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 (شركة مساهمة سعودية)
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 مجموعة فتيحي القابضة شركة

 (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة) المختصرةالموحدة  األوليةالقوائم المالية 

 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

 م9002 سبتمبر 30اشهر المنتهيتين في  الثالثة والتسعةلفترتي 

 

 
 فهرس
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 2 األولية الموحدة المختصرة عن فحص القوائم المالية مراجع الحسابات المستقل تقرير- 

   

 3 (غير مراجعة) المختصرة الموحدة األوليةقائمة المركز المالي - 
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 6 ( غير مراجعة)المختصرة الموحدة  األوليةقائمة التدفقات النقدية - 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 (مراجعة غير)المختصرة القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات مختارة حول 
  م9002 سبتمبر 30في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 التكوين والنشاط -0

ة ي ش ركة مس اةمة س عودية مس جلة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية "( الش ركة األم"أو " الشركة)"القابضة شركة مجموعة فتيحي 
الص ادر ف ي مدين ة ج دة  4333315821ةـ والسجل التجاري رق م 8481رمضان  2بتاريخ  8351بموجب القرار الوزاري رقم 

 .(م8222فبراير  5الموافق )ةـ 8482شعبان  2بتاريخ 
 

 :فيما يلي وشركات ا التابعةلشركة تتمثل أنشتة ا

 ،المشاركة بت سيس الشركات واتستثمار في ا بنسبة تمكن الشركة من اتدارة والسيترة علئ تلت الشركات -أ 

 ،تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوةرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة -ب 

 ،ستحضرات التجميلتجارة الجملة والتجزئة في العتور وأدوات وم -ج 

 ،تجارة الجملة والتجزئة في األواني المنزلية وأدوات المائدة والتح  وال دايا واألقمشة والملبوسات -د 

 ،تجارة الجملة والتجزئة في اآلتت التبية والجراحية واألترا  الصناعية وأج زة المعوقين ولوازم المستشفيات -  

 ،ة وخدمات ا ومستلزمات اإقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائم -و 

 ،إنشا  وتملت وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الت ةيل التبي -ز 

 .تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغكائية ب نواع ا وإقامة وإنشا  المراكز التجارية وإدارت ا -ح 
 

ب .مارة منتقة مكة المكرمة، صتريق المدينة، شمال إ حي القابضة،مبنئ شركة مجموعة فتي يقع المركز الرئيسي في جدة،
 .المملكة العربية السعودية -28468جدة  -2636

 
 أسس إعداد القوائم المالية -9

 بيان االلتزام 9-0

م د ف ي المعت" التقري ر الم الي األول ي( "34)وفق ا لمعي ار المحاس بة ال دولي رق م  المختص رةالموحدة  األوليةتم إعداد القوائم المالية 
والمع  ايير ( المعي  ار ال  دولي للتقري  ر الم  الي ال  ك  يح  دد الح  د األدن  ئ لمحتوي  ات التقري  ر الم  الي األول  ي)المملك  ة العربي  ة الس  عودية 

 "(.ال يئة)"وايصدارات األخر  المعتمدة من ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
 

 

جميع المعلومات وايفصاحات المتلوبة للمجموع ة الكامل ة م ن الق وائم المالي ة  ت تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
ديس مبر  38المعدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتم قرا ت ا بالتوافق مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 س  بتمبر 33ل  كلت، ف  ان نت  ائج الفت  رة األولي  ة الموح  دة المنت ي  ة ف  ي اض  افة "(. الق  وائم المالي  ة الموح  دة الس  نوية اتخي  رة)"م 2381
 .م 2382ديسمبر  38قد ت تعتبر مؤشرا  دقيقا  علئ النتائج المتوقعة للسنة المالية المنت ية في  م2382

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 9-9

 .دي، وةئ العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعةتم عرض ةك  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعو

 

 أساس القياس 9-3

قائم ة ف ي  ال واردة التالي ة ال ام ة البن ود ماع دا تم إعداد القوائم المالي ة األولي ة الموح دة المختص رة عل ئ أس اس التكلف ة التاريخي ة
 :(غير مراجعة)المختصرة المركز المالي األولية الموحدة 

  .العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في ايستثمار قياس يتم -

 اتئتم ان وح دة تريق ة باس تخدام المس تقبلية لاللتزام ات الحالي ة المح ددة للم وظفين بالقيم ة المن افع بإلتزام ات اتعت را  ي تم -
 .المتوقعة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (سعودية شركة مساهمة)

 

 (مراجعة غير)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)
 
 

 (تتمة)أسس إعداد القوائم المالية  -9

 

 أساس التوحيد 9-1
 كم  ا ف  ي "( المجموع  ة)"للش  ركة وش  ركات ا التابع  ة  األولي  ة لق  وائم المالي  ةتش  تمل الق  وائم المالي  ة األولي  ة الموح  دة المختص  رة عل  ئ ا

تتحقق السيترة عندما تمتلت المجموعة أو يكون ل ا الحق ف ي العوائ د المتغي رة نتيج ة معامالت  ا م ع الش ركة . م2382 سبتمبر 33
. ل ممارس ة نفوكة ا عل ئ الش ركة المس تثمر ب  االمستثمر ب ا، ويكون لد  المجموعة الق درة عل ئ الت  ثير ف ي ة ك  العوائ د م ن خ ال

 :كا ـ وفقت إكا ـ كان لد  المجموعةوبشكل خاص فإن المجموعة تسيتر علئ المنش ة المستثمر ب ا إ
 

حق وق قائم ة تعت ي المجموع ة الق درة الحالي ة لتوجي ه النش اتات كات الص لة بالمنش  ة : مث ل)نفوك علئ المنش ة المستثمر ب  ا  •
 (.المستثمر ب ا

 .حق أو حقوق الحصول علئ عوائد متغيرة نتيجة اتشترات مع المنش ة المستثمر ب ا •
 .القدرة علئ استخدام نفوكةا علئ المنش ة المستثمر ب ا في الت ثير علئ عوائدةا •
 

يك ون ل د  وم ن أج ل تعزي ز ة كا اتفت راض وعن دما . بشكل عام، ةنات افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إل ئ الس يترة
المجموعة مستو  أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشاب ة ف ي الش ركة المس تثمر ب  ا، ف إن المجموع ة ت خ ك ف ي اتعتب ار 
جمي  ع الحق  ائق والظ  رو  كات الص  لة عن  د تقي  يم م  ا إكا ك  ان ل  د  المجموع  ة نف  وكا  عل  ئ المنش   ة المس  تثمر ب   ا، وة  ك  الحق  ائق 

 :والظرو  تشمل ما يلي
 

 .لترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق ل م التصويت في الشركة المستثمر ب اا •
 .الحقوق التي تنش  عن الترتيبات التعاقدية األخر  •
 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة •

 
أم ت عن دما تش ير الحق ائق والظ رو  أن  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إكا كانت ت تزال تمارس سيترة علئ المنش ة المستثمر ب  ا

يبدأ توحي د الش ركة التابع ة اعتب ارا  م ن ت اريخ س يترة المجموع ة عل ئ . ةنات تغيرا  في عنصر أو أكثر من عناصر السيترة الثالثة
  يراالمص  ي  تم إدراج الموج  ودات والمتلوب  ات وايي  رادات و. الش  ركة التابع  ة وتس  تمر حت  ئ زوال الس  يترة عل  ئ الش  ركة التابع  ة

الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة م ن ت اريخ اس تحواك المجموع ة 
 . علئ السيترة وحتئ تاريخ فقدان المجموعة للسيترة علئ الشركة التابعة

 

امل اآلخر بين المساةمين في الشركة األم للمجموعة والحق وق غي ر يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الش
المسيترة حتئ لو أن ةكا التوزيع قد يؤدي إلئ عجز في رصيد الحقوق غير المسيترة، وإكا تتلب اتمر يتم إج را  تع ديالت عل ئ 

التابع ة م ن أج ل التوفي ق ب ين سياس ات ا  القوائم المالية للشركات التابعة في حالة وج ود فروق ات جوةري ة ب ين الش ركة األم والش ركة
  يراي  تم اس  تبعاد جمي  ع الموج  ودات والمتلوب  ات وحق  وق الملكي  ة وايي  رادات والمص  . المحاس  بية والسياس  ات المالي  ة للمجموع  ة

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

 .ي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة و الكي ت يؤدي إلئ فقدان السيترة ضمن حقوق الملكيةتتم معالجة أ
 

والمتلوب  ات وأي ( بم  ا في   ا الش   رة إن وج  دت)إكا فق  دت المجموع  ة الس  يترة عل  ئ ش  ركة تابع  ة فإن   ا تق  وم باس  تبعاد الموج  ودات 
األرب اح أو قائم ة سجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد الس يترة ف ي مكونات أخر  لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم ت

 .ويتم تسجيل أي حصة من اتستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. األولية الموحدة المختصرةالخسائر 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 (مراجعة غير)المختصرة الموحدة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)
 
 

 (تتمة)أسس إعداد القوائم المالية  -9

 
 (تتمة) أساس التوحيد 9-1

 
 :فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة

 
 
 

 اسم الشركة

 
 
 

 بلد التأسيس

 نسبة ملكية مباشرة
كما  وغير مباشر

 سبتمبر 30 في
 م9002

 
نسبة ملكية مباشرة 

ديسمبر  30كما في 
 م9002

 
 
 

 النشاط

شركة ص دوق العالمي ة 
 لالستثمارات القابضة

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

تم  ارس الش  ركة حالي  ا نش  ات المش  اركة بت س  يس  833٪ 000٪
 .الشركات واتستثمار في ا

ش  ركة فتيح  ي للتجزئ  ة 
 شركة شخص واحد

لمملكة جدة ـ ا
 العربية السعودية

البيع بالتجزئة لل كةب والمج وةرات والمص وغات  833٪ 000٪
 والمعادن الثمينة

ش    ركة تج    ارة الس    لع 
الكمالي           ة الثمين           ة 

 المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

بي   ع وش   را  المع   ادن الثمين   ة واألحج   ار الكريم   ة  13٪ 20٪
 .والمجوةرات

ـ المملكة جدة  شركة محبات التجارية
 العربية السعودية

تج     ارة الجمل     ة والتجزئ     ة ف     ي اتكسس     وارات  833٪ 000٪
والس    اعات واألوان    ي المنزلي    ة وأدوات المائ    دة 

 .والتح  والمرايا والملبوسات الجاةزة

شركة توتين السعودية 
 للصيانة والتشغيل

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

ة وص  يانة المكيف  ات تق  ديم خ  دمات الص  يانة العام   833٪ 000٪
والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات 
والمب   اني والمح   الت وص   يانة اآلتت والمع   دات 
والمركب      ات واألج       زة والخ      دمات التجاري      ة 
والتص    دير والتس    ويق للغي    ر وتش    غيل المب    اني 

 (.لم تمارس الشركة نشات ا بعد)والمحالت 

 
 

 فتراضات الهامةاستخدام االحكام والتقديرات واإل - 3

يتتلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموع ة م ن اتدارة اس تخدام أحك ام وتق ديرات وافتراض ات ت ؤثر ف ي تتبي ق 
وايفص  احات المرفق  ة وايفص  اح ع  ن   يراوالمص  السياس  ات المحاس  بية والمب  الر المدرج  ة للموج  ودات والمتلوب  ات وايي  رادات 

 .قد تختل  النتائج الفعلية عن ةك  التقديرات. المحتملةالمتلوبات 
 

ان األحكام والتقديرات ال امة والتي اس تخدمت ا اتدارة عن د تتبي ق السياس ات المحاس بية للش ركة وت رق اتحتس اب والمص ادر ال ام ة 
ديس مبر  38الس نوية اتخي رة للس نة المنت ي ة ف ي لحاتت عدم الت كد من التقديرات كانت مماثلة لتلت المبينة في الق وائم المالي ة الموح دة 

م، بإستثنا  اتحكام الجديدة ال امة والمصادر الرئيس ية لح اتت ع دم الت ك د م ن التق ديرات المتعلق ة بتتبي ق المعي ار ال دولي رق م 2381
 .أدنا  (4)والمبينة في اتيضاح رقم ( 86)
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (سعودية شركة مساهمة)

 

 (غير مراجعة)إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة - 1

المالي ة األولي ة الموح دة المختص رة م ع تل ت المتبع ة ف ي اع داد تتوافق السياسات المحاسبية وترق اتحتساب المتبقة في اعداد الق وائم 
م، باس تثنا  م ا يتعل ق بتتبي ق المع ايير الجدي دة الت ي 2381ديس مبر  38القوائم المالي ة الموح دة الس نوية للمجموع ة للس نة المنت ي ة ف ي 

ألي معي ار أو تفس ير أو تع ديل آخ ر ص در ولك ن ل م لم تقم المجموعة ب التتبيق المبك ر  .م2382يناير  8دخلت حيز التنفيك اعتبارا  من 
 . يدخل حيز التنفيك

 
 "اإليجار عقود" ( 00 ( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

باس تخدام تريق ة التح ول  م2382يناير  8من  عقود اييجار( 86)ير المالي رقم للمعيار الدولي للتقر يقامت المجموعة بالتتبيق األول
م غي ر 2381رق ام المقارن ة للس نة المالي ة أن او نتيج ة ل كلت، ف . ددة ف ي المعي ارحسبما تس مح ب ه احك ام التح ول المح  المبستة المعدلة

باتعترا   المست جر يقوم. اييجار عقود عن للمحاسبة وحيد نموكج للمست جرين )86( رقم المالية رللتقاري الدولي المعيار يقدم. معدلة
 التزام ه بس داد  يمث ل ال كي اييجار التزام إلئ باتضافة الصلة كو اتصل استخدام في حقه يمثل الكي اماتستخد بحق المتعلق األصلب

 تريق ة تبق ئ .المنخفض ة القيم ة كات للموجودات اييجار وعقود األجل قصيرة اييجار لعقود اختيارية إعفا ات توجد .اييجار دفعات
 أو تم ويلي عق ود إيج ار إل ئ اييج ار عق ود تص ني  ف ي الم ؤجرون يس تمر أي - الحالي للمعيار مشاب ة المؤجر من المتبعة المحاسبة

 .تشغيليي
 

 :، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية (86)عند تتبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اييجار كات الخصائص المتشاب ة الئ حد معقول -

جل كات مدة ايجار متبقية  كعقود ايجار قصيرة األ( 87)ي رقم المحاسبة عن عقود اييجار التشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة الدول -

 .م2382يناير  8ش ر كما في  82تقل عن 

 .استبعاد التكالي  المباشرة اتولية لقياس اصل حق اتستخدام في تاريخ التتبيق اتولي -

 .عقد اييجار او ان ائه  خر في تحديد مدة عقد اييجار الكي يتضمن خيارات تمديداستخدام اتدرات المت  -
 

ايضافي، وةو المع دل ايقتراض تم خصم مدفوعات اييجار باستخدام معدل  (86)الدولي للتقرير المالي رقم  عند التحول إلئ المعيار
علئ أص ل كو قيم ة مماثل ة ف ي بيئ ة اقتص ادية مماثل ة م ع ش روت  الكي يتعين علئ المست جر دفعه تقتراض األموال الالزمة للحصول

 . وأحكام مماثلة
 

 .قامت المجموعة بايستفادة من الت خر في تحديد فترة اييجار عند األخك في ايعتبار إختيارات اما إن ا  أو تمديد عقود اييجار
 

 اييج  ارم  ع التزام  ات عق  ود ( 87)ب معي  ار المحاس  بة ال  دولي التش  غيلية بموج   اييج  اريوض  ح الج  دول الت  الي تس  وية التزام  ات عق  ود 
 :م2382يناير  8في ( 86)بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 م9002يناير  0  

 2403320813  م2381ديسمبر  38كما في  سنوات القادمة 3ة خالل الـ يجار التشغيلياجمالئ التزامات عقود اي

 :استثنا  اتعترا 

  قصيرة اتجل المثبتة علئ اساس القست الثابت كمصرو  اييجارد عقو -

 
(5480137) 

 2307270346  متلوبات اتيجار التشغيلي قبل الخصم
 (203320225)   ضافئمخفضة باستخدام معدل اتقتراض اي

 90,721,090  م2382يناير  8المثبته كما في  اييجارالتزامات عقود 

 

كموجودات حق استخدام الئ جانب اتلتزامات المقابلة ل ا في تاريخ توفر الموجودات الم ؤجرة لالس تخدام م ن  جارايييتم اثبات عقود 
ي تم اثب ات أعب ا  التموي ل ف ي قائم ة األرب اح أو الخس ائر . يتم تخصيص ك ل دفع ة ايج ار ب ين اتلت زام و أعب ا  التموي ل .قبل المجموعة

ي تم اس ت الت موج ودات ح ق ايس تخدام عل ئ م د  العم ر اتنت اجي المق در ل  ا أو م دة . الت  جير اتولية الموحدة المختصرة خالل فترة
 .أي ما أقصر علئ أساس القست الثابت اييجار
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة

  (شركة مساهمة سعودية)
 

 (ةمراجع غير)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)

 
 

 (تتمة)  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة -1

 
 (تتمة) "اإليجار عقود" ( 00 ( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 
يج ار مس ددة ف ي أو ا لي يلتزام عقد اييجار، أي دفعاتيتم قياس موجودات حق ايستخدام مبدئي  بالتكلفة التي تشمل مبلر القياس األو

إن )يجار مستلمه، أي تكالي  مباش رة أولي ة ، و تك الي  تفكي ت و إزال ة األص ل مح ل العق د اناقصا أي حوافز  قبل تاريخ بد  اييجار
 (.وجدت

 

ناقص ا  ( ا في كلت الدفعات الثابتة ف ي جوةرة ابم)،علئ صافي القيمة الحالية لدفعات ثابتة (إن وجدت)تشمل التزامات عقود اييجار ،
أي حوافز ايجار مدينة، دفع ات اييج ار المتغي رة الت ي تعتم د عل ئ مؤش ر او مع دل ، مب الر يتوق ع دفع  ا بواس تة المس ت جر بموج ب 

معقول ة، و دفع ات  ضمانات القيمة المتبقي ة، س عر ممارس ة خي ار الش را  إكا ك ان المس ت جر مت ك دا  م ن ممارس ة ة كا الخي ار بص ورة
 .الغرامات الخاصة بإن ا  عقد اييجار، اكا كانت شروت اييجار تظ ر ممارسة المست جر لخيار اتن ا 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل و عقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

دات منخفض ة القيم ة ، ة ي العناص ر الت ي الموجو. ش ر أو أقل 82عقود اييجار قصيرة األجل، ةي عقود ايجار ل ا مدة إيجار تبلر 

و يتم اثبات ال دفعات المرتبت ة بعق ود . دنئ للرسملة و تعتبر غير م مة لقائمة المركز المالي للمجموعة ككللبي حد المجموعة األت ت

األولي  ة الموح  دة  اييج  ار قص  يرة اتج  ل و عق  ود اييج  ار منخفض  ة القيم  ة عل  ئ أس  اس القس  ت الثاب  ت ف  ي قائم  ة األرب  اح أو الخس  ائر

 .المختصرة

 

 دفعات اإليجار المتغيرة  

ي  تم إدراج ة  كا الم  دفوعات ف  ي قائم  ة . تحت  وي بع  ض عق  ود اييج  ار عل  ئ دفع  ات متغي  رة مرتبت  ة بإس  تخدام أو أدا  األص  ل الم  ؤجر

 .األرباح أو الخسائر األولية الموحدة المختصرة

 

 خيار تجديد و انهاء عقد اإليجار

قد اييجار ، ت خك اتدارة كافة الحقائق و الظرو  كات العالقة التي تحق ق ح افزا  اقتص اديا  لممارس ة خي ار التجدي د، عند تحديد مدة ع

في مدة عقد اييجار في حال م ا اكا ( أو الفترات التي تلي خيارات اتن ا )يتم تضمين خيارات التجديد . أو عدم ممارسة خيار اتن ا 

اييج ار بتقي يم م ا اكا ك ان م ن المؤك د    ق وم المجموع ة عن د ب دت(. أو ل ن ي تم إن ائ ه)  ل ة ان ي تم تجدي دلمؤك د بص ورة معقوكان م ن ا

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما اكا كان م ن المؤك د بص ورة معقول ة ممارس ة ة كا الخي ارات . بصورة معقولة ممارسة خيارات التجديد

 .حت سيترت افي الظرو  التي تقع ت ةاماكا كان ةنات تغيير 

 
 
 ممتلكات ومعدات- 1

فترة )لاير سعودي  مليون 2.3، أضافت المجموعة ممتلكات ومعدات بتكلفة م2382 سبتمبر 33المنت ية في  التسعة أش رخالل فترة 
 (.لاير سعودي مليون 8.8: م2381 سبتمبر 33المنت ية في  التسعة أش ر

 
 

 
 

 
00/02 



 

     

  

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (ساهمة سعوديةشركة م)

 
 (غير مراجعة)إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 (باللاير السعودي)

 موجودات حق االستخدام - 0

موجودات حق  
  اإلستخدام 

  2807250828 م2382يناير  8كما في 

  (2650362) يستخدامتعديل موجودات حق ا

  306440872 خالل الفترة ضافاتإ

  (808120864) استبعادات خالل الفترة

  (502880818) خالل الفترة است الت

  02,020,120 م9002 سبتمبر 30كما في 

 

 استثمارات في شركات زميلة - 7

 :تتكون اتستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي

 
 
 

 
 

 بلد التأسيس

  
شاط الن

 الرئيسي

 نسبة ملكية ٪ 

 

 سبتمبر 30
 م9002

  (غير مراجعة)

 ديسمبر 30
 م9002

 (مراجعة)

 سبتمبر 30

 م9002

 

 
 ديسمبر 30

 م9002

شركة المركز التبي الدولي 

 * (أدنا ( 8)-أ)إيضاح )

 المملكة العربية

 السعودية

 

 
إدارة وتشغيل 

 المستشفيات

 

 82,25٪  82034٪  82601330532  81508230452 

            

شركة الجو  للتنمية الزراعية 

المملكة العربية  (أدنا (( 3و2و8) -ب)إيضاح )
 السعودية

 

 
اينتاج 
 الزراعي

 84038٪  84038٪  82205660575  82208270133 

         302,370,077  301,390,911 

 

م، الموافقة 22/35/2382والتي انعقدت بتاريخ ( شركة مساةمة مقفلة) الجمعية الغير عادية لشركة المركز التبي الدولي تقرر* 
لاير سعودي، وكلت عن تريق تحويل مبلر  75303330333لاير سعودي ليصبح  61202330833زيادة رأسمال الشركة من علئ 

تم سداد ) مساةم جديد ب ا اكتتبلاير سعودي  308170533 مبلر لئضافة إ سعودي من األرباح المبقاة بايلاير 5601120433
، وكلت حيث تنازل المساةمين  (المدفوعة في حقوق المساةمين لاير سعودي، علي ان يتم إيداع فرق القيمة 8207530333 مبلر

و بالتالي أنخفضت حصة الشركة في الملكية إلئ  ية في أس م الزيادة المقترحة في رأس المال للمساةم للجديدون عن حق األوليالحالي
82.25 ٪ . 

 

 :تتكون الحصة من نتائج أعمال الفترة كما يلي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30 في

 المنتهية  التسعة أشهرلفترة  
 سبتمبر 30في 

 م9002 
  (غير مراجعة)

 م9002
 (غير مراجعة)

 
 

 م9002
 (غير مراجعة)

 
 

 م9002
 (غير مراجعة)

 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة المركز
 8106560727  8103420275  2,775,276  103810755 (أ  -7إيضاح ) التبي الدولي

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة الجو  
 304530153  8760174  3,856,173  (2380337) (ب  -7إيضاح ) للتنمية الزراعية

 (5320832)  (5320832)  (8670361)  (8670361) (ب -7ايضاح )إتفا  موجودات غير ملموسة 

 0,210,020  1,701,120  02,091,717  90,001,171 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 (غير مراجعة)إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)
 

 (تتمة)استثمارات في شركات زميلة  -7
 

 :إن الحركة في رصيد اتستثمار في شركة المركز التبي الدولي كما يلي 8/أ

سبتمبر  30كما في  
 م9002

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 30كما في  
 م9002

 (مراجعة)

 87805540886  81508230452 السنة/الرصيد في بداية الفترة

 (5270123)  - اسبية أثر التغير في السياسات المح

 87803260226  81508230452 (المعدل)الرصيد في بداية السنة 

 2206630387  8103420275 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

 407770352  - حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (8303320153)  (606620225) توزيعات أرباح مستلمة

 021,093,119  020,203,109 السنة/فترةالرصيد في نهاية ال

 

 :كما يلي( شركة مساةمة سعودية)إن الحركة في رصيد اتستثمار في شركة الجو  للتنمية الزراعية  8/ب
 

 سبتمبر 30كما في  
 م9002

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 30كما في  
 م9002

 (مراجعة)

 82106840324  82208270133 السنة/الرصيد في بداية الفترة

 503880557  8760174 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

 4450628  - حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (6620462)  (5320832) (3 -إيضاح ب )موجودات غير ملموسة إتفا  

 (402340333)  (603360333) توزيعات أرباح مستلمة

 092,027,203  099,100,171 السنة/الرصيد في نهاية الفترة

 

مبل ر  اجم الي م2382 س بتمبر 33كما في (  شركة مساةمة سعودية)بلغت القيمة السوقية العادلة لشركة الجو  للتنمية الزراعية 

 م2382 س بتمبر 33، حيث بلر سعر الس م كم ا ف ي (مليون لاير سعودي 641: م 2381ديسمبر  38)مليون لاير سعودي  648

، وبالتالي بلغت القيمة السوقية العادلة لحص ة المجموع ة ف ي (لاير سعودي 28063: م 2381يسمبر د 38)لاير سعودي  28036

 38)ملي ون لاير س عودي  23مبلر  اجمالي م2382 سبتمبر 33كما في ( شركة مساةمة سعودية)شركة الجو  للتنمية الزراعية 

 (.مليون لاير سعودي 28: م 2381ديسمبر 
 

باس تخدام تريق ة الش را  المحاس بية، ت م تس جيل ثم ن الش را  الزائ د ع ن القيم ة العادل ة لص افي الموج ودات تم احتساب اتقتن ا   2/ب

وعليه ف ان تفاص يل ص افي ، التقييم الكي أعد  استشاري مستقلمليون لاير سعودي كش رة وفقا  لتقرير  87المستحوك علي ا بمبلر 

  :كالتالي 2386مايو  22 لت ثير الجوةريالموجودات المقتناة مع القيمة العادلة في تاريخ ا
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 (مراجعة غير)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)
 
 (تتمة)زميلة استثمارات في شركات  -7

 

 

 

 القيمة العادلة

 (باللاير سعودي)

 806750463  نقد وأرصدة لد  البنوت
 202330373  كمم مدينة تجارية

 8302170125  مخزون
 7205330333  ممتلكات وآتت ومعدات وموجودات حيوية

 8303420343  (3-إيضاح ب)عالقة مع العميل  -موجودات غير ملموسة 
 603420333  عالمة تجارية -وسة غير محددة المدة موجودات غير ملم

 104820255  مصروفات زراعية مؤجلة
 802680533  مصروفات مدفوعة مقدما  

 093,019,912  إجمالي األصول

 306320643  دائنون تجاريون
 302330833  مصروفات مستحقة

 130125  مستحق ألترا  كوي عالقة
 203270323  توزيعات أرباح مستحقة

 3460323  مخصص زكاة مستحق
 206320245  قروض تويلة األجل

 302320541  مخصص مكاف ة ن اية الخدمة للموظفين

 01,132,207  إجمالي االلتزامات

 007,003,119  قيمة صافي الموجودات المقتناة

 091,021,720  القيمة الدفترية كما في تاريخ الحصول علئ ت ثير جوةري

 07,179,392  ةمبلغ الشهر

 

ملي ون لاير س عودي كم ا  825قامت الشركة بتعيين استشاري مستقل لتوزيع الزيادة في العوض للفرق بين القيمة الدفترية البالغة 
ش ركة )" -ش ركة مس اةمة س عودية  -في تاريخ الحصول علئ الت ثير الجوةري في اتستثمار في شركة الجو  للتنمية الزراعية 

سة والش رة الناتجة كم ا ف ي لشركة في القيمة الدفترية للموجودات والمتلوبات المحددة والموجودات غير الملمووحصة ا"( زميلة
تم إصدار تقري ر ن  ائي م ن المستش ار المس تقل وتوزي ع الزي ادة م تاريخ الحصول علئ الت ثير الجوةري ، 2386مايو  22 تاريخ

 .في العوض

 
عالقة مع العميل والن اتج م ن تقري ر توزي ع الزي ادة ف ي الع وض للش ركة الزميل ة والمتوق ع أن  تمثل الموجودات غير الملموسة ـ 3/ب

، (إن وج د)الن اتج ع ن ال نقص ف ي القيم ة  وال ب وتينتج عن ا منافع مستقبلية، وتظ ر بصافي التكلفة بعد تنزيل ايتفا  المت راكم 
تاريخ الت ثير الجوةري، وكانت الحركة ف ي الموج ودات غي ر  ويتم إتفاؤةا بتريقة القست الثابت علئ مد  خمس عشر عام من

 :الملموسة كما يلي
 

 م9002 سبتمبر 30 

  (غير مراجعة)

 م9002ديسمبر  30

 (مراجعة)

 8303420343   8303420343 عالقة مع العميل، إجمالي -موجودات غير ملموسة 

 (803710417)  (807470256) إتفا  أول المدة
 (6620462)  (5320832) السنة /إتفا  الفترة

 (807470256)  (202530351) ايتفا  المتراكم

 2,921,027  7,720,221 عالقة مع العميل، صافي -موجودات غير ملموسة 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 (مراجعة رغي)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)
 
 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق أدوات استثمارات في   -2

 
 التكلفة

 م9002سبتمبر  30

 (غير مراجعة)

 م9002ديسمبر  30 

 (مراجعة)
    

 4202350638  5606430133 السنة/في بداية الفترةالرصيد 

 8702670421   8503560367 السنة/ خالل الفترةإضافات 

 (305620256)  (2710743) السنة/ خالل الفترةإستبعادات 

 10,010,203  70,702,030 السنة /في ن اية الفترةالرصيد 
    

من استثمارات في أدوات  أرباح غير محققة  /(خسائر)

  : ة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق ملكية بالقيمة العادل

   

    

 2303130343  (304230261) السنة/في بداية الفترةالرصيد 

 (2601730688)  508430733 السنة /صافي الحركة خالل الفترة

 (3,123,902)  0,017,101 السنة/في نهاية الفترةالرصيد 

 13,017,131          73,301,121 السنة/القيمة الدفترية في نهاية الفترة

 
 نقد وما في حكمه  -2

 م9002 سبتمبر 30 

 (غير مراجعة)

 م9002 ديسمبر 30 

 (مراجعة)

 4320271  480227 النقد في الصندوق

 6502120214  4306110277 النقد في البنوت

 13,792,101  00,199,209 

 
 رأس المال -00

ري ـال س عودي مدفوع ة  83مليون س م قيم ة ك ل س  م  55رأس المال من  م يت ل 2381ديسمبر  38 و م2382 سبتمبر 33كما في 
 .بالكامل

 
 احتياطي نظامي -00

٪ من صافي الدخل السنوي علئ 83وفقا  ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب تجنيب 
٪ من 33العمومية العادية وق  ةكا التجنيب عندما يبلر مجموع اتحتياتي األقل إلئ ايحتياتي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية 

 .المدفوع رأس المال

 
  حقوق الملكية غير المسيطرة  -09 

تمثل حقوق الملكية غير المسيترة كلت الجز  من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة للمجموعة والتي تم عرض ا 
وفي قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة  المختصرة مركز المالي األولية الموحدةكبند مستقل في قائمة ال

 .بصورة مستقلة عن حقوق الملكية في الشركة األم المختصرة وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدةالمختصرة 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (مساهمة سعودية شركة)

 

 (مراجعة غير)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 (باللاير السعودي)

 
 صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين  -03

 :لتزام المنافع المحددة، إن الحركة في التزام المنافع المحددة كما يليإن صافي التزام المنافع المحددة للموظفين يشتمل فقت علئ ا
 

 سبتمبر 30 
 م9002

 (غير مراجعة)

 
 

 م9002ديسمبر  30

 (مراجعة) 

 8501520521  704240281 الرصيد اتفتتاحي
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 802350436  1220668 تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (808720113)  - الخسائر ايكتوارية ( / األرباح)

    الحركة في النقد

 (208630233)  (404730317) السنة/المدفوع خالل الفترة

 7,191,902  3,213,729 الرصيد 
 

  دراسةقياس صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين باتستناد الئ ية ، تم سنو ألغراض إعداد التقارير األولية الربع 
 .التقييم ايكتواري الكي تم اجرائه في ن اية السنة السابقة 

 
 

 مخصص الزكاة  -01

 حركة المخصص  ( أ
 سبتمبر 30كما في  

 م9002
 (غير مراجعة (

ديسمبر  30كما في  
 م9002

 (مراجعة )

 605860416  508770316 ةالسن/ الرصيد في بداية الفترة

 502260236  40353,566 السنة/ المكون خالل الفترة

 (606360336)  (5,217,264) السنة/ المدفوع خالل الفترة

 1,077,320  3,210,022 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة

 
 الموقف الزكوي ( ب

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
الش ركة اتق رارات الزكوي ة كم ا ق دمت  .م2382م حت ئ 8222 ديس مبر 38ت ي ة ف ي أن ت الشركة وضع ا الزكوي للسنوات المن

 .وحصلت علئ ش ادة الزكاة  م2381للسنوات حتئ 
 

 شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة/ الشركة التابعة
رارات الزكوي ة للس نوات حت ئ قدمت الشركة اتق كما  .م2331ديسمبر  38أن ت الشركة وضع ا الزكوي حتئ السنة المنت ية في 

 .م وحصلت علئ ش ادة الزكاة2381
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 
 (مراجعة غير)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 (باللاير السعودي)

 
  ربحية السهم -01

يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للس م من صافي الدخل للفترة وكلت بقسمة صافي الدخل للفترة العائد إلئ المساةمين في 
  .إن ربحية الس م المخفضة تساوي الربح األساسي للس م. الشركة األم علئ المتوست المرجح لعدد األس م العادية

 

 : ات صافي الدخل للفترة وعدد األس م المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للس ميعكس الجدول التالي بيان
  
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
المنتهية  التسعة أشهرلفترة  

 سبتمبر 30في 

 م9002 
 (غير مراجعة(

 م9002 
 (غير مراجعة(

 
 

 م9002
 (غير مراجعة(

 
 

 م9002
 (غير مراجعة(

 8402730242  8508230146  (8540431)  208130848 لفترة العائد للمساةمين في الشركة األمربح ا

 5503330333  5503330333  5503330333  5503330333 (س م)المتوست المرجح لعدد األس م العادية القائمة 

الربح األساسي والمخفض للس م من  دخل الفترة 
 3027  3.21  (30333)  3.34 العائد للمساةمين في الشركة األم 

 
 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر  ـ 00

المخ اتر ج  ز  م ن أنش  تة المجموع ة وتُ  دار م ن خ  الل آلي ة متواص  لة تتك  ون م ن تحدي  د المخ اتر ث  م تقييم  ا ث  م متابعت  ا وفق  ا  للقي  ود 
ان المجموع ة معرض ة . وع ة عل ئ تحقي ق أرب احإن عملية إدارة المخاتر ضرورية بالنسبة لق درة المجم. والضوابت األخر  المعتمدة

 .لمخاتر السوق ومخاتر العمالت ومخاتر اتئتمان ومخاتر السيولة

 
 مخاطر السوق

وتتض من أس عار الس وق ث الث . إن مخاتر السوق ةي مخاتر تكبكب القيمة العادلة لألدوات المالي ة نتيج ة للتغي رات ف ي س عر الس وق
ار العمولة، ومخاتر العملة ومخاتر سعر السلع ومخاتر األس عار األخ ر  مث ل مخ اتر أس عار مخاتر أسع: أنواع من المخاتر ةي

 .إن األدوات المالية التي تت ثر بمخاتر السوق ةي ادوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. أدوات حقوق الملكية

 
 مخاطر العمالت

إن المجموعة معرضة لمخاتر تقلبات . مالية نتيجة لتقلبات أسعار صر  العمالت األجنبية تتمثل مخاتر العمالت في تكبكب قيمة أداة
إن المخاتر المتعلقة بتقلب ات العمل ة المرتبت ة ب األدوات المالي ة تترك ز ف ي تقلب ات . أسعار صر  العمالت خالل دورة أعمال ا العادية

تثمارات المجموع  ة الرئيس  ية ف  ي س  وق األس   م تترك  ز ف  ي البورص  ة العمل  ة الخاص  ة باس  تثمارات المجموع  ة الخارجي  ة، حي  ث أن اس  
المصرية وبالتالي تت ثر قيمت ا العادلة بسعر صر  الجنيه المصري من فترة ألخر  تبقا  لألوضاع اتقتصادية والسياس ية بجم وري ة 

 .تعتبر المجموعة أن معظم استثمارات ا ألغراض استراتيجية تويلة األجل. مصر العربية

 
 مخاطر االئتمان

تعم ل . تتمثل مخاتر اتئتمان في اخفاق تر  ف ي أداة مالي ة ف ي الوف ا  بالتزام ه والتس بب ف ي تكب د الت ر  اآلخ ر خس ارة مالي ة
 .تعتقد ايدارة أن مخاتر اتئتمان محدودة نظرا  ألن مبيعات المجموعة نقدية. المجموعة علئ الحد من مخاتر اتئتمان
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 وعة فتيحي القابضةشركة مجم
  (شركة مساهمة سعودية)

 
 (مراجعة غير)المختصرة إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 9002 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 (باللاير السعودي)

 

 مخاطر السيولة
ت  تم مراقب  ة . المتعلق  ة بالمتلوب  ات المالي  ة ح  ال اس  تحقاق ا تتمث ل مخ  اتر الس  يولة ف  ي ع  دم ق  درة المجموع  ة عل  ئ مقابل  ة التزامات   ا

 .احتياجات السيولة علئ أساس ش ري وتعمل ايدارة علئ الت كد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئ ا
 

 

ديس  مبر  38) م2382 س  بتمبر 33ملي  ون لاير س  عودي كم  ا ف  ي  2505تتك  ون المتلوب  ات المالي  ة المتداول  ة للمجموع  ة والبالغ  ة 
و وأرص دة دائن ة أخ ر   ةتجاري دائن ة  كم م  –الجز  المتداول  - ، من التزامات عقود إيجار(مليون لاير سعودي 8207: م2381

ش  را  م ن ت اريخ قائم ة المرك ز  82من المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع ة ك  المتلوب ات المالي ة خ الل . مستحقة زكاة
 .وتتوقع المجموعة أن يكون لدي ا أموال كافية للقيام بكلت المختصرة ولية الموحدةالمالي األ

 

ديس مبر  38) م2382 س بتمبر 33ملي ون لاير س عودي كم ا ف ي  8208تتكون المتلوبات المالية غير المتداولة للمجموعة والبالغة 
. الجز  الغير متداول -و إلتزامات عقود إيجار  ظفينمن صافي التزامات المنافع المحددة للمو( مليون لاير سعودي 704: م2381

 يتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظفين وفقا  للتوقيتات الفعلية تنت ا  فترة خدمة الموظفين ويتم سداد التزام ات عق ود اييج ار
 .عند استحقاق ا

 

 مخاطر أسعار األسهم

ت ا ف  ي األس   م المتداول  ة والناش  ئة ع  ن الض  بابية الت  ي تكتن    القيم  ة المجموع  ة معرض  ة لمخ  اتر أس  عار الس  وق عل  ئ اس  تثمارا
 .يتم رفع تقارير عن اتستثمار في األس م المتداولة إلئ ايدارة العليا بصورة منتظمة. المستقبلية لألس م المتداولة

 

 إدارة مخاطر رأس المال

العائ د ال ئ مس اةمي الش ركة واتحتياتي النظامي المال من رأس  تتكون حقوق الملكيةلغرض إدارة مخاتر رأس مال المجموعة 
إن ال  د  الرئيس ي م ن إدارة  .ادوات ملكي ة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ رواحتياتي تقي يم واألرباح المبقاة األم 

 .المساةمينرأس المال ةو تعظيم حقوق 
 

وم ن أج  ل . ف ي الظ رو  اتقتص  ادية ومتتلب ات التع  دات المالي  ةت دير المجموع ة وتع  دل ةيك ل رأس الم ال ف  ي ض و  التغي  رات 
 . الحفاظ علئ ةيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح للمساةمين أو إصدار أس م جديدة

 

تبق  ئ . تر رأس الم الل يس ل د  المجموع ة ةيك ل رأس م ال ب ة  دا  مح ددة أو مع دتت ينبغ ي تحقيق  ا بم  ا يتص ل م ع إدارة مخ ا
يتكون ةيكل رأس المال للمجموع ة م ن حق وق الملكي ة . اتستراتيجية الكلية للمجموعة كما ةي عليه دون تغيير عن السنة الماضية

احتي اتي تقي يم أدوات ملكي ة وواألرب اح المبق اة  العائد إل ئ مس اةمئ الش ركة األم التي تتكون من رأس المال واتحتياتي النظامي)
 (.يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالق

 
 

 المختصرةالموحدة اعتماد القوائم المالية األولية - 07

 .م33/88/2382 تاريخ دارة فئاياعتمدت ةك  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس 
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