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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرية الموحدة القوائم المالية األولإيضاحات مختارة حول 
  م2020 سبتمبر 30في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 )باللاير السعودي(

 
 

 

 التكوين والنشاط -1

شةةركة مجموحةةة فتيحةةي القابضةةة )شالشةةركةش أو شالشةةركة األمش(  ةةي شةةركة مسةةا مة سةةعودية مسةةجلة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية 
الصةادر فةي مدينةة جةدة  4030085128 ة  والسةجل التجةاري رقةم 1418رمضةا   9بتةاري   1058بموجب القرار الةوزاري رقةم 

 .م(1992فبراير  5   )المواف  1412شعبا   2بتاري  
 

 فيما يلي: وشركات ا التابعةتتمثل أنشطة الشركة 

المةةال لمجموحةةة مةة   تتمثةةل أنشةةطة الشةةركات القابضةةة )أي الوحةةدات التةةي تسةةتحول حلةةك أصةةول امةةت ا حصةةة م يمنةةة مةة  راس .أ
 الشركات التابعة، ويكو  نشاط ا الرئيسي  و ملكية تلا المجموحة(.

 البيع بالجملة للل ب والمعدات الثمينة، البيع بالتجزئة للمعاد  الثمينة واالحجار الكريمة. .ب

 بيع وشراي المعاد  الثمينة واالحجار الكريمة. .ج

 لكريمة.استيراد وبيع وشراي المعاد  الثمينة واالحجار ا .د

 إقامة المزادات فيما حدا العقار والصرافة. . 

 ورش لحام وتلميع الحلي )الصاغة(. .و

 تجارة الكترونية. .ز

والتحةف واالوانةي المنزليةة  استال و الز ور الصناحية وال ةداييتجارة الجملة والتجزئة في الحلويات والشيكوالتة والفضيات والكر .ح
 وحربيات الملكة.

وانةةي المنزليةةة المطليةةة والمنتجةةات الجلديةةة سةةتال واأليالعطةةور وأدوات التجميةةل والسةةاحات والكر تجةةارة الجملةةة والتجزئةةة فةةي .ط
 نواح ا وانشاي المراكز التجارية وادارات ا.أارة الجملة في المواد الغلائية بوالمناشف والم بس الجا زة وتج

والبياضةات والم بةس  والمصنوحات الجلديةة والخةردوات في العطورات وأدوات التجميل وال دايا واألواني المنزلية تجارة الجملة .ي
 قمشة.الجا زة واأل

تنظيف المباني الجديدة بعد احنشاي، تنظيف المباني بالبخار وتسخي  الرمل، أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني، أنشطة خةدمات  .ا
  ألغةراض احسةكا  العةام، رحايةة وصةيانة السةباحة، رحايةة وصةيانة المنتز ةات والحةدائ صةيانة المبةاني، تنظيةف وصةيانة بةرا
 .سقف وواج ات المباني الخاصه وغير ا، رحايه وصيانة منتز ات الطرق السريعةئ  األمناظر المباني والحدائ  المنزلية وحدا

 

.ب إ  العنةةوا  المسةةجل للشةةركة  ةةو مبنةةك شةةركة مجموحةةة فتيحةةي القابضةةة، طريةة  المدينةةة، شةةمال امةةارة منطقةةة مكةةة المكرمةةة، ص
 م، المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة.21461، جدة 2606
 
 

 أسس إعداد القوائم المالية -2

 بيان االلتزام 2-1

لكة مد في المم( شالتقرير المالي األوليش المعت34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المختصرةالموحدة  األوليةتم إحداد القوائم المالية 
 والمعايير واحصدارات األخرع المعتمدة م  ال يئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  )شال يئةش(.العربية السعودية 

 

 

ال تتضم  القوائم الماليةة األوليةة الموحةدة المختصةرة جميةع المعلومةات واحفصةاحات المطلوبةة للمجموحةة الكاملةة مة  القةوائم الماليةة 
ج للمعايير ا ويجةب أ  يةتم قرايت ةا بةالتواف  مةع القةوائم الماليةة  المعتمةدة فةي المملكةة العربيةة السةعودية لدولية للتقرير المةاليالمعدة وفقا

 الماليةة )شالقوائم الماليةة الموحةدة السةنوية االخيةرةش(. اضةافة لةللا، فةا  نتةائج الفتةرة م2019ديسمبر  31الموحدة للمجموحة كما في 
 م .2020ديسمبر 31قد ال تعتبر مؤشراج دقيقاج حلك النتائج المتوقعة للسنة المالية المنت ية في  م2020 برسبتم 30الموحدة المنت ية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2

 تم حرض  ل  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي، و ك العملة الوظيفية وحملة العرض للمجموحة.
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 مجموعة فتيحي القابضة شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( -2

 
 أساس القياس 2-3

الواردة في قائمة المركةز  التالية ال امة البنود ماحدا الية األولية الموحدة المختصرة حلك أساس التكلفة التاريخيةتم إحداد القوائم الم
 المختصرة:المالي األولية الموحدة 

  اآلخر. الشامل الدخل خ ل م  العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في احستثمار قياس يتم -

 االئتمةا  وحةدة طريقةة باسةتخدام المسةتقبلية ل لتزامةات الحاليةة المحةددة للمةوظفي  بالقيمةة فعالمنةا بإلتزامةات االحتةراف يةتم -
 المتوقعة.

 
 أساس التوحيد 2-4

 تشةةتمل القةةوائم الماليةةة األوليةةة الموحةةدة المختصةةرة حلةةك القةةوائم الماليةةة األوليةةة للشةةركة وشةةركات ا التابعةةة )شالمجموحةةةش( كمةةا فةةي 
  السيطرة حندما تمتلا المجموحة أو يكو  ل ا الح  فةي العوائةد المتغيةرة نتيجةة معام ت ةا مةع الشةركة . تتحقم2020 سبتمبر 30

 نفول ةا حلةك الشةركة المسةتثمر ب ةا، المستثمر ب ا، ويكو  لدع المجموحة القدرة حلةك التةأثير فةي  ةل  العوائةد مة  خة ل ممارسةة
 لا   وفقط إلا   كا  لدع المجموحة:ر ب ا إوبشكل خاص فإ  المجموحة تسيطر حلك المنشأة المستثم

 

نفةول حلةك المنشةأة المسةتثمر ب ةا )مثةل: حقةوق قائمةة تعطةي المجموحةة القةدرة الحاليةة لتوجيةه النشةاطات لات الصةلة بالمنشةأة  •
 المستثمر ب ا(.

 ح  أو حقوق الحصول حلك حوائد متغيرة نتيجة االشتراا مع المنشأة المستثمر ب ا. •
 حلك استخدام نفول ا حلك المنشأة المستثمر ب ا في التأثير حلك حوائد ا.القدرة  •
 

ومة  أجةل تعزيةز  ةلا االفتةراض وحنةدما يكةو  لةدع  ،بشكل حام،  ناا افتراض أ  غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلةك السةيطرة
فةإ  المجموحةة تأخةل فةي االحتبةار المجموحة مستوع أقل م  غالبية حقوق التصويت أو حقةوق مشةاب ة فةي الشةركة المسةتثمر ب ةا 

جميةةع الحقةةائ  والظةةروف لات الصةةلة حنةةد تقيةةيم مةةا إلا كةةا  لةةدع المجموحةةة نفةةولاج حلةةك المنشةةأة المسةةتثمر ب ةةا، و ةةل  الحقةةائ  
 والظروف تشمل ما يلي:

 

 الترتيبات التعاقدية مع اآلخري  مم  يح  ل م التصويت في الشركة المستثمر ب ا. •
 شأ ح  الترتيبات التعاقدية األخرع.الحقوق التي تن •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموحة. •
 

تقوم المجموحة بإحادة تقييم ما إلا كانت ال تزال تمارس سيطرة حلك المنشأة المستثمر ب ةا أم ال حنةدما تشةير الحقةائ  والظةروف أ  
يبدأ توحيةد الشةركة التابعةة احتبةاراج مة  تةاري  سةيطرة المجموحةة حلةك   ناا تغيراج في حنصر أو أكثر م  حناصر السيطرة الث ثة.

ف يراالشةةركة التابعةةة وتسةةتمر حتةةك زوال السةةيطرة حلةةك الشةةركة التابعةةة. يةةتم إدراج الموجةةودات والمطلوبةةات واحيةةرادات والمصةة
الموحدة المختصرة مة  تةاري  اسةتحوال المجموحةة  الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباحة خ ل الفترة في القوائم المالية األولية

 حلك السيطرة وحتك تاري  فقدا  المجموحة للسيطرة حلك الشركة التابعة. 
 

يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل حنصر م  حناصر الدخل الشامل اآلخر بي  المسا مي  في الشركة األم للمجموحة والحقةوق غيةر 
مر يتم إجةراي تعةدي ت حلةك حقوق غير المسيطرة، وإلا تطلب األقد يؤدي إلك حجز في رصيد ال المسيطرة حتك لو أ   لا التوزيع

القوائم المالية للشركات التابعة في حالة وجةود فروقةات جو ريةة بةي  الشةركة األم والشةركة التابعةة مة  أجةل التوفية  بةي  سياسةات ا 
ف يراع الموجةةودات والمطلوبةةات وحقةةوق الملكيةةة واحيةةرادات والمصةةالمحاسةةبية والسياسةةات الماليةةة للمجموحةةة. يةةتم اسةةتبعاد جميةة

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعام ت ما بي  شركات المجموحة بالكامل حند توحيد القوائم المالية.
 

 تتم معالجة أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة واللي ال يؤدي إلك فقدا  السيطرة ضم  حقوق الملكية.
 

ا فقةةدت المجموحةةة السةةيطرة حلةةك شةةركة تابعةةة فإن ةةا تقةةوم باسةةتبعاد الموجةةودات )بمةةا في ةةا الشةة رة إ  وجةةدت( والمطلوبةةات وأي إل
األربةاح أو قائمةة مكونات أخرع لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة ح  فقد السةيطرة فةي 

 ويتم تسجيل أي حصة م  االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. صرة،األولية الموحدة المختالخسائر 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( - 2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2-4
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 
 
 

 
 اسم الشركة

 
 
 
 

 بلد التأسيس

نسبة ملكية 
وغير  مباشرة
كما في  مباشر
 سبتمبر 30

 م2020

نسبة ملكية 
وغير مباشرة 
كما في مباشرة 

ديسمبر  31
 م2019

 
 
 

 
 النشاط

العالميةةةةة شةةةةركة صةةةةدوق 
 ل ستثمارات القابضة

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

أنشطة الشركات القابضة )أي الوحدات التي تسةتحول  100٪ 100٪
حلةةك أصةةول امةةت ا حصةةة م يمنةةة مةة  راس المةةال 
لمجموحةةةة مةةة  الشةةةركات التابعةةةة، ويكةةةو  نشةةةاط ا 

 الرئيسي  و ملكية تلا المجموحة(.
شةةةةةركة فتيحةةةةةي للتجزئةةةةةة 

 ص واحدشركة شخ
جدة   المملكة 
 العربية السعودية

بيع وشراي المعاد  الثمينة واالحجار الكريمة، ورش  100٪ 100٪
 لحام وتلميع الحلي )الصاغة(، تجارة الكترونية.

تجارة الجملة والتجزئة في العطةور وأدوات التجميةل 
وال ةةةدايا )والحةةةات كباكةةةات زاريةةةر أقةةة م سةةةاحات( 

ل الصةةةيني والتحةةةف وتجةةةارة الجملةةةة فةةةي الكريسةةةتا
واألوانةةةي المنزليةةةة المطلوبةةةة والمنتوجةةةات الجلديةةةة 
والمناشةةةف والبياضةةةات والم بةةةس الجةةةا زة تجةةةارة 
الجملةةة فةةي المةةواد الغلائيةةة بانواح ةةا واقامةةة وانشةةاي 

 المراكز التجارية.
شةةةةةةةركة تجةةةةةةةارة السةةةةةةةلع 
 * الكمالية الثمينة المحدودة

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

 بيع بالجملة والتجزئة للل ب والمعاد  الثمينة.ال 80٪ -

 شركة محبات التجارية
 ) تحت التصفية(

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

تجارة الجملة والتجزئة في االكسسةوارات والسةاحات  100٪ 100٪
واألوانةةي المنزليةةة وأدوات المائةةدة والتحةةف والمرايةةا 

 والملبوسات الجا زة.

ة شةةةركة تةةةوطي  السةةةعودي
 للصيانة والتشغيل

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

تنظيف المباني الجديةدة بعةد االنشةاي، تنظيةف المبةاني  100٪ 100٪
بالبخةةار وتسةةخي  الرمةةل، أنشةةطة خةةدمات التنظيةةف 

نشطة خدمات صيانة المبةاني، تنظيةف أالعام للمباني، 
وصةةيانة بةةرا السةةباحة، رحايةةة وصةةيانة المنتز ةةات 

ض االسةةكا  العةةام، رحايةةة وصةةيانة والحةةدائ  ألغةةرا
منةةاظر المبةةاني والحةةدائ  المنزليةةة وحةةدائ  االسةةقف 
وواج ات المباني الخاصةة وغير ةا، رحايةة وصةيانة 

 منتز ات الطرق السريعة.

 
رأسةمال شةركت ا  مة  ٪80الشركة بيع حصة ملكية مجموحة فتيحي القابضةة البالغةة  إدارةم قرر مجلس 2020 يونيو 10 بتاري  *
ج ، ولتابعة ش شركة السلع الكماليةة الثمينةة المحةدودةشا لعقةد تأسةيس الشةركة التابعةة ش شةركة السةلع الكماليةة الثمينةة المحةدودةش  طبقةا
مةنح  دارةقةرر مجلةس اح حليةه، و٪20 األولوية للشريا الدكتور / محمد أحمد حس  فتيحي اللي يمتلا باقي نسبة الملكيةة كتعطف
 .ك موافقتهحل بناياج ح  للشريا في الشراي ال
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 
 تراضات الهامةاستخدام االحكام والتقديرات واإلف  -3

استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تةؤثر فةي تطبية   دارةيتطلب إحداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموحة م  اح
السياسةةات المحاسةةبية والمبةةالر المدرجةةة للموجةةودات والمطلوبةةات واحيةةرادات والمصةةاريف واحفصةةاحات المرفقةةة واحفصةةاح حةة  

 حتملة، قد تختلف النتائج الفعلية ح   ل  التقديرات.المطلوبات الم
 

 حنةةد تطبيةة  السياسةةات المحاسةةبية للشةةركة وطةةرق االحتسةةاب والمصةةادر  دارةا  األحكةةام والتقةةديرات ال امةةة والتةةي اسةةتخدمت ا اح
 سةنوية األخيةرة للسةنة المنت يةة فةي ال امة لحاالت حةدم التأكةد مة  التقةديرات كانةت مماثلةة لتلةا المبينةة فةي القةوائم الماليةة الموحةدة ال

 م.2019ديسمبر  31

 
 

 في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات -4

السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة فةي احةداد القةوائم الماليةة األوليةة المختصةرة مةع تلةا المتبعةة فةي احةداد القةوائم  تتواف 
م،  نةاا حةدد مة  التعةدي ت حلةك المعةايير أو التعةدي ت حلةك المعةايير 2019ديسةمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنت ية فةي 
 م ولك  ليس ل ا تأثير جو ري حلك  ل  القةوائم الماليةة األوليةة المختصةرة.2020يناير  1السارية التي دخلت حيز التنفيل احتباراج م  

وترع الشركة أنه ليس  نةاا تةأثير  يل آخر صدر ولك  لم يدخل حيز التنفيللم تقم الشركة بالتطبي  المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعد
 .جو ري حند التطبي 

 
 

 ممتلكات ومعدات -5

لاير سةعودي )فتةرة  مليو  1,6 بمبلرضافت المجموحة ممتلكات ومعدات أ، م2020 سبتمبر 30المنت ية في  التسعة أش رخ ل فترة 
 لاير سعودي(. مليو  2,3م: 2019 سبتمبر 30المنت ية في  التسعة أش ر

 
 

 استخدامموجودات حق  -6
 كما في 

 م2020سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 21,795,121  16,550,550 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 3,437,384  - إضافات

 (1,617,203)  (3,129,142) تعدي ت / إستبعادات

 (7,064,752)  (1,374,894) الفترة / السنةخ ل  إطفاي

 -  (9,726,734) إستبعادات بيع الشركة التابعة

 16,550,550  2,319,780 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 
 
 

 
 
 
 

10/18 



 

     
  

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 لمختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة ا
 م 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 
 استثمارات في شركات زميلة - 7

 تتكو  االستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:
 
 
 

 
 

 بلد التأسيس

  
النشاط 
 الرئيسي

 نسبة ملكية ٪ 

 

 سبتمبر 30
 م2020

  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
 سبتمبر 30

 م2020
 

 
 ديسمبر 31

 م2019

شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مسا مة سعودية مقفلة(

 ( أدنا ( 1) -)إيضاح )أ

 المملكة العربية
 السعودية

 
 

وتشغيل  إدارة
 المستشفيات

 
 19,25٪  19,25٪ 

 

198,809,317  195,748,188 

شركة الجوف للتنمية الزراحية 
)إيضاح ركة مسا مة سعودية( )ش
  * ( أدنا (1) -)ب

المملكة العربية 
 السعودية

 
 

احنتاج 
 الزراحي

 

9 ٪  14,01٪ 

 

75,756,022 

 

119,008,241 

         274,565,339  314,756,429 

ال بوط في القيمة )شركة  يخصم:
 الجوف للتنمية الزراحية(

        

(15,952,505)  (24,838,641) 

         258,612,834  289,917,788 

 
سة ما مة  الحصةة المملوكةة لمجموحةة فتيحةي القابضةة فةي  1,504,000حةدد  تةم بيةعم 2020سبتمبر  7بتاري   دارةحلك قرار مجلس اح يج ابن  *

لةدع المجموحةة  لا، ومةاز٪9 كإلة ٪14,01تخفةيض نسةبة حصةة المجموحةة مة   كالة عشركت ا الزميلة )شركة الجوف للتنمية الزراحية مما أد
 الشركة الزميلة. إدارةمجلس  فيتأثير جو ري 

 
 كما يلي: إ  حركة ال بوط في قيمة احستثمارات في شركات زميلة )شركة الجوف للتنمية الزراحية(

 كما في 
 م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 
 

 كما في
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 -  24,838,641 السنة / الفترة الرصيد في بداية

 24,838,641  - السنةالفترة / المكو  خ ل 

 -  (8,886,136) السنة / المستبعد خ ل الفترة

 24,838,641  15,952,505 السنة / الفترةالرصيد في نهاية 

 
 تتكو  الحصة م  نتائج أحمال الفترة كما يلي:

 يوليو  1لفترة الثالثة أشهر من  
 سبتمبر 30حتى 

 هر المنتهية لفترة التسعة أش 
 سبتمبر 30في 

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 م2020 
  )غير مراجعة(

 م2019
 )غير مراجعة(

)شركة مسا مة  حصة الشركة م  نتائج أحمال شركة المركز الطبي الدولي
 ( أ -7)إيضاح  سعودية مقفلة(

6,911,557  8,018,755  3,061,129  18,349,975 

 176,874  3,269,315  (901,307)  688,424 ب( -7م  نتائج أحمال شركة الجوف للتنمية الزراحية )إيضاح حصة الشركة 

 (502,102)  (502,102)  (167,368)  (167,368) إطفاي موجودات غير ملموسة 

 7,432,613  6,950,080   5,828,342  18,024,747 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  مساهمة سعودية( )شركة

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 استثمارات في شركات زميلة )تتمة( -7
 

 كما يلي: كة مسا مة سعودية مقفلة()شر إ  الحركة في رصيد االستثمار في شركة المركز الطبي الدولي 1أ/
 كما في 

 م2020سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 
 

 كما في
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 185,123,452  195,748,188 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 21,418,503  3,061,129 حصة الشركة م  نتائج أحمال الشركة الزميلة

 1,335,996  - خرحصة الشركة م  الدخل الشامل اآل
 1,760,000  - التغير في حقوق الملكية 
 (13,889,763)  - توزيعات أرباح مستلمة

 195,748,188  198,809,317 الرصيد في ن اية الفترة / السنة

 
 إ  الحركة في رصيد االستثمار في شركة الجوف للتنمية الزراحية )شركة مسا مة سعودية( كما يلي: 1ب/

 كما في 
 م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 
 

 كما في
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 129,197,803  119,008,241 السنة  / الرصيد في بداية الفترة
 (2,914,592)  3,269,315 حصة الشركة م  نتائج أحمال الشركة الزميلة

 (299,501)  - حصة الشركة م  الدخل الشامل اآلخر
 (669,469)  (502,102) إطفاي موجودات غير ملموسة 

 -  (41,815,432) إستبعادات 
 (6,306,000)  (4,204,000) توزيعات أرباح مستلمة

 119,008,241  75,756,022 الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 
 

 استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -8

 م2020سبتمبر  30 
 جعة()غير مرا

 م2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

    التكلفة
 56,640,803  77,919,964 السنة  /الرصيد في بداية الفترة

 22,899,964  4,794,584 إضافات خ ل الفترة / السنة
 (1,620,803)  - إستبعادات خ ل الفترة / السنة

 77,919,964  82,714,548 السنة   /الرصيد في ن اية الفترة

    

أرباااح غياار محققااة ماان اسااتثمارات فااي أدوات حقااوق  /خسااائر( )
 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   

 (3,493,268)  4,840,949 السنة /الرصيد في بداية الفترة 
 8,334,217  (11,019,007) السنة  /صافي الحركة خ ل الفترة 

 4,840,949  (6,178,058) السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

 82,760,913  76,536,490 السنة /القيمة الدفترية في نهاية الفترة 
 

 المالية. قحصص الملكية جميع ا مدرجة في األسوا -
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 عة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراج
 م 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  -9

 كما في 
 م2020سبتمبر  30
 غير مراجعة ((

 كما في 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة (

 279,280  39,746 النقد في الصندوق
 45,169,123  111,799,898  البنوا لدعالنقد 

 111,839,644  45,448,403 

 
 
 رأس المال  -10

رية ال سةعودي مدفوحةة  10مليةو  سة م قيمةة كةل سة م  55يتةألف رأس المةال مة   م2019ديسةمبر  31 و م2020 سةبتمبر 30كما في 
 بالكامل.

 
 

 

 احتياطي نظامي  -11

ج ألحكةام نظةام الشةركات فةي المملكةة العربيةة السةعودية والنظةام األساسةي للشةركة، يجةب تجن السةنوي حلةك  الةربح٪ مة  صةافي 10يةب وفقا
 ٪ مةة  رأس المةةال30االحتيةةاطي  متةةك بلةةراألقةةل إلةةك اححتيةةاطي النظةةامي ويجةةوز أ  تقةةرر الجمعيةةة العموميةةة العاديةةة وقةةف  ةةلا التجنيةةب 

 .المدفوع
 
 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين  -12

 المنافع المحددة للموظفي  كما يلي: اتالتزامالحركة في إ  
 

 كما في 
 م2020 سبتمبر 30
 غير مراجعة ((

 كما في 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة (

 7,424,218  4,319,299 السنة / الرصيد في بداية الفترة
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 1,424,060  677,197  تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

 -  (1,219,733)  بيع الشركة التابعةإستبعادات 
    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 13,596  - )األرباح( / الخسائر احكتوارية 

    الحركة في النقد

 (4,542,575)  (1,065,481) السنة / المدفوع خ ل الفترة

 4,319,299  2,711,282 السنة / الفترة نهايةالرصيد في 

 

األوليةةة الربةةع سةةنوية، تةةم قيةةاس صةةافي التزامةةات المنةةافع المحةةددة للمةةوظفي  باالسةةتناد الةةك دراسةةة التقيةةيم ألغةةراض إحةةداد التقةةارير 
 احكتواري اللي تم اجرائه في ن اية السنة السابقة.

 

 
 

13/18 



 

     
  

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( لمختصرة )غيراإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

  زكاة مستحقة -13

 حركة المخصص  (أ
 كما في 

 م2020 سبتمبر 30
 غير مراجعة ((

 كما في 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة (

 5,177,386  4,403,004 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 4,808,532  9,248,218 السنة / الفترةالمكو  خ ل 

 -  (524,495) بيع الشركة التابعةإستبعادات 

 (5,582,914)  (3,704,086) السنة / المدفوع خ ل الفترة

 4,403,004  9,422,641 السنة / الرصيد في نهاية الفترة

 
 الموقف الزكوي (ب

 م.2018ديسمبر  31م، والسنة المنت ية في 2015حتك  1999 ديسمبر 31أن ت الشركة وضع ا الزكوي للسنوات المنت ية في 
 

 ،سةعودي رية ال مليةو  4 بمبلر م2017م حتك 2014أصدرت ال يئة العامة للزكاة الدخل مطالبة بفروق زكوية ح  السنوات م  
 ه.بتقديم إحتراض حلك الربط الزكوي واللي ال يزال تحت الدراسة م  قبل ال يئة حتك تاريخ قامت الشركةو
 

 م وحصلت حلك ش ادة الزكاة.2019ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم احقرار الزكوي للسنة المنت ية في 

 
 

 )استبعاد شركة تابعة( العمليات غير المستمرة -14

٪ في رأسمال شركت ا التابعة ش شةركة 80الشركة بيع حصة ملكية المجموحة البالغة  إدارةم قرر مجلس 2020يونيو  10بتاري   -
مليةو  لاير سةعودي  14,36السلع الكمالية الثمينة المحدودةش، وقد بلر نصيب المجموحة مة  القيمةة العادلةة للشةركة التابعةة مبلةر 

 مليو  لاير سعودي. 4,2  بوط في القيمة بمبلرمما نتج حنه خسارة 

مة  رأسةمال شةركت ا التابعةة  ٪80غةة م وافقت الجمعية العامة للمجموحة حلك بيع حصةة المجموحةة البال2020يوليو  15بتاري   -
 14,36ي، مقابةل الةدكتور / محمةد أحمةد حسة  فتيحة دارة)شةركة تجةارة السةلع الكماليةة الثمينةة المحةدودة( إلةك حضةو مجلةس اح

 مليو  لاير سعودي.

البيةع كمةا  ةو تم توقيع حقةد بيةع مبةدئي بةي  المجموحةة والةدكتور / محمةد أحمةد حسة  فتيحةي الحتمةاد م 2020 يوليو 16بتاري   -
 ملكور أح  .
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 استبعاد شركة تابعة( )تتمة() العمليات غير المستمرة -14
 

 م2020 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 5,709,226 ممتلكات ومعدات

 7,694,898 موجودات ح  استخدام

 19,485,956 مخزو 

 3,449,566 لمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرع

 1,768,645 نقد وما في حكمه

 (6,420,316) التزامات حقود ايجار 

 (1,366,462) منافع المحددة للموظفي صافي التزامات ال

 (6,367,957)   لمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرع

 (748,748) زكاة مستحقة 

 23,204.808 صافي الموجودات والمطلوبات

 (4,640,965) يخصم: حقوق الملكية غير المسيطرة 

 18,563,843 المبلغ الدفتري لصافي الموجودات والمطلوبات المباعة 

 14,360,000 يخصم: المقابل

 4,203,843 الخسارة من اإلستبعاد

 
 للفترة من العمليات غير المستمرة صافي الخسارة 14-1

 

 لفترة التسعة أشهر  
 سبتمبر 30المنتهية في 

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 21,762,736  8,631,983 ايرادات

 (22,275,603)  (10,668,014) مصاريف 

 -  (4,203,843) احستبعاد خسارة

 (512,867)  (6,239,874) الخسارة قبل الزكاة 

 (450,566)  (225,000) الزكاة

 (963,433)  (6,464,874) الخسارة من العمليات غير المستمرة

 
 العمليات غير المستمرةالتدفقات النقدية من  14-2

 ر المستمرة التالية:تتضم  قائمة التدفقات النقدية العمليات غي
 لفترة التسعة أشهر  

 سبتمبر 30المنتهية في 

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 4,972,569   3,649,449 التدفقات النقدية م  األنشطة التشغيلية

 (17,978,011)   (506,754) التدفقات النقدية م  األنشطة االستثمارية

 11,886,140   (2,502,462) طة التمويليةالتدفقات النقدية م  األنش

 640,233   (1,119,302) 

 
15/18 



 

     
  

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 ()باللاير السعودي
 
 ربحية السهم  -15 

 يةةتم احتسةةاب الةةربح األساسةةي والمخفةةض للسةة م مةة  صةةافي الةةربح للفتةةرة وللةةا بقسةةمة صةةافي الةةربح للفتةةرة العائةةد إلةةك المسةةا مي  
م 2020سةبتمبر  30مليةو  سة م كمةا فةي  55في الشركة األم حلك المتوسط المرجح لعدد األس م العادية، بلغةت األسة م المصةدرة 

 مليو  س م(.  55م: 2019سبتمبر  30)

 
 والقيمة العادلةالمخاطر  إدارة -16

ج للقيود  المخاطر جزي م  أنشطة المجموحة وتُدار م  خ ل آلية متواصلة تتكو  م  تحديد المخاطر ثم تقييم ا ثم متابعت ا وفقا
تحقي  أرباح. ا  المجموحة معرضة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموحة حلك  إدارةوالضوابط األخرع المعتمدة. إ  حملية 

 لمخاطر السوق ومخاطر العم ت ومخاطر االئتما  ومخاطر السيولة.
 

 مخاطر السوق
إ  مخاطر السوق  ي مخاطر تلبلب القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. تتضم  أسعار السوق ث ث 

ة، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع ومخاطر األسعار األخرع مثل مخاطر أسعار أنواع م  المخاطر  ي: مخاطر أسعار العمول
 أدوات حقوق الملكية. إ  األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق  ي ادوات ملكية بالقيمة العادلة م  خ ل الدخل الشامل اآلخر.

 

 مخاطر العمالت
يجة لتقلبات أسةعار صةرف العمة ت األجنبيةة. إ  المجموحةة معرضةة لمخةاطر تتمثل مخاطر العم ت في تلبلب قيمة أداة مالية نت

تقلبات أسعار صرف العم ت خ ل دورة أحمال ا العادية. إ  المخاطر المتعلقة بتقلبةات العملةة المرتبطةة بةاألدوات الماليةة تتركةز 
لمجموحة الرئيسةية فةي سةوق األسة م تتركةز فةي في تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموحة الخارجية، حيث أ  استثمارات ا

ج لألوضةةاع االقتصةةادية  البورصةةة المصةةرية وبالتةةالي تتةةأثر قيمت ةةا العادلةةة بسةةعر صةةرف الجنيةةه المصةةري مةة  فتةةرة ألخةةرع طبقةةا
 والسياسية بجم ورية مصر العربية. تعتبر المجموحة أ  معظم استثمارات ا ألغراض استراتيجية طويلة األجل.

 

 ئتمانمخاطر اال
تتمثل مخاطر االئتما  في اخفاق طرف فةي أداة ماليةة فةي الوفةاي بالتزامةه والتسةبب فةي تكبةد الطةرف اآلخةر خسةارة ماليةة. تعمةل 

 أ  مخاطر االئتما  محدودة نظراج أل  مبيعات المجموحة نقدية. دارةالمجموحة حلك الحد م  مخاطر االئتما . تعتقد اح
 

 مخاطر السيولة
لسةةيولة فةةي حةةدم قةةدرة المجموحةةة حلةةك مقابلةةة التزامات ةةا المتعلقةةة بالمطلوبةةات الماليةةة حةةال اسةةتحقاق ا. تةةتم مراقبةةة تتمثةل مخةةاطر ا

 حلك التأكد م  توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئ ا. دارةاحتياجات السيولة حلك أساس ش ري وتعمل اح
 

 

ديسةةمبر  31م )2020 سةةبتمبر 30مليةةو  لاير سةةعودي كمةةا فةةي  20,9والبالغةةة  للمجموحةةةتتكةةو  المطلوبةةات الماليةةة المتداولةةة 
لمةم  دائنةة تجاريةة وأرصةدة دائنةة أخةرع  -الجةزي المتةداول  -مليو  لاير سةعودي(، مة  التزامةات حقةود إيجةار  29,6م: 2019

شة راج مة  تةاري  قائمةة المركةز  12ة خ ل وزكاة مستحقة. م  المتوقع م  الناحية الفعلية أ  يتم سداد جميع  ل  المطلوبات المالي
 المالي األولية الموحدة المختصرة وتتوقع المجموحة أ  يكو  لدي ا أموال كافية للقيام بللا.

 

ديسمبر  31م )2020 سبتمبر 30مليو  لاير سعودي كما في  3,6تتكو  المطلوبات المالية غير المتداولة للمجموحة والبالغة 
الجزي الغير متداول.  - سعودي( م  صافي التزامات المنافع المحددة للموظفي  وإلتزامات حقود إيجار لاير مليو  12,5م: 2019

ج للتاري  الفعلي النت اي فترة خدمة الموظفي  ويتم سداد التزامات حقود احيجار حن د يتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظفي  وفقا
 استحقاق ا.

 

 مخاطر أسعار األسهم
مجموحةةة معرضةةة لمخةةاطر أسةةعار السةةوق حلةةك اسةةتثمارات ا فةةي األسةة م المتداولةةة والناشةةئة حةة  حةةدم القةةدرة حلةةك تحديةةد القيمةةة ال

 العليا بصورة منتظمة. دارةالمستقبلية لألس م المتداولة. يتم رفع تقارير ح  االستثمار في األس م المتداولة إلك اح
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  كة مساهمة سعودية()شر

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
   ) تتمة( والقيمة العادلة المخاطر إدارة -16

 

 

 مخاطر رأس المال إدارة
العائد الك مسا مي الشركة واالحتياطي النظامي م  رأس المال  تتكو  حقوق الملكيةموحة مخاطر رأس مال المج إدارةلغرض 
رأس  إدارةإ  ال دف الرئيسي م   ادوات ملكية بالقيمة العادلة م  خ ل الدخل الشامل اآلخر.واحتياطي تقييم واألرباح المبقاة األم 

 .المسا مي المال  و تعظيم حقوق 
 

وم  أجل الحفاظ  صادية ومتطلبات التع دات المالية، يكل رأس المال في ضوي التغيرات في الظروف االقتتدير المجموحة وتعدل 
 حلك  يكل رأس المال أو تعديله م  الممك  أ  تعدل المجموحة توزيعات األرباح للمسا مي  أو إصدار أس م جديدة. 

 

مخةةاطر رأس المةةال. تبقةةك  إدارةي تحقيق ةةا بمةةا يتصةةل مةةع لةةيس لةةدع المجموحةةة  يكةةل رأس مةةال بأ ةةداف محةةددة أو معةةدالت ينبغةة
االستراتيجية الكلية للمجموحة كما  ي حليه دو  تغيير ح  السنة الماضية. يتكو   يكل رأس المال م  حقوق الملكيةة )التةي تتكةو  

تقيةيم أدوات ملكيةة بالقيمةة العادلةة احتيةاطي وواألربةاح المبقةاة  الشةركة األم يالعائد إلك مسا م م  رأس المال واالحتياطي النظامي
 م  خ ل الدخل الشامل اآلخر(.

 
 القيمة العادلة

إ  القيمة العادلة  ي السعر اللي يتم تسةليمه لبيةع أحةد الموجةودات أو يةتم دفعةه لتحويةل أي مة  المطلوبةات فةي معاملةة فةي ظةروف 
لا النحو، يمك  ا  تنشأ الفروقات بي  القيم الدفتريةة وتقةديرات احتيادية منتظمة بي  المشاركي  في السوق في تاري  القياس. وحلك  

القيمةةة العادلةةة. يقةةوم تعريةةف القيمةةة العادلةةة حلةةك اسةةاس القيةةاس المسةةتند إلةةك السةةوق واحفتراضةةات التةةي يسةةتخدم ا المشةةاركو  فةةي 
 السوق.

 

 :ك المدخ ت المستخدمة في طرق التقييم كما يليتصنف القيم العادلة ضم  مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداج ال

 المستوع االول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية. -
المستوع الثاني: أساليب تقييم تعتمد حلك مدخ ت تؤثر حلةك القيمةة العادلةة ويمكة  م حظت ةا بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر فةي  -

 السوق.
ث: أساليب تقييم تعتمد حلك مدخ ت تؤثر حلك القيمة العادلة وال يمك  م حظت ا بشكل مباشر أو غيةر مباشةر فةي المستوع الثال -

 السوق.
 

 م.2020 سبتمبر 30لم يك   ناا تحوي ت ما بي  المستوع األول والمستوع الثاني والمستوع الثالث خ ل الفترة المنت ية في 
 

المالية للمجموحة بالتكلفة المطفأة بإستثناي احستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة تدرج جميع الموجودات والمطلوبات 
ج لسعر الس م في تاري  التقرير.حيث أن ا م  خ ل الدخل الشامل اآلخر   مدرجة في سوق نشط ويتم تقييم ا وفقا

 
 
 (19 -تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -17

( في االسةتمرار والتطةور، ولةللا مة  الصةعب اآل  تحديةد تةأثير  وفترتةه حلةك 19 -ا المستجد )كوفيد ال يزال تفشي فيروس كورون
االنشطة التجارية واالقتصادية. وتعتبر المجموحة أ  انتشار الفيروس ال يمك  تحديد أثةر  حلةك القةوائم الماليةة للمجموحةة. حيةث ا  

التطورات المستقبلية والتي يصعب التنبؤ ب ا في الوقت الحةالي. وبةالنظر إلةك فترة ومدع انتشار الفيروس غير معروفة وتعتمد حلك 
استمرار حدم التأكد االقتصادي، ف  يمك  إحطاي تقدير موثوق ح  تأثير  لا الفيروس حتك تاري  احتماد  ل  القوائم الماليةة األوليةة 

 الية المستقبلية والتدفقات النقدية والحالة المالية للمجموحة.الموحدة المختصرة. ا   ل  التطورات يمك  أ  تؤثر حلك النتائج الم
 

  ةةةل  القةةةوائم الماليةةةة حلةةةك المجموحةةةة أ  تفشةةةي الوبةةةاي واآلثةةةار الناتجةةةة حنةةةه حتةةةك اآل  ال تسةةةتدحي التعةةةديل  إدارةوحليةةةه تةةةرع 
 األولية المختصرة.
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات
 م 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 
 
 حداث الحقة  أ -18

تعيةي   م2020أكتةوبر 21كة مجموحةة فتيحةي القابضةة بتةاري  شةر إدارةبنايج حلك توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، قرر مجلس 
ج للعضةو المسةتقيل  دارةالسيدة/ بيا  حادل محمد فقيه )حضةو غيةر تنفيةلي( فةي المقعةد الشةاغر بمجلةس اح دارةحضو مجلس اح خلفةا

م حتةك ن ايةة دورة المجلةس الحاليةة 2020أكتةوبر  25الدكتور/ محمد أحمد حس  فتيحي )حضةو تنفيةلي( وللةا احتبةاراج مة  تةاري  
 .ن ائية وسوف يعرض  لا التعيي  حلك أول اجتماع للجمعية العامة حقرار  تعد  موافقة المجلس ال إ م.2022إبريل  21بتاري  

 

م قرر مجلس إدارة المجموحة توزيع أربةاح نقديةة حلةك مسةا مي المجموحةة حة  النصةف األول مة  حةام 2020نوفمبر  10بتاري  
  للة. 20م، حصة الس م الواحد م  التوزيع 2020

 
 
 لمقارنة  أرقام ا -19

 ، وللةا فيمةا يتعلة  بالعمليةات الغيةر مسةةتمرةة الحاليةةفتةرالمقارنةة ليتسةنك مقارنت ةةا بأرقةام ال فتةراتتةم احةادة تبويةب بعةض أرقةام 
 .(14إيضاح رقم )

 
 
 المختصرةالموحدة اعتماد القوائم المالية األولية  -20

 م.10/11/2020 تاري  فك دارةاحمجلس  احتمدت  ل  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة م  قبل
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