
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 مجموعة فتيحي القابضة شركة

 (شركة مساهمة سعودية)
 

  الموحدةالقوائم المالية 

 مراجع الحسابات المستقلوتقرير 

 م9132 رديسمب 13في  للسنة المنتهية

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 مجموعة فتيحي القابضة شركة

 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدةالقوائم 

 مراجع الحسابات المستقلوتقرير 

 م9132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهية

 

 
 فهرس

 
 
 

 صفحة  

   

 6-2 مراجع الحسابات المستقل تقرير- 

   

 7 الموحدةالي قائمة المركز الم- 

   

 8  الموحدة الخسائر وأاألرباح قائمة - 

   

 9 قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة- 

   

 01 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق - 

   

 00 قائمة التدفقات النقدية الموحدة - 

   

 54-02 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة - 
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 مجموعة فتيحي القابضة شركة
 (سعوديةشركة مساهمة )

 

 الموحدةقائمة المركز المالي 
 (باللاير السعودي)

 

 رــبــمــسـدي 13ي ــا فــمــك   
 م9132  م9132  إيضاح الموجودات

      الموجودات غير المتداولة 
 6616121057  6510271789  (7) ممتلكات ومعدات

 -  -  (8) موجودات غير ملموسة
-   0614411441  (9) حق استخدامموجودات 

 10511201244  28919071788  (01) استثمارات في شركات زميلة 
في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من  اتاستثمار

 (00) خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

8217611901  4110571414 

 515,131,213  551,153,151   ر المتداولةمجموع الموجودات غي

      الموجودات المتداولة 

 04718121148  04115451191  (02) مخزون

 616181218  415101112  (01) وأرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية

 6615221962  5415581511  (05) في حكمه  نقد وما

 911,221,992  913,111,292   مجموع الموجودات المتداولة

 555,255,355  555,521,252   مجموع الموجودات

      والمطلوبات الملكيةحقوق 

      حقوق الملكية

 44111111111  44111111111  (04) رأس المال

 4110921221  4110921221  (06) احتياطي نظامي

 1417711610  214151070   ةأرباح مبقا

أدوات حقوق ملكية بالقيمة احتياطي تقييم استثمارات في 
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
518511959  (115911268) 

 519,552,525  513,513,151   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 415081099  411911067  (07) الحقوق غير المسيطرة

 513,223,325  539,511,531   مجموع حقوق الملكية

      بات غير المتداولة المطلو

 -  810591609  (9) المتداول الغير الجزء -التزامات عقود االيجار 

 715251208  511091299  (08) التزامات المنافع المحددة للموظفين

 3,595,932  39,552,232   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 

 -  712011440  (9) الجزء المتداول -التزامات عقود االيجار 

 0515751776  071977,884  (09) ىذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخر

 410771186  515111115  (25) زكاة مستحقة 

 32,559,359  92,523,551   مجموع المطلوبات المتداولة 

 93,135,121  59,151,152   مجموع المطلوبات 

 555,255,355  555,521,252    لمطلوباتاومجموع حقوق الملكية 

 
 الرئيس التنفيذي المكلف 

 دارة المالية مدير عام اإل
 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المفوض

 أحمد حسن فتيحي: االسـم  إبراهيم حسن المدهون: االسـم  ياسر يحيى عبدالحميد: االسـم 

 :التوقيع  :التوقيع  :التوقيع 
 

 

  المالية الموحدةالقوائم جزءاً ال يتجزأ من هذه ( 13)إلى ( 3)اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (سعوديةشركة مساهمة )

 

 الموحدة الخسائر وأألرباح قائمة ا
 (سعودياللاير بال)

 
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في    

 م 9132  م 9132  إيضاح 
      

 00411001175   9811271954   المبيعات  صافي

 (6211081121)  (4218411564)   تكلفة المبيعات

 59,221,155  55,335,521   إجمالي ربح المبيعات

 417181416   718521126  (21) االستثمارات صافي ربح

   2711121014  0914951552  (01) من نتائج أعمال شركات زميلة المجموعةحصة 

 -  (2518181650)  (01) وط في قيمة االستثمار في شركة زميلة الهب

 25,311,555  53,339,513   إجمالي الربح 

      المصاريف

 (5115061487)  (1516241152)  (20) مصاريف بيع وتوزيع

 (2816121581)  (0715841189)  (22) مصاريف إدارية وعمومية

 (519811218)  -   (02) الحركة راكد و بطيءمخصص مخزون 

   (59,331,513)  (35,119,935) 

 33,313,121  (5,113,295)   من العمليات الرئيسيةالربح  (الخسارة)
      

 7041066  (7011216)  (21)  أخرى إيرادات( مصروفات)

 39,535,555  (5,153,111)   قبل الزكاة الربح  (الخسارة)

      

 (412961916)  (518181412)  (25) الزكاة 

 3,332,551  (2,252,559)   لسنةاخل د / (خسارة) صافي

      :العائد إلى

 717701162  (914521747)   المساهمين في الشركة األم

 (6401702)  (1061814)   الحقوق غير المسيطرة

 3,332,551  (2,252,559)   دخل السنة / (خسارة)صافي 

      :السهم من ربحية/ ( خسارة)

الربح األساسي والمخفض للسهم من الربح ( / الخسارة )
 للسنة العائد للمساهمين في الشركة األم

 
(24) 

 
 (1,33)  1,35 

 
 

 
 لرئيس التنفيذي المكلف ا

 المالية اإلدارة مدير عام 
 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المفوض

 أحمد حسن فتيحي: االسـم  هيم حسن المدهونإبرا: االسـم  ياسر يحيى عبدالحميد: االسـم 

 :التوقيع  :التوقيع  :التوقيع 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ( 13)إلى ( 3)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة
 (السعوديباللاير )

 
 
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في    

 م 9132  م 9132  ايضاح 

      

 3,332,551  (2,252,559)   لسنةادخل ( / خسارة)صافي 

      

      : الحقاً في قائمة األرباح أو الخسائرعاد تصنيفها بنود لن ي

 019811216  (51829)   اآلخرمن الدخل الشامل ة األرباح المبقا ىالمحول إل

سااتثمارات فااي أدوات اربااح (/ رئخساااال)األرباااح أو صااافي 
 (2618711600)  811151207  (00) حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

      

 010721881  (011496)  (08) أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة( خسائر)

إعااادة قيااااس باارامج المناااافع  فاااي أرباااح المجموعااةحصااة 
 خاص بالشركات الزميلة المحددة

 

(01) 

 

 011161594  412221741 

      

 (33,132,129)  (513,935)    ةالشامل( الخسارة)صافي 

      :العائد إلى

 (0117941099)  (0821251)   المساهمين في الشركة األم

 (4821891)  (1241112)   الحقوق غير المسيطرة

   (513,935)  (33,132,129) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي المكلف 
 مدير عام اإلدارة المالية 

 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المفوض

 أحمد حسن فتيحي: االسـم  إبراهيم حسن المدهون: االسـم  ياسر يحيى عبدالحميد: االسـم 

 :التوقيع  :التوقيع  :التوقيع 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  (13)إلى ( 3)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (سعوديةشركة مساهمة )

 
 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 م9132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهية
 (سعودياللاير بال)

 
 

 
 

  رأس المال

 
 

  ةأرباح مبقا  احتياطي نظامي

ثمارات استاحتياطي تقييم 
دوات حقوق ملكية أفي 

من خالل  بالقيمة العادلة
  الدخل الشامل اآلخر

حقوق الملكية 
العائدة لمساهمي 

 الشركة األم

  
 

الحقوق غير 
 المسيطرة

 

 الملكيةحقوق  مجموع

              
 521,535,233  5,113,129  525,535,325  91,121,151  53,332,155  52,535,123  551,111,111 م9132يناير  3الرصيد كما في 

 710091641  (6401702)  717701162  -  717701162  -  - صافي دخل السنة

 (0815971752)  681809  (0814661460)  (2618711600)  811171141  -  - خالل السنة في بنود الدخل الشامل اآلخرالتغير 

 (33,132,129)  (529,221)  (31,325,322)  (95,231,533)  35,132,539  -  - ةالشامل الخسارةإجمالي 

 -  -  -  -  (7771016)  7771016 -  المحول الى االحتياطي النظامي

 (5012411111) -   (5012411111) -   (5012411111)  -  - توزيعات ارباح

 513,223,325  5,532,322  519,552,525  (1,521,952)  15,331,513  51,329,991  551,111,111 م9132 ديسمبر 13الرصيد كما في 

 513,223,325  5,532,322  519,552,525  (1,521,952)  15,331,513  51,329,991  551,111,111 م9132يناير  3الرصيد في 

 (918491462)  (1061814)  (914521747)  -  (914521747)  -  - السنة (خسارة)صافي 

 911421287  (81227)  911611405  811151207  011261297  -  - اآلخر خالل السنة التغير في بنود الدخل الشامل

 (513,935)  (195,119)  (329,951)  2,115,933  (2,535,551)  -  - إجمالي الخسارة الشاملة

 (2517411111)  -  (2517411111)  -  (2517411111)  -  - توزيعات ارباح

 539,511,531  5,121,353  513,513,151  5,251,252  9,515,333  51,329,991  551,111,111 م9132ديسمبر  13الرصيد كما في 

 
 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ( 13)إلى ( 3)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 مجموعة فتيحي القابضة شركة
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 (باللاير السعودي)

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م 9132  م 9132 األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 0215061446  (411401111) قبل الزكاة  الدخل(/ الخسارة)
    : من األنشطة التشغيلية قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية  الدخل/ (الخسارة)تعديالت لتسوية 

 0711521121  712121544 استهالك ممتلكات ومعدات 
 -  711651742  موجودات حق استخداماستهالك 

 1421517  - إطفاء موجودات غير ملموسة
 019141516  015251161 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 (611111)  (491999) استبعاد ممتلكات ومعدات (أرباح)
 -  7891281 ودات حق استخدام تكاليف تمويل موج

 519811218  - مخصص مخزون راكد و بطيء الحركة
 -  2518181650 شركة زميلة في خسارة هبوط في قيمة استثمار

 (2711121014)  (0914951552) الحصة في نتائج شركات زميلة
 35,531,391  2,213,599 

    : التغيرات في رأس المال العامل
 6111712  012171076 رية وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة تجا

 2918791502  711771664 مخزون
 (917241415)  114111019 وأرصدة دائنة أخرى ةتجاري ةدائنذمم 
 92,313,531  11,529,359 

 (616161116)  (414821905) زكاة مدفوعة
 (910611911)  (514521474) التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين

 35,225,991  32,535,323 األنشطة التشغيلية منالناتج صافي النقد 
   1117951516 األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 611111  491999 ومعدات متحصالت من بيع ممتلكات
 (015261112)  (517281016) شراء ممتلكات ومعدات

 0714511841  2110941761 زميلة توزيعات ارباح مستلمة من استثمار في شركات 
 (0712671528)  (2218991965) الدخل الشامل اآلخر شراء استثمارات في أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل

متحصالت من بيع اساتثمارات فاي أدوات ملكياة بالقيماة العادلاة مان خاالل الادخل 
 414521592  016041975 الشامل اآلخر

 5,559,229  (5,355,115) األنشطة االستثمارية منالناتج  (م فيالمستخد) صافي النقد
    التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 -   (2,155,515) التزامات عقود إيجار
 (5012411111)  (2517411111) رباح مدفوعةأتوزيعات 

 (53,951,111)  11,325,515 التمويليةاألنشطة ( المستخدم في)صافي النقد 
 (93,213,225)  (91,235,552) و ما في حكمهفي نقد  (النقص)صافي 

 8811251847  6615221962 نقد وما في حكمه في بداية السنة
 6615221962  5415581511 نقد وما في حكمه في نهاية السنة

    غير نقديةالمعامالت أهم ال
ية بالقيماة العادلاة مان خاالل مارات في أدوات حقوق ملكثغير محققة من است( خسارة)أرباح 

 811151207 الدخل الشامل اآلخر
 
(2618711600) 

  011161594 اعادة قياس برامج المنافع المحددة الخاصة بالشركات الزميلة  في أرباحالمجموعة حصة 
 

412221741 

 010721881  (011496) أرباح اعادة قياس برامج المنافع المحددة ( خسائر)
 211191814  218811110 مخزون تم شطبه

 -  151679 ديون معدومة 
 

 

 الرئيس التنفيذي المكلف 
 المالية اإلدارة مدير عام 

 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المفوض

 أحمد حسن فتيحي: االسـم  إبراهيم حسن المدهون: االسـم  ياسر يحيى عبدالحميد: االسـم 

 :التوقيع  :التوقيع  :التوقيع 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ( 13)إلى ( 3)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 
 

 نبذة عن الشركة -3
هااي شااركة مساااهمة سااعودية مسااجلة فااي المملكااة العربيااة "( الشااركة األم"أو " الشااركة)"ة مجموعااة فتيحااي القابضااة شاارك

الصادر  5111184028هـ والسجل التجاري رقم 0508رمضان  9بتاريخ  0148السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 
 .(م0992فبراير  4الموافق )هـ 0502شعبان  2في مدينة جدة بتاريخ 

 

 :وكافة فروعها فيما يلي المجموعةتتمثل أنشطة 

أي الوحدات التي تستحوذ على أصول امتالك حصة مهيمنة من راس المال لمجموعة )تتمثل أنشطة الشركات القابضة  .أ 
 (.من الشركات التابعة، ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة

 .التجزئة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمةالبيع بالجملة للذهب والمعدات الثمينة، البيع ب .ب 
 .بيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريمة .ج 
 .ةاستيراد وبيع وشراء المعادن الثمينة واالحجار الكريم .د 
 .إقامة المزادات فيما عدا العقار والصرافة .ه 
 .(ةالصاغ)ورش لحام وتلميع الحلي  .و 
 .تجارة الكترونية .ز 
حلويااات والشاايكوالتة والفضاايات والكرسااتال و الزهااور الصااناعية والهدايااة والتحااف تجااارة الجملااة والتجزئااة فااي ال .ح 

 .واالواني المنزلية وعربيات الملكة
 

والتجزئااة فااي العطااور وأدوات التجمياال والساااعات والكرسااتال واالوانااي المنزليااة المطليااة والمنتجااات  ةتجااارة الجملاا .ط 
 .في المواد الغذائية بانواعها وانشاء المراكز التجارية واداراتها هزة وتجارة الجملةاالجلدية والمناشف والمالبس الج

 

لمصنوعات الجلدية والخردوات والبياضاات اواني المنزلية وتجارة الجمله في العطورات وأدوات التجميل والهدايا واأل .ي 
 .واالقمشة ةوالمالبس الجاهز

تساخين الرمال، أنشاطة خادمات التنظياف العاام للمبااني، ياف المبااني بالبخاار وظتنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشاء، تن .ك 
السباحة، رعاية وصيانة المنتزهاات والحادائق ألغاراض اإلساكان  أنشطة خدمات صيانة المباني، تنظيف وصيانة برك

العام، رعاية وصيانة مناظر المباني والحادائق المنزلياة وحادائق االساقف وواجهاات المبااني الخاصاه وغيرهاا، رعاياه 
 .ة منتزهات الطرق السريعةانيوص

 

إن العنوان المسجل للشركة هو مبنى شاركة مجموعاة فتيحاي القابضاة، طرياق المديناة، شامال اماارة منطقاة مكاة المكرماة، 
 .، المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدةم20560، جدة 2616ب .ص

 
 أسس اإلعداد  -9

 بيان االلتزام 9-3
ة العربياة الساعودية كاالمعتمادة فاي الممل للمعاايير الدولياة للتقريار الماالي وفقاا   المرفقاةالموحادة ائم المالياة أعادت القاو

المعاايير "للمحاسابين القاانونيين، فنينماا وردت عباارة  ديةوصدارات األخارى المعتمادة مان الهيئاة الساعوالمعايير واإل
ة كالالمعاايير الدولياة للتقريار الماالي المعتمادة فاي المم"ير إلاى تشا يضااحات فهايفاي هاذه اإل" الدولية للتقريار الماالي

 ".للمحاسبين القانونيين ديةوصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعالعربية السعودية والمعايير واإل
 

 فصااحاتواإلضافة إلى المتطلباات المعايير الدولية المعتمدة هى المعايير الدولية كما صدرت من المجلس الدولي باإل
د صااويق. لمااا ورد فااي وثيقااة إعتماااد المعااايير الدوليااة للتقرياار المااالي وفقااا   تلااك المعااايير التااي أضااافتها الهيئااة لاابعض

للمحاسابين القاانونيين مان معاايير و راء فنياة لمواضايع  صدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعوديةبالمعايير واإل
 .الماليللتقرير  تغطيها المعايير الدولية ال
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 (تتمة)أسس اإلعداد  -9
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 9-9
 .لعملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرضتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، وهي ا

 

 أساس القياس 9-1
 قائماة فاي الاواردة التالياة الهاماة البناود ماعادا التاريخياة التكلفاة مبدأ أساس على الموحدة المالية القوائم هذه إعداد تم

 :الموحدة المالي المركز
  .العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في اإلستثمار قياس يتم -
 وحادة طريقاة باساتخدام المساتقبلية لاللتزاماات الحالياة بالقيماةللماوظفين  المحاددة المنافع لتزاماتبإ االعتراف يتم -

 .المتوقعة االئتمان

 
 

  أسس التوحيد -1

 كمااا فااي "( المجموعااة( )"20-5إيضاااح )عااة تشااتمل القااوائم الماليااة الموحاادة علااى القااوائم الماليااة للشااركة وشااركاتها التاب
تمتلك المجموعة أو يكاون لهاا الحاق فاي العوائاد المتغيارة نتيجاة معامالتهاا ماع  تتحقق السيطرة عندما. م2109ديسمبر  10

ها علاى الشاركة سايطرتالشركة المستثمر بها، ويكون لدى المجموعة القدرة على التنثير في هذه العوائد مان خاالل ممارساة 
 :وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشنة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة. ستثمر بهاالم

 حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة : مثل)على المنشنة المستثمر بها  سيطرة
 (.بالمنشنة المستثمر بها

 تغيرة نتيجة االشتراك مع المنشنة المستثمر بهاحق أو حقوق الحصول على عوائد م. 

 القدرة على استخدام نفوذها على المنشنة المستثمر بها في التنثير على عوائدها. 
 

ومن أجل تعزياز هاذا االفتاراض وعنادما يكاون . بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة
ة حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تنخاذ فاي لدى المجموعة مستوى أقل من غالبي

االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعاة نفاوذا  علاى المنشانة المساتثمر بهاا، وهاذه 
 :الحقائق والظروف تشمل ما يلي

 

  لهم التصويت في الشركة المستثمر بهاالترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق. 

 الحقوق التي تنشن عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. 
 

تقااوم المجموعااة بإعااادة تقياايم مااا إذا كاناات ال تاازال تمااارس ساايطرة علااى المنشاانة المسااتثمر بهااا أم ال عناادما تشااير الحقااائق 
يبادأ توحياد الشاركة التابعاة اعتباارا  مان تااريخ . تغيرا  في عنصر أو أكثر مان عناصار السايطرة الثالثاةوالظروف أن هناك 

يتم إدراج الموجودات والمطلوبات . سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة
أو المباعاة خاالل الفتارة فاي القاوائم المالياة الموحادة مان تااريخ واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشاركة التابعاة المقتنااة 

 . استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة
 

ياتم توزياع الاربح أو الخساارة وكال عنصار مان عناصاار الادخل الشاامل اآلخار باين المسااهمين فاي الشاركة األم للمجموعااة 
إذا تطلاب االمار ياتم . ر المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرةوالحقوق غي

إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشاركة األم والشاركة التابعاة مان 
يااتم اسااتبعاد جميااع الموجااودات والمطلوبااات وحقااوق . ماليااة للمجموعااةأجاال التوفيااق بااين سياساااتها المحاساابية والسياسااات ال

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

 

 .يطرة ضمن حقوق الملكيةتتم معالجة أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان الس
 

والمطلوباات ( بماا فيهاا الشاهرة إن وجادت)إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعاة فإنهاا تقاوم باساتبعاد الموجاودات 
وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصاة بالشاركة التابعاة وياتم تساجيل أي رباح أو خساارة ناتجاة عان فقاد السايطرة فاي 

 .ويتم تسجيل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. الموحدة سائراألرباح أو الخقائمة 

 
31/55 



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 9132ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (باللاير السعودي)

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -5

، وقد تم تطبيق ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة فيما يلي 
 :جميع السنوات المعروضة في القوائم المالية الموحدة ىالسياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت عل

 
 تجميع األعمال والشهرة  5-3

الادخل وقائماة الموحادة  الخساائرو أ األربااح، قائماة  ى قائماة المركاز الماالي الموحادةعلا تشتمل هذه القوائم المالية الموحادة
وقائماة التادفقات النقدياة الموحادة  وكاذلك اإليضااحات الموحادة  الملكياةقائماة التغيارات فاي حقاوق  ، الموحدة اآلخر الشامل

 طلوبات ونتائج أعمال الشركة وشاركاتها التابعاةحيث تشتمل على موجودات وم المتممة للقوائم المالية الموحدة  للمجموعة،
 .(التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة الشركة وشركاتها)
 

 
 الشركات التابعة

يكون  عندما تكون معرضة أو تسيطر المجموعة على الشركة. الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة
خااالل تحكمهااا  مشاااركتها بالشااركة ولااديها القاادرة علااى التاانثير علااى تلااك العوائااد ماان لهااا الحااق فااي العوائااد المختلفااة نتيجااة

 .بالشركة
 

 

 تقومحيث يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة 
 .وعةالمجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجم

 

المحددة التي تم الحصاول عليهاا والقيماة العادلاة لحصاة حقاوق الملكياة  يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
باإلضافة إلى القيمة العادلاة لحقاوق الملكياة غيار المسايطرة  تسجل زيادة تكلفة االستحواذ. القائمة من قبل في الشركة التابعة

 .  المركز المالي الموحدة ات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمةالموجود عن صافي قيمة

 
 حقوق الملكية غير المسيطرة

إذا . االستحواذ تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ
في  للشركة المستحوذة االستحواذ للحصص المملوكة سابقا   تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ

الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة 
رة غير المحققة الناتجة عن وكذلك األرصدة الربح أو الخسا يتم استبعاد كل من المعامالت. ضمن الربح أو الخسارة القياس

يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع . شركات المجموعة المعامالت بين
 .المجموعة السياسات المتبعة من قبل

 
 الحصص في شركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

. ا المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من حصص في شركات زميلةر فيهمتتكون حصص المجموعة في الشركات المستث
إن التنثير الهام هو المقدرة على المشاركة في . را  هاما  عليهايالشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة تنث

أو سيطرة مشتركة على هذه القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة 
 .السياسات

 
وبموجب هذه الطريقة، يقيد . يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

الحقا لالعتراف المبدئي، تتضمن هذه البيانات المالية حصة المجموعة في األرباح . االستثمار في الشركات الزميلة بالتكلفة
أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية حتى التاريخ الذي يتوقف فيه 

 .التنثير الجوهري
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 الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلةالمعايير  5-9
 

 م9112يناير  1والتي تم تطبيقها من  ةالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديد 5-9-3
 

 " عقود االيجار ( " 11)معيار الدولي للتقرير المالي رقم ال

بتقيييم ميا و ذلك  م 9162يناير ابتداء من  "عقود االيجار ( " 61)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم جموعة بتطبيق قامت الم

تقييوم . و يتضييمن  ييق الةيييطرا علييإ اصييتحدام اتيي  م ييدد لقتييرا مييا   ييير مقابيي  معييين علييإ إيجييار نطييو ي إذا كيياا العقييد

ر المقاب  فيما يتعلق بجميع اتقاقيات اإليجيار التيي ينيوا فيايا المةيت  ر  المجموعة بإثبات  ق اصتحدام األت  والتزام اإليجا

وإيجييارات للمو ييودات ذات القيميية ( شييار  و  قيي  69الم ييددا بعقييود إيجييار مييدتاا )باصييتاناء عقييود اإليجييار قأليييرا األ يي  

ي علإ اصاس القةط الاابت عليإ بالنةبة لاذه اإليجارات  تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار كمألروف تشغيل. المنحقضة

اك  صاس مناجي آخر للمحطيط الزمنيي اليذى ييتم فيين اصيتنقاد المنيافع االقتأليادية مين األتي  نمدى فترا اإليجار ما لم ينن ه

 .المؤ ر
 

تحدام الةيعر يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة ال الية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعاا في تاريخ البدء  محألومة باصي

 . إذا لم ينن من الممنن ت ديد هذا الةعر بةاولة  تةتحدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد. الضمني في عقد اإليجار
 

 : تشم  مدفوعات اإليجار المدر ة في قياس التزام اإليجار ما يلـي

   إيجار   اقألاً  ى  وافز (بما في ذلك المدفوعات الاابتة)مدفوعات اإليجار الاابتة  -

 مدفوعات اإليجار المتغيرا التي تعتمد علإ مؤشر  و صعر  تقاس مبدئياً باصتحدام المؤشر  و الةعر في تاريخ البدء   -

 المبلغ المتوقع  ا يدفعن المةت  ر ت ت ضما ات القيمة المتبقية  -

 رات  و صعر ممارصات خيارات الشراء  إذا كاا المةت  ر من المؤكد بشن  معقول  ا يمارس الحيا -

 . دفع غرامات إل ااء عقد اإليجار   إذا كاا عقد اإليجار يعنس ممارصة خيار إ ااء عقد اإليجار -
 

 . يتم عرض التزام اإليجار بشن  منقأل  في قائمة المركز المالي المو دا

باصيتحدام طريقية القائيدا )ار يتم قياس التزام اإليجار ال قاً عن طرييق يييادا القيمية الدفتريية ليتعنس القائيدا عليإ التيزام اإليجي

 . وبتحقيض القيمة الدفترية لتعنس مدفوعات اإليجار( القعلية
 

 :إذا( وتقوم بتعدي  مقاب   ق اصتحدام األت  ذ  الأللة)تقوم المجموعة بإعادا قياس التزام اإليجار 

ة يتم إعادا قياس التيزام اإليجيار تغيرت شروط عقد اإليجار  و طر  تغيير في تقييم ممارصة خيار الشراء  وفي هذه ال ال -

 .عن طريق خألم مدفوعات اإليجار المعدلة باصتحدام معدل خألم معدل

ً تغيرت دفعات اإليجار بةبب التغيرات في مؤشر  و صعر  و تغيير في الدفع المتوقع  - للقيمة المتبقية المضمو ة  وفي  وفقا

ما )مدفوعات اإليجار المعدلة باصتحدام معدل الحألم المبدئي هذه ال الة يتم إعادا قياس التزام اإليجار عن طريق خألم 

 (.قائدا الةائد  وفي هذه ال الة يتم اصتحدام معدل خألم معدلاللم تتغير مدفوعات اإليجار بةبب تغيير في صعر 

التيزام تعدل عقد اإليجيار وليم ييتم الم اصيبة عين تعيدي  عقيد اإليجيار كعقيد إيجيار منقألي   وفيي هيذه ال الية يعياد قيياس  -

 .اإليجار عن طريق خألم مدفوعات اإليجار المعدلة باصتحدام معدل خألم معدل
 

 .لم تقم المجموعة بإ راء    تعديالت من هذا القبي  خالل القترات المعروضة

وم يشم   ق اصتحدام المو ودات القياس األولي اللتزام اإليجار المقاب   وميدفوعات اإليجيار التيي تيم إ رافهيا فيي  و قبي  يي

  .البدء و   تناليف مباشرا مبدئية يتم قياصاا ال قاً بالتنلقة  اقألاً االصتاالك المتراكم وخةائر الابوط في القيمة
 

اا معييدل    تطبييق معيدل خأليم وا يد عليإ م ق ية عقيود ايجيار ذات خأليائ  متشيابان بأليورا معقوليةقاميت المجموعية ب

 16كميا فيي   ٪ 4,5هيو  م9162ينياير  6المةيت  را  كميا فيي  مو ودات الالمطبق علإ التزامات مقاب   ق اصتحدام  حألمال

 .م9162ديةمبر 
 

إذا كياا اإليجيار . يتم اصتاالك  ق اصتحدام المو ودات علإ مدى فترا اإليجار والعمــر اإل تا ي الم دد  ياما  قألر لألت 

لمجموعيية تتوقيع ممارصيية خييار الشييراء  يييتم ينقي  ملنييية األتي  الم ييدد  و تنلقية  ييق اصييتحدام األتي  فييإا ذليك يعنييس  ا ا

 .يبد  االصتاالك في تاريخ بدء اإليجار. اصتاالك  ق اصتحدام األت  ذ  الأللة علإ مدى العمر اإل تا ي لألت 

 .يتم عرض  ق اصتحدام المو ودات كبند منقأل  في قائمة المركز المالي المو دا
 

الابوط في قيمة األتول لت ديد ما إذا كاا هناك  ى هبيوط فيي قيمية  يق  (11)تطبق المجموعة معيار الم اصبة الدولي رقم 

 .اصتحدام المو ودات
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 
 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة) هامةالسياسات المحاسبية ال -5
 

 (تتمة)المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  5-9
 

 تطبيقها بعد يتمالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم  5-9-9

م ماع 2121ينااير  0د فيما يلي بيان ببعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسانوات التاي تبادأ فاي أو بعا
 :السماح بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية

 

 .القوائم المالية الموحدة( 31)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 

 .لزميلة والمشاريع المشتركةاإلستثمارات في المنشآت ا( 92)التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
 

 .عقود التأمين( 33)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 
عنادما تصابح قابلاة  للمجموعةتتوقع اإلدارة بننه سيتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت في القوائم المالية 

تعديالت، من غير المتوقع أن يكون لها أثار جاوهري علاى القاوائم للتطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات وال
 .في فترة التطبيق األولي للمجموعةالمالية 

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غير متداول  5-1

 

 .تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة  على أساس متداول أو غير متداول
 :يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة

 

 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية للمجموعة، أو -

 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -

 شهرا  بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ، أو 02توقع تحقق األصل خالل  -

شاهرا  علاى  02نقدا  أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا  تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ماا خاالل  كونه -
 .األقل من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة 

 

 .يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة
 

 :يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة
 

 تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل العادية للمجموعة، أو توقع -

 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -

 شهرا  بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ، أو 02توقع تسوية االلتزام خالل  -

تاريخ قائمة المركز المالي شهرا  على األقل بعد  02عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتنجيل تسوية االلتزام لمدة  -
 .الموحدة 

 

 .تصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولةيتم 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 
 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 (باللاير السعودي)
 
 

 (تتمة) ت المحاسبية الهامةالسياسا -5

 
 قياس القيمة العادلة  5-5

بتااريخ كال قائماة مركاز ماالي أدوات حقاوق ملكياة بالقيماة العادلاة تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل االستثمار في 
 .ة موحد

 

ات باين طارفين بموجاب معاملاة القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو سداده عناد تساوية مطلوبا
يحدد قياس القيمة العادلاة باافتراض أن معاملاة بياع الموجاودات أو تحويال المطلوباات . تتم على أسس تجارية بتاريخ القياس

 :ستتم إما
 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو -
 .أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق مالئمة للموجودات  -

 

 .إن السوق الرئيسي أو األكثر مالئمة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة
 

تقاااس القيمااة العادلااة للموجااودات أو المطلوبااات بااافتراض أن المتعاااملين فااي السااوق سيسااتفيدون عنااد تسااعير الموجااودات 
 .والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية

 

يتم اعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعاه 
لمتعاملين  خرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبنقصى حد عند قيااس القيماة العادلاة للموجاودات غيار 

 . المالية
 

ضامن الموحادة ت التاي ياتم قياساها بالقيماة العادلاة أو االفصااح عنهاا فاي القاوائم المالياة تصنف كافة الموجودات والمطلوباا
التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهاماة لقيااس القيماة العادلاة 

 :ككل
 

 . مطلوبات مماثلة األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو: المستوى األول -

طرق قياس تعتبار مادخالت المساتوى األدناى ـ الهاماة لقيااس القيماة العادلاة ـ قابلاة للمالحظاة بصاورة : المستوى الثاني -
 .مباشرة أو غير مباشرة

 .غير قابلة للمالحظة -طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األدنى ـ الهامة لقياس القيمة العادلة : المستوى الثالث -
 

سبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحادة  بالقيماة العادلاة بشاكل متكارر، تتنكاد المجموعاة بالن
على أساس مدخالت المساتوى )فيما إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف 

 .مالية سنةفي نهاية كل ( عادلة ككلاألدنى الهامة لقياس القيمة ال
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصاائص 
تم تلخيص االفصاحات . ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله

لقيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياساها بالقيماة العادلاة أو تام االفصااح عان قيمتهاا المتعلقة با
 .العادلة، في اإليضاحات ذات العالقة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13في  للسنة المنتهية إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 تحقق اإليرادات  5-5
ويمكان قيااس اإلياراد بصاورة ساليمة بغاض النظار عان تااريخ . يتحقق اإليراد عند احتمال تدفق منافع اقتصادية للمجموعاة

ستلم أو مستحق القبض بعد األخذ في االعتباار شاروط الادفع الاواردة يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمبلغ الم. تحصيل اإليراد
لقد حددت المجموعة أنها تعمل كطرف أساسي في كل ترتيبات . في االرتباطات التعاقدية، مع استبعاد الضرائب أو الرسوم

 .اإليرادات الخاصة بها
 

 :وفيما يلي المواصفات الواجب استيفاؤها قبل تحقق اإليراد
 

  لبضاعةامبيعات 
يتحقق اإليراد من مبيعات البضاعة عند انتقال المخاطر المحتملة والمكاسب المتوقعة لهذه المبيعات من مسئولية المجموعاة 

  .إلى مسئولية المشترى مع إمكانية تقييم اإليرادات بواقعية، ويتم ذلك عادة عند تسليم البضاعة للمشترى
 

 توزيعات األرباح
 المساااهمين فااي الشااركات  موافقااةيااة المجموعااة فااي اسااتالم هااذه التوزيعااات، ويااتم ذلااك عااادة عنااد يتحقااق اإليااراد عنااد أحق

 .بهاالمستثمر 

 

 المصاريف 5-5
يتم االعتراف بجميع المصاريف شاملة مصااريف التشاغيل، المصااريف العمومياة واإلدارياة والمصااريف األخارى وتادرج 

 .المصاريفة المالية التي تحققت فيها تلك الموحدة  في الفتر األرباح أو الخسائربقائمة 
 

إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التاي تتعلاق بماوظفي المبيعاات والتوزياع والمصااريف العرضاية األخارى 
 .المتعلقة بها، وتصنف جميع المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية

 
 الزكاة  5-3

ألحكاام وقواعاد الزكااة فاي المملكاة العربياة  وفقاا  مالية على حادة  سنةالزكاة لكل  تقوم الشـركة األم بقياس وإثبات مخصص
يتم . الموحدة  األرباح أو الخسائريتم تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة . السعودية على أساس مبدأ االستحقاق

 .فيها اعتماد الربط الزكوي المالية التي يتم السنةقيد أية التزامات زكوية إضافية، إن وجدت، في نفس 
 
 العمالت األجنبية 5-2

تحادد كال منشانة بالمجموعاة . تعرض المجموعة القوائم المالية الموحدة  باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية للشاركة األم
 . عملتها التشغيلية وتقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية الموحدة  لكل منشنة بهذه العملة

 

 لمعامالت واألرصدةا -
المجموعااة بعملتهااا الوظيفيااة بالسااعر السااائد فااي تاااريخ  شااركاتتسااجل المعااامالت بالعملااة األجنبيااة مباادئيا عاان طريااق 

ويتم إعادة ترجماة الموجاودات والمطلوباات ذات الطبيعاة النقدياة بالعملاة األجنبياة إلاى العملاة الوظيفياة بالساعر . المعاملة
 . عداد قائمة المركز المالي الموحد الفوري السائد في تاريخ إ

 

الموحادة  باساتثناء  األرباح أو الخسائرتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية في قائمة 
هاا إلاى البنود النقدية التي تمثل جزءا  من عملية تحوط لصافي استثمارات المجموعة في العمليات األجنبية، حياث ياتم ترحيل

األربااح الموحدة  حتى يتم التصرف في صافي االستثمار، وعندئذ ياتم االعتاراف بهاا فاي قائماة  اآلخر قائمة الدخل الشامل
األربااح ويتم التعامل مع األعباء والتغيرات الناتجة عن فروق التغير في تلك البنود النقدية فاي قائماة . الموحدة  أو الخسائر
 .الموحدة  أو الخسائر

 

تم قياااس البنااود غياار النقديااة بااالعمالت األجنبيااة التااي تقاااس بالتكلفااة التاريخيااة بسااعر العملااة السااائد فااي تاااريخ المعااامالت ياا
أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام ساعر العملاة فاي تااريخ . األساسية

مال االربااح او الخساائر الناشائة مان إعاادة ترجماة البناود غيار النقدياة بانفس االسالوب المتباع فاي تعا. تحديد قيمتهاا العادلاة
 . االعتراف باألرباح او الخسائر الناشئة من التغير في القيمة العادلة للبند
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13سنة المنتهية في لل إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 

 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين في الشركة األم 5-2

وطبقاا  . افقاة علاى التوزياعت وذلك عند المويتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبا
لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليهاا مان قبال المسااهمين 

 .واالعتراف به كمطلوبات الملكيةيتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق . في الجمعية العامة
 

إن وجدت بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة  يتم قياس التوزيعات غير النقدية،
 .الموحدة الملكيةمباشرة في حقوق 

 

وعنااد توزيااع الموجااودات غياار النقديااة، يااتم إثبااات أي فاارق بااين القيمااة الدفتريااة للمطلوبااات والقيمااة الدفتريااة للموجااودات 
 .الموحدة  الخسائراألرباح أو الموزعة في قائمة 

 
 ممتلكات ومعدات 5-31

يااتم تسااجيل الممتلكااات والمعاادات بالتكلفااة مخصااوما منهااا االسااتهالك المتااراكم والخسااائر المتراكمااة للهبااوط فااي القيمااة إن 
تتضاامن التكلفااة تكلفااة الجاازء المسااتبدل ماان الممتلكااات والمعاادات وتكاااليف . تحاات التنفيااذ أعمااالوجاادت، وال يااتم اسااتهالك 

عندما يتم اساتبدال أجازاء هاماة مان . قتراض لمشروعات اإلنشاءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات االعترافاال
الممتلكات والمعدات على فترات معينة، تقاوم المجموعاة بااالعتراف بتلاك األجازاء باعتبارهاا موجاودات فردياة ذات عمار 

حاص شاامل ياتم االعتاراف بتكاليفاه ضامن القيماة الدفترياة للممتلكاات وبالمثل، عند إجراء ف. إنتاجي محدد واستهالك محدد
ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى فاي قائماة . والمعدات كتكلفة إحالل إذا توفرت شروط االعتراف

 .الموحدة عند تكبدها األرباح أو الخسائر
 

 :ار العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كالتالييتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مد
 

 نسبة االستهالك السنوية  ممتلكات ومعدات   نسبة االستهالك السنوية  ممتلكات ومعدات

 ٪24 -٪ 21  وسائل نقل  ٪4 -٪  1  مباني

 ٪24 -٪ 21   الت  ٪04  ديكور

أجهزة رقابية ومصاعد 
 وأجهزة تكييف

 
21٪ 

صول تحسينات على أ 
 ةمستاجر

 
21٪ 

     ٪24 -٪ 02141  أثاث وتجهيزات

 

عناد اساتبعاده أو عناد عادم توقاع الحصاول علاى أي "( األصال)"يتم الغاء االعتراف بني بند من بنود الممتلكات والمعادات 
ق تحسب باالفر)يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشن عن استبعاد األصل . منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه في المستقبل

 . الموحدة  عند استبعاد األصل األرباح أو الخسائرفي قائمة ( بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل
 

مالياة وياتم إجاراء  سانةيتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات والمعادات فاي نهاياة كال 
 .طلب األمرالتعديالت على أساس مستقبلي، إذا ت

 
 تحت التنفيذ أعمال 5-33

تحاات التنفيااذ جميااع التكاااليف التااي تتعلااق بشااكل مباشاار أو غياار مباشاار بالمشاااريع قيااد التنفيااذ وتااتم رسااملتها  أعمااالتمثاال 
 .التنفيذ أعمال تحتال يتم استهالك . كممتلكات ومعدات عند االنتهاء من تلك المشاريع
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 ةشركة مجموعة فتيحي القابض
  (شركة مساهمة سعودية)
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 مات عقود االيجاراموجودات حق االستخدام والتز 5-39
 

ي على ايجار، في بداية العقد تقوم الشركة بإثبات حاق اساتخدام االصال بتقييم ما إذا كان العقد ايجارا  أو يحتو المجموعةتقوم 
والتزام االيجار المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي يكون فيهاا المساتنجر ، بإساتثناء عقاود االيجاار قصايرة االجال 

 .وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة
 

 موجودات حق االستخدام (أ
قد اإليجار كموجودات حق االستخدام مع التزاماته المقابلة في التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المؤجرة يتم االعتراف بع

ياتم . ياتم تخصايص كال دفعاة مان دفعاات عقاد اإليجاار باين االلتازام وتكلفاة التمويال. المجموعاةجاهزة لالساتخدام مان قبال 
يااتم اسااتهالك موجااودات حااق . علااى ماادى ماادة اإليجااار لموحاادةا الخسااائر وأاالعتااراف بتكلفااة التموياال فااي قائمااة األرباااح 

 .االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أيهما أقصر ، وعلى أساس القسط الثابت
 

:تقاس موجودات حق االستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مما يلي  
 

مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار، -  
عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد االيجار ناقص حوافز ايجار مستلمة، أي دفعات -  
أي تكاليف مباشرة أولية، و -  
.تكاليف االسترداد، حيثما تنطبق -  

 

 التزامات عقود االيجار ( ب
االيجاار التاي تاتم  بتسجيل التزاماات االيجاار المقاساة بالقيماة الحالياة لمادفوعات المجموعةفي تاريخ بدء عقد االيجار، تقوم 

ناقصا  اي حوافز ( بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها)تتضمن مدفوعات االيجار مدفوعات ثابتة . على مدى مدة عقد االيجار
إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات االيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقاع دفعهاا بموجاب ضامانات 

ستمارس  المجموعةتتضمن مدفوعات االيجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بنن . القيمة المتبقية
هذا الحق إضافة إلى مدفوعات غرامات إلغاء عقد االيجار في حال كانت شروط االيجار تنص على ممارسة الشركة لخيار 

ى مؤشر أو معدل ، فإنها تسجل كمصروف في الفترة التاي ياتم بالنسبة لمدفوعات االيجار المتغيرة التي ال تعتمد عل. اإللغاء
يتم خصم مدفوعات اإليجاار باساتخدام معادل الفائادة المتضامن فاي عقاد االيجاار أو معادل االقتاراض المتزاياد . الدفع خاللها
 .بالمجموعة

 

 يجار ذات موجودات منخفضة القيمةاإلعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ( جـ
الموجاودات منخفضاة القيماة هاي البناود التاي ال تفاي . شاهر أو أقال 02قصيرة األجل هاي عقاود بمادة إيجاار  عقود اإليجار

ياتم االعتاراف بمادفوعات . ككل بالمجموعةو تعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي  بالمجموعةبحدود الرسملة الخاصة 
خفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائماة االربااح أو عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات من

 .الموحدة الخسائر
 

 الموجودات غير الملموسة 5-31
وتعتبار تكلفاة الموجاودات غيار . يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتاراف األولاى بالتكلفاة

وبعاد االعتاراف األولاى، تقياد . عماال هاي القيماة العادلاة فاي تااريخ االقتنااءعلاى تجمياع األ الملموسة التي تم اقتناؤهاا بنااءا  
أمااا . إن وجاادت -الموجااودات غياار الملموسااة بالتكلفااة ناقصااا  أي اطفاااء متااراكم وأي خسااائر متراكمااة للهبااوط فااي القيمااة 

رساملتها وتادرج المصااريف فاي  فاال ياتم( باساتثناء تكااليف التطاوير المرساملة)الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياا  
 .الموحدة  في الوقت الذي تستحق فيها هذه المصاريف األرباح أو الخسائرقائمة 

 

بالنسابة للموجاودات غيار . يتم تقدير األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة لمادة محاددة أو لمادة غيار محاددة
اؤهاا علاى مادار فتارة العمار اإلنتااجي االقتصاادي لهاا وياتم تقيايم الهباوط فاي الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطف

يااتم مراجعااة فتاارة االطفاااء وطريقااة االطفاااء للموجااودات غياار . القيمااة عنااد وجااود مؤشاار علااى احتمااال الهبااوط فااي القيمااة
ي العمار اإلنتااجي المتوقاع أو وتحسب التغيارات فا. مالية سنةالملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل 

 -فترة أو طريقة االطفااء ـ وفاق الحاجاة  الطريقة المتوقعة إلطفاء المزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير
ويااتم االعتااراف بمصاااريف االطفاااء للموجااودات غياار الملموسااة ذات العماار . وتعاماال كتغياارات فااي التقااديرات المحاساابية

 .الموحدة  ضمن المصاريف التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس األرباح أو الخسائرلمحدد في قائمة اإلنتاجي ا
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 (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -5
 

 (تتمة) الموجودات غير الملموسة 5-31
 

بالنسبة للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتااجي غيار المحادد فاال ياتم اطفاؤهاا بال ياتم اختبارهاا لقيااس هباوط القيماة 
غيار المحادد لألصال سانويا وياتم مراجعاة تقيايم العمار . سنويا سواء بصورة منفردة أو على مستوى الوحادات المنتجاة للنقاد

وفاى حالاة عادم اساتمرار هاذه المباررات ياتم تغييار . لتحديد فيما إذا ما زال الستخدام العمر اإلنتاجي غير المحدد ماا يبارره
 . تقدير العمر اإلنتاجي إلى عمر إنتاجي محدد على أساس مستقبلي

 

 :تاجي المقدر للموجودات غير الملموسة كالتالييتم احتساب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلن
 

 نسبة اإلطفاء السنوية الموجودات الغير ملموسة
 ٪ 21 برامج

 ٪ 24 خرىأ
 

تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد الموجاودات غيار الملموساة باالفرق باين صاافي متحصاالت االساتبعاد والقيماة 
 .  الموحدة  عند استبعاد األصل األرباح أو الخسائرالدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة 

 
 اإلستثمار في الشركات الزميلة 5-35

ً علياا الشركات الزميلة هي تلك إا الت ثير الاام هو المقدرا علإ المشاركة في . المنشآت التي ينوا للمجموعة ت ثيراً هاما

صيطرا  و صيطرا مشتركة علإ هذه  ليةت ننااالةياصات المالية والتشغيلية للشركة المةتامر فياا  ولبقرارات المتعلقة ال

 . الةياصات

وبمو ب هذه الطريقة  يقيد . ركة الزميلة باصتحدام طريقة  قوق الملنيةيتم الم اصبة عن اصتامارات المجموعة في الش

يتم تعدي  القيمة الدفترية لالصتامار إلثبات التغيرات في  ألة المجموعة من تافي . االصتامار في الشركات الزميلة بالتنلقة

الزميلة  و المشروعات المشتركة في القيمة يتم إدراج الشارا المتعلقة بالشركة . مو ودات الشركة الزميلة بتاريخ االصت واذ

 .و ود هبوط في قيمتاا عدمللت كد من  منقأل  بشن الدفترية لالصتامار وال يتم اختبارها 

 الدخ يتم عرض    تغيير في . تعنس قائمة الدخ  الشام  المو دا  ألة المجموعة من  تائج عمليات الشركة الزميلة

وباإلضافة إلإ ذلك  عندما ينوا . للمجموعة اآلخر الشام  الدخ امر فياا كجزء من لتلك الشركات المةت اآلخر الشام 

 ينطبق مانية الشركة الزميلة   تقوم المجموعة بإثبات  ألتاا من    تغييرات  عندلهناك تغيير مابت مباشرا في  قوق م

لم ققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة يتم اصتبعاد الربح والحةارا غير ا. الملنية  في قائمة التغيرات في  قوق ذلك

 .والشركة الزميلة بقدر  ألة المجموعة في الشركة الزميلة

خارج الربح  األرباح  و الحةائر المو دا رباح  و خةائر الشركة الزميلة في قائمة  فيي ار مجموع  ألة المجموعة 

 .في الشركات التابعة للشركة الزميلة التشغيلي ويما  الربح  و الحةارا و قوق الملنية غير المةيطرا

عند الضرورا  يتم إ راء تةويات لجع  . تم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنقس فترا إعداد القوائم المالية للمجموعةي

 .الةياصات الم اصبية تتماشإ مع تلك الحاتة بالمجموعة

قيمة االصتامار  فيما إذا كاا من الضرور  إثبات خةارا الابوط بعد تطبيق طريقة  قوق الملنية  تقوم المجموعة بت ديد 

ت دد المجموعة في تاريخ ك  تقرير ما إذا كاا هناك    دلي  موضوعي علإ  ا االصتامار في الشركة . في الشركة الزميلة

لقرق بين القيمة ا عتباره  تقوم المجموعة با تةاب مبلغ الابوط في القيمة باذلك ينوا وعندما. الزميلة قد ا حقضت قيمتن

في شركة يميلة  هبوط خةائر"    اا علإيتم اإلعتراف بالحةارا والقيمة الدفترية لن  بينالقابلة لإلصترداد للشركة الزميلة و

 .األرباح  و الحةائر قائمةفي " 
 

إا    . م تقظ باا بالقيمة العادلةعند فقداا الت ثير الاام علإ الشركة الزميلة  تقوم المجموعة بقياس وإثبات    اصتامارات 

فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقداا الت ثير الاام والقيمة العادلة لالصتامارات الم تقظ باا والمت ألالت من 

 .االصتبعاد يتم إثباتن في الربح  و الحةارا
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -5

 األدوات المالية 5-35
 

 المالية الموجودات
 :للفئات التالية وفقا  بتصنيف الموجودات المالية  المجموعةتقوم 

 ، و (سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو األرباح أو الخسائر)العادلة  تلك التي يتم قياسها الحقا  بالقيمة -

 .تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفنة -

 .إلدارة موجوداتها المالية و الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية الشركةيعتمد التصنيف على طريقة أعمال 

لماا  وفقاا  أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المطفنهكلفة المالية غير المصنفة كمقاسة بالت الموجوداتإن جميع 
وياتم إثباات صاافي المكاساب والخساائر، وتشامل أي . تم بيانه أدناه، يتم قياسها بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة

 .فوائد أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة
 

 المطفأةاألصول المالية بالتكلفة 

 :يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفنة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين
 أن يكون هدف االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال هو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و -

تادفقات نقدياة ماان المبلاغ األصالي والفائاادة عان المبلااغ . خ محااددهينشان عان الشااروط التعاقدياة لألصال المااالي، فاي تاواري -

 . األصلي القائم فقط

عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لجمع التدفقات 
 :النقدية التعاقدية، فإن الشركة تنخذ بعين االعتبار

 .وأداء تلك السياسات من الناحية العملية لمجموعةاسياسات اإلدارة وأهداف  -
، وعلااى وجااه (األصااول الماليااة المحااتفظ بهااا ضاامن نمااوذج العماال)المخاااطر التااي تااؤثر علااى أداء نمااوذج األعمااال  -

 .الخصوص، الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر
 .كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة -
 .ركز على كسب إيرادات العموالت التعاقديةما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ت -
 .درجة تكرار أي مبيعات لألصول المتوقعة -
 .السبب وراء أي مبيعات لألصول -

يتم إثبات أي . يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية والهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة

 .إلثبات ضمن الربح أو الخسارةربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن ا
 

( 9)تم قياسها بالتكلفة المطفنة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ياألصول المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة  إن
قدية من حيث أنها محتفظ بها في نموذج األعمال لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وتتكون هذه التدفقات الن" األدوات المالية"

 .دفعات أصل المبلغ والفائدة فقط
 

 االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 :يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

م تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يت -
 .المالية

الشروط التعاقدية لألصل المالي تعطي الحق في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  -
 .األصلي

 

يتم إثبات . والهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية
استثمارات جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في الدخل الشامل اآلخر وتراكماتها تحت احتياطي تقييم 

راكمة المعترف بها سابقا  عندما يتم استبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المت. في أدوات حقوق ملكية
 .األرباح أو الخسائر الموحدةفي الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة 
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 (تتمة) المالية الموجودات
 

 االستثمارات في أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

لتحديد أن االستثمار في ( على أساس كل أداة على حدة)عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة إجراء اختيار ال رجعة فيه 
وال يسمح بذلك إذا كان االحتفاظ باالستثمار . حقوق الملكية سيكون بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات

 .لغرض المتاجرة
 

 :يتم اعتبار االحتفاظ بنصل مالي لغرض المتاجرة إذا
 .يتم اكتسابها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب -

 أو. ء من محفظة لجني األرباح في المدى القصيريعد االستثمار جز -

 .إذا كانت مشتقات -
 

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا  بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف 
تجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر النا. المعاملة

ال يتم أبدا  إعادة تصنيفها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر وال يتم إثبات أي هبوط فيها في قائمة الربح . الدخل الشامل اآلخر
 .أو الخسارة

 

تالم توزيعات األرباح، يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم ثبوت حق الشركة في اس
 .ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزءا  من تكلفة االستثمار

 

يتضمن احتياطي إعاادة تقيايم االساتثمار التغيار التراكماي الصاافي فاي القيماة العادلاة لالساتثمار فاي حقاوق الملكياة المقاساة 

تم استبعاد هذه األدوات المالية، فإن المبلغ المتراكم في القيماة العادلاة عندما ي. بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .يتم تحويله من االحتياطي إلى األرباح المبقاة
 

عرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر لكافة استثمارات حقوق الملكية التي تم  المجموعةاختارت 
 .احة للبيع، حيث أن هذه االستثمارات غير محتفظ بها للمتاجرةتصنيفها سابقا  كاستثمارات مالية مت

 

 المالية الموجودات قيمة الهبوط في
الخسائر االئتمانية "ويتم تطبيق النموذج ". الخسائر االئتمانية المتوقعة"بنموذج  يتم قياس الهبوط في قيمة الموجودات المالية

فة المطفنة وعلى أدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل على األصول المالية التي تقاس بالتكل "المتوقعة
 .الشامل اآلخر وليس على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية

 

يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية  ،المنهج المبسط في احتساب الهبوط في القيمة المجموعةتطبق 
ارة االئتمان التاريخية للشركة، مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي باستخدام تجربة خس

 .وكذلك توقعات الظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبا  
 

بمعنى حجم )، أو الخسارة المعطاة االفتراضية يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دليل على احتمال التعثر عن السداد
يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد بناء على البيانات التاريخية التي يتم (. الخسارة إذا كان هناك تعثر عن السداد

 .تعديلها بواسطة معلومات تتنبن بالمستقبل كما هو موضح أعاله
 

مخصصات الخسائر  خصمة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة ويتم بنرباح أو خسائر هبوط القيم المجموعةتعترف 
 .  لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفنة من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول المالية

 

 المالية الموجوداتاستبعاد 
لنقدية من األصل أو تقوم بتحويل األصل بإلغاء األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات ا المجموعةتقوم 

بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع  المجموعةإذا لم تقم . المالي ومخاطر ومزايا الملكية إلى جهة أخرى
باالعتراف بحصتها المحتفظ بها في األصول واإللتزامات المرتبطة باألصل المالي إلى  المجموعةالملكية لألصل فتستمر 

 .لمبالغ التي قد تضطر لدفعهاا
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 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -5

 (تتمة) األدوات المالية 5-35
 ةالمالي المطلوبات

 عتراف األولي والقياساإل
 .المالية إما بالتكلفة المطفنة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات تصنف 

وال يوجد لدى . بالتكلفة المطفنة باستخدام طريقة العائد الفعلي المجموعةالمالية لدى المطلوبات تم تصنيف وقياس جميع 
 .مة العادلة من خالل األرباح أوالخسائرمالية بالقيمطلوبات  المجموعة

 

 إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية
 .المطلوباتالمالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء هذه المطلوبات بتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف 

 

 المقاصة 5-35
الموحادة  فقاط عناد بلاغ فاي قائماة المركاز الماالي يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوباات المالياة وإظهاار صاافي الم

وجود حق نظامي ملزم ويكون لدى المجموعة النية لتسوية الموجودات والمطلوباات المساجلة علاى أسااس الصاافي لتحقياق 
  .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت

 
 المخزون 5-33

 :لألسس التالية وفقا  أيهما أقل، وتحسب التكلفة ، القابلة للتحققيظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 
 

 .المجوهرات األلماسية بسعر التكلفة الفعلية لكل قطعة -

 .المشغوالت الذهبية والمواد الخام من الذهب بالوزن واألحجار الكريمة على أساس المتوسط المرجح -

 .ع األخرى على أساس المتوسط المرجحالملبوسات واألحذية والتحف والهدايا والعطور ومستحضرات التجميل والبضائ -
 

 .سعر البيع المقدر ناقصا  جميع التكاليف التي يمكن تكبدها في حالة التخلص من المنتجفي تمثل القيمة القابلة للتحقق 
 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 5-32
وفاى حالاة وجاود أي . ك مؤشر على هباوط قيماة أصالبتقدير ما إذا كان هنا تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية 

مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة إلاى إجاراء اختباار سانوي لهباوط قيماة األصال تقاوم المجموعاة بتقادير القيماة االساتردادية 
لقيماة قياد وتتمثل القيمة االستردادية لألصال فاي القيماة العادلاة لألصال أو وحادة تولياد النقاد ناقصاا  تكلفاة البياع أو ا. لألصل

االستخدام لألصل أيهما أعلى، وتحادد لألصال المفارد ماا لام يكان األصال يتولاد عناه تادفقات نقدياة مساتقلة بشاكل كبيار عان 
وعندما تتجاوز القيمة الدفترياة لألصال أو وحادة تولياد . النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات

وعناد تحدياد القيماة قياد . تعين هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيماة االساتردادية لاهالنقد القيمة االستردادية لألصل ي
االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكاس التقاديرات 

ند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البياع، ياتم مراعااة وع. السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل
ويااتم التحقاق مان هاذه القايم بمقارنتهااا . عناد توافرهاا، أو يااتم اساتخدام نماوذج التقيايم المناساب -المعاامالت الساوقية الحديثاة 

و من خالل أي مؤشرات أخارى بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات المماثلة المطروحة للتداول للجمهور أ
 .للقيمة العادلة

 

تعتمد المجموعة في حساب الهباوط فاي القيماة علاى ميزانياات تفصايلية وحساابات تقديرياة ياتم إعادادها بشاكل منفصال لكال 
ت وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية والحسابا. وحدة توليد نقد بالمجموعة التي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها

 .التقديرية خمس سنوات
 

لتغطيااة فتاارات أطااول، يااتم حساااب معاادل نمااو طوياال األجاال ويطبااق علااى التاادفقات النقديااة المسااتقبلية للمشااروع بعااد الساانة 
 . الخامسة

 

األربااح أو فاي قائماة  - المخازونبماا فاي ذلاك هباوط قيماة  -يتم االعتاراف بخساائر الهباوط فاي القيماة للعملياات المساتمرة 
 . في بند المصاريف التي تتفق مع وظيفة األصل الذي تضمحل قيمته لموحدة ا الخسائر
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 (تتمة)الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية  5-32
 

بالنسبة لجميع الموجودات ـ باستثناء الشهرة ـ يتم التقييم في كال تااريخ إعاداد القاوائم المالياة حاين يوجاد مؤشار بانن خساائر 
لقيماة المساتردة وفى حالة وجود هذا المؤشار تقاوم المجموعاة بتقادير ا. الهبوط السابق االعتراف بها قد تالشت أو انخفضت

 .من األصل
 

ويااتم رد خسااائر هبااوط القيمااة السااابق االعتااراف بهااا فقااط فااي حالااة وجااود تغيياار فااي التوقعااات المسااتخدمة لتحديااد القيمااة 
 . االستردادية لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة من هبوط القيمة

 

ترياة لألصال قيمتاه االساتردادية أو القيماة الدفترياة ويتم رد قيمة خسائر الهبوط بحيث ال يترتب على ذلك تجااوز القيماة الدف
وياتم . لو لم يسبق االعتراف بخسائر هبوط القيماة لألصال فاي سانوات ساابقة ،التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك

 . الموحدة  األرباح أو الخسائراالعتراف بالمبلغ المعاد في قائمة 
 

 المخصصات 5-32
على المجموعة ناتجة عن أحاداث ساابقة، وأناه مان ( قانونية أو إستداللية)وجود التزامات حالية يتم إثبات المخصصات عند 

المحتمل ان يتطلب األمر استخدام الموارد التاي تتضامن المناافع االقتصاادية لساداد االلتازام وأناه يمكان تقادير مبلاغ االلتازام 
داد بعاض أو كال المخصصاات، علاى سابيل المثاال بموجاب وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة استر. بشكل موثوق به

ياتم عارض . عقد تنمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كنصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملياة االساترداد مؤكادة فعاال  
 .بعد خصم أية مبالغ مستردة الموحدة  األرباح أو الخسائرالمصروف المتعلق بالمخصص في قائمة 

 

ر القيمة الزمنياة للنقاود جوهرياا، فإناه ياتم خصام المخصصاات باساتخدام معادل ماا قبال الضاريبة الحاالي والاذي وإذا كان أث
وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصاص . يعكس، عندما يكون ذلك مالئما ، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام

 .نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويلية
 

 محددة للموظفينالمنافع ال 5-91
لنظاام  وفقاا  يتم تحديد القيمة الحالية لتكلفة المنافع المحددة للموظفين بواسطة خبير اكتواري، ويتم تسديدها عند نهاية الخدماة 

 . العمل في المملكة العربية السعودية
 

ء المبالغ المتضمنة فاي صاافي باستثنا)إعادة القياس، والتي تتنلف من المكاسب والخسائر االكتوارية، وتنثير سقف األصول 
باستثناء المبالغ المتضامنة فاي صاافي العوائاد )والعوائد على أصول البرنامج ( العوائد على صافي التزامات المنافع المحددة

وضامن األربااح  الموحادة ، يتم االعتاراف بهاا علاى الفاور فاي قائماة المركاز الماالي (على صافي التزامات المنافع المحددة
ال ياتم إعااادة تصانيف إعااادة القيااس فاي الااربح أو الخساارة فااي . مان خااالل إيارادات شااملة أخاارى فاي فتاارة حادوثهاالمبقااه 

 .الفترات الالحقة
 

 :إما الموحدة  األرباح أو الخسائريتم تسجيل تكاليف ما بعد الخدمة في قائمة 
 بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج، أو 
 جموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوالبتاريخ قيام الم. 

 

تقاوم المجموعاة . ياتم احتسااب صاافي العمولاة بتطبياق معادل الخصام علاى صاافي التازام أو أصال برناامج المناافع المحاددة
، "إداريااةعموميااة و فمصاااري"، و"تكلفااة المبيعااات"بتسااجيل التغياارات التاليااة فااي صااافي التاازام المنااافع المحااددة تحاات بنااد 

 (:حسب الوظيفة) الموحدة  األرباح أو الخسائرفي قائمة " مصاريف بيع وتوزيع"و
 

  تكاليف الخدمة وتتنلف من تكاليف الخدمة، وتكاليف ما بعد الخدمة، واألرباح والخسائر المتعلقة بخفاض مادة البرناامج
 .أو التسويات الروتينية

 صافي مصروف أو إيراد العمولة. 
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 بيانات المجموعة 5-93

 :فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة
 

 
 

 اسم الشركة   

 
 

 بلد التأسيس

نسبة الملكية كما 
مبر ديس 13في 

 م9132

 
 

 النشاط          

شاااااركة صااااادوق العالمياااااة 
 لالستثمارات القابضة

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

أي الوحاادات التااي تسااتحوذ علااى )أنشااطة الشااركات القابضااة  ٪ مباشرة 011
أصااول امااتالك حصااة مهيمنااة ماان راس المااال لمجموعااة ماان 

تلااك  الشااركات التابعااة، ويكااون نشاااطها الرئيسااي هااو ملكيااة
 (.المجموعة

 
فتيحااااااي للتجزئااااااة شااااااركة 

 :ساابقا  ) شركة شخص واحد
شاااااركة مااااادماك الخليجياااااة 
لالسااااااااااااتثمار العقاااااااااااااري 

 (المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

ورش ، بيااع وشااراء المعااادن الثمينااة واالحجااار الكريمااة ٪ مباشرة 011
 .تجارة الكترونية، (ةالصاغ)لحام وتلميع الحلي 

ة والتجزئااة فااي العطااور وأدوات التجمياال جااارة الجملاات
وتجاارة ( زارير أقاالم سااعات والعات كباكات)والهدايا 

واني المنزلياة صيني والتحف واألالجملة في الكريستال ال
المطلوباااة والمنتوجاااات الجلدياااة والمناشاااف والبياضاااات 
والمالباااس الجااااهزة تجاااارة الجملاااة فاااي الماااواد الغذائياااة 

 .المراكز التجارية بانواعها واقامة وانشاء
 

شركة تجارة السالع الكمالياة 
 الثمينة المحدودة 

 

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

.البيع بالجملة والتجزئة للذهب والمعادن الثمينة مباشرة 81٪  

 شااااركة محبااااات التجاريااااة
 * المحدودة

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

االكسسااوارات والساااعات تجااارة الجملااة والتجزئااة فااي  مباشرة  011٪
واألوانااااي المنزليااااة وأدوات المائاااادة والتحااااف والمرايااااا 

 .والملبوسات الجاهزة
 

شااااركة تااااوطين السااااعودية 
 المحدودة للصيانة والتشغيل

جدة ـ المملكة 
 العربية السعودية

تنظيااف المباااني الجدياادة بعااد االنشاااء، تنظيااف المباااني  مباشرة  011٪
طة خاادمات التنظيااف العااام بالبخاار وتسااخين الرماال، أنشا

للمباني، انشطة خدمات صيانة المباني، تنظياف وصايانة 
بااارك الساااباحة، رعاياااة وصااايانة المنتزهاااات والحااادائق 
ألغراض االسكان العام، رعاية وصايانة منااظر المبااني 
والحاادائق المنزليااة وحاادائق االسااقف وواجهااات المباااني 
الخاصاااة وغيرهاااا، رعاياااة وصااايانة منتزهاااات الطااارق 

 .السريعة
 

 

لم يكن هناك إيرادات . م2108م و2109ديسمبر  10و قروض كما في أ ال يوجد لدى الشركات التابعة استثمارات تقليدية

 .م2108 م و2109 ديسمبر 10فائدة للسنتين المنتهيتين في 
 

ولم يتم اإلنتهاء بعد ، تصفية شركة محبات التجارية المحدودة قرر مجلس إدارة المجموعةم 2108ديسمبر  10بتاريخ * 
 .التقرير من كافة اإلجراءات النظامية حتى تاريخ
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

  محاسبية الهامةاالجتهادات والتقديرات واالفتراضات ال -5
 

يتطلااب إعااداد القااوائم الماليااة الموحاادة  ماان اإلدارة القيااام باجتهااادات وتقااديرات وافتراضااات تااؤثر علااى المبااالغ الخاصااة 
 باااإليرادات والمصاااريف والموجااودات والمطلوبااات واإلفصاااح عاان المطلوبااات المحتملااة فااي تاااريخ إعااداد القااوائم الماليااة

المتضاامن فااي هااذه االفتراضااات والتقااديرات قااد يااؤدى إلااى إجااراء تعااديالت هامااة علااى القيمااة  إال أن عاادم التنكااد. الموحاادة
  .الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتنثر في فترات مستقبلية

 
 االجتهادات 

المباالغ المثبتاة فاي أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باالجتهادات التالية التي لها أثر جوهري على 
 :القوائم المالية الموحدة 

 
 التقديرات واالفتراضات

فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصاادر المساتقبلية والمصاادر األخارى التاي تسابب عادم التنكاد مان التقاديرات فاي 
الت هامااة علااى القاايم الدفتريااة تاااريخ إعااداد القااوائم الماليااة الموحاادة  والتااي ياارتبط بهااا مخاااطر جوهريااة قااد تساابب تعاادي

المتاحاة  المعلومااتاعتمدت المجموعة فاي تقاديراتها وافتراضااتها علاى . للموجودات والمطلوبات في الفترات المالية التالية
 وفقااا  تتغياار الظااروف واالفتراضااات القائمااة حااول التطااورات المسااتقبلية  ربماااإال أنااه . إعااداد القااوائم الماليااة الموحاادة  دعناا
 .وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها. يرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعةللتغ

 
 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات( أ

يااتم تحديااد هااذه . ألغااراض احتساااب االسااتهالك األعمااار االنتاجيااة التقديريااة للممتلكااات والمعااداتالمجموعااة تحاادد إدارة 
وتقاوم اإلدارة بفحاص القيماة . ت بعد األخذ في االعتبار االساتعمال المتوقاع للموجاودات أو التلاف والبلاى الطبيعايالتقديرا

المتبقية واألعمار االنتاجية على أسااس سانوي، وياتم تعاديل مصااريف االساتهالك علاى أسااس مساتقبلي إذا كانات اإلدارة 
 .بقةترى أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السا

 
 الموجودات غير الملموسة( ب

تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة، وتطفن علاى مادى الفتارة المقادرة لالنتفااع 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظاروف إلاى عادم . بها

وفااي حالااة وجااود مثاال هااذا الاادليل وزيااادة القيمااة الدفتريااة عاان القيمااة المقاادرة القابلااة . ة اسااترداد قيمتهااا الدفتريااةإمكانياا
تحمال الزياادة فاي القيماة . لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيماة الحالياة لهاا

 .الموحدة  األرباح أو الخسائرالسترداد على قائمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة ل

 
 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية ( ج

يحدث الهبوط عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة القابلاة لالساترداد والتاي تمثال القيماة العادلاة 
تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على البيانات المتوفرة مان . أعلى ناقصا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما

معامالت البيع الملزمة في معاملة طويلة األجل لموجودات مشابهة أو أسعار الساوق الملحوظاة ناقصاا التكااليف اإلضاافية 
وتساتخرج التادفقات النقدياة مان . ومةيعتمد حساب القيمة قيد االستخدام على نماوذج التادفقات النقدياة المخصا. لبيع األصل

كمااا ال . بعااد المجموعااةالموازنااة التقديريااة للساانوات الخمااس التاليااة وال تتضاامن أنشااطة إعااادة الهيكلااة التااي لاام تلتاازم بهااا 
وتتوقاف القيماة . تتضمن االستثمارات الجوهرية المستقبلية التي تعزز أداء األصل لوحدة توليد النقد التاي يجارى اختبارهاا

قابلااة لالسااترداد علااى سااعر الخصاام المسااتخدم فااي نمااوذج التاادفقات النقديااة المخصااومة وكااذلك علااى التاادفقات النقديااة ال
 . المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اعداد التقديرات
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 (باللاير السعودي)

 
 

 (منافع معاشات التقاعد)برامج المنافع المحددة ( د
تحدد تكلفة برامج معاشات التقاعد المحددة المنافع لما بعد التوظيف األخرى والقيمة الحالية اللتزامات معاشات التقاعد وفاق 

عمليات التقيايم االكتاواري إجاراء العدياد مان االفتراضاات والتاي قاد تختلاف عان التطاورات  تتطلب. عمليات تقييم إكتوارية
وتشاتمل هاذه االفتراضاات علاى تحدياد معادل الخصام، والزياادات المساتقبلية فاي الرواتاب، ومعادالت . الفعلية في المساتقبل

واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلاة األجال، فاإن  ونظرا للطبيعة المعقدة للتقييم. الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات
ياتم مراجعاة كافاة االفتراضاات بتااريخ إعاداد كال قاوائم . التزام المنافع المحددة يتنثر كثيرا  بالتغيرات فاي هاذه االفتراضاات

 .مالية سنوية
 

تنخاذ اإلدارة بعاين االعتباار وعناد تحدياد معادل الخصام المالئام، . يعتبر معدل الخصم أكثر المؤشرات التاي تخضاع للتغييار
أسااعار العمااوالت علااى سااندات الشااركات المسااجلة بعمااالت تتفااق مااع العمااالت المسااجل بهااا التاازام منااافع مااا بعااد التوظيااف 

أو أعلى طبقا  لما هو محدد من قبل وكاالت تصنيف دولياة معتارف بهاا، وياتم ( أأ)المحددة وذلك على األقل بدرجة تصنيف 
كما يتم أيضا  مراجعة جودة الساندات . مع معدل العائد لتتمشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة تقديرها عند الحاجة

وياتم اساتبعاد تلاك الساندات التاي لهاا هاوامش ائتماان عالياة مان تحليال الساندات الاذي تام علاى أساساه تحدياد معادل . المعنية
 . دة عاليةالخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جو

 
تخضاع جاداول الوفياات هاذه إلاى . يتم تحديد معدل الوفيات بنااء علاى جاداول الوفياات المتاحاة للجمهاور فاي الادول المعنياة

تحاادد زيااادات الرواتااب ومعاشااات التقاعااد المسااتقبلية بناااء علااى . للتغياارات الديموغرافيااة وفقااا  التغيياار فقااط ماان وقاات آلخاار 
 .مستقبل للبلدان المعنية والزيادات المستقبلية في الرواتبمعدالت التضخم المتوقعة في ال

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية( هـ

عند عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحادة  علاى 
ياتم تحدياد القيماة العادلاة لهاا باساتخدام طارق التقيايم بماا فاي ذلاك طريقاة  أساس األساعار المتداولاة فاي أساواق نشاطة، فإناه

إن الماادخالت لهاذه الطاارق تاتم ماان خااالل األساواق القابلااة للمالحظاة حيثمااا كاان ذلااك ممكنااا، . التادفقات النقديااة المخصاومة
تشااتمل االجتهااادات علااى . لعادلااةوعناادما لاام يكاان ذلااك مجااديا ، فااإن األماار يتطلااب إبااداء درجااة ماان االجتهاااد لتحديااد القيمااة ا

يمكن أن تؤثر التغيارات فاي االفتراضاات . االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات
 .المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (عوديةشركة مساهمة س)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 

 
  التقارير القطاعية -5

أو يقوم بتقديم منتجات أو ( قطاع أعمال)يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة  المجموعةيعتبر القطاع جزء أساسي من 
وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى، تتبع ( قطاع جغرافي)نة خدمات في بيئة اقتصادية معي

 . المجموعة قطاع األعمال نظرا  لمزاولة معظم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
 

المحدودة  شركة تجارة السلع الكمالية الثمينةوالشركة التابعة ( شركة مجموعة فتيحي القابضة)إن أنشطة الشركة األم 
تتركز في تجارة الذهب والمجوهرات والسلع الثمينة والمالبس وشركة فتيحي للتجزئة وشركة محبات التجارية 

والمفروشات واالكسسورات، يتمثل نشاط شركة صدوق لالستثمارات القابضة في األنشطة االستثمارية، تتنلف قطاعات 
 :الشركة مما يلي

 

  المجموع النشاط العقاري ستثماريالنشاط اال النشاط التجاري م9132

 01116261172 - 214981027 9811271954 إيرادات

 5717721617 - 214981027 5410751581 مجمل ربح النشاط

 (918491462) - (514651958) (412951605) السنة (خسارة)صافي 

 64516911868 - 55615001050 21812791727 الموجودات

 5211611148 - 511511612 1717091746 المطلوبات

     

  المجموع النشاط العقاري النشاط االستثماري النشاط التجاري م9132

 05717201684 - 1217011600 00411001175 إيرادات

 8417111664 - 1217011600 4219911145 مجمل ربح النشاط

 710091641 - 2110551278 (0111251628) دخل السنة(/ خسارة)صافي 

 66519651064 - 58618611807 07810111158 موجوداتال

 2711761181 - - 2711761181 المطلوبات
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 معداتممتلكات وـ  3
 

 ديكور مباني أراضي

أجهزة رقابية 

مصاعد وأجهزة و

 آالت وسائل نقل أثاث وتجهيزات تكييف

تحسينات على 

 مستأجرة أصول

 أعمال تحت

 المجموع التنفيذ

           التكلفة
 159,251,223 6111109 015111176 0210401915 217811706 1211801112 1111011595 01618271801 00412691011 2811821851 م2108يناير  0في  كما

 015261112 015221928 - - - 11015 - - - - اضافات

 (921441) - - - (921441) - - - - - استبعادات

 - (018261456) 0181442 - - 2561910 - 015501161 - - المحول الى اصول غير ملموسة

 155,335,132 322,313 3,552,292 39,353,215 9,522,355 19,113,113 11,131,525 312,952,231 335,952,311 92,129,251 م9132ديسمبر  13في  كما

 16510751179 0991710 014681928 0210401915 216881066 1211101117 1111011595 01812681871 00412691011 2811821851 م2109يناير  0 في كما

 517281016 216011712 0011154 - - 0191871 0111081 017901276 - - اضافات

 (5419151088) --  (018811567) (5491645) (017811217) (7991142) (5119801778)- -  استبعادات

 199,222,923 9,231,511 3,523,231 31,952,553 9,992,539 11,551,231 19,533,599 22,132,133 335,952,311 92,129,251 م9132 ديسمبر 13في  كما

           لمتراكماالستهالك ا
 921,199,359 - 332,921 31,252,929 9,525,599 93,312,152 11,533,533 393,512,125 25,392,235 - م2108يناير  0في  كما

 0711521121-  2721642 8601141 681449 219771922 010011619 0111801150 019661445-  استهالك السنة

 (921441)-  - - (921441) - - - --  استبعادات

 923,539,919 - 223,215 33,211,555 9,553,513 11,525,231 13,325,355 313,591,595 22,125,552 - م9132 ديسمبر 13الرصيد في 

 923,539,919 - 223,215 33,211,555 9,553,513 11,525,231 13,325,355 313,591,595 22,125,552 - م2109يناير  0 في كما

 712121544 - 0921018 1201285 261410 010011906 7201291 219991164 018271948 - استهالك السنة

 (5419151079) - - (018811562) (5491641)  (017811217)  (7991142)  (5119801778)  - - استبعادات

 952,231,512 - 3,325,151 31,952,553 9,992,539 11,191,552 13,313,123 21,512,131 22,291,593 - م9132 ديسمبر 13في  كما
           

           صافي القيمة الدفترية
 55,393,322 9,231,511 523,211 - - 551,195 231,995 5,551,152 95,155,535 92,129,251 م9132ديسمبر  13في كما 

 55,519,353 322,313 535,221 193,922 95,515 3,555,153 3,592,112 5,352,553 93,331,515 92,129,251 م9132ديسمبر  13في كما 

 

 .تتضمن أعمال تحت التنفيذ قيمة تجهيزات وتحسينات لمعارض المجموعة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 (تتمة) ممتلكات ومعدات ـ 3

 :تم توزيع اإلستهالك على المصاريف كما يلي 
 ديسمبر13كما في  

 م9132
 

 
 ديسمبر13كما في 

 م9132

 811921615  414091792 (20)إيضاح  -مصاريف بيع وتوزيع 

 912591506  016821661 (22)إيضاح  -عمومية ومصاريف إدارية 

 3,919,555  33,159,191 

 
 

 ودات غير ملموسةموجـ  2
 المجموع (ب)أخرى  (أ)برامج  

    التكلفة

 2111601882 0718961764 415641007 م2109يناير  0كما في 

 - - - ضافاتإ

 (415641007) - (415641007) استبعادات

 33,225,355 33,225,355 - م9132ديسمبر  13كما في 
    

    االطفاء المتراكم

 2111601882 0718961764  415641007 م2109يناير  0كما في 

 - - - اطفاء السنة 

 (415641007) - (415641007) استبعادات

 33,225,355 33,225,355 - م9132ديسمبر  13كما في 

    صافي القيمة الدفترية

 -- -  م9132ديسمبر  13في كما 

 -- -  م9132ديسمبر  13في كما 

 

 
 .إطفاء تكلفة البرنامج المحاسبي بالكاملم 2108قررت المجموعة خالل سنة  ( أ

 

 ها سابقا  غير ملموسة في المبالغ المدفوعة للحصول على مواقع لفروع جديدة تم افتتاحالتتضمن الموجودات  ( ب
 . والمتوقع أن ينتج عنها منافع مستقبلية، وتظهر بصافي التكلفة بعد تنزيل اإلطفاء

 

 :تم توزيع االطفاء على البنود التالية
 ديسمبر 13 

 م9132
 
 

 ديسمبر 13
 م9132

 -  - (20)إيضاح  -مصاريف بيع وتوزيع 

 1421517  - (22)إيضاح  -مصاريف عمومية وإدارية 

 -  159,513 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 
 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 (باللاير السعودي)
 
 

 حق استخدامموجودات ـ  2

يتم قياس حق استخدام لالصول المستاجرة بنفس قيمة التزامات مقابل حق استخدام االصول المستاجرة معدلة بقيمة 
 .م2108ديسمبر  10ي فا والتي تم االعتراف بها مااليجارات المستحقة وااليجارات المدفوعة مقد

على قائمة المركز المالي الموحدة "  عقود االيجار( "06)بيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم فيما يلي توضيح اثر تط
 : م 2109يناير  0للمجموعة كما في 

 
 :الحركة خالل السنة كما يلي  -  موجودات حق استخدام 2-3

 م9132 

  التكلفة

 2017941020 م2109يناير  0كما في 

 115171185 إضافات

 (016071211) تعديالت/ ت استبعادا

 91,535,119 م9132ديسمبر  13كما في 

  المتراكماالطفاء 

 - م2109يناير  0كما في 

 3,155,359 السنة  إطفاء

 3,155,359 م9132ديسمبر  13كما في 

 35,551,551 م9132ديسمبر  13كما في صافي القيمة الدفترية 

 
 
 :م كما يلي 9132ديسمبر  13كما في  مستأجرة التزامات مقابل حق استخدام موجودات 2-9

 ديسمبر 13 
 م9132

  

 810591609 غير متداولة -مستنجرة  التزامات مقابل حق استخدام موجودات

 712011440 داولةتم - مستنجرةالتزامات مقابل حق استخدام موجودات 

 35,151,331 م9132ديسمبر  13استخدام موجودات مستأجرة كما في  مجموع التزامات حق

 

 789م هي 2109ديسمبر  10منتهية في ن مجموع مصروف الفائدة من مطلوبات االيجار المعترف بها خالل السنة الإ
 .(21)إيضاح رقم  (ال شي: م2108) ألف لاير سعودي 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 
 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  ةإيضاحات حول القوائم المالية الموحد

 (باللاير السعودي)
 

 
 

 في شركات زميلة اتاستثمارـ  31
 

 :تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي

  
 

 بلد التأسيس

 
النشاط 
 الرئيسي

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في 
 ديسمبر
 م9132

 نسبة الملكية ٪
 م9132 م9132

إيضاح )الدولي  ة المركز الطبيشرك
 (أدناه(( 1و2و0)-أ)

 المملكة العربية
 السعودية

إدارة وتشغيل 
 المستشفيات

 
09124٪ 

 
09115٪ 09417581088 08410211542 

مية الزراعية شركة الجوف للتن
 (أدناه(( 5و1و2و0)-ب)إيضاح )

 المملكة العربية
 السعودية

اإلنتاج 
 الزراعي

 
05110٪ 

 
05110٪ 00911181250 02910971811 

     135,355,592 135,193,955 

شركة ) الهبوط في القيمة: يخصم
 (الجوف للتنمية الزراعية

    
(2518181650) - 

     922,233,322 135,193,955 

 
 

 :تتكون الحصة من النتائج للسنة كما يلي
 ديسمبر 13 

 م9132
 
 

 ديسمبر 13
 م9132

 2216611107  2015081411 الدولي ركة المركز الطبيحصة الشركة من نتائج أعمال ش

 411001447  (219051492) حصة الشركة من نتائج أعمال شركة الجوف للتنمية الزراعية

 -  017611111 شركة المركز الطبي الدولي -التغير في حقوق ملكية شركة زميلة 

 (6691569)  (6691569) (5-ايضاح ب)إطفاء موجودات غير ملموسة 

 32,525,559  93,119,315 

 
 

 :كما يلي (شركة الجوف للتنمية الزراعية) إن حركة الهبوط في قيمة اإلستثمارات في شركات زميلة
 ديسمبر 13 

 م9132
 
 

 ديسمبر 13
 م9132

 -  - يد في بداية السنةصالر

 -  2518181650 المكون خالل السنة

 -  95,212,553 الرصيد في نهاية السنة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 (تتمة)استثمار في شركات زميلة  - 31
 

 :كما يلي في شركة المركز الطبي الدولي إن الحركة في رصيد االستثمار 0-أ
 
 ديسمبر 13 

 م9132
 
 

 ديسمبر 13
 م9132

 07011261226  08410211542 الرصيد في بداية السنة 

 2216611107  2015081411 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

 517771149  0,114,996 حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 -  017611111 * التغير في حقوق الملكية

 (0111191841)  (0118891761) مستلمة توزيعات أرباح

 325,391,559  325,352,322 الرصيد في نهاية السنة

 
م، 22/14/2109والتي انعقدت بتاريخ ( شركة مساهمة مقفلة)ت الجمعية الغير عادية لشركة المركز الطبي الدولي قرر* 

لاير سعودي، وذلك  74111111111لاير سعودي ليصبح  68919111011الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 
لاير سعودي  110871411 مبلغ لاير سعودي من األرباح المبقاة باإلضافة إلى 4618821511عن طريق تحويل مبلغ 
ان يتم إيداع فرق القيمة المدفوعة في حقوق  ىلاير سعودي، عل 0217411111تم سداد مبلغ )اكتتب بها مساهم جديد 

زل المساهمين الحاليين عن حق األولوية في أسهم الزيادة المقترحة في رأس المال للمساهم ، وذلك حيث تنا( المساهمين
 . ٪ 09.24نخفضت حصة الشركة في الملكية إلى اللجديد وبالتالي 

 
 : ديسمبر 10في  للسنة المنتهيةفيما يلي بيان يوضح نتائج أعمال شركة المركز الطبي الدولي  2-أ

 

 م9132  م9132 

 0107816801111  0121118891152 إيرادات

 (85817781870)  (88411741821)  إيراداتتكلفة 

 (210701042)  (016441014) مصاريف بيع وتوزيع 

 (20215811859)  (21618441225) مصاريف إدارية وعمومية

 0711971224  0117891162  بالصافي إيرادات أخرى

 (0641590)  (016211855) مصاريف تمويلية

 319,329,325  332,533,333 صافي الربح قبل الزكاة وحقوق غير مسيطرة

 (0519751481)  (812111015) زكاة

 (001084)  91604 حقوق غير مسيطرة

 333,325,511  333,952,329 صافي الربح 

 :إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة

 2517161677  619191094 مج المنافع المحددةأرباح إعادة قياس برا

 353,211,313  332,323,123 صافي الدخل الشامل للسنة

 93,513,135  99,355,522 الحصة في صافي التغير في حقوق الملكية للشركة الزميلة 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)استثمار في شركات زميلة  - 31

 
 : ديسمبر10فيما يلي بيان يوضح قائمة المركز المالي لشركة المركزالطبي الدولي كما في  1-أ

 
 ديسمبر 13كما في   

 م9132
 ديسمبر 13كما في  

 م9132

 47619951277  85619991272 لةالموجودات غير المتداو

 65811521601  41217741117 الموجودات المتداولة
    

(21511261185) المطلوبات غير المتداولة   (05616011201) 

(21617891415) المطلوبات المتداولة   (09815081741) 

(701901) حقوق غير مسيطرة   (491121) 

 232,255,515  212,225,523 صافي موجودات الشركة الزميلة

 07110181055  08117621881 (٪09115 :م2108) ٪09124الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة 

 0519841118  0519841118 مبالغ مدفوعة زيادة عن الحصة في اصول الشركة عند شراء االستثمار

 325,391,559  325,352,322 ديسمبر  13القيمة الدفترية كما في 
 
 
: م2108)٪ 05110بنسبة ( شركة مساهمة سعودية)في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية  المجموعةاستثمار  يبلغ . ب

تم إعادة تصنيف االستثمار إلى استثمار في شركة  لذلك ،مجلس إدارة الشركة فيتنثير جوهري لدى الشركة ، (05110٪

 .امل اآلخرمن خالل الدخل الش زميلة وتم إدراجه بطريقة حقوق الملكية

 
 :كما يلي( شركة مساهمة سعودية)في شركة الجوف للتنمية الزراعية إن الحركة في رصيد االستثمار  0-ب

 
 ديسمبر 13كما في  

 م9132
 ديسمبر 13كما في  

 م9132

 02816051125  02910971811 الرصيد في بداية السنة

 411001447  (219051492) حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

 5541690  (2991410) حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (6691569)  (6691569) (5-ايضاح ب) إطفاء موجودات غير ملموسة 

 -  (2518181650) في قيمة االستثمار الهبوطخسائر 

 (512151111)  (611161111) توزيعات أرباح مستلمة

 392,323,211  25,352,511 الرصيد في نهاية السنة

 

م 2109ديسامبر  10كماا فاي ( شاركة مسااهمة ساعودية)بلغت القيمة السوقية العادلة لشاركة الجاوف للتنمياة الزراعياة  -
 حياااث بلاااغ ساااعر الساااهم كماااا فاااي ، (ملياااون لاير ساااعودي  658: م2108)ملياااون لاير ساااعودي  672إجماااالي مبلاااغ 

بلغات القيماة الساوقية العادلاة لحصاة ، ( ساعوديلاير 20161 :م2108)لاير سعودي  22.5م مبلغ 2109ديسمبر  10
 95م إجماالي مبلاغ 2109ديسمبر  10كما في ( شركة مساهمة سعودية)المجموعة في شركة الجوف للتنمية الزراعية 

 (.  مليون لاير سعودي 90: م2108)مليون لاير سعودي 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  احات حول القوائم المالية الموحدةإيض
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)استثمار في شركات زميلة  - 31

 

 : ديسمبر 10في للسنة المنتهية ( شركة مساهمة سعودية)فيما يلي بيان يوضح نتائج أعمال شركة الجوف للتنمية الزراعية  2-ب
 

 م9132  م9132  

 14819151161  22515571970 يراداتاإل

 (24414491401)  (08119441092)  اإليراداتتكلفة 

 (1419781421)  (2217691489)  وتسويقمصاريف بيع 

 (0718411872)  (0711651264) إدارية و عمومية مصاريف

 (412891155)  (0410751106)  ، صافيأخرى (مصاريف)

 (4091441)  (4971775) مصاريف تمويلية

 51,315,253  (0415021864) الربح قبل الزكاة  (الخسارة) صافي

 (719751199)  (411841852) زكاة

 15,359,359  (91,322,313) الربح  (الخسارة) صافي

    :إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة

 110811574  (210171249) أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة

 12,251,913  (99,215,255) الدخل الشامل للسنة (الخسارة) صافي

 5,553,952  (1,935,125) الحصة في صافي التغير في حقوق الملكية للشركة الزميلة 

 
 

 ا كمااا (شاااركة مسااااهمة ساااعودية) فيماااا يلاااي بياااان يوضاااح قائماااة المركاااز الماااالي لشاااركة الجاااوف للتنمياااة الزراعياااة 1-ب

 : ديسمبر 10في 
 

 م9132  م9132 

 46416611858  45212571941 الموجودات غير المتداولة

 28015291489  21018491175 الموجودات المتداولة
    

 (8712001722)  (8715991795) المطلوبات غير المتداولة

 (6417121516)  (6111611921) المطلوبات المتداولة

 525,332,932  595,951,131 لزميلةصافي موجودات الشركة ا

 9712771679  8717471486 (٪05110 :م2108) ٪05110الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة 

 812951187  716251608 (5-إيضاح ب)  عالقة مع العميل - موجودات غير ملموسة

 611521111  611521111 تجارية ةعالم - موجودات غير ملموسة

 0715721129  0715721129 مبلغ الشهرة

 0001718  0001718 مبالغ مدفوعة زيادة عن الحصة في أصول الشركة من عمليات الشراء 

 332,112,953  392,323,211 

 -  (2518181650) الهبوط في قيمة االستثمار 

 392,323,211  25,352,511 ديسمبر  13القيمة الدفترية كما في 
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 تيحي القابضةشركة مجموعة ف
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)استثمار في شركات زميلة  - 31

 

والمتوقع  ركة الزميلةالعميل والناتج من تقرير توزيع الزيادة في العوض للش مع عالقة -تمثل الموجودات غير الملموسة  5-ب
النااتج عان الانقص فاي القيماة  والهباوطأن ينتج عنها منافع مستقبلية، وتظهر بصافي التكلفة بعد تنزيال اإلطفااء المتاراكم 

، ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى خمس عشر عام من تاريخ التنثيرالجوهري وكانت الحركاة فاي (إن وجد)
 :كما يلي الموجودات غير الملموسة

 

 ديسمبر 13كما في  
 م9132

 ديسمبر 13كما في  
 م9132

 0111521151   0111521151  عالقة مع العميل، إجمالي -موجودات غير ملموسة 

 (011781587)  (017571946) بداية السنةإطفاء 

 (6691569)  (6691569) إطفاء العام

 (017571946)  (215071524) نهاية السنة اإلطفاء كما في

 2,925,123  3,595,532 عالقة مع العميل، صافي -موجودات غير ملموسة 

 
 

 استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ـ33
 

 م9132  م9132 

 حصص ملكية مدرجة 
 في السوق المالية

حصص ملكية مدرجة  
 في السوق المالية

    التكلفة

 5219141610  4616511811 ي بداية السنة فالرصيد 

 0712671528  2218991965 خالل السنةإضافات 

 (114621246)  (016211811) استبعادات خالل السنة

 55,551,211  33,232,255 في نهاية السنةالرصيد 

    

دوات حقروق ملكيرة أأرباح غيرر محققرة مرن اسرتثمارات فري 
 ل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخ

   

 2111811151  (115911268) في بداية السنةالرصيد 

 (2618711600)  811151207 صافي الحركة خالل السنة

 (1,521,952)  5,251,252 في نهاية السنةالرصيد 

 51,353,515   29,351,231 القيمة الدفترية في نهاية السنة
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 ةشركة مجموعة فتيحي القابض
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 مخزون  ـ39

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 01516251046  02812191180 مجوهرات ومشغوالت ذهبية

 910451616  814091162 خامات ذهب ومجوهرات

 0116461585  810111481 بضائع متنوعة

 616081675  419101210 علب وأدوات تغليف

 351,329,255  353,151,291 

 (112201862)  (1181460) الحركة يءبطراكد و مخزونمخصص 

 351,555,121  353,219,152 

 

 :ييل امكهي الحركة يء بطراكد وحركة مخصص مخزون  إن

 13كما في  
 سمبردي

 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 2781589  112201862 في بداية السنة  الرصيد 

 519811218 -  المكون خالل السنة

 (211191814)  (218811110) مبالغ مشطوبة خالل السنة  

 1,993,259  112,553 في نهاية السنةالرصيد 

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى -31

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 1101666  0551298 ذمم مدينة تجارية

 116121098  016411005 مصاريف مدفوعة مقدما  

 010451151  011511107 دفعات مقدما  للموردين

 016621177  211511711 مدينون  خرون 

 5,532,592  5,391,925 

 (821176)  (571197) هبوط في القيمةمخصص : يخصم

 5,513,119  5,512,912 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 
 

 وما في حكمهنقد  35

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 5191978  2791281 الصندوقبالنقد 

 6419821985  541069,021 البنوك لدىالنقد 

 55,552,511  55,599,259 

 
 

  رأس المالـ  35
 13كما في  

 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 551,111,111  551,111,111 للسهم الواحد لاير سعودي 01مليون سهم قيمة كل سهم  44

 
 

     ياطي النظامياالحتـ  35

 األربااح لتكاوين٪ مان صاافي 01جناب يلنظام األساسي للشركة افي المملكة العربية السعودية و اتألحكام نظام الشرك وفقا  
٪ مان رأس 11االحتيااطي  متاى بلاغالعادية وقف هاذا التجنياب  العامةويجوز أن تقرر الجمعية للشركة االحتياطي النظامي 

 .المدفوع المال

 
 

  لحقوق غير المسيطرةاـ  33

غيار المملوكاة للمجموعاة  والمطلوبات وصافي الموجودات األرباح أو الخسائرتمثل الحقوق غير المسيطرة ذلك الجزء من 
والموضاحة  الموحادة وفاي قائماة الادخل الشاامل اآلخار الموحادةاألرباح أو الخسائر والتي تم عرضها كبند مستقل في قائمة 

  .بصورة مستقلة عن حقوق الملكية في الشركة األم الموحدة مة المركز الماليفي قائ الملكيةفي حقوق 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 

 ة للموظفينالتزامات المنافع المحددـ  32

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 0418421498  715251208 الرصيد في بداية السنة 

 019141516  015251161 المكون خالل السنة

 (010721881)  011496 المحمل على الدخل الشامل اآلخر

 (910611911)  (514521474) المدفوع خالل السنة

 3,595,932  5,132,922 ة السنةالرصيد في نهاي

 
 :للموظفين هي كما يليالمحددة  منافع لإن أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية ل

 
 13كما في  

 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 ٪5142  ٪1118 معدل الخصم 
 ٪1111  ٪1111 معدل زيادة الراتب 

 11111495من  معدل الوفيات 
 11125781إلى 

 11111495من  
 11125781إلى 

 ٪  4من  معدالت دوران الموظفين
 ٪24الى 

 ٪  4من  
 ٪24الى 

 
 :الجدول التالي يوضح مدى حساسية النتائج للتغيرات في الفرضيات األساسية المستخدمة في التقييم

 

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

    
 711151114  511581215 ٪0+لخصم ا معدل
 718611259  516001550 ٪0-الخصم  معدل

 719101701  516101055 ٪0+لراتب ا زيادةمعدل 
 619891711  511241661 ٪0-لراتب ا انخفاضمعدل 

 
  تجارية وأرصدة دائنة أخرى ةدائنذمم ـ  32

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 616051187  817421284 ة تجاريةذمم دائن

 115111155  510011490 مصاريف مستحقة

 019521182  016721956 دفعات مقدما  من العمالء 

 214071661  115191161 ذمم دائنة أخرى

 33,233,225  35,535,335 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  مالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ال
 (باللاير السعودي)

 
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  االستثمارات ربح صافيـ  91

 م9132  م9132 

 417181416  718521126 توزيعات أرباح

 3,259,195  5,312,515 
 
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  مصاريف بيع وتوزيعـ  93

 م9132  م9132 

 0518681722  64,691,411 رواتب وأجور ومزايا أخرى

 811921615  414091792 (7) إيضاح رقم -استهالك 

 -  711651746  حق استخداماطفاء الموجودات 

 1421517  - (8) إيضاح رقم -اطفاء الموجودات غير الملموسة 

 011521195  014551802 دعاية واعالن وتسويق

 916691499  011411960 ** ايجارات

 012121711  012941214 كهرباء ومياه

 011741507  010771116 (بطاقات ائتمان)مصاريف تحصيل بنكية 

 510021750  214511121 أخرى

 15,595,159  51,535,523 
 

عقاود  06ماالي رقام تتمثل في فروع الشركة ذات العقاود قصايرة االجال والتاي لام ياتم تطبياق المعياار الادولي للتقريار ال** 
 .االيجار عليها 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  مصاريف إدارية وعموميةـ  99

 م9132  م9132 

 0415901466  0019771500 رواتب وأجور ومزايا أخرى

 912591506  016821661 (7) إيضاح رقم -استهالك 

 6111111  6511111 مكافنة اعضاء مجلس االدارة واللجان

 012591810  7441621 هنيةأتعاب م

 4801541  6411265 رسوم واشتراكات

 015111257  017761028 أخرى

 33,525,122  92,519,521 

 
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  إيرادات أخرى( مصاريف)ـ  91

 م9132  م9132 

 -  (7891281) عقود ايجار  -فوائد تمويلية مدينة 

 4001225  761177 إيرادات أخرى

 2111952  - إيراد تنجير

 (331,915)  335,355 

 
 

53/55 



 

 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
  مستحقة زكاةـ  95

 

 :ييل امحركة الزكاة المستحقة على المجموعة ك إن
 13كما في  

 ديسمبر
 م9132

 13كما في  
 ديسمبر
 م9132

 614061586  410771186 الرصيد في بداية السنة

 412961916  518181412 المكون خالل السنة

 (616161116)  (414821905) المدفوع خالل السنة

 5,333,125  5,511,115 الرصيد في نهاية السنة

 
 الموقف الزكوي( 2

 
 عة فتيحي القابضةشركة مجمو

 .م2102م حتى 0999ديسمبر  10 فيأنهت الشركة وضعها الزكوي للسنوات المنتهية  -
 

وحصلت على شهادة الزكااة  م2108 وحتىم 2101ديسمبر  10قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في  -
 .تاريخ اصدار هذه القوائم المالية الموحدةغير المقيدة ولم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية لهذه السنوات حتى 

 

 .شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة/ الشركة التابعة
م ، و حصلت على 2108م حتى 2101ديسمبر  10قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في            

ديساامبر  10ة بإصاادار الااربط الزكااوي للساانوات المنتهيااة فااي قاماات الهئياا. م2108شااهادة الزكاااة الغياار مقياادة لعااام 
قامت الشاركة بساداد . لاير سعودي  6481885م و الذي أظهر فروقات زكوية مستحقة بقيمة 2108م حتى 2105

قاماات الهئيااة بإصاادار الااربط . لاير سااعودي  561107الزكاااة المسااتحقة عاان البنااود غياار المعتاارض عليهااا البالغااة 
تام تحويال . لاير ساعودي 6171748للسنوات المذكورة أعاله و الذي أظهر فروقاات زكوياة بمبلاغ الزكوي المعدل 

االعتراض الى لجنة الفصل في الخالفات و المنازعات الضريبية للنظر فيه و اصدار قارار بشاننه و الاذي ال يازال 
 .تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى تاريخه

 
 

 السهم( خسارة) /ربحيةـ  95

العائااد إلااى  للساانة وذلااك بقساامة صااافي الاادخل للساانة ماان صااافي الاادخل تساااب الااربح األساسااي والمخفااض للسااهميااتم اح
إن ربحيااة السااهم المخفضااة تساااوي الااربح  ،المساااهمين فااي الشااركة األم علااى المتوسااط الماارجح لعاادد األسااهم العاديااة

 .األساسي للسهم
 

 : األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهموعدد  للسنة يعكس الجدول التالي بيانات صافي الدخل
 

 م9132   م9132 

    

 3,333,159  (2,559,353) (لاير سعودي)للمساهمين في الشركة األم  السنة العائد دخل /(خسارة)

  55,111,111  55,111,111 (سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

األساسي والمخفض للسهم من ربح السنة العائد الربح ( الخسارة)
 1,35  (1,33) (لاير سعودي)للمساهمين في الشركة األم 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 مع األطراف ذات العالقة المعامالتـ  95

طراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكباار ماوظفي اإلدارة بالمجموعاة ومنشاآت ماداره تمثل األ
 :أو يمارس عليها تنثيرا  هاما  من قبل هذه الجهات، وفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة

 

شااركة تجااارة الساالع الكماليااة )٪ ماان رأس مااال الشااركة التابعااة 21حساان فتيحااي نساابة دمحم أحمااد / متلااك الاادكتوري (أ 
وهو الرئيس التنفيذي لها وقد بلاغ إجماالي الرواتاب والمزاياا والمكافاآت مان تلاك الشاركة خاالل ( الثمينة المحدودة

لشاركة فتيحاي  ، وقد عاين رئيساا  تنفياذيا  (لاير سعودي 9721111: م2108)لاير سعودي  1461211السنة مبلغ 
لاير  9441159م وقااد بلااغ إجمااالي الرواتااب والمزايااا والمكافااآت ماان تلااك الشااركة 2109مااايو  01للتجزئااة فااي 

 .دمحم أحمد حسن فتيحي كحقوق أقلية في قائمة المركز المالي الموحدة/ تظهر حصة الدكتور. سعودي
 

عضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسئوليات تتكون االدارة العليا للشركة من كبار الموظفين التنفيذيين وأ (ب 
المحمال  بلغ إجمالي رواتب ومزاياا اإلدارة العلياا وكباار التنفياذيين. تخطيط وتوجيه أنشطة الشركة واالشراف عليها

، كما بلغت ( لاير سعودي 112621719: م2108)لاير سعودي  218951882م مبلغ 2109على المصاريف للعام 
لاير  6111111: م2108)لاير سااااعودي  6111111م مبلااااغ 2109ء مجلااااس اإلدارة خااااالل عااااام مكافاااانة أعضااااا

 .لاير سعودي  511111م مبلغ 2109ومكافنة عضوية لجنة المراجعة للعضو المستقل خالل عام ( سعودي
 
لاير  018181782خاالل العاام مبلاغ وقادره ( شاركة زميلاة)بلغت مبيعات الشركة إلى شركة المركز الطبي الادولي  (ج 

 (.لاير سعودي 218151171: م2108)سعودي 

 
   أهداف وسياسات إدارة المخاطرـ  93

 وفقاا  لية متواصلة تتكاون مان تحدياد المخااطر ثام تقييمهاا ثام متابعتهاا  المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل 
 ، لقاادرة المجموعااة علااى تحقيااق أرباااحساابة إن عمليااة إدارة المخاااطر ضاارورية بالن، للقيااود والضااوابط األخاارى المعتماادة

 .المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولةإن 
 

 مخاطر السوق
وتتضامن أسااعار ، إن مخااطر الساوق هاي مخاااطر تذباذب القيماة العادلااة لاألدوات المالياة نتيجااة للتغيارات فاي سااعر الساوق

مخااطر أسااعار العمولاة، ومخااطر العملاة ومخاااطر ساعر السالع ومخااطر األسااعار : ق ثاالث أناواع ماان المخااطر هايالساو
إن األدوات المالية التي تتنثر بمخااطر الساوق هاي االساتثمارات المتاحاة ، األخرى مثل مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية

 .ريتعتقد المجموعة أن تعرضها لتلك المخاطر غير جوه .للبيع
 

 مخاطر أسعار العمولة
مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر الناشئة عن احتماال أن ياؤثر تذباذب أساعار العمولاة علاى الربحياة المساتقبلية أو القيماة 

إن ، لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها عمولة معرضةالمجموعة ، العادلة لألدوات المالية
الموحدة هي تنثير التغيارات االفتراضاية فاي أساعار العمولاة علاى دخال المجموعاة لسانة  األرباح أو الخسائرئمة حساسية قا

 10بناااء علااى المطلوبااات الماليااة ذات األسااعار المتغياارة المحااتفظ بهااا كمااا فااي ، واحاادة، مااع بقاااء المتغياارات األخاارى ثابتااة
س في المتوسط المرجح ألسعار العمولة ألرصادة الموجاودات المالياة نقاط أسا 01إن تغيرا  افتراضيا  من ، م2109 ديسمبر

م لاايس لااه تاانثير جااوهري علااى 2108ديساامبر  10و م2109 ديساامبر 10 فااي كمااا المتغياار السااعر والمطلوبااات الماليااة ذات
  .مصروف العمولة صافي

 

 مخاطر العمالت
إن المجموعاة معرضاة ، ساعار صارف العماالت األجنبياةتتمثل مخاطر العمالت في تذباذب قيماة أداة مالياة نتيجاة لتقلباات أ
إن المخاطر المتعلقة بتقلبات العملة المرتبطاة بااألدوات ، لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت خالل دورة أعمالها العادية

سية في سوق المالية تتركز في تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموعة الخارجية، حيث أن استثمارات المجموعة الرئي
األسهم تتركز في البورصة المصرية وبالتاالي تتانثر قيمتهاا العادلاة بساعر صارف الجنياه المصاري مان فتارة ألخارى طبقاا  

تعتبار المجموعااة أن معظام اساتثماراتها ألغاراض اسااتراتيجية ، لألوضااع االقتصاادية والسياساية بجمهوريااة مصار العربياة
 .طويلة األجل
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 ي القابضةشركة مجموعة فتيح
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  93

 
 مخاطر االئتمان

، ي تكباد الطارف اآلخار خساارة مالياةتتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف في أداة مالية فاي الوفااء بالتزاماه والتسابب فا
تعتقاد اإلدارة أن مخااطر االئتماان محادودة نظارا  ألن مبيعاات المجموعاة ، تعمل المجموعة على الحاد مان مخااطر االئتماان

 .نقدية

 
 مخاطر السيولة

تتم مراقبة ، استحقاقهاتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال 
 .احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التنكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها

 

مان العماالء وذمام  دفعاات مقادما  تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة تجارياة ومصاروفات مساتحقة و
 02مان المتوقاع مان الناحياة الفعلياة أن ياتم ساداد جمياع هاذه المطلوباات المالياة خاالل ، اة المستحقة الدفعدائنة أخرى والزك

 .شهرا  من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك
 

يااتم سااداد التزامااات المنااافع ، منااافع المحااددة للمااوظفينتتكااون المطلوبااات الماليااة غياار المتداولااة للمجموعااة ماان التزامااات ال
 .للتوقيتات الفعلية النتهاء فترة خدمة الموظفين وفقا  للموظفين  المحددة

 
 مخاطر أسعار األسهم

المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها في األسهم المتداولة والناشائة عان الضابابية التاي تكتناف القيماة 
 .يتم رفع تقارير عن االستثمار في األسهم المتداولة إلى اإلدارة العليا بصورة منتظمة، ية لألسهم المتداولةالمستقبل

 
 إدارة مخاطر رأس المال

أدوات حقاوق  فاي اساتثمار تقيايم لغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعاة يتكاون رأس الماال مان رأس الماال واحتيااطي
، العائدة إلى مساهمي الشركة األم واألرباح المبقاة واالحتياطي النظاميلدخل الشامل اآلخر ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا

 .إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين
 

ومان ، تدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال فاي ضاوء التغيارات فاي الظاروف االقتصاادية ومتطلباات التعهادات المالياة
لحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح للمسااهمين أو إصادار أساهم أجل ا
 .جديدة

 

، ليس لدى المجموعة هيكل رأس ماال بنهاداف محاددة أو معادالت ينبغاي تحقيقهاا بماا يتصال ماع إدارة مخااطر رأس الماال
يتكاون هيكال رأس الماال للمجموعاة مان ، ه دون تغيير عان السانة الماضايةتبقى االستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي علي

أدوات حقاوق  فاي اساتثمار تقييم التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة واحتياطي)حقوق الملكية 
 .(ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 

  لماليةالقيمة العادلة لألدوات اـ  92

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو ساداد التازام باين طارفين فاي الساوق بمعرفتهماا ومالء إرادتهماا فاي 

وذمام مديناة تجارياة وأرصادة مديناة تتكاون الموجاودات المالياة للمجموعاة مان نقاد وماا فاي ، معاملة تتم على أسس تجارية

م، لام يكان هنااك 2109ديسامبر  10كما فاي ، أخرى دائنة وأرصدة ذمم دائنة تجارية ، وتتكون مطلوباتها المالية منأخرى

 .أي أدوات مالية أخرى ومبالغ لدى المجموعة جرى قياسها بالقيمة العادلة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

 

 

 م 9132ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 (باللاير السعودي)

 
 

 المجموعةفروع ـ  92

 م9132ديسمبر  13كما في 

 المدينة  التاريخ  رقم السجل التجاري للفرع اسم الفرع

 جدة هــ0511/8/07 5111210215 شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل

  دا هــ0528/00/00 5111075171 ةشركة صدوق العالميه لالستثمارات القابض

 جدة هــ0528/00/25 5111075542 شركة فتيحي للتجزئة شركة شخص واحد

 الرياض هــ0505/1/20 0101004128 فرع شركة فتيحي للتجزئة

 الرياض هــ0527/7/24 0101222115 فرع شركة فتيحي للتجزئة

 الرياض هــ0515/9/22 0101185612 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0502/8/2 5111184029 جزئةفرع شركة فتيحي للت

  دا هــ0502/8/2 5111184011 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0502/8/2 5111184010 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0525/9/00 5111054557 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0528/01/24 5111071628 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0515/9/20 5111242764 لتجزئةفرع شركة فتيحي ل

  دا هــ0514/8/00 5111272411 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0516/0/26 5111278844 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0517/5/7 5111287095 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0518/1/29 5111292600 فرع شركة فتيحي للتجزئة

  دا هــ0551/5/01 5111107482 ي للتجزئةفرع شركة فتيح

 
 

  أرقام المقارنة - 11

 .أعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية

 
 

 اعتماد القوائم المالية - 13

 .م25/11/2121بتاريخ  االدارةمن قبل مجلس  الموحدة تم إعتماد هذه القوائم المالية
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