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 ضة القاب  يح يشركة مجموعة فت
 ساهمة سعودية( )شركة م

 

 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
 م 2202 بر سبتم 30في  ة  المنتهي للفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 
 

 النشاط تكوين ولا -1

أو   )"الشركة"  القابضة  فتيحي  مجموعة  ه" ماأل  لشركةا" شركة  مشي  (  سعودية  مساهمة  الجسركة  في  السعودية لمملكة  ة  العربية 
رقم   الوزاري  القرار  رقم1418رمضاج    9بتاريم    1058بموجب  التجاري  والسجل  مدينة جدالصاد  4030085128  هع  في  ة ر 

 م(. 1992ير فبرا 5 تفوا لمهع )ا1412باج عش 2 ميبتار
 

 ي:ليما يف تتمثل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة

القابضععة   ةالقابضععة  إسععتثمار أمععوال الشععركات التابعععة للشععرك  للشععركةالتابعة  كات  الشر  إدارة  يف)  القابضة  ةكشطة الشرنأ  مثلتت . أ
القابضععة   ةالتابعععة للشععرك لشععركاتلتمويععل لاوت اديم القععروض والكفععاقعع ت   ابضةالق  ةللشرك  الالزمة  المنقواتامتالخ العقارات و
 للشععركةالملكيععة الصععناعية للشععركات التابعععة    حقععوقأجير  ضععة  تعع باقال  ةالتابعععة للشععرك  تكاشععرلل  ةيعصناال  ةيلكامتالخ حقوق الم

 القابضة(. 

 جار الكريمة.احاوثمينة للمعادج ال بالتجزئةة  البيع البيع بالجملة للتهب والمعادج الثمين .ب

 .حجار الكريمةمينة واألدج الثراء المعاشو  عيب .ج

 حجار الكريمة.اواة ينمثلادج معالاء استيراد وبيع وشرا .د

 ي )الصاغة(.الحللميع ام وتلح شرو . 

 تجارة الكترونية. .و

 البيع بالجملة للسجاد والموكيت.  .ز

 والكاكاو.البيع بالتجزئة للشوكواتة   .ح

 ارش.فمالو الشراشف والبياضاتو  اتطانيللب التجزئةالبيع ب .ط

 منزلية.اني الواألع   والخزفيات  وطلقا اتوأد وعةمتنلاة دوات المنزلية والمشغوات اليدويتجزئة لألباليع الب .ي

 لبيع بالتجزئة لألعمال والمشغوات اليدوية والتحف والهدايا.ا .خ

 البيع بالجملة للحقائب. . ل

 .دوائملحقات المنزلية وملاني األوة لبالجملالبيع  .م

 ت.كمالياوالدايا هلل لةالبيع بالجم . ج

 المزادات في غير المحالت. .س

ل  أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني  أنشطة خععدمات رمسخيج الخار وتبلبا  تنظيف المباني ءشاناإل دعبدة جديلاي تنظيف المبان .ع
انة رعايععة وصععي م عععاراض اإلسععكاج الألغعع  تالحععدائالمنتزهععات وانة وصععي عايععةحة  رالسبا صيانة المباني  تنظيف وصيانة برخ

 .الطرق السريعة منتزهات وصيانة ةايلخاصة وغيرها  رعاي انمبلا تجهاووا فسقئت اااظر المباني والحدائت المنزلية وحدامن
 

ب .رمععة  صقععة مكععة المكمععارة منطة  شععمال اإج العنواج المسجل للشركة هو مبنى شركة مجموعععة فتيحععي القابضععة  طريععت المدينعع 
 .ة في جدةسعودية  يقع المركز الرئيسي للشركبية اللكة العرممال  م21461  جدة 2606
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 ضة اب الق يح شركة مجموعة فتي
 ساهمة سعودية( )شركة م

 

 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
 م 2202 بر سبتم 30في  ة  المنتهي للفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 د ادعال ساسأ -2

 بيان االلتزام  2-1

بة سعع لمعيععار المحام وفقععاً 2022 سععبتمبر 30تهيععة فععى  المن  اشععهر  التسعععةم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة  وائالقت   د هادتم إع
 ةئعع هيلا  جمعع   ةتمععدعمالرات األخععرى  يععة السعععودية والمعععايير واإلصععداالعرب  ولي" المعتمد فععي المملكععةألا  ماليلاتقرير  ( "ال34لدولي )ا

 ج.محاسبيلاالسعودية للمراجعيج و
 

وية  الموحععدة السععن لماليععةي القععوائم اكافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة فتشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على  ا  
)أخععر قععوائم ماليععة موحععدة   م2021  برمسعع دي  31  موحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية فيلية الجب أج تقرأ مع القوائم المايالخ  تلو

ة لفهععم التغيععرات فععي المركععز ير احععداو ومعععامالت هامعع ت تفسيرية مختارة لتفسعع وايضاحااسبية  حمج تم ادراج سياسات  لكو   سنوية(
 تسعع يلم 2022 سععبتمبر 30هيععة فععي لمالية للفترة األوليععة المنتلنتائج اكما أج ا  م.2021ديسمبر    31  تة منكرلي للشالمالي وااداء الما

 م.2022ديسمبر  31تنتهي في ية التي المال ةنج الممكج توقعها للسم يتلا ئجتالنا ىلر عبالضرورة مؤش
 
 لة العرض فية وعميظة الولمالع 2-2

 العرض للمجموعة.عملة ية وفية الوظالسعودي  وهى العمل تم عرض هت  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير
 

 ائم المالية وقلا دادعإ 2-3

موظفيج حيو لل محددةال منافعلاامات زتتثناء إل  بإسريخيةالتا ةفلكتال ساأس علىاألولية الموحدة المختصرة  لقوائم الماليةتم إعداد هت  ا
 .يتم استخدام احتسابات القيمة ااكتوارية

 
 يد س التوحأسا 2-4

 التابعععة )"المجموعععة"( كمععا فععي  م الماليععة للشععركة وشععركاتهائاقععوالعلععى  يععة الموحععدة المختصععرة ماليععة األوللاائم والقعع تشععتمل 
حععت فععي العوائععد المتغيععرة نتيجععة معامالتهععا مععع الشععركة ال وج لهععاأو يك ةعموخ المجتمتل عندما ةرطيسال  تتتحق  .م2022  سبتمبر  30

ا. وبشععكل كة المستثمر بهها على الشرتونفة  مارسهت  العوائد مج خالل مثير في  التأ  ة علىرج لدى المجموعة القدالمستثمر بها  ويكو
 وعة:المجم ىدع كاج ل ط إتاع وفق تاإ ابه رتثمسمال شأةخاص فإج المجموعة تسيطر على المن

 

منشععأة صععلة بالال  تاطات تاالحاليععة لتوجيععه النشعع فوت على المنشأة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمععة تعطععي المجموعععة القععدرة  ن •
 المستثمر بها(.

 .ر بهاة نتيجة ااشتراخ مع المنشأة المستثموق الحصول على عوائد متغيرحقحت أو  •
 على عوائدها.مر بها في التأثير ثتة المسأشعلى المنتها نفو خدامتسا ىلع رةدقال •

 

ج لععدى ا اافتععراض وعنععدما يكععوعزيععز هععتجععل تومععج أ .ت سععتؤدي إلععى السععيطرةبشكل عام  هناخ افتراض أج غالبية حقوق التصوي
 في ااعتبار جميععععة تأخت مجموالج إف  بها مرثتمسبهة في الشركة الأقل مج غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشامجموعة مستوى  ال

تشععمل   لظععروفائت وا  الحقعع الحقائت والظروف تات الصلة عند تقييم ما إتا كاج لدى المجموعة نفوتاً على المنشأة المستثمر بها  وهت
 ما يلي:

 

 تعاقدية مع اآلخريج ممج يحت لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.تيبات الالتر •
 تيبات التعاقدية األخرى.الترعج  شأتني لتا قوالحق •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •

 

تشععير الحقععائت والظععروف أج ا ا عنععدم منشأة المستثمر بهععا أملى المارس سيطرة عتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إتا كانت ا تزال ت
 مععج تععاريم سععيطرة المجموعععة علععى د الشععركة التابعععة اعتبععاراً توحيبدأ ي ة.ثالثالة السيطرهناخ تغيراً في عنصر أو أكثر مج عناصر 

خاصة ف اليراصلوبات واإليرادات والمج الموجودات والمطمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراالشركة التابعة وتست
المجموعععة علععى  مععج تععاريم اسععتحواتلمختصععرة ادة لموحعع ا يععةألولا يععةالمال القععوائمبالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة في 

 لسيطرة على الشركة التابعة. السيطرة وحتى تاريم فقداج المجموعة ل
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 ضة شركة مجموعة فتيحي القاب 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 مراجعة(  المختصرة )غير ية الموحدة  ائم المالية األولالقو تارة حول ضاحات مخإي
 م 2022 بر سبتم 30للفترة المنتهية في  

 )باللاير السعودي(
 

 تتمة( ) ادعدالس اسأ  -2
 

 )تتمة(أساس التوحيد  2-4
 

ألم للمجموعة والحقوق غيععر الشركة امج عناصر الدخل الشامل اآلخر بيج المساهميج في الخسارة وكل عنصر  يتم توزيع الربح أو  
 ر المسيطرة  وإتا تطلب اامر يتم إجراء تعععديالت علععىلى عجز في رصيد الحقوق غيدي إد يؤق  يعلتوزا  تاو أج هالمسيطرة حتى ل

ا سياسععاته لشركة األم والشععركة التابعععة مععج أجععل التوفيععت بععيجوقات جوهرية بيج االقوائم المالية للشركات التابعة في حالة وجود فر
ف يرايععة واإليععرادات والمصعع ت والمطلوبععات وحقععوق الملكجععوداالموع  ميعع اد جبعسععتيععتم ا  المحاسبية والسياسععات الماليععة للمجموعععة.

 لية.وحيد القوائم الماة بالمعامالت ما بيج شركات المجموعة بالكامل عند توالتدفقات النقدية المتعلق
 

 ة.كيملقوق الة والتي ا يؤدي إلى فقداج السيطرة ضمج حركة تابعتتم معالجة أي تغيّر في حصة الملكية في ش
 

رة إج وجععدت( والمطلوبععات وأي ابعععة فإنهععا تقععوم باسععتبعاد الموجععودات )بمععا فيهععا الشععهجموعة السيطرة على شععركة تالم  فقدتا  إت
الععربح أو قائمععة سععيطرة فععي ج فقععد الكة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة علكية الخاصة بالشرمكونات أخرى لحقوق الم

 بالقيمة العادلة. صة مج ااستثمار محتفظ بهأي حجيل تسم ويت  ةصرالمخت الموحدة الخسارة
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 
 
 

 لشركة اسم ا

 
 
 

 بلد التأسيس 

  ملكية النسبة 
كما   المباشرة 

  سبتمبر  30ي ف
 م 2022

  ملكية النسبة 
كما   المباشرة 

يسمبر  د  31في 
 م 2021

 
 
 

 النشاط 

شعععععركة فتيحعععععي 
للتجزئععععة شععععركة 

 شخص واحد

ة  لكممة ع الجد
 ية سعودة البي عرال

ش لحععام بيععع وشععراء المعععادج الثمينععة وااحجععار الكريمععة  ور رةمباش ٪100 ةمباشر 100٪
 وتلميع الحلي )الصاغة(  تجارة الكترونية.

ايا زئعة فعي العطعور وأدوات التجميعل والهعدجارة الجملعة والتجت 
ي ساعات( وتجارة الجملة فوأقالم  وأزارير  وكباكات  وعات  )وا
ة والمنتجات ي زلية المطلواألواني المن تحف  وال نيصي ل التايسالكر

لجاهزة وتجارة الجملعة الجلدية والمناشف والبياضات والمالبس ا
 مراكز التجارية.واقامة وانشاء ال في المواد الغتائية بانواعها

شععععركة تععععوطيج 
للصعياالسعود نة ية 

 والتشغيل

جدة ع المملكة  
 العربية السعودية 

  تنظيععف المبععاني بالبخععار بعععد اانشععاءبععاني الجديععدة الم نظيععفت  رةمباش ٪100 اشرةمب  100٪
نشعطة أالتنظيعف الععام للمبعاني    وتسخيج الرمل  أنشطة خدمات

رخ السعباحة  رعايعة ي  تنظيعف وصعيانة بعخدمات صيانة المبان 
ت ألغعراض ااسعكاج الععام  رعايعة والحعدائ   وصيانة المنتزهات

ااسععقف ائت وحععد يععةزلالمن ت ائ والحععد وصععيانة منععاظر المبععاني
لخاصعة وغيرهعا  رعايعة وصعيانة منتزهعات ت المباني اوواجها

 الطرق السريعة.

 
 

 ةاستخدام االحكام والتقديرات والفتراضات الهام -3

يععت بتطفععي  ثرموعة مج اادارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤصرة للمجائم المالية األولية الموحدة المختويتطلب إعداد الق
صععاحات المرفقععة واإلفصععاح عععج واإلفوالمصععاريف  لموجععودات والمطلوبععات واإليععرادات  ة لغ المدرجعع سبية والمبععالاالمحسات  ايلسا

 ة عج هت  التقديرات.يتلف النتائج الفعل. قد تخالمحتملةالمطلوبات 
 

 صععادر احتسععاب والماطععرق  ة وععع وممجة لليسععبلمحاا  ت الهامة والتي استخدمتها اادارة عنععد تطبيععت السياسععاتالتقديرااج األحكام و
 فععي  ةيععرة للسععنة المنتهيعع تلخ المبينععة فععي القععوائم الماليععة الموحععدة السععنوية ااخة لحاات عدم التأكد مج التقديرات كانت مماثلة لهامال

 .م2021ديسمبر  31
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 فتيحي القابضة   ة مجموعةشرك
 ( ودية)شركة مساهمة سع

 

 مراجعة(  لمختصرة )غير االموحدة  ولية المالية األ القوائم حول  ة ات مختاراحيضإ
 م   2022 سبتمبر  30ية في  للفترة المنته

 دي(عولس ا)باللاير
 
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية  -4

عععايير  مج التعععديالت علععى الماً ( ومع تلخ هناخ عددIASBلية )يير المحاسبة الدوعالس مج مجع  هاصدارإ  يدة تمدا توجد معايير ج
ديسععمبر  31وائم الماليععة الموحععدة السععنوية للمجموعععة فععى لقعع ي تم توضيحها فععي ام وما بعد  والت2022يناير    1تباراً مج  السارية اع

 أشععهر المنتهيععة فععى  التسعععةفتععرة مختصععرة للمجموعععة لالحععدة والمة ليعع واألة الماليعع   م وا يوجد أثر جوهري لهععا علععى القععوائم2021
 .م2022 سبتمبر 30

 
 

 زميلة  ةثمار في شركاست -5

 ما يلي:فيزميلة  ةشركااستثمار في   تكوجي

 
 
 

 
 

 أسيس بلد الت 

 
النشاط  
 الرئيسي 

 سبتمبر  30 نسبة ملكية ٪ 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 يسمبر د 31
 م 2021

 راجعة( )م
 مبر سبت 30

 م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 شركة المركز الطبي الدولي 
 ية رب المملكة الع

 ة لسعودي ا
ة وتشغيل  إدار

 208,058,571 195,330,339 ٪ 19,25 ٪ 19,25 اتي المستشف

     195,330,339 208,058,571 

 
 ما يلي: ون الحصة من نتائج أعمال الفترة كتكت

 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  عة تسالة لفتر  ر سبتمب  30 حتى يوليو 1ثالثة أشهر من لفترة ال 

 م 2022 
 ( غير مراجعة )

 م 2021
 ( اجعة )غير مر

 م 2022
 عة( ر مراج)غي

 م 2021
 غير مراجعة( )

حصة الشركة مج نتائج أعمال شركة  
 19,381,961 (13,829,318) 7,618,010 (17,981,498) لي المركز الطبي الدو

بنود الدخل الشامل  صة الشركة مج ح
 - 4,711,006 - 4,711,006 المركز الطبي الدولي شركة  ب ر اآلخ

 (13,270,492 ) 7,618,010 9,118,312 19,381,961  

 
رار  ى ق اًء عللخ بن  وت(لةركة زميش)ة  ة الزراعيوف للتنميالج  ركةي شتها فم قامت المجموعة ببيع كامل حص2021رس  ما  2م  بتاري
 :يدي  كما يلعومليوج لاير س 125,7سهم بلغت بيع األ ت المجموعة أرباح مجاإلدارة  وقد حقق لسمج

 

 المبلغ 

 200,014,808 مهألسع امج بيالمحصل 

 (74,312,851) المباعةم سهية لأليمة الدفترالق

 125,701,957 

 
 
 
 

 
 

10/15 



 

     
  

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة 
   (سعودية كة مساهمةشر)

 

 مراجعة(  غير تصرة )خالم  ة ة الموحدوائم المالية األوليالق ة حول تارمخات حضاإي
   م  2022 بتمبر س 30نتهية في  للفترة الم

 )باللاير السعودي(

 
 في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة  استثمارات -6

 

 م 2022 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31

 راجعة()م

    التكلفة 

 98,782,805  118,609,241 سنة ال  /لفترةا في بداية الرصيد 

 20,252,196  15,553,357 السنة  ة /رالفت  ت خاللإضافا

 ( 425,760)  - ة لسنترة / االل الفدات خإستبعا

 118,609,241  134,162,598   السنة / ية الفترة صيد في نهاالر
    

  قوق ملكيةفي أدوات حت ققة من استثماراح غير محأربا /خسائر( )
    اآلخر  ل الدخل الشاملخال ة منعادلبالقيمة ال

 3,736,019  34,926,642 السنة   /اية الفترةبد يصيد ف الر

 31,222,702  (64,288,104) السنة  /الفترةل حركة خالصافي ال

ة مج خالل ة العادلارات حقوق الملكية بالقيممكاسب مج استبعاد إستثم  تحويل
 ةباح المبقارلى ااإر لشامل اآلخا الدخل

-  (32,079) 

 34,926,642  (29,361,462) ةلسنا  /ترةهاية الفالرصيد في ن

 153,535,883  104,801,136 السنة  /لفترةة افي نهايدفترية صافي القيمة ال

 

 األسواق المالية. ة جميعها مدرجة في حصص الملكي -

 
 

 ونمخز -7

 م 2022 برسبتم 30 

  )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    95,686,688  84,472,044 مجوهرات ومشغوات تهبية

     5,502,681  9,467,976 تهب ومجوهرات  تخاما

 1,640,951  1,898,360 نوعةع متبضائ

 428,104  428,104 خامات تهب تحت التصنيع لدى الغير 

 52,988  49,148 علب وأدوات تغليف

 96,315,632  103,311,412 
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 ي القابضة شركة مجموعة فتيح 
   ودية(سع ة مساهمة)شرك

 

 مراجعة(  ر )غي رةالمختصلموحدة  المالية األولية االقوائم حول  تارة حات مخإيضا
 م 2202 سبتمبر  30ة المنتهية في  للفتر

 سعودي(ال اللايرب)
 

 ( صافي)بال خرىأدينة مم مدينة تجارية وأرصدة مذ -8

 
 م 2022 سبتمبر 30

  جعة(ا)غير مر
 م 2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

 16,267  15,090 ة تجاريةمدين ممت

 683,244  1,301,145 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 228,106  110,684 لمورديجدماً لمق تدفعا

 1,520,478  1,225,478 ع شركة تابعة مستحت مج بي

 585,216  944,396 مدينوج آخروج 

 3,596,793  3,033,311 

 (16,447)  ( 16,447) هبوط في القيمةالصص خيخصم: م

 3,580,346  3,016,864 

 

 ة هي كما يلي:مالقي فى هبوطالحركة مخصص إج 
 م 2022 ربتمبس 30 

  ير مراجعة()غ
 م 2021يسمبر د 31

 عة()مراج

 43,871  16,447 نة   اية الفترة / السالرصيد في بد

 ( 27,424)  - الفترة / السنة    لغ مشطوبة خاللمبا

 16,447  16,447 ةالسن /ة الرصيد في نهاية الفتر

 
 وأرصدة دائنة أخرى ية رجات ذمم دائنة -9

 م 2022 سبتمبر 30 

  (اجعة)غير مر

 م 2021بر ديسم 31

 جعة(ا)مر

 3,404,333  5,209,247 ية تمم دائنة تجار

 3,007,550  2,896,107 ف مستحقة مصاري

 1,628,727  1,694,155 اً مج العمالء  دفعات مقدم

 2,190,927  2,350,201 تمم دائنة أخرى 

 12,149,710  10,231,537 

 
 زكاة مستحقة  -10

 م 2022 سبتمبر 30 

  عة(جمراغير (

 م 2021ر ديسمب 31

 جعة(امر)

 7,954,117  5,973,547 رة / السنةة الفتالرصيد في بداي

 3,964,665  2,700,000 الفترة / السنة المكوج خالل 

 1,197,706  - لمكوج عج سنوات سابقةا

 (7,142,941)  (3,964,010) لسنة فترة / االمدفوع خالل ال

 5,973,547  4,709,537 ةالسنلفترة / الرصيد في نهاية ا 
 

 قف الزكويوالم

وقععد  هععتا م2021 ديسععمبر 31فععي لزكوي أو الضريبي للمجموعة مقارنةً بالسنة المنتهية  أي تغير جوهري في الوضع الم يحصل  
 ةلزكععاد اسععدا ضععافة الععىام با2021ديسمبر  31في  هيةمنتلا  نةللسالمستحقة    د الزكاةقامت المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي بسدا

 .ة الزكاةمجموعة على شهادحصلت الو للسنة المتكورة ااستثمار الخارجي يها فعج حصت المستحقة

 
12/15 



 

     
  

 

 ي القابضة شركة مجموعة فتيح 
   ودية()شركة مساهمة سع

 

 مراجعة(  ر )غي رةالمختصلموحدة  ااألولية المالية القوائم حول  تارة حات مخإيضا
 م 2202 سبتمبر  30للفترة المنتهية في  

 سعودي(ال اللايرب)

 
 ربحية السهم  ة( )خسار -11

لفتععرة الععربح ل)الخسععارة( أو الدخل للفترة وتلخ بقسمة صافي أو    (الخسارة)  فض للسهم مج صافيمخالساسي والربح األاب  يتم احتس
اوي المخفضععة تسعع  سععهملا حيععةرب)خسععارة( أو دد األسهم العاديععة. إج ح لعسط المرجعلى المتوكة األم  ي الشرفلمساهميج  ا  العائد إلى
 الربح األساسي للسهم.أو  )الخسارة(

 

 حتساب الربح األساسي والمخفض للسهم: افي ستخدم سهم المد األالدخل للفترة وعد)الخسارة( / بيانات صافي ل التالي والجديعكس  
 

 

 شهرأ لفترة الثالثة 
 ر سبتمب 30 تىح يوليو 1 من

 أشهر التسعةلفترة 
 بتمبرس 30تهية فى المن

 م 2022 
 ة(غير مراجع(

 م 2021
 جعة(غير مرا(

 م 2022
 غير مراجعة((

 م 2021
 مراجعة( غير(

 154,036,680 ( 3,931,558) 6,924,483 ( 20,771,719) يج للمساهم ربح الفترة العائد)خسارة ( / 

 49,963,370 27,500,000 49,963,370 27,500,000 ائمة  لقالعادية ا د األسهمح لعدالمتوسط المرج

فض للسهم  لمخوا اسياألسبح  الر)الخسارة( / 
 3,08 ( 0,14) 0,17 ( 0,76) ج دخل الفترة م

 
 

 لمالرأس ا -12
 م 2022 مبرسبت 30 

  اجعة(ير مرغ(

 م 2021  ديسمبر 31

 )مراجعة(

 275,000,000  275,000,000 م الواحد سهلسعودي ل لاير  10م  مليوج سهم قيمة كل سه 27,5

 

 مليوج لاير  275يصبح  ٪ ل50يض رأس المال بنسبة    بتخفم2021  رسما  4ريم  اجتماعه المنعقد بتا  ة فيس اإلدارأوصى مجل
 سهم. مليوج  27,5مليوج سهم ليصبح  55د األسهم مج عج طريت تخفيض عد سعوديمليوج لاير  550بداً مج سعودي 

 

ة ابضعع لقاي فتيحعع وعععة الموافقة علععى طلععب مجمضمج  رها المتسوق المالية عج صدور قرالنت هيئة اعلم أ2021  نيويو  7يم  روبتا
( 55,000,000سهم مععج )األ لي تخفيض عدد( لاير وبالتا275,000,000( لاير إلى )550,000,000ض رأسمالها مج )بتخفي

فععي  فععيض رأسععمال الشععركةخل عمليععة تصععيعلععى تفا ميجالمسععاه ةعلععى موافقعع  ( سهم. وقد تم الحصععول27,500,000سهم إلى )
ة س المال بنهايبتخفيض رأ عية غير العاديةالجم م. وقد نفت قرار2021يوليو    7م  ريابتعقد  المنالعامة غير العادية    معيةتماع الجاج

  .م2021سبتمبر  5يوماً( بتاريم  60)البالغة  ة إعتراض الدائنيجفتر آخر يوم مج
 

بر سععميد 31) عوديريعععال سعع  10مة كل سععهم   قيليوج سهمم 27,5م مج 2022 سبتمبر 30كما في   الرأس الموج  كيه  يتعلوبناًء  
 ي(.دلاير سعو 10هم ة كل سمليوج سهم  قيم 27,5م: 2021

 
 

 لعالقةألطراف ذات اا  ت معامالالمع -13

أو يمععارس  ةومنشعع ت مععدار ة بالمجموعععةارداإلظفي وكبار مععو تمثل األطراف تات العالقة كبار المساهميج وأعضاء مجلس اإلدارة
رة خععالل الفتعع  ركة زميلععة(ي )شعع لععدولا بيإلى شركة المركز الط وعةملمجت ايعامببلغت  عليها تأثيراً هاماً مج قبل هت  الجهات  وقد  

 (.لاير سعودي يء: اشم2021 سبتمبر 30لاير سعودي ) 2,720,395در  وقبلغ م

 
 

 
 
 

13/15 



 

     
  

 

 ابضة الق تيحيمجموعة فكة شر
   دية(مساهمة سعو شركة )

 

 راجعة( م  غير المختصرة )القوائم المالية األولية الموحدة  رة حول احات مختاضيإ
 م 2022 ر بمسبت  30ترة المنتهية في  فلل

 للاير السعودي()با

 
 رة المخاطر داوسياسات إ هدافأ -14

المجموعة وتفدار مج خالل آلية متواصلة ت  المخاطر جزءادارة   المختحتكوج مج  مج أنشطة  ثيمهتقيم  اطر ثديد  متابعتها وفقاً   ما 
مجموعة على تحقيت أرباح. اج المجموعة ضرورية بالنسبة لقدرة ال  المخاطر  ةدارية إ. إج عملةدخرى المعتم األ  لضوابطواللقيود  

 .ومخاطر اسعار ااسهم  ائتماج ومخاطر السيولةالعمالت ومخاطر ا لسوق ومخاطرا رضة لمخاطرمع
 

 ق اطر السومخ
في السوق أو سعر السوق  الفائدة    عاري أستغيرات فلللية نتيجة  المادوات  األالتي تتعلت بتقلب قيمة    ر خاطالموق  لساطر ايقصد بمخ

انت التصنيف اائتماني لجهة  للتغير في  الداة والتغياألإلصدار أو  يجة  المضاربة والعرض    السائد  وضعر في  السوق وانشطة  في 
 لة.ة والسيوليراق الماوالطلب على األو

 
 تاطر العمالمخ

موعععة معرضععة لمخععاطر ج المججنبيععة. إألالعمالت عار صرف اسأ  تأداة مالية نتيجة لتقلبا  ةقيمتب  ي تتبالت فتتمثل مخاطر العم
 كععزراليععة تتملمتعلقة بتقلبات العملة المرتبطععة بععاألدوات الاطر االعادية. إج المخ  رة أعمالهامالت خالل دوتقلبات أسعار صرف الع

تركععز فععي ت  األسععهم  ية في سوقسئيرأج استثمارات المجموعة ال  حيوة   خارجيعة الباستثمارات المجمو  ةملة الخاصلعفي تقلبات ا
لألوضععاع ااقتصععادية قععاً  فوي مععج فتععرة ألخععرى  جنيععه المصععربسعععر صععرف ال  المصرية وبالتالي تتأثر قيمتهععا العادلععة  لبورصةا

 جل.األ يلةية طوراتيجماراتها ألغراض استثمعظم است أجبر المجموعة عتتعربية. لوالسياسية بجمهورية مصر ا
 

 مخاطر االئتمان
ماليععة. تعمععل خععر خسععارة كبععد الطععرف اآلمالية في الوفاء بالتزامه والتسععبب فععي ت ي أداةفاق طرف فخاماج في  اطر اائتخم  لتتمث

 ة.يعات المجموعة نقديبراً ألج منظتماج محدودة ئامخاطر ا لى الحد مج مخاطر اائتماج. تعتقد اإلدارة أجوعة عالمجم
 
 ة يولالسخاطر م

مراقبععة حقاقها. تععتم هععا المتعلقععة بالمطلوبععات الماليععة حععال اسععتتزاماتمقابلععة ال ىموعععة علعع قدرة المج  دمعتتمثل مخاطر السيولة في  
 ئها.وات حال نشامابلة أي التزمقلكافية  لشهري وتعمل اإلدارة على التأكد مج توفر أموا أساس ياجات السيولة علىاحت

 
 

ديسععمبر  31م )2022 رسععبتمب 30كمععا فععي  ي سعععودمليععوج لاير  17,1داولععة للمجموعععة والبالغععة  تالميععة  المالوبععات  تتكوج المطل
وزكععاة  تمم  دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخععرى  -تداول  ء المالجز  -عقود إيجار  التزامات     سعودي(  مجمليوج لاير  17م:  2021

ي ركععز المععالملقائمععة امج تاريم  اً رشه 12لوبات المالية خالل طالمت   ميع هداد جة الفعلية أج يتم سيمج الناح  قعقة. مج المتوتحسم
 م بتلخ.افية للقياديها أموال كوتتوقع المجموعة أج يكوج ل حدة المختصرةالمو

 

ال للمجموعة والبالغة  مطلوبتتكوج  المتداولة  المالية غير  ر ديسمب  31)م  2022  بر مسبت  30في  ا  كم   سعوديلايرج  مليو  6,6ات 
.  متداولالغير  الجزء    -مات عقود إيجار  التزاو  للموظفيج  ةدالمحد  ات المنافعمزاتمج صافي الج لاير سعودي(  وملي  1,5م:  2021

 موظفيج.فقاً للتوقيتات الفعلية انتهاء فترة خدمة الفيج وافع المحددة للموظامات المنتم سداد التزي
 

 همسمخاطر أسعار األ
يمة المستقبلية كتنف القية التي تباالضب   والناشئة عج لةوماراتها في األسهم المتداثاستلى سوق عال ارخاطر أسعة معرضة لمعالمجمو

 إلى اإلدارة العليا بصورة منتظمة. داولةار في األسهم المتااستثم  فع تقارير عجلألسهم المتداولة. يتم ر

 
 المال اطر رأس إدارة مخ

  الشركة   يممساه  العائد الىي  امطي النظارأس المال وااحتي  مج  ة يكقوق الملح  عة تتكوجلغرض إدارة مخاطر رأس مال المجمو
إدارة رأس الهدف الرئيسي مج خر. إج عادلة مج خالل الدخل الشامل اآلة بالقيمة الرباح المبقاة واحتياطي تقييم ادوات ملكيم واألألا

 وق المساهميج. تعظيم حقالمال هو 
 

فاظ جل الحأ  مج الية. وملدات البات التعهتطومتصادية  قيرات في الظروف االتغا   ءال في ضولمكل رأس اتدير المجموعة وتعدل هي
 ة.  و إصدار أسهم جديداهميج أالمجموعة توزيعات األرباح للمس ممكج أج تعدلعلى هيكل رأس المال أو تعديله مج ال
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 ة بضتيحي القامجموعة فشركة 
   اهمة سعودية(س)شركة م

 

 راجعة( م  )غير مختصرة الحدة  المواألولية  ليةلماالقوائم ا حول رة تامخ ضاحاتإي
 م 2022 سبتمبر  30ي  لمنتهية فا للفترة

 )باللاير السعودي(
 

 ر )تتمة(اسات إدارة المخاطأهداف وسيـ 41
 

 

 )تتمة( إدارة مخاطر رأس المال
 

تبقععى  ة مخععاطر رأس المععال.دارإ عتصععل معع ي ابمعع يقهععا  رأس مال بأهداف محععددة أو معععدات ينبغععي تحقعة هيكل  ليس لدى المجمو
جموعة مععج حقععوق الملكيععة أس المال للمج تغيير عج السنة الماضية. يتكوج هيكل ري عليه دوه ماجموعة كملل اتيجية الكليةترساا

 كيععةلم أدواتم يقيعع اطي تساهمى الشركة األم واألربععاح المبقععاة واحتيعع ئد إلى محتياطي النظامي العامج رأس المال وااتتكوج    )التي
 (.الشامل اآلخر خللدخالل ا جبالقيمة العادلة م

 
 دلةعاالالقيمة 
فععي ظععروف  مطلوبععات فععي معاملععةي مععج الجودات أو يتم دفعه لتحويل أبيع أحد المويمة العادلة هي السعر التي يتم تسليمه لإج الق

ريععة فتلدالقععيم ا  تنشععأ الفروقععات بععيج  اج  جكعع مو  ينحعع الا  ى هععتج المشاركيج فععي السععوق فععي تععاريم القيععاس. وعلعع نتظمة بياعتيادية م
كوج المشار واإلفتراضات التي يستخدمها ند إلى السوقف القيمة العادلة على اساس القياس المستيقوم تعري ة.دلمة العايقلوتقديرات ا
 في السوق.

 

 :كما يلي التقييم طرقفي مستخدمة لاالت دخلما الى اً ت مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادج مستويانف القيم العادلة ضمتص

 ي األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.ف المعلنة ةيقوألسعار السااول: امستوى ال -
ل مباشععر أو غيععر مباشععر فععي ظتها بشكالعادلة ويمكج مالح  ؤثر على القيمةت تاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالالمستوى الث -

 السوق.
أو غير مباشر في  شربشكل مبا اهتيمكج مالحظدلة وا  ة العايملقر على اثدخالت تؤى معل  يم تعتمديقيب تالأس:  ثالوالمستوى ال -

 السوق.
 

 . م2022 تمبرسب 30في ل الفترة المنتهية ستوى الثالو خالالمج المستوى األول والمستوى الثاني وحويالت ما بيلم يكج هناخ ت
 

 لي:ي  ماستثناء إلمطفأة بة اكلفوعة بالتمجللم يةاللمات اتدرج جميع الموجودات والمطلوب
 

الشامل اآلب  الملكية  قوقحفي أدوات    ستثماراتا الدخل  العادلة مج خالل  أنهاالقيمة  مدرجة في سوق نشط ويتم تقييمها   خر حيو 
ً وف  ر(.م التقري)سعر السهم في تاري للمستوى األول قا

 
 أحداث هامة خالل الفترة -15

 بيةالعر رمص ةيملة جمهورع ض قيمةنخفاا1-15 
ممععا اثععر السعععودي  يه المصري انخفاضاً في سعر الصععرف مقابععل الععلايرالجنم  سجل  2022سبتمبر    30في  ة  هيمنترة الخالل الفت

 .ج لاير سعوديليوم18,6 مبلغقة بج تلخ خسائر غير محقبية ونتج عصر العرعلى تقييم ااستثمارات بجمهورية م
 

 م2022 ونيوي 30شهر المنتهية فى أة تلسالفترة   رةم المالية األولية الموحدة المختصائالقو إصدارعادة  ا2-15 
 بتععاريم  م2022يونيععو  30لفتععرة السععتة اشععهر المنتهيععة فععى القععوائم الماليععة األوليععة الموحععدة المختصععرة  تععم إعععادة إصععدار

تععاريم اً بقساب ةة المصدرالمالية األولية الموحدة المختصرم  تحل محل القوائل  م2022  كتوبرأ  24لموافت  هع ا1444  ربيع األول  28
 .م2022أغسطس  25لموافت هع ا1444محرم  27

 
 اجعة( )غير مرة المختصرة دئم المالية األولية الموحالقواعتماد ا -16

 م.10/11/2022 تاريم يدارة فاإلمج قبل مجلس  جعة(مرا )غيرة األولية الموحدة المختصرة المالي مالقوائت  اعتمدت ه
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