
  

 
  

  
  

  
  
  

  

  

  مجموعة فتيحي القابضة شركة  

  (شركة مساھمة سعودية)

 مراجعة) (غير  تصرةالمخ الموحدة ا,وليةالقوائم المالية 

 وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين 

  م٢٠١٨ يونيو ٣٠في  تينالمنتھي أشھر ةالستتي الث�ثة ولفتر

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  مجموعة فتيحي القابضة شركة

  (شركة مساھمة سعودية)

  (غير مراجعة) المختصرةالموحدة  ا,وليةالقوائم المالية 

  فحص مراجعي الحسابات المستقلينوتقرير 

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠الستة أشھر المنتھيتين في لفترتي الث�ثة و

  

  
  فھرس

  
  
  

  صفحة    

      

  ٢  المختصرةالموحدة  ا)وليةعن فحص القوائم المالية  مراجعي الحسابات المستقلين تقرير  -

      

  ٣  (غير مراجعة)الموحدة  ا)وليةقائمة المركز المالي   -

      

  ٤  (غير مراجعة)  الموحدة ا)وليةخر الخسائر والدخل الشامل ا9 وأا)رباح قائمة   -

      

  ٥  (غير مراجعة) الموحدة ا)ولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق   -

      

  ٦  (غير مراجعة) الموحدة  ا)وليةقائمة التدفقات النقدية   -

      

 ١٩-٧  المختصرة الموحدة يةا)ولإيضاحات مختارة حول القوائم المالية   -
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  شركة مجموعة فتيحي القابضة

  (شركة مساھمة سعودية)
  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

 Jالسعودي)(بال  
  

  

  التكوين والنشاط -١

�رار �شركة مجموعة فتيحي القابضة ("الشركة" أو "الشركة ا)م") ھي شركة مساھمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب الق
�اريخ  ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨ھـ والسجل التجاري رقم ١٤١٨رمضان  ٩بتاريخ  ١٠٥٨الوزاري رقم ��دة بت��عبان ٢الصادر في مدينة ج��ـ ١٤١٢ ش�ھ

  .م)١٩٩٢فبراير  ٥(الموافق 
  

  تتمثل أنشطة الشركة وكافة فروعھا فيما يلي:

 ،المشاركة بتأسيس الشركات وا<ستثمار فيھا بنسبة تمكن الشركة من ا<دارة والسيطرة على تلك الشركات  -أ 

 ،ةتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في المصوغات والمجوھرات والمعادن الثمينة وا)حجار الكريم  -ب 

 ،تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات ومستحضرات التجميل  - ج 

 ،تجارة الجملة والتجزئة في ا)واني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والھدايا وا)قمشة والملبوسات  - د 

 ،تجارة الجملة والتجزئة في ا9<ت الطبية والجراحية وا)طراف الصناعية وأجھزة المعوقين ولوازم المستشفيات  - ه 

 ،إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة وخدماتھا ومستلزماتھا  - و 

 ،إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأھيل الطبي  - ز 

  ،تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعھا وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتھا  - ح 
    

جدة  -٢٦٠٦مارة منطقة مكة المكرمة، ص.ب إحي القابضة، طريق المدينة، شمال مسجل للشركة ھو مبنى شركة مجموعة فتيإن العنوان ال
  المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة. -٢١٤٦١

   

  أسس إعداد القوائم المالية -٢

  بيان اPلتزام ١-٢

�ي  الستةلفترة  المختصرةموحدة ال ا)وليةتم إعداد القوائم المالية ��ة ف��ھر المنتھي��و ٣٠أش��دولي ٢٠١٨ يوني��بة ال��ار المحاس��اً لمعي�م وفق
�م (��ة ٣٤رق��وائم المالي��ة): "الق��ة ا)ولي��ن الھيئ��دة م��رى المعتم��دارات ا)خ��ايير وا>ص��عودية والمع��ة الس��ة العربي��ي المملك��د ف�" المعتم

  السعودية للمحاسبين القانونيين.
  

�وا المختصرةالموحدة  ا)وليةالمالية < تشتمل القوائم ��ي الق��ب على كافة المعلومات وا<فصاحات المطلوبة ف��نوية. ويج��ة الس�ئم المالي
  م. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحدة للمجموعة كما في ممع القوائم المالية ال أأن تقر

  

�ةتم إعداد القوائم المالية ��دة  ا)ولي��رةالموح�� المختص��ة، باس��ة التاريخي��اس التكلف��ى أس��;ل عل��ن خ��ة م��ة العادل��ة بالقيم�تثناء أدوات ملكي
�ة ��وائم المالي��ةالدخل الشامل ا9خر التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. يتم عرض الق��دة  ا)ولي��رةالموح��م  المختص��ا ل��عودي، م��ال_ الس�ب

  يرد خ;ف ذلك.
  
  
 

  أساس التوحيد ٢ــ٢
�ةتشتمل القوائم المالية ��دة  ا)ولي��رةالموح��و المختص��ى الق��ي عل��ا ف��ة") كم��ة ("المجموع��ركاتھا التابع��ركة وش��ة للش��و ٣٠ائم المالي� يوني

�ا، ٢٠١٨��تثمر بھ��ركة المس�م. تتحقق السيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لھا الحق في العوائد المتغيرة نتيجة معام;تھا مع الش
�إن ويكون لدى المجموعة القدرة على التأثير في ھذه العوائد من خ;ل ممارسة نفوذ��اص ف��كل خ��ا. وبش��تثمر بھ�ھا على الشركة المس

  المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بھا إذا كان لدى المجموعة:
  

�أة   •��لة بالمنش��اطات ذات الص��ه النش��ة لتوجي��درة الحالي��ة الق��ي المجموع��ة تعط��وق قائم��ل: حق��ا (مث��تثمر بھ��أة المس�نفوذ على المنش
  المستثمر بھا).

  عوائد متغيرة نتيجة ا<شتراك مع المنشأة المستثمر بھا. حق أو حقوق الحصول على  •
  القدرة على استخدام نفوذھا على المنشأة المستثمر بھا في التأثير على عوائدھا.  •

  

�دى ��ون ل��دما يك��راض وعن��ذا ا<فت��ز ھ��ل تعزي��ن أج��يطرة. وم��ى الس��تؤدي إل�بشكل عام، ھناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت س
�ار المجموعة مستوى أق��ي ا<عتب��ذ ف��ة تأخ��إن المجموع��ا، ف��تثمر بھ��ركة المس��ي الش��ابھة ف�ل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مش

�ائق ��ذه الحق��ا، وھ��تثمر بھ��أة المس��ى المنش��وذاً عل��ة نف��دى المجموع��ان ل��ا إذا ك��يم م��د تقي��لة عن��روف ذات الص��ائق والظ��ع الحق�جمي
  والظروف تشمل ما يلي:

  

  رين ممن يحق لھم التصويت في الشركة المستثمر بھا.الترتيبات التعاقدية مع ا9خ  •
  الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية ا)خرى.  •
  حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
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  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  

  (غير مراجعة) ختصرة القوائم المالية ا,ولية الموحدة المإيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  

�روف أن ��ائق والظ�تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت < تزال تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بھا أم < عندما تشير الحق
�ى ھناك تغيراً في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الث;ث��ة عل��يطرة المجموع��اريخ س��ن ت��اراً م��ة اعتب�ة. يبدأ توحيد الشركة التابع

�روفات ��رادات والمص��ات وا>ي��ودات والمطلوب��تم إدراج الموج��ة. ي��ركة التابع��ى الش��يطرة عل��ى زوال الس��تمر حت��ة وتس�الشركة التابع
�ة  المختصرةالموحدة  ليةا)والخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خ;ل الفترة في القوائم المالية ��تحواذ المجموع�من تاريخ اس

  على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. 
  

�وق ��ة والحق��ركة ا)م للمجموع��ي الش��اھمين ف��ين المس��ر ب��امل ا9خ��دخل الش��ر ال��ن عناص��ر م�يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنص
�دي;ت غير المسيطرة حتى لو أن ھذا التو��راء تع��تم إج��ر ي��ب ا<م��يطرة. إذا تطل�زيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المس

�ين ��ق ب��ل التوفي��ن أج��ة م��ركة التابع��ركة ا)م والش��ين الش��ة ب��ات جوھري��ود فروق��ة وج��ي حال��ة ف��ركات التابع��ة للش��وائم المالي��ى الق�عل
�تبعاد ج���تم اس���ة. ي���ة للمجموع���ات المالي���بية والسياس���اتھا المحاس���رادات سياس���ة وا>ي���وق الملكي���ات وحق���ودات والمطلوب���ع الموج��مي

  والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعام;ت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
  < يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية.و الذي تتم معالجة أي تغّير في حصة الملكية في شركة تابعة 

�ات وأي ��دت) والمطلوب��ھرة إن وج��ا الش��ا فيھ��ودات (بم��تبعاد الموج��وم باس��ا تق��ة فإنھ��ركة تابع��ى ش��يطرة عل��ة الس��دت المجموع�إذا فق
�ة ��ي قائم��يطرة ف��د الس��ن فق��ربح أو مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة ع�ال

 . ويتم تسجيل أي حصة من ا<ستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.المختصرةالموحدة  )وليةاا9خر الدخل الشامل الخسارة و
  فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 

  اسم الشركة

  

 مباشرة نسبة ملكية  بلد التأسيس

كما في  مباشرة وغير
  م٢٠١٨ يونيو ٣٠

 مباشرة نسبة ملكية

كما في  مباشرة وغير
  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  النشاط

 ة صدوق العالميةشرك

  ل;ستثمارات القابضة

تمارس الشركة حاليا نشاط المشاركة بتأسيس   ٪١٠٠  ٪١٠٠  جدة ـ المملكة العربية السعودية

  الشركات وا<ستثمار فيھا.

  شركة مدماك الخليجية

  ل;ستثمار العقاري

  المحدودة

عليھا واستثمارھا  شراء ا)راضي بقصد البناء  ٪١٠٠  ٪١٠٠  جدة ـ المملكة العربية السعودية

بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإدارة وتطوير 

  العقار (لم تمارس الشركة نشاطھا بعد).

شركة تجارة السلع الكمالية 

  الثمينة المحدودة

بيع وشراء المعادن الثمينة وا)حجار الكريمة   ٪٨٠  ٪٨٠  جدة ـ المملكة العربية السعودية

  والمجوھرات.

 يةشركة محبات التجار

  المحدودة

تجارة الجملة والتجزئة في ا<كسسوارات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  جدة ـ المملكة العربية السعودية

والساعات وا)واني المنزلية وأدوات المائدة 

  والتحف والمرايا والملبوسات الجاھزة.

 شركة توطين السعودية

  المحدودة للصيانة والتشغيل

تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة المكيفات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  جدة ـ المملكة العربية السعودية

والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع 

والشركات والمباني والمح;ت وصيانة ا9<ت 

والمعدات والمركبات وا)جھزة والخدمات 

التجارية والتصدير والتسويق للغير وتشغيل 

المباني والمح;ت (لم تمارس الشركة نشاطھا 

  بعد).

  المجموعة طبقتھا وتعدي�ت وتفسيرات جديدة رمعايي ٣ـ  ٢

�ي  مختصرةالقوائم المالية ا)ولية الموحدة التتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتھا المجموعة في إعداد ��ة ف��ك المتبع��ع تل�الموحدة م
�ت م فيما عدا ت٢٠١٧ديسمبر  ٣١إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في ��ي دخل�طبيق المعايير الجديدة الت

�م ٢٠١٨يناير  ١حيز التنفيذ في ��ن ل��درت ولك��دي;ت ص��يرات أو تع��رى أو تفس��ايير أخ��ر )ي مع��التطبيق المبك��ة ب�م. لم تقم المجموع
�م ��الي رق��ر الم��دولي للتقري��ار ال��ى) المعي��رة ا)ول��ة (للم��ق المجموع��ذ. ُتطب��ز التنفي��دخل حي��ع ال ١٥ت��ود م��ن العق��رادات م��;ء" "ا>ي�عم

�ن  "ا)دوات المالية" التي تتطلب تعديل القوائم المالية السابقة ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ��اءات م��ن ا>عف��دد م��ة ع�مع إتاح
�م بتطبيقه المجموعةالتطبيق بأثر رجعي وھو ما قامت ��دولي رق��بة ال��ن  ،٣٤. كما ھو مطلوب بموجب معيار المحاس��اح ع��م ا>فص�ت

  ھذه التعدي;ت أدناه. طبيعة وتأثير 
�ي ��دأ ف��ي تب��اير  ١العديد من المعايير ا<خرى والتفسيرات يتم تطبيقھا )ول مرة في الفترات الت��ى ٢٠١٨ين��أثير عل��ا ت��يس لھ��ن ل�م لك

  للمجموعة. المختصرةالموحدة  ا)وليةالقوائم المالية 
  

٨/١٩  



 

         

   

 

  

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة مختارة حول إيضاحات 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  العم�ء مع العقود من اAيرادات ـ ١٥ رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

�الي��ر الم��دولي للتقري��ار ال��ل المعي��م  يح��ار المحا ١٥رق��ل معي��م مح��دولي رق��بة ال��م  ١١س��دولي رق��بة ال��ار المحاس��اءات" ومعي��ود ا>نش� ١٨"عق

�اق ��من نط��ع ض��ود تق��ك العق��ن تل��م تك��ا ل��;ء، م��ع العم��ود م��ن العق�"ا>يرادات" والتفسيرات ذات الصلة، وتنطبق على جميع ا>يرادات الناشئة ع
�دولي معايير أخرى. يؤسس المعيار الجديد نموذجاً من خمس خطوات <حتساب ا>ير��ار ال��ب المعي��;ء. بموج��ع العم��ود م��ن العق�ادات الناشئة ع

  يتم إدراج ا>يرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع إلى العميل. ١٥للتقرير المالي رقم 
  

ظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم وا)خذ بعين ا<عتبار الحقائق وال
�ة ال��رة بتأدي��ق مباش��ي تتعل��اليف الت��د والتك��ى العق��ول عل��افية للحص��د. مع العم;ء. كما يحدد المعيار أيضاً طريقة المحاسبة عن التكاليف ا>ض�عق

�م ��الي رق��ر الم��دولي للتقري��ة التطب ١٥طبقت المجموعة المعيار ال��تخدام طريق��ار باس��ق المعي��ن تطبي��وھري م��ر ج��د أث��ي. و< يوج��أثر رجع��ق ب�ي
  .١٥الدولي للتقرير المالي رقم 

�ع نقدية تقوم المجموعة بتجارة الذھب والمجوھرات والسلع الثمينة والم;بس والمفروشات وا<كسسورات، حيث يتم البيع بموجب فواتير بيع �م
  العم;ء.

  

  (أ) بيع البضائع 

�ى لنقدية ابيع الفواتير لبالنسبة ��ة إل��لت المجموع��د، توص��زام ا)داء الوحي��و الت��ا ھ��اعة فيھ��ع البض��ون بي��ام أن يك�مع العم;ء والتي يتوقع بشكل ع
�ا  ملكية ومخاطراستنتاج أنه يجب أن يتم ا<عتراف با>يرادات من بيع البضاعة في الوقت الذي تم فيه تحويل �ا)صل إلى العميل، وھو عادة م

 الغ) < يوجد له تأثير على زمن ا<عتراف با>يرادات والمب١٥ة. بالتالي، فإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (يتم عند تسليم البضاع

  البنود التالية:بھا حسب  يجب ا<عتراف تيال
  

  الثمن الُمتغير 

ا>ثبات المفرط لgيرادات. تستمر المجموعة في تقييم وضع قيود على الثمن المتغير المقدر لمنع  ١٥يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
�رادات ب��ل ا>ي��ى تأجي��ؤدي إل��م ي��ود ل��ق القي��أن تطبي��ورة العقود الفردية لتحديد العوض المتغير المقدر والقيود ذات الع;قة. تعتقد المجموعة ب�ص

�ع < حيث أكثر من تلك التي يتم تأجيلھا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي الحالية.��ام;ت تخض��ة مع��ع المجموع��ا م��ق عم;ئھ��اع لح� ا<رج

  .المتغير للثمن معرضة غير المجموعة فإن وبالتاليغير المتعارف عليه في قطاع التجزئة (أسبوع واحد بحد أقصى) 

�دء )، ينشأ عن حق ا>رجاع أو الخصم على الكميات ثمن متغير. يتم ١٥بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (��د ب�تقدير الثمن المتغير عن
 عدم التيقن المتعلقة به <حقاً.العقد ووضع قيود عليه إلى أن يتم وضع حل لحالة 

 

  التزامات الضمان 

�م ��الي رق��ر الم��دولي للتقري��ار ال��ات المعي��ى متطلب��ة إل��ع المجموع� ١٥< تقدم المجموعة ضمانات بخصوص البضاعة المباعة. وبالتالي < تخض

 يل ا<عتراف با>يرادات وتسجيل التزامات العقود.فيما يخص تأج
 

  (ب) متطلبات العرض واAفصاح

  غير مبيعات التجزئة. اتلgيراد ىخرأئات فأنه < يوجد ف ،مبيعات التجزئة فقطحيث أن إيرادات المجموعة من  
   

  "ا,دوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

�دأ  ٣٩محل معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩ير المالي رقم يحل المعيار الدولي للتقر��ي تب��نوية الت��رات الس�"ا)دوات المالية": ا<ثبات والقياس للفت
�اس،  ،م أو بعد ذلك التاريخ٢٠١٨يناير  ١في ��نيف والقي��ة: التص�حيث يجمع المعيار كافة النواحي الث;ث الخاصة بالمحاسبة عن ا)دوات المالي

  ومحاسبة التحوط.في القيمة والھبوط 
  

�ه  ،م٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و٢٠١٨ يونيو  ٣٠وفقا لطبيعة نشاط المجموعة وا)دوات المالية التي تمتلكھا كما في ��د بأن��ة تعتق�فإن إدارة المجموع
  للمجموعة. المختصرةالموحدة  ا)وليةعلى القوائم المالية  ٩< يوجد تأثير جوھري للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  

  التصنيف والقياس أ) (

، تقوم المجموعة بداية بقياس ا)صل المالي بقيمته العادلة با>ضافة إلى تكاليف المعاملة، إذا كان ٩بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ا)صل المالي ليس بالقيمة العادلة من خ;ل الربح أو الخسارة. 

  ت المالية الخاصة بالمجموعة: فيما يلي التصنيف والقياس الجديد للموجودا

�ودات  أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خ;ل الدخل الشامل ا9خر مع أرباح وخسائر غير مدورة إلى قائمة��راف. الموج��اء ا<عت�الدخل عند إلغ
�تقبل ال��اد المالية في ھذه الفئة ھي أدوات الملكية للمجموعة والتي تعمد المجموعة على ا<حتفاظ بھا في المس��ررت ا>دارة اعتم��ي ق��ور والت�منظ

�م �������������الي رق�������������ر الم�������������دولي للتقري�������������ار ال�������������ول للمعي�������������د التح�������������ي أو عن�������������ق ا)ول�������������د التطبي�������������ار عن�������������ذا ا<ختي������������  .٩ھ

�يم  ��وطوفقا لمتطلبات المعيار فإن أدوات الملكية تلك غير معرضة لتقي��م  الھب��دولي رق��بة ال��ار المحاس��ب معي��ة. بموج��ي القيم��نيف ٣٩ف��م تص�، ت
  للبيع. متداولة للمجموعة كموجودات مالية متاحةالملكية ال أدوات

٩/١٩  



 

         

   

 

  

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  ) ـ معام�ت العم�ت ا,جنبية والثمن المدفوع مقدماً ٢٢ت المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (تفسير لجنة تفسيرا

يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري ل;ستخدام في ا<عتراف ا)ولي با)صل والمصروفات وا<يرادات ذات الع;قة (أو جزء 
نقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالثمن المدفوع مقدماً، فإن تاريخ المعاملة ھو التاريخ منھا) في إلغاء ا<عتراف بالموجودات غير ال

دفعات الذي تعترف فيه المنشأة مبدئياً بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناشئة عن الثمن المدفوع مقدما. إذا كانت ھناك 
اً، عندئذ يجب على المنشأة تحديد تاريخ المعام;ت لكل دفعة أو است;م الثمن المدفوع مقدماً. < يوجد تأثير متعددة أو مبالغ تم است;مھا مقدم
  للمجموعة.  المختصرةالموحدة  ا)وليةلھذا التفسير على القوائم المالية 

  ) ـ تحويل ممتلكات استثمارية٤٠تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
متى ينبغي على المنشأة نقل ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد ا>نشاء أو التطوير إلى أو من ممتلكات توضح التعدي;ت 

استثمارية. تنص التعدي;ت على أن التغيير في ا<ستخدام يحدث عندما تستوفي الممتلكات أو تتوقف عن استيفاء تعريف الممتلكات 
خدام. إن مجرد التغيير في نوايا ا>دارة <ستخدام الممتلكات < يقدم دلي;ً على التغيير ا<ستثمارية وھناك أدلة على التغير في ا<ست

  للمجموعة.  المختصرةالموحدة  ا)وليةفي ا<ستخدام. < يوجد تأثير لھذه التعدي;ت على القوائم المالية 

  م�ت الدفع على أساس ا,سھم) ـ التصنيف والقياس لمعا٢تعدي�ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

الدفع على أساس ا)سھم والذي  - ) ٢أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدي;ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 يتناول ث;ثة مجا<ت رئيسية: آثار شروط ا<ستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس ا)سھم مع تسوية النقد، وتصنيف معاملة

الدفع على أساس ا)سھم مع مزايا التسوية بالصافي <لتزامات ضريبة ا<ستقطاع، والمحاسبة عندما يؤدي تعديل شروط وأحكام 
معاملة الدفع على أساس ا)سھم إلى تغيير تصنيفھا من تسوية نقد إلى تسوية حقوق ملكية. عند تطبيق المعيار، يجب على المنشآت 

الفترات السابقة، ولكن يسمح بالتطبيق بأثر رجعي إذا تم اختيارھا لجميع التعدي;ت الث;ثة وتم  تطبيق التعدي;ت دون تعديل
استيفاء المعايير ا)خرى.  تتوافق السياسة المحاسبية للمجموعة بخصوص الدفع على أساس ا)سھم مع تسوية النقد مع المنھج 

موعة معاملة الدفع على أساس ا)سھم مع مزايا التسوية بالصافي الموضح في التعدي;ت. إضافة إلى ذلك، < يوجد لدى المج
<لتزامات ضريبة ا<ستقطاع، ولم تقم بعمل تعدي;ت على شروط وأحكام معاملة الدفع على أساس ا)سھم. بالتالي ف; يوجد تأثير 

  للمجموعة. المختصرةالموحدة  ا)وليةلھذه التعدي;ت على القوائم المالية 

حذف اAعفاءات  –): تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ,ول مرة ١ى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (تعدي�ت عل

  قصيرة اPجل لمن يطبقون المعيار ,ول مرة 

لذي ) )نھا أدت الغرض ا١) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٧ھـ – ٣تم حذف ا<عفاءات قصيرة ا)جل في الفقرات (ھـ 
  للمجموعة.  المختصرةالموحدة  ا)وليةصممت من أجله. < يوجد تأثير لھذه التعدي;ت على القوائم المالية 

  التقديرات واPفتراضات المحاسبية الھامة ـ ٣

اصة تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الخبمن ا>دارة القيام  المختصرةالموحدة  ا)وليةيتطلب إعداد القوائم المالية 
با>يرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وا>فصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية. إ< أن عدم 
التأكد المتضمن في ھذه ا<فتراضات والتقديرات قد يؤدى إلى إجراء تعدي;ت ھامة على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات 

  فترات مستقبلية.  التي قد تتأثر في
فما يلي ا<فتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر ا)خرى التي تسبب عدم التأكد من التقديرات في تاريخ 

والتي يرتبط بھا مخاطر جوھرية قد تسبب تعدي;ت ھامة على القيم الدفترية  المختصرةالموحدة  ا)وليةإعداد القوائم المالية 
دات والمطلوبات في الفترات المالية التالية. اعتمدت المجموعة في تقديراتھا وافتراضاتھا على المعايير المتاحة عن إعداد للموجو

أن تتغير الظروف وا<فتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية  كنممن الم. إ< أنه المختصرةالموحدة  ا)وليةالقوائم المالية 
  :ييرات على ا<فتراضات عند حدوثھاق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغوفقاً للتغيرات في السو

  

  أ) ا,عمار اPنتاجية للممتلكات واPTت والمعدات

تحدد إدارة المجموعة ا)عمار ا<نتاجية التقديرية للممتلكات وا9<ت والمعدات )غراض احتساب ا<ستھ;ك. يتم تحديد ھذه 
ديرات بعد ا)خذ في ا<عتبار ا<ستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم ا>دارة بفحص القيمة المتبقية وا)عمار التق

ا<نتاجية على أساس سنوي، ويتم تعديل مصروفات ا<ستھ;ك على أساس مستقبلي إذا كانت ا>دارة ترى أن ا)عمار ا<نتاجية 
  ة.تختلف عن التقديرات السابق

  

  

١٠/١٩  



 

         

   

 

  

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)

  
  ب) الموجودات غير الملموسة

على مدى الفترة المقدرة ل;نتفاع  ذتستنفستقبلية طويلة ا)جل كموجودات غير ملموسة، وتصنف التكاليف التي لھا منافع م
بھا. يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير ا)حداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 

دة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة ل;سترداد، إمكانية استرداد قيمتھا الدفترية. وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيا
عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة ل;سترداد والتي تمثل القيمة الحالية لھا. تحمل الزيادة في القيمة الدفترية عن 

  .رةالمختصالموحدة  ا)ولية ا)رباح أو الخسائرالقيمة المقدرة القابلة ل;سترداد على قائمة 
  

  في قيمة الموجودات غير المالية  ھبوطج) ال

عندما تتجاوز القيمة الدفترية )صل أو لوحدة توليد النقد القيمة القابلة ل;سترداد والتي تمثل القيمة العادلة  ھبوطيحدث ال
يع على البيانات المتوفرة من ناقصا تكاليف البيع أو القيمة قيد ا<ستخدام أيھما أعلى. تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف الب

معام;ت البيع الملزمة في معاملة طويلة ا)جل لموجودات مشابھة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصا التكاليف ا>ضافية لبيع 
ا)صل. يعتمد حساب القيمة قيد ا<ستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتستخرج التدفقات النقدية من الموازنة 

تقديرية للسنوات الخمس التالية و< تتضمن أنشطة إعادة الھيكلة التي لم تلتزم بھا الشركة بعد. كما < تتضمن ا<ستثمارات ال
الجوھرية المستقبلية التي تعزز أداء ا)صل لوحدة توليد النقد التي يجرى اختبارھا. وتتوقف القيمة القابلة ل;سترداد على سعر 

ج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو الخصم المستخدم في نموذ
  المستخدم )غراض اعداد التقديرات. 

  
  د) برامج المنافع المحددة (منافع معاشات التقاعد)

<لتزامات معاشات التقاعد وفق  والقيمة الحاليةلما بعد التوظيف تحدد تكلفة برامج معاشات التقاعد المحددة المنافع ا)خرى 
عمليات تقييم إكتوارية. تتطلب عمليات التقييم ا<كتواري إجراء العديد من ا<فتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية 
في المستقبل. وتشتمل ھذه ا<فتراضات على تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعد<ت الوفيات 

للطبيعة المعقدة للتقييم وا<فتراضات المعنية وطبيعتھا طويلة ا)جل، فإن التزام  يادة المستقبلية في المعاشات. ونظراً والز
  المنافع المحددة يتأثر كثيراً بالتغيرات في ھذه ا<فتراضات. يتم مراجعة كافة ا<فتراضات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية سنوية.

  
المؤشرات التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم الم;ئم، تأخذ ا>دارة بعين ا<عتبار أسعار يعتبر معدل الخصم أكثر 

العمو<ت على سندات الشركات المسجلة بعم;ت تتفق مع العم;ت المسجل بھا التزام منافع ما بعد التوظيف المحددة وذلك 
قبل وكا<ت تصنيف دولية معترف بھا، ويتم تقديرھا عند  ) أو أعلى طبقاً لما ھو محدد منأعلى ا)قل بدرجة تصنيف (

الحاجة مع معدل العائد لتتمشى مع المدة المتوقعة <لتزام المنافع المحددة. كما يتم أيضاً مراجعة جودة السندات المعنية. ويتم 
حديد معدل الخصم، وذلك على استبعاد تلك السندات التي لھا ھوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه ت

  اعتبار أنھا < تمثل سندات ذات جودة عالية. 
  

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمھور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات ھذه إلى التغيير 
ت التقاعد المستقبلية بناء على معد<ت فقط من وقت 9خر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. تحدد زيادات الرواتب ومعاشا

  التضخم المتوقعة في المستقبل للبلدان المعنية والزيادات المستقبلية في الرواتب.
  

  ھـ) قياس القيمة العادلة ل^دوات المالية

لي الموحدة على عند عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز الما
أساس ا)سعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لھا باستخدام طرق التقييم بما في ذلك طريقة التدفقات 

، وعندما لم يكن النقدية المخصومة. إن المدخ;ت لھذه الطرق تتم من خ;ل ا)سواق القابلة للم;حظة حيثما كان ذلك ممكناً 
اً، فإن ا)مر يتطلب إبداء درجة من ا<جتھاد لتحديد القيمة العادلة. تشتمل ا<جتھادات على ا<عتبارات الخاصة ذلك مجدي

بالمدخ;ت مثل مخاطر السيولة ومخاطر ا<ئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغيرات في ا<فتراضات المتعلقة بھذه العوامل 
 على القيمة العادلة لiدوات المالية.

  

١١/١٩  



 

         

   

 

  

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  
  

  مخصص الزكاة الشرعية -٤

  

  حركة المخصص   ) أ
  

 يونيو ٣٠كما في   
 م٢٠١٨

  غير مراجعة )(

 ديسمبر ٣١كما في   
  م٢٠١٧

  ) مراجعة(

 ٦،٢٩٧،٣٦٨     ٦،٥١٦،٤٨٦  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
  ٦،٦٣٦،٠٠٥     ٣،٠٠٠،٠٠٠  المكون خ;ل الفترة/ السنة
  )٦،٤١٦،٨٨٧(    )٦،٦٣٦،٠٠٧(  المدفوع خ;ل الفترة/ السنة

  ٦،٥١٦،٤٨٦     ٢،٨٨٠،٤٧٩  الرصيد في نھاية الفترة/ السنة
  

 الموقف الزكوي    ) ب
 

 شركة مجموعة فتيحي القابضة

  م.٢٠١٢حتى  م١٩٩٩ديسمبر  ٣١ات المنتھية في أنھت الشركة وضعھا الزكوي للسنو
  

�رارا بتقديم الشركة قامت��ي ا<ق��ة ف��نوات المنتھي��ة للس��مبر  ٣١ت الزكوي��ى  م٢٠١٣ديس��لتو م٢٠١٧حت��ر  حص��اة غي��ھادة الزك��ى ش�عل
  .تاريخهحتى  المذكوره سنواتلل الھيئة بإصدار الربوطات الزكويةلم تقم و م٢٠١٧لعام  المقيدة

  

  الكمالية الثمينة المحدودةالشركة التابعة/ شركة تجارة السلع 

  .م ٢٠١٢حتى  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ وضعھا الزكوي للسنوات المنتھية في أنھت الشركة
  

�ي  بتقديمالشركة  قامت��ة ف��نوات المنتھي��ة للس��رارات الزكوي��مبر دي ٣١ا<ق��ى م٢٠١٣س��ر وم ٢٠١٧ حت��اة غي��ھادة الزك��ى ش��لت عل�حص
  .هحتى تاريخللسنوات المذكوره م ولم تقم الھيئة بإصدار الربوطات الزكوية ٢٠١٧المقيدة لعام 

  
  

  في شركات زميلة اتاستثمار - ٥

  يلي: مماتتكون ا<ستثمارات في الشركات الزميلة 
  

 
 
 

  يونيو ٣٠  ٪ اشرةمب نسبة ملكية  النشاط الرئيسي  بلد التأسيس

  م٢٠١٨

    J سعودي

  ديسمبر ٣١

  م٢٠١٧

  J سعودي

  يونيو ٣٠

  م٢٠١٨

  ديسمبر ٣١

  م٢٠١٧

  (مراجعة)    (غير مراجعة)         

 الدولي الطبيشركة المركز 

 ) أدناه)١(-(إيضاح (أ

إدارة وتشغيل   السعودية المملكة العربية
  المستشفيات

١٧١،٥٥٤،١١٦   ١٨٦،٩٠٦،٩٧٧  ٪١٩،٣٤  ٪١٩،٣٤ 

شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 ) أدناه))٣و٢و١( -ب(إيضاح (

 ١٢٨،٦١٤،٠٢٤   ١٢٤،٣٦٩،٢٦٦  ٪٠١١٤,  ٪١٤،٠١  ا>نتاج الزراعي  السعودية المملكة العربية

          ٣٠٠،١٦٨،١٤٠    ٣١١،٢٧٦،٢٤٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢/١٩  



 

         

   

 

  
  شركة مجموعة فتيحي القابضة

   (شركة مساھمة سعودية)
  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة حول إيضاحات مختارة 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  

  

  تتمة -في شركات زميلة اتاستثمار - ٥

  

  تتكون الحصة من النتائج للفترة كما يلي:

 لفترة الث�ثة أشھر المنتھية   
  يونيو ٣٠في 

 ھر المنتھيةلفترة الستة أش
 يونيو ٣٠في  

  م٢٠١٨  
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٧
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٨
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٧
  (غير مراجعة)

  ١٦،٤١٦،٢٦٤  ١٥،٨٨٠،٧٥١ ٧،٢٦٥،٨٩١  ٦،٤٥١،٩٤٠  )١ - أ( إيضاح(زميلة حصة الشركة من نتائج أعمال شركة 
  ٢،٢١٦،٠٣٤   ٢٩٣،٩٧٦ ١،٠٨٠،٤٢٦  ٣،٦٥١،٠٠٤  )١- ب( إيضاح(زميلة حصة الشركة من نتائج أعمال شركة 

  -        )٣٣٤،٧٣٤(  -  )١٦٧،٣٦٧(  )٣ -(إيضاح ب إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ١٨،٦٣٢،٢٩٨  ١٥،٨٣٩،٩٩٣  ٨،٣٤٦،٣١٧  ٩،٩٣٥،٥٧٧  الرصيد في نھاية الفترة

  

 

  كما يلي: اPستثمارإن الحركة في رصيد  ١أ / 

 يونيو ٣٠كما في   
  م٢٠١٨

  (غير مراجعة)

  ديسمبر ٣١في كما   
٢٠١٧  

  (مراجعة)
  ١٥٦،٥٦٩،٧٨٦    ١٧١،٥٥٤،١١٦  )كما تم اUفصاح عنهالرصيد في بداية السنة (

    -    )٥٢٧،٨٩٠(  أثر التغير في السياسات المحاسبية 

  ١٥٦،٥٦٩،٧٨٦    ١٧١،٠٢٦،٢٢٦  الرصيد في بداية السنة (المعدل)

  ٢٧،١٨٨،١٦٨    ١٥،٨٨٠،٧٥١ حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

  ١،١٣٦،٠١٢    - حصة الشركة من الدخل الشامل ا=خر

  )١٣،٣٣٩،٨٥٠(    - توزيعات أرباح مستلمة

  ١٧١،٥٥٤،١١٦    ١٨٦،٩٠٦،٩٧٧  الرصيد في نھاية الفترة/ السنة
  

  كما يلي: اPستثمارإن الحركة في رصيد  ١ب / 

  ١٢٩،٤٣٠،٣٩٧    ١٢٨،٦١٤،٠٢٤  الرصيد في بداية السنة

  ٣،٥٨٦،٤٧٠    ٢٩٣،٩٧٦  من نتائج أعمال الشركة الزميلةحصة الشركة 

  ٣٥٤،١١١    -  الدخل الشامل ا9خر حصة الشركة من

 )٦٦٩،٤٦٩(    )٣٣٤،٧٣٤(  )٣ -موجودات غير ملموسة (إيضاح ب  ستنفادإ

  ١١٢،٥١٥    -  إضافات

  )٤،٢٠٠،٠٠٠(    )٤،٢٠٤،٠٠٠(  مستلمةتوزيعات أرباح 

  ١٢٨،٦١٤،٠٢٤    ١٢٤،٣٦٩،٢٦٦  الرصيد في نھاية الفترة/ السنة
  

مليون _ سعودي كما في تاريخ  ١٢٥قامت الشركة بتعيين خبير مستقل لتوزيع الزيادة في العوض للفرق بين القيمة الدفترية البالغة 
) وحصة الحصول على التأثير الجوھري في ا<ستثمار في شركة الجوف للتنمية الزراعية ــ شركة مساھمة سعودية ــ ("شركة زميلة"
مايو  ٢٢الشركة في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المحددة والموجودات غير الملموسة والشھرة الناتجة كما في تاريخ 

، تم إصدار مسودة أولية لتقرير الخبير المستقل وقامت ا>دارة بتوزيع الزيادة في )تاريخ الحصول على التأثير الجوھري(م ٢٠١٦
  م. ٢٠١٨نتھاء من ھذا ا>جراء خ;ل عام كتقدير أولي، وتتوقع ا>دارة ا> أع;ه كورالمذ للفرق العوض

  

١٣/١٩  



 

         

   

 

  
  شركة مجموعة فتيحي القابضة

   (شركة مساھمة سعودية)
  

  (غير مراجعة) لمالية ا,ولية الموحدة المختصرةالقوائم اإيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  بالJ السعودي)(
  

  

  تتمة -في شركات زميلة اتاستثمار - ٥

  

مليون  ٧٩٣،٥مبلغ  م اجمالي٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في بلغت القيمة السوقية العادلة لشركة الجوف للتنمية الزراعية 
 مبلغ م٢٠١٨يونيو  ٣٠مليون _ سعودي) ، حيث بلغ سعر السھم كما في  ٩٢٠:  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١_ سعودي (

بلغت القيمة السوقية العادلة لحصص وبالتالي ، _ سعودي ) ٣٠،٦٨:  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١_ سعودي (  ٢٦،٤٥
 ٣١مليون _ سعودي ( ١١١مبلغ  م اجمالي٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في الشركة في شركة الجوف للتنمية الزراعية 

  مليون _ سعودي). ١٢٩:  م٢٠١٧ديسمبر 
  

ناء باستخدام طريقة الشراء المحاسبية، تم تسجيل ثمن الشراء الزائد عن القيمة العادلة لصافي تم احتساب ا<قت ٢ب/ 
مليون _ سعودي كشھرة وفقاً لتقرير التقييم الذي أعده استشاري مستقل.  ١٧بمبلغ  المستحوذ عليھاالموجودات 

   تاريخ التأثير الجوھري كالتالي: تفاصيل صافي الموجودات المقتناة مع القيمة العادلة في فانوبالتالي، 
  

  

  

  

 القيمة العادلة
  )J سعودي(بال

 ١،٦٧٥،٤٦٣   ما في حكمهنقد و

 ٢،٢٣٠،٣٧٣   ذمم مدينة تجارية

  ١٣،٢٨٧،٨٩٥    مخزون

  ٧٩،٥٠٠،٠٠٠    ممتلكات وآ<ت ومعدات وموجودات حيوية

  ١٠،٠٤٢،٠٤٣    )٣-ع;قة مع العميل (إيضاح ب –موجودات غير ملموسة 

  ٦،٠٤٢،٠٠٠    ع;مة تجارية –موجودات غير ملموسة غير محددة المدة 

  ٨،٤١٢،٩٥٥    مصروفات زراعية مؤجلة

  ١،٩٦١،٥٣٠    مصروفات مدفوعة مقدماً 

  ١٢٣،١٥٢،٢٥٩   الموجوداتإجمالي 

  ٣،٦٣٩،٦٤٣    دائنون تجاريون

  ٣،٢٣٣،١٣٣    مصروفات مستحقة

 ٨٠،٨٢٥    ع;قة ذوي )طرافمستحق 

  ٢،٣٩٧،٣٢٣    باح مستحقةتوزيعات أر

  ٣٤٦،٠٩٠    مخصص زكاة مستحق

  ٢،٦٣٢،٢٤٥    جلا) قروض طويلة

 ٣،٢٠٩،٥٤٨    مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 ١٥،٥٣٨،٨٠٧    المطلوباتإجمالي 

 ١٠٧،٦١٣،٤٥٢    قيمة صافي الموجودات المقتناة

  )١٢٥،٠٨٥،٧٨١(    القيمة الدفترية كما في تاريخ الحصول على تأثير جوھري

  ١٧،٤٧٢،٣٢٩    مبلغ الشھرة

  

١٤/١٩  
  

  



 

         

   

 

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) لمالية ا,ولية الموحدة المختصرةالقوائم اإيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  تتمة -ةفي شركات زميل اتاستثمار - ٥

ع;قة مع العميل والناتج من تقرير توزيع الزيادة في العوض للشركة الزميلة  ـتمثل الموجودات غير الملموسة  ٣/  ب
الناتج عن  والھبوطالمتراكم  ا<ستنفادوالمتوقع أن ينتج عنھا منافع مستقبلية، وتظھر بصافي التكلفة بعد تنزيل 

بطريقة القسط الثابت على مدى خمس عشر عام من تاريخ التأثير  نفادا<ستالنقص في القيمة (إن وجد)، ويتم 
  وكانت الحركة في الموجودات غير الملموسة كما يلي: ،الجوھري

  

  م٢٠١٨يونيو٣٠  
  J سعودي

   غير مراجعة)(

  م٢٠١٧ديسمبر ٣١
  J سعودي

 (مراجعة)

  ١٠،٠٤٢،٠٤٣     ١٠،٠٤٢،٠٤٣  ع;قة مع العميل، إجمالي –موجودات غير ملموسة 

 )٤٠٩،٠١٨(   )١،٠٧٨،٤٨٧(  أول المدة ستنفادإ
  )٦٦٩،٤٦٩(    )٣٣٤،٧٣٤(  السنة /الفترة ستنفادإ

 )١،٠٧٨،٤٨٧(   )١،٤١٣،٢٢١(  ا>ستنفاد المتراكم

  ٨،٩٦٣،٥٥٦     ٨،٦٢٨،٨٢٢  ع;قة مع العميل، صافي –موجودات غير ملموسة 
  

  امل اTخرأدوات ملكية بالقيمة العادلة من خ�ل الدخل الش - ٦

  

  وما في حكمهنقد  - ٧

  م٢٠١٨ يونيو ٣٠  
  J سعـودي

 (غير مراجعة)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  J سعـودي

 (مراجعة)

  ٤٨٦،١٨٧    ٤٦٦،٧٩٢  النقد في الصندوق
  ٨٧،٨٣٨،٦٧٠    ٧٦،٤٧٨،٨١٥  النقد في البنوك

  ٨٨،٣٢٤،٨٥٧    ٧٦،٩٤٥،٦٠٧  
  
  
  

  

١٥/١٩  

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    م٢٠١٨  يونيو ٣٠  
  J سعودي  

  (غير مراجعة)
  J سعودي  

  (مراجعة)

       
 ٥٧،٤٠٦،٤٢٠    ٤٢،٩٣٥،٦٣١  في بداية السنة 

 ٤،٧٧٢،٣٧٣           ٧،٧٥٣،٨٨٠  ا>ضافات 
  )١٩،٢٤٣،١٦٢(      )٥،٥٤٢،٤٠٣(  ا>ستبعادات 

 ٤٢،٩٣٥،٦٣١    ٤٥،١٤٧،١٠٨   السنة/ في نھاية الفترة

      
      من أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خ;ل الدخل الشامل ا9خر: غير محققة أرباح  /(خسائر)

        
 ٢٢،٤٧٨،٤٢٥    ٢٣،٣٨٠،٣٤٣  السنة /الفترة في بداية

  ٩٠١،٩١٨         )١٧،١٢١،٦٥٩(   السنة /صافي الحركة خ;ل الفترة

  ٢٣،٣٨٠،٣٤٣    ٦،٢٥٨،٦٨٤  السنة /في نھاية الفترة

  ٦٦،٣١٥،٩٧٤   ٥١،٤٠٥،٧٩٢  



 

         

   

 

  
  وعة فتيحي القابضةشركة مجم

   (شركة مساھمة سعودية)
  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
 
 
  

  ، صافيممتلكات وآPت ومعدات  -٨

 

  أراضي  

  

  

  مباني

  

  

  ديكور

  

  

  وسائل نقل

  

  

  آPت

    
أجھزة رقابية 

اجھزة ومصاعد و
  تكييف

  

  

  تجھيزاتوأثاث 

  
  
على  تحسينات

  أماكن مستأجرة

  

  

   مشاريع تحت التنفيذ

  

  إجمالي

                           التكلفة

 ٣٦٢،٨٤٠،٨٩٧  ٦٠٣،٣١٩  ١،٤٣٠،٣٧٦  ٣٢،٠٨١،٣٠٢  ٣٣،٣١٣،٤٩٤  ١٢،١٥١،٩٣٤  ٢،٧٨٠،٧١٦  ١٣٦،٨٢٧،٨١٠  ١١٥،٢٦٩،١٠٣  ٢٨،٣٨٢،٨٤٣  م٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

 ٨٤٦،١٣٣  -  -  -  -  -  -  ٨٤٦،١٣٣  -  -  إضافات

 -  )١٦٠،٧٥٦(  -  ١٣٦،٧٠٧  -  -  -  ٢٤،٠٤٩  -  -  محول من مشاريع تحت التنفيذ

 ٣٦٣،٦٨٧،٠٣٠  ٤٤٢،٥٦٣  ١،٤٣٠،٣٧٦  ٣٢،٢١٨،٠٠٩  ٣٣،٣١٣،٤٩٤  ١٢،١٥١،٩٣٤  ٢،٧٨٠،٧١٦  ١٣٧،٦٩٧،٩٩٢  ١١٥،٢٦٩،١٠٣  ٢٨،٣٨٢،٨٤٣  م٢٠١٨ يونيو ٣٠الرصيد في 

                     المتراكم اAستھ�ك

 ٢٨٠،٣٢٢،٧٦٢  -  ٧١٩،٢٨٣  ٢٧،٧٠٩،٠٤٨  ٣٠،٦٧١،٥١٧  ١٠،٩٦٩،٢٩٢  ٢،٦٨٥،٦٢٢  ١٢١،٤٣٩،٠٨٥  ٨٦،١٢٨،٩١٥  -  م٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

 ٦،٨٥٥،٤٣١  -  ٥٨،٥٩١  ٥١٧،٠٥٨  ٥٦٢،٦٠١  ٣١٦،١٥٨  ٣٤،٩٢٦  ٤،٣٨٢،٨١٩  ٩٨٣،٢٧٨  -  إضافات

 ٢٨٧،١٧٨،١٩٣  -  ٧٧٧،٨٧٤  ٢٨،٢٢٦،١٠٦  ٣١،٢٣٤،١١٨  ١١،٢٨٥،٤٥٠  ٢،٧٢٠،٥٤٨  ١٢٥،٨٢١،٩٠٤  ٨٧،١١٢،١٩٣  -  م٢٠١٨ يونيو ٣٠الرصيد في 

                       :صافي القيمة الدفترية كما في

 ٧٦،٥٠٨،٨٣٧  ٤٤٢،٥٦٣  ٦٥٢،٥٠٢  ٣،٩٩١،٩٠٣  ٢،٠٧٩،٣٧٦  ٨٦٦،٤٨٤  ٦٠،١٦٨  ١١،٨٧٦،٠٨٨  ٢٨،١٥٦،٩١٠  ٢٨،٣٨٢،٨٤٣  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠

 ٨٢،٥١٨،١٣٥  ٦٠٣،٣١٩  ٧١١،٠٩٣  ٤،٣٧٢،٢٥٤  ٢،٦٤١،٩٧٧  ١،١٨٢،٦٤٢  ٩٥،٠٩٤  ١٥،٣٨٨،٧٢٥  ٢٩،١٤٠،١٨٨  ٢٨،٣٨٢،٨٤٣  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  

  

  

  

١٦/١٩  



 

         

   

 

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة ات مختارة حول إيضاح
  م ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  

  رأس المال   -٩

ريـال سعودي  ١٠مليون سھم قيمة كل سھم  ٥٥م يتألف رأس المال من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في 
 كامل.مدفوعة بال

  
  احتياطي نظامي - ١٠

ي الدخل السنوي من صاف ٪١٠يجب تجنيب  ،لنظام ا)ساسي للشركةاية وفي المملكة العربية السعود الشركاتوفقاً )حكام نظام 
حتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية العادية وقف ھذا التجنيب عندما يبلغ مجموع ا<حتياطي على ا)قل إلى ا>

  من رأس المال. ٪٣٠
 

   غير المسيطرةالملكية  حقوق -١١ 

المسيطرة ذلك الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة للمجموعة والتي تم  غير الملكيةحقوق تمثل 
خر الشامل ا9الخسائر والدخل  وأقائمة ا)رباح وفي  المختصرة الموحدة ا)وليةفي قائمة المركز المالي عرضھا كبند مستقل 

بصورة مستقلة عن حقوق الملكية  المختصرة ا)ولية الموحدةالملكية قائمة التغيرات في حقوق وفي الموحدة المختصرة  ا)ولية
 في الشركة ا)م.

 

  صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين ـ ١٢ 

  إن الحركة في التزام المنافع المحددة كما يلي: ،فقط على التزام المنافع المحددة إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل
  

  م٢٠١٨ يونيو ٣٠  

  (غير مراجعة)

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ( مراجعة)

  ٢٠،٠٩٨،٧٤٠  ١٥،٨٥٢،٥٩٨  الرصيد ا<فتتاحي
      

      المدرج ضمن قائمة ا,رباح اوالخسائر

  ٢،١٩٢،٢٤٤ ٨٥٠،٧٩٥  تكلفة الفائدةو تكلفة الخدمة الحالية
      

      قائمة الدخل الشامل اTخرالمدرج ضمن 

  )٣٥٥،٤٧٠( -  (ا)رباح) / الخسائر ا>كتوارية 

    الحركة في النقد

  )٦،٠٨٢،٩١٦(  )١،٨٠٤،٨٤٢(  المكافأة المدفوعة
      

  ١٥،٨٥٢،٥٩٨  ١٤،٨٩٨،٥٥١  الرصيد 

  

  ين با<ستناد الى استقراء )غراض إعداد التقارير ا)ولية الربعية ، تم قياس صافي التزامات المنافع المحددة للموظف 
  التقييم ا>كتواري الذي تم اجرائه في نھاية السنة السابقة. 

  
  :  كما يلي ا)ولية الموحدة المختصرة الخسائرأو تم إثبات المصاريف ضمن البنود التالية فى قائمة ا<رباح 

  

  م٢٠١٨ يونيو ٣٠  

  (غير مراجعة)

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ( مراجعة)

 ١٣٤،٩٣٠ ٦٢،٩٩٨  تالمبيعاتكلفة 

 ١،٠٨٦،١٦٣ ٤١٨،٦١٢  وتوزيعمصاريف بيع 

  ٩٧١،١٥١  ٣٦٩،١٨٥  عمومية و إداريةمصاريف 

  ٢،١٩٢،٢٤٤ ٨٥٠،٧٩٥ 
  

١٧/١٩  



 

         

   

 

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) لمالية ا,ولية الموحدة المختصرةالقوائم اإيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)

  
   ربحية السھم -١٣ 

يتم احتساب الربح ا)ساسي والمخفض للسھم من صافي الدخل للفترة وذلك بقسمة صافي الدخل للفترة العائد إلى المساھمين في 
    ضة تساوي الربح ا)ساسي للسھم.الشركة ا)م على المتوسط المرجح لعدد ا)سھم العادية. إن ربحية السھم المخف

  يعكس الجدول التالي بيانات صافي الدخل للفترة وعدد ا)سھم المستخدم في احتساب الربح ا)ساسي والمخفض للسھم: 
  

 
 

  لفترة الث�ثة أشھر المنتھية
  يونيو ٣٠في 

  لفترة الستة أشھر المنتھية
  يونيو ٣٠ في

 م٢٠١٨   
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٧
 )غير مراجعة(

 م٢٠١٨
  )غير مراجعة(

 م٢٠١٧ 
  )مراجعةغير (

          

  ٢٥،٠٤٩،٧٩٦  ١٥،١٢٥،٣٨٠  ١٣،١١١،٨٥٦  ١٣،٦٢٩،٢٧٤  ربح الفترة العائد للمساھمين في الشركة ا)م

  ٥٥،٠٠٠،٠٠٠  ٥٥،٠٠٠،٠٠٠  ٥٥،٠٠٠،٠٠٠  ٥٥،٠٠٠،٠٠٠  (سھم) رجح لعدد ا)سھم العادية القائمةالمتوسط الم

الفترة  دخلم من الربح ا)ساسي والمخفض للسھ
  في الشركة ا)م  العائد للمساھمين

٠،٢٤  ٠،٢٥  
  

٠،٢٨  
  

٠،٤٦  

          
 

  

  أھداف وسياسات إدارة المخاطر  ـ  ١٤

�ود آدار من خ;ل المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتُ ��اً للقي��ا وفق��م متابعتھ��ا ث��م تقييمھ��اطر ث��د المخ��ن تحدي��ون م��لة تتك��ة متواص�لي
�دة��رى المعتم��وابط ا)خ��بةوالض��رورية بالنس��اطر ض��ة إدارة المخ��اح . إن عملي��ق أرب��ى تحقي��ة عل��درة المجموع��ة  ان .لق�المجموع

  معرضة لمخاطر السوق ومخاطر العم;ت ومخاطر ا<ئتمان ومخاطر السيولة.
  

  مخاطر السوق
�;ث إن مخاطر السوق ھي مخاطر تذبذب القيمة العادلة لiدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتت��وق ث��عار الس�ضمن أس

�اطر ��ل مخ��رى مث��عار ا)خ��اطر ا)س��لع ومخ��عر الس��اطر س��ة ومخ��اطر العمل��ة، ومخ��عار العمول��اطر أس�أنواع من المخاطر ھي: مخ
�ي ��وق ھ��اطر الس��أثر بمخ��ي تت��ة الت��ة. إن ا)دوات المالي��وق الملكي��عار أدوات حق��دخل أس��;ل ال��ن خ��ة م��ة العادل��ة بالقيم�ادوات ملكي

  .الشامل ا9خر
  

  خاطر العم�تم
�اطر ��ة لمخ��ة معرض��ة. إن المجموع��;ت ا)جنبي��رف العم��عار ص��ات أس��ة لتقلب��ة نتيج�تتمثل مخاطر العم;ت في تذبذب قيمة أداة مالي
�ز ��ة تترك��ا)دوات المالي��ة ب��ة المرتبط��ات العمل��ة بتقلب��اطر المتعلق��ة. إن المخ��ا العادي�تقلبات أسعار صرف العم;ت خ;ل دورة أعمالھ

�ي في تقلبات ال��ز ف��ھم تترك��وق ا)س��ي س��ية ف��ة الرئيس��تثمارات المجموع��ث أن اس�عملة الخاصة باستثمارات المجموعة الخارجية، حي
�ادية ��اع ا<قتص��اً لiوض��رى طبق��رة )خ��ن فت��ري م��ه المص��رف الجني��عر ص��ة بس��ا العادل��أثر قيمتھ��الي تت��رية وبالت��ة المص�البورص

 ن معظم استثماراتھا )غراض استراتيجية طويلة ا)جل.والسياسية بجمھورية مصر العربية. تعتبر المجموعة أ
  

  مخاطر اPئتمان
�ل ��ة. تعم��ارة مالي��ر خس��رف ا9خ��د الط��ي تكب��بب ف��ه والتس��اء بالتزام��ي الوف��ة ف��ي أداة مالي��رف ف��اق ط�تتمثل مخاطر ا<ئتمان في اخف

  ظراً )ن مبيعات المجموعة نقدية.المجموعة على الحد من مخاطر ا<ئتمان. تعتقد ا>دارة أن مخاطر ا<ئتمان محدودة ن
  

  مخاطر السيولة
�ة ��تم مراقب��تحقاقھا. ت��ال اس��ة ح��ات المالي��ة بالمطلوب��ا المتعلق��ة التزاماتھ��ى مقابل��ة عل��درة المجموع��دم ق��ي ع��يولة ف��اطر الس��ل مخ�تتمث

  مات حال نشوئھا.احتياجات السيولة على أساس شھري وتعمل ا>دارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزا
  

  
١٨/١٩  



 

         

   

 

  شركة مجموعة فتيحي القابضة
   (شركة مساھمة سعودية)

  

  (غير مراجعة) القوائم المالية ا,ولية الموحدة المختصرة إيضاحات مختارة حول 
  م ٢٠١٨يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  (بالJ السعودي)
  
  

  

�مبر  ٣١م (٢٠١٨يونيو  ٣٠مليون _ سعودي كما في  ٣١،٢والبالغة  تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة�م: ٢٠١٧ديس
�ة الشرعيةالزكاة مخصص دائنة أخرى وأرصدة و ونتجاري وندائنمليون _ سعودي)، من  ٣٠،٧��ة الفعلي�. من المتوقع من الناحي

�;ل ��ة خ��ات المالي��ذه المطلوب��ع ھ��داد جمي��تم س��ة المر ١٢أن ي��اريخ قائم��ن ت��ھراً م��الي ش��ز الم��ةك��دة  ا)ولي��رةالموح��ع  المختص�وتتوق
  المجموعة أن يكون لديھا أموال كافية للقيام بذلك.

  

�ة ��ة والبالغ��ة للمجموع��ر المتداول��ة غي��ات المالي��ون المطلوب��ي  ١٤،٩تتك��ا ف��عودي كم��ون _ س��و  ٣٠ملي��مبر  ٣١م (٢٠١٨يوني�ديس
�وظفين  التزامات المنافعصافي مليون _ سعودي) من  ١٥،٨م: ٢٠١٧��ددة للم��افع المح��ات المن�المحددة للموظفين. يتم سداد التزام

  وفقاً للتوقيتات الفعلية <نتھاء فترة خدمة الموظفين.
  

  مخاطر أسعار ا,سھم
�ة ��ف القيم��ي تكتن��بابية الت��ن الض��ئة ع��ة والناش��ھم المتداول��ي ا)س��تثماراتھا ف��ى اس��وق عل��عار الس��اطر أس��ة لمخ��ة معرض�المجموع

iسھم المتداولة. يتم رفع تقارير عن ا<ستثمار في ا)سھم المتداولة إلى ا>دارة العليا بصورة منتظمة.المستقبلية ل  
  

  إدارة مخاطر رأس المال
�امي من رأس المال  تتكون حقوق الملكيةلغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعة ��اطي النظ��ركة وا<حتي��اھمي الش��ى مس��د ال�العائ

�اةا)م ��يم واحت وا)رباح المبق��اطي تقي��ر.ي��امل ا9خ��دخل الش��;ل ال��ن خ��ة م��ة العادل��ة بالقيم��ن إدارة  ادوات ملكي��ي م��دف الرئيس�إن الھ
  .الملكيةرأس المال ھو تعظيم حقوق 

  

�ل ��ن أج��ة. وم��دات المالي��ات التعھ��ادية ومتطلب��روف ا<قتص��ي الظ��رات ف��وء التغي��ي ض��ال ف��ل رأس الم��دل ھيك��ة وتع��دير المجموع�ت
  مال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات ا)رباح للمساھمين أو إصدار أسھم جديدة. الحفاظ على ھيكل رأس ال

  

�ى ��ال. تبق��اطر رأس الم��ع إدارة مخ��ل م��ا يتص��ا بم��ي تحقيقھ��د<ت ينبغ��ددة أو مع��داف مح��ال بأھ��ل رأس م��ة ھيك��دى المجموع��يس ل�ل
�ة  ا<ستراتيجية الكلية للمجموعة كما ھي عليه دون تغيير عن السنة��وق الملكي��ن حق��ة م��ال للمجموع��ل رأس الم�الماضية. يتكون ھيك

�اة ��اح المبق��امي وا)رب��دخلو(التي تتكون من رأس المال وا<حتياطي النظ��;ل ال��ن خ��ة م��ة العادل��ة بالقيم��يم أدوات ملكي��اطي تقي� احتي
  الشامل ا9خر).

  

  

 المختصرةالموحدة  ا,وليةاعتماد القوائم المالية   -١٥

  م .٠٨/٠٨/٢٠١٨من قبل مجلس إدارة الشركة فى  قوائم المالية ا)ولية الموحدة المختصرةالاعتمدت ھذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٩/١٩  


