تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غيرالمختصرة الموحدة لمالية األولية القوائم اإيضاحات مختارة حول 
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( -2
 

 ضالعملة الوظيفية وعملة العر 2-2
 لمجموعة.باللاير السعودي، وهى العملة الوظيفية وعملة العرض ل المختصرةالموحدة هذه القوائم المالية األولية  عرضتم 

 
 أساس القياس 2-3

 .اذا ذكر خالف ذلك ماعدا على أساس التكلفة التاريخية المختصرةالموحدة لمالية األولية القوائم اتم إعداد 
 

 أساس التوحيد 2-4
 "( كملللا فلللي عللللى القلللوائم الماليلللة للشلللركة وشلللركاتها التابعلللة )"المجموعلللةوالمختصلللرة الموحلللدة م الماليلللة األوليلللة القلللوائتشلللتمل 

هلا ملع الشلركة . تتحقق السيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لها الحق فلي العوائلد المتغيلرة نتيجلة معامالتم2021 سبتمبر 30
مسلتثمر بهلا. عللى التليثير فلي هلذه العوائلد ملن خلالل ممارسلة نفوذهلا عللى الشلركة الالمستثمر بها، ويكون لدى المجموعة القلدرة 

 ذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشية المستثمر بها إ
 

ت ذات الصللة بالمنشللية نفلوذ عللى المنشلية المسلتثمر بهلا )مثلل: حقلوق قائملة تعطلي المجموعلة القلدرة الحاليلة لتوجيله النشلاطا •
 المستثمر بها(.

 حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشية المستثمر بها. •
 القدرة على استخدام نفوذها على المنشية المستثمر بها في التيثير على عوائدها. •

 

دى ليكون  من أجل تعزيز هذا االفتراض وعندمابشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. و
العتبار ذ في االمجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تيخ
 الحقائقوهذه  جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على المنشية المستثمر بها،

 والظروف تشمل ما يلي:
 

 الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. •
 الحقوق التي تنشي عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

ف أن حقلائق والظلرورس سيطرة على المنشية المستثمر بهلا أم ال عنلدما تشلير التقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تما
ى المجموعلة علل هناك تغيراً في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيلد الشلركة التابعلة اعتبلاراً ملن تلاريخ سليطرة

ف يرالمصللالموجللودات والمطلوبللات واإليللرادات واالشللركة التابعللة وتسللتمر حتللى زوال السلليطرة علللى الشللركة التابعللة. يللتم إدراج 

 ملن تلاريخ راجعلة(م)غيلر المختصلرة الموحلدة القلوائم الماليلة األوليلة الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعلة خلالل الفتلرة فلي 
 استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. 

 

الحقلوق غيلر يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين المساهمين في الشركة األم للمجموعة و
علديالت عللى المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة، وإذا تطلب االمر يلتم إجلراء ت

تها يلق بلين سياسلابعة في حالة وجلود فروقلات جوهريلة بلين الشلركة األم والشلركة التابعلة ملن أجلل التوفالقوائم المالية للشركات التا
ف يرالمصللالمحاسللبية والسياسللات الماليللة للمجموعللة. يللتم اسللتبعاد جميللع الموجللودات والمطلوبللات وحقللوق الملكيللة واإليللرادات وا

 جموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات الم
 

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

وبللات وأي إذا فقللدت المجموعللة السلليطرة علللى شللركة تابعللة فإنهللا تقللوم باسللتبعاد الموجللودات )بمللا فيهللا الشللهرة إن وجللدت( والمطل
اللربح أو ة قائملونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربلح أو خسلارة ناتجلة علن فقلد السليطرة فلي مك

 المختصرة. ويتم تسجيل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.الموحدة  الخسارة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غيرالمختصرة الموحدة لمالية األولية القوائم ااحات مختارة حول إيض
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( - 2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2-4
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 
 
 

 اسم الشركة

 
 
 

 بلد التأسيس

 ملكيةلانسبة 
كما في  المباشرة

 سبتمبر 30
 م2021

 ملكيةالنسبة 
كما في  المباشرة

ديسمبر  31
 م2020

 
 
 

 النشاط

شلللركة صلللدوق العالميلللة 
 القابضلللللة لالسلللللتثمارات

 *)شركة شخص واحد(

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

أنشطة الشركات القابضة )أي الوحدات التي تستحوذ  100٪ 100٪
ة مهيمنة من راس المال على أصول امتالك حص

لمجموعة من الشركات التابعة، ويكون نشاطها 
 الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة(.

شركة فتيحي للتجزئة 
 شركة شخص واحد

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

ش بيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريمة، ور 100٪ 100٪
 رونية.لحام وتلميع الحلي )الصاغة(، تجارة الكت

 وأدوات التجميلتجارة الجملة والتجزئة في العطور 
 ساعات( ،أقالم ،أزارير ،كباكات، والهدايا )والعات

وتجارة الجملة في الكريستال الصيني والتحف 
واألواني المنزلية المطلوبة والمنتوجات الجلدية 
والمناشف والبياضات والمالبس الجاهزة وتجارة 

اء ة بانواعها واقامة وانشالجملة في المواد الغذائي
 المراكز التجارية.

شركة توطين السعودية 
 للصيانة والتشغيل

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

ني تنظيف المباني الجديدة بعد االنشاء، تنظيف المبا 100٪ 100٪
بالبخار وتسخين الرمل، أنشطة خدمات التنظيف 

 نظيفنشطة خدمات صيانة المباني، تأالعام للمباني، 
وصيانة برك السباحة، رعاية وصيانة المنتزهات 
والحدائق ألغراض االسكان العام، رعاية وصيانة 
مناظر المباني والحدائق المنزلية وحدائق االسقف 
وواجهات المباني الخاصة وغيرها، رعاية وصيانة 

 منتزهات الطرق السريعة.
 

ت لعالميللة لالسللتثماراتصللفية شللركة صللدوق ا مجموعللة فتيحللي القابضللةشللركة مجلللس إدارة م قللرر أعضللاء 2021ينللاير  3* بتللاريخ 
 .م2021أكتوبر  21والشطب بتاريخ  تهاء من اإلجراءات النظامية الالزمةتم االنالقابضة، و

 

 استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة - 3

بيلق ت تلؤثر فلي تطاالدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضلا المختصرة للمجموعة منالموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية األولية 
ح عللن واإلفصللاحات المرفقللة واإلفصللاوالمصللاريف السياسللات المحاسللبية والمبللالر المدرجللة للموجللودات والمطلوبللات واإليللرادات 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،المحتملةالمطلوبات 
 

 والمصللادر  ة وطللرق االحتسللابمجموعللة والتللي اسللتخدمتها االدارة عنللد تطبيللق السياسللات المحاسللبية للان األحكللام والتقللديرات الهاملل
 نتهيلة فلي ة للسلنة المالهامة لحلاالت علدم التيكلد ملن التقلديرات كانلت مماثللة لتللك المبينلة فلي القلوائم الماليلة الموحلدة السلنوية االخيلر

 .م2020ديسمبر  31
 

 لمحاسبية الهامةفي السياسات ا التغيرات -4

داد لمتبعلة فلي اعلملع تللك ا المختصلرةالموحلدة  السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في اعداد القوائم المالية األوليلة تتوافق
للت سلارية التلي دخم، هناك عدد من التعديالت عللى المعلايير ال2020ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

للم تقلم  ختصلرة.المالموحلدة م ولكلن لليس لهلا تليثير جلوهري عللى هلذه القلوائم الماليلة األوليلة 2021ينلاير  1حيز التنفيذ اعتباراً ملن 
ر س هنلاك تليثيالمجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخلر صلدر ولكلن للم يلدخل حيلز التنفيلذ وتلرى اإلدارة أنله للي

 يق.جوهري عند التطب
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( المختصرةالموحدة القوائم المالية األولية إيضاحات مختارة حول 
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 ممتلكات ومعدات -5

لاير  ألف 185 بمبلر معداتممتلكات والمجموعة  تضافأ ،م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة  -
 مليون لاير سعودي(. 1,6م: 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة)فترة  سعودي

 

نه مكاسب نتج ع سعودي مليون لاير 5مبنى سكني مقابل مبلر و أرض م، قامت المجموعة ببيع2021يوليو12بتاريخ  -
 ودي.سع مليون لاير 3,7رأسمالية بلغت 

 

سعودي  مليون لاير 53,8ستبعاد ممتلكات ومعدات تكلفتها با المجموعةإدارة ، قامت م2021أغسطس  12بتاريخ  -

 بالكامل. مهلكة دفتريا  
 

 موجودات حق االستخدام -6
 

 30كما في  
 م2021 سبتمبر

  )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في 
 م2020

 )مراجعة(

 16,550,550  1,995,993 نةالس / في بداية الفترة صافي القيمة
 (12,855,876)  - إستبعادات / تعديالت
 (1,698,681)  (960,802) السنة / خالل الفترة إطفاء

 1,995,993  1,035,191 السنة / في نهاية الفترة صافي القيمة
 

 استثمارات في شركات زميلة -7

 تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:
 

 
 
 

 
 

  التأسيسبلد 

 
النشاط 
  الرئيسي

 نسبة ملكية ٪

 

 سبتمبر 30
 م2021

  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 سبتمبر 30

 م2021
 

 
 ديسمبر 31

 م2020

 شركة المركز الطبي الدولي
 المملكة العربية
 السعودية

 
 

إدارة وتشغيل 
 المستشفيات

 
 19,25٪  19,25٪  209,851,605  197,689,483 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية
المملكة العربية 

 السعودية
 

 
اإلنتاج 
 الزراعي

 
       -٪  14,01٪  -  74,312,851 

         209,851,605  272,002,334 
 

 تتكون الحصة من نتائج أعمال الفترة كما يلي:
 

 30 حتى يوليو 1لفترة الثالثة أشهر من  
  سبتمبر

 30منتهية في أشهر ال التسعةلفترة 
 سبتمبر

 م2021 
  )غير مراجعة(

 م2020
  )غير مراجعة(

 م2021
  )غير مراجعة(

 م2020
 )غير مراجعة(

 3,061,129  19,381,961  6,911,557  7,618,010 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة المركز الطبي الدولي 

 3,269,315  -  688,424  -  حصة الشركة من نتائج أعمال شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (502,102)  -  (167,368)  - إطفاء موجودات غير ملموسة 

 7,618,010  7,432,613  19,381,961   5,828,342  
 

مجللس  وذللك بنلاًء عللى قلرار م قامت المجموعة ببيع كامل حصلتها فلي شلركة الجلوف للتنميلة الزراعيلة )شلركة زميللة(،2021مارس  2بتاريخ 
 لاير سعودي، كما يلي: مليون 125,7وقد حققت المجموعة أرباح من بيع األسهم بلغت  اإلدارة،

 

 المبلغ 

 200,014,808 المحصل من بيع األسهم

 (74,312,851) القيمة الدفترية لألسهم المباعة

 125,701,957 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غيرالمختصرة الموحدة لمالية األولية لقوائم ااإيضاحات مختارة حول 
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 
 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات   -8

 

 م2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

    التكلفة

 77,919,964  98,782,805 نةسال  /ترةالرصيد في بداية الف

 20,862,841  18,234,238 السنة / إضافات خالل الفترة

 -  (425,760) السنة / إستبعادات خالل الفترة

 98,782,805  116,591,283 السنة /  الرصيد في نهاية الفترة

ة من غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلخسائر( )/ أرباح
    الشامل اآلخرخالل الدخل 

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

 (1,104,930)  31,537,368 السنة  /الفترةصافي الحركة خالل 

 3,736,019  35,273,387 السنة  /الفترةالرصيد في نهاية 

 102,518,824  151,864,670 السنة  /الفترةالقيمة الدفترية في نهاية صافي 
 

 .مدرجة في األسواق الماليةكما في نهاية الفترة / السنة  جميع االستثمارات   
 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -9
 

 م2021سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(

 م2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

    التكلفة

 -  - نةسال  /الرصيد في بداية الفترة

 -  278,136,494 لسنةإضافات خالل الفترة / ا

 -  (275,810,312) إستبعادات خالل الفترة / السنة

 -  2,326,182 السنة / الرصيد في نهاية الفترة 

 غياار محققااة ماان اسااتثمارات بالقيمااة العادلااة ماان خااالل خسااائر()
 الربح أو الخسارة

   

 -  - السنة  /الرصيد في بداية الفترة

 -  (306,885) سنةال  /صافي الحركة خالل الفترة

 -  (306,885) السنة  /الرصيد في نهاية الفترة

 -  2,019,297 السنة  /صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
 

 مدرجة في األسواق المالية.كما في نهاية الفترة / السنة  جميع االستثمارات
 

 

 

 نقد وما في حكمه -10

 سبتمبر 30كما في  
 م2021

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31ما في ك 
 م2020

 )مراجعة(

 35,394  33,579 الصندوقبالنقد 
 97,083,119  13,317,340 النقد لدى البنوك

 13.350.919  97,118,513 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 راجعة(المختصرة )غير مالموحدة ة األولية إيضاحات مختارة حول القوائم المالي
 م 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 موجودات مصنفة كمتحفظ بها بغرض البيع  -11

 صافي قيمته م قرر مجلس إدارة المجموعة بالموافقة على بيع مركز فتيحي بمدينة الرياض، وقد بلغت2021سبتمبر  15بتاريخ 
 لاير سعودي. 7,971,173م مبلغ 2021سبتمبر  30الدفترية كما في 

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

 

 رأس المال -12

 مليىىون لاير 275٪ ليصىىب  50لمىىال بنسىىبة م، بتخفىىيض رأس ا2021مىىارس  4أوصىىى مجلىىس اةدارة فىىي اجتماعىىه المنعقىىد بتىىاريخ 
 7خ مليون سىهم. وبتىاري 27.5مليون سهم ليصب   55مليون لاير سعودي عن طريق تخفيض عدد األسهم من  550سعودي بدالً من 

ها أسمالرم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة فتيحي القابضة بتخفيض 2021يونيو 
( سىىىىهم إلىىىىى 55,000,000( لاير وبالتىىىىالي تخفىىىىيض عىىىىدد األسىىىىهم مىىىىن  275,000,000( لاير إلىىىىى  550,000,000مىىىىن  

يىة فىي اجتمىاا الجمع ( سهم. وقد تم الحصول على موافقة المساهمين علىى تفاصىيل عمليىة تخفىيض رأسىمال ال ىركة27,500,000 
أخىر يىوم مىن فتىرة  قد نفذ قرار الجمعية غير العادية بتخفيض رأس المال بنهايىةم. و2021يوليو  7العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 

 .م2021سبتمبر  5يوماً( بتاريخ  60اعتراض الدائنين  البالغة 

مبر ديسى 31ريىاال سىعودي   10مليىون سىهم، قيمىة كىل سىهم  27.5م مىن 2021سىبتمبر  30وبناًء عليه، يتكون رأس المال كما فىي 
 لاير سعودي(. 10هم، قيمة كل سهم مليون س 55م: 2020

 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين  -31

 لي:محددة كما يافع الإن التزام المنافع المحددة للموظفين ي تمل فقط على التزام المنافع المحددة، إن الحركة في التزام المن
 

 م2021سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(

 
 

 م2020ديسمبر  31
 ) مراجعة(

 4,319,299  1,201,146 نةالرصيد في بداية الفترة / الس
    أو الخسارة الربحالمدرج ضمن قائمة 

 696,798  480,802 تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (110,965   -  األرباح( / الخسائر اةكتوارية 
    الحركة في النقد

 (1,219,733   - استبعاد بيع ال ركة التابعة
 (2,484,253   (19,885  المدفوا خالل الفترة / السنة

 1,201,146  1,662,063 الفترة / السنة نهايةالرصيد في 
 

 بقة.ة السنة الساتم قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين باالستناد الى دراسة التقييم اةكتواري الذي تم اجرائه في نهاي
 

 زكاة مستحقة  -41

سبتمبر  30في  كما 
 م2021

  غير مراجعة((

ديسمبر  31كما في 
 م2020

 )مراجعة(

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

 5,952,893  3,465,013 المكون خالل الفترة / السنة

 4,798,220  - المكون عن سنوات سابقة

 (6,676,253   (5,945,235  المدفوا خالل الفترة / السنة

 (523,747   - المستبعد من بيع ال ركة التابعة

 7,954,117  5,473,895 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة

  )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة(المختصرة الموحدة ة األولية القوائم الماليإيضاحات مختارة حول 
  م2021 بتمبرس 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة(زكاة مستحقة  -41
 

 الموقف الزكوي
 م.2018مبر ديس 31 م، والسنة المنتهية في2015م حتى 1999ديسمبر  31انهت المجموعة وضعها الزكوي للسنوات المنتهية في 

دة الزكاة غير م وحصلت على شها2017م و2016ديسمبر  31قامت المجموعة بتقديم االقرارين الزكويين للسنتين المنتهيتين في 
 2ستحقة بمبلر مقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربط الزكوي والذي أظهر فروقات زكاة ، م2017المقيدة لعام 

رك برفض قامت هيئة الزكاة والضريبة والجما، وبتقديم إعتراض على الربط الزكوي المجموعةقامت  ريـال سعودي.مليون 
وإصدار  نظر فيهقامت المجموعة بتصعيد اإلعتراض المذكور إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية لل عتراض.الا

 قرار بشينه، والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى تاريخه.
لزكاة المستحقة عن م وقامت بسداد ا2020و  م2019ديسمبر  31بتقديم إقراريها الزكويين للسنتين المنتهيتين في  المجموعةقامت 

الزكاة والضريبة  م، ولم تصدر هيئة2020حصتها في االستثمار الخارجي. كما حصلت الشركة على شهادة الزكاة غير المقيدة لعام 
 .القوائم هذهاعتماد تاريخ والجمارك الربط الزكوي للسنتين المذكورتين حتى 

 

 ير المستمرةللفترة من العمليات غ الخسارة  -51

تابعة " شركة في رأسمال شركتها ال ٪80م قرر مجلس إدارة الشركة بيع حصة ملكية المجموعة البالغة 2020 يونيو 10بتاريخ 
مليون لاير سعودي مما  14,36السلع الكمالية الثمينة المحدودة"، وقد بلر نصيب المجموعة من القيمة العادلة للشركة التابعة مبلر 

 مليون لاير سعودي. 4,2 الهبوط في القيمة بمبلرة نتج عنه خسار
 

 للفترة من العمليات غير المستمرة صافي الخسارة 15-1
 

 ىحت يوليو 1لفترة الثالثة أشهر من  
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 سبتمبر 30في 

 م2021 
  )غير مراجعة(

 م2020
  )غير مراجعة(

 م2021
  )غير مراجعة(

 م2020
 ر مراجعة()غي

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

الهبوط في قيمة الموجودات  خسارة
 (4,203,843)  -   -  -  المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

 (6,239,874)  -   -  -  الخسارة قبل الزكاة 
 (225,000)  -   -  -  الزكاة

 (6,464,874)  -   -  -  المستمرةالخسارة من العمليات غير 
 

 العمليات غير المستمرةالتدفقات النقدية من  15-2
 تتضمن قائمة التدفقات النقدية العمليات غير المستمرة التالية:

 سبتمبر 30ية أشهر المنته التسعةلفترة  

 م2021 
 )غير مراجعة(

 م2020 
 )غير مراجعة( 

 3,649,449  -  ليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغي
 (506,754)  -  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (2,502,462)  -  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  -  640,233 
 

 ربحية السهم   -61

اهمين فلي د إللى المسلللفتلرة العائلاللربح للفتلرة وذللك بقسلمة صلافي اللربح يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم ملن صلافي 
 30)م 2021 سبتمبر 30مليون سهم كما في  27,5الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية، بلغت األسهم المصدرة 

 .مليون سهم ( 55م : 2020سبتمبر 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غيرالمختصرة الموحدة األولية  م الماليةالقوائإيضاحات مختارة حول 
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر   -17

ً للقيوبعتها والمخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتُدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متا د فقا
عة معرضة المجمو خرى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق أرباح. انوالضوابط األ

 لمخاطر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
 

 مخاطر السوق
ق و سعر السوأالسوق  ي أسعار الفائدة فييقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات ف

والعرض  لمضاربةانتيجة للتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وانشطة 
 والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق.

 

 مخاطر العمالت
ضلة لمخلاطر ة نتيجة لتقلبات أسلعار صلرف العملالت األجنبيلة. إن المجموعلة معرتتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالي

تركلز تات الماليلة تقلبات أسعار صرف العمالت خالل دورة أعمالها العادية. إن المخاطر المتعلقة بتقلبلات العمللة المرتبطلة بلاألدو
تتركلز فلي  ات المجموعة الرئيسلية فلي سلوق األسلهمفي تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموعة الخارجية، حيث أن استثمار

صللادية البورصللة المصللرية وبالتللالي تتلليثر قيمتهللا العادلللة بسللعر صللرف الجنيلله المصللري مللن فتللرة ألخللرى طبقللاً لألوضللا  االقت
 ألغراض استراتيجية طويلة األجل.معظم استثمارات المجموعة والسياسية بجمهورية مصر العربية. تعتبر 

 

 تمانمخاطر االئ
ية. تعمل رة مالتتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسا

 دية.وعة نقالمجموعة على الحد من مخاطر االئتمان. تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان محدودة نظراً ألن مبيعات المجم
 

 مخاطر السيولة
ة . تتم مراقبحقاقهاسيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استتتمثل مخاطر ال

 ها.ل نشوئاحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التيكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حا
 

 

:  م2020يسمبر د 31) م2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي كما في  16 والبالغةتتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة 
جارية وأرصدة دائنة أخرى وزكاة مستحقة. من تذمم  دائنة  -اول الجزء المتد -مليون لاير سعودي(، من التزامات عقود إيجار  21

الموحدة األولية  المالي ركزشهراً من تاريخ قائمة الم 12ل المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خال
 وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك. )غير مراجعة(المختصرة 

 

ديسمبر  31) م2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي كما في  1,6تتكون المطلوبات المالية غير المتداولة للمجموعة والبالغة 
قاً لموظفين وفلمحددة لامليون لاير سعودي( من صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين. يتم سداد التزامات المنافع  1,2م: 2020

 للتوقيتات الفعلية النتهاء فترة خدمة الموظفين.
 

 مخاطر أسعار األسهم

يمة الق حديدعدم القدرة على تعن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها في األسهم المتداولة والناشئة 
 تظمة.ورة منالمستقبلية لألسهم المتداولة. يتم رفع تقارير عن االستثمار في األسهم المتداولة إلى اإلدارة العليا بص

 

 إدارة مخاطر رأس المال

شركة همي الالى مسالغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعة تتكون حقوق الملكية من رأس المال واالحتياطي النظامي العائد 
ارة رأس رئيسي من إدهدف الاألم واألرباح المبقاة واحتياطي تقييم ادوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن ال

 المال هو تعظيم حقوق المساهمين.
 

اظ فومن أجل الح تعهدات المالية.تدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات ال
سهم أإصدار  وأتخفيض األسهم أو على هيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح للمساهمين 

 جديدة. 
ون هيكل ال. يتكمال بيهداف محددة أو معدالت ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس الم ليس لدى المجموعة هيكل رأس

ح ألم واألربااشركة ال يرأس المال للمجموعة من حقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي العائد إلى مساهم
 المبقاة واحتياطي تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  دية()شركة مساهمة سعو

 

 مراجعة( )غيرالمختصرة الموحدة لمالية األولية القوائم اإيضاحات مختارة حول 
  م2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

   )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطر -71
 

 القيمة العادلة
مللة فلي ظلروف يلتم دفعله لتحويلل أي ملن المطلوبلات فلي معا إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسلليمه لبيلع أحلد الموجلودات أو

قلديرات الدفتريلة وت اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشي الفروقات بين القيم
لمشللاركون فللي اضللات التللي يسللتخدمها االقيمللة العادلللة. يقللوم تعريللف القيمللة العادلللة علللى اسللاس القيللاس المسللتند إلللى السللوق واإلفتر

 السوق.
 

 :يتقييم كما يلتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً الى المدخالت المستخدمة في طرق ال
 المستوى االول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية. -

ر مباشلر فلي ليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر عللى القيملة العادللة ويمكلن مالحظتهلا بشلكل مباشلر أو غيلالمستوى الثاني: أسا -
 السوق.

ي فلغيلر مباشلر  المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو -
 السوق.

 

 .م2021 سبتمبر 30ى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة المنتهية في لم يكن هناك تحويالت ما بين المستو
 

 يلي: ما بالتكلفة المطفية بإستثناءم 2021سبتمبر  30كما في تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

لمسلتوى األول فلي سلوق نشلط ويلتم تقييمهلا وفقلاً ل ستثمارات بالقيمة العادلة من خلالل اللدخل الشلامل اآلخلر حيلث أنهلا مدرجلةا -
 .(سعر السهم في تاريخ التقرير)

حيث أنها مدرجة في سوق نشط ويلتم تقييمهلا وفقلاً للمسلتوى األول )سلعر  أو الخسارة الربحستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا -
 السهم في تاريخ التقرير(.

 

 (19 -كوفيد تأثير فيروس كورونا ) -81

تمرار والتطلور، وللذلك ملن الصلعب اآلن تحديلد تليثيره وفترتله عللى ( في االسل19 -يزال تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  ال
ان  لمجموعلة. حيلثلاالنشطة التجارية واالقتصادية. وتعتبر المجموعة أن انتشار الفيروس ال يمكن تحديد أثلره عللى القلوائم الماليلة 

للى ي. وبلالنظر إغير معروفة وتعتمد على التطورات المستقبلية والتي يصعب التنبؤ بها في الوقت الحلالفترة ومدى انتشار الفيروس 
ألوليلة اائم الماليلة استمرار عدم التيكد االقتصادي، فال يمكن إعطاء تقدير موثوق عن تيثير هذا الفيروس حتى تاريخ اعتماد هذه القو

 جموعة.المالية للم ن تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والحالةالمختصرة. ان هذه التطورات يمكن أالموحدة 
 

 لمجموعةا إدارة ىتر وعليه مراقبتها للوضع عن كثب لتحديث أي مستجدات قد تؤثر على بياناتها المالية، المجموعةتواصل إدارة 

 مختصرة.الالموحدة  األولية المالية القوائم هذه على عديلالت تستدعي ال حتى اآلن عنه الناتجة واآلثار الوباء تفشي أن
 

 أحداث الحقة  -91

اهمين علن م توزيع أرباح نقدية على المس07/11/2021قرر مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 م بواقع خمسون هللة للسهم الواحد.2021النصف األول من العام المالي 

 
 المختصرةالموحدة تماد القوائم المالية األولية اع -20

 م.07/11/2021تاريخ ب دارةالمختصرة من قبل مجلس اإلالموحدة اعتمدت هذه القوائم المالية األولية 
 

 

 
 

 
15/15 


