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 بضةلقاحي ايفت شركة مجموعة
 ية(ودعس ة)شركة مساهم
 

 )غير مراجعة(القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مختارة حول  إيضاحات
 م 2202مارس  31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

 

 

 التكوين والنشاط -1

لسعودية ا ةيبرة في المملكة العمسجل ةعوديشركة مجموعة فتيحي القابضة )"الشركة" أو "الشركة األم"(  ي شركة مسا مة س
الصادر في مدينة جدة  4030085128 ـ والسجل التجاري رقم 1418رمضان  9بتاري   1058و القرار الوزاري رقم بموج

 م(.1992فبراير  5 ـ )المواف  1412شعبان  2بتاري  
 تتمثل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة فيما يلي:

ضةة، إسةتثمار أمةوال الشةركات التابعةة للشةركات القابضةة، لشةركات القابل ةعةباات التدارة الشركضة )إبالقاتتمثل أنشطة الشركات  .أ
امتالل العقارات والمنقوالت الالزمة للشركات القابضة، تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشةركات التابعةة للشةركات القابضةة، 

ة للشةركات التابعةة للشةركات لكيةة الصةناعيلما قولقابضةة، تةأجير حقةكات ارللشة امتالل حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعةة
 القابضة(. 

 البيع بالجملة للك و والمعادن الثمينة، البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة. .و

 بيع وشرا  المعادن الثمينة واالحجار الكريمة. .ج

 مة.يالكراستيراد وبيع وشرا  المعادن الثمينة واالحجار  .د

 الصاغة(.) يلحلورش لحام وتلميع ا . 

 رة الكترونية.تجا .و

 البيع بالجملة للسجاد والموكيت.  .ز

 والكاكاو. ةالتوالبيع بالتجزئة للشوك . 

 البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات والمفارش. .ط

 .األواني المنزليةات، ويلخزفالبيع بالتجزئة لألدوات المنزلية والمشغوالت اليدوية المتنوعة أدوات القطع ، وا .ي

 ألعمال والمشغوالت اليدوية والتحف والهدايا.لتجزئة لع بابيلا .ل

 البيع بالجملة للحقائو. .ل

 البيع بالجملة لألواني المنزلية وملحقات الموائد. .م

 البيع بالجملة للهدايا والكماليات. .ن

 المزادات في غير المحالت. . 

التنظيف العام للمباني، أنشطة خةدمات أنشطة خدمات ، لمرلبالبخار وتسخين اباني مف التنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشا ، تنظي .ع
السةباحة، رعايةة وصةيانة المنتز ةات والحةدائ  ألغةراض اإلسةكان العةام، رعايةة وصةيانة  صةيانة المبةاني، تنظيةف وصةيانة بةرل

 .رق السريعةلطا تااية وصيانة منتز ا، رع وغيرمناظر المباني والحدائ  المنزلية وحدائ  االسقف وواجهات المباني الخاصة 
 

إن العنةوان المسةةجل للشةةركة  ةو مبنةةى شةةركة مجموعةة فتيحةةي القابضةةة، طرية  المدينةةة، شةةمال امةارة منطقةةة مكةةة المكرمةةة، ص.و 
 م، المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة.21461، جدة 2606

 
 

 ةماليأسس إعداد القوائم ال -2

 بيان االلتزام 2-1

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ة الموحدة المختصرةة األوليائم الماليقوال دادعتم إ
 "(.محاسبين )"الهيئةمراجعين والالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية لل

 

جميةع المعلومةات واإلفصةاحات المطلوبةة للمجموعةة الكاملةة مةن القةوائم الماليةة  لمختصةرة ية الموحدة اولاأل ةالقوائم الماليال تتضمن 
ديسةمبر  31المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجو أن يتم قرا تها بالتواف  مةع القةوائم الماليةة الموحةدة للمجموعةة كمةا فةي 

 قةةد  م2022مةةار   31. اضةةافة لةةكلل، فةةان نتةةائج الفتةةرة الموحةةدة المنتهيةةة فةةي ية االخيةةرة"(نوسةةال ة"القةةوائم الماليةةة الموحةةد) م2021
 . م2022ديسمبر  31ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 ة()شركة مساهمة سعودي

 

 مراجعة( المختصرة )غيرموحدة ة األولية الليمالا مئالقواضاحات مختارة حول يإ
 م 2022مارس  31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( -2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2
 موعة.ة العرض للمجملوع ةيفيدي، و ى العملة الوظسعولا باللايرالقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تم عرض  ك  

 أساس القياس 2-3
 .اكا ككر خالف كلل ماعدا على أسا  التكلفة التاريخية لمالية األولية الموحدة المختصرةالقوائم اتم إعداد 

 
 أساس التوحيد 2-4

 ( كمةةةا فةةةي ة"وعةةةمجملاشةةةركاتها التابعةةةة )"كة ورللشةةة ةعلةةةى القةةةوائم الماليةةة القةةةوائم الماليةةةة األوليةةةة الموحةةةدة المختصةةةرة تشةةةتمل 
. تتحق  السيطرة عندما تمتلل المجموعة أو يكون لهةا الحة  فةي العوائةد المتغيةرة نتيجةة معامالتهةا مةع الشةركة م2022مار   31

بهةا.  مسةتثمرلركة االمستثمر بها، ويكون لدى المجموعة القةدرة علةى التةأثير فةي  ةك  العوائةد مةن خةالل ممارسةة نفوك ةا علةى الشة
 كا ـ وفقط إكا ـ كان لدى المجموعة:ى المنشأة المستثمر بها إوعة تسيطر علجملما نإفوبشكل خاص 

 

نفةوك علةى المنشةأة المسةتثمر بهةا )مثةل: حقةوق قائمةة تعطةي المجموعةة القةدرة الحاليةة لتوجيةم النشةاطات كات الصةلة بالمنشةةأة  •
 المستثمر بها(.

 مر بها.منشأة المستثالع م لارجة االشتغيرة نتيائد متوعلى عح  أو حقوق الحصول  •
 القدرة على استخدام نفوك ا على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائد ا. •

 

بشكل عام،  نال افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلةى السةيطرة. ومةن أجةل تعزيةز  ةكا االفتةراض وعنةدما يكةون لةدى 
ركة المسةتثمر بهةا، فةإن المجموعةة تأخةك فةي االعتبةار شابهة فةي الشةم وققح وأية حقوق التصويت ن غالبمأقل  المجموعة مستوى

جميةةع الحقةةائ  والظةةروف كات الصةةلة عنةةد تقيةةيم مةةا إكا كةةان لةةدى المجموعةةة نفةةوكاً علةةى المنشةةأة المسةةتثمر بهةةا، و ةةك  الحقةةائ  
 والظروف تشمل ما يلي:

 

 .المستثمر بهاة ركلشفي ا الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يح  لهم التصويت •
 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •

 

بهةا أم ال عنةدما تشةير الحقةائ  والظةروف أن تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إكا كانت ال تزال تمار  سيطرة على المنشأة المستثمر 
ر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيةد الشةركة التابعةة اعتبةاراً مةن تةاري  سةيطرة المجموعةة علةى أكثر من عناصو أ صر نال تغيراً في عن

ف يرات والمصةةالشةةركة التابعةةة وتسةةتمر حتةةى زوال السةةيطرة علةةى الشةةركة التابعةةة. يةةتم إدراج الموجةةودات والمطلوبةةات واإليةةرادا

مةن تةاري  اسةتحواك المجموعةة المختصرة ئم المالية األولية الموحدة القواترة في الف لالخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خال
 على السيطرة وحتى تاري  فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. 

 

ر ة والحقةوق غيةجموعلمالشامل اآلخر بين المسا مين في الشركة األم لدخل ن عناصر اليتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر م
المسيطرة حتى لو أن  كا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة، وإكا تطلو االمر يةتم إجةرا  تعةديالت علةى 

ركة التابعةة مةن أجةل التوفية  بةين سياسةاتها والشةشةركة األم ين الالقوائم المالية للشركات التابعة في حالة وجةود فروقةات جو ريةة بة
ف يراحقةةوق الملكيةةة واإليةةرادات والمصةةسةةبية والسياسةةات الماليةةة للمجموعةةة. يةةتم اسةةتبعاد جميةةع الموجةةودات والمطلوبةةات وحاالم

 ية.المالوالتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم 
 

 ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية. كية أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة والعالجتتم م
 

إكا فقةةدت المجموعةةة السةةيطرة علةةى شةةركة تابعةةة فإنهةةا تقةةوم باسةةتبعاد الموجةةودات )بمةةا فيهةةا الشةةهرة إن وجةةدت( والمطلوبةةات وأي 
أو  الةربحقائمةة ي فة تسجيل أي ربةح أو خسةارة ناتجةة عةن فقةد السةيطرة ويتمة التابعة الشركمكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة ب

 الموحدة المختصرة. ويتم تسجيل أي حصة من االستثمار محتفظ بم بالقيمة العادلة. رةالخسا
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( تصرة )غيرالمخة الموحدة وليالقوائم المالية األإيضاحات مختارة حول 
 م 2202 رسما 31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس إعداد القوائم المالية )تتمة( - 2
 

 )تتمة( أساس التوحيد 2-4
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 
 
 

 اسم الشركة

 
 
 

 بلد التأسيس

 ملكيةالنسبة 
كما في  المباشرة

مارس  31
 م2022

 ملكيةالبة نس
كما في  اشرةالمب

ديسمبر  31
 م2021

 
 
 

 النشاط

فتيحةةةي للتجزئةةةةة ة شةةةرك
 شركة شخص واحد

جدة ـ المملكة 
العربية 
 السعودية

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

ات التجميةل وأدو في العطةور جزئةتجارة الجملة والت
الم سةةةاعات( أقةةةزاريةةر أوالهةةدايا )والعةةةات كباكةةةات 

وتجةةةارة الجملةةةة فةةةي الكريسةةةتال الصةةةيني والتحةةةف 
واألوانةةةي المنزليةةةة المطلوبةةةة والمنتوجةةةات الجلديةةةة 

تجةةةارة ووالمناشةةف والبياضةةةات والمالبةة  الجةةةا زة 
الجملةةة فةةي المةةواد الغكائيةةة بانواعهةةا واقامةةة وانشةةا  

 التجارية. راكزالم
ة تةةوطين السةةعودية شةةرك

 للصيانة والتشغيل
لكة ممجدة ـ ال

العربية 
 السعودية

تنظيف المباني الجديةدة بعةد االنشةا ، تنظيةف المبةاني  مباشرة ٪100 مباشرة 100٪
بالبخةةار وتسةةخين الرمةةل، أنشةةطة خةةدمات التنظيةةف 

نشطة خدمات صيانة المبةاني، تنظيةف أالعام للمباني، 
يانة المنتز ةةات ة وصةةيةةسةةباحة، رعال الوصةةيانة بةةر

، رعايةةة وصةةيانة اموالحةةدائ  ألغةةراض االسةةكان العةة
منةةاظر المبةةاني والحةةدائ  المنزليةةة وحةةدائ  االسةةقف 
وواجهات المباني الخاصةة وغير ةا، رعايةة وصةيانة 

 منتز ات الطرق السريعة.
 

 استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة - 3

خدام أحكام وتقديرات وافتراضات تةؤثر فةي تطبية  ستلية الموحدة المختصرة للمجموعة من االدارة ااألو ئم الماليةلقوايتطلو إعداد ا
واإلفصةةاحات المرفقةةة واإلفصةةا  عةةن ف يراوالمصةةالسياسةةات المحاسةةبية والمبةةالر المدرجةةة للموجةةودات والمطلوبةةات واإليةةرادات 

 ات.قديرتعن  ك  ال علية. قد تختلف النتائج الفالمحتملةالمطلوبات 
 

 ة وطةةرق االحتسةةاو والمصةةادر مجموعةةدمتها االدارة عنةةد تطبيةة  السياسةةات المحاسةةبية للتخان األحكةام والتقةةديرات الهامةةة والتةةي اسةة
 فةي هيةة الهامة لحاالت عةدم التأكةد مةن التقةديرات كانةت مماثلةة لتلةل المبينةة فةي القةوائم الماليةة الموحةدة السةنوية االخيةرة للسةنة المنت

 .م2021بر مديس 31
 

 المعايير الحالية لىالمعايير والتفسيرات والتعديالت ع -4

( ومةع كلةل فةإن عةدداً مةن التعةديالت علةى المعةايير IASBال توجد معايير جديدة تم إصدار ا عةن مجلة  معةايير المحاسةبة الدوليةة )
ة و ال يوجةود أثةر جةو ري لهةا علةى عية للمجموالسنوة الموحدة م والتي تم شرحها في القوائم المالي2022يناير  1سارية اعتباراً من 

 وائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة.لقا

 استثمارات في شركات زميلة -5

 تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:

 
 
 

 
 

 بلد التأسيس

  
النشاط 
 الرئيسي

 نسبة ملكية ٪ 

 

 مارس 31
 م2022

  )غير مراجعة(

 رديسمب 31
 م2021
 (ة)مراجع

 مارس 31
 م2022

 
 

 مارس 31
 م2021

 شركة المركز الطبي الدولي 
 المملكة العربية
 السعودية

 
 

إدارة وتشغيل 
 المستشفيات

 
 19,25٪  19,25٪  216,315,744  208,058,571 

         216,315,744  208,058,571 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
 عودية(همة س)شركة مسا

 

 مراجعة( المختصرة )غيرألولية الموحدة ا القوائم الماليةضاحات مختارة حول يإ
 م 2202مارس  31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( استثمارات في شركات زميلة -5
 

 تتكون الحصة من نتائج أعمال الفترة كما يلي:

 للفترة المنتهية في 

 رسما 31 
 م2022

  راجعة()غير م 

 مارس 31
 م2021

 )غير مراجعة( 

 7,480,881  8,257,173  شركة من نتائج أعمال شركة المركز الطبي الدوليالحصة 

 8,257,173  7,480,881 

 

 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق استثمارات في أدوات   -6

 مارس 31 
 م2022 

 )غير مراجعة(

ر ديسمب 31 
 م2021
 (ة)مراجع

    التكلفة
 98,782,805  118,609,241 السنة  /ترةلففي بداية االرصيد 

 20,252,196  11,519,997 السنة / خالل الفترةإضافات 

 (425,760)  - السنة / خالل الفترةإستبعادات 

 118,609,241  130,129,238 السنة /  في نهاية الفترةالرصيد 

    

دوات حقوق أن استثمارات في مر محققة باح غيأر / سائر(خ)
 لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرباملكية 

   

 3,736,019  34,926,642 السنة  /في بداية الفترةالرصيد 

 31,222,702  (19,103,614) السنة  /صافي الحركة خالل الفترة

 عادلة منيمة الملكية بالقتحويل مكاسو من استبعاد إستثمارات حقوق ال
 (32,079)  -   المبقاةباخر الى االرخالل الدخل الشامل اآل

 34,926,642  15,823,028 السنة  /الفترةفي نهاية الرصيد 

 153,535,883  145,952,266 السنة  /القيمة الدفترية في نهاية الفترةصافي 
 

 .حصص الملكية جميعها مدرجة في األسواق المالية -

 
 مخزون -7

 مارس 31 
 م2022

 ير مراجعة(غ)

ديسمبر  31 
 م2021

 ة(جع)مرا

 95,686,688  85,437,630 مجو رات ومشغوالت ك بية

 5,502,681  6,500,110 خامات ك و ومجو رات

 1,640,951  1,742,778 بضائع متنوعة

 428,104  428,104 تحت التصنيع لدى الغير  خامات ك و

 52,988  69,048 علو وأدوات تغليف

 94,177,670  103,311,412 
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 ة فتيحي القابضةوعشركة مجم
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( المختصرة )غيرالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات مختارة حول 
 م 2202مارس  31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 (صافي)بال ة أخرىذمم مدينة تجارية وأرصدة مدين -8
مارس  31 

 م2022
 ر مراجعة(ي)غ

ديسمبر  31 
 م2021
 (عة)مراج

 16,267  15,090 كمم مدينة تجارية

 683,244  2,375,019 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 228,106  353,823 دفعات مقدماً للموردين

 1,520,478  1,520,478 مستح  من بيع شركة تابعة

 585,216  827,157 مدينون آخرون 

 5,091,567  3,033,311 

 (16,447)  (16,447) م: مخصص  بوط في القيمةصيخ

 5,075,120  3,016,864 

 

  ي كما يلي: بوط القية إن حركة مخصص 

مارس  31 
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 
 م2021

 )مراجعة(

 43,871  16,447 السنة  الفترة / الرصيد في بداية 

 (27,424)  - ة  السن/  الفترةالل مبالر مشطوبة خ

 16,447  16,447 السنةالفترة / لرصيد في نهاية ا

 
 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى -9

مارس  31 
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 
 م2021

 )مراجعة(

 3,404,333  6,270,806 كمم دائنة تجارية

 3,007,550  3,490,999 مصاريف مستحقة

 1,628,727  2,271,757  العمال  مقدماً مندفعات 

 2,190,927  2,422,050 كمم دائنة أخرى

 14,455,612  10,231,537 

 
  زكاة مستحقة -10

مارس  31 
 م2022

 (غير مراجعة(

ديسمبر  31 
 م2021
 ()مراجعة

 7,954,117  5,973,547 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 3,964,665  300,000 ةالسن / المكون خالل الفترة

 1,197,706  - وات سابقةنالمكون عن س

 (7,142,941)  - السنة / ل الفترةخالالمدفوع 

 5,973,547  6,273,547 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( رالمختصرة )غيلموحدة القوائم المالية األولية اإيضاحات مختارة حول 
 م 2202مارس  31رة المنتهية في تللف

 لاير السعودي(ال)ب
 

 )تتمة( زكاة مستحقة -01
 

 الموقف الزكوي
 

 السةةةنة المنتهيةةةة فةةةي مةةةن م، و2015  م حتةةةى1999ديسةةةمبر  31انهةةةت المجموعةةةة وضةةةعها الزكةةةوي للسةةةنوات المنتهيةةةة فةةةي  -
 م2020حتى  م2018ديسمبر  31

م وحصةلت علةى شةهادة الزكةاة 2017وم 2016ديسةمبر  31تين المنتهيتةين فةي نالزكةويين للسة نم االقةراريوعة بتقديقامت المجم -
 م.2017غير المقيدة لعام 

بإصةدار الةربط الزكةوي للسةنتين المةككورتين اعةال  والةكي أظهةر فروقةات زكةاة مسةتحقة  والضريبة والجمارللزكاة ا يئة قامت  -
 ودي.ريـال سع 2,001,223بمبلر 

 عال .أ الربط الزكوي للسنتين المككورتين ىديم إعتراض علقالشركة بت قامت -
 برفض اعتراض الشركة للسنتين المككورتين اعال . والضريبة والجمارللزكاة اقامت  يئة  -
قةرار  بتصعيد اإلعتراض المةككور إلةى لجنةة الفصةل فةي المخالفةات والمنازعةات الضةريبية للنظةر فيةم وإصةدارقامت المجموعة  -

 راسة من قبل اللجنة حتى تاريخم.د يزال تحت الالنم، والكي بشأ
كمةا ت المجموعة بتقديم إقرار ا الزكوي وقامت بسداد الزكاة المستحقة عن حصتها في االسةتثمار الخةارجي للسةنة المةككورة. امق -

 .م2021ة الزكاة غير المقيدة لعام حصلت المجموعة على شهاد

 
                                                             أخرى ()مصاريف / إيرادات -11

 مارس 31لفترة المنتهية في ل 

 م2022 
 غير مراجعة((

 م2021 
 غير مراجعة((

 (15,568)  (11,029) عقود ايجار  -فوائد تمويلية مدينة 

 48,298  250,752 إيرادات أخرى

 (250,858)  (60,500) مصاريف أخرى

 179,223  (218,128) 

 
 م هربحية الس -21

للفترة العائد إلى المسا مين في  الربحالدخل للفترة وكلل بقسمة صافي  ض للسهم من صافيخفيتم احتساو الربح األساسي والم
  ي للسهم.الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. إن ربحية السهم المخفضة تساوي الربح األساس

 

 األسهم المستخدم في احتساو الربح األساسي والمخفض للسهم:  ددنات صافي الدخل للفترة وعتالي بيالك  الجدول ايع
  
 مارس 31لفترة المنتهية في ل 

 م2022 
 غير مراجعة((

 م2021 
 غير مراجعة((

 130,106,386  7,652,522 ربح الفترة العائد للمسا مين في الشركة األم

 55,000,000  27,500,000 القائمة )سهم( العادية ملعدد األسه رجحلمتوسط الما

 2,37  0,28 الربح األساسي والمخفض للسهم من دخل الفترة العائد للمسا مين في الشركة األم 
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 ة(مراجع المختصرة )غير حدةولية الموالقوائم المالية األإيضاحات مختارة حول 
 م 2202مارس  13للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(

 
 رأس المال  -13

مارس  31 
 م2022

 غير مراجعة ((

ديسمبر  31 
 م2021

 )مراجعة (

 275,000,000  275,000,000 لاير سعودي للسهم الواحد 10مليون سهم قيمة كل سهم 27,5

 
مليون لاير  275٪ ليصبح 50بنسبة  مالالم، بتخفيض رأ  2021ر  ما 4م المنعقد بتاري  اعرة في اجتمأوصى مجل  اإلدا
 مليون سهم. 27.5مليون سهم ليصبح  55مليون لاير سعودي عن طري  تخفيض عدد األسهم من  550سعودي بدالً من 

 

ي القابضة ة على طلو مجموعة فتيحقضمن الموافم أعلنت  يئة السوق المالية عن صدور قرار ا المت2021يونيو  7وبتاري  
( 55,000,000( لاير وبالتالي تخفيض عدد األسهم من )275,000,000( لاير إلى )550,000,000ن )ها ملبتخفيض رأسما

في  ( سهم. وقد تم الحصول على موافقة المسا مين على تفاصيل عملية تخفيض رأسمال الشركة27,500,000سهم إلى )
أ  المال بنهاية فك قرار الجمعية غير العادية بتخفيض رقد نوم. 2021يوليو  7بتاري  غير العادية المنعقد  ةمعية العاماجتماع الج

 .م2021سبتمبر  5يوماً( بتاري   60عتراض الدائنين )البالغة إخر يوم من فترة آ
 

سمبر دي 31ريـال سعودي ) 10مة كل سهم مليون سهم، قي 27,5م من 2022 مار  31وبناً  عليم، يتكون رأ  المال كما في 
 لاير سعودي(. 10قيمة كل سهم سهم، مليون  27.5م: 2021

 
 مع األطراف ذات العالقة لمعامالتا -41

تمثل األطراف كات العالقة كبار المسا مين وأعضا  مجل  اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدار  أو يمار  
 فترةكة المركز الطبي الدولي )شركة زميلة( خالل الإلى شرعات المجموعة يبلغت مبقد جهات، ول  ان قبل  كاً  اماً معليها تأثير
 لاير سعودي(. صفر: م2021مار   31لاير سعودي ) 2,720,395مبلر وقدر  

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر  ـ51

ً  ها ثم متابعتهاحديد المخاطر ثم تقييممتواصلة تتكون من تار من خالل آلية شطة المجموعة وتفدأنالمخاطر جز  من  للقيود  وفقا
بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقي  أربا . ان المجموعة  والضوابط األخرى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية

 ن ومخاطر السيولة.مامعرضة لمخاطر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر االئت
 

 مخاطر السوق
ية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق المال و قيمة األدواتمخاطر التي تتعل  بتقلصد بمخاطر السوق اليق

العرض ة وللتغير في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة والتغير في الشعور السائد في السوق وانشطة المضاربنتيجة 
 .والسيولة في السوق األوراق الماليةوالطلو على 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
13/15 



 

     
  

 

 القابضة عة فتيحية مجموشرك
  ركة مساهمة سعودية()ش

 

 مراجعة( المختصرة )غيرية الموحدة القوائم المالية األولإيضاحات مختارة حول 
 م 2202مارس  31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطرـ 51

 لعمالتمخاطر ا
تقلبات أسةعار صةرف العمةالت األجنبيةة. إن المجموعةة معرضةة لمخةاطر نتيجة ل مة أداة ماليةطر العمالت في تكبكو قيتتمثل مخا

بةاألدوات الماليةة تتركةز  ت العملةة المرتبطةةقلبةابات أسعار صرف العمالت خالل دورة أعمالها العادية. إن المخاطر المتعلقة بتتقل
عة الرئيسةية فةي سةوق األسةهم تتركةز فةي ت المجموث أن استثماراالمجموعة الخارجية، حي لخاصة باستثماراتفي تقلبات العملة ا

ادية قتصةةثر قيمتهةةا العادلةةة بسةةعر صةةرف الجنيةةم المصةةري مةةن فتةةرة ألخةةرى طبقةةاً لألوضةةاع االالبورصةةة المصةةرية وبالتةةالي تتةةأ
 ألجل.راض استراتيجية طويلة ااستثماراتها ألغ مهورية مصر العربية. تعتبر المجموعة أن معظموالسياسية بج

 
 االئتمانمخاطر 

زامةم والتسةبو فةي تكبةد الطةرف اآلخةر خسةارة ماليةة. تعمةل تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف فةي أداة ماليةة فةي الوفةا  بالت
 عة نقدية.ن مبيعات المجمواإلدارة أن مخاطر االئتمان محدودة نظراً أل ر االئتمان. تعتقدمخاط المجموعة على الحد من

 
 لةمخاطر السيو
ت الماليةةة حةةال اسةةتحقاقها. تةةتم مراقبةةة ة فةةي عةةدم قةةدرة المجموعةةة علةةى مقابلةةة التزاماتهةةا المتعلقةةة بالمطلوبةةار السةةيولتتمثةل مخةةاط

 ل نشوئها.توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حا ارة على التأكد منل اإلداحتياجات السيولة على أسا  شهري وتعم
 

 

  :م2021ديسةمبر  31) م2022مةار   31سعودي كما فةي  مليون لاير 21 الغةوالبوعة متداولة للمجمن المطلوبات المالية التتكو
. مسةتحقة زكةاةونةة أخةرى وأرصةدة دائ ةتجاريدائنة  كمم  -الجز  المتداول  - مليون لاير سعودي(، من التزامات عقود إيجار 17

 شةهراً مةن تةاري  قائمةة المركةز المةالي الموحةدة 12خالل وبات المالية تم سداد جميع  ك  المطلحية الفعلية أن يمن المتوقع من النا
 وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بكلل. المختصرة

ديسمبر  31) م2022مار   31كما في لاير سعودي  مليون 1,59البالغة الية غير المتداولة للمجموعة وات المتتكون المطلوب

المنافع المحددة للموظفين ( من صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين. يتم سداد التزامات  سعوديلايرمليون  1,52: م2021

 وظفين.وفقاً للتوقيتات الفعلية النتها  فترة خدمة الم

 مخاطر أسعار األسهم

كتنف القيمة المستقبلية ة التي تبياألسهم المتداولة والناشئة عن الضبا استثماراتها فيمعرضة لمخاطر أسعار السوق على جموعة الم
 تثمار في األسهم المتداولة إلى اإلدارة العليا بصورة منتظمة.لألسهم المتداولة. يتم رفع تقارير عن االس

 
 إدارة مخاطر رأس المال
الشركة ي واالحتياطي النظامي العائد الى مسا ممن رأ  المال  جموعة تتكون حقوق الملكيةالم رأ  ماللغرض إدارة مخاطر 

من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأ   ألم واألربا  المبقاة واحتياطي تقييم ادوات ملكية بالقيمة العادلةا
 المال  و تعظيم حقوق المسا مين.

 

أجل الحفاظ  لية. ومنماروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات اللتغيرات في الظ يكل رأ  المال في ضو  ا تعدلجموعة وتدير الم
 موعة توزيعات األربا  للمسا مين أو إصدار أسهم جديدة. على  يكل رأ  المال أو تعديلم من الممكن أن تعدل المج

 

المال. تبقى  دارة مخاطر رأ غي تحقيقها بما يتصل مع إينب معدالت لي  لدى المجموعة  يكل رأ  مال بأ داف محددة أو
وعة من حقوق الملكية  ي عليم دون تغيير عن السنة الماضية. يتكون  يكل رأ  المال للمجم موعة كمامجاالستراتيجية الكلية لل

كية واحتياطي تقييم أدوات مل بقاةبا  الم)التي تتكون من رأ  المال واالحتياطي النظامي العائد إلى مسا مى الشركة األم واألر
 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.بالقيمة ال
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 شركة مجموعة فتيحي القابضة
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 اجعة(مر المختصرة )غيرالقوائم المالية األولية الموحدة حول  إيضاحات مختارة
 م 2202مارس  31للفترة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 مة()تت ة المخاطرأهداف وسياسات إدارـ 51

 
 القيمة العادلة
مطلوبةات فةي معاملةة فةي ظةروف الكي يتم تسةليمم لبيةع أحةد الموجةودات أو يةتم دفعةم لتحويةل أي مةن ال  ي السعر ةلإن القيمة العاد

 تريةة وتقةديرات . وعلى  كا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفلقياتاري  ا اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في
كون فةةي اسةةا  القيةةا  المسةةتند إلةةى السةةوق واإلفتراضةةات التةةي يسةةتخدمها المشةةار عادلةةة علةةىلاالقيمةةة العادلةةة. يقةةوم تعريةةف القيمةةة 

 السوق.
 

 :تناداً الى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلية اسة العادلتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيم

   األدوات المالية.لنشطة لنفا األسعار السوقية المعلنة في األسواق لمستوى االول:ا -
 ت تؤثر علةى القيمةة العادلةة ويمكةن مالحظتهةا بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر فةيالمستوى الثاني: أساليو تقييم تعتمد على مدخال -

 السوق.
شةر فةي اب يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غيةر ممة العادلة والتوى الثالث: أساليو تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيالمس -

 وق.الس
 

 م.2022  ارم 31المستوى الثالث خالل الفترة المنتهية في لم يكن  نال تحويالت ما بين المستوى األول والمستوى الثاني و
 

 ي:ما يل طلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة بإستثنا والمموجودات تدرج جميع ال
 

 الدخل الشامل اآلخر حيث أنها مدرجة في سوق نشط ويتم تقييمها وفقاً من خالل  لةفي أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادستثمارات ا
 .(سعر السهم في تاري  التقريرلمستوى األول )ل

 
 أحداث هامة خالل الفترة - 61

 قيمة عملة جمهورية مصر العربية هبوط
مقابل  ٪17سبة سعر الصرف بن خفاضاً فينا م، سجل الجنيم المصري2022مار   31في ربع المنتهي خالل الشهر األخير من ال

 19,103,614بمبلر  لل خسائر غير محققةونتج عن ك بجمهورية مصر العربيةرات اثمتساال قييمت على اثرما م ودياللاير السع
 .يلاير سعود
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 م.19/05/2022 تاري  دارة فىاإلمن قبل مجل   )غير مراجعة(ختصرة حدة المولية الموألقوائم المالية االاعتمدت  ك  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

15/15 


