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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( وائم المالية األولية الموحدة المختصرة القإيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(

 
 التكوين والنشاط -1

شركة مجموعة فتيحي القابضة لشالشركةش أو شالشركة األمشا  ي شركة مسا مة سيودية مسجلة في المملكة اليربية السيودية 
الصادر في مدينة جدة  4030085128   والسجل التجاري رقم 1418رمضا   9بتاري   1058رقم بموج، القرار الوزاري 

 ث ما1992فبراير  5   لالمواف  1412شيبا   2بتاري  
 

 فيما يلي: وشركاتةا التابيةتتمشل أنشطة الشركة 

مةة  راس المةةال لمجموعةةة مةة  تتمشةةل أنشةةطة الشةةركات القابضةةة لأي الوحةةدات التةةي تسةةتحو  علةة  أصةةول امةةته  حصةةة مةيمنةةة  ثأ
 الشركات التابية، ويكو  نشاطةا الرئيسي  و ملكية تل  المجموعةاث

 الشمينة، البيع بالتجزئة للمياد  الشمينة واالحجار الكريمةث البيع بالجملة لل  ، والمياد  ث،

 بيع وشراء المياد  الشمينة واالحجار الكريمةث ثو

 تجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات والمفارشثللسجاد والموكيت،البيع بال البيع بالجملة ثد

 استيراد وبيع وشراء المياد  الشمينة واالحجار الكريمةث ثه

 إقامة المزادات فيما عدا اليقار والصرافةث ثو

 ورش لحام وتلميع الحلي لالصاغةاث ثز

 تجارة الكترونيةث ثح

وانةي المنزليةة ور الصةناعية والةدايةة والتحةف واألز ةتجارة الجملة والتجزئة في الحلويات والشيكوالتة والفضيات والكرسةتال وال ثط
 وعربيات الملكةث

تجارة الجملة والتجزئة في اليطور وأدوات التجميل والساعات والكرستال واالواني المنزلية المطلية والمنتجات الجلدية والمناشف  ثي
 التجارية واداراتةاث والمهبس الجا زة وتجارة الجملة في المواد الغ ائية بانواعةا وانشاء المراكز

في اليطورات وأدوات التجميل والةدايا واألواني المنزلية والمصنوعات الجلديةة والخةردوات والبياضةات والمهبةس  ةتجارة الجمل ث 
 الجا زة واالقمشةث

ني، أنشطة خةدمات تنظيف المباني الجديدة بيد اإلنشاء، تنظيف المباني بالبخار وتسخي  الرمل، أنشطة خدمات التنظيف اليام للمبا ثل
السةباحة، رعايةة وصةيانة المنتز ةات والحةدائ  ألغةراض اإلسةكا  اليةام، رعايةة وصةيانة  صةيانة المبةاني، تنظيةف وصةيانة بةر 

 .مناظر المباني والحدائ  المنزلية وحدائ  االسقف وواجةات المباني الخاصن وغير ا، رعاين وصيانة منتز ات الطرق السريية
 

 1010222334بشةةةةط، السةةةةجهت التجاريةةةةة الخاصةةةةة بفةةةةرو  الريةةةةاض أرقةةةةام إدارة المجموعةةةةة قامةةةةت  ةخةةةةهل الفتةةةةرة الحاليةةةة
 ث  1010115028و 1010384632و
 

إ  الينةةوا  المسةةجل للشةةركة  ةةو مبنةة  شةةركة مجموعةةة فتيحةةي القابضةةة، طريةة  المدينةةة، شةةمال امةةارة منطقةةة مكةةة المكرمةةة، صث، 
 دية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدةثم، المملكة اليربية السيو21461، جدة 2606
 
 

 أسس إعداد القوائم المالية -2

 بيان االلتزام 2-1

ا شالتقريةر المةالي األولةيش الميتمةد فةي المملكةة 34وفقةا لمييةار المحاسةبة الةدولي ل ة الموحدة المختصةرةالقوائم المالية األوليتم إعداد 
 محاسبي  لشالةيئةشاثمراجيي  والرى الميتمدة م  الةيئة السيودية للاليربية السيودية والميايير واإلصدارات األخ

 

جميةع الميلومةات واإلفصةاحات المطلوبةة للمجموعةة الكاملةة مة  القةوائم الماليةة  القوائم المالية األولية الموحةدة المختصةرة ال تتضم  
ديسةمبر  31واف  مةع القةوائم الماليةة الموحةدة للمجموعةة كمةا فةي الميدة وفقاً للميايير الدولية للتقرير المالي ويج، أ  يتم قراءتةا بةالت

قد ال تيتبر  م2021يونيو  30لشالقوائم المالية الموحدة السنوية االخيرةشاث اضافة ل ل ، فا  نتائج الفترة الموحدة المنتةية في  م2020
 ثم2021ديسمبر  31مؤشراً دقيقاً عل  النتائج المتوقية للسنة المالية المنتةية في 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غير القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( -2
 

 عرضالعملة الوظيفية وعملة ال 2-2
   ه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السيودي، و   اليملة الوظيفية وعملة اليرض للمجموعةث عرضتم 

 
 أساس القياس 2-3

 ثا ا  كر خهف  ل  ماعدا عل  أساس التكلفة التاريخيةلمالية األولية الموحدة المختصرة القوائم اتم إعداد 
 

 أساس التوحيد 2-4
 علةةة  القةةةوائم الماليةةةة للشةةةركة وشةةةركاتةا التابيةةةة لشالمجموعةةةةشا كمةةةا فةةةي القةةةوائم الماليةةةة األوليةةةة الموحةةةدة المختصةةةرة  تشةةةتمل
ث تتحق  السيطرة عندما تمتل  المجموعةة أو يكةو  لةةا الحة  فةي اليوائةد المتغيةرة نتيجةة ميامهتةةا مةع الشةركة م2021يونيو  30

قةدرة علة  التةلشير فةي  ة ه اليوائةد مة  خةهل ممارسةة نفو  ةا علة  الشةركة المسةتشمر بةةاث المستشمر بةا، ويكو  لدى المجموعة ال
  ا   وفقط إ ا   كا  لدى المجموعة:وبشكل خاص فإ  المجموعة تسيطر عل  المنشلة المستشمر بةا إ

 

نشةاطات  ات الصةلة بالمنشةةلة نفةو  علة  المنشةلة المسةتشمر بةةا لمشةل: حقةوق قائمةة تيطةي المجموعةة القةدرة الحاليةة لتوجيةن ال •
 المستشمر بةااث

 ح  أو حقوق الحصول عل  عوائد متغيرة نتيجة االشترا  مع المنشلة المستشمر بةاث •
 القدرة عل  استخدام نفو  ا عل  المنشلة المستشمر بةا في التلشير عل  عوائد اث •
 

رةث وم  أجل تيزيز   ا االفتراض وعندما يكو  لدى بشكل عام،  نا  افتراض أ  غالبية حقوق التصويت ستؤدي إل  السيط
المجموعة مستوى أقل م  غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابةة في الشركة المستشمر بةا، فإ  المجموعة تلخ  في االعتبار 

و  ه الحقائ  جميع الحقائ  والظروف  ات الصلة عند تقييم ما إ ا كا  لدى المجموعة نفو اً عل  المنشلة المستشمر بةا، 
 والظروف تشمل ما يلي:

 

 الترتيبات التياقدية مع اآلخري  مم  يح  لةم التصويت في الشركة المستشمر بةاث •
 الحقوق التي تنشل ع  الترتيبات التياقدية األخرىث •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعةث •
 

ة عل  المنشلة المستشمر بةةا أم ال عنةدما تشةير الحقةائ  والظةروف أ  ل تمارس سيطرتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إ ا كانت ال تزا
 نا  تغيراً في عنصر أو أكشر م  عناصر السيطرة الشهشةث يبدأ توحيةد الشةركة التابيةة اعتبةاراً مة  تةاري  سةيطرة المجموعةة علة  

ف يراات والمطلوبةةات واإليةةرادات والمصةةالشةةركة التابيةةة وتسةةتمر حتةة  زوال السةةيطرة علةة  الشةةركة التابيةةةث يةةتم إدراو الموجةةود

مة  تةاري   لغيةر مراجيةةا القةوائم الماليةة األوليةة الموحةدة المختصةرة الخاصة بالشركة التابية المقتناة أو المباعة خهل الفتةرة فةي 
 استحوا  المجموعة عل  السيطرة وحت  تاري  فقدا  المجموعة للسيطرة عل  الشركة التابيةث 

 

ح أو الخسارة وكل عنصر م  عناصر الدخل الشامل اآلخر بي  المسا مي  في الشركة األم للمجموعة والحقةوق غيةر يتم توزيع الرب
المسيطرة حت  لو أ    ا التوزيع قد يؤدي إل  عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة، وإ ا تطل، االمر يةتم إجةراء تيةديهت علة  

ود فروقةات جو ريةة بةي  الشةركة األم والشةركة التابيةة مة  أجةل التوفية  بةي  سياسةاتةا القوائم المالية للشركات التابية في حالة وجة
ف يراالمحاسةةبية والسياسةةات الماليةةة للمجموعةةةث يةةتم اسةةتبياد جميةةع الموجةةودات والمطلوبةةات وحقةةوق الملكيةةة واإليةةرادات والمصةة

 عند توحيد القوائم الماليةثوالتدفقات النقدية المتيلقة بالميامهت ما بي  شركات المجموعة بالكامل 
 

 تتم ميالجة أي تغي ر في حصة الملكية في شركة تابية وال ي ال يؤدي إل  فقدا  السيطرة ضم  حقوق الملكيةث
 

إ ا فقةةدت المجموعةةة السةةيطرة علةة  شةةركة تابيةةة فإنةةةا تقةةوم باسةةتبياد الموجةةودات لبمةةا فيةةةا الشةةةرة إ  وجةةدتا والمطلوبةةات وأي 
الةربح أو قائمةة ق الملكية الخاصة بالشركة التابية ويتم تسجيل أي ربةح أو خسةارة ناتجةة عة  فقةد السةيطرة فةي مكونات أخرى لحقو

 الموحدة المختصرةث ويتم تسجيل أي حصة م  االستشمار محتفظ بن بالقيمة اليادلةث الخسارة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غير القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  إيضاحات مختارة حول
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( - 2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2-4
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابية:

 
 
 

 اسم الشركة

 
 
 

 بلد التأسيس

 ملكيةالنسبة 
كما في  المباشرة

يونيو  30
 م2021

 ملكيةالنسبة 
كما في  المباشرة

ديسمبر  31
 م2020

 
 
 

 النشاط

شةةةركة صةةةدوق اليالميةةةة 
 لهسةةةةةتشمارات القابضةةةةةة
 *لشركة شخص واحدا

جدة   المملكة 
اليربية 
 السيودية

أنشطة الشركات القابضة لأي الوحدات التي تسةتحو   100٪ 100٪
المةةال علةة  أصةةول امةةته  حصةةة مةيمنةةة مةة  راس 

لمجموعةةةة مةةة  الشةةةركات التابيةةةة، ويكةةةو  نشةةةاطةا 
 الرئيسي  و ملكية تل  المجموعةاث

شةةةركة فتيحةةةي للتجزئةةةةة 
 شركة شخص واحد

جدة   المملكة 
اليربية 
 السيودية

بيع وشراء المياد  الشمينة واالحجار الكريمة، ورش  100٪ 100٪
 لحام وتلميع الحلي لالصاغةا، تجارة الكترونيةث

وأدوات التجميةل ملة والتجزئة في اليطةور تجارة الج
سةاعاتا  ،أقةهم ،أزارير ،كباكات، والةدايا لوالعات

وتجةةةارة الجملةةةة فةةةي الكريسةةةتال الصةةةيني والتحةةةف 
واألوانةةةي المنزليةةةة المطلوبةةةة والمنتوجةةةات الجلديةةةة 
والمناشةةف والبياضةةةات والمهبةةس الجةةةا زة وتجةةةارة 

ة وانشةةاء الجملةةة فةةي المةةواد الغ ائيةةة بانواعةةةا واقامةة
 المراكز التجاريةث

شةةركة تةةوطي  السةةيودية 
 للصيانة والتشغيل

جدة   المملكة 
اليربية 
 السيودية

تنظيف المباني الجديةدة بيةد االنشةاء، تنظيةف المبةاني  100٪ 100٪
بالبخةةار وتسةةخي  الرمةةل، أنشةةطة خةةدمات التنظيةةف 

نشطة خدمات صيانة المبةاني، تنظيةف أاليام للمباني، 
السةةباحة، رعايةةة وصةةيانة المنتز ةةات وصةةيانة بةةر  

والحةةدائ  ألغةةراض االسةةكا  اليةةام، رعايةةة وصةةيانة 
منةةاظر المبةةاني والحةةدائ  المنزليةةة وحةةدائ  االسةةقف 
وواجةات المباني الخاصةة وغير ةا، رعايةة وصةيانة 

 منتز ات الطرق السرييةث
 

تصةفية شةركة صةدوق اليالميةة لهسةتشمارات  ابضةةمجموعةة فتيحةي القشةركة مجلس إدارة م قرر أعضاء 2021يناير  3* بتاري  
 تةاء بيد م  اإلجراءات النظامية الهزمةثالقابضة، ولم يتم االن

 

 استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة - 3

ضةات تةؤشر فةي تطبية  يتطل، إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة م  االدارة استخدام أحكام وتقديرات وافترا
واإلفصةةاحات المرفقةةة واإلفصةةاح عةة  والمصةةاريف السياسةةات المحاسةةبية والمبةةالغ المدرجةةة للموجةةودات والمطلوبةةات واإليةةرادات 

 ث قد تختلف النتائج الفيلية ع    ه التقديراتثالمحتملةالمطلوبات 
 

 ة وطةةرق االحتسةةا، والمصةةادر مجموعةةسياسةةات المحاسةةبية للا  األحكةةام والتقةةديرات الةامةةة والتةةي اسةةتخدمتةا االدارة عنةةد تطبيةة  ال
 الةامة لحةاالت عةدم التلكةد مة  التقةديرات كانةت مماشلةة لتلة  المبينةة فةي القةوائم الماليةة الموحةدة السةنوية االخيةرة للسةنة المنتةيةة فةي 

 ثم2020ديسمبر  31
 

 في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات -4

بية وطرق االحتسا، المطبقة فةي اعةداد القةوائم الماليةة األوليةة المختصةرة مةع تلة  المتبيةة فةي اعةداد القةوائم السياسات المحاس تتواف 
م،  نا  عدد م  التيديهت علة  الميةايير أو التيةديهت علة  الميةايير 2020ديسمبر  31المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتةية في 

م ولكة  لةيس لةةا تةلشير جةو ري علة   ة ه القةوائم الماليةة األوليةة الموحةدة 2021ينةاير  1راً م  السارية التي دخلت حيز التنفي  اعتبا
لم تقم المجموعة بالتطبي  المبكر ألي مييار أو تفسير أو تيديل آخر صدر ولكة  لةم يةدخل حيةز التنفية  وتةرى اإلدارة أنةن  المختصرةث

 ليس  نا  تلشير جو ري عند التطبي ث
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 عة فتيحي القابضةشركة مجمو
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ممتلكات ومعدات -5

لفترة  لاير سيودي ألف 185 بمبلغ ميداتو ممتلكاتالمجموعة  تضافأ ،م2021يونيو  30خهل فترة الستة أشةر المنتةية في 
 مليو  لاير سيودياث 1,6م: 2020يونيو  30الستة أشةر المنتةية في 

 

 
 موجودات حق االستخدام -6

يونيو  30كما في  
 م2021

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م2020

 )مراجعة(

 16,550,550  1,995,993 السنة / في بداية الفترة صافي القيمة
 ا12,855,876ل  - إستبيادات / تيديهت
 ا1,698,681ل  ا637,015ل السنة / خهل الفترة إطفاء

 1,995,993  1,358,978 السنة / في نهاية الفترة صافي القيمة

 
 استثمارات في شركات زميلة -7

 تتكو  االستشمارات في الشركات الزميلة مما يلي:
 
 
 

 
 

 بلد التأسيس

  
النشاط 
 الرئيسي

 سبة ملكية ٪ن 

 

 يونيو 30
 م2021

  )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 يونيو 30

 م2021
 

 
 ديسمبر 31

 م2020

 شركة المركز الطبي الدولي 
 المملكة اليربية
 السيودية

 
 

إدارة وتشغيل 
 المستشفيات

 
 19,25٪  19,25٪  202,233,596  197,689,483 

            

 للتنمية الزراعية شركة الجوف
المملكة اليربية 

 السيودية
 

 
اإلنتاو 
 الزراعي

 

-٪  14,01٪  -  74,312,851 

         202,233,596  272,002,334 

 
 تتكون الحصة من نتائج أعمال الفترة كما يلي:

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30 أبريل حتى 1لفترة الثالثة أشهر من  

 م2021 
 )غير مراجعة(

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2021 
  )غير مراجعة(

 م2020
 )غير مراجعة(

 ا3,850,428ل  11,763,951  (5,260,527)  4,283,070 حصة الشركة م  نتائج أعمال شركة المركز الطبي الدولي 

 2,580,891  -  1,663,732  - حصة الشركة م  نتائج أعمال شركة الجوف للتنمية الزراعية 

 ا334,734ل  -  (167,367)  - إطفاء موجودات غير ملموسة 

 4,283,070  (3,764,162)  11,763,951   (1,604,271   ) 

 
و لة  بنةاًء علة   م قامت المجموعة ببيع كامل حصتةا في شركة الجوف للتنميةة الزراعيةة لشةركة زميلةةا،2021مارس  2بتاري   -

 لاير سيودي، كما يلي: مليو  125,7موعة أرباح م  بيع األسةم بلغت وقد حققت المج قرار مجلس اإلدارة،
 

 المبلغ 

 200,014,808 المحصل م  بيع األسةم

 ا74,312,851ل القيمة الدفترية لألسةم المباعة

 125,701,957 

 

 

 
10/15 



 

     
  

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غير لية األولية الموحدة المختصرة القوائم الماإيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق أدوات استثمارات في   -8

 م2021يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

    التكلفة

 77,919,964  98,782,805 السنة  /ة الفترةالرصيد في بداي

 20,862,841  11,336,335 السنة / إضافات خهل الفترة

 -  ا425,758ل السنة / إستبيادات خهل الفترة

 98,782,805  109,693,382 السنة /  الرصيد في نةاية الفترة
    

أرباااح غياار محققااة ماان اسااتثمارات فااي أدوات حقااوق  /خسااائر(ل
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرملكية 

   

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

 ا1,104,930ل  24,580,239 السنة  /الفترةصافي الحركة خهل 

 3,736,019  28,316,258 السنة  /الفترةالرصيد في نهاية 

 102,518,824  138,009,640 السنة  /الفترةالقيمة الدفترية في نهاية صافي 
 

 ثالملكية جمييةا مدرجة في األسواق الماليةحقوق حصص  -
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -9

 161,849ستشمار عدد إلاير سيودي في  275,892,423م مبلغ 2021يوينو  30بلغت قيمة االستشمارات بالقيمة اليادلة كما في 
 1,705م سير 2021يونيو  30الرياض للمتاجرة المتنو  باللاير، وقد بلغت القيمة اليادلة السوقية للوحدة كما في  وحدة في صندوق

 لاير سيودي للوحدةث
 

 نقد وما في حكمه  -10

يونيو  30كما في  
 م2021

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م2020

 )مراجعة(

 35,394  36,936 النقد في الصندوق
 97,083,119  18,249,260 دى البنو النقد ل

 18,286,196  97,118,513 

 
 رأس المال  -11

رية ال سةيودي مدفوعةة  10مليةو  سةةم قيمةة كةل سةةم  55م يتللف رأس المةال مة  2020ديسمبر  31و  م2021يونيو  30كما في 
 بالكاملث

 

٪ ليصبح رأس المال 50يض رأس المال بنسبة م عل  تخف2021مارس  4أوص  مجلس اإلدارة في اإلجتما  المنيقد بتاري  
لاير سيودي لخمسمائة  550,000,000لاير سيودي لمائتا  وخمسة وسبيو  مليو  لاير سيوديا بدالً م   275,000,000

وخمسو  مليو  لاير سيوديا، وتخضع عملية تخفيض رأس المال وعدد األسةم لموافقة الجةات الرسمية والجميية اليامة غير 
عل  طل، الشركة تخفيض رأس مالةا لال ي يتجاوز حاجة  م وافقت  يئة السوق المال2021يونيو  7وبناءاً علين، بتاري  ية ، الياد

عدد أسةم الشركة م  ينخفض سوب ل  لاير سيوديث  275,000,000لاير سيودي إل   550,000,000٪ م  50الشركةا بنسبة 
بناءاً عل  اجتما  الجميية غير اليادية بتاري   ٪41,629  بنسبة يموافقة المسا مبيد  سةم 27,500,000سةم إل   55,000,000

م ولمدة 2021يوليو  8تبدأ فترة اعتراض الدائني  م  الخميس  ا م  قانو  الشركات145وفقاً ألحكام المادة لوم، 2021يوليو 7
ً ا يوم60ستي  ل  ثم2021سبتمبر  5تنتةي في نةاية يوم األحد  ا
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غير القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين  -12

 ظفي  يشتمل فقط عل  التزام المنافع المحددة، إ  الحركة في التزام المنافع المحددة كما يلي:إ  صافي التزام المنافع المحددة للمو
 

 م2021يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 
 

 م2020ديسمبر  31
 ) مراجعة(

 4,319,299  1,201,146 الرصيد في بداية الفترة / السنة
    أو الخسارة الربحالمدرج ضمن قائمة 
 696,798  334,364 ية وتكلفة الفائدةتكلفة الخدمة الحال

    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
 ا110,965ل  - لاألرباحا / الخسائر اإلكتوارية 

    الحركة في النقد
 ا1,219,733ل  - استبياد بيع الشركة التابية

 ا2,484,253ل  ا19,885ل المدفو  خهل الفترة / السنة

 1,201,146  1,515,625 الفترة / السنة الرصيد في بداية
 

 تم قياس صافي التزامات المنافع المحددة للموظفي  باالستناد ال  دراسة التقييم اإلكتواري ال ي تم اجرائن في نةاية السنة السابقةث

 
 

 زكاة مستحقة  -13

يونيو  30كما في  
 م2021

 غير مراجعة((

ديسمبر  31كما في  
 م2020

 ()مراجعة

 4,403,004  7,954,117 يد في بداية الفترة / السنةالرص

 5,952,893  2,500,656 المكو  خهل الفترة / السنة

 4,798,220  - المكو  ع  سنوات سابقة

 ا6,676,253ل  ا5,945,235ل المدفو  خهل الفترة / السنة

 ا523,747ل  - المستبيد م  بيع الشركة التابية

 7,954,117  4,509,538 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 
 الموقف الزكوي

 

ديسةةمبر  31 م، والسةةنة المنتةيةةة فةةي2015م حتةة  1999ديسةةمبر  31انةةةت المجموعةةة وضةةيةا الزكةةوي للسةةنوات المنتةيةةة فةةي  -
 مث2018

 

ة الزكةاة م وحصةلت علة  شةةاد2017م و2016ديسةمبر  31قامت المجموعة بتقديم االقراري  الزكةويي  للسةنتي  المنتةيتةي  فةي  -
قامت  يئة الزكاة والضريبة والجمار  بإصةدار الةربط الزكةوي والة ي أظةةر فروقةات زكةاة مسةتحقة ، م2017غير المقيدة ليام 

قامةةت  يئةةة الزكةةاة والضةةريبة ، وبتقةةديم إعتةةراض علةة  الةةربط الزكةةوي المجموعةةةقامةةت  ريةة ال سةةيوديث 2,001,223بمبلةةغ 
ة بتصةةييد اإلعتةةراض المةة كور إلةة  لجنةةة الفصةةل فةةي المخالفةةات والمنازعةةات قامةةت المجموعةة عتةةراضثالوالجمةةار  بةةرفض ا

 الضريبية للنظر فين وإصدار قرار بشلنن، وال ي ال يزال تحت الدراسة م  قبل اللجنة حت  تاريخنث
 

زكةاة المسةتحقة م وقامت بسةداد ال 2020و  م2019ديسمبر  31بتقديم إقراريةا الزكويي  للسنتي  المنتةيتي  في  المجموعةقامت  -
م، ولةم تصةدر  يئةة الزكةاة 2020ث كما حصلت الشركة عل  شةادة الزكاة غيةر المقيةدة ليةام ا في االستشمار الخارجيع  حصتة

 والضريبة والجمار  الربط الزكوي للسنتي  الم كورتي  حت  تاريخنث
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة ة حول إيضاحات مختار
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 للفترة من العمليات غير المستمرة الخسارة  -14

التابية ش شركة في رأسمال شركتةا  ٪80م قرر مجلس إدارة الشركة بيع حصة ملكية المجموعة البالغة 2020يونيو  10بتاري  
مليو  لاير سيودي مما  14,36السلع الكمالية الشمينة المحدودةش، وقد بلغ نصي، المجموعة م  القيمة اليادلة للشركة التابية مبلغ 

 مليو  لاير سيوديث 4,2 الةبوط في القيمة بمبلغنتج عنن خسارة 
 

 للفترة من العمليات غير المستمرة صافي الخسارة 14-1
 

  ىأبريل حت 1ثالثة أشهر من لفترة ال 
 يونيو 30

 لفترة الستة أشهر المنتهية  
 يونيو 30في 

 م2021 
 )غير مراجعة(

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2021 
 )غير مراجعة(

 م2020 
 )غير مراجعة(

 8,631,983  -   3,394,684  -  ايرادات
 ا10,668,014ل  -   ا4,714,799ل  -  مصاريف 

يمة الموجودات الةبوط في ق خسارة
 ا4,203,843ل  -   ا4,203,843ل  -  المصنفة كمحتفظ بةا بغرض البيع

 (6,239,874)  -   (5,523,958)  -  الخسارة قبل الزكاة 
 ا225,000ل  -   ا75,000ل  -  الزكاة

 (6,464,874)  -   (5,598,958)  -  الخسارة من العمليات غير المستمرة

 
 العمليات غير المستمرةة من التدفقات النقدي 14-2

 تتضم  قائمة التدفقات النقدية اليمليات غير المستمرة التالية:
 يونيو 30ية ة أشهر المنتهتلفترة الس 

 م2021 
 )غير مراجعة(

 م2020 
 )غير مراجعة( 

 3,649,449  -  التدفقات النقدية م  األنشطة التشغيلية
 ا506,754ل  -  يةالتدفقات النقدية م  األنشطة االستشمار
 ا2,502,462ل  -  التدفقات النقدية م  األنشطة التمويلية

  -  640,233 
 
 

 ربحية السهم   -15

لالخسةارةا للفتةرة اليائةد الةربح لالخسارةا للفترة و ل  بقسةمة صةافي الربح يتم احتسا، الربح األساسي والمخفض للسةم م  صافي 
يونيو  30مليو  سةم كما في  55المتوسط المرجح ليدد األسةم اليادية، بلغت األسةم المصدرة إل  المسا مي  في الشركة األم عل  

 مليو  سةماث  55: م2020يونيو  30م ل2021

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر   -16

ً للقيود المخاطر جزء م  أنشطة المجموعة وتذدار م  خهل آلية متواصلة تتكو  م  تحديد المخاطر شم تقييمةا شم مت ابيتةا وفقا
والضوابط األخرى الميتمدةث إ  عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة عل  تحقي  أرباحث ا  المجموعة ميرضة 

 لمخاطر السوق ومخاطر اليمهت ومخاطر االئتما  ومخاطر السيولةث

 
 مخاطر السوق

ألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسيار الفائدة في السوق أو سير السوق يقصد بمخاطر السوق المخاطر التي تتيل  بتقل، قيمة ا
نتيجة للتغير في التصنيف االئتماني لجةة اإلصدار أو األداة والتغير في الشيور السائد في السوق وانشطة المضاربة واليرض 

 والطل، عل  األوراق المالية والسيولة في السوقث
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 القابضةشركة مجموعة فتيحي 
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غير القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطر -16

 
 مخاطر العمالت

ة نتيجة لتقلبات أسةيار صةرف اليمةهت األجنبيةةث إ  المجموعةة ميرضةة لمخةاطر تتمشل مخاطر اليمهت في ت ب ، قيمة أداة مالي
تقلبات أسيار صرف اليمهت خهل دورة أعمالةا الياديةث إ  المخاطر المتيلقة بتقلبةات اليملةة المرتبطةة بةاألدوات الماليةة تتركةز 

ات المجموعة الرئيسةية فةي سةوق األسةةم تتركةز فةي في تقلبات اليملة الخاصة باستشمارات المجموعة الخارجية، حيث أ  استشمار
البورصةةة المصةةرية وبالتةةالي تتةةلشر قيمتةةةا اليادلةةة بسةةير صةةرف الجنيةةن المصةةري مةة  فتةةرة ألخةةرى طبقةةاً لألوضةةا  االقتصةةادية 

 والسياسية بجمةورية مصر اليربيةث تيتبر المجموعة أ  ميظم استشماراتةا ألغراض استراتيجية طويلة األجلث

 
 االئتمان مخاطر

تتمشل مخاطر االئتما  في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامن والتسب، في تكبد الطرف اآلخر خسارة ماليةث تيمل 
 المجموعة عل  الحد م  مخاطر االئتما ث تيتقد اإلدارة أ  مخاطر االئتما  محدودة نظراً أل  مبييات المجموعة نقديةث

 
 مخاطر السيولة

طر السيولة في عدم قدرة المجموعة عل  مقابلة التزاماتةا المتيلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقةاث تتم مراقبة تتمشل مخا
 احتياجات السيولة عل  أساس شةري وتيمل اإلدارة عل  التلكد م  توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئةاث

 
 

:  م2020ديسمبر  31ل م2021يونيو  30مليو  لاير سيودي كما في  17 موعة والبالغةتتكو  المطلوبات المالية المتداولة للمج
 مم  دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى وزكاة مستحقةث م   -الجزء المتداول  -مليو  لاير سيوديا، م  التزامات عقود إيجار  21

شةراً م  تاري  قائمة المركز المالي الموحدة  12ة خهل المتوقع م  الناحية الفيلية أ  يتم سداد جميع   ه المطلوبات المالي
 وتتوقع المجموعة أ  يكو  لديةا أموال كافية للقيام ب ل ث لغير مراجيةا المختصرة

 

ديسمبر  31ل م2021يونيو  30مليو  لاير سيودي كما في  1,5تتكو  المطلوبات المالية غير المتداولة للمجموعة والبالغة 
  لاير سيوديا م  صافي التزامات المنافع المحددة للموظفي ث يتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظفي  وفقاً مليو 1,2م: 2020

 للتوقيتات الفيلية النتةاء فترة خدمة الموظفي ث

 

 مخاطر أسعار األسهم

ضبابية التي تكتنف القيمة المستقبلية المجموعة ميرضة لمخاطر أسيار السوق عل  استشماراتةا في األسةم المتداولة والناشئة ع  ال
 لألسةم المتداولةث يتم رفع تقارير ع  االستشمار في األسةم المتداولة إل  اإلدارة اليليا بصورة منتظمةث

 

 إدارة مخاطر رأس المال

ا مي الشركة لغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعة تتكو  حقوق الملكية م  رأس المال واالحتياطي النظامي اليائد ال  مس
األم واألرباح المبقاة واحتياطي تقييم ادوات ملكية بالقيمة اليادلة م  خهل الدخل الشامل اآلخرث إ  الةدف الرئيسي م  إدارة رأس 

 المال  و تيظيم حقوق المسا مي ث

 
الماليةث وم  أجل الحفاظ  تدير المجموعة وتيدل  يكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التيةدات

إصدار أسةم  تخفيض األسةم أوأو عل   يكل رأس المال أو تيديلن م  الممك  أ  تيدل المجموعة توزييات األرباح للمسا مي  
 جديدةث 

 
ل ليس لدى المجموعة  يكل رأسمال بل داف محددة أو ميدالت ينبغي تحقيقةا بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المالث يتكو   يك

رأس المال للمجموعة م  حقوق الملكية لالتي تتكو  م  رأس المال واالحتياطي النظامي اليائد إل  مسا م  الشركة األم واألرباح 
 المبقاة واحتياطي تقييم أدوات ملكية بالقيمة اليادلة م  خهل الدخل الشامل اآلخراث
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غير القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

   )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطر -16
 

 

 القيمة العادلة
دفيةن لتحويةل أي مة  المطلوبةات فةي مياملةة فةي ظةروف  إ  القيمة اليادلة  ي السير ال ي يتم تسةليمن لبيةع أحةد الموجةودات أو يةتم

اعتيادية منتظمة بي  المشاركي  في السوق في تاري  القياسث وعل    ا النحو، يمك  ا  تنشل الفروقات بي  القيم الدفتريةة وتقةديرات 
التةةي يسةةتخدمةا المشةةاركو  فةةي  القيمةةة اليادلةةةث يقةةوم تيريةةف القيمةةة اليادلةةة علةة  اسةةاس القيةةاس المسةةتند إلةة  السةةوق واإلفتراضةةات

 السوقث
 

 :تصنف القيم اليادلة ضم  مستويات مختلفة في تسلسل القيمة اليادلة استناداً ال  المدخهت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي
 المستوى االول: األسيار السوقية الميلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات الماليةث -

تقييم تيتمد عل  مدخهت تؤشر علة  القيمةة اليادلةة ويمكة  مهحظتةةا بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر فةي المستوى الشاني: أسالي،  -
 السوقث

المستوى الشالث: أسالي، تقييم تيتمد عل  مدخهت تؤشر عل  القيمة اليادلة وال يمك  مهحظتةا بشكل مباشر أو غيةر مباشةر فةي  -
 السوقث

 

 ثم2021يونيو  30ول والمستوى الشاني والمستوى الشالث خهل الفترة المنتةية في لم يك   نا  تحويهت ما بي  المستوى األ
 

 ما يلي: تدرو جميع الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفلة بإستشناء

ق نشةط ويةتم تقييمةةا ستشمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة اليادلة م  خهل الدخل الشامل اآلخر حيث أنةا مدرجة في سةوا -
 ثاسير السةم في تاري  التقريرلمستوى األول لوفقاً ل

وفقاً للمستوى  وال ي يمشل استشمار في صندوق الرياض للمتاجرة باللاير أو الخسارة الربحستشمارات بالقيمة اليادلة م  خهل ا -
 ثع  طري  تحديد صافي األصول لكل وحدة الشاني

 
 

 (19 -كوفيد )تأثير فيروس كورونا  -17

ا في االسةتمرار والتطةور، ولة ل  مة  الصةي، اآل  تحديةد تةلشيره وفترتةن علة  19 -ال يزال تفشي فيروس كورونا المستجد لكوفيد 
االنشطة التجارية واالقتصاديةث وتيتبر المجموعة أ  انتشار الفيروس ال يمك  تحديد أشةره علة  القةوائم الماليةة للمجموعةةث حيةث ا  

انتشار الفيروس غير ميروفة وتيتمد عل  التطورات المستقبلية والتي يصي، التنبؤ بةا في الوقت الحةاليث وبةالنظر إلة  فترة ومدى 
استمرار عدم التلكد االقتصادي، فه يمك  إعطاء تقدير موشوق ع  تلشير   ا الفيروس حت  تاري  اعتماد   ه القوائم الماليةة األوليةة 

 التطورات يمك  أ  تؤشر عل  النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والحالة المالية للمجموعةثالموحدة المختصرةث ا    ه 
 

 المجموعة إدارة ترى وعلين مراقبتةا للوضع ع  كش، لتحديث أي مستجدات قد تؤشر عل  بياناتةا المالية، المجموعةتواصل إدارة 

 المختصرةثالموحدة  األولية المالية القوائم   ه عل  التيديل تستدعي ال  حت  اآل عنن الناتجة واآلشار الوباء تفشي أ 
 
 

 )غير مراجعة(القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة اعتماد  -18

 مث12/08/2021 تاري  دارة ف اإلم  قبل مجلس  لغير مراجيةاالقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة اعتمدت   ه 
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