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  أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة
 
 

 رئیس مجلس اإلدارة

 

 
 

  

  

  
 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 
 

 
 

 الدكتور/ إبراهیم حسن المدهون

 
 

 عضو مجلس اإلدارة

 
 

 
 

  حسن إخوانعلي الدكتور/ محمد 

  
 

اإلدارة عضو مجلس  

 

 
 

 
 
 

  عبدالملك عبداهللا فتح الدین/ المهندس

 
 

 عضو مجلس اإلدارة

  
 

یمكر  فضل األستاذ/ ماجد ضیاء الدین  
 

 
 

 عضو مجلس اإلدارة

  
  

  / محمد أحمد حسن فتیحيالدكتور
 

 
 

 عضو مجلس اإلدارة

  
 

 السیدة/ مها أحمد حسن فتیحي
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  م٢٠١٥قابضة عن العام المالي تقریر مجلس إدارة شركة مجموعة فتیحي ال

  لمساهمي الشركة السابعة عشرالعادیة  المقدم إلى الجمعیة العامة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
                        المحترمین                        مجموعة فتیحي القابضةشركة مساهمو  /السادة

  
  ،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  
وكذلك أدائها  التقریر السنوي للمجموعة یضع بین أیدیكممجموعة فتیحي القابضة أن شركة یسر مجلس إدارة 

  م.٢٠١٥ المالي عامالخالل 
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  المجموعةنبذة عن 

 
              لمملكة العربیة السعودیة شركة مجموعة فتیحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودیة مسجلة في ا

 ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨هـ، والسجل التجاري رقم ١٤١٨رمضان  ٩بتاریخ  ١٠٥٨بموجب القرار الوزاري رقم 
  م.١٩٩٢فبرایر  ٥هـ، الموافق ١٤١٢شعبان  ٢الصادر في مدینة جدة بتاریخ 

  
ب والمجوهرات وبضائع الرفاهیة م، وهو االسم العریق في مجال تجارة الذه١٩٠٧یعود اسم فتیحي إلى العام 

قمشة من من الهدایا والكریستال والفضیات والتحف وأطقم الصیني والمالبس الرجالي والنسائي واألطفال واأل
فروع . وقد توسعت المجموعة في المجاالت التي تعمل فیها، فلدیها قطاع التجزئة (أجود وأفخر الخامات 

 )،ومملوكي، والورا مانیتي ولوباناشیه ،وتاتو تاتي، وبیبي فتیحيفتیحي،  ٕامو وفتیحز،  ،فتیحياسم  تحمل
وقطاع االستثمار من خالل (شركة صدوق العالمیة لالستثمارات القابضة)، إلى جانب االستثمار في القطاع 

وقطاع  ،مستشفى دار الفؤاد بالقاهرةالطبي عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة وكذلك 
مار العقاري من خالل الشركة التابعة (مدماك الخلیجیة لالستثمار العقاري) والتي لم تبدأ نشاطها االستث

مكة كما توجد بعض الفروع األخرى ب . وتتركز معارض التجزئة في جدة والریاضالتشغیلي حتى اآلن
 ال مقسمة إلىـملیون ری ٥٥٠مجموعة فتیحي القابضة  . ویبلغ رأسمالواألحساء وینبع المدینة المنورة والخبرو 

المسجلة في  - الشركة الوحیدة في مجالها بالمملكة–ملیون سهمًا. وشركة مجموعة فتیحي القابضة هي  ٥٥
م. ویدیر المجموعة مجلس إدارة مؤلف من شخصیات ٢٠٠٠سوق األوراق المالیة السعودیة "تداول" منذ عام 

یة والتجاریة. وتمتلك المجموعة رؤیة إستراتیجیة للمرحلة بارزة ذات خبرة عالیة في المجاالت المالیة واإلدار 
القادمة تسعى لتطبیقها خاصة فیما یتعلق بالتوسع الجغرافي واغتنام الفرص االستثماریة لتعظیم حقوق 

  المساهمین وزیادة الربحیة.
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  ١األنشطة الرئیسیة للمجموعة - أوًال:
  

  تشتمل األنشطة الرئیسیة للمجموعة على ما یلي:
  

 تلك على والسیطرة دارةاإل من الشركة تمكن بنسبة فیها واالستثمار الشركات بتأسیس المشاركة –
 الشركات،

 الكریمة، واألحجار الثمینة والمعادن والمجوهرات المصوغات في والتجزئة الجملة وتجارة تصنیع –
 والملبوسات، واألقمشة والهدایا والتحف المائدة وأدوات المنزلیة األواني في والتجزئة الجملة تجارة –
 التجمیل، ومستحضرات وأدوات العطور في والتجزئة الجملة تجارة*  –
 المعوقین وأجهزة الصناعیة واألطراف والجراحیة الطبیة اآلالت في والتجزئة الجملة تجارة*  –

 المستشفیات، ولوازم
 ومستلزماتها، وخدماتها والدائمة المؤقتة المعارض وٕادارة وتنظیم إقامة*  –
 الطبي، التأهیل ومراكز الصحیة والمراكز المستشفیات وصیانة وتشغیل وٕادارة وتملك إنشاء*  –
 ا.وٕادارته التجاریة المراكز وٕانشاء وٕاقامة بأنواعها الغذائیة المواد في والتجزئة الجملة تجارة*  –

  
  
 

  
  
  
  
  
  
   االنشطة تلك في ةوجد عملیات تشغیلیت *  ال 

  
  
  

                                         
 واعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة)ق –) من المادة الثالثة واألربعون ١البند  - ١
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  ٢عةالمجمو  ةیإستراتیج - ثانیًا:
  

  في ثالثة محاور رئیسیة: للمجموعةالعامة  ستراتیجیةتتلخص اإل
 

  ور األول:ـالمح
یتمثل هذا المحور في تطویر البنیة التحتیة للمجموعة وٕاعدادها لتحقیق األهداف والخطط المستقبلیة،               

إلداري ووضع أنظمة إداریة من خالل استقطاب وتدریب وتطویر الكوادر البشریة المؤهلة، وتطویر الهیكل ا
  ي للمجموعة.ستراتیجحدیثة تتماشى مع التوجه اإل

  
  

 المحور الثاني:
جدیدة ویدخل ضمن هذا اإلطار فتح  ةالنمو، من خالل التوسع الجغرافي وفتح قنوات بیعی إستراتیجیةیتعلق ب

  ندماج معها.اال وأمعارض جدیدة واالستحواذ على شركات قائمة تعمل في إطار أنشطة المجموعة 
  

  

  
  المحور الثالث:

یتعلق بإستراتیجیة تنویع مصادر الدخل من خالل استغالل الفرص الواعدة في مجاالت جدیدة واالستفادة من 
م بتأسیس العالمة التجاریة الجدیدة ٢٠١٥خالل عام  المجموعةوقد قامت  إمكانیات وموارد المجموعة.

)Fitaihi’sوهرات والمقتنیات الراقیة. وقد عقدت هذه العالمة التجاریة ) كدار مزادات متخصصة في المج
م وسجلت مبیعات جیدة بفضل ٢٠١٥دیسمبر  ٣مایو و ٢٢في مدینة جدة في للمجوهرات الجدیدة مزادین 

من  الثانياهللا تعالى. كما یجري اإلعداد للمزاد الثالث والذي سیعقد بمدینة الریاض بمشیئة اهللا خالل الربع 
 م.٢٠١٦عام 

  
 إستراتیجیة التوسع الجغرافي:

طة طموحة لزیادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزید من الفروع خاصة في مجال خ المجموعة تنتهج إدارة
افتتاح الفرع الثاني للعالمة من المنتظر . و ومستلزمات الِمْلكة )fashion jewelryاإلكسسوارات النسائیة (

خالل الربع األول من عام  مبنى الحمد شارع األمیر سلطان في جدةب) Le Panaché -(لوباناشیه التجاریة 

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٢البند  - ٢
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كما . م٢٠١٦من عام  الثانيخالل الربع  مدینة الریاضفي ثالث الفرع التتاح افسیتم بمشیئة اهللا و ، م٢٠١٦
 ) لتجارة الذهب والمجوهرات وافتتاح أول فرع لها بمدینة جدة.M. Fitaihiتم تأسیس العالمة التجاریة (

  
  

  :االستحواذ تراتیجیةإس
رغبتها في الوصول إلى واستقطاب شرائح االستحواذ إلى حرص إدارة المجموعة على تدعیم إستراتیجیة یرجع 

  .ةوزیادة حصتها في سوق السلع الكمالیة بالمملكالمجموعة تدعیم أنشطة بغیة وذلك جدیدة من العمالء، 
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  ملةالمحت والمخاطر المستقبلیة التوقعات - :ثالثاً 

  
  التوقعات المستقبلیة ألعمال المجموعة

، ةالحالی االقتصادیةع األخذ بعین األعتبار الظروف م تسعى المجموعة حالیًا للتوسع في أعمالها وأنشطتها
اغتنام كافة الفرص االستثماریة المتاحة أمامها وتسخیر كافة اإلمكانات المادیة والبشریة الممكنة  محاولة

  لتحقیق هذا الهدف. 
  

  المخاطر المحتملة
  
  ةالمخاطر التشغیلی -أ
  

 حةبغیر المر  األنشطةالفروع و 
سم تجاري وفرع ومنطقة. إبعمل دراسة مفصلة عن األداء الخاص بكل  المجموعة إدارةبشكل دوري تقوم 

، وتشیر إلى بعض التوقعات هوتظهر هذه التقاریر بشكل أساسي حجم وتكلفة المبیعات لكل فرع على حد
مكن العمل بناءًا علیها. ومع ذلك قد ال تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجیة التي ی

كالتغیرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العمیل أو تغیر الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد 
العامة للشركة وأهمها  تضطر الشركة إلغالق أو إحداث تعدیالت على بعض هذه الفروع لتحقیق األهداف

  زیادة المبیعات والربحیة.
  

 المخزون
بشكل التي یمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبیعات التجزئة -إن من ضمن أهم المخاطر 

ضائعها، حیث أن المخزون عدم قدرة تلك الشركات على تسویق ب - بشكل خاص بضائع الرفاهیةعام، و 
تقدیر قیمة من رأس المال ویؤثر سلبًا على هامش الربحیة. وتقوم الشركة ب الزائد یجمد جزءاً و الراكد أ

االنخفاض في قیمة المخزون بناءًا على الخبرات المتراكمة وتحلیل أعمار المخزون والحالة الراهنة له، 
 الفرق بین تكلفة المخزون وقیمته السوقیة المقدرة، وفي حال جاءت الظروف قیمة ویساوي هذا التخفیض
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الفعلیة المستقبلیة أقل من توقعات اإلدارة، یمكن أن یتم اللجوء إلى تخفیض المخزون مرة أخرى حیث أن 
التقدیرات واالفتراضات التي یتم االستناد إلیها في تقدیر قیمة االنخفاض في المخزون قد تتغیر من فترة 

 ألخرى وفقًا ألیة مستجدات مستقبلیة.
  

 جغرافيالمخاطر المتعلقة بالتوسع ال
افتتاح المزید من الفروع داخل المملكة العربیة السعودیة وكذلك طرح أسماء  المجموعةخطط من ضمن 

في إدارة هذا التوسع على قدرتها على التخطیط والمتابعة وٕایجاد  المجموعةتجاریة جدیدة. وتعتمد قدرة 
یلیة والمالیة ونظم الحاسب اآللي، المواقع المناسبة للفروع واالستمرار في تطبیق وتطویر األنظمة التشغ

وتوفیر وتدریب وٕادارة مواردها البشریة. وطالما أن لدى الشركة القدرة على تغطیة النفقات الرأسمالیة وتكالیف 
في تطویر مثل هذه الفروع وكذلك التكالیف اإلداریة التي تتحملها  ،التأسیس واإلنتاج والتوزیع والتسویق

  . الجدیدة
  

 علقة بالموارد البشریةالمخاطر المت
بشكل رئیسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئولیها التنفیذیین وكبار موظفیها  المجموعةیعتمد أداء 

بدرجة كبیرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي  مجموعةاآلخرین. ویتوقف األداء المستقبلي لل
هم، حیث أن المنافسة شدیدة، في الوقت الحالي، الكفاءات والمؤهالت العالیة وكذلك القدرة على االحتفاظ ب

على مثل هؤالء الموظفین الذین لدیهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة على استمراریة تطبیق 
إستراتیجیات الموارد البشریة وأفضل الممارسات من أجل تقلیل تسرب الموظفین منها للحد من آثار فقدان 

ن على أیة حال، ال توجد هناك أیة ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال الموظفین الرئیسیین. ولك
عدم تمكنها من اجتذاب وتطویر واالحتفاظ بالموظفین المؤهلین أو استبدالهم بموظفین على نفس المستوى 

ا وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفیه من المؤهالت والقدرات والخبرات.
الرئیسیین الذین ال یمكن استبدالهم على المدى القصیر والمتوسط، مما قد یؤدي إلى تعطل بعض األعمال 
وقد یؤثر سلبًا على الوضع المالي للشركة ونتائج عملیاتها. وقد تمكنت الشركة حتى اآلن من االستعاضة 

دائمًا الستقطاب موظفین مؤهلین  عن هؤالء الموظفین الذین غادروا بموظفین آخرین مؤهلین. وتسعى الشركة
ومحترفین باإلضافة إلى تنمیة وتطویر قدرات الموظفین الحالیین للقیام بمهام أكبر وشغل مناصب علیا 

 بالشركة.
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 مخاطر االستثمار  -ب
رتفــاع فــي قیمــة تلــك األســهم بالســوق والحصــول علــى توزیعــات االن لالســتثمار فــي األســهم مزایــا عدیــدة مثــل إ

  -جوانب من المخاطر كما یلى : عدة تكمن في اا، إال أن مخاطرهنقدیة منه
  

 ةمخاطر اقتصادی  -١
مسـتوى مؤشـرات األسـهم  يتكمن في انخفاض القیمة العادلة لألسهم المسـتثمر فیهـا نتیجـة للتغیـرات فـ

 يســواق التــاأل يفــ االقتصــادیة ةل تلــك الشــركات بالحالــعمــاأوكــذلك تــأثر نتــائج واألنشــطة االقتصــادیة 
 ها. فیمل تع

 
 العملة مخاطر  -٢

ــ ــ للبیــع لــدى الشــركة ةتثمارات المتاحــاالســ ةثر قیمــأتت ــ ســوق المــال المصــري يف  هبســعر صــرف الجنی
ممـا قـد یكـون لـه أثـر مـن فتـرة ألخـرى  -السـعوديال ـالریـوبالتـالي -مقابـل الـدوالر األمریكـي  يالمصر 

ات المجموعــة المتاحــة للبیــع مــن صــافي اســتثمار  %٤٨حیــث أن ، ســلبي علــى قیمــة تلــك االســتثمارات
هـي اسـتثمارات فـي جمهوریـة مصـر  ملیـون ریــال سـعودى ٩٠,٧بمبلـغ  م٢٠١٥دیسـمبر  ٣١كما في 
  العربیة.

 
 سعارمخاطر تقلبات األ  -٣

 ماراتیوجـد للشـركة اسـتث حیـث تخضع االستثمارات المتاحة للبیع لدى الشركة لمخاطر أسعار األسهم
 .المصري مالسوق ال في وكذلكفي سوق المال السعودي، 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 

12 م٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  - مجموعة فتیحي القابضة 

 ر أخرى مخاط -جـ
بشكل مباشر بالحالة االقتصادیة في المملكة؛ فقد تتأثر المالءة المالیة للعمالء  لمجموعةیرتبط أداء ا  -)١

  المستهدفین بتلك الحالة االقتصادیة.
دیدة، وتقوم بقدرتها على زیادة المبیعات عبر افتتاح المزید من الفروع الج لمجموعةایرتبط نمو   -)٢

الشركة لتحقیق هذا الهدف بالكثیر من األنشطة مثل التخطیط وانتقاء المواقع والمفاضلة بینها واتخاذ قرار 
وتأسیس أنظمة  اقع وتجهیزهاوتهیئة المو  ،التأجیر ومناقشة األسعار والمدد والشروط األخرى بالعقود المبرمة

إن نجاح الشركة في تحقیق هذا النمو یرتبط بشكل كبیر وربطها بالمقر الرئیسي. وعلیه، ف حاسب اّالليال
 بقدرتها على القیام بكل هذه األنشطة بنجاح.

على توفیر الموارد البشریة في الوقت المناسب  على االستمرار في النمو أیضاً  لمجموعةاترتبط قدرة   -)٣
  والخبرات الالزمة. وتدریبها للوفاء باحتیاجات المعارض الجدیدة واستقطاب الكفاءات اإلداریة

یتأثر حجم مبیعات وربحیة الشركة بتوقیت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحیة الشركة للتذبذب من   -)٤
 .ةحدفترة إلى أخرى خالل السنة الوا

تعمل الشركة في بیئة تنافسیة عالیة حیث یعمل الكثیر من مؤسسات التجزئة والجملة في نفس   -)٥
لیس فقط على قدرتها على  ،الشركة، ویرتبط نمو الشركة ومستویات أرباحهاالمجاالت التي تعمل فیها 

 ها التنافسي المتقدم.عولكن على الحفاظ على موق ،المنافسة بنجاح
الشركة بدرجة كبیرة على أنظمة الحاسب اآللي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها تعتمد    -)٦

مرتبط باستمرار عمل تلك األنظمة  أداء أنشطتها على وجه مرضٍ  ن استمرار الشركة فيإوسجالتها المالیة ف
 بكفاءة.

الشركة بالخارج مثل ارتفاع أسعار  وقد تتأثر الشركة أیضا ببعض المخاطر التي یتعرض لها مورد  -)٧
وكذلك الظروف االقتصادیة والوضع (خاصة الذهب واأللماس واألحجار الكریمة) مستلزمات اإلنتاج 

الدهم، ولهذا تسعى الشركة دائمًا لتوسیع قاعدة الموردین والمناطق اإلقلیمیة التي یعمل بها السیاسي في ب
  هؤالء الموردین للحد من هذه المخاطر قدر المستطاع.

  المعارض التجاریة. قرار تخفیض ساعات عملتطبیق الشركة أیضًا في حال مبیعات قد تتأثر  -)٨
  المحیطة مما قد یؤثر مستقبًال على أنشطة الشركة بشكل عام.تأثر المنطقة باألحداث السیاسیة  -)٩
  ارتفاع أسعار إیجارات العقارات بالمملكة مما قد یؤدي إلى زیادة إیجارات معارض البیع. -)١٠
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  داء المالياأل -:رابعاً 
  
  

  ملخص النتائج المالیة -أ

  قائمة الدخل (باأللف لایر):
  

 البیان 
م٥٢٠١  * م٢٠١٤ 

بتبویال ةعادإ بعد  
م٢٠١٤  

بالتبوی ةعادإقبل   
م٢٠١٣ م٢٠١٢  م١٢٠١   

  یراد النشاطإ
  

  
٢٣٧،٢٦٢ 

  
٣٢٢،٠٨٥ 

  
٣٢٢،٠٨٥ 

  
٢٦١،٦٣٦  

  
٢٥٦،٨٩٢  

  
١٤٨،١٣١  

 

  تكالیف النشاط
 

  
)١٣٦،١٤١( 

  
)١٥٥،٥٤٢( 

  
)١٥٥،٥٤٢( 

 
)١٢٥،٩١٧(  

  
)١٣٠،٢٤٨( 
  

  
)١٠٤،٠٥٢(  
  

  مجمل ربح النشاط
 

  
  

١٠١،١٢١  

  
  

١٦٦،٥٤٣  

  
  

١٦٦،٥٤٣  
  

١٣٥،٧١٩  
  

  
١٢٦،٦٤٤  

  
٤٤،٠٧٩  

  
  إداریة وعمومیة تسویقیة و مصاریف

 

  
)١١٩،٤٦٥(  

  
)١١٥،٩٨١(  

  
)١١٥،٩٨١(  

  
)٩٣،٩٦٥( 
  

  
)٨٤،١٠٨( 
  

  
)٧٨،٦٨١(  

  
  األخرى(المصروفات) یرادات صافي اإل

 

  
١،٥١٥ 

  
٩٧١ 

  
٩٧١ 

 
١،١٥٩  

 
٤٥٢  

  
)١٦٤( 

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة 
  زمیلة  

  
٢٩،٧٥٤  

  
٢٥،٧١٧  

  
٠  

  
٠  

  
٠  

  
٠  
 

  
  الزكاة

  

  
  
)٧،٢٠١( 

  
  
)٧،١٠٤( 

  
  
)٧،١٠٤( 

 
  
)٧،١٩٨( 
  

 
  
)٨،٩٠٧( 
  

)١١،٥٠٠(  
  

  

  الدخل (الخسارة)صافي 
 

  
٥،٧٢٤  

  
٧٠،١٤٦  

  
٤٤،٤٢٩  

  
٣٥،٧١٥  

  
٣٤،٠٨١  

 
)٤٦،٢٦٦( 
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  قائمة المركز المالي (باأللف لایر):
  

 البیان 
م٥٢٠١  * م٢٠١٤ 

بإعادة التبوی بعد  
م٢٠١٤  

بقبل إعادة التبوی  
م٢٠١٣ م٢٠١٢  م٢٠١١   

 موجودات متداولة

  
  

٣٢٠،٤٥٣  

  
  

٣٠٠،٩٦٦  

  
  

٣٠٠،٩٦٦  

  
  

٣١٣،٣٨٦  

  
  

٣٥٨،٤٦١  
  

٣٢٦،٤٠٦ 

 مطلوبات متداولة
  

٥٣،٤٦٨  
  

٥٢،٥٩١  
  

٥٢،٥٩١  
  

٤٩،٦٤١  
  

٥٠،٢٩٧  
  

٣٥،٧٣٥ 

 س المال العاملأر 
  

٢٦٦،٩٨٥  
  

٢٤٨،٣٧٥  
  

٢٤٨،٣٧٥  
  

٢٦٣،٧٤٥  
  

٣٠٨،١٦٤  
  

٢٩٠،٦٧١ 

 ( طویلة األجل) الموجودات غیر المتداولة
  

٣٤٣،٢٣٨  
  

٤١١،٨٧٥  
  

٤٢٠،٧٨٤  
  

٣٤٤،٣١٤  
  

٢٦٦،٣٢٨  
  

٢٥٥،١٨٩ 

  وتحت التنفیذ الثابتة الموجودات
  

١١٣،٨٨٠  
  

١١٨،٨٨٧  
  

١١٨،٨٨٧  
  

١١٥،٣٧٥  
  

١٠٦،٧٤٤  
  

١٠٤،٢٠١ 

 إجمالي الموجودات
  

٧٧٧،٥٧١  
  

٨٣١،٧٢٨  
  

٨٤٠،٦٣٧  
  

٧٧٣،٠٧٥  
  

٧٣١،٥٣٣  
  

٦٨٥،٧٩٦ 

 **المطلوبات المتداولة
  

٥٣،٤٦٨  
  

٥٢،٥٩١  
  

٥٢،٥٩١  
  

٤٩،٦٤١  
  

٥٠،٢٩٧  
  

٣٥،٧٣٥ 

 غیر المتداولة المطلوبات 
  

٢٠،٤١٨  
  

٢٠،٨٩٧  
  

٢٠،٨٩٧  
  

١٨،٢٥٨  
  

١٥،٨٥٩  
  

١٤،٤٠١ 

 إجمالي المطلوبات
  

٧٣،٨٨٦  
  

٧٣،٤٨٨  
  

٧٣،٤٨٨  
  

٦٧،٨٩٩  
  

٦٦،١٥٦  
  

٥٠،١٣٦ 

 رأس المال المدفوع 
  

٥٥٠،٠٠٠  
  

٥٥٠،٠٠٠  
  

٥٥٠،٠٠٠  
  

٥٥٠،٠٠٠  
  

٥٥٠،٠٠٠  
  

٥٠٠،٠٠٠ 

 المبقاةاالحتیاطیات واألرباح 
  

١٥٣،٦٨٥  
  

٢٠٨،٢٤٠  
  

٢١٧،١٤٩  
  

١٥٥،١٧٦  
  

١١٥،٣٧٧  
  

١٣٥،٦٦٠ 

 حقوق المساهمین
  

٧٠٣،٦٨٥  
  

٧٥٨،٢٤٠  
  

٧٦٧،١٤٩  
  

٧٠٥،١٧٦  
  

٦٦٥،٣٧٧  
  

٦٣٥،٦٦٠ 

 وحقوق المساهمین المطلوباتإجمالي 
  

٧٧٧،٥٧١  
  

٨٣١،٧٢٨  
  

٨٤٠،٦٣٧  
  

٧٧٣،٠٧٥  
  

٧٣١،٥٣٣  
  

٦٨٥،٧٩٦ 
  .م٢٠١٥عام لتتفق مع عرض م وذلك ٢٠١٤لعام رض القوائم المالیة تم إعادة ع* 
  .والمخصصات الخاصة بالزكاة الشرعیة* تشمل المطلوبات المتداولة التزامات للموردین *
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  :والعملیات ةملخص النتائج التشغیلی
  

 البیان
م٢٠١٤  م٢٠١٥  * 

  التغیر (%)
النسبة من   المبلغ

من  النسبة  المبلغ  االیرادات (%)
  االیرادات (%)

  ) %٢٦,٣٤(  - ٣٢٢،٠٨٥  - ٢٣٧،٢٦٢  النشاط اتیرادإ
  ) %٣٩,٢٨(  % ٥١,٧١ ١٦٦،٥٤٣  % ٤٢,٦٢ ١٠١،١٢١ مجمل ربح النشاط

  -  % ١٥,٨٠ ٥٠،٨٨٠  ) %٧,٤٢( )١٧،٦٠٧( (الخسارة) الدخل من العملیات الرئیسیة
  ) %٩١,٨٤(  % ٢١,٧٨  ٧٠،١٤٦  %  ٢,٤١   ٥،٧٢٤ الدخل صافي 

  م.٢٠١٥عام لتتفق مع عرض م وذلك ٢٠١٤إعادة عرض القوائم المالیة لعام تم * 
  

 تبلغ رباحأال مقابل ـملیون ری ١٧,٦ تحقیق خسائرم، ٢٠١٥عام خالل بلغت نتائج العملیات التشغیلیة 
بشكل رئیسي إلى محصلة الفرق بین الجوانب اإلیجابیة  ذلكیعود م و ٢٠١٤خالل عام  الـملیون ری ٥٠,٨٨
  بیة التالیة:والسل

  
 الجوانب اإلیجابیة ·

  
 :داریةواإل البیعیة انخفاض المصروفات –

 ملیون ١١١,٨ بلغت حیث م٢٠١٥ عام خالل واإلداریة والتوزیع البیع مصروفات إجمالي انخفاض
  .%٢,٤ وبنسبة م،٢٠١٤ عام خالل الـری ملیون ١١٤,٥ بمبلغ مقارنة الـری

  
 
 الجوانب السلبیة ·

 :المبیعات انخفاض  –
 بلغت بمبیعات مقارنة م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیون ٢٦٣,٦ بلغت مبیعات المجموعة حققت یثح  

وذلك بسبب انخفاض الطلب  %١١,٧ قدرها انخفاض وبنسبة م٢٠١٤ عام خالل الـری ملیون ٢٩٨,٤
لتحقق مبیعات قدرها  %٨,٨٨مبیعات الذهب والمجوهرات بنسبة  تضانخفحیث  ةالكمالیعلى السلع 

م، مع ٢٠١٤ال فى عام ـملیون ری ٢٠٩,٤م مقارنة بمبیعات بلغت ٢٠١٥ال عام ـیون ریمل ١٩٠,٨
م مقارنة ٢٠١٥ال عام ـملیون ری ٧٢,٧لتبلغ  %١٨,٣١انخفاض مبیعات القطاعات األخرى بنسبة 
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 لیبلغ المبیعات ربح مجمل انخفاض إلى أدى مما ؛م٢٠١٤ملیون لایر فى عام  ٨٩بمبیعات بلغت 
 وبانخفاض م،٢٠١٤ عام خالل لایر ملیون ١٤٢,٩ بمبلغ مقارنة م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیون ١٢٧,٤

     .%١٠,٨ قدرها وبنسبة لایر ملیون ١٥,٥ بلغ
  
 

 :استثمارات خسائر تحقیق –
 استثمارات بأرباح مقارنة م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیون ٢٦,٣ بمبلغ استثمارات خسائر ةت المجموعحقق  

  إلى ما یلي: يرئیس بشكل ذلك ویرجع م٢٠١٤ عام اللخ الـری ملیون ٢٣,٦ بلغت
 االستثمارات قیمة في م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیون ٤٠,٧ بلغ مؤقت غیر انخفاض قیمة تسجیل  -أ

 يخسائر انخفاض غیر مؤقت ف حیث تم تسجیل المالیة األسواق لهبوط نظراً  وذلك للبیع المتاحة
ملیون لایر عن  ٩,٧لى إ ةضافباإلملیون لایر  ٣١غت بل ةالسعودی ةالعربی ةالمملك يستثماراتنا فا
  .ةمصر العربی ةجمهوری يستثماراتنا فا
 أسهمها من حصة المجموعة بیع نتیجة م٢٠١٤ عام خالل لایر ملیون ١٢ بلغت أرباح تحقیق   -ب

 ١٥ بتاریخ بتداول المنشور اإلعالن حسب وذلك بمصر الشرقیون النساجون شركة في المملوكة
  . م٢٠١٤ بریلإ

  
 مخصص المخزون:  –
 م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیون ٤,٩ بمبلغ الحركة بطیئة للبضاعة مخصص بتكوین المجموعة قامت  

 بلغت وبزیادة لایر ملیون ١,٢ بمبلغ م٢٠١٤ عام خالل الحركة بطیئة بضاعة مخصص بتكوین مقارنة
 .لایر ملیون ٣,٧

   
 :ملموسة غیر موجوداتإطفاء  –

 .م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیون ٢ بمبلغ ملموسة غیر موجودات مةقی في انخفاض تم تسجیل
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٣المجموعة ومطلوبات موجودات -ب
  

  

 موجودات %٤١,٢م، منها ٣١/١٢/٢٠١٥ملیون لایر كما في  ٧٧٧,٥٧المجموعة  موجوداتبلغ إجمالي 
ال، وبمعدل تداول ـیملیون ر  ٥٣,٤٧متداولة بمبلغ  مطلوبات ال، مقابلـملیون ری ٣٢٠,٤٥متداولة قیمتها 

  قریبًا، وتعكس قدرة المجموعة على مواجهة التزاماتها قصیرة األجل.ت ةمر  ٥,٩٩ه قدر 
  
  

ملیـون لایر  ٧٣,٤٩م، مقارنـة بـــ ٢٠١٥ملیون لایر في نهایة عـام  ٧٣,٨٩كما بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة 
مـن إجمـالي الموجـودات  %٩,٥لوبـات . كما بلغ إجمالي المط%٠,٥٤م، وبنسبة ارتفاع ٢٠١٤في نهایة عام 

  من إجمالي حقوق المساهمین. %١٠,٥و
  

  

  

  
  
  
  
  
  
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٣البند  ٣
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٤نتائج األعمال -جـ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

خالل ملیون لایر  ٧٠,١٥ بلغ دخلصافي ال مقابل ـملیون ری ٥,٧٢ ،م٢٠١٥عام خالل  الدخلبلغ صافي 
بشكل رئیسي                في صافي الربح  نخفاضیعود سبب اال ،%٩١,٨ درهق انخفاضم وب٢٠١٤عام 

  :يلى التالإ ةضافباإل ةالتشغیلی ةنشطأللإلى محصلة الفرق بین الجوانب اإلیجابیة والسلبیة 
  
 الجوانب اإلیجابیة ·

  :میلةشركات ز  يرباح االستثمار فأ –
 لایر ملیون ٢٩,٨ بلغت حیث )الدولي لطبيا المركز( زمیلة شركة أرباح في حصتها المجموعة تسجیل
  .%١٦ نسبته وبارتفاع م،٢٠١٤ عام خالل لایر ملیون ٢٥,٧ بمبلغ مقارنة م٢٠١٥ عام خالل

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٥البند  - ٤
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 حقوق طریقة وفق االستثمار عن المحاسبة معیار تطبیق في بدأت قد المجموعة أن إلى اإلشارة وتجدر
 وذلك م،٢٠١٥ المالي العام من األول الربع دایةب من الدولي الطبي المركز في استثمارها عن الملكیة
 الطبي المركز إدارة مجلس بعضویة للمجموعة ممثلین عضوین تعیین في یتمثل جوهري تأثیر لوجود
  .م٢٠١٤ لعام رجعي بأثر األعمال ونتائج المبقاة واألرباح االستثمار أرصدة تسویة تم وقد الدولي،

  
 :زیاده اإلیرادات األخرى –

 ٩٧٢ بمبلغ مقارنة لایر ملیون ١,٥ بلغت حیث م٢٠١٥ عام خالل األخرى اإلیرادات في دةزیا تحقیق
  .%٥٤,٣ قدرها وبنسبة م٢٠١٤ العام خالل لایر ألف

  
 
 الجوانب السلبیة ·

 
 مصروف الزكاة: ةزیاد –

 مقارنة م٢٠١٥ عام خالل الـری ملیون ٧,٢ لتبلغ %١,٤ ةبنسب الزكاة مصروففي  زیادة تم تسجیل
 .م٢٠١٤ عام خالل الـری ملیون ٧,١ بمبلغ
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  ٥المبیعات - د
    

  
  
  
  
  
  
  
  
         

  
  

  التالي تحلیل المبیعات حسب األنشطة: ویوضح الجدول
  

  السنة
  

  لایر باأللف  البیان
  اإلجمالي  خارج المملكة  السعودیة

  ١٩٠،٨٢٤  -  ١٩٠،٨٢٤  مجوهراتالذهب و المبیعات   م٢٠١٥
١٧٢،٧٣ رىــأخمبیعات   - ٧٢،٧٣١ 

 ٢٦٣،٥٥٥ ٠ ٢٦٣،٥٥٥  اإلجمالي  

  م٢٠١٤
 

 ٢٠٩،٣٧٣ - ٢٠٩،٣٧٣  مجوهراتالذهب و المبیعات 

  ٨٩،٠٧٤  -  ٨٩،٠٧٤  رىــأخمبیعات 
 ٢٩٨،٤٤٧ ٠ ٢٩٨،٤٤٧ اإلجمالي  

  
  
  

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٥البند  - ٥
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  :یراداتاإلجمالى إثیر كل نشاط على أالجدول التالي تویوضح 
  
  البیان

  م٢٠١٥
  ألف لایر

  م٢٠١٤
  ألف لایر

 ٢٩٨،٤٤٧ ٢٦٣،٥٥٥ ت النشاط التجاريإیرادا
  ٤٩،٣٥٦ ٣،٤٦٠ إیرادات نشاط االستثمار

  ٣٤٧،٨٠٣  ٢٦٧،٠١٥ إجمالى اإلیرادات
  

  ٦كما یوضح الجدول التالي التحلیل الجغرافي للمبیعات:

 البیان
  م٢٠١٥
  ألف لایر

  م٢٠١٤
  ألف لایر

  ٢٠٠،٩٣٥  ١٧٢،٩٥٦  مبیعات المنطقة الغربیة
  ٩١،٢٥٣  ٨٦،٥٣٢ مبیعات المنطقة الوسطى
 ٦،٢٥٩  ٤،٠٦٧ مبیعات المنطقة الشرقیة

  -  -  خارج المملكة
 ٢٩٨،٤٤٧ ٢٦٣،٥٥٥ إجمالى المبیعات

  
  
  ٧یوضح الجدول التالي التحلیل الجغرافي لإلیرادات:و 

 انــالبی
  م٢٠١٥
 ألف لایر

  م٢٠١٤
 ألف لایر

     إیرادات قطاع التجزئة
  ٢٩٨،٤٤٧  ٢٦٣،٥٥٥ المملكة العربیة السعودیة 

 - -  خارج المملكة
 ٢٩٨،٤٤٧ ٢٦٣،٥٥٥  اإلجمالى

    إیرادات قطاع االستثمار
 ٢٦،٧٧٧ ١،٠٥٩  المملكة العربیة السعودیة 
  ٢٢،٥٧٩  )٤٣٧( جمھوریة مصر العربیة

    ٢،٨٣٨ البحرین
  ٤٩،٣٥٦  ٣،٤٦٠  اإلجمالى

  ٣٤٧،٨٠٣  ٢٦٧،٠١٥ إجمالى اإلیرادات
  
  
 

                                         
  تطلبات تقریر مجلس اإلدارة)قواعد التسجیل واإلدارج (م –) من المادة الثالثة واألربعون ٤البند  - ٦
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٤البند  - ٧
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   ٨:المجموعةنتائج أعمال قطاعات 
إن أنشطة الشركة األم (شركة مجموعة فتیحـي القابضـة) والشـركة التابعـة شـركة تجـارة السـلع الكمالیـة الثمینـة المحـدودة تتركـز فـي 

. ویتمثل نشـاط شـركة صـدوق لالسـتثمارات القابضـة والمالبس والمفروشات واإلكسسواراتتجارة الذهب والمجوهرات والسلع الثمینة 
ینمــا یتمثــل نشــاط شــركة مــدماك الخلیجیــة لالســتثمار العقــاري فــي النشــاط العقــاري (لــم تبــدأ نشــاطها فــي األنشــطة االســتثماریة، ب

، كمــا یتمثــل نشــاط شــركة التجزئــة فــي اإلكسســوارات والســاعات، ویتمثــل نشــاط شــركة محبــات التجاریــة فــي تجــارة التشــغیلي بعــد)
مـة وصـیانة المكیفـات والحاسـبات والنظافـة والتشـغیل للمصـانع السـعودیة للصـیانة والتشـغیل فـي تقـدیم خـدمات الصـیانة العا توطین

  والشركات والمباني والمحالت وصیانة األالت والمعدات والمركبات (لم تبدأ نشاطها التشغیلي بعد).
  

  -تتألف قطاعات الشركة مما یلي:
  

    م٥١٢٠
  النشاط التجاري

  
  شاط االستثماريالن

  
  شاط العقاريالن

  
  اإلجمالي

           سعوديلایرباأللف 
 ٢٦٧،٠١٥  ٠  ٣،٤٦٠  ٢٦٣،٥٥٥    إیرادات

 ١٣٠،٨٧٤  ٠  ٣،٤٦٠  ١٢٧،٤١٤    مجمل ربح النشاط

 ٥،٧٢٤   ٠   ٣،٤٦٠   ٢،٢٦٤    صافي ربح السنة

 ٧٧٧،٥٧١  ٦٩  ٣٤٣،٢٣٨  ٤٣٤،٢٦٤    الموجودات

 ٧٣،٨٨٧  ٠  ٠  ٧٣،٨٨٧    المطلوبات

  
    م٤٢٠١

  النشاط التجاري
  

  النشاط االستثماري
  

  النشاط العقاري
  

  اإلجمالي
          باأللف لایر سعودي

 ٣٤٧،٨٠٣  -  ٤٩،٣٥٦  ٢٩٨،٤٤٧    إیرادات

 ١٩٢،٢٦٠  -  ٤٩،٣٥٦  ١٤٢،٩٠٤    مجمل ربح النشاط

  ٧٠،١٤٦    -   ٤٩،٣٥٦    ٢٠،٧٩٠    صافي دخل السنة

 ٨٣١،٧٢٨  ٦٩  ٤١١،٨٧٥  ٤١٩،٧٨٤    الموجودات

  ٧٣،٤٨٩  -  -  ٧٣،٤٨٩    المطلوبات

  
  

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١البند  - ٨
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  ٩أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئیسي لها والمحل الرئیس لعملیاتها والدولة محل تأسیسها:ویوضح الجدول التالي 
شركة صدوق العالمیة   

  لالستثمارات القابضة 
  "ذات مسئولیة محدودة"

شركة محبات التجاریة 
  محدودة" "ذات مسئولیة

شركة تجارة السلع الكمالیة 
  الثمینة المحدودة

  "ذات مسئولیة محدودة"

شركة مدماك الخلیجیة 
  لالستثمار العقاري

  "ذات مسئولیة محدودة"

شركة توطین السعودیة 
للصیانة والتشغیل "ذات 

  مسئولیة محدودة"

النشاط 
  الرئیسي

المشاركة بتأسیس 
الشركات واالستثمار 
فیها بنسبة تمكن 
الشركة من اإلدارة 
والسیطرة على تلك 

  الشركات.

الجملة والتجزئة تجارة 
في اإلكسسوارات 
والساعات واألواني 
المنزلیة وأدوات المائدة 
والتحف والمرایا 

  .والملبوسات الجاهزة

بیع وشراء المعادن 
الثمینة واألحجار الكریمة 

  والمجوهرات.

شراء األراضي بقصد 
البناء علیها واستثمارها 
بالبیع أو التأجیر لصالح 
الشركة وٕادارة وتطویر 

  ر.العقا

تقدیم خدمات الصیانة العامة 
وصیانة المكیفات والحاسبات 
والنظافة والتشغیل للمصانع 
والشركات والمباني والمحالت 
وصیانة األالت والمعدات 
والمركبات واألجهزة وخدمات 
تجاریة وتصدیر وتسویق 

  .للغیر
  %١٠٠  %١٠٠  %٨٠  %١٠٠  %١٠٠  نسبة الملكیة

  ال تمارس نشاطًا حالیاً   رس نشاطًا حالیاً ال تما  عاملة  عاملة  عاملة  الحالة
  ألف ١٠٠  ملیون ١٠٠  ملیون ٥  ألف ١٠٠  ملیون ١٠٠  لایر – رأس المال

  عدد 
األسهم/الحصص 

   المملوكة

١٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ١٠٠  ١٠٠,٠٠٠  

قروض لشركات 
  لایر –تابعة 

  -  -  ملیون ١٢,٠٢  ملیون  ٧,١٨  -

قروض من 
 –شركات تابعة 

  لایر

  

  ونملی ١٧,٦٢
  
-  

  
-  

  

  ملیون ٨٥,٢٦
  

  ألف ٨٤

المحل الرئیس 
  لعملیاتها

  جدة  جدة  جدة  جدة  جدة

الدولة محل 
  التأسیس

  السعودیة  السعودیة  السعودیة  السعودیة  السعودیة

 
 
 
 
 

  

                                         
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –ربعون ) من المادة الثالثة واأل٨) و٧البند  - ٩
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  االستثمارات - ـهـ

  ةالشركات الزمیل - ١
  

  المركز الطبي الدولي:
قرار معالي وزیر التجارة والصناعة بموجب  فلة(شركة مساهمة مق المركز الطبي الدوليشركة یبلغ رأسمال 

بالموافقة على تحول شركة المركز الطبي الدولي من  ٠٨/٠٤/١٤٣٧) بتاریخ ٩٩(قرار وزاري) رقم (ق/
ال، وتقدر مساهمة مجموعة ـملیون ری ٦٨٩,٩٣ ) مبلغشركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسئولیة محدودة إلى

  .%١٩,٣٤بنسبة  فتیحي
م بتشریف من خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا ٢٠٠٦مستشفى المركز الطبي الدولي عام ومنذ افتتاح 

بن عبد العزیز، والقائمون علیه یضعون نصب أعینهم تحقیق رسالته بصناعة نموذج فرید للرعایة الصحیة 
لحیوي بما یخدم في المنطقة، وسنة بعد أخرى یضیف المركز الطبي الدولي إنجازات رائدة في هذا القطاع ا

م كان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف السبق كونه أول منشأة في المملكة ٢٠١١المجتمع. ففي عام 
تنضم إلى میثاق األمم المتحده لشؤون الممارسات اإلداریة المسؤولة، وإلصداره تقریره األول عن المسؤولیة 

التابعة لألمم المتحدة بدرجة (أ)، مما یجعل  (GRI) والمصنف من هیئة مبادرة التقریر العالمیةاالجتماعیة، 
المركز الطبي الدولي المنشأة الصحیة األولى في المملكة والعالم التي تحصل على هذا التصنیف، وبهذا تم 

للعام اختیار المركز الطبي الدولي لجائزة الملك خالد للتنافسیة المسؤولة ضمن مؤشر التنافسیة السعودي 
    .نفسه
قًا لرسالته باتباع أفضل المعاییر الطبیة العالمیة في العالج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهیئة وتحقی

م، وبأعلى نسبة نجاح في ٢٠٠٨عام  للمرة األولى لتقییم جودة الخدمات الصحیة (JCI) الدولیة المشتركة
  . م٢٠١٧وحتى ینایر  ٢٠١٤ في ینایر للمرة الثالثة ثم، م٢٠١١ثم للمرة الثانیة كذلك عام  المنطقة،

وحتى  م٢٠١٤في أكتوبر  )ACHSI(كما حصل على اعتماد المجلس األسترالي لمعاییر الرعایة الصحیة 
  .م٢٠١٨دیسمبر 

كما حاز مفهوم الشفاء بفن التصمیم الذي یتبّناه مستشفى المركز الطبي الدولي على جائزة مكة للتمیز عام 
لملكي األمیر خالد الفیصل بن عبد العزیز آل سعود، أمیر منطقة م، والتي رعاها صاحب السمو ا٢٠١١

مكة المكّرمة، وحصل على جائزة أفضل تصمیم لمستشفى على مستوى الشرق األوسط ضمن مؤتمر عمارة 
م، إضافة إلى جائزة أفضل المختبرات المرجعیة في الشرق األوسط ضمن ٢٠١١المستشفیات العالمي عام 
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م، وجائزة أفضل منشأة صحیة في المملكة ضمن تصنیف دار طومسون ٢٠١٢ام مؤتمر الصحة العربي ع
  م.٢٠١١البریطانیة للنشر لعام 

حالة  ٢٥،٠٠٠وعلى المستوى التشغیلي، فقد تم تسجیل أكثر من نصف ملیون زیارة في العیادات الخارجیة و
ملیات الجراحیة المعقدة في عملیة جراحیة جّلها من الع ١١،٠٠٠م. كما تم عمل أكثر من ٢٠١٥تنویم عام 

تخصصات دقیقة مثل القلب واألوعیة الدمویة، واألعصاب والعمود الفقري، والعظام والمفاصل. ما جعل 
  المركز رائدًا في هذه التخصصات على مستوى المنطقة.

د م اعتما٢٠١٥مارس  ١٦هـ الموافق ١٤٣٦جمادى األولى  ٢٥شركة بأنه قد تم یوم اإلثنین ال علنتأوقد 
جمعیة الشركاء في شركة المركز الطبي الدولي المحدودة (المركز الطبي الدولي) بجدة تعیین عضوین من 
أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة فتیحي القابضة كممثلین لها في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، 

یزًا إلستراتیجیة شركة وهما الدكتور/ محمد أحمد حسن فتیحي والسیدة/ مها أحمد حسن فتیحى، وذلك تعز 
  التركیز على استثماراتها فى القطاع الطبي. مجموعة فتیحي القابضة فى

ویعد هذا التمثیل مؤشرًا على وجود تأثیر هام لمجموعة فتیحي القابضة على السیاسات المالیة والتشغیلیة 
عن االستثمار في  للمركز الطبي الدولي مما یستلزم معه تحول المجموعة من تطبیق معیار المحاسبة

األوراق المالیة إلى تطبیق معیار المحاسبة عن االستثمار وفق طریقة حقوق الملكیة على استثمارها في 
المركز الطبي الدولي والذي یقضي بأن یتم إثبات حصة المنشأة المستثمرة في صافي أرباح وخسائر المنشأة 

حصة. كما یقضي المعیار أیضا عند تطبیقه ألول المستثمر فیها، وتعدیل رصید حساب االستثمار بهذه ال
بأنه  -التي كانت تتم المحاسبة عنها على أسس أخرى غیر طریقة حقوق الملكیة- مرة على االستثمارات 

  .السابق عاموال ةالحالی ةللسنیجب تسویة أرصدة االستثمار واألرباح المبقاة ونتائج العملیات بأثر رجعي 
  

د حسن فتیحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات ویرأس الدكتور/ ولید أحم
من رأسمال المستشفى، وهو قریب من الدرجة األولى  %٩,٤٢ویمتلك حصة مجموعة فتیحي القابضة)، 

   لرئیس مجلس إدارة شركة مجموعة فتیحي القابضة.
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  للبیع ةستثمارات المتاحاال - ٢
  

  :لزراعیةشركة الجوف للتنمیة ا
 اوتقدر مساهمة مجموعة فتیحي فیه ال سعوديـریملیون  ٣٠٠ هارأسمالیبلغ  ةشركة مساهمة سعودیة مدرج

النباتي  هاإلنتاج الزراعي بنوعیفي الرئیسي  هاویتمثل نشاط .م٢٠١٥في نهایة عام  %٩,٦٧بنسبة 
ة المشروع من أفضل مناطق المملكة والحیواني وتصنیع وتسویق المنتجات الزراعیة والحیوانیة، وتعتبر منطق

 ٦٠وتبلغ مساحة المشروع حوالي  .مة مناخهاءمن حیث مخزونها من المیاه الجوفیة وخصوبة تربتها ومال
واستطاعت الشركة أن تحقق نجاحات كبیرة في مختلف أنشطتها اإلنتاجیة والتسویقیة مما  .ألف هكتار

أن تتجه من مرحلة الشركة استطاعت و  .منتجاتها في األسواق كسبها ثقة المستهلك لجودة وتنوع واستمراریةأ
أهم األنشـطة اإلنتاجیـة  وتتمثل .المحاصیل التقلیدیة (القمح والشعیر) إلى التنوع في إنتاجها ىاالعتماد عل

إنتاج الزیتون  -الذرة الصفراء -العسل -األعالف -الفاكهة -البصل -البطاطس -(القمح إنتاجفي للشركة 
القابضة في تنویع استثماراتها  يفتیح ةمجموعإستراتیجیة مع  تى هذا االستثمار متماشیاً أ. وین)الزیتو وزیت 

  ة.العدید من القطاعات الهام يف
زیادة أسعار ثیر أعن ت م٢٠١٥دیسمبر  ٢٩بموقع تداول بتاریخ  للتنمیة الزراعیة الجوف  ةعلنت شركأكما 
ملیون لایر سنویًا كما سیكون لها أثر مالي غیر مباشر في  ٢٦دود على زیادة تكالیف اإلنتاج في ح الطاقة
ستقوم ببذل  هاعلمًا بأن ،م٢٠١٦وهو ما سیظهر أثره خالل النتائج المالیة لعام  ،ملیون لایر سنویاً  ٦حدود 

عدم تأثر وفقًا لزیادة تكلفة المنتجات لتحقیق التوازن و  هاالمزید من الجهود لمواجهة هذه التغیرات وتحسین دخل
  بهذه التغیرات. هاأرباح

  
 مستشفى دار الفؤاد:

تعد مستشفى دار الفؤاد بمصر رائدة فى جراحة القلب والصدر واألوعیة الدمویة وجراحة المخ واألعصاب 
وزرع األعضاء، باإلضافة إلى تقدیم الخدمات الطبیة المتكاملة وذلك من خالل الطاقم الطبي واإلداري وطاقم 

  . %٥,٣٤ بنسبة افیه فتیحي مجموعة مساهمة وتقدر التخصصاتافة التمریض في ك
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 -الذراع االستثماري لمجموعة فتیحي القابضة-وتمتلك شركة صدوق العالمیة لالستثمارات القابضة 
  استثمارات إستراتیجیة طویلة األجل وبیانها كما یلي:

  

 شركة النساجون الشرقیون للسجاد: 
 مساهمة وتقدر .العالم فيالرائدة في صناعة السجاد المیكانیكي  الشركات تعد النساجون الشرقیون من

 الشركة من التوسع المستمر في الطاقة عقود متتالیة تمكنت ٣مدار  ى. وعل%٤ بنسبة افیه فتیحي مجموعة
مصانع في كل من جمهوریة مصر  ١٠ عبر انتاجهإیتم  اً مربع اً ملیون متر  ١٤١إلى نتاجیة لتصل اإل

  .مریكیة وجمهوریة الصین الشعبیةة، الوالیات المتحدة األالعربی
استخدام إلى  ةضاففریق العمل وذلك باإل ىبنائها المستمر والتخطیط الدقیق لدأثم جهد  والً أوبفضل اهللا 

متسارعة  ىتمكنت الشركة من النمو بخط ،جودة المنتجات والتصمیم االبتكاريو حدث الوسائل التكنولوجیة، أ
 ىالنساجون الشرقیون من كبر  من مبیعات الشركة. وتعد %٥٥ل ثالذي یمو  ،ر لالسواق العالمیةفي التصدی

دولة حول  ١٣٠كثر من الشركات المصدرة في جمهوریة مصر العربیة حیث تصدر الشركة منتجاتها أل
سجاد لمن امریكیة من الواردات األ %١٠ لوالیات المتحدة األمریكیةوتغطي صادرات الشركة ل ،العالم

  .لسجادمن امن الواردات الكندیة  %٤٠الصادرات لكندا والتي تمثل  إلىضافة المیكانیكي وذلك باإل
نتاج صناف والكفاءة في اإلمن شركة النساجون الشرقیون علي مواكبة التطور المستمر في جودة األ حرصاً و 

التصدیري، قامت الشركة خالل منتجات الشركة في كل من السوقین المحلي و  ىومواجهة الطلب المتنامي عل
لیه إحدث ما وصلت أنوال المضافة تعد من غلبیة األأن أ. والجدیر بالذكر جدیداً  نوالً  ١٣بشراء  م٢٠١٥ عام

 .%٧نتاجیة بنسبة في العالم مما یتیح زیادة الطاقة اإل یناتكاتكنولوجیا الم
. مما یزید من نسبة االكتفاء الذاتي للخیوط ضافة طاقات جدیدة للخیوطإوتعتزم الشركة خالل الفترة المقبلة 

  الت تصنیع النجیل الصناعي الالزم لالند سكیب ومالعب الكرة.آضافة كما تخطط الشركة إل
وذلك من خالل شبكات  المصري السوق المحلي من %٨٥إلى حصة سوقیة تصل على الشركة  ستحوذتو 

 .مصر العربیة نحاء جمهوریةأة منتشرة في جمیع ومنفذ جمل اً معرض ٢٣٠ إلىالتوزیع والمعارض التي تصل 
مواجهة النمو  جلأتخطط الشركة الفتتاح معارض جدیدة من  للنمو المرتقب في السوق المحلي، ونظراً 
  .م٢٠١٦عام  معارض في ١٠ فتتاحتخطط ال ، كمام٢٠١٥معارض في عام  ٩وتم افتتاح  ،المتزاید
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     الشركة العربیة للخزف (أراسمكو):
في مجال الصناعات الخزفیة وٕانتاج األدوات  من الروادبر شركة أراسمكو بجمهوریة مصر العربیة تعت

وتعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها اإلنتاجیة لتلبیة  م.١٩٧٥ عام الشركة سستالصحیة فى مصر حیث تأ
 ق المستهلكینعالوة على تطویر تصامیم عصریة تتناسب وأذوااحتیاجات السوق المصري والشرق األوسط، 

  .%٥,٠٧ بنسبة افیه فتیحي مجموعة مساهمة وتقدر
  

  للبیع: ةالمتاحستثمارات اال ةحرك
  :ال سعودي)ـ(باأللف ریم ٣١/١٢/٢٠١٥یوضح الجدول التالي استثمارات المجموعة كما في 

 
 

  م٢٠١٤    م٢٠١٥

حصص ملكیة  
مدرجة في 

السوق 
  المالیة

حصص ملكیة 
غیر مدرجة 
في السوق 
  المالیة

  
  

  اإلجمــالي

    
  

  اإلجمــالي

            التكلفة : 
  ٣١٩٫١٢٧     ٢٠١٫٨٩٦   ١٥٫٩٨٧   ١٨٥٫٩٠٩   السنةفي بدایة 

 )١٤٨٫٣٧٦(   ــ       ــ       ــ       تعدیالت 
 ٥٩٫٠٤٦    ٦٤٫١٠٩  ٢٫٣٩٠  ٦١٫٧١٩   اإلضافات 

فاض غیر مؤقت في انخ
  متاحة للبیع قیمة استثمارات

  
)٤٠٫٦٨٤( 

  
 ــ     

  
)٤٠٫٦٨٤( 

   
 ــ    

 )٢٧٫٩٠١(  )٤٧٫٤٦١( )٧٫٢٩٣( )٤٠٫١٦٨(  ستبعادات اال
 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

  ٢٠١،٨٩٦    ١٧٧٫٨٦٠  ١١٫٠٨٤  ١٦٦٫٧٧٦   السنةفي نھایة 
  ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
  رباح غیر محققة من أ

 استثمارات متاحة للبیع: 
      

          
  ٢٥٫١٨٨    ٧٠٫٥١٢  ــ       ٧٠٫٥١٢   السنةفي بدایة 

 ٤٥٫٣٢٤   )٦١٫٠١٦( ــ      )٦١٫٠١٦(    السنةصافي الحركة خالل 
  ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

  ٢٧٠،٥١    ٩٫٤٩٦  ــ      ٩٫٤٩٦   السنةفي نھایة 
  ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  ٨٢٧٢،٤٠    ١٨٧٫٣٥٦ ١١٫٠٨٤ ١٧٦٫٢٧٢ القیمة الدفتریة  
 ══════ ══════ ═══════    ══════  
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  ةالشركات التابع - ٣
  

 شركة تجارة السلع الكمالیة الثمینة المحدودة:
من إجمالي  %٨٠تبلغ حصة مجموعة فتیحي القابضة في شركة تجارة السلع الكمالیة الثمینة المحدودة نسبة 

المتبقیة،  %٢٠نسبة الـ ملیون ریـال، في حین یمتلك الدكتور/ محمد أحمد حسن فتیحي ٥رأسمالها البالغ 
وهو المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة تجارة السلع الكمالیة الثمینة المحدودة، وتدیر الشركة إجمالي أصول 

المعادن الثمینة ملیون ریـال. وتعمل شركة تجارة السلع الكمالیة الثمینة المحدودة في بیع وشراء  ٣١,٤٥تبلغ 
م، ١٦/٠٤/٢٠٠٤دوات المنزلیة والتحف وقد تأسست في جدة بتاریخ واألحجار الكریمة والمجوهرات، واأل

منفذًا للبیع في مدینة الریاض وجدة والخبر والمدینة المنورة والدمام واألحساء، وتحمل اسم (فتیحي  ١٨ولها 
جونیور) و(بیبي فتیحي) و(مملوكي). وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزیادة توسعها الجغرافي بافتتاح 

كما تحصلت الشركة على العدید من الجوائز . داخل وخارج المملكة العربیة السعودیةمزید من الفروع ال
أداءًا وذلك من  واإلقلیمیة خالل األعوام القلیلة الماضیة كأحد أسرع الشركات الصغیرة نموًا وأفضلها المحلیة

للعصامیة في إسطنبول ودبي، ومجلة  جهات عدة كمنتدى التنافسیة العالمیة بالریاض، والمؤتمر العالمي
  الشرق األوسط. –فوربس 

  
  :محبات التجاریة "ذات مسئولیة محدودة"شركة 

برأسمال قدره –في إطار إعادة هیكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسیس شركة محبات التجاریة 
 ةبطریق %١٠٠نسبة  یةشركة محبات التجار تبلغ حصة مجموعة فتیحي القابضة في حیث  -ألف لایر ١٠٠

حتى یتسنى كیان قانوني منفصل وذلك تحت وذلك بهدف وضع نشاط تجارة اإلكسسوارات  ة،غیر مباشر 
لتسهیل استقطاب الكوادر للمجموعة وضع األهداف واإلستراتیجیات وخطة العمل الخاصة بهذا النشاط، و 

دقیق لألنشطة التي تعمل فیها بشكل  ، عالوة على قیاس األداءهذا النشاطالبشریة المتخصصة في 
، تحمل وینبع في جدة والریاض والخبر ومكة فرعاً  ٢٢ یبلغ عدد فروع شركة محبات التجاریةو  المجموعة.

في مجال اإلكسسوارات النسائیة والساعات ة المعروفاألسماء  يوه" الورا مانیتيو"" تاتو تاتيجمیعها اسم "
تاتو العمل حالیًا على افتتاح المزید من الفروع في مختلف مدن المملكة تحت اسم " والهدایا. كما یجري

  ."تاتي
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  :"ذات مسئولیة محدودة" توطین السعودیة للصیانة والتشغیلشركة 
في إطار إعادة هیكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسیس شركة توطین السعودیة للصیانة والتشغیل 

 شركة في القابضة فتیحي مجموعة حصة تبلغ حیث -ألف لایر ١٠٠ قدره برأسمال–ة" "ذات مسئولیة محدود
للعمل في مجال تقدیم خدمات  ة،مباشر  غیر قةبطری %١٠٠ نسبة والتشغیل للصیانة السعودیة توطین

الصیانة العامة وصیانة المكیفات والحاسبات والنظافة والتشغیل للمصانع والشركات والمباني والمحالت 
  بعد. أنشطتها، ولم تمارس یانة األالت والمعدات والمركبات واألجهزةوص
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  ١٠سیاســـة توزیع األرباح:
یأتي على قمة أولویات الشركة ضمان توفیر السیولة الالزمة للوفاء بكافة النفقات التشغیلیة واالستثماریة  )١

في الشركة، وأنماط االستثمار  للشركة، مع األخذ في االعتبار الظروف السائدةوالتوسعات المستقبلیة 
المستقبلي، ونمو الشركة والمناخ االقتصادي، وكذلك حجم السیولة المتاحة، واالحتیاجات المالیة 

 للشركة، والفرص االستثماریة المتاحة.
یتم توزیع األرباح سنویًا في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك ووافقت الجمعیة العامة لمساهمي الشركة  )٢

، ومن صرف األرباح عنه) روطریقته (خالل ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقر  توزیععلى هذا ال
ثم توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على 

 - الوجه التالي:
العادیة وقف هذا ) من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة %١٠یجنب ( -)أ

  ب متى بلغ االحتیاطي المذكور نصف رأس المال.یالتجن
  ) من األرباح لتكوین احتیاطیات أخرى.%١یجوز للجمعیة العامة تجنیب ( -)ب
  .) من رأس المـال المدفوع%٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمین تعادل ( -)ج
، ویوزع الباقي بعد ذلك على المساهمین كحصة تخصیص بعد ما تقدم مكافأة مجلس اإلدارة -)د

  إضافیة في األرباح.
یعتمد توزیع األرباح على المساهمین المدرجة أسمائهم في سجالت مركز الحفظ المركزي وذلك في  )٣

 نهایة جلسة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامة التي أقرت التوزیع.  
  
  

                                         
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٩البند  - ١٠
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  ١١:یذیین وذوي المصالح في األسهموكبار التنف مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة

 بدایة في األسهم  
 م٢٠١٥

 نهایة في األسهم
 م ٢٠١٥

  
 العام خالل صافي التغیر

  االسم
 % األسهم عدد % األسهم عدد % األسهم عدد  

 %٣,٠٢ ٣٧٩،٠٠٠ %٢٣,٥٠ ١٢،٩٢٤،٠٠٠ %٢٢,٧٣ ١٢،٥٤٥،٠٠٠ أحمــد فتیحي  حسن أحمــد

 %٠,٠٠ ٠ %٢,٠٠ ١،١٠٢،٤٩٣ %٢,٠٠ ١،١٠٢،٤٩٣ یحي/ محمد أحمد حسن فتالدكتور

 %٠,٠٠ ٠ %٠,٠٠٢ ١،٠٠٠ %٠,٠٠٢ ١،٠٠٠ المدهون حسن الدكتور/ إبراهیم

 %٠,٠٠٠ ٠ %٠,٠٠٧ ٤،٠٠٠ %٠,٠٠٧ ٤،٠٠٠ الدكتور/ محمد حسن إخوان

 %٠,٠٠ ٠ %٠,٠٠٢ ١،٠٠٠ %٠,٠٠٢ ١،٠٠٠ المهندس/ عبدالملك عبداهللا فتح الدین

 %٠,٠٠ ٠ %٠,٠٠٢ ١،١٠٠ %٠,٠٠٢ ١،١٠٠ كریم الدین اءضی األستاذ/ ماجد

 %٠,٠٠ ٠ %١,٠٠ ٥٤٩،٩٩٦ %١,٠٠ ٥٤٩،٩٩٦ السیدة/ مها أحمد حسن فتیحي

األستاذ/ حسین علي حسین 
 الیریمي**

٠,٠٠ ٠ %٠,٠١٩ ١٠،٣٤٠ %٠,٠١٩ ١٠،٣٤٠% 

 %٠,٠٠ ٠ %٠,٠٠٠ ٢٢ %٠,٠٠٠ ٢٢ األستاذة/ شهیرة عبدالحي قاري***

  .مدیر قطاع المجوهرات بمجموعة فتیحي القابضةمنصب  سین علي حسین الیریميأ. حیشغل ** 
  م٠٩/٠٤/٢٠١٥تاریخ انتهت عالقة العمل مع الشركة ب، و تشغل منصب نائب المدیر العام لفروع السیداتكانت *** 

  

                                         
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١١البند  - ١١
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  ١٢:قربائهمأیوضح الجدول التالي عدد األسهم المملوكة لزوجات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین و و 
 النسبة عدد األسهم العضو أو التنفیذي صلة القرابة اسم الزوجة واألبناء

٩٩٦،٥٤٩ أحمد حسن فتیحي زوجة ارــالسیدة/ ثریا جمیل عط  ١%  

٤٩٣،١٠٢،١ أحمد حسن فتیحي  ابن  الدكتور/ ولید أحمد حسن فتیحي  ٢%  
٩٩٣،٠٩٩،١ أحمد حسن فتیحي  ابن  األستاذ/ حسن أحمد حسن فتیحي  ٢%  
٩٩٦،٥٤٩ أحمد حسن فتیحي  ابنة  اآلنسة/ هدى أحمد حسن فتیحي  ١%  

  م.٢٠١٥ومن الجدیر بالذكر أنه لم تتغیر نسب الملكیة المذكورة أعاله خالل العام المالي 
  
  
  
  

                                         
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١١لبند ا - ١٢
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في فئة األسهم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضـاء مجلـس اإلدارة وصف ألي مصلحة 
من قواعد التسجیل  )٤٥() بإبالغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة أقربائهمزواجهم و وكبار التنفیذیین وأ

  ١٣:قوق خالل السنة المالیة األخیرةواإلدارج أو أي تغییر في تلك الح
  

النسبة   تاریخ اإلبالغ  المساهم صاحب المصلحة اسم
  قبل التغیر

النسبة بعد 
  التغیر

النسبة في 
  م٣١/١٢/٢٠١٥

  %١٠,٦٣  %١٠,٣٠  %٩  م١٨/٠٣/٢٠١٥  ریاض بن محمد بن عبداهللا الحمیدان السید/
  

ة مـذكرات حـق ، وال توجـد أیـأو أیـة أوراق مالیـة تعاقدیـةأي أدوات دیـن قابلـة للتحویـل تصـدر الشـركة لـم كذلك 
  ١٤.م٥٢٠١الشركة خالل السنة المالیة اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 

  
أو أوراق مالیـة قابلـة للتحویـل إلـى أسـهم، حقـوق تحویـل أو اكتتـاب بموجـب أدوات دیـن أي  ولم تصدر الشـركة

وال توجــد أي حقـــوق خیــار أو مــذكرات حـــق اكتتــاب أو حقــوق مشـــابهة أصــدرتها أو منحتهــا الشـــركة تعاقدیــة، 
   ١٥م.٥٢٠١خالل السنة المالیة 

  
قابلـة لالسـترداد، وال لقیمـة األوراق  المالیـة  كما لم تقم الشـركة بـأي اسـترداد أو شـراء أو إلغـاء ألي أدوات دیـن

المتبقیة، ولم تقم بالتمییز بین األوراق المالیة المدرجة التـي اشـترتها وتلـك التـي اشـترتها شـركاتها التابعـة خـالل 
   ١٦م.١٥٢٠العام المالي 

  

                                         
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١٠البند  - ١٣
  تطلبات تقریر مجلس اإلدارة)قواعد التسجیل واإلدارج (م –) من المادة الثالثة واألربعون ١٣البند  - ١٤
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١٤البند  - ١٥
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١٥البند  - ١٦
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  الدولیة المحاسبة معاییر إلى التحول خطة -و
مجلس  قرار إلىوالمستند  ،م٢٠١٤مارس  ٢٥) بتاریخ ٤/٢٩٧٨م (السوق المالیة رق على تعمیم هیئة اً بناء
ة على القوائم المالی" IFRS " ةالدولی ةتطبیق معاییر المحاسببالهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  ةدار إ

  .م١/١/٢٠١٧من  اً ابتداء ةعلى الفترات المالی ةالمعد
لتطبیق  ةفقد قامت الشركه بوضع الخطة التالی ةوفاعلی ةالتحول تتم بكفاء ةن عملیأكید مناسب بأولتوفیر ت
  عد اعتمادها من لجنة المراجعة.وذلك ب ةللمعاییر الدولی اً طبق ةعداد التقاریر المالیإلى إالتحول 

  
  :ةالدولی ةلى تطبیق معاییر المحاسبإمراحل التحول 

  
   ل على الخطوات التالیة:ویشتم ةالشرك ةنشطأم مع ءتتوا يالت ة: تحدید المعاییر الدولیوالً أ

  ةعداد التقاریر المالیإبه المنوط  تشكیل فریق العمل المؤهل -١
   ةتتضمنها القوائم المالی يالت ةالزمیل الشركاتو  ةوالشركات التابع ةالشرك ةنشطأل ةتحلیلی ةدراس -٢
 ةثر بتطبیق المعاییر الدولیأستت يالت ةجراءات المحاسبیواإل ةتحدید السیاسات المالی -٣
 ةعداد القوائم المالیإثر على ؤ ست يالت ةوالدولی ةالسعودی ةالفجوات بین معاییر المحاسب دیدتح -٤
 فصاح العرض واإل يقیاس االختالفات ف -٥

  
  ویشتمل على الخطوات التالیة: الدولیة ةالعمل لتطبیق معاییر المحاسب ة: تطویر بیئاً ثانی

 ةالمالی رةدالفریق اإل ةعمل دورات تدریبی -١
 ةتتناسب مع متطلبات تطبیق المعاییر الدولیل ةالداخلی ةیات الرقابویر عملتط -٢
والتنسیق  ،من برامج وتقاریر يلالحاسب اآل ةنظمأعلى  ةلى المعاییر الدولیإر التحول یثأحصر ت  -٣

  يعداد المخطط الزمنمع قسم تكنولوجیا المعلومات إل
  

  شتمل على الخطوات التالیة:وی ةجراءات المعتمدتفعیل اإل: التحول المبدئي نحو اً ثالث
  ةرصدعلى األ ةعداد التسویات المطلوبإ -١
  ةقرارها من لجنه المراجعإ بعد التعدیل و  ةوالمالی ةجراءات المحاسبیاعتماد السیاسات واإل -٢
  ةعلى القوائم المالی هساانعكو قراره إما تم  ةكد من تطبیق كافأالت -٣
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  تمل على الخطوات التالیة:ویشبعد التحول  ةصدار التقاریر المالیإ: اً رابع

 يبالتواز  ةللمعاییر الدولی اً طبق ٢٠١٦ول لعاممن الربع األ اً ابتداء ةولیاأل ةالقوائم المالیصدار إ و عداد إ -١
للقوائم  ةرقام مقارنأالستخدامها فیما بعد ك ةالسعودی ةلمعاییر المحاسب اً طبق ةالمعد ةمع القوائم المالی

 .ليالما م٢٠١٧خالل العام  ةالمالی
  .ةالتنفیذی ةدار واإل ةالمراجع ةول على لجنأب والً أ ةتطورات هام أیةعرض  -٢

  
وبإذن اهللا، وطبقًا لما ذكر أعاله من خطوات ومراحل تطبیق المعاییر الدولیة، ستكون الشركة مستعدة تمامًا 

فترات المالیة ابتداءًا من "على القوائم المالیة المعدة على ال IFRS بإذن اهللا لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة "
  م.١/١/٢٠١٧
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  ةالحوكم -:خامساً 
من سبعة أعضاء كما یلي، وتسري عضویتهم حتى تاریخ  -السادسةفي دورته -یتكون مجلس اإلدارة 

  ١٧م:٢١/٠٤/٦٢٠١
  

  
  -التواصل مع المساهمین والمستثمرین:

تدرك المجموعة أهمیة التواصل مع مساهمیها وتزویدهم بالمعلومات، وتطبیقًا لمبدأ اإلفصاح والشفافیة قامت 
  بما یلي: المجموعة

على موقع تداول، ونشرها  م٢٠١٥عام المالي نشر القوائم المالیة ربع السنویة والحسابات الختامیة لل -
  كذلك في صحیفتین من صحف المملكة وذلك وفقًا للمدة التي حددها النظام.

االلتزام بصیغة اإلعالنات التي حددتها هیئة السوق المالیة، والمعلومات الجوهریة التي ینبغي أن  -
 تتضمنها، ومواعید نشر هذه اإلعالنات.

رة وفقًا لمتطلبات اإلفصاح والنموذج االسترشادي المعد من قبل هیئة السوق إعداد تقریر مجلس اإلدا -
 المالیة.

االطالع على محاضر الجمعیات العمومیة، وأي تقاریر  -دون استثناء-ویمكن لكل مساهمي الشركة  -
  سنویة لمجلس اإلدارة وذلك إما بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البرید اإللیكتروني أو الفاكس.

  

                                         
  ة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)الئح –البند ج) من المادة التاسعة  - ١٧

  غیر تنفیذي تنفیذي  مستقل المنصب اسم العضو
     رئیس مجلس اإلدارة فتیحي دـــأحم د حسنــأحم

    عضو مجلس اإلدارة إبراهیم حسن المدهونالدكتور/ 
    عضو مجلس اإلدارة حسن إخوانعلي محمد الدكتور/ 
    عضو مجلس اإلدارة  عبدالملك عبداهللا فتح الدین/ المهندس
    عضو مجلس اإلدارة كریمفضل ماجد ضیاء الدین األستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  محمد أحمد حسن فتیحي/ الدكتور
    عضو مجلس اإلدارة  مها أحمد حسن فتیحي/ السیدة
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  :الحوكمة نظام متطلبات حسب اإلدارة مجلس من ارإقر 
 على یؤكدان المالیة، السوق هیئة أصدرتهما التي الشركات حوكمة والئحة راجواإلد التسجیل قواعد أن حیث

 السنوي التقریر لنموذج وفقاً  المطلوبة البنود جمیع عن اإلدارة لمجلس السنوي التقریر في اإلفصاح ضرورة
 في التوضیح مع التقریر في ذلك إلى اإلشارة تتم فقراته من أي انطباق عدم حال وفي ئة،الهی قبل من المعد
 قامت قد المجموعة أن إلى نشیر أن نود وعلیه بذلك، المالیة السوق هیئة وٕابالغ) ٨( رقم اإلفصاح نموذج
 ال التالیة المواضیع بأن اإلدارة مجلس یقر كما علیها، تنطبق التي المتطلبات عن باإلفصاح التقریر هذا في

   .المجموعة على تنطبق
  

  :حدوثها حال في أو بتطبیقها المجموعة قامت ما متى عنها باإلفصاح المجلس ویلتزم
  .خیار لحقوق خطط بتطبیق حالیاً  المجموعة تقوم ال -
 .ألسهم للتحویل قابلة للدین أدوات للمجموعة توجد ال -
 أو موظفیها أو بالمجموعة التنفیذیین أحد أو مساهمینال من أي مع تنازل أو اتفاق أي عقد یتم لم -

ذلك ومع  .أخرى جوهریة مصلحة أیة أو األرباح في حقه عن التنازل بموجبه تم الفرعیة شركاتها إحدى
لم یتقاضى أیة  أحمد حسن فتیحيالشیخ/  تجدر اإلشارة إلى أن رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي

 ١٨م (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل).٥٢٠١الل العام المالي مخصصات أو مكافآت مالیة خ

  
  
  

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٠) و١٩البند  - ١٨
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  ١٩كبار التنفیذیین:أعضاء مجلس اإلدارة و مكافآت وتعویضات 
یبین الجدول التالي تفاصیل المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار 

  ن المجموعة (من ضمنهم المدیر المالي):التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات م
  

  

  البیان
  
  

  (األرقام باللایر السعودي)

  أعضاء المجلس التنفیذیین
  / محمد أحمد فتیحيالدكتور

أعضاء المجلس غیر 
  التنفیذیین/المستقلین

  خمسة من كبار التنفیذیین 
ممن تلقوا أعلى المكافآت 

  والتعویضات 
  (من ضمنهم المدیر المالي) 

  ١،٩٥٣،٧٢٨  -  ٧٢٠،٠٠٠  ب والتعویضاتالروات
  ٨١٠،٧١٣  ١٤٧،٠٠٠  ٢٧٠،٠٠٠  البدالت

 ٢٩٥،٩٨١  -  ٩٣٨،٤٦٦  الحوافز والمكافآت الدوریة والسنویة
تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل 

  شهري أو سنوي
سیارة للمدیر اإلقلیمي بالریاض   -  

  ومدیر التسویق
  

م مبلغ إجمالي قدره ٢٠١٥رة واللجان المنبثقة خالل عام بدل حضور جلسات مجلس اإلداهذا ویبلغ 
  لایر. ١٦٥,٠٠٠

  
ة أیلم یتقاضى  ،أحمد حسن فتیحيالرئیس التنفیذي الشیخ/ و كما نود أن نشیر إلى أن رئیس مجلس اإلدارة 

  ٢٠(بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل). ،م٥٢٠١مكافآت مالیة خالل عام بدالت أو مخصصات أو 
  

  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التاسعة ٢) و١البند ھـ)  - ١٩
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –من المادة الثالثة واألربعون ) ١٩البند  - ٢٠
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  رة ولجانه المنبثقة:مجلس اإلدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجلس اإلدارة

 
ةاللجنة التنفیذی  

 
 لجنة االستثمار

لجنة الحوكمة 
والترشیحات 
 والمكافآت 

 

ة لجنة المراجعة وٕادار 
 المخاطر

أعضاء ٣  
  أ. ماجد ضیاء الدین كریم
  د. إبراهیم حسن المدهون
 د. محمد حسن إخوان

أعضاء ٣  
  د. إبراهیم حسن المدهون
  د. محمد حسن إخوان

 أ. ماجد ضیاء الدین كریم

أعضاء ٤  
  أحمد حسن فتیحي

 د. إبراهیم حسن المدهون
 م. عبدالملك فتح الدین
 أ. ماجد ضیاء الدین كریم

 

أعضاء ٥  
    حمد فتیحيالسیدة/ مها أ

  د. محمد أحمد فتیحي
  د./ سمیــــــــــــــــــر حسین

  أ. یاسر یحیى عبدالحمید
  السیدة/ بیان عادل فقیه
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  ٢١:اإلدارة مجلس اجتماعات
ونوضح كما  اجتماعات،) ٦( السادسةفي دورته  اإلدارة مجلس عقد المجموعة، إدارة مجلس ألعمال تعزیزاً 
  :م٢٠١٥ المالي العام خالل المجلس الجتماعات اإلدارة مجلس أعضاء حضور موقف یلي

  

  
  

                                         
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١٦البند  - ٢١

  االجتماع األول المنصب العضو اسم
 م٢٠/٠١/٢٠١٥

  االجتماع الثاني
 م٢٥/٠١/٢٠١٥

  االجتماع الثالث
 م١٤/٠٧/٢٠١٥

  االجتماع الرابع
 م٠٥/٠٩/٢٠١٥

  الخامساالجتماع 
  م١٨/١٠/٢٠١٥

  السادساالجتماع 
  م٣١/١٠/٢٠١٥

 المجموع

 ٦        الرئیس فتیحي أحمد حسن أحمد
 ٦       عضو المدهون حسن إبراهیم د.

 ٦       عضو د. محمد حسن إخوان
 ٥  -      عضو  م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین

 ٥  -     عضو كریم الدین ضیاء ماجد أ.
 ٦       عضو فتیحيحسن  أحمد محمد. د

 ٦       عضو السیدة/ مها أحمد فتیحي
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  :م٥٢٠١العام المالي و تخص أ خالل اإلدارة مجلسوتوصیات  قرارات أهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مضمون القــــرار  تاریخ القرار م
 م٢٠/٠١/٢٠١٥  ١

 
م، وذلك ٣١/١٢/٢٠١٤عدم توزیع أرباح عن السنة المالیة المنتهیة في التوصیة ب

المجموعة على التمویل الذاتي في تمویل  حیث تعتمدلدعم التوسع في أنشطة الشركة، 
  أنشطتها.

ضوي مجلس اإلدارة السیدة/ مها فتیحي ود. محمد فتیحي لالنضمام إلى ترشیح ع  م١٠/٠٣/٢٠١٥  ٢
  مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي لتمثیل مجموعة فتیحي فیه

  اعتماد االستثمار فى شركة الجوف الزراعیة كاستثمار إستراتیجي   م٠٢/٠٨/٢٠١٥  ٣
  لشرقیونبیع جزء من أسهم المجموعة في شركة النساجون ا  م١٤/٠٩/٢٠١٥  ٤
 إعادة تشكیل اللجنة التنفیذیة  م٣١/١٠/٢٠١٥  ٥

  م٣١/١٢/٢٠١٥عدم توزیع أرباح عن السنة المالیة المنتهیة في التوصیة ب  م٠٤/٠٢/٢٠١٦  ٦
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  ٢٢:األخرى المساهمة الشركات إدارة مجالس عضویة في اإلدارة مجلس أعضاء مشاركة
 أسماء أدناه الجدول ویبین أخرى، مساهمة شركات إدارة مجالس بعضویة اإلدارة مجلس أعضاء بعض یتمتع

  -:تهااإدار  لسامج عضویة في یشاركون التي المساهمة والشركات األعضاء
 المساهمة الشركاتعضویة مجالس  في المشاركة االسم

  شركة سكون العالمیة -   فتیحي أحمد حسن أحمد
  

 المدهون حسن إبراهیم/ الدكتور
  .اإلسكان لخدمات ألحمرا البحر شركة -
  .المراعي شركة -
  .هرفي للخدمات الغذائیة شركة -
 .مجموعة العبیكان لالستثمار -

 .الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني -  حسن إخوانعلي الدكتور/ محمد 
 .اإلسكان لخدمات األحمر البحر شركة -
  .شركة الغاز والتصنیع األهلیة -

  .الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني -  الدین كریماألستاذ/ ماجد ضیاء 
  شركة الطالع للنقلیات (هانكو). -

(ممثل عن مجموعة  شركة المركز الطبي الدولي - فتیحيحسن  أحمد محمد دكتور/ال
  فتیحي)

 مصر -النساجون الشرقیون للسجاد  -  السیدة/ مها أحمد حسن فتیحي
 مصر –كو) الشركة العربیة للخزف (أراسم -
(ممثل عن مجموعة  شركة المركز الطبي الدولي -

  فتیحي)

  
  
  
  

                                         
   دارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإل –البند ب) من المادة التاسعة  - ٢٢
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  ٢٣:اإلدارة مجلسالمنبثقة من  لجانال
 اللجان هذه وتقوم. اإلدارة مجلس قبل من عضویتها تشكیل تم فرعیة لجان أربع اإلدارة مجلس من نبثقت

  :یلي كما وبیانها. المجموعة أهداف قیقلتح ابواجباته القیام فيواإلدارة التنفیذیة  اإلدارة مجلس بمساعدة
  

 

 :المخاطر وٕادارة المراجعة لجنة .١

 مختصــین بیــنهم مــن اإلدارة مجلــس مــن تنفیــذیین غیــر أعضــاء مــن المخــاطر وٕادارة المراجعــة لجنــة تشــكیل تــم
 توصـیات یـةأ وتقـدیم بفعالیـة، وتنفیـذه الداخلیـة الرقابة نظام كفایة من للتحقق وذلك والمحاسبیة المالیة بالشئون
 المســاهمین مصــالح ویحمــي المجموعــة أغــراض یحقــق بمــا وتطــویره النظــام تفعیــل شــأنها مــن اإلدارة لمجلــس

 المصــادقة تمــت م٠٦/٠٥/٢٠٠٨ فــي عقــدت التــي الثالثــة العادیــة غیــر العامــة الجمعیــة وخــالل. والمســتثمرین
ســنوات  ٣(وهــي  عضــویتهم مــدةو  والترشــیحات المكافــآت ولجنــة المراجعــة لجنــة أعضــاء اختیــار قواعــد علــى

 الئحــة مــن) ١٥(و) ١٤( بالمــادتین ورد لمــا وفقــاً  اللجنتــین عمــل وأســلوب وتنتهــي بانتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة)
 اإلدارة مجلــس أعضــاء) مــن ٣عــدد ( مــن اللجنــة تتكـونو  .المالیــة الســوق هیئــة عــن الصــادرة الشــركات حوكمـة

  :التالي الجدول في موضح هو كما
  

  
  
  
  
  

  
  

  ومسئولیات لجنة المراجعة: اممهخالصة 
أجل التحقق من مدى فاعلیتها في تنفیذ  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من )١

 .اإلدارة مجلسل والمهمات التي حددها لها األعما
 الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیها وتوصیاتها في شأنه. رقابةالدراسة نظام  )٢

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –البند د) من المادة التاسعة  - ٢٣

 منصبال االســـم
 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة رئیس كریم الدین ضیاء ماجد أ.

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو المدهون حسن إبراهیم د.

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو د. محمد حسن إخوان
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 دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیها. )٣

ین وفصلهم وتحدید أتعابهم، ویراعى عند یلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونالتوصیة لمج )٤
 التوصیة بالتعیین التأكد من استقاللیتهم.

متابعة أعمال المحاسبین القانونیین، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون  )٥
 بها أثناء قیامهم بأعمال المراجعة.

 المحاسب القانوني وٕابداء الملحوظات علیها (إن وجدت).دراسة خطة المراجعة مع  )٦

 .(إن وجدت) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم بشأنها )٧
 دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء الرأي والتوصیة بشأنها.  )٨

 المتبعة وٕابداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة بشأنها.دراسة السیاسات المحاسبیة  )٩

 ذلك النظام المحاسبي من الناحیتین النظریة والتطبیقیة. يقییم نظام الرقابة الداخلیة بما فت )١٠

 للشركة.إجراء االختبارات على عینة مختارة من العملیات المالیة  )١١

 مراجعة والتأكد من استقاللیة المراجعین الخارجیین. )١٢

 وحل أیة مشاكل یواجهها المراجعون الخارجیون أثناء عملیات المراجعة.دراسة  )١٣

 اإلشراف على عالقة الشركة بالمراجعین الخارجیین. )١٤

  
  م كما یلي:٢٠١٥) اجتماعات خالل العام المالي ٥( المخاطر وٕادارة المراجعة لجنةوقد عقدت 

  العضو اسم
 

  االجتماع األول المنصب
 م٢٠/٠١/٢٠١٥

  ياالجتماع الثان
 م٢٨/٠٢/٢٠١٥

  االجتماع الثالث
 م٢٠/٠٤/٢٠١٥

  االجتماع الرابع
 م١٤/٠٧/٢٠١٥

  االجتماع الخامس
 م١٨/١٠/٢٠١٥

 المجموع

 ٥       الرئیس كریم الدین ضیاء ماجد أ.
 ٥      عضو المدهون حسن إبراهیم د.

 ٥      عضو د. محمد حسن إخوان
مـع بعـض إدارات الشـركة (وخاصـة اإلدارة المالیـة) للوقـوف علـى أعمالهـا المعتـادة ة للفـروع واالجتماعـات ** هذا بخالف الزیـارات المیدانیـ

  . واإلشراف في بعض الفترات على عملیات الجرد من فترة ألخرى
  

 :عملها وأسلوب المراجعة لجنة عمل ضوابط
غیرهم  من أو أعضائها، بین من اً أمین تختار أن لها یجوز كما  رئیسًا، أعضائها بین من اللجنة تختار -١
  للجنة. اإلداریة األعمال ویتولى اجتماعاتها، محاضر یعد
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 األعضاء على عدد نصف بحضور إال صحیحاً  اللجنة اجتماع یكون وال رئیسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -٢
 بأغلبیة ات اللجنةقرار  اللجنة وتصدر اجتماعات حضور في غیره عنه ینیب أن اللجنة لعضو یجوز وال األقل،

 هذه وتدون رئیس اللجنة (وأمینها)، یوقعها محاضر في وقراراتها اللجنة مداوالت الحاضرین. وتثبت األعضاء
 حضور عن مقبول عذر دون إذا تخلف مستقیالً  اللجنة عضو ویعتبر منهما، یوقع خاص سجل في المحاضر
 متتالیة. جلسات ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات

 اإلدارة، على مجلس یحدده اللجنة جلسات من كل جلسة عن حضور بدل المراجعة لجنة عضو حقیست -٣
 .الصفة بهذه اإلدارة مجلس ألعضاء المقرر الحضور بدل یتجاوز أال
فروع  أحد في یتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في یشترك أن اللجنة لعضو یجوز ال -٤

 .تزاوله الذي النشاط
 قرض یعقده أي تضمن أن أو المراجعة، لجنة ألعضاء نوع أي من نقدیاً  قرضاً  تقدم أن للشركة یجوز ال -٥

 .الغیر مع أكثر أو منهم واحد
 یجوز ألعضاء وال الشركة، أسرار على بالمحافظة اإلدارة مجلس عضو به یلتزم بما اللجنة عضو یلتزم -٦

  .لعملهم مباشرتهم بسبب علیه وقفوا ام الغیر إلى أو المساهمین إلى یذیعوا أن اللجنة
  

تقوم لجنة المراجعة وٕادارة المخاطر حالیًا بدراسة عروض المحاسبین القانونین الذین تقدموا بعروضهم 
- م وذلك الختیار أحدها، وسوف یتم عرض توصیة اللجنة ٢٠١٦لمراجعة حسابات المجموعة للعام المالي 

  مة للمساهمین إلقرار االختیار.على الجمعیة العا -باختیار أحد العروض
  
  
  



  
  
  
  
  
 

48 م٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  - مجموعة فتیحي القابضة 

  
  :والمكافآت والترشیحات الحوكمة لجنة .٢

 قواعد على المصادقة تمت م٠٦/٠٥/٢٠٠٨ في عقدت التي الثالثة العادیة غیر العامة الجمعیة خالل
سنوات وتنتهي بانتهاء  ٣وهي  عضویتهم ومدة والترشیحات المكافآت ولجنة المراجعة لجنة أعضاء اختیار
 الشركات حوكمة الئحة من) ١٥(و) ١٤( بالمادتین ورد لما وفقاً  اللجنتین عمل وأسلوب لمجلس المعین)مدة ا

 في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء) من ٣عدد ( من اللجنة تتكونو . المالیة السوق هیئة عن الصادرة
  :التالي الجدول

  
  
  
  
  
  

نة الحوكمة والترشیحات والمكافآت وسیتم العرض لم تحدد الجمعیة العامة للمساهمین مكافآت أعضاء لج
  .عتمادهاال عشر السابعةللمساهمین  العادیة مهعلى الجمعیة العا

  
  
  

 المنصب االســـم
 )اإلدارة مجلس عضو( ةاللجن رئیس المدهون حسن إبراهیم/ الدكتور

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو محمد علي حسن إخوان/ الدكتور

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو كریم الدین ضیاء ماجد/ األستاذ
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 :والترشیحات والمكافآت""لجنة الحوكمة خالصة مهام ومسئولیات 
 

التأكد من التزام الشركة بكافة متطلبات نظام الحوكمة الخاص بالشركة وجمیع األنظمة واللوائح  .١
 الصادرة عن الجهات المعنیة بهذا الصدد.

اإلدارة عن الجوانب أو النقاط التي ال یتم االلتزام بها وبیان أسلوب عالجها رفع تقاریر دوریة لمجلس  .٢
 أو استكمالها.

العمل على تحدیث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة عند صدور تعدیالت أو لوائح تنظیمیة جدیدة،  .٣
 مع إخطار أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفیذیین بهذا التعدیل.

حة الحوكمة على كافة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة وأعضاء اإلدارة التأكد من توزیع الئ .٤
 التنفیذیة، وتوضیح ما جاء بها عند الطلب.

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقًا للسیاسات والمعاییر المعتمدة مع مراعاة عدم  .٥
  ترشیح أي شخص سبق إدانته بجریمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وٕاعداد وصف  .٦
للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة. بما في ذلك تحدید الوقت الذي یلزم أن 

 یخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 غییرات التي یمكن إجراؤها.مراجعة هیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن الت .٧

 تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما یتفق مع مصلحة الشركة. .٨

التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  .٩
 العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى.

ویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین، ویراعى عند وضع سیاسات واضحة لتع. ١٠
  وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداء.
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  م كما یلي: ٢٠١٥) اجتماعات خالل العام المالي ٥وقد عقدت لجنة الحوكمة والترشیحات والمكافآت (

  
  
  :االستثمــــار لجنة .٣

 ضوابط تحدید مع بالمجموعة، لالستثمار العامة األسس وضع في اللجنة لهذه األساسیة المهمة تتمثل
 بهذا اإلدارة لمجلس بتوصیة التقدم ثم ومن االستثماریة، الفرص وتقییم المخاطرة ومستویات االستثمار

  :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء من) ٤عدد ( من اللجنة تتكون حیث الخصوص،
  
  
  
  
  
  

  م كما یلي:٢٠١٥) اجتماعات خالل العام المالي ٤االستثمار ( لجنةوقد عقدت 
  
  
  
  
  
  

  عضویة مجلس اإلدارة في دورته الحالیة.سنوات وتنتهي بانتهاء مدة  ٣ مدة عضویة اللجنة:
  

  العضو اسم
 

  االجتماع األول المنصب
 م٢٠/٠١/٢٠١٥

  اع الثانياالجتم
 م٢٤/٠١/٢٠١٥

  االجتماع الثالث
 م١٩/٠٤/٢٠١٥

  االجتماع الرابع
 م١٢/٠٧/٢٠١٥

  الخامساالجتماع 
  م١٧/١٠/٢٠١٥

 المجموع

 ٥       الرئیس المدهون حسن إبراهیم د.

 ٥      عضو محمد حسن إخوان د.
 ٥      عضو كریم الدین ضیاء ماجد أ.

 المنصب االســـم
 )اإلدارة مجلس رئیس( اللجنة رئیس فتیحي دــأحم حسن دــأحم

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو المدهون حسن إبراهیم/ الدكتور

  )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو  عبدالملك عبداهللا فتح الدین/ المهندس

 )اإلدارة مجلس عضو( ةاللجن عضو كریم الدین ضیاء ماجد/ األستاذ

  العضو اسم
 

  االجتماع األول المنصب
 م١٩/٠١/٢٠١٥

  االجتماع الثاني
 م١٩/٠٤/٢٠١٥

  االجتماع الثالث
 م١٢/٠٧/٢٠١٥

  الرابعاالجتماع 
  م١٧/١٠/٢٠١٥

 المجموع

 ٤      سالرئی أحمد حسن فتیحي
 ٤      عضو المدهون حسن إبراهیم د.
 ٤     عضو عبدالملك عبداهللا فتح الدین م.
 ٤     عضو كریم الدین ضیاء ماجد أ.
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  :التنفیذیـة لجنةال .٤
ارة بتشكیل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى اللجنة التنفیذیة، ومن ضمن أهم مهامها قام مجلس اإلد
  الرئیسیة ما یلي:

ســـتراتیجیات العامـــة للعمـــل ووضـــع األهـــداف والخطـــط التشـــغیلیة والموازنـــة مراجعـــة وتقیـــیم اللـــوائح واإل      )أ
  السنویة تمهیدًا العتمادها من مجلس اإلدارة.

  ة المستقبلیة والموازنات العامة والصالحیات اإلداریة العتمادها من مجلس اإلدارة.تحدید الخط    )ب

وفــــق لــــوائح الشــــركة واســــتنادا إلــــى الخطــــط والحصــــول علــــى تقــــاریر دوریــــة  اإلشــــراف علــــى التنفیــــذ   )ج
بوضــع  ســتراتیجیات واألهــداف المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بطریقــة فاعلــة تعكــس متغیــرات العمــلواإل

  ة المعاییر األدائیة التنفیذیة.ومتابع

دراســـــة ومراجعـــــة عملیـــــات شـــــراء األصـــــول والمصـــــاریف التشـــــغیلیة وطلبـــــات االقتـــــراض مـــــن البنـــــوك    )د
  والضمانات البنكیة ومن ثم رفعها إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.

والتعیـین والفصـل  تشكیل فریـق العمـل الـالزم وبنـاء الهیاكـل اإلداریـة والتنظیمیـة بمـا فـي ذلـك االختیـار    )ه
  في إیكال تلك المهام إلى المدیر التنفیذي. أیضاً الحق في المستویات التنفیذیة ولها 

  دارة.خرى یكلف بها من قبل مجلس اإلأمهام  ةالقیام بأی    )و
 یتم إعادة صیاغة المهام مّرة أخرى بعد سنة من تاریخ تأسیسها.    )ز

  
  :التالي الجدول في موضح هو اكم أعضاء) ٥عدد ( من اللجنة تتكونو 
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 المنصب االســـم
 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة رئیس السیدة/ مها أحمد حسن فتیحي

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو محمد أحمد حسن فتیحي .د

  خارجي) مستشار( اللجنة عضو  د. سمیر حسین

  )ةمدیر عام اإلدارة المالی( اللجنة عضو  یاسر یحیى عبدالحمید أ.

  خارجي) مستشار( اللجنة عضو  السیدة/ بیان عادل فقیه
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) اجتماعات خالل العام ٥عدد (م) ٧/١١/٢٠١٥(اعتبارًا من في دورتها الثانیة  التنفیذیةلجنة الوقد عقدت 
  كما یلي:، م٢٠١٥المالي 

  

  سنة واحدة ویتم تجدیدها بناءًا على قرار من مجلس اإلدارة. مدة عضویة اللجنة:
  

  االجتماع األول المنصب العضو اسم
 م٠٧/١١/٢٠١٥

  االجتماع الثاني
 م١٤/١١/٢٠١٥

  االجتماع الثالث
 م٠٦/١٢/٢٠١٥

  االجتماع الرابع
  م٢٠/١٢/٢٠١٥

  الخامساالجتماع 
  م٢٩/١٢/٢٠١٥

 المجموع

 ٥      رئیس السیدة/ مها أحمد حسن فتیحي
 ٥       عضو محمد أحمد حسن فتیحي .د

 ٥   -   عضو د. سمیر حسین
 ٥      عضو أ. یاسر یحیى عبدالحمید

 ٤     - عضو بیان عادل فقیه السیدة/
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  ٢٤معامالت مع أطراف ذوي عالقة:
رئیس (لمدة خمس سنوات) مع إیجار الدور السادس عقد م بإبرام ٠١/٠٥/٢٠١٢قامت الشركة بتاریخ ) ١

موافقة على ، وذلك بعد أن حصلت لایر ٤٠٤,٤٠٤د حسن فتیحي بقیمة مجلس اإلدارة سعادة الشیخ/ أحم
 كما یلي: االتفاقهذا شروط أهم على  م٠٤/٠٤/٢٠١٢الجمعیة العمومیة للمساهمین بتاریخ 

لایر سعودي، وهو متوسط أعلى قیمـة  ٤٠٤,٤٠٤قیمة اإلیجار السنوي للدور السادس بالمبنى الجدید  -أ)
  قت. إیجاریة مقدرة في ذلك الو 

علــى اإلیجــار  %٢٥ســنوات میالدیــة (یمكــن أن تجــدد لمــدد مماثلــة مــع زیــادة  ٥مــدة عقــد اإلیجــار:  -ب)
  .السنوي في المدة الثانیة للعقد)

  یدفع المستأجر القیمة اإلیجاریة الكاملة في بدایة كل سنة إیجاریة. -ج)
الطـرف اآلخـر بثالثـة شـهور  في حال رغـب أحـد الطـرفین فـي عـدم تجدیـد عقـد اإلیجـار، علیـه إبـالغ -د)

  على األقل قبل موعد انتهاء العقد.
 

منصب المدیر العام لشركة السلع الكمالیة  محمد أحمد حسن فتیحي/ الدكتوریشغل عضو مجلس اإلدارة ) ٢
من رأس المال، بینما تمتلك شركة مجموعة فتیحي القابضة نسبة  %٢٠المحدودة ویمتلك فیها نسبة الثمینة 

وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزایا أخرى نظیر إدارته لهذه الشركة خالل العام  سمالهامن رأ %٨٠
  لایر سعودي. ١,٩١٠,٤٦٦م مبلغ ٢٠١٥المالي 

  
 

   ٢٥المدفوعات النظامیة المستحقة:
  :المدفوعات النظامیة المستحقة وضح الجدول التاليی
  
  

  
  
  
  

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١٨) و١٧البند  - ٢٤
  دارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة)قواعد التسجیل واإل –) من المادة الثالثة واألربعون ٢١البند  - ٢٥

م٥٢٠١ األرقام باأللف لایر  – البیان م٤٢٠١   
  ١١،٤٧٧  ١١،٩٤٥  زكاة والضریبةال

  ٣٤٥  ٣٠٨ المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
 ١١،٨٢٢ ١٢،٢٥٣ النظامیة المستحقةجمالي الدفعات إ



  
  
  
  
  
 

54 م٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  - مجموعة فتیحي القابضة 

  نظام الحوكمــة
تحرص مجموعة فتیحي القابضة على االلتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبیق أنظمة الرقابة 

وسیاسات الشفافیة، وااللتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على إدخال أحدث معاییر الداخلیة الشاملة، 
األداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجیهات الصادرة من هیئة السوق المالیة ووزارة التجارة 

  .الخاص بهاقد اعتمدت المجموعة دلیل الحوكمة والصناعة. و 
) من المادة األولى، و(أ) من المادة التاسعة لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن واستنادًا إلى الفقرتین (ج

  ٢٦بالئحة الحوكمة من مواد خاصة فیما یتعلق بما یلي: ما وردهیئة السوق المالیة، فإن المجموعة تطبق 
  

 حقوق المساهمین والجمعیة العامة من ناحیة تسهیل ممارسة المساهمین لحقوقهم وحصولهم على  -)١
المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعیات الشركة، وحقوق التصویت، وحقوق المساهمین في أرباح 

وحق التصرف في األسهم، كما وفرت اإلدارة التنفیذیة للمساهمین جمیع المعلومات التي األسهم، 
ثة ُتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحیث تكون هذه المعلومات وافیة ودقیقة، ومحد

  ، ودون تمییز بینهم.بطریقة منتظمة وفي المواعید المحددة
  السیاسات العامة لإلفصاح والشفافیة واإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة.  -)٢
  مجلس اإلدارة ووظائفه األساسیة ومسئولیاته وتكوینه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.  -)٣
الربع سنویة والنتائج المالیة السنویة خالل المواعید النظامیة وذلك بموقع  االلتزام بنشر النتائج المالیة  -)٤

  تداول.
إعداد تقریر مجلس اإلدارة وفق قواعد التسجیل واإلدارج الصادرة من هیئة السوق المالیة والئحة   -)٥

  حوكمة الشركات.
شر المعلومات الجوهریة طبقًا االلتزام بصیغة اإلعالنات التي حددتها هیئة السوق المالیة ومواعید ن  -)٦

  لتعلیمات الهیئة الخاصة بإعالنات الشركات.
قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقیع التعهدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من هیئة   -)٧

  السوق المالیة.
  ة الشركات.االلتزام بتطبیق كافة التعدیالت التي تقرها هیئة السوق المالیة على الئحة حوكم  -)٨
صیاغة وتحدیث قواعد السلوك المهني للمدیرین والعاملین في الشركة بحیث توافق المعاییر المهنیة   -)٩

  واألخالقیة السلیمة وتنظم العالقة بینهم وبین أصحاب المصالح.
                                         

 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –البند أ) من المادة التاسعة  - ٢٦
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  ٢٧ األحكام التي لم یتم تطبیقها من الئحة الحوكمة:
حة الحوكمة: "یحظر الجمع بین منصب رئیس مجلس الفقرة (د) من المادة الثانیة عشرة من الئ  -)١

اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي أو المدیر العام". ولكن 
أیضًا، وقد قام مجلس منصب الرئیس التنفیذي  ،أحمد حسن فتیحيیشغل رئیس مجلس اإلدارة سعادة الشیخ/ 

من أعضاء مجلس اإلدارة وعضوان  ٢أعضاء، منهم  ٥لتنفیذیة وهي مكونة من اإلدارة بتكوین اللجنة ا
خارجیان، والعضو الخامس هو مدیر عام اإلدارة المالیة، وذلك لمتابعة األمور التشغیلیة واإلشراف على 

أشرنا  جودة تنفیذ توصیات وقرارات مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة، والقیام بالعدید من المهام األخرى والتي
  إلیها في فقرة خاصة باللجنة التنفیذیة.

) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة بالئحة الحوكمة: "التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة ٣البند (  -)٢
إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحدید التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافیة". 

وٕادارة المخاطر قد عبرت في تقریر مجلس اإلدارة السنوي عن العام المالي  المراجعةلجنة  على الرغم من أن
م عن أهم التحدیات والمخاطر التي یمكن أن تواجهها المجموعة، ویقوم مجلس اإلدارة ولجانه الفرعیة ٢٠١٥

اسة مكتوبة إلدارة المخاطر واإلدارة التنفیذیة بإدارة هذه المخاطر، إال أنه ال توجد إستراتیجیة شاملة أو سی
  مستوى المجموعة وشركاتها التابعة.على 

 ذوي األشخاص من المستثمرین على ال تنطبق الفقرة (د) من المادة السادسة بالئحة الحوكمة: "یجب -)٣
 في سیاساتهم عن اإلفصاح - االستثمار صنادیق مثل -غیرهم  عن بالنیابة یتصرفون الذین االعتباریة الصفة

 جوهري تضارب أي مع التعامل كیفیة عن اإلفصاح وكذلك تقاریرهم السنویة، في الفعلي وتصویتهم صویتالت
  ".باستثماراتهم الخاصة األساسیة الحقوق على ممارسة یؤثر قد للمصالح

االعتباریة  الصفة ذي للشخص یجوز ال تنطبق الفقرة (ط) من المادة الثانیة عشر بالئحة الحوكمة: "ال -)٤
 األعضاء اختیار على التصویت - اإلدارة مجلس له في ممثلین تعیین الشركة نظام بحسب له یحق ذيال-

  " .اإلدارة مجلس في اآلخرین
  
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –البند أ) من المادة التاسعة  - ٢٧
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  ٢٨ات:إقــرار 
 ما یلي:بالشركة  تقر* 

  بالشكل الصحیح.أعدَّت سجالت الحسابات أن  ·
 على أسس سلیمة ونفذ بفاعلیة.أعدَّ نظام الرقابة الداخلیة أن  ·
 قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.في یوجد أي شك یذكر  الأنه  ·

  
  * تؤكد الشركة على تطبیق معاییر المحاسبة الصادرة عن  الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

  
* تؤكد الشركة أنه لم یحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبًا بانعقاد الجمعیة العامة خالل 

  .تهیةالسنة المالیة المن
  

قــروض علیهــا (ســواء كانــت واجبــة  ةبعــدم وجــود أیــوشــركاتها التابعــة * تقــر شــركة مجموعــة فتیحــي القابضــة 
مبـالغ دفعتهـا الشـركة سـدادًا  ةم، وعلیـه ال توجـد أیـ٢٠١٥السداد عند الطلب أو غیر ذلك) خالل العـام المـالي 

٢٩م.٥٢٠١قروض خالل العام المالي  ةألی
  

  
من رأس المال أو أكثر طلبًا بانعقاد  %٥حدث أن تسلمت من مساهمین یملكون * تؤكد الشركة أنه لم ی

إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعیة العامة ، أو الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتهیة
  .عند إعداده

  
  .التصویتتؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد یؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في * 

  
  
  
  

                                         
 تسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة)قواعد ال –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٣البند  - ٢٨
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ١٢البند  - ٢٩
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تؤكد الشركة أنها لم تنال أیة عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي من الهیئة أو من أیة جهة إشرافیة أو  *
  ٣٠م.٢٠١٥تنظیمیة أو قضائیة أخرى خالل العام المالي 

  
* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة، وحق مراقبـة 

جلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس، وذلك بناءًا على ما جاء بالنظام األساسي أعمال م
  وله حق حضور الجمعیات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصویت على قراراتها. ٣١للشركة.

  
االعتباریــة * لــم تقــم أي جهــة بطلــب االطــالع علــى التقــاریر الســنویة للمســتثمرین مــن األشــخاص ذوي الصــفة 

  الذین یتصرفون نیابة عن غیرهم مثل صنادیق االستثمار.
  

* ال یوجد ترتیب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق فـي األربـاح خـالل العـام المـالي 
   ٣٢م.٥٢٠١
  

ولـه  .* للمساهم الحق في الحصول على نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعهـا، وحـق التصـرف فـي األسـهم
حـــق االستفســـار وطلـــب معلومـــات بمـــا ال یضـــر بمصـــالح الشـــركة وال یعـــارض نظـــام الســـوق المالیـــة ولوائحـــه 

 التنفیذیة.
  

اســـتثمارات أو احتیاطیـــات أخـــرى تـــم إنشـــاؤها لمصـــلحة مـــوظفي الشـــركة خـــالل العـــام المـــالي  ة* ال توجـــد أیـــ
 ٣٣م.٥٢٠١
  

م لـم یتضـمن أیـة ٢٠١٥المالیة السنویة للعام المالي  * تؤكد الشركة بأن تقریر المحاسب القانوني على القوائم
  ٣٤تحفظات.

  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –البند و) من المادة التاسعة  - ٣٠
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)  – الفقرة أ) من المادة الثالثة - ٣١
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٠البند  - ٣٢
  قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٢البند  - ٣٣
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٥د البن - ٣٤
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  ٣٥* ال توجد توصیة من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالیة متتالیة.
  

قرضــًا نقــدیًا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا أو ضــمنت أي قــرض عقــده أنهــا لــم تقــدم الشــركة  تؤكــدو * 
  غیره.أحدهم مع 

  
أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فیها، أو كانت هناك مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة  ةال توجد أی* 

شخص ذي عالقة بأي منهم غیر ما تم اإلفصاح عنه  ةالشركة أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألی
 بهذا التقریر.

                                         
 قواعد التسجیل واإلدارج (متطلبات تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة الثالثة واألربعون ٢٦البند  - ٣٥
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  الداخلیة: أهداف المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة
 تحقیق الهدف األساسي للشركة المتمثل في تحقیق الربح. ·
  العملیات المالیة للشركة.كافة توثیق التأكد من  ·
 في القیاس واإلفصاح.االلتزام بالمعاییر المحاسبیة  ·
 .حمایة السجالت المحاسبیة من وصول غیر المرخص لهم إلى هذه السجالت ·
 محاسبة سلیمة عن العناصر المحاسبیة.استخدام الوسائل الرقابیة التي تكفل  ·
  .االلتزام بالنظم واللوائح الساریة المنظمة للمجال الذي تعمل فیه الشركة ·
 االلتزام بتعلیمات الجهات الحكومیة والرقابیة التي تقوم بتنظیم السوق المالیة السعودیة. ·
 ركة.االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا لنظام الحوكمة والنظام األساسي للش ·
 ت اإلداریة المنظمة للعمل.اااللتزام بالسیاسات والقرار  ·
  

 ٣٦نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة:
  
  

  :التيو ة یالالرقابة الداخلیة على السیاسات واإلجراءات الت نطاقمل تیش

وتعكuuس بشuuكل  تتعلuuق باالحتفuuاظ بالسuuجالت بالشuuكل الuuذي یضuuمن إتاحuuة معلومuuات تفصuuیلیة ودقیقuuة ·

  جوھري حقیقة المعامالت والتصرفات في أصول الشركة.

فuuق مuuع المعuuاییر تعuuداد القuuوائم المالیuuة بمuuا یإتuuوفر تأكیuuدات معقولuuة بuuأن تسuuجیل المعuuامالت  یسuuمح ب ·

المحاسuuبیة المتعuuارف علیھuuا بالمملكuuة العربیuuة السuuعودیة والصuuادرة عuuن الھیئuuة السuuعودیة للمحاسuuبین 

   .القانونیین

                   تأكیuuدات معقولuuة فیمuuا یتعلuuق بمنuuع أو الكشuuف فuuي الوقuuت المناسuuب لشuuراء غیuuر مuuرخص بuuھ  تuuوفر ·

التuي یمكuن أن یكuون لھuا تuأثیر جuوھري علuى القuوائم وستخدام أو التصرف في أصuول الشuركة أو اال

  المالیة.

فیما یتعلق بالقدرة على منع أو  متأصالً  إن جمیع نظم الرقابة مهما كانت جیدة التصمیم، فإنها تحتوي خطراً 
للفترة الزمنیة المستقبلیة التي یظل خاللها النظام فعاًال في  اكتشاف كافة األخطاء. كما أنها ال توفر تقییماً 

                                         
 مجلس اإلدارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر  –البند (ز) من المادة التاسعة  - ٣٦
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أو  النظام غیر مالئم في هذا المجال، تجعلاكتشاف المخاطر بسبب التغیرات في الظروف التي یمكن أن 
  .بالسیاسات واللوائح لتزامفي الحكم على درجة اال

  
  
  

ن والنفقات المرتبطة بها، یحسابات المورد المخزون، یرادات،: اإلالمتمثلة فيرئیسیة العمل الدورات دراسة تم 
  نظم تكنولوجیا المعلومات. األصول الثابتة، التقاریر المالیة (بما في ذلك الزكاة)، تكالیف التوظیف واألجور،

  
بعدد من  قرارات إداریة بشأن تطویر وتحسین إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة تم مالحظة الحاجة إلى اتخاذ

  .والتقاریر المالیة، والمرتبطة بشكل أساسي بدورات عمل المخزون واألصول الثابتة أهداف الرقابة الداخلیة
  

 
مة المستخدمة               تمت التوصیة باستكمال تحدیث أنظمة الحاسب اآللي لقواعد البیانات أوراكل، وتوحید األنظ

                        ERP جاري العمل حالیًا على تطبیق نظامفي كافة فروع الشركة وشركاتها التابعة، و 
 .Oracle E-business suiteوهو  للمجموعة



  
  
  
  
  
 

61 م٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  - مجموعة فتیحي القابضة 

  

   الموارد البشریة -:سادساً 
  

بشكل كبیر في رفع نسبة السعودة قامت المجموعة بتدریب وتوظیف عدد من الكوادر الوطنیة والتي ساهمت 
الموجوده م وهي نسبة جیدة جعلت الشركة تقع في فئة الشركات ٢٠١٥كما بنهایة عام  %٤٣,٣بالشركة إلى 
وتجدر اإلشارة  األخضر في برنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل بالمملكة العربیة السعودیة. فى النطاق

اجات التدریب بما یكفل إضفاء مزید من المهارات والقدرات إلى إلى أن المجموعة قد قامت بتحدید احتی
الموظف حسب متطلبات وظیفته وبما یتماشى مع إستراتیجیة المجموعة، مع إعطاء األولویة في التدریب 
للكوادر السعودیة. وكذلك ساهمت المجموعة في توفیر العدید من الفرص الوظیفیة لعدد كبیر من الفتیات 

مت بتدریبهن في مجاالت المحاسبة، والتسویق ومبیعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالیة، السعودیات وقا
والمهارات القیادیة، واللغة اإلنجلیزیة. وقد بلغ عدد الموظفات السعودیات العامالت بالشركة في مختلف 

 %٣٥,٤٠لغ نسبتهم موظفة في فروع الشركة بجدة والریاض والخبر وینبع ومكة، تب ٢٠٦اإلدارات واألقسام 
  م.٢٠١٥من إجمالي عدد موظفي الشركة كما بنهایة عام 

  
وتعتبر مجموعة فتیحي القابضة من رواد توفیر فرص العمل للفتیات السعودیات، حیث قدمت العدید من 

 ٥٣  الفرص الوظیفیة لعدد كبیر من الفتیات السعودیات وقامت بتدریبهن في العدید من المجاالت. ویوجد
للمجموعة بجدة والریاض والخبر وینبع ومكة والمدینة المنورة واألحساء لبیع الذهب والمجوهرات  معرضاً 

  .%١٠٠بأیدي فتیات سعودیات بنسبة  معظمها وبضائع الرفاهیة وأخرى لإلكسسوارات تعمل
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  نظم المعلومات -:سابعاً 

  
مجموعة فتیحي القابضة من حیث تطویر   شركة مةنجاح منظو  ركائزتعد إدارة تكنولوجیا المعلومات أحد أهم 

م نقلة نوعیة داخل إدارة تكنولوجیا ٢٠١٥وتطبیق أحدث نظم التكنولوجیا المتبعة عالمیًا. وقد شهد عام 
لكي تدعم متطلبات  )Servers(كاملة لجمیع أجهزة الخوادم  وتحدیث المعلومات حیث تمت عملیة إحالل

  النمو والتطور التقني. 
  

ونظم حمایة واستعادة البیانات بسهولة عند الحاجة  )Back-up(تم تطویر نظام النسخ االحتیاطي كذلك 
 يومتزامن مع النظام المحاسب بنظام متطور )Point of Sales(لها. كما تم استبدال كافة نقاط البیع 

ا وصلت إلیه التقنیة في أقل مدة زمنیة والتوافق مع م التقاریر والتجزئة في الشركة، مع إضافة آلیة عرض
  الحدیثة.

  
الحاسب تطبیقات م تحدیًا خاصًا من ناحیة تطویر أنظمة ٢٠١٦وتواجه إدارة تكنولوجیا المعلومات في عام 

التي تخدم الشركة حتى یتواكب مع ما  (Oracle E-business suite) اآللي لقواعد البیانات أوراكل
ستبدال وتطویر شبكة االتصال الداخلیة والخارجیة للمجموعة التقني، وكذلك ا وصلت إلیه من النمو والتطور

لضمان الوصول إلى أفضل النتائج واستمراریة العمل في حال وجود أیه مشاكل أو انقطاع في الخوادم 
  األساسیة.
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  المسؤولیة االجتماعیة  - :ثامناً 
  

امج ذات قیمة مضافة للمجتمع قامت المجموعة بالمساهمة في تنمیة المجتمع من خالل تبني ودعم عدة بر 
  ما یلي:ومنها 
فعالیات مسابقة قسم الدراسات القرآنیة الكبرى للقرآن الكریم لطالب وطالبات جامعة الملك  رعایة –

 .بجدة عبدالعزیز
  

العدید من وتعتبر مجموعة فتیحي القابضة من رواد توفیر فرص العمل للفتیات السعودیات، حیث قدمت 
والموارد البشریة  د كبیر من الفتیات السعودیات وقامت بتدریبهن في مجال المحاسبةالفرص الوظیفیة لعد

والریاض والخبر بجدة  مجموعةلل اً رضعم ٥٣ وجدیو  التسویق ومبیعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالیة.و 
كسسوارات تعمل وبضائع الرفاهیة وأخرى لإللبیع الذهب والمجوهرات  والمدینة المنورة واألحساء ومكةوینبع 

  .%١٠٠بأیدي فتیات سعودیات بنسبة 
  

  وفیما یلي نورد أهم النقاط الخاصة بالمسئولیة االجتماعیة الواردة بالئحة الحوكمة الخاصة بالمجموعة:
 نقدم لعمالئنا أرقى المنتجات وأرفع مستویات الخدمة التي تتوفر فیها أعلى معدالت األمان. )١
 وعة في العمل وننتهج الشفافیة والنزاهة في كل أعمالنا.ال نقبل أیة ممارسات غیر مشر  )٢
 نوفر بیئة عمل آمنة لكافة العاملین بشركات المجموعة. )٣
السعودیین، ومن خالل التبرعات والشباب وطننا من خالل توظیف الفتیات خدمة نساهم في  )٤

 والمساهمات الخیریة.
 مدربین معتمدین، في مختلف المجاالت. نقوم بشكل دائم بتقدیم دورات تدریبیة للموظفین على أیدي )٥
 نهتم بشكل كبیر بالظروف اإلنسانیة والنفسیة والصحیة لكافة موظفي الشركة. )٦
قامت الشركة بتجهیز ملعب ریاضي للعاملین بجوار سكن الموظفین في جدة، كما أنها ترعى أغلب  )٧

 البطوالت الریاضیة التي یشترك فیها موظفو الشركة.
استثمارات أخالقیة إحدى أهدافها خدمة هي ثمارها في المشروعات الطبیة ترى الشركة أن است )٨

 المجتمع.
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   جدول األعمال -:تاسعاً 

 م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.٣١/١٢/٢٠١٥الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتهیة في  -)١

 م.٣١/١٢/٢٠١٥قوائم المالیة الموحده للسنة المنتهیة بتاریخ الموافقة على تقریر مراجعي حسابات الشركة وال -)٢

  م. ٣١/١٢/٢٠١٥الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالیة المنتهیة في  -)٣

  م إلى األرباح المبقاة.٢٠١٥الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بترحیل أرباح عام  -)٤

 -المجاور لمركز فتیحي طریق المدینة النازل بمدینة جدة-ة على تأجیر الدور السادس بمبنى الشركة الجدید تجدید الموافق -)٥
لایر لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید  ٤٠٤,٤٠٤مقابل مبلغ إیجار سنوي یبلغ  أحمد حسن فتیحيلرئیس مجلس اإلدارة الشیخ/ 

  م.٢٠١٥رة عن العام المالي طبقًا للشروط والتفاصیل الواردة بتقریر مجلس اإلدا

اعتماد صفقة بیع بضاعة إلى (طرف ذي عالقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فیها الشركة  -)٦
   لایر سعودي نقدًا، ودون شروط خاصة. ١,٤٧٠,٠٠٠م بقیمة ١٨/٠١/٢٠١٦وتقوم ببیعها) بتاریخ 

 اللجنةلجنة الحوكمة والترشیحات والمكافآت و  وكذلك المخاطر، ٕادارةو  المراجعة لجنة ومهمات عمل ضوابط اعتماد -)٧
  .م٢٠١٥ المالي العام عن المجلس بتقریر المذكورة االستثمار ولجنة التنفیذیة،

 وكذلك والمكافآت، والترشیحات الحوكمة لجنة: اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان أعضاء مكافآة تحدید على الموافقة -)٨
  .جلسة كل عن للعضو ریـال ١٥٠٠ بمبلغ التنفیذیة واللجنة االستثمار، ولجنة المخاطر، وٕادارة المراجعة لجنة أعضاء

الموافقة على تعیین مراجعي الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالیة للمجموعة للعام  -)٩
  م وتحدید أتعابه.٢٠١٦المالي 

مجلس إدارة الشركة من بین المرشحین للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثالثة سنوات میالدیة تبدأ من  انتخاب أعضاء -)١٠
م. علمًا بأنه سیتم اتباع أسلوب التصویت التراكمي في التصویت على انتخاب ٢١/٠٤/٢٠١٩م وتنتهي في ٢٢/٠٤/٢٠١٦

  أعضاء مجلس اإلدارة.
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  الختــــام
  

لسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتلبیتهم دعوة حضور اجتماع یتقدم مجلس اإلدارة بالشكر ل
الجمعیة العامة، كما یتوجه بالشكر إلى عمالء المجموعة على ثقتهم، وٕالى اإلدارة التنفیذیة ومنسوبي 

  المجموعة على ما بذلوه من جهود مثمرة وأداء متمیز طوال العام.
  

  لى توفیقه ومنِِّه وكرم عطائه، له الحمد وله الشكر وجزیل الثناء.وختامًا، نشكر اهللا العلي القدیر ع
  

                                                           
  اإلدارة مجلس                                                           

  ٢٠١٦فبرایر     
  
  


