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 مجموعة فتيحي القابضة شركة
 (سعودية)شركة مساهمة 

 

 )غير مراجعة(المختصرة  الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 
 )باللاير السعودي(

 

  إيضاح 

 كما في
 م2020 يونيو 30

 )غير مراجعة (
 

 كما في
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة (

      الموجودات 

      الموجودات غيرالمتداولة
 64,127,789  58,133,805  (5) ممتلكات ومعدات

 16,550,550  4,280,158  (6) موجودات ح  استخدام
 289,917,788  286,211,517  (7) استثمارات في شركات زميلة

استثمارات فةي أدوات حقةوق ملكيةة بالقيمةة العادلةة مةن خةعل الةدخل 

 82,760,913  66,485,528  (8) الشامل اآلخر

 453,357,040  415,111,008   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة
 150,454,393  129,170,203   مخزون

 5,431,032  4,936,503   امم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرد
 45,448,403  36,405,398  (9) وأرصدة لدد البنوانقد 

 -  33,904,443  (1-10) موجودات مصنفة كمحتفظ بةا بغرض البيع

 201,333,828  204,416,547   جموع الموجودات المتداولةم

 654,690,868  619,527,555   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 550,000,000  550,000,000  (11) رأس المال

 50,192,223  50,192,223  (12) احتياطي نظامي
 2,504,171  (16,778,001)   مبقاةأرباح  / )خسائر متراكمة(

احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكيةة بالقيمةة العادلةة مةن 

 4,840,949  (14,202,232)   خعل الدخل الشامل اآلخر

 569,211,990   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
 

607,537,343 

 5,093,167 4,640,965   حقوق الملكية غير المسيطرة

 612,630,510  573,852,955   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات غير المتداولة

 8,149,619  1,756,927   الجز  الغير متداول -التزامات فقود ايجار 

 4,319,299  3,116,081  (13) التزامات المنافع المحددة للموظفين

 12,468,918  4,873,008   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة
 7,210,551  2,685,886   الجز  المتداول -التزامات فقود ايجار 

 17,977,885  16,108,135   امم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرد  
 4,403,004  7,104,087  (14)  زكاة مستحقة

 -  14,903,484  (2-10) بغرض البيعمطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بةا 

 29,591,440  40,801,592   مجموع المطلوبات المتداولة

 42,060,358  45,674,600   مجموع المطلوبات

 654,690,868  619,527,555   والمطلوبات مجموع حقوق الملكية

 

 الرئيس التنفيذي
 مدير عام االدارة المالية 

 س مجلس اإلدارةرئي عضو مجلس اإلدارة المفوض

 أحمد حسن فتيحياالسـم :  إبرا يم حسن المد وناالسـم :  ياسر يحي  فبدالحميداالسـم : 

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :
 

 المختصرةالموحدة  األولية( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 يحي القابضةشركة مجموعة فت
 (سعودية)شركة مساهمة 

 
 

 (مراجعة)غير  المختصرة الموحدة األوليةخر والدخل الشامل اآل الخسائر وأألرباح قائمة ا
 سعودي(اللاير بال)

 

 

 لفترة الثالثة أشهر   

 يونيو 30أبريل حتى  1من 

 لفترة الستة أشهر  

 يونيو 30المنتهية في 

 
 

 ايضاح
 م 2020 

 )غير مراجعة(
 م2019 

 )غير مراجعة(
 

 
 م 2020

 )غير مراجعة(
 م2019 

 )غير مراجعة(

 39,110,759  22,169,102  17,972,316  9,383,736   المبيعات ، بالصافي 
 (23,467,249)  (15,893,002)  (10,118,201)  (8,528,956)   تكلفة المبيعات

 15,643,510  6,276,100  7,854,115  854,780   إجمالي ربح المبيعات
 7,842,326  5,663  7,842,326  4,681   توزيعات ارباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة

 11,074,667  (1,604,271)  2,793,993  (3,764,162)  (7) حصة الشركة من نتائج أفمال شركات زميلة

 34,560,503  4,677,492  18,490,434  (2,904,701)   الربح)الخسارة( / إجمالي 
 (10,646,751)  (7,189,346)  (5,365,628)  (2,676,507)   مصاري  بيع وتوزيع

 (7,994,855)  (7,409,797)  (4,362,114)  (3,888,751)   مصاري  إدارية وفمومية

 15,918,897  (9,921,651)  8,762,692  (9,469,959)   الربح من العمليات الرئيسية  /)الخسارة( 
 (140,609)  (122,271)  (103,186)  ( 52,183)   أخرد مصاري 

 15,778,288  (10,043,922)  8,659,506  (9,522,142)   الربح قبل الزكاة  /)الخسارة ( 
 (2,400,000)  (3,225,578)  (1,200,000)  (2,025,578)  (14)                     الزكاة 

 13,378,288  (13,269,500)  7,459,506  (11,547,720)   عمليات المستمرةالربح للفترة من ال صافي )الخسارة( /

 (459,479)  (6,464,874)  (8,407)  (5,598,958)  (3-10) الخسارة للفترة من العمليات غير المستمرة صافي

 12,918,809  (19,734,374)  7,451,099  (17,146,678)   صافي )الخسارة( / الربح للفترة
          

          العائد إلى:
          المساهمين في الشركة األم

 13,378,288  (13,269,500)  7,459,506  (11,547,720)   الربح للفترة من العمليات المستمرة )الخسارة( /

 (367,583)  (6,012,672)  (6,725)  (5,319,939)   الخسارة للفترة من العمليات غير المستمرة

   (16,867,659)  7,452,781  (19,282,172)  13,010,705 
          

          حقوق الملكية غير المسيطرة
 (91,896)  (452,202)  (1,682)  (279,019)   الخسارة للفترة من العمليات غير المستمرة

   (17,146,678)  7,451,099  (19,734,374)  12,918,809 
          بنود الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن قائمة األرباح 

 أوالخسائر األولية الموحدة:

     

    

)خسائر( من أدوات ملكية بالقيمة العادلة  /أرباح صافي 
  من خعل الدخل الشامل اآلخر

 

403,463   
 

(5,022,735)  (19,043,181)  3,266,852 
 16,185,661  (38,777,555)  2,428,364  (16,743,215)   الشامل للفترة الدخل / صافي )الخسارة(

          العائد إلى:
 16,277,557  (38,325,353)  2,430,046  (16,464,196)   المسا مين في الشركة األم

 (91,896)  (452,202)  (1,682)  (279,019)   حقوق الملكية غير المسيطرة
   (16,743,215)  2,428,364  (38,777,555)  16,185,661 

         (15) ربحية السهم األساسية والمخفضة )خسارة( / 

          من العمليات المستمرة وغير المستمرة

من صافي )الخسارة( / الربح العائد للمسا مين في 
  الشركة األم

  
(0,31) 

  
0,14 

 
 (0,35)  0,24 

          من العمليات المستمرة 

من صافي )الخسارة( / الربح العائد للمسا مين في 
  الشركة األم

  
(0,21) 

  
0,14 

 
 (0,24)  0,24 

 

 لرئيس التنفيذيا
 مدير عام االدارة المالية 

 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المفوض

 تيحيحسن ف أحمداالسـم :  إبرا يم حسن المد وناالسـم :  ياسر يحي  فبدالحميداالسـم : 

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :
 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 (سعودية)شركة مساهمة 

 

 مراجعة( )غير المختصرة الموحدة األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م2020 يونيو 30في  ةالمنتهي الستة أشهر ةلفتر

 سعودي(اللاير بال)
 

 

 
 

  رأس المال

 
 

  احتياطي نظامي

)خسائر 
أرباح متراكمة(/ 
  مبقاة

احتياطي تقييم 
استثمارات في أدوات 
حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 
  الدخل الشامل اآلخر

حقوق الملكية 
العائدة لمساهمي 

  األم الشركة

الملكية حقوق 
  غير المسيطرة

 
 

 مجموع حقوق الملكية

              )غير مراجعة( م2020  يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 612,630,510  5,093,167  607,537,343  4,840,949  2,504,171  50,192,223  550,000,000 م )مراجعة(2020يناير  1الرصيد في 

 (19,734,374)  (452,202)  (19,282,172)  -  (19,282,172)  -  - الفترة ()خسارةصافي 

 (19,043,181)  -  (19,043,181)  (19,043,181)  -  -  - التغير في بنود الدخل الشامل اآلخر خعل الفترة

 (38,777,555)  (452,202)  (38,325,353)  (19,043,181)  (19,282,172)  -  - ةالشامل )الخسارة(إجمالي 

 573,852,955  4,640,965  569,211,990  (14,202,232)  (16,778,001)  50,192,223  550,000,000 م )غير مراجعة(2020 يونيو 30الرصيد كما في 
              

              م )غير مراجعة(2019 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 637,887,785  5,418,199  632,469,586  (3,493,268)  35,770,631  50,192,223  550,000,000 م )مراجعة(2019يناير  1الرصيد كما في 

 12,918,809  (91,896)  13,010,705  -  13,010,705  -  - الفترة ربحصافي 

 3,266,852  -  3,266,852  3,266,852  -  -  - التغير في بنود الدخل الشامل اآلخر خعل الفترة

 16,185,661  (91,896)  16,277,557  3,266,852  13,010,705  -  - إجمالي الدخل الشامل

 -  -  -  -  (1,301,070)  1,301,070  - المحول ال  اوحتياطي النظامي

 (13,750,000)  -  (13,750,000)  -  (13,750,000)  -  - توزيعات أرباح

 640,323,446  5,326,303  634,997,143  (226,416)  33,730,266  51,493,293  550,000,000 ر مراجعة(م )غي2019يونيو  30الرصيد كما في 

 
 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 مجموعة فتيحي القابضة شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( المختصرة الموحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية 
 )باللاير السعودي(

 

 
 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م2020
  )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة( 

 15,778,288  (10,043,922) للفترة قبل الزكاة  الربحالخسارة(/ (صافي 

 (158,913)  (6,239,874) خسائر الفترة من العمليات الغير مستمرة

    صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية مع الربحتعديالت لتسوية صافي )الخسارة( 

 3,203,586  2,434,925  استةعا ممتلكات وآوت ومعدات

 3,876,542  3,028,831 إطفا  موجودات ح  استخدام

 334,734  334,724 إطفا  موجودات غير ملموسة

 639,693  563,632 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 -  3,359,800  بوط ف  قيمة المخزون

 (11,409,401)  1,269,547 حصة الشركة من نتائج افمال شركات زميلة

 (7,842,326)  (5,663) ل الشامل اآلخرمن خعل الدخ توزيعات ارباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة

 509,475  103,451 تكالي  تمويل موجودات ح  استخدام

 -  4,203,843  الةبوط في قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بةا بغرض البيع خسارة

    التغيرات في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (357,192)  (2,955,032) امم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرد
 1,388,353  (1,561,566) مخزون

 7,944,749  4,498,208 امم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرد
 (5,287,264)  - زكاة مدفوفة

 (3,894,986)  (400,388) التزامات المنافع المحددة المدفوفة للموظفين 
 4,725,338  (1,409,484) صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1,465,687)  (2,150,167) إضافات ممتلكات ومعدات
 (8,794,177)  (2,767,796) إضافات إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر

 10,873,925  2,102,000 شركات زميلة توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في
 7,842,326  5,663 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلةفي  اوستثماراتمن توزيعات أرباح مستلمة 

 -  1,443,213 استبعاد موجودات ح  استخدام
 -  (1,769,393) غير مستمرة مدفوفة فن فملياتمبالغ 

 8,456,387  (3,136,480) شطة االستثماريةاألنالناتج من صافي النقد )المستخدم في( 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (13,750,000)  - توزيعات أرباح
 (4,963,538)  (4,497,041) التزامات فقود إيجار 

 (18,713,538)  (4,497,041) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (5,531,813)  (9,043,005) خعل الفترةة لدد البنوا واألرصدصافي التغير ف  النقد 

 66,422,962  45,448,403 في بداية الفترةوأرصدة لدد البنوا نقد 
 60,891,149  36,405,398 في نهاية الفترةوأرصدة لدى البنوك قد ن

    معامالت غير نقدية
لةةة مةةن خةةعل الةةدخل غيةةر محققةةة فةةي أدوات حقةةوق ملكيةةة بالقيمةةة العاد أربةةاح /)خسةةائر( 

 3,266,852  (19,043,181) الشامل اآلخر
 -  18,563,842 تدفقات نقدية من فمليات غير مستمرة

 (2,102,000)  - توزيعات أرباح مستحقة من استثمارات في شركة زميلة
 

 الرئيس التنفيذي
 مدير عام االدارة المالية 

 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المفوض

 أحمد حسن فتيحياالسـم :  إبرا يم حسن المد وناالسـم :  ياسر يحي  فبدالحميدسـم : اال

 التوقيع : التوقيع : التوقيع :
 

 المختصرةالموحدة  األولية( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 ساهمة سعودية()شركة م

 

 مراجعة( المختصرة )غيرالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات مختارة حول 
  م2020 يونيو 30في  ةالمنتهي الستة أشهر ةلفتر

 )باللاير السعودي(

 
 

 

 التكوين والنشاط -1

ي المملكةةة العربيةةة السةةعودية شةةركة مجموفةةة فتيحةةي القابضةةة )شالشةةركةش أو شالشةةركة األمش(  ةةي شةةركة مسةةا مة سةةعودية مسةةجلة فةة
الصةادر فةي مدينةة جةدة  4030085128 ة  والسةجل التجةاري رقةم 1418رمضةان  9بتةاريى  1058بموجب القرار الةوزاري رقةم 

 .م(1992فبراير  5   )المواف  1412شعبان  2بتاريى 
 

 فيما يلي: وشركاتةا التابعةتتمثل أنشطة الشركة 

الوحةةدات التةةي تسةةتحوا فلةة  أصةةول امةةتعا حصةةة مةيمنةةة مةةن راس المةةال لمجموفةةة مةةن تتمثةةل أنشةةطة الشةةركات القابضةةة )أي  .أ
 الشركات التابعة، ويكون نشاطةا الرئيسي  و ملكية تلا المجموفة(.

 البيع بالجملة للا ب والمعدات الثمينة، البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة واوحجار الكريمة. .ب

 لكريمة.بيع وشرا  المعادن الثمينة واوحجار ا .ج

 استيراد وبيع وشرا  المعادن الثمينة واوحجار الكريمة. .د

 إقامة المزادات فيما فدا العقار والصرافة. .م

 ورش لحام وتلميع الحلي )الصاغة(. .و

 تجارة الكترونية. .ز

انةي المنزليةة والتحة  واوو استال و الز ور الصنافية والةةداييتجارة الجملة والتجزئة في الحلويات والشيكووتة والفضيات والكر .ح
 وفربيات الملكة.

سةةتال واووانةةي المنزليةةة المطليةةة والمنتجةةات الجلديةةة يتجةةارة الجملةةة والتجزئةةة فةةي العطةةور وأدوات التجميةةل والسةةافات والكر .ط
 والمناش  والمعبس الجا زة وتجارة الجملة في المواد الغاائية بانوافةا وانشا  المراكز التجارية واداراتةا.

في العطورات وأدوات التجميل والةدايا واألواني المنزلية والمصنوفات الجلديةة والخةردوات والبياضةات والمعبةس  ةتجارة الجمل .ي
 الجا زة واوقمشة.

تنظي  المباني الجديدة بعد اإلنشا ، تنظي  المباني بالبخار وتسخين الرمل، أنشطة خدمات التنظي  العام للمباني، أنشطة خةدمات  .ا
السةباحة، رفايةة وصةيانة المنتز ةات والحةدائ  ألغةراض اإلسةكان العةام، رفايةة وصةيانة  ية  وصةيانة بةراصةيانة المبةاني، تنظ

 .مناظر المباني والحدائ  المنزلية وحدائ  اوسق  وواجةات المباني الخاصه وغير ا، رفايه وصيانة منتز ات الطرق السريعة
 

لقابضةةة، طريةة  المدينةةة، شةةمال امةةارة منطقةةة مكةةة المكرمةةة، ص.ب إن العنةةوان المسةةجل للشةةركة  ةةو مبنةة  شةةركة مجموفةةة فتيحةةي ا
 م، المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة.21461، جدة 2606

 
 أسس إعداد القوائم المالية -2

 بيان االلتزام 2-1

( شالتقرير المالي األوليش المعتمد في المملكة 34ولي رقم )وفقا لمعيار المحاسبة الد المختصرةالموحدة  األوليةتم إفداد القوائم المالية 
العربية السعودية )المعيار الدولي للتقريةر المةالي الةاد يحةدد الحةد األدنة  لمحتويةات التقريةر المةالي األولةي( والمعةايير واإلصةدارات 

 األخرد المعتمدة من الةيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )شالةيئةش(.
 

 

ن القوائم الماليةة األوليةة الموحةدة المختصةرة جميةع المعلومةات واإلفصةاحات المطلوبةة للمجموفةة الكاملةة مةن القةوائم الماليةة و تتضم
ديسةمبر  31المعدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتم قرا تةا بةالتواف  مةع القةوائم الماليةة الموحةدة للمجموفةة كمةا فةي 

قةد  م2020 يونيةو 30الموحدة المنتةية فةي  المالية المالية الموحدة السنوية اوخيرةش(. اضافة لالا، فان نتائج الفترة )شالقوائم م2019
 م .2020ديسمبر 31و تعتبر مؤشرا  دقيقا  فل  النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتةية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2

 ة األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي، و   العملة الوظيفية وفملة العرض للمجموفة.تم فرض  ام القوائم المالي
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( -2

 
 أساس القياس 2-3

الواردة في قائمة المركةز  التالية الةامة البنود مافدا تم إفداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة فل  أساس التكلفة التاريخية
 المختصرة:المالي األولية الموحدة 

  اآلخر. الشامل الدخل خعل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في راإلستثما قياس يتم -

 اوئتمةان وحةدة طريقةة باسةتخدام المسةتقبلية لعلتزامةات الحاليةة المحةددة للمةوظفين بالقيمةة المنةافع بإلتزامةات اوفتةرا  يةتم -
 المتوقعة.

 
 أساس التوحيد 2-4

 رة فلةة  القةةوائم الماليةةة األوليةةة للشةةركة وشةةركاتةا التابعةةة )شالمجموفةةةش( كمةةا فةةي تشةةتمل القةةوائم الماليةةة األوليةةة الموحةةدة المختصةة
. تتحق  السيطرة فندما تمتلا المجموفةة أو يكةون لةةا الحة  فةي العوائةد المتغيةرة نتيجةة معامعتةةا مةع الشةركة م2020 يونيو 30

 ،نفوا ةا فلة  الشةركة المسةتثمر بةةا مةن خةعل ممارسةة المستثمر بةا، ويكون لدد المجموفة القدرة فلة  التةأثير فةي  ةام العوائةد
 اا   وفقط إاا   كان لدد المجموفة:وبشكل خاص فإن المجموفة تسيطر فل  المنشأة المستثمر بةا إ

 

نفةوا فلة  المنشةأة المسةتثمر بةةا )مثةل: حقةوق قائمةة تعطةي المجموفةة القةدرة الحاليةة لتوجيةه النشةاطات اات الصةلة بالمنشةأة  •
 ثمر بةا(.المست

 ح  أو حقوق الحصول فل  فوائد متغيرة نتيجة اوشتراا مع المنشأة المستثمر بةا. •
 القدرة فل  استخدام نفوا ا فل  المنشأة المستثمر بةا في التأثير فل  فوائد ا. •
 

وفنةدما يكةون لةدد ومةن أجةل تعزيةز  ةاا اوفتةراض  ،بشكل فام،  ناا افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلة  السةيطرة
المجموفة مستود أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقةوق مشةابةة فةي الشةركة المسةتثمر بةةا فةإن المجموفةة تأخةا فةي اوفتبةار 
جميةةع الحقةةائ  والظةةرو  اات الصةةلة فنةةد تقيةةيم مةةا إاا كةةان لةةدد المجموفةةة نفةةواا  فلةة  المنشةةأة المسةةتثمر بةةةا، و ةةام الحقةةائ  

 :والظرو  تشمل ما يلي
 

 الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يح  لةم التصويت في الشركة المستثمر بةا. •
 الحقوق التي تنشأ فن الترتيبات التعاقدية األخرد. •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموفة. •
 

مر بةةا أم و فنةدما تشةير الحقةائ  والظةرو  أن تقوم المجموفة بإفادة تقييم ما إاا كانت و تزال تمارس سيطرة فل  المنشأة المستث
 ناا تغيرا  في فنصر أو أكثر من فناصر السيطرة الثعثة. يبدأ توحيةد الشةركة التابعةة افتبةارا  مةن تةاريى سةيطرة المجموفةة فلة  

  يراادات والمصةةالشةةركة التابعةةة وتسةةتمر حتةة  زوال السةةيطرة فلةة  الشةةركة التابعةةة. يةةتم إدراج الموجةةودات والمطلوبةةات واإليةةر
الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المبافة خعل الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مةن تةاريى اسةتحواا المجموفةة 

 فل  السيطرة وحت  تاريى فقدان المجموفة للسيطرة فل  الشركة التابعة. 
 

خل الشامل اآلخر بين المسا مين في الشركة األم للمجموفة والحقةوق غيةر يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل فنصر من فناصر الد
مر يتم إجةرا  تعةديعت فلة  حقوق غير المسيطرة، وإاا تطلب األالمسيطرة حت  لو أن  اا التوزيع قد يؤدي إل  فجز في رصيد ال

الشةركة التابعةة مةن أجةل التوفية  بةين سياسةاتةا القوائم المالية للشركات التابعة في حالة وجةود فروقةات جو ريةة بةين الشةركة األم و
  يراالمحاسةةبية والسياسةةات الماليةةة للمجموفةةة. يةةتم اسةةتبعاد جميةةع الموجةةودات والمطلوبةةات وحقةةوق الملكيةةة واإليةةرادات والمصةة

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامعت ما بين شركات المجموفة بالكامل فند توحيد القوائم المالية.
 

 الجة أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة والاي و يؤدي إل  فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية.تتم مع
 

إاا فقةةدت المجموفةةة السةةيطرة فلةة  شةةركة تابعةةة فإنةةةا تقةةوم باسةةتبعاد الموجةةودات )بمةةا فيةةةا الشةةةرة إن وجةةدت( والمطلوبةةات وأي 
األربةاح أو قائمةة يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة فن فقد السةيطرة فةي مكونات أخرد لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة و

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

 

 مراجعة( المختصرة )غيرالموحدة  إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( - 2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2-4
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
 
 
 

 
 اسم الشركة

 
 
 
 

 بلد التأسيس

نسبة ملكية 
وغير  مباشرة
ي كما ف مباشر
 يونيو 30

 م2020

نسبة ملكية 
وغير مباشرة 
كما في مباشرة 

ديسمبر  31
 م2019

 
 
 

 
 النشاط

شةةةةركة صةةةةدوق العالميةةةةة 
 لعستثمارات القابضة

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

أنشطة الشركات القابضة )أي الوحدات التي تسةتحوا  100٪ 100٪
فلةة  أصةةول امةةتعا حصةةة مةيمنةةة مةةن راس المةةال 

مةةةن الشةةةركات التابعةةةة، ويكةةةون نشةةةاطةا لمجموفةةةة 
 الرئيسي  و ملكية تلا المجموفة(.

شةةةةةركة فتيحةةةةةي للتجزئةةةةةة 
 شركة شخص واحد

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

بيع وشرا  المعادن الثمينة واوحجار الكريمة، ورش  100٪ 100٪
 لحام وتلميع الحلي )الصاغة(، تجارة الكترونية.

تجارة الجملة والتجزئة في العطةور وأدوات التجميةل 
والةةةةدايا )ووفةةةات كباكةةةات زاريةةةر أقةةةعم سةةةافات( 
وتجةةةارة الجملةةةة فةةةي الكريسةةةتال الصةةةيني والتحةةة  
واألوانةةةي المنزليةةةة المطلوبةةةة والمنتوجةةةات الجلديةةةة 
والمناشةةة  والبياضةةةات والمعبةةةس الجةةةا زة تجةةةارة 

قامةةة وانشةةا  الجملةةة فةةي المةةواد الغاائيةةة بانوافةةةا وا
 المراكز التجارية.

شةةةةةةةركة تجةةةةةةةارة السةةةةةةةلع 
 * الكمالية الثمينة المحدودة

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

 البيع بالجملة والتجزئة للا ب والمعادن الثمينة. 80٪ -

 شركة محبات التجارية
 ) تحت التصفية(

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

ئة في اوكسسةوارات والسةافات تجارة الجملة والتجز 100٪ 100٪
واألوانةةي المنزليةةة وأدوات المائةةدة والتحةة  والمرايةةا 

 والملبوسات الجا زة.

شةةةركة تةةةوطين السةةةعودية 
 للصيانة والتشغيل

جدة   المملكة 
 العربية السعودية

تنظي  المباني الجديةدة بعةد اونشةا ، تنظية  المبةاني  100٪ 100٪
ت التنظيةة  بالبخةةار وتسةةخين الرمةةل، أنشةةطة خةةدما

نشطة خدمات صيانة المبةاني، تنظية  أالعام للمباني، 
وصةةيانة بةةرا السةةباحة، رفايةةة وصةةيانة المنتز ةةات 
والحةةدائ  ألغةةراض اوسةةكان العةةام، رفايةةة وصةةيانة 
منةةاظر المبةةاني والحةةدائ  المنزليةةة وحةةدائ  اوسةةق  
وواجةات المباني الخاصةة وغير ةا، رفايةة وصةيانة 

 .منتز ات الطرق السريعة
 

رأسمال شركتةا  من ٪80م قرر مجلس إدارة الشركة بيع حصة ملكية مجموفة فتيحي القابضة البالغة 2020يونيو  10  بتاريى *
  لعقد تأسيس الشركة التابعة ش شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودةش تعط طبقا  ، والتابعة ش شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودةش

قرر مجلس اإلدارة منح   فليه، وبنا ا  ٪20 ا الدكتور / محمد أحمد حسن فتيحي الاي يمتلا باقي نسبة الملكيةاألولوية للشري
 .  موافقتهفل ح  للشريا في الشرا  بنا ا  ال

 
 استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة  -3

ن اودارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تةؤثر فةي تطبية  يتطلب إفداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموفة م
السياسةةات المحاسةةبية والمبةةالغ المدرجةةة للموجةةودات والمطلوبةةات واإليةةرادات والمصةةاري  واإلفصةةاحات المرفقةةة واإلفصةةاح فةةن 

 قد تختل  النتائج الفعلية فن  ام التقديرات. ،المطلوبات المحتملة
 

 مةةة والتةةي اسةةتخدمتةا اودارة فنةةد تطبيةة  السياسةةات المحاسةةبية للشةةركة وطةةرق اوحتسةةاب والمصةةادر ان األحكةةام والتقةةديرات الةا
 الةامة لحاوت فةدم التأكةد مةن التقةديرات كانةت مماثلةة لتلةا المبينةة فةي القةوائم الماليةة الموحةدة السةنوية األخيةرة للسةنة المنتةيةة فةي 

 م.2019ديسمبر  31
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة                                                  
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة -4

السياسات المحاسبية وطرق اوحتساب المطبقة فةي افةداد القةوائم الماليةة األوليةة المختصةرة مةع تلةا المتبعةة فةي افةداد القةوائم  تتواف 
م،  نةاا فةدد مةن التعةديعت فلة  المعةايير أو التعةديعت فلة  المعةايير 2019ديسةمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتةية فةي 

 م ولكن ليس لةا تأثير جو ري فل   ام القةوائم الماليةة األوليةة المختصةرة.2020يناير  1خلت حيز التنفيا افتبارا  من السارية التي د
 لم تقم الشركة بالتطبي  المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيا.

 

 ممتلكات ومعدات -5

لاير سةعودي )فتةرة  مليةون1.6  بمبلةغضةافت المجموفةة ممتلكةات ومعةدات أ، م2020 يونيةو 30المنتةية فةي  الستة أشةرخعل فترة 
 لاير سعودي(. مليون 1,5م: 2019 يونيو 30المنتةية في  الستة أشةر

 

 استخدامموجودات حق  -6
 كما في 

 م2020 يونيو 30
 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 21,795,121  16,550,550 السنة / الرصيد في بداية الفترة
 3,437,384  - إضافات
 (1,617,203)  (1,443,213) إستبعادات / تعديعت
 (7,064,752)  (1,100,445) السنة / خعل الفترة إطفا 

 -  (9,726,734) موجودات محتفظ بةا بغرض البيع  محول ال

 16,550,550  4,280,158 السنة / الرصيد في نهاية الفترة

 

 استثمارات في شركات زميلة - 7

 تتكون اوستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:
 
 
 

 
 

 بلد التأسيس

  
النشاط 
 الرئيسي

 نسبة ملكية ٪ 

 

 يونيو 30
 م2020

  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
 يونيو 30

 م2020
 

 
 ديسمبر 31

 م2019

شركة المركز الطبي الدولي 
 ( أدنام( 1) -)أ)إيضاح 

 المملكة العربية
 السعودية

 
 

إدارة وتشغيل 
 المستشفيات

 
 

19,25٪  19,25٪  

191,897,760  195,748,188 

شركة الجو  للتنمية الزرافية 
 * ( أدنام(2و1) -)إيضاح )ب

المملكة العربية 
 السعودية

 
 

اإلنتاج 
 الزرافي

 14,01٪  14,01٪  119,152,398  119,008,241 

         311,050,158  314,756,429 
الةبوط في القيمة )شركة  يخصم:

 الجو  للتنمية الزرافية(
        

(24,838,641)  (24,838,641) 

         286,211,517  289,917,788 
 

يةام والزرافةة فلة  تملةا مالموافقةة وزارة البيئةة و)شةركة مسةا مة سةعودية( م إستلمت شركة الجو  للتنمية الزرافيةة 2020يونيو  24* بتاريى 
فلة  دراسةة )شةركة مسةا مة سةعودية( مليون متةر مربةع، وفليةه تعمةل إدارة شةركة الجةو  للتنميةة الزرافيةة  426,5األرض المحيام بمساحة 
 تج فن  اا القرار.اوتحديد األثر المالي والن

 

 تتكون الحصة من نتائج أعمال الفترة كما يلي:
  ىأبريل حت 1فترة الثالثة أشهر من ل 

 يونيو 30
 لفترة الستة أشهر المنتهية  

 يونيو 30في 

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 م2020 
  )غير مراجعة(

 م2019
 )غير مراجعة(

 10,331,220  (3,850,428)  2,798,221  (5,260,527) أ ( -7حصة الشركة من نتائج أفمال شركة المركز الطبي الدولي )إيضاح 
 1,078,181  2,580,891  163,139  1,663,732 ب ( -7حصة الشركة من نتائج أفمال شركة الجو  للتنمية الزرافية )إيضاح 

 (334,734)  (334,734)  (167,367)  (167,367) ب( -7إطفا  موجودات غير ملموسة )ايضاح 

 (3,764,162)  2,793,993  (1,604,271   )  11,074,667 
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 ة مجموعة فتيحي القابضةشرك
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 استثمارات في شركات زميلة )تتمة( -7

 

 كة المركز الطبي الدولي كما يلي:إن الحركة في رصيد اوستثمار في شر 1أ/

 كما في 
 م2020 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 
 

 كما في
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 185,123,452     195,748,188 السنة  / الفترةالرصيد في بداية 

 21,418,503  (3,850,428) حصة الشركة من نتائج أفمال الشركة الزميلة

 1,335,996  - اآلخر حصة الشركة من الدخل الشامل

 1,760,000  - التغير في حقوق الملكية 

 (13,889,763)  - توزيعات أرباح مستلمة

 195,748,188  191,897,760 السنة / الرصيد في نةاية الفترة

 
 إن الحركة في رصيد اوستثمار في شركة الجو  للتنمية الزرافية )شركة مسا مة سعودية( كما يلي: 1ب/

 كما في 
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(

 
 

 كما في
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 129,197,803  119,008,241 السنة  / الرصيد في بداية الفترة

 (2,914,592)  2,580,891 حصة الشركة من نتائج أفمال الشركة الزميلة

 (299,501)  - حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 (669,469)  (334,734) (2-ة )ايضاح بإطفا  موجودات غير ملموس

 (6,306,000)  (2,102,000) توزيعات أرباح مستلمة

 119,008,241  119,152,398 الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

تمثل الموجودات غير الملموسة   فعقة مع العميل والنةاتج مةن تقريةر توزيةع الزيةادة فةي العةوض للشةركة الزميلةة والمتوقةع أن  2ب/
النةاتج فةن الةنقص فةي القيمةة )إن وجةد(،  والةبةوطينتج فنةا منافع مستقبلية، وتظةر بصافي التكلفة بعد تنزيل اإلطفا  المتةراكم 

ويتم إطفاؤ ا بطريقة القسط الثابت فل  مدد خمس فشر فام من تاريى التأثير الجو ري، وكانت الحركة فةي الموجةودات غيةر 
 الملموسة كما يلي:

 

 م2020 يونيو 30 
  )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

 10,042,043  10,042,043 إجماليفعقة مع العميل،  -موجودات غير ملموسة 

 (1,747,956)  (2,417,425) السنة / في بداية الفترةطفا  اإلمجمع 

 (669,469)  (334,734) السنة / إطفا  الفترة

 (2,417,425)  (2,752,159) السنة / في نةاية الفترةاإلطفا  مجمع 

 7,624,618  7,289,884 عالقة مع العميل، صافي -موجودات غير ملموسة 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق أدوات استثمارات في   -8

 م2020 يونيو 30 
 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

    التكلفة
 56,640,803  77,919,964 السنة  /الرصيد في بداية الفترة
 22,899,964  2,767,796 سنةال / إضافات خعل الفترة

 (1,620,803)  - السنة / إستبعادات خعل الفترة

 77,919,964  80,687,760 السنة   /الرصيد في نةاية الفترة

    

أرباااح غياار محققااة ماان اسااتثمارات فااي أدوات حقااوق  / خسااائر()
 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   

 (3,493,268)  4,840,949 السنة / الفترةالرصيد في بداية 
 8,334,217  (19,043,181) السنة  / صافي الحركة خعل الفترة

 4,840,949  (14,202,232) السنة/  الرصيد في نهاية الفترة
 82,760,913  66,485,528 السنة / القيمة الدفترية في نهاية الفترة

 

 وأرصدة لدى البنوكنقد   -9

 م2020 يونيو 30 
 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 279,280  78,514 النقد في الصندوق
 45,169,123  36,326,884 النقد في البنوا

 36,405,398  45,448,403 

 

 موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع -10

في رأسمال شركتةا التابعة ش شركة  ٪80غة م قرر مجلس إدارة الشركة بيع حصة ملكية المجموفة البال2020يونيو  10 بتاريى
مليون لاير سعودي مما  14,36، وقد بلغ نصيب المجموفة من القيمة العادلة للشركة التابعة مبلغ السلع الكمالية الثمينة المحدودةش

 مليون لاير سعودي. 4,2 الةبوط في القيمة بمبلغنتج فنه خسارة 
 

 لبيعموجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض ا 10-1

 م2020يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 5,709,226 ممتلكات ومعدات
 7,694,898 موجودات ح  استخدام

 19,485,956 مخزون
 3,449,561 امم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرد

 1,768,645 نقد وما في حكمه
 (4,203,843) الةبوط في قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بةا بغرض البيع خسارة: يخصم

 33,904,443 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(

 
 تمة(موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع )ت -10

 
 مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع 10-2

 

 م2020يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 6,420,316 التزامات فقود ايجار 

 1,366,463 صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

 6,367,957   امم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرد

 748,748  زكاة مستحقة

 14,903,484 

 
 للفترة من العمليات غير المستمرة صافي الخسارة 10-3

 

  ىأبريل حت 1لفترة الثالثة أشهر من  
 يونيو 30

 لفترة الستة أشهر المنتهية  
 يونيو 30في 

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 14,198,825  8,631,983  7,863,068  3,394,684 ايرادات

 (14,357,738)  (10,668,014)  (7,720,909)  (4,714,799) مصاري  

الةبوط في قيمة الموجودات  خسارة
 -  (4,203,843)  -  (4,203,843) المصنفة كمحتفظ بةا بغرض البيع

 (158,913)  (6,239,874)  142,159  (5,523,958) الخسارة قبل الزكاة 

 (300,566)  (225,000)  (150,566)  (75,000) ةالزكا

 (459,479)  (6,464,874)  (8,407)  (5,598,958) الخسارة من العمليات غير المستمرة

 
 العمليات غير المستمرةالتدفقات النقدية من  10-4

 تتضمن قائمة التدفقات النقدية العمليات غير المستمرة التالية:
  ية ة أشهر المنتهتلفترة الس 

 يونيو 30

 م2020 
 )غير مراجعة(

 م2019 
 )غير مراجعة(

 2,941,524   3,649,449 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (17,010,769)   (506,754) التدفقات النقدية من األنشطة اوستثمارية

 12,723,875   (2,502,462) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 640,233   (1,345,370) 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 رأس المال -11

 ري ال سعودي مدفوفة بالكامل. 10مليون سةم قيمة كل سةم  55يتأل  رأس المال من  م2019مبر ديس 31 و م2020 يونيو 30كما في 

 
 

 

 احتياطي نظامي -12

السةنوي فلة  األقةل  الةربح٪ مةن صةافي 10وفقا  ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب تجنيب 
 .المدفوع ٪ من رأس المال30اوحتياطي  مت  بلغأن تقرر الجمعية العمومية العادية وق   اا التجنيب  إل  اإلحتياطي النظامي ويجوز

 
 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين  -13

 المنافع المحددة للموظفين كما يلي: اتالتزامالحركة في إن 
 

يونيو  30كما في  
 م2020

 غير مراجعة ((

ديسمبر  31كما في  
 م2019

 اجعة ()مر

 7,424,218  4,319,299 السنة / الرصيد في بداية الفترة
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 1,424,060  416,903 تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

كمحتفظ بةا  مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة  محول ال
 -  (1,219,733) بغرض البيع

    

    مدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخرال

 13,596  - )األرباح( / الخسائر اإلكتوارية 

    الحركة في النقد

 (4,542,575)  (400,388) السنة / المدفوع خعل الفترة

 4,319,299  3,116,081 السنة / الفترة نهايةالرصيد في 

 
س صةةافي التزامةةات المنةةافع المحةةددة للمةةوظفين باوسةةتناد الةة  دراسةةة التقيةةيم ألغةةراض إفةةداد التقةةارير األوليةةة الربةةع سةةنوية، تةةم قيةةا

 اإلكتواري الاي تم اجرائه في نةاية السنة السابقة.
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

  زكاة مستحقة -14

 حركة المخصص  (أ
 يونيو 30كما في  

 م2020
 غير مراجعة ((

ديسمبر  31كما في  
 م2019

 )مراجعة (

 5,177,386  4,403,004 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 4,808,532  3,225,578 السنة / المكون خعل الفترة

مطلوبةات متعلقةة مباشةرة بةالموجودات   محول ال
 -  (524,495) كمحتفظ بةا بغرض البيع المصنفة

 (5,582,914)  - السنة / المدفوع خعل الفترة

 4,403,004  7,104,087 السنة / الرصيد في نهاية الفترة

 
 الموقف الزكوي (ب

 م.2018ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2012حتى  1999ديسمبر  31أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنوات المنتهية في 

 

م. لددت درددتا الهيلددة العا ددة للزكددال والددتكو الددر   الزكددوي 2013ديسددمبر  31قددت ت الشددركة اقراالددا الزكددوي للسددنة المنتهيددة فددي 

الوضد  الزكدوي للسدنة المدذكوال  ان ددر  دداال الممموعدة المذكوال حتى داايخه.  ناء عليه، وحسب  فهو نا لنظام الزكدال،  للسنة

 يعتبر  نتهيا.

 

م، و ناء علدى المبدادال التدي 2017حتى  م2014ديسمبر  31 تقتيت اإلقرااات الزكوية للسنوات المنتهية في  دداال الممموعةقا ت 

لدة العا دة للزكدال والدتكو م، ولدت دردتا الهي2019قا ت  ها الهيلة لذا العام، حرلت الشركة علدى هدهادل الزكدال  يدر المقيدتل لعدام 

 الر   الزكوي للسنوات المذكوال حتى داايخه.

 
 

 :السلع الكمالية الثمينة المحدودةشركة تجارة  / التابعةالشركة 
 

 م:2012ديسمبر  31المنتهية في  السنة 
 م.2012ديسمبر  31أنةت الشركة وضعةا الزكوي للفترة المنتةية حت  

 

  م:2013ديسمبر  31السنة المنتهية في 
لم تصدر الةيئة العامة للزكاة والدخل الربط الزكوي  ،م2013ديسمبر  31قدمت الشركة اقرار ا الزكوي للسنة المنتةية في 

بةةان الوضةةع الزكةةوي للسةةنة إدارة الشةةركة عتقةةد تسةةب مفةومنةةا لنظةةام الزكةةاة، بنةةا  فليةةه، وح ،المةةاكورة حتةة  تاريخةةه للسةةنة
 .الماكورة يعتبر منتةيا  

 

 م:2018حتى  م2014ديسمبر  31ية في ت المنتهالسنوا 
م، وبنةا  فلة  المبةادرة 2018حتة   م2014ديسةمبر  31قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكويةة للسةنوات المنتةيةة فةي  -

  م.2019التي قامت بةا الةيئة  اا العام، حصلت الشركة فل  شةادة الزكاة لعام 
م والةةاي أظةةةر فروقةةات 2018حتةة   م2014ديسةةمبر  31ت المنتةيةةة فةةي قامةةت الةيئةةة بإصةةدار الةةربط الزكةةوي للسةةنوا -

 ري ال. 658,884زكوية مستحقة بقيمة 
قامةةت الشةةركة بتقةةديم افتةةراض فلةة  الةةربط المةةاكور وسةةداد الزكةةاة المسةةتحقة فةةن البنةةود غيةةر المعتةةرض فليةةةا البالغةةة  -

 لاير سعودي. 46,017
وات المةةاكورة افةةعم والةةاي اظةةةر فروقةةات زكةةاة مسةةتحقة بمبلةةغ قامةةت الةيئةةة بإصةةدار الةةربط الزكةةوي المعةةدل للسةةن -

الشركة بتصعيد اإلفتراض إل  لجنة الفصل في المخالفات والمنازفات الضةريبية للنظةر ادارة ري ال، قامت  607,758
 فيه وإصدار قرار بشأنه والاي و يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حت  تاريخه.

 
 

15/18 



 

     
  

 

 حي القابضةشركة مجموعة فتي
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 ربحية السهم  -15

للفتةرة العائةد  الةربح )الخسةارة( ة والا بقسةمة صةافيللفتر الربح)الخسارة( يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسةم من صافي 
يونيو  30مليون سةم كما في  55، بلغت األسةم المصدرة وسط المرجح لعدد األسةم العاديةإل  المسا مين في الشركة األم فل  المت

 مليون سةم(.  55م: 2019يونيو  30م )2020

 

 
 والقيمة العادلةإدارة المخاطر  -16

أنشطة المجموفة وتُدار من خعل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمةا ثم متابعتةا وفقا  للقيود المخاطر جز  من 
والضوابط األخرد المعتمدة. إن فملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموفة فل  تحقي  أرباح. ان المجموفة معرضة 

 مان ومخاطر السيولة.لمخاطر السوق ومخاطر العمعت ومخاطر اوئت
 

 مخاطر السوق
إن مخاطر السوق  ي مخاطر تاباب القيمة العادلة لحدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. تتضمن أسعار السوق ثعث 
 أنواع من المخاطر  ي: مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع ومخاطر األسعار األخرد مثل مخاطر أسعار
 أدوات حقوق الملكية. إن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق  ي ادوات ملكية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر.

 
 مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمعت في تاباب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسةعار صةر  العمةعت األجنبيةة. إن المجموفةة معرضةة لمخةاطر 
أسعار صر  العمعت خعل دورة أفمالةا العادية. إن المخاطر المتعلقة بتقلبةات العملةة المرتبطةة بةاألدوات الماليةة تتركةز  تقلبات

في تقلبات العملة الخاصة باستثمارات المجموفة الخارجية، حيث أن استثمارات المجموفة الرئيسةية فةي سةوق األسةةم تتركةز فةي 
قيمتةةةا العادلةةة بسةةعر صةةر  الجنيةةه المصةةري مةةن فتةةرة ألخةةرد طبقةةا  لحوضةةاع اوقتصةةادية البورصةةة المصةةرية وبالتةةالي تتةةأثر 

 والسياسية بجمةورية مصر العربية. تعتبر المجموفة أن معظم استثماراتةا ألغراض استراتيجية طويلة األجل.
 

 مخاطر االئتمان
ه والتسةبب فةي تكبةد الطةر  اآلخةر خسةارة ماليةة. تعمةل تتمثل مخاطر اوئتمان في اخفاق طر  فةي أداة ماليةة فةي الوفةا  بالتزامة

 المجموفة فل  الحد من مخاطر اوئتمان. تعتقد اإلدارة أن مخاطر اوئتمان محدودة نظرا  ألن مبيعات المجموفة نقدية.
 

 مخاطر السيولة
لماليةةة حةةال اسةةتحقاقةا. تةةتم مراقبةةة تتمثةل مخةةاطر السةةيولة فةةي فةةدم قةةدرة المجموفةةة فلةة  مقابلةةة التزاماتةةةا المتعلقةةة بالمطلوبةةات ا

 احتياجات السيولة فل  أساس شةري وتعمل اإلدارة فل  التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئةا.
 

 

ديسةةمبر  31م )2020يونيةةو  30مليةةون لاير سةةعودي كمةةا فةةي  40,8تتكةةون المطلوبةةات الماليةةة المتداولةةة للمجموفةةة والبالغةةة 
امةم  دائنةة تجاريةة وأرصةدة دائنةة أخةرد  -الجةز  المتةداول  -مليون لاير سعودي(، من التزامةات فقةود إيجةار  29.6  م:2019

وزكاة مستحقة ومطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بةا بغةرض البيةع. مةن المتوقةع مةن الناحيةة الفعليةة أن يةتم 
شةرا  من تاريى قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة وتتوقع المجموفة أن  12سداد جميع  ام المطلوبات المالية خعل 

 يكون لديةا أموال كافية للقيام بالا.
 

ديسمبر  31م )2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  4,9تتكون المطلوبات المالية غير المتداولة للمجموفة والبالغة 
الجز  الغير متداول.  -ي( من صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين وإلتزامات فقود إيجار مليون لاير سعود 12,5م: 2019

الفعلي ونتةا  فترة خدمة الموظفين ويتم سداد التزامات فقود اإليجار فند  للتاريىيتم سداد التزامات المنافع المحددة للموظفين وفقا  
 استحقاقةا.
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 ابضةشركة مجموعة فتيحي الق
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
   ) تتمة( والقيمة العادلة إدارة المخاطر -16

 

 

 مخاطر أسعار األسهم
القيمةةة  فةةدم القةةدرة فلةة  تحديةةدر السةةوق فلةة  اسةةتثماراتةا فةةي األسةةةم المتداولةةة والناشةةئة فةةن المجموفةةة معرضةةة لمخةةاطر أسةةعا

 المستقبلية لحسةم المتداولة. يتم رفع تقارير فن اوستثمار في األسةم المتداولة إل  اإلدارة العليا بصورة منتظمة.

 
 إدارة مخاطر رأس المال

العائد ال  مسا مي الشركة واوحتياطي النظامي من رأس المال  حقوق الملكية تتكونلغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموفة 
إن الةد  الرئيسي من إدارة رأس  ادوات ملكية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر.واحتياطي تقييم واألرباح المبقاة األم 

 .المسا مينالمال  و تعظيم حقوق 
 

ومن أجل الحفاظ  ،صادية ومتطلبات التعةدات الماليةلمال في ضو  التغيرات في الظرو  اوقتتدير المجموفة وتعدل  يكل رأس ا
 فل   يكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموفة توزيعات األرباح للمسا مين أو إصدار أسةم جديدة. 

 

بمةةا يتصةةل مةةع إدارة مخةةاطر رأس المةةال. تبقةة  لةةيس لةةدد المجموفةةة  يكةةل رأس مةةال بأ ةةدا  محةةددة أو معةةدوت ينبغةةي تحقيقةةةا 
اوستراتيجية الكلية للمجموفة كما  ي فليه دون تغيير فن السنة الماضية. يتكون  يكل رأس المال من حقوق الملكيةة )التةي تتكةون 

ت ملكيةة بالقيمةة العادلةة احتيةاطي تقيةيم أدواوواألربةاح المبقةاة  الشةركة األم يالعائد إل  مسا م من رأس المال واوحتياطي النظامي
 من خعل الدخل الشامل اآلخر(.

 
 القيمة العادلة

السعر الاي يتم تسةليمه لبيةع أحةد الموجةودات أو يةتم دفعةه لتحويةل أي مةن المطلوبةات فةي معاملةة فةي ظةرو  إن القيمة العادلة  ي 
يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفتريةة وتقةديرات . وفل   اا النحو، افتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريى القياس

القيمةةة العادلةةة. يقةةوم تعريةة  القيمةةة العادلةةة فلةة  اسةةاس القيةةاس المسةةتند إلةة  السةةوق واإلفتراضةةات التةةي يسةةتخدمةا المشةةاركون فةةي 
 السوق.

 

 :المستخدمة في طرق التقييم كما يلي تصن  القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا  ال  المدخعت

 .في األسواق النشطة لنفس األدوات الماليةالمعلنة  السوقية المستود اوول: األسعار -
تؤثر فلة  القيمةة العادلةة ويمكةن معحظتةةا بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر فةي مدخعت أساليب تقييم تعتمد فل  المستود الثاني:  -

 .السوق
تؤثر فل  القيمة العادلة وو يمكن معحظتةا بشكل مباشر أو غيةر مباشةر فةي مدخعت تقييم تعتمد فل  أساليب المستود الثالث:  -

 .السوق
 

 م.2020يونيو  30لم يكن  ناا تحويعت ما بين المستود األول والمستود الثاني والمستود الثالث خعل الفترة المنتةية في 
 

م تقدير القيمة العادلةة لةحدوات الماليةة للمجموفةة المدرجةة فةي سةوق نشةط وفقةا  م، ت2019ديسمبر  31م و 2020يونيو  30كما في 
 لسعر السةم في تاريى التقرير.
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م 2020يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 )باللاير السعودي(
 
 
 (19 -تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -17

ولةالا مةن الصةعب اآلن تحديةد تةأثيرم وفترتةه فلة   ،( في اوسةتمرار والتطةور19 -و يزال تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
فيروس و يمكن تحديد أثةرم فلة  القةوائم الماليةة للمجموفةة. حيةث ان اونشطة التجارية واوقتصادية. وتعتبر المجموفة أن انتشار ال

فترة ومدد انتشار الفيروس غير معروفة وتعتمد فل  التطورات المستقبلية والتي يصعب التنبؤ بةا في الوقت الحةالي. وبةالنظر إلة  
األوليةة  س حت  تاريى افتماد  ام القوائم الماليةةاستمرار فدم التأكد اوقتصادي، فع يمكن إفطا  تقدير موثوق فن تأثير  اا الفيرو

 . ان  ام التطورات يمكن أن تؤثر فل  النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والحالة المالية للمجموفة.الموحدة المختصرة
 

 بةام القوائم المالية األولية المختصرة. وفليه ترد إدارة المجموفة أن تفشي الوبا  واآلثار الناتجة فنه حت  اآلن و تستدفي التعديل
 
 
 حداث الحقة  أ -18

بيةع حصةة مجموفةة فتيحةي   اجتماع الجمعية العموميةة العاديةة تةم التصةويت بالموافقةة فلة  فل م وبنا ا  2020يوليو  15بتاريى  -
دودةش إل  فضو مجلس اإلدارة الدكتور رأسمال شركتةا التابعة ششركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المح من ٪80القابضة البالغة 

 :كما يليتم تفصيلةا مليون لاير  14.36ل مبلغ محمد أحمد حسن فتيحي مقاب
 

 ٪40مليون لاير تعادل  5,74من قيمة صفقة البيع، سداد باقي قيمة الصفقة مبلغ  ٪60مليون لاير تعادل  8,62دفعة مقدمة مبلغ 
بضائع ا ب ومجو رات )من اختيار مجموفة فتيحي القابضةة( مةن )شةركة تجةارة  من قيمة صفقة البيع من خعل الحصول فل 

 السلع الكمالية الثمينة المحدودة( بقيمتةا العادلة كما في تاريى استعم تلا البضائع.

 
عةة التابوبةإغعق ثعثةة فةروع للبيةع بالتجزئةة  قةرارا   صدر مجلس إدارة مجموفة فتيحةي القابضةةم أ2020أغسطس  16بتاريى  -

 :، فل  النحو التاليم2020ربع الثالث من العام المالي ، خعل ال)شركة تابعة(شركة فتيحي للتجزئة ل
 

 شارع الستين )لبيع الا ب والمجو رات واوكسسوارات والتح  واونتيكات والةدايا(.   -الرياض  -مركز فتيحي  -1
 .شارع العليا )لبيع الا ب والمجو رات( -الرياض  -معرض فتيحي  -2
 شارع سعود الفيصل )لبيع الشوكوو وموائد األفراح(. -جدة  - يهباناشمعرض لو -3

 
 
 أرقام المقارنة   -19

 ، والا فيما يتعل  بالعمليات الغير مستمرة.ة الحاليةفترالمقارنة ليتسن  مقارنتةا بأرقام ال فتراتتم افادة تبويب بعض أرقام 
 
 
 المختصرةحدة المواعتماد القوائم المالية األولية  -20

 م.24/08/2020 تاريى دارة ف اإلافتمدت  ام القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس 
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