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 بضةحي القاتيف ةمجموعشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ة(عر مراج)غي المعاد إصدارهارة صختالم دةلية األولية الموحالما ئمقوالاإيضاحات مختارة حول 
 م2022يونيو  30في لمنتهية ا ترةللف

 )باللاير السعودي(
 

 

 التكوين والنشاط -1

مسااجلة فااي المملكااة العربيااة السااعودية ة ديساااممة سااعوشااركة م"( مااي كة" أو "الشااركة األمشااركة مجموعااة فتيحااي القابضااة )"الشاار
الصاادر فاي مديناة جادة  4030085128م جااري رقاجل التساالماـ و1418رمضاا   9ي  تاارب 1058ي رقام رالاوزاقرار بموجو ال
 م(.1992فبراير  5مـ )الموافا 1412شعبا   2بتاري  

 التابعة فيما يلي:تتم ل أنش ة الشركة وشركاتها 

 ت تما ضة،ابالق ةابعة للشرككات التال الشرر أموست ماالقابضة، إ للشركةلتابعة ة )إدارة الشركات ابضقاالشركات النش ة م ل أتت .أ
القابضاة، امات ت  ةالقابضاة، تقاديم القاروا والكفااتت والتمويال للشاركات التابعاة للشارك ة زماة للشاركت القاوتنلموات العقارا
 ابضة(. لقا للشركةعة بالتا القابضة، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات ةركلشبعة لت التاللشركاق الملكية الصناعية حقو

 بالتجزئة للمعاد  ال مينة واتحجار الكريمة. لبيعة، انال مي المعاد وو لكملة البيع بالجمل .و

 بيع وشرا  المعاد  ال مينة واتحجار الكريمة. .ج

 ة.يمكرال تحجارينة واد  ال موشرا  المعا استيراد وبيع .د

 ورش لحام وتلميع الحلي )الصاغة(. .ا

 ية.تجارة الكترون .و

 موكيت. للسجاد وال بيع بالجملةلا .ز

 اكاو.والك ةتتوكئة للشوزتجبال يعالب . 

 البيع بالتجزئة للب انيات والشراش  والبياضات والمفارش. . 

 ت، واألواني المنزلية.يازفالخ ع ، وات القليدوية المتنوعة أدوالبيع بالتجزئة لألدوات المنزلية والمشغوتت ا .ي

 يا.التح  والهدات اليدوية ومشغوتالبيع بالتجزئة لألعمال وال .ت

 لحقائو.لة جمللباالبيع  .ل

 ي المنزلية وملحقات الموائد.ملة لألوانبالج البيع .م

 البيع بالجملة للهدايا والكماليات. . 

 المزادات في غير المح ت. .س

مات ة خادلمباني، أنش عام لالتنظي  ال اني بالبخار وتسخي  الرمل، أنش ة خدماتمبالي   ، تنظاإلنشاالجديدة بعد لمباني تنظي  ا .ع
انة المنتزماات والحادائا ألغاراا اإلساكا  العاام، رعاياة وصايانة رعاياة وصاي احة،الساب تيانة بارصاو ظيا نت صايانة المبااني،

 .، رعاية وصيانة منتزمات ال رق السريعةمايروغ الخاصةمباني ا اتسق  وواجهات المناظر المباني والحدائا المنزلية وحدائ
 

اماارة من قااة مكااة المكرمااة، ص.و مال ة، شاانااالمدي ة،  ريااضااابالق حاايمبناا  شااركة مجموعاة فتيو سااجل للشااركة ما  المإ  العناوا
 ي جدة.م، المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة ف21461، جدة 2606

 
 دادعاإلس اأس -2

 تزاملاالبيان  2-1

القاوائم تحال محال  م2022يونياو  30لفترة الستة اشهر المنتهية ف   معاد إصدارمالا صرةالمالية األولية الموحدة المختإ  مكا القوائم 
إعا    والمشار إليها ف  م2022أغس س  25مـ الموافا 1444محرم  27سابقا  بتاري   ةالمصدر المالية األولية الموحدة المختصرة

 .م2022 س أغس 24مـ الموافا 1444رم مح 26 موقع تداول بتاري   عل الشركة 
يونياو  30فا   ياةالمنته الفتارة رباحصاافي  إنخفااا لتاي ناتج عنهااعل  مكا القوائم المالياة واالتعدي ت  ( أ ر15يبي  اتيضا  رقم )

 ودي.عمليو  لاير س 16,8 يلالفترة بعد التعد امكربح  يصاف ليصبح مليو  لاير سعودي 4,1بمبلغ م 2022
 ارمعيا لفقاا  م و2022 ياويون 30نتهية فا  المشهر تة اسللفترة ا المعاد إصدارماختصرة المالية األولية الموحدة الم كا القوائمتم إعداد م
خارى المعتمادة ما  ة والمعاايير واإلصادارات األ( "التقرير المالي األولي" المعتمد فاي المملكاة العربياة الساعودي34ة الدولي )المحاسب
 ي  والمحاسبي .راجعلمل لسعوديةالهيئة ا

ئم المالياة االقاو م لوباة فايلات ااحيضاإلوالوماات علا  كافاة المع إصادارما عاادالم ةرالمختص لية الموحدةت تشتمل القوائم المالية األو
 تامولكا   ،م2021ديسامبر  31لمنتهية في للسنة ا الموحدة السنوية للمجموعة لت يجو أ  تقرأ مع القوائم الماليةالموحدة السنوية، ولك

 يدا  الماالتوا ليلماااز لمركلفهم التغيرات في ات مامة  مومعاداث ر احسياسات محاسبية وايضاحات تفسيرية مختارة لتفسي دراجا
علا   يس بالضارورة م شارم لا2022يونياو  30نتهياة فاي كماا أ  النتاائج المالياة للفتارة األولياة الم م.2021ديسمبر  31 ركة منكللش

 .م2022ديسمبر  31ا للسنة المالية التي تنتهي في وقعهت ك   الممالنتائج التي م
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 بضةفتيحي القا وعةمجم شركة
 (ديةوسعمة هسا)شركة م

 

 مراجعة( المختصرة )غيرالقوائم المالية األولية الموحدة رة حول مختا إيضاحات
 م2022نيو يو 30ة في المنتهيللفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 ()تتمة دأساس اإلعدا -2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2
 وعملة العرا للمجموعة.ية ظيفلوعملة اال  وم، ديسعولا باللايرلمختصرة موحدة اية الولألة االيم المتم عرا مكا القوائ

 إعداد القوائم المالية 2-3
الماوظفي   المحاددة مناافعالإلتزاماات ا   نساتخياة، بإصرة عل  أساس التكلفة التاريدة المختية الموحائم المالية األولتم إعداد مكا القو

 .تواريةاتك لقيمةا ساباتخدام احتحيث يتم است
 

 يدلتوحا أساس 2-4
 ماااا فاااي ابعاااة )"المجموعاااة"( كللشاااركة وشاااركاتها الت علااا  القاااوائم المالياااةة المختصااارة ة الموحااادلياااألوة االماليااا القاااوائم لمتشااات
ة الشاركع تهاا ماة معام كاو  لهاا الحاا فاي العوائاد المتغيارة نتيجايو أ ما تمتلت المجموعاة. تتحقا السي رة عندم2022يونيو  30
خا ل ممارساة نفوكماا علا  الشاركة المسات مر بهاا.  ا العوائاد ما فاي ماكلتاأ ير   اقادرة علالا عةمومجى اللدست مر بها، ويكو  الم
 موعة:جلما فق  إكا ـ كا  لدىبها إكا ـ و ر عل  المنشأة المست مرشكل خاص فإ  المجموعة تسي وب

 

شااأة بالمنالصالة كات  ات نشاالا ياهوجلتلياة حالمجموعاة القادرة الع اي ائماة تقاحقاوق ا )م ال: نفاوك علا  المنشاأة المسات مر بها •
 ر بها(.المست م

 مست مر بها.جة اتشترات مع المنشأة الحا أو حقوق الحصول عل  عوائد متغيرة نتي •
 ت مر بها في التأ ير عل  عوائدما.فوكما عل  المنشأة المسالقدرة عل  استخدام ن •

 

يكاو  لادى ا اتفتاراا وعنادما ماكرة. وما  أجال تعزياز  يالسا  التصويت ست دي إلا   غالبية حقوقأ فتراانات اام، مل عبشك
تأخاك فاي اتعتباار  ت مر بهاا، فاإ  المجموعاةالشاركة المسا التصويت أو حقوق مشابهة فايالمجموعة مستوى أقل م  غالبية حقوق 

ئا الحقاااومااكا  ر بهااا،  المنشااأة المساات موعااة نفااوكا  علاامجى الما  لاادإكا كاامااا يم الحقااائا والظاارو  كات الصاالة عنااد تقياا جميااع
 والظرو  تشمل ما يلي:

 

 بها. لتصويت في الشركة المست مرالترتيبات التعاقدية مع اآلخري  مم  يحا لهم ا •
 بات التعاقدية األخرى.وق التي تنشأ ع  الترتيالحق •
 ة.مجموعلل ملةحقوق التصويت وحقوق التصويت المحت •

 

 رة عل  المنشأة المست مر بهاا أم ت عنادما تشاير الحقاائا والظارو  أ  ال تمارس سيتقييم ما إكا كانت ت تزوعة بإعادة وم المجمقت
 ما  تااري  ساي رة المجموعاة علا  ة ال   ة. يبدأ توحياد الشاركة التابعاة اعتباارا  عناصر السي رغيرا  في عنصر أو أك ر م  منات ت
  يرابااات واإلياارادات والمصااإدراج الموجااودات والم لولاا  الشااركة التابعااة. يااتم ل السااي رة عحتاا  زوا رمابعااة وتسااتالتكة الشاار

ما  تااري  اساتحواك المجموعاة المختصرة ية األولية الموحدة قوائم المالالالخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خ ل الفترة في 
 ابعة. الشركة الت ي رة عل لسلمجموعة لقدا  اعل  السي رة وحت  تاري  ف

 

خر بي  المساممي  في الشركة األم للمجموعة والحقاوق غيار عنصر م  عناصر الدخل الشامل اآل يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل
 را  تعادي ت علا كا التوزيع قد ي دي إل  عجز في رصيد الحقوق غير المسي رة، وإكا ت لو اتمر ياتم إجاة حت  لو أ  مالمسي ر
ة ما  أجال التوفياا باي  سياسااتها بعة في حالة وجاود فروقاات جومرياة باي  الشاركة األم والشاركة التابعاكات التالمالية للشرالقوائم ا

  يراسااتبعاد جميااع الموجااودات والم لوبااات وحقااوق الملكيااة واإلياارادات والمصاامجموعااة. يااتم االمحاساابية والسياسااات الماليااة لل
 جموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.ركات المت ما بي  شة بالمعام النقدية المتعلقوالتدفقات 

 

 ملكية.ة ضم  حقوق الفي حصة الملكية في شركة تابعة والكي ت ي دي إل  فقدا  السي ر تتم معالجة أي تغي ر
 

ت وأي ( والم لوبااارة إ  وجاادت)بمااا فيهااا الشااه إكا فقاادت المجموعااة السااي رة علاا  شااركة تابعااة فإنهااا تقااوم باسااتبعاد الموجااودات
أو  الاربحقائماة رباح أو خساارة ناتجاة عا  فقاد الساي رة فاي ونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي مك

 ويتم تسجيل أي حصة م  اتست مار محتفظ به بالقيمة العادلة. ،صرةالموحدة المخت رةالخسا
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 ضةوعة فتيحي القابشركة مجم
 ة(ساهمة سعودي)شركة م

 

 مراجعة( المختصرة )غيرالقوائم المالية األولية الموحدة حات مختارة حول إيضا
 م2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 د القوائم المالية )تتمة(أسس إعدا - 2
 

 )تتمة( أساس التوحيد 2-4
 

 ابعة:فيما يلي تفاصيل الشركات الت

 
 
 
 شركةاسم ال

 
 
 

 د التأسيسبل

 كيةملالسبة ن
كما في  المباشرة

يونيو  30
 م2022

 ملكيةالنسبة 
في كما  المباشرة

ديسمبر  31
 م2021

 
 
 

 النشاط

شاااااااااركة فتيحاااااااااي 
للتجزئاااااااة شاااااااركة 

 حدشخص وا

لكة جدة ـ المم
العربية 
 السعودية

ر الكريمة، ورش بيع وشرا  المعاد  ال مينة واتحجا مباشرة ٪100 مباشرة 100٪
 جارة الكترونية.صاغة(، تع الحلي )اللحام وتلمي

ل تجارة الجملة والتجزئة في الع اور وأدوات التجميا
أقااااا م وزاريااااار أوكباكاااااات ووالهااااادايا )وتعاااااات 

الصااايني تال ملااة فااي الكريسااساااعات( وتجااارة الجو
جات الجلدية ة والمنتيوالتح  واألواني المنزلية الم ل

تجاااارة وامزة والم بااس الجااا اتوالمناشاا  والبياضااا
الغكائيااة بانواعهااا واقامااة وانشااا  لمااواد ا الجملااة فااي

 المراكز التجارية.
 شااااااااركة تااااااااو ي 
الساااعودية للصااايانة 

 والتشغيل

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

تنظي  المباني الجديادة بعاد اتنشاا ، تنظيا  المبااني  مباشرة ٪100 مباشرة 100٪
لتنظياا  أنشاا ة خاادمات ا، بالبخااار وتسااخي  الرماال

دمات صيانة المبااني، تنظيا  نش ة خأ للمباني، العام
منتزمااات وصاايانة باارت السااباحة، رعايااة وصاايانة ال

والحاادائا ألغااراا اتسااكا  العااام، رعايااة وصاايانة 
المنزليااة وحاادائا اتسااق  ا مباااني والحاادائمناااظر ال

وواجهات المباني الخاصاة وغيرماا، رعاياة وصايانة 
 رق السريعة.ل منتزمات ا

 

 ات واإلفتراضات الهامةلتقديروااالحكام  استخدام - 3

ت بياا ي تراضات تا  ر فاوحدة المختصرة للمجموعة م  اتدارة استخدام أحكام وتقديرات وافيت لو إعداد القوائم المالية األولية الم
 عاا واإلفصااا  حات المرفقااة واإلفصااا  يراصاالمواالسياسااات المحاساابية والمبااالغ المدرجااة للموجااودات والم لوبااات واإلياارادات 

 . قد تختل  النتائج الفعلية ع  مكا التقديرات.المحتملةوبات الم ل
 

 ة و اارق اتحتساااو والمصااادر مجموعااساابية للحاالسياسااات الم األحكاام والتقااديرات الهامااة والتااي اسااتخدمتها اتدارة عنااد ت بيااا ا 
 الموحادة السانوية اتخيارة للسانة المنتهياة فاي مالياة الالقاوائم  ت المبيناة فاينات مما لاة لتلاكاالهامة لحاتت عادم التأكاد ما  التقاديرات 

 .م2021ديسمبر  31
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية -4

يير  ت علا  المعاادي( وماع كلات مناات عادد  ما  التعاIASBتم إصدارما ع  مجلس معايير المحاسابة الدولياة ) دةجد معايير جديت تو
ديساامبر  31السانوية للمجموعاة فا   م ومااا بعادا والتاي تام توضاايحها فاي القاوائم المالياة الموحاادة2022ير يناا 1 ما الساارية اعتباارا  

 يونياو 30لمالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهياة فا  عل  القوائم اري لها د أ ر جومت يوجم و2021
 .م2022

 زميلة ةفي شرك ماراستث -5

 ما يلي:فيالزميلة  ةفي الشرك  مارو  اتستكتي

 
 
 

 
 

  بلد التأسيس

 
النشاط 

  رئيسيال

 نسبة ملكية ٪

 

يونيو  30
 م2022

  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2021

 (مراجعة)
يونيو  30

 م2022
 

 
 يونيو 30

 م2021

شركة المركز 
 ال بي الدولي 

 لمملكةا
 العربية
 يةالسعود

 
 

إدارة 
ل يوتشغ

 ستشفياتلما
 
 19,25٪  19,25٪  212,210,751  208,058,571 

         212,210,751  208,058,571 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 ية(همة سعودشركة مسا)

 

 مراجعة( المختصرة )غيرالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات مختارة حول 
  م 2022يونيو  03ة المنتهية في للفتر

 ودي( السعللاير)با
 
 )تتمة( زميلة ةفي شرك استثمار -5

 

 عمال الفترة كما يلي:صة من نتائج أتتكون الح

 30أبريل حتى  1لفترة الثالثة أشهر من  
  ونيوي

 30لستة أشهر المنتهية في لفترة ا
 يونيو

 م2022 

 

 م 2021

 

 م 2022

 

 م 2021

 اجعة(مر)غير  ()غير مراجعة مراجعة( )غير ر مراجعة()غي

صة الشركة م  نتائج أعمال شركة ح
 11,763,951  4,152,180  4,283,070  (4,104,993) ولي المركز ال بي الد

 (4,104,993)  4,283,070  4,152,180  11,763,951 
 

 

 رالشامل اآلخملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل حقوق استثمارات في أدوات   -6

 
 م2022 يونيو 30

  )غير مراجعة(
 م2021مبر يسد 31

 )مراجعة(

    التكلفة

 98,782,805  118,609,241 السنة  /في بداية الفترةالرصيد 

 20,252,196  15,548,212 ل الفترة / السنة خ إضافات

 (425,760)  - خ ل الفترة / السنةستبعادات إ

 118,609,241  134,157,453 السنة /  في نهاية الفترةالرصيد 

    

دوات حقوق ملكية أر محققة من استثمارات في أرباح غي / ر(خسائ)
    دخل الشامل اآلخرلة من خالل الالعاد بالقيمة

 3,736,019  34,926,642 السنة  /رةفي بداية الفترصيد ال

 31,222,702  (60,859,239) السنة  /صافي الحركة خ ل الفترة

عادلة م  خا ل لقيمة الباية استبعاد إست مارات حقوق الملك و م تحويل مكاس
 (32,079)  - بقاةخر ال  اتربا  المالدخل الشامل اآل

 34,926,642  (25,932,597) السنة  /رةفي نهاية الفتلرصيد ا

 153,535,883  108,224,856 السنة  /مة الدفترية في نهاية الفترةالقيصافي 
 

 مدرجة في األسواق المالية.عها الملكية جميحصص  -
 
 نزومخ -7

 م2022 نيويو 30 
  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   95,686,688     83,539,730  كمبيةمرات ومشغوتت مجو

   5,502,681    8,225,121  كمو ومجومرات خامات

 1,640,951   1,858,093  بضائع متنوعة

 428,104    428,104   غيرالتصنيع لدى ال تحت خامات كمو

 52,988    68,432  ي ات تغلوأدو علو

 94,119,480    103,311,412 
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 ة فتيحي القابضةموعشركة مج
  ساهمة سعودية(م كة)شر

 

 مراجعة( المختصرة )غيرولية الموحدة القوائم المالية األحول يضاحات مختارة إ
  م 2022يونيو  03للفترة المنتهية في 

  السعودي()باللاير
 

 (صافي)بال صدة مدينة أخرىرجارية وأدينة تذمم م -8

 
 م2022 يونيو 30

  مراجعة()غير 
 م2021ر ديسمب 31

 )مراجعة(

 16,267  16,150 ة تجاريةينمدكمم 

 683,244  1,836,684 مدفوعة مقدما   مصاري 

 228,106  188,856 دفعات مقدما  للموردي 

 1,520,478  1,225,478 ة تابعةتحا م  بيع شركسم

 585,216  949,652   آخرو  مدينو

 4,216,820  3,033,311 

 (16,447)  (16,447)  يمةمخصص مبو  في الق يخصم:

 4,200,373  3,016,864 

 

 ا يلي:مي كمة مالقي ف  مبو مخصص إ  حركة 

 م2022 يونيو 30 
  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 43,871  16,447 السنة  الفترة /  يد في بدايةالرص

 (27,424)  - السنة  الفترة / الغ مش وبة خ ل بم

 16,447  16,447 السنةلفترة / االرصيد في نهاية 

 
 صدة دائنة أخرىئنة تجارية وأرذمم دا -9

 م2022 يونيو 30 
  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 3,404,333  3,638,025 نة تجاريةئكمم دا

 3,007,550  3,199,084 قةمصاري  مستح

 1,628,727  1,600,684 دفعات مقدما  م  العم   

 2,190,927  2,262,291 أخرى كمم دائنة

 10,700,084  10,231,537 

 
  زكاة مستحقة -10

 م2022 ويوني 30 
  غير مراجعة((

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 7,954,117  5,973,547 السنة / ترةد في بداية الفيالرص

 3,964,665  1,800,000 السنة / لفترةاو  خ ل المك

 1,197,706  - ع  سنوات سابقةالمكو  

 (7,142,941)  (3,964,010) السنة / رةفتال لالمدفوع خ 

 5,973,547  3,809,537 السنة / الفترةالرصيد في نهاية 
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 القابضةمجموعة فتيحي ة شرك
  ساهمة سعودية()شركة م

 

 مراجعة( )غير المختصرةلقوائم المالية األولية الموحدة اول مختارة حإيضاحات 
 م2202و يوني 30نتهية في المللفترة 

 عودي()باللاير الس
 

 )تتمة( زكاة مستحقة -10

 
 يالموقف الزكو

د ماكا وقا م2021سامبر دي 31منتهياة فاي رناة  بالسانة الي للمجموعاة مقابلم يحصل أي تغير جومري في الوضع الزكوي أو الضاري
 ساداد الزكااةلا  ضاافة اتاب م2021بر سامدي 31ة المنتهياة فاي لسانلالزكاة المساتحقة بسداد مت المجموعة بتقديم إقرارما الزكوي قا

 .ة الزكاةدحصلت المجموعة عل  شهاو مار الخارجي للسنة المككورةع  حصتها في اتست  المستحقة

 
  ربحية السهم -11

لا  المسااممي  فاي للفتارة العائاد إالاربح الادخل للفتارة وكلات بقسامة صاافي  فيللسهم م  صاا ح األساسي والمخفاالرب يتم احتساو
  سهم العادية. إ  ربحية السهم المخفضة تساوي الربح األساسي للسهم.المرجح لعدد األ م عل  المتوس األة ركشال
 

 ساسي والمخفا للسهم: ساو الربح األم المستخدم في احتاألسهللفترة وعدد صافي الدخل  لتالي بياناتال يعكس الجدو
  
 لثالثة أشهرلفترة ا 

  يونيو 30ل حتى أبري 1من 

 أشهر تةلسا رةتلف

 يونيو 30ية فى المنته

 م2022 
  غير مراجعة((

 م2021
  غير مراجعة((

 م2022
  غير مراجعة((

 م2021
 (ةجعغير مرا(

 147,112,197  16,840,161  17,005,811  9,187,639 ساممي  ة العائد للمربح الفتر

 55,000,000  27,500,000  55,000,000  27,500,000  سهم العادية القائمةالمتوس  المرجح لعدد األ

األساسي والمخفا للسهم م  دخل  حالرب
 2,67  0,61  0,31  0,33 الفترة 

 
 رأس المال -21

 يونيو 30 
 م2022

  (عةغير مراج(

 مبرديس 31
 م2021 

 ()مراجعة

 275,000,000  275,000,000 الواحدلاير سعودي للسهم  10مليو  سهم قيمة كل سهم  27,5

 

ملياو  لاير  275٪ ليصابح 50م، بتخفايا رأس الماال بنسابة 2021ماارس  4ي  رعه المنعقد بتاااإلدارة في اجتماس لمج  أوص
 مليو  سهم. 27.5و  سهم ليصبح ملي 55ألسهم م  عدد ا ع   ريا تخفيالاير سعودي مليو   550  م سعودي بدت  

 

ة فتيحاي القابضاة عاقاة علا   لاو مجموالمتضام  المواف ماارراق ة عا  صادورق الماليم أعلنت ميئة السو2021يونيو  7وبتاري  
( 55,000,000م ما  )يا عادد األساهبالتالي تخفو ( لاير275,000,000( لاير إل  )550,000,000بتخفيا رأسمالها م  )

ع ماتاجي ف الشركة ا رأسمالعل  تفاصيل عملية تخفي( سهم. وقد تم الحصول عل  موافقة المساممي  27,500,000سهم إل  )
خار آبنهاياة  الم. وقد نفك قارار الجمعياة غيار العادياة بتخفايا رأس الما2021يوليو  7منعقد بتاري  لة غير العادية االجمعية العام
  .م2021سبتمبر  5بتاري   يوما ( 60لبالغة ي  )اعتراا الدائنإيوم م  فترة 

 

ديسامبر  31) يرياـال ساعود 10هم ساهم، قيماة كال سا  وليام 27,5م ما  2022 نياويو 30رأس المال كماا فاي وبنا   عليه، يتكو  
 لاير سعودي(. 10مليو  سهم، قيمة كل سهم  27.5م: 2021

 
 
 
 

12/16 



 

     
  

 

 يحي القابضةشركة مجموعة فت
  ة()شركة مساهمة سعودي

 

 مراجعة( ة )غيرصرالمختئم المالية األولية الموحدة اوقال ضاحات مختارة حولإي
 م2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 السعودي()باللاير 

 
 مع األطراف ذات العالقة لمعامالتا -31

ماارس أو ي ةرة ومنشاتت ماداة وكباار ماوظفي اإلدارة بالمجموعاا  مجلاس اإلداراممي  وأعضاكات الع قة كبار المستم ل األ را  
 فتارةة زميلاة( خا ل البلغت مبيعات المجموعة إل  شاركة المركاز ال باي الادولي )شارك قد، و ماما  م  قبل مكا الجهاترا  يأ ت عليها
 عودي(.لاير س تشئ: م2021يونيو 30سعودي )لاير  2,720,395غ وقدرا لمب

 
 إدارة المخاطر سياساتف وأهدا ـ41

متابعتها وفقا   يد المخا ر  م تقييمها  مر م  خ ل آلية متواصلة تتكو  م  تحدداأنش ة المجموعة وت  ز  م  المخا ر جادارة 
وعة المخا ر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة عل  تحقيا أربا . ا  المجم لية إدارةرى المعتمدة. إ  عماب  األخضود واليولقل
 .ومخا ر اسعار اتسهم  ةما  ومخا ر السيولاتئت  ت ومخا ر ر السوق ومخا ر العمعرضة لمخام
 

 مخاطر السوق
ر السوق في أسعار الفائدة في السوق أو سعرات غيية نتيجة للتة األدوات الماليمق التي تتعلا بتقلو قصد بمخا ر السوق المخا ري

والعرا  وانش ة المضاربة ئد في السوقالسا وضعو األداة والتغير في الاإلصدار ألجهة نتيجة للتغير في التصني  اتئتماني 
 .والسيولة األوراق المالية وال لو عل 

 مخاطر العمالت
ت األجنبياة. إ  المجموعاة معرضاة لمخاا ر قلبات أساعار صار  العما ة لتيجداة مالية نتفي تكبكو قيمة أت  تتم ل مخا ر العم
ت المالياة تتركاز باات العملاة المرتب اة بااألدوا ر المتعلقة بتقلخاها العادية. إ  المل دورة أعمالعم ت خ ر  التقلبات أسعار ص

ساهم تتركاز فاي ة الرئيساية فاي ساوق األجموعلماست مارات ا لخارجية، حيث أ ا ةعباست مارات المجموتقلبات العملة الخاصة  في
تصااادية قااا  لألوضاااع اتقوفصااري ماا  فتاارة ألخاارى   الجنيااه المة بسااعر صاارلعادلااالبورصااة المصاارية وبالتااالي تتااأ ر قيمتهااا ا

 .جية  ويلة األجلتياراراتها ألغراا استالمجموعة أ  معظم است مر صر العربية. تعتبوالسياسية بجمهورية م
 

 مانئتمخاطر اال
ة مالياة. تعمال   اآلخار خساارتكباد ال ارو فاي في اخفاق  ر  فاي أداة مالياة فاي الوفاا  بالتزاماه والتسابتتم ل مخا ر اتئتما  

 .ةعات المجموعة نقدي  محدودة نظرا  أل  مبيماة أ  مخا ر اتئتخا ر اتئتما . تعتقد اإلدارعة عل  الحد م  مموالمج
 

 مخاطر السيولة
تااتم مراقبااة تحقاقها. ال اسااعلاا  مقابلااة التزاماتهااا المتعلقااة بالم لوبااات الماليااة حاا فااي عاادم قاادرة المجموعااة يولةلسااتم ال مخااا ر ات
 ها.ة أي التزامات حال نشوئبلأموال كافية لمقااإلدارة عل  التأكد م  توفر أساس شهري وتعمل   حتياجات السيولة علا
 

 

ديساامبر  31) م2022 يونيااو 30عودي كمااا فااي مليااو  لاير ساا 14.6 لغااةالباو ولااة للمجموعااةالماليااة المتدا اتبااوتتكااو  الم ل
 زكااةوخارى وأرصادة دائناة أ ةتجاريدائنة  كمم  -المتداول   الجز - عقود إيجار م  التزامات  سعودي(،  لايرمليو 17: م2021
المركاز الماالي  شهرا  ما  تااري  قائماة 12ل  ات المالية خميع مكا الم لوبج داالفعلية أ  يتم سدم  المتوقع م  الناحية . مستحقة
 ام بكلت.ل كافية للقيديها أمواكو  لوتتوقع المجموعة أ  ي المختصرة الموحدة

ديسمبر  31) م2022يونيو 30عودي كما فيسمليو  لاير 1,7ة المتداولة للمجموعة والبالغ وبات المالية غير لتتكو  الم

في  دة للموظفي . يتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظلتزامات المنافع المحدفي اصاعودي( م  مليو  لاير س 1,5: م2021

 الموظفي .ة ة تنتها  فترة خدمقيتات الفعليفقا  للتوو

 
 

 
 
 
 

13/16 



 

     
  

 

 ابضةمجموعة فتيحي القشركة 
  سعودية()شركة مساهمة 
 

 مراجعة( )غيرة رصالمخت لية الموحدةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األو
 م2022يونيو  03في ة للفترة المنتهي

  السعودي()باللاير
 

 )تتمة( مخاطرت إدارة الياساأهداف وسـ 41
 

 همأسعار األسمخاطر 

المستقبلية  قيمةالشئة ع  الضبابية التي تكتن  نالالمتداولة وألسهم اق عل  است ماراتها في المخا ر أسعار السو المجموعة معرضة
 ة منتظمة.ورإل  اإلدارة العليا بصمتداولة. يتم رفع تقارير ع  اتست مار في األسهم المتداولة ألسهم الل

 
 خاطر رأس المالرة مإدا
ئد ال  مساممي الشركة عالاي النظامي تحتيا لملكية م  رأس المال واجموعة تتكو  حقوق امخا ر رأس مال المغرا إدارة ل

إدارة رأس   ر. إ  الهد  الرئيسي مييم ادوات ملكية بالقيمة العادلة م  خ ل الدخل الشامل اآلختيا ي تق  المبقاة واحربااألاألم و
 اممي .تعظيم حقوق المس ل موالما
 

 حفاظالالتعهدات المالية. وم  أجل  اتبلصادية ومت   اتقتضو  التغيرات في الظرو ميكل رأس المال في ير المجموعة وتعدلتد
 ة. يدممي  أو إصدار أسهم جدو تعديله م  الممك  أ  تعدل المجموعة توزيعات األربا  للمساالمال أ عل  ميكل رأس

 

بقاا  ل. تل مااع إدارة مخااا ر رأس الماااقيقهااا بمااا يتصااددة أو معاادتت ينبغاي تحا  محاايكاال رأس مااال بأماادلمجموعااة ملايس لاادى ا
يتكو  ميكل رأس المال للمجموعاة ما  حقاوق الملكياة سنة الماضية. غيير ع  الت و لكلية للمجموعة كما مي عليه دا ةاتستراتيجي
وات ملكياة ياا ي تقيايم أدواألرباا  المبقااة واحت األم لا  مساامم  الشاركةالعائد إ ا ي النظاميحتيو  م  رأس المال وات)التي تتك

 اآلخر(. لمخ ل الدخل الشام   بالقيمة العادلة
 

 القيمة العادلة
ظارو  فاي  الم لوباات فاي معاملاةيتم تسليمه لبيع أحد الموجاودات أو ياتم دفعاه لتحويال أي ما  مي السعر الكي العادلة  مةقيإ  ال
م الدفتريااة لقااي  الاا  مااكا النحااو، يمكاا  ا  تنشااأ الفروقااات باايسااوق فااي تاااري  القياااس. وعي البااي  المشاااركي  فاا ديااة منتظمااةاعتيا
اركو  القياس المستند إل  السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشادلة عل  اساس لقيمة العا ي رات القيمة العادلة. يقوم تعريدقوت

 في السوق.
 

 :يليما م ك ال  المدخ ت المستخدمة في  رق التقييالقيمة العادلة استنادا   سلسلويات مختلفة في تلة ضم  مستلقيم العادن  اتص

 وات المالية.نش ة لنفس األدألسواق الا فيول: األسعار السوقية المعلنة تاالمستوى  -

اشار فاي ر مببشاكل مباشار أو غيام حظتهاا  ادلة ويمكا الع  ت ت  ر عل  القيمةالمستوى ال اني: أساليو تقييم تعتمد عل  مدخ -
 السوق.

ر في غير مباش أور وت يمك  م حظتها بشكل مباش ةلد  القيمة العاعل   رل الث: أساليو تقييم تعتمد عل  مدخ ت تالمستوى ا -
 السوق.

 
 .م2022يونيو  30تهية في لفترة المنل اوالمستوى ال الث خ  م يك  منات تحوي ت ما بي  المستوى األول والمستوى ال انيل
 
   ما يلي: ناإستات المالية للمجموعة بالتكلفة الم فأة بجميع الموجودات والم لوبدرج ت
 
ل الشامل اآلخر حيث أنها مدرجة في سوق نش  ويتم تقييمها ة م  خ ل الدخمة العادلقيالارات في أدوات حقوق الملكية بم تاس
 رير(.تاري  التقالسهم في  )سعرفقا  للمستوى األول و
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 ابضةمجموعة فتيحي القكة شر
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( )غيرة رصالمختلية الموحدة ل القوائم المالية األوإيضاحات مختارة حو
 م2022يونيو  03في ة رة المنتهيللفت

  السعودي()باللاير
 

 ادة اإلصدارإع - 51

 ة أشهر ال   مراجعة( المعاد إصدارما لفترةال )غيرالمختصرة حدة م المالية األولية الموعل  القوائ ر ول ادناا األالجد يوضح
رصيد اتربا  وزميلة  ةفي شرك رماست ا د بندرصي التعديل عل مجموعة بقامت ال .م2022يونيو  30ة في منتهيهر الشا الستةو

للشركة الزميلة  القوائم المالية بعد الحصول عل  األولية الموحدة المختصرةالية قوائم الملفي ا واترصدة كات الع قة ةالمبقا
 .الزميلة وتسجيل حصة المجموعة م  نتائج أعمال الشركة

 

أعماال الشاركة الزميلاة  نتاائجلية للشركة الزميلة وتسجيل حصة المجموعة م  بعد الحصول عل  القوائم الماإعادة اإلصدار :  -
 .(5مو مبي  في إيضا  )كما 

 

 :م2022يونيو  30 كما في لماليقائمة المركز ا
 

 

يونيو  30ا في الرصيد كم
والمدرج في القوائم  م2022

 ً   المالية الصادرة سابقا
المشار  تالتعديال

  اعالهإليها 

 30 فيكما الرصيد 
 م2022يونيو 

 )المعاد إصدارها(

      الموجودات 

      المتداولة الموجودات غير

 212,210,751  (4,104,993)  216,315,744 زميلة ةركي شف است مار
      

      حقوق الملكية

 146,289,319  (4,104,993)  150,394,312 ةأربا  مبقا

      

 
 

  اجعة(ل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة )غير مرقائمة الربح أو الخسارة والدخ
 

 

يونيو  30ا في الرصيد كم
والمدرج في القوائم  م2022

 ً   المالية الصادرة سابقا
المشار  تاللتعديا

  اعالهها إلي

 30في كما الرصيد 
 م2022يونيو 

 )المعاد إصدارها(

      :م2022يونيو 30في  ةة أشهر المنتهيالثالثلفترة 

 (4,104,993)  (4,104,993)  - ج أعمال شركات زميلةئاتة م  نشركحصة ال

 9,187,639  (4,104,993)  13,292,632 صافي الربح للفترة

 (32,567,986)  (4,104,993)  (28,462,993) الشامل للفترة الربح / (رةاس)الخ صافي

 0,33  (0.15)  0,48 الربح يمن صافألساسية والمخفضة السهم ا ربحية
      

      :م2022يونيو  30في  ةأشهر المنتهي ستةاللفترة 

 4,152,180  (4,104,993)  8,257,173 ج أعمال شركات زميلةئاتة م  نشركحصة ال

 16,840,161  (4,104,993)  20,945,154 بح للفترةصافي الر

 (44,019,078)  (4,104,993)  (39,914,085) الشامل للفترة الربح / (رةسا)الخصافي 

 0.61  (0.15)  0.76 الربح يمن صافألساسية والمخفضة السهم ا ربحية
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 ابضةمجموعة فتيحي القشركة 
  سعودية( مة)شركة مساه
 

 مراجعة( )غيرة رصالمختلية الموحدة لية األوتارة حول القوائم الماإيضاحات مخ
 م2022يونيو  03في ة للفترة المنتهي

  السعودي()باللاير
 
 
 )تتمة( ادة اإلصدارإع -15
 

 :م2022يونيو  30في  ةأشهر المنتهي تةالسلفترة  )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة
 

 

يونيو  30 ا فيكم الرصيد
والمدرج في القوائم  م2022

 ً   المالية الصادرة سابقا

التعديل المشار إليها 
( 16)ضاح في اي

  عالها

 30في كما رصيد ال
بعد  م2022يونيو 

 كافة التعديالت

      ةليغياألنشطة التشالتدفقات النقدية من 

 18,640,161  (4,104,993)  22,745,154 صافي الربح قبل الزكاة

 (4,152,180)  4,104,993  (8,257,173) اعمال شركات زميلة حصة الشركة م  نتائج

 

 لفترةث هامة خالل اأحدا - 61

 ة عملة جمهورية مصر العربيةيمق هبوط
٪ 19,5سابة   بنرالصا يه المصاري انخفاضاا  فاي ساعرجن، سجل الم2022يونيو  30ي في تهنم  الربع الم األخير خ ل الشهر

ملياو   27بمبلغ  حققةكلت خسائر غير م ونتج ع  مصر العربية بجمهوريةرات ا متسات قييمتل  ع ا رما م لسعوديبل اللاير امقا
 .يودعلاير س

 
 ر مراجعة(غي) وحدة المختصرةالقوائم المالية األولية الماعتماد  - 71

 م.24/10/2022  تاري يدارة فاإل م  قبل مجلس )غير مراجعة(صرة تلمخحدة االمالية األولية الموم القوائاعتمدت مكا 
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