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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 يحفظه اهلل سعادة الشيخ/  

  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم
  محمد وعلى آله وصحبه وسلممحمد وعلى آله وصحبه وسلم  والصالة والسالم على سيدناوالصالة والسالم على سيدنا

  
                                          المحترمين   السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة

 ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

لعام المالي ايسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أداءها خالل 
 م. 2019

لسوق المالية المرتبة األولى بافتيحي القابضة على كما يسعدني أن أبارك للمساهمين والقائمين على إدارة الشركة حصول مجموعة 
 ات،مر السنوي الثالث لحوكمة الشركتالسعودية في تطبيقات حوكمة الشركات )في القطاعات غير المالية( خالل فعاليات المؤ 

 مجددا   كما حصلت الشركةم. 2019إبريل  29 بتاريخمركز حوكمة الشركات، التابع لكلية األعمال بجامعة الفيصل، امه الذي أق
زيدا  ممن مركز حوكمة الشركات على جائزة أخرى للتميز في مؤشر الحوكمة. وتلقي هاتان الجائزتين  ،م2019ديسمبر  9في 

واإلدارة التنفيذية بالمجموعة للحفاظ على هذا المستوى من التميز، واالستمرار مجلس اإلدارة أعضاء من المسئولية على عاتق 
 في التطوير الداخلي خالل الفترة القادمة بإذن اهلل تعالى. 

 
ر فيها التي تستثمقطاعات امتدادا  للعام الماضي؛ فقد كان استمرارا  للتحديات الكبيرة التي تواجهها الم 2019لقد كان عام 

تجارة الذهب والمجوهرات ومنتجات الرفاهية، وكلنا ثقة باهلل بأن الجهود  يركز على نشاطخاصة قطاع التجزئة الذي  ،المجموعة
 .إلى مستقبل أفضل للشركة ومساهميها -بإذن اهلل تعالى-التي يتم بذلها والخطط الموضوعة ستقود 

 
مواجهة تلك التحديات للحد من األثر مدروسة لام بإجراءات القيو  ،تم إعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعةومن أجل ذلك، 

لمصروفات تخفيض االعمل على  االستمرار فيتم عليه، السلبي الناتج عن انخفاض المبيعات والمحافظة على سير األعمال. و 
 م.2018م مقارنة بعام 2019خالل عام 
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اإلجراءات  ثمرت نرجو من اهلل أنة للظروف المحيطة بشكل عام، وناإلجراءات التي قامت الشركة باتخاذها استجابة واقعيكانت قد و 

استكمال في  -بإذن اهلل–نتائج أعمالنا بإذن اهلل تعالى. كما أننا ننظر للمستقبل بتفاؤل، لتستمر الشركة نا  ملموسا  في المتخذة تحس
 مسيرة التطوير والنمو.

 

حفظها –ة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة، أتوجه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة ونيابة عن إخواني وزمالئي في مجلس اإلدارة واإلدار 
 وجزيل الشكر والعرفان إلى السادة مساهمي الشركة. واهلل ولي التوفيق. -اهلل
 

 مع خالص تحياتي،
 

            
 رئيس مجلس اإلدارة
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 نبذة عن المجموعة
 

همة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية               شركة مجموعة فتيحي القابضة، هي شركة مسا
الصادر  4030085128هـ، والسجل التجاري رقم 1418رمضان  9بتاريخ  1058بموجب القرار الوزاري رقم 

 م.1992فبراير  5هـ، الموافق 1412شعبان  2في مدينة جدة بتاريخ 
 

يق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية م، وهو االسم العر 1907يعود اسم فتيحي إلى العام 
 من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني من أجود وأفخر الخامات. 

 
،                    فتيحيالمجموعة في المجاالت التي تعمل فيها، فلديها قطاع التجزئة )فروع تحمل اسم وقد ركزت 

م فتيحي، وبيبي فتيحي، لقطاع الطبي ااالستثمار في (، وقطاع االستثمار من خالل )ولوباناشيه، ومملوكي وا 
، والقطاع الزراعي عبر مساهمتها في شركة الجوف عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي بجدة

 .مصر( -عبر مساهمتها في شركة النساجون الشرقيون المنتجات المنزلية وقطاع الجوف،  –للتنمية الزراعية 
  

مجموعة  ويبلغ رأسمال داخل المملكةوتتركز معارض التجزئة في جدة والرياض كما توجد بعض الفروع األخرى 
 مليون سهما .  55 مليون ريـال مقسمة إلى 550فتيحي القابضة 

 
 م. ويدير2000وشركة مجموعة فتيحي القابضة مسجلة في سوق األوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام 

المجموعة مجلس إدارة مؤلف من شخصيات بارزة ذات خبرة عالية في المجاالت المالية واإلدارية والتجارية. 
وتمتلك المجموعة رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها واغتنام الفرص االستثمارية لتعظيم حقوق 

 المساهمين وزيادة الربحية.
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 1وعةأولا: األنشطة الرئيسية للمجم
 

 2تشتمل األنشطة الرئيسية للمجموعة وأغراضها على ما يلي:
 

 الدعم وتوفير فيها تساهم التي األخرى الشركات إدارة في المشاركة أو لها، التابعة الشركات إدارة (1
 . لها الالزم

 .المالية راقاألو  من وغيرها األسهم في أموالها استثمار (2

 . نشاطها مباشرةل الالزمة والمنقوالت تراالعقا امتالك  (3

 االمتياز وحقوق والصناعية التجارية والعالمات براءات اختراع من الصناعية الملكية حقوق امتالك (4
 .لغيرها أو لها التابعة للشركات وتأجيرها واستغاللها، المعنوية، الحقوق من وغيرها

 
 المختصة ةن الجهات مزةةالال التراخيص على الحصول وبعد المتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 وجدت. إن

 

                                         
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(  –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 15الفقرة  - 1
 ( من النظام األساسي لمجموعة فتيحي القابضة3المادة  - 2
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 3وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهاةها في النتائج: وشركاتها التابعة وصف األنشطة الرئيسية للشركة

 تتمثل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة في نشاطين رئيسيين:
ة المالبس الجاهز بيع وشراء المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والمجوهرات، و نشاط التجزئة :  (1

واألقمشة واإلكسسوارات والتحف والهدايا وأدوات المائدة ومفارش السرر والمنتجات الجلدية 
 والشوكوالته.

في إدارة الشركات األخرى المساهم فيها المشاركة إدارة الشركات التابعة أو نشاط الستثمار:  (2
 وتوفير الدعم الالزم له.

 ))باأللف لاير
 األثر على النتائج النسبة النشاط إيرادات نوع النشاط

 ربح  )خسارة(
 (5،295) %97.42 98,028 نشاط التجزئة
 (4،565) %2.58 2.598 نشاط الستثمار

 (9،860) %100 100,626 اإلجمالي
 

 

 

  

                                         
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(  –الئحة حوكمة الشركات  – ( من المادة التسعون15الفقرة  - 3
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 4ثانياا: استراتيجية المجموعة
 

 تتلخص الستراتيجية العامة للمجموعة في ثالثة محاور رئيسية:
 

 ول:المحـور األ 
عدادها لتحقيق األهداف االستعداد للنمو من خالل يتمثل هذا المحور في  تطوير البنية التحتية للمجموعة وا 

ة، استقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلوالخروج من األنشطة غير المربحة و  والخطط المستقبلية،
 التوجه االستراتيجي للمجموعة. وتطوير الهيكل اإلداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع

 

 
 المحور الثاني: 

استهداف و  تحسين وتطوير القنوات البيعية والمحافظة على عمالئنا ىالتركيز على األنشطة الرئيسية والعمل عل
 عمالء جدد من خالل تقديم خدمة مميزة بتقديم أفضل وأرقى المنتجات والخدمات.

 
 المحور الثالث: 

ذلك من خالل االستثمار بالشراء أو االندماج في شركات أو الدخول في شراكات تنويع مصادر الدخل و 
   .استراتيجية مع شركات قائمة

 
   

                                         
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 16الفقرة  - 4
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 5المحتملة والمخاطر المستقبلية التوقعاتثالثاا: 
 

 التوقعات المستقبلية ألعمال المجموعة
            ،اليةالسوق الحظروف  تبارتسعى المجموعة حاليا  للتركيز على أنشطتها الرئيسية مع األخذ بعين األع

ومحاولة اغتنام كافة الفرص االستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة اإلمكانات المادية والبشرية الممكنة 
 لتحقيق هذا الهدف. 

 
 وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة: 

ســــــــــية المتمثلة في تجارة الذهب الشــــــــــركة بإعادة هيكلة أعمالها، من خالل التركيز على األنشــــــــــطة الرئيقامت 
والمجوهرات واألنشــطة األخرى المكملة وكذلك التركيز في اســتثماراتها على القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي 

 والزراعي والقطاعات األخرى الواعدة.
 وكذلك العمل على البدء، بإعادة هيكلة شــــــركاتها التابعة م2019 وفي إطار ذلك، قامت المجموعة خالل عام

  للوصول إلى تحقيق أهداف المجموعة االستراتيجية.في تطوير العمل في الشركات الزميلة 
 
 

 6المخاطر المحتملة
 المخاطر التشغيلية -أ

  حةبغير المر  األنشطةالفروع و 

ر سم تجاري وفرع ومنطقة. وتظهابعمل دراسة مفصلة عن األداء الخاص بكل  المجموعة إدارةبشكل دوري تقوم 
ي يمكن ، وتشير إلى بعض التوقعات التهارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع على حدهذه التق
عليها. ومع ذلك قد ال تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات  بناء  العمل 

ركة ه الحالة قد تضطر الشالتي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام. وفي مثل هذ
إلغالق أو إحداث تعديالت على بعض هذه الفروع لتحقيق األهداف العامة للشركة وأهمها زيادة المبيعات 

  والربحية.

                                         
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 16الفقرة  - 5
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –مادة التسعون ( من ال17الفقرة  - 6
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 المخزون

ل عام، بشكالتي يمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة -إن من ضمن أهم المخاطر 
 وعدم قدرة تلك الشركات على تسويق بضائعها، حيث أن المخزون الراكد أ -بشكل خاص بضائع الرفاهيةو 

ير قيمة تقدببشكل دوري الزائد يجمد جزءا  من رأس المال ويؤثر سلبا  على هامش الربحية. وتقوم الشركة 
ساوي يعلى الخبرات المتراكمة وتحليل أعمار المخزون والحالة الراهنة له، و  بناء  االنخفاض في قيمة المخزون 

لية وفي حال جاءت الظروف الفع .هذا التخفيض قيمة الفرق بين تكلفة المخزون وقيمته السوقية المقدرة
تقديرات المخزون مرة أخرى حيث أن القيمة المستقبلية أقل من توقعات اإلدارة، يمكن أن يتم اللجوء إلى تخفيض 

وفقا  ألية  فاض في المخزون قد تتغير من فترة ألخرىواالفتراضات التي يتم االستناد إليها في تقدير قيمة االنخ
 .، عالوة على القيام بإعادة صياغة جزء من المخزونمستجدات مستقبلية

 
 

 
 المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

 افتتاح المزيد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وكذلك طرح أسماء تجارية جديدةعند قيام الشركة ب
يجاد المواقع المناسبة للفروع واالستمر  من خاللفي إدارة هذا التوسع  تهاقدر على تعتمد  ار التخطيط والمتابعة وا 

دارة مواردها البشرية  ،في تطبيق وتطوير األنظمة التشغيلية والمالية ونظم الحاسب اآللي، وتوفير وتدريب وا 
وكذلك  ،قتكاليف التأسيس واإلنتاج والتوزيع والتسويطالما أن لدى الشركة القدرة على تغطية النفقات الرأسمالية و 

لشركة ولكن في الوقت الحالي تفضل ا التكاليف اإلدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الفروع الجديدة.
ع التجزئة دائما  ويقوم قطا التأني الشديد قبل القيام بعملية التوسع الجغرافي وذلك نظرا  لظروف السوق الحالية.

 قبة أسواق التجزئة في مختلف المناطق ورفع التقارير الالزمة التخاذ القرار قبل افتتاح فروع أو إغالقها.بمرا
 

 المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

 
بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئوليها التنفيذيين وكبار موظفيها اآلخرين.  المجموعةيعتمد أداء 

بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهالت  مجموعةي للويتوقف األداء المستقبل
العالية وكذلك القدرة على االحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي، على مثل هؤالء الموظفين 

آثار فقدان  ن منها للحد منالذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب الموظفي
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الموظفين الرئيسيين. ولكن على أية حال، ال توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال 
عدم تمكنها من اجتذاب وتطوير واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من 

الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين وقد تتضرر  المؤهالت والقدرات والخبرات.
الذين ال يمكن استبدالهم على المدى القصير والمتوسط، مما قد يؤدي إلى تعطل بعض األعمال وقد يؤثر سلبا  
 نعلى الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد تمكنت الشركة حتى اآلن من االستعاضة عن هؤالء الموظفي

 الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين. 
وتسعى الشركة دائما  الستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين باإلضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين 

لقوى وتقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة تقييم أداء ا الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا بالشركة.
 ديد مدى الحاجة الفعلية الستقطاب كفاءات في مواقع معينة.البشرية الموجودة وتح

 

 مخاطر الستثمار  -ب

رتفاع في قيمة تلك األســـــهم بالســـــوق والحصـــــول على توزيعات االن لالســـــتثمار في األســـــهم مزايا عديدة مثل إ
 -عدة جوانب من المخاطر كما يلى: تكمن في انقدية منها، إال أن مخاطره

 مخاطر اقتصادية  -1

رات األســهم مســتوى مؤشــ يفي انخفاض القيمة العادلة لألســهم المســتثمر فيها نتيجة للتغيرات ف تكمن
وكذلك تأثر نتائج أعمال تلك الشــــركات بالحالة االقتصــــادية في األســــواق التي واألنشــــطة االقتصــــادية 

ب بما المناســالقرار  إلتخاذ األســهم والمؤشــرات على مدار الســاعة أســعارولذلك تتم مراقبة  .تعمل فيها
  يخدم مصلحة المجموعة.

 

 العمالت:مخاطر   -2
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أســــــــــــــعار صــــــــــــــرف العمالت األجنبية. إن 
المجموعة معرضــة لمخاطر تقلبات أســعار صــرف العمالت خالل دورة أعمالها العادية، إن المخاطر المتعلقة 

طة باألدوات المالية تتركز في تقلبات العملة الخاصـــــــة باســـــــتثمارات المجموعة الخارجية، بتقلبات العملة المرتب
حيث أن اســـتثمارات المجموعة الرئيســـية في ســـوق األســـهم تتركز في البورصـــة المصـــرية وبالتالي تتأثر قيمتها 

هورية مصــر بجمالعادلة بســعر صــرف الجنيه المصــري من فترة ألخرى طبقا  لألوضــاع االقتصــادية والســياســية 
 العربية، تعتبر المجموعة أن معظم استثماراتها ألغراض استراتيجية طويلة األجل.
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 :مخاطر تقلبات األسعار  -3

يوجد للشـــــــــركة  حيث لمخاطر أســـــــــعار األســـــــــهم المجموعةتخضـــــــــع االســـــــــتثمارات المتاحة للبيع لدى 
م تمرة ألســـــعار هذه األســـــهوعليه تقوم الشـــــركة بالمراقبة المســـــ .المصـــــري مالفي ســـــوق ال ماراتاســـــتث

القرار المناســــــــب بما  إلتخاذ مجموعةوالقطاعات إلى جانب تنويع المحفظة االســــــــتثمارية الخاصــــــــة بال
  يخدم مصلحة المجموعة.

 
 أسعار األسهم :مخاطر  -4

المجموعة معرضــة لمخاطر أســعار الســوق على اســتثماراتها في األســهم المتداولة والناشــئة عن الضــبابية التي 
القيمة المســـــتقبلية لألســـــهم المتداولة، ويتم رفع تقارير عن االســـــتثمار في األســـــهم المتداولة إلى اإلدارة  تكتنف

  العليا بصورة منتظمة.
 

 السوق:مخاطر  -5

إن مخاطر الســـــــــــــوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة التغيرات في ســـــــــــــعر الســـــــــــــوق، 
ومخاطر سعر السلع  ،ن المخاطر هي: أسعار العمولة، ومخاطر العملةوتتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع م

ومخاطر األســــــعار األخرى مثل مخاطر أســــــعار أدوات حقوق الملكية. إن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر 
 وتعتقد المجموعة أن تعرضها لتلك المخاطر غير جوهري.السوق هي االستثمارات المتاحة للبيع. 

 
 لعمولة:أسعار امخاطر  -6

مخاطر أســـــــــــــعار العمولة هي المخاطر الناشـــــــــــــئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أســـــــــــــعار العمولة على الربحية 
المجموعة معرضــــــــــة لمخاطر أســــــــــعار العمولة على موجوداتها  .المســــــــــتقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية

ات هي تأثير التغير خســــــــــــائر الموحدة ومطلوباتها التي تدفع عليها عمولة. إن حســــــــــــاســــــــــــية قائمة األرباح أو ال
االفتراضـــية في أســـعار العمولة على دخل المجموعة لســـنة واحدة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة، بناء  على 

م. إن تغيرا  افتراضــــــيا  من 2019ديســــــمبر  31المطلوبات المالية ذات األســــــعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 
رجح ألســـــعار العمولة ألرصـــــدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات نقاط أســـــاس في المتوســـــط الم 10

م ليس له تأثير جوهري على صــــــــافي 2018ديســــــــمبر  31م و2019ديســــــــمبر  31الســــــــعر المتغير كما في 
 مصروف العمولة.
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 الئتمان:مخاطر  -ج

اآلخر  ســــــــــــــبب في تكبد الطرفوالت ،تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه
، وتعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان محدودة خســـــــــــــارة مالية، وتعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان

 نظرا  ألن مبيعات المجموعة نقدية.
 

 السيولة:مخاطر  -د
ال استحقاقها، لمالية حتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات ا

وتتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري. وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أية 
 التزامات حال نشوئها. 

وتتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة ودفعات مقدما  من 
ائنة أخرى والزكاة المستحقة الدفع. ومن المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه العمالء وذمم د

شهرا  من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. وتتوقع المجموعة أن تكون لديها  12المطلوبات المالية خالل 
 أموال كافية للقيام بذلك.

ة من التزامات المنافع المحددة للموظفين، ويتم سداد التزامات تتكون المطلوبات المالية غير المتداولة للمجموع
 المنافع المحددة للموظفين وفقا  للتوقيتات الفعلية النتهاء فترة خدمة الموظفين.

 
 : مخاطر أخرى -ز

عمالء فقد تتأثر المالءة المالية لل بشكل مباشر بالحالة االقتصادية في المملكة؛ لمجموعةيرتبط أداء ا -(1
 االقتصاد راجعوت االستهالكي اإلنفاق حجم في الكبير االنخفاض نتيجة ستهدفين بتلك الحالة االقتصاديةالم

تعتمد المجموعة على تنويع االستثمار من خالل محفظتها االستثمارية في شركات متنوعة ولذلك  عموماً.
 .النشاط

تحقيق هذا لقطاع التجزئة قوم يو  ،يعاتبقدرته على زيادة المب لمجموعةاقطاع التجزئة في يرتبط نمو  -(2
الهدف بالكثير من األنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة األسعار 

ربطها بالمقر و  حاسب ااّلليوتأسيس أنظمة ال اقع وتجهيزهاوتهيئة المو  ،والمدد والشروط األخرى بالعقود المبرمة
طة في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرته على القيام بكل هذه األنش القطاعليه، فإن نجاح الرئيسي. وع

لمخاطر والحد أو التخفيف من ا ستغل القطاع خبراته وكوادره واسمه التجاري في تنفيذ ذلكيولذلك  بنجاح.
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أجير ل اتخاذ قرارات التوسع وتالمرتبطة به عبر التزام الحرص والدقة والمراجعة واالطالع على التقارير قب
 المواقع الجديدة.

لمناسب البشرية في الوقت اعلى توفير الموارد  على االستمرار في النمو أيضا   لمجموعةترتبط قدرة ا -(3
ك تسعى ولذل وتدريبها للوفاء باحتياجات المعارض الجديدة واستقطاب الكفاءات اإلدارية والخبرات الالزمة.

ام األول للمحافظة على الكوادر الهامة والقيادية عبر التعويضات المالية المميزة والتدريب المجموعة في المق
  كذلك العمل على وضع خطة تعاقب إداري. وكلما دعت الحاجة لذلك 

ركة الشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحية الشقطاع التجزئة بيتأثر حجم مبيعات وربحية  -(4
 ولذلك تقوم إدارات المبيعات والتسويق في القطاع بمراقبة أداء .ةإلى أخرى خالل السنة الواحد للتذبذب من فترة

 المبيعات يوميا ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لألنشطة التسويقية.

الشركة في بيئة تنافسية عالية حيث يعمل الكثير من مؤسسات التجزئة والجملة قطاع التجزئة بعمل ي -(5
ليس فقط  ،الشركة ومستويات أرباحهقطاع التجزئة بنفس المجاالت التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو في 

بمراقبة السوق  ولهذا تقوم إدارة القطاع .ه التنافسي المتقدمعالحفاظ على موقبولكن  ،قدرته على المنافسة بنجاحب
  .مناطق أو أسواق أو الخروج من ورفع التقارير التخاذ الالزم من اإلجراءات سواء  بالتوسع في

تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب اآللي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجالتها  -(6
 مرتبط باستمرار عمل تلك األنظمة بكفاءة. ن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرض  إالمالية ف
 ة الحاسب اآللي للشركة.تعمل الشركة على تحديث أنظمولذلك 

عار الشركة بالخارج مثل ارتفاع أس وقد تتأثر الشركة أيضا ببعض المخاطر التي يتعرض لها مورد -(7
وكذلك الظروف االقتصادية والوضع السياسي )خاصة الذهب واأللماس واألحجار الكريمة( مستلزمات اإلنتاج 

دين ة الموردين والمناطق اإلقليمية التي يعمل بها هؤالء المور في بالدهم، ولهذا تسعى الشركة دائما  لتوسيع قاعد
  من هذه المخاطر قدر المستطاع.أو للتخفيف للحد 

ذا ما و  الشركة أيضا  في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية.قد تتأثر مبيعات  -(8 ا 
 ل القنوات اإلليكترونية.التركيز على المبيعات من خالطبق هذا القرار ستلجأ الشركة إلى 

لذلك و  تأثر المنطقة باألحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبال  على أنشطة الشركة بشكل عام. -(9
 قامت الشركة بتنويع محفظتها االستثمارية بمجموعة متنوعة مميزة من أسهم القطاعات المحلية والخارجية.

يف أثر ولتخف مملكة مما قد يؤدي إلى زيادة إيجارات معارض البيع.ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بال -(10
 هذه المخاطرة تقوم الشركة بإبرام عقود إيجارية لفترات طويلة نسبيا .
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للتخفيف و  فرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم أو ضرائب أخرى. -(11
 ربحيتها من استثماراتها القائمة. من أثر ذلك تسعى المجموعة إلى زيادة

براكين  – أوبئة –هزات أرضية  –حروب  –فيضانات ) :، منها على سبيل المثال ال الحصرالقّوة القاهرة -(12
  .(إلخ... -عاصيرأ –
 

 : المال رأس مخاطر إدارة -ح
قييم استثمار في أدوات لغرض إدارة مخاطر رأسمال المجموعة، يتكون رأس المال من رأس المال واحتياطي ت

حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألرباح المبقاة واالحتياطي النظامي العائدة إلى 
 مساهمي الشركة األم. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين. 

ات ومتطلبات التعهدفي الظروف االقتصادية  التغيرات ءتدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال في ضو 
المالية، ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح 

 للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
ر رأس طليس لدى المجموعة هيكل رأسمال بأهداف محددة، أو معدالت ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخا

المال، وتبقى االستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية. ويتكون رأس المال 
للمجموعة من حقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة واحتياطي تقييم 

 ل الدخل الشامل اآلخر(.استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خال
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 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
  إدارة المخاطر لجنة أولا: مهام

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة 
 (استرشادي)ية ما يلي: م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيس21/04/2220مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق  -1
 على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. بناء  من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها 

اوز الشركة لتحقق من عدم تجتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه وا -2
 له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها  -3
 خالل اإلثني عشر شهرا  القادمة.

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر  -4
 لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.التي قد تتعرض 

إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات  -5
 التحمل على سبيل المثال.

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه االمخاطر، ورفعها إلى  -6
 مجلس اإلدارة.

 .تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر -7
 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. -8
 .مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة -9

 ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. التحقق من استقالل موظفي إدارة االمخاطر عن األنشطة التي قد -10
التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة  -11

 المخاطر.
 .مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة -12
 

 ثانياا: أهداف تطبيق سياسة إدارة المخاطر
 تلك عن األحوال اإلفصاح بعض وفى المخاطر بتحديد المتعلقة الشركة حوكمة معايير باتباع امااللتز -

 المخاطر.
 لها. الحماية وتقديم الشركة وأنشطة االستراتيجية األهداف تجنب ما يهدد -
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 .بهدف الحد من أثر تلك المخاطر الشركة وذلك أنشطة المتعلقة بجميع المخاطر وتطوير أنظمة إدارة تنسيق -
األجل القصير والطويل، مع  فى وربحية الشركة أصول قيمة زيادة أجل من االستثمارية اقتناص الفرص -

 إيجاد توازن بين العائد والمخاطر.

 

 ثالثاا: تحديد المخاطر
تقوم الشركة بتحديد المخاطر التي تواجهها وذلك من خالل االستقصاء وعقد االجتماعات مع المسؤولين عن 

ويمكن االستعانة بجهة خارجية لذلك أو من خالل نتائج المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو  تحديد المخاطر

 أي أسلوب آخر تراه الشركة.

 

 رابعاا: تقييم المخاطر
المتوقع منه على الشركة  والتأثير حال حدوث أي خطر فى المتوقعة الخسائر بتقييم الشركة تقوم

 يم المبدئي للمخاطر في ضوء ما تراه وتصنيف درجة المخاطر.ومساهميها، كما تقوم الشركة بالتقي

 

 خامساا: طرق إدارة المخاطر وتوجيهها
 قبول الخطر. -

 مشاركة الخطر مع أطراف أخرى. -

 إنهاء الخطر. -

 تمويل الخطر. )التأمين( -

 تنويع المخاطر. -

 

 سادساا: األشخاص المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر
أقسامهم  داخل يواجهونها التي المخاطر تحديد عن مسؤولون الشركة خلدا والوحدات األقسام رؤساء -

 ومناقشتها.

 للشركة. العامة المخاطر إدارة تلتزم الشركة بتطبيق سياسة -

 

 سابعاا: يقوم مجلس اإلدارة بصفة دورية بما يلي:
 تحديد طبيعة المخاطر التي تواجهها الشركة.  -

 لشركة.تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة ل -

 تحديد قدرة الشركة على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر. -

 

 ثامناا: تقوم لجنة إدارة المخاطر بما يلي:
 عمل تقييم سنوي لنظام إدارة المخاطر بالشركة. -

 المتغيرات. تلك مع التعامل على الشركة وقدرة وأولويته الخطر طبيعة في تحدث التي تحديد التغيرات -

نشطة األعضاء التنفيذيين والمراجعين الداخليين واألشخاص اآلخرين بالرقابة تحديد جودة وحجم أ -

 الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
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 المعلومات عن تاسعاا: اإلفصاح
 تتم المحافظة دائماً على وجود قنوات اتصال بين مجلس اإلدارة والتنفيذيين وجميع رؤساء األقسام. -

السنوي المقدم للمساهمين عن المعلومات المتعلقة بأية مخاطر تواجهها  يفصح مجلس اإلدارة في التقرير -

الشركة )سواًء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر 

 ومراقبتها.
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 المالي رابعاا: األداء
 
 

  7ملخص النتائج المالية -أ
 قائمة الدخل )باأللف لاير(: )مقارنة نتائج األعمال(

 البيان 
 *م2019

IFRS 

 *م2018
IFRS 

 *م2017
IFRS 

 م*2016

IFRS 

 * م2015

 بعد إعادة التبويب

 301,851 206,038 194,389 147,721 100,626 يراد النشاطإ

 (136,141) (105,144) (86,032) (62,018) (52,853) تكاليف النشاط

 165,710 100,894 108,357 85,703 47,773 مجمل ربح النشاط
إدارية  تسويقية و مصاريف
 وعمومية

(52,110) (74,002) (101,210) (113,027) (118,728) 

)المصروفات( يرادات صافي اإل
 األخرى

(713) 715 493  533  1,515 

حصة الشركة من نتائج أعمال 
 00 00 00 00 00 شركة زميلة  

 (7,201) (6,417) (6,636) (5,297) (4,809) الزكاة

 (736) (585) (302) 652 316 حقوق األقلية

 40,560 (18,602) 702 7,771 (9,543) الدخل )الخسارة(صافي 

يرادات يلة ضمن إإدراج حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زمتم و  * أعيد تبويب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.
 النشاط.
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 8والخصوم( قائمة المركز المالي )باأللف لاير(: )مقارنة األصول -ب

 
 .* أعيد تبويب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية
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 البيان 
 م*2019

IFRS 

 م*2018
IFRS 

  *م2017
IFRS 

  م*2016
IFRS 

 * م2015
IFRS 

 320,453 267,879 288,258 230,893 201,334 موجودات متداولة

 53,468 29,471 30,717 19,652 29,591 مطلوبات متداولة

 266,985 238,408 257,541 211,241 171,743 س المال العاملأر 

ويلة الموجودات غير المتداولة )ط
 األجل(

372,679 367,469 366,484 365,885 333,043 

 113,880 103,097 82,871 66,602 80,678 وتحت التنفيذ الثابتة الموجودات

 767,376 736,861 737,613 664,964 654,691 إجمالي الموجودات

 53,468 29,471 30,717 19,652 29,591 المطلوبات المتداولة

 21,281 20,099 15,853 7,424 12,469 غير المتداولة المطلوبات 

 74,749 49,570 46,570 27,076 42,060 إجمالي المطلوبات

 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 رأس المال المدفوع 

 127,989 109,112 111,662 85,963 52,696 المبقاةالحتياطيات واألرباح 

احتياطي تقييم استثمارات في 
أدوات حقوق ملكية بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل
4,841 (3,493) 23,380 22,478 9,496 

 687,485 681,590 685,042 632,470 607,537 حقوق المساهمين

 5,142 5,701 6,001 5,418 5,093 الحقوق غير المسيطرة

وحقوق  المطلوباتإجمالي 
 المساهمين

654,690 664,964 737,613 736,861 767,376 
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 9ألف قطاعات الشركة مما يلي:تت
 

 (لاير)باأللف       
  م9201

 التجزئةنشاط 
 

 الستثمارنشاط 
 

 اإلجمالي
    باأللف لاير سعودي

 100,626  2,598  98,028  إيرادات

 47,772  2,598  45,174  مجمل ربح النشاط

 (9,860)  (4,565)  (5,295)  صافي )خسارة( دخل السنة

 654,691  446,411  208,280  الموجودات

 42,060  4,340  37,720  المطلوبات

 
 (لاير)باأللف                  

  م8120
 التجزئةنشاط 

 
 الستثمارنشاط 

 
 اإلجمالي

    باأللف لاير سعودي
 147,722  32,711  115,011  إيرادات

 85,704  32,711  52,993  مجمل ربح النشاط

 7,120  20,144  (13,024)  صافي )خسارة( دخل السنة

 664,964  486,864  178,100  الموجودات

 27,076  -  27,076  المطلوبات
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  10التحليل الجغرافي للمبيعات: -ج
 البيان

 م2019
 لف لايرباأل

 م2018
 لف لايرباأل

 69.968 59.743 مبيعات المنطقة الغربية

 40,928 33,257 مبيعات المنطقة الوسطى

 1,781 1,754 مبيعات المنطقة الشرقية

 2,334 3,274 خارج المملكة

 115,011 98,028 إجمالى المبيعات

 
 
 

 11ادات:التحليل الجغرافي لإلير  -د
 البيــان

 م2019
 لف لايرباأل

 م2018
 لف لايرباأل

   إيرادات قطاع التجزئة

 112,678 94,754 المملكة العربية السعودية 

 2,334 3,274 خارج المملكة

 115,011 98,028 اإلجمالى

   إيرادات قطاع االستثمار

 27,002 (5,244) المملكة العربية السعودية 

 5,709 7,842 جمهورية مصر العربية

 32,711 2,598 اإلجمالى

 147,722 100,626 إجمالى اإليرادات
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وقعات ت ةالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي -ه
    12:أعلنتها الشركة

 (لاير)باأللف 
 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2018 م2019  البيان

172,147 100,626 المبيعات/اإليرادات*  (509,47)  (88,31%)  

(018,62) (52,853) راداتتكلفة المبيعات/اإلي  (165,9)  (78,14%)  

(930,37) 85,703 47,773 مجمل الربح  (26,44%)  

(002,74) (52,110) مصروفات تشغيلية  (892,21)  (58,29%)  

(74,33)  الخسارة التشغيلية  11,701 (803,16)  - 

 يتضمن هذا البند )المبيعات وصافي ربح الستثمارات(*
 

  :م9201 عامخالل نتائج العمليات التشغيلية 
بشكل  ذلكيعود و مليون لاير للعام السابق،  11،70رباح ألاير، مقابل  مليون 4،34الحالي  عامالتشغيلية خالل ال خسائربلغت ال

 رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب اإليجابية والسلبية التالية:
 

 الجوانب اإليجابية 
 ،%24.5 بنسبة السابق، بالعام مقارنة م،2019 عام خالل واإلدارية البيعية المصاريف إجمالي انخفاض -أ

 .لاير مليون 16.9 وبمبلغ
 بطيء مخزون مخصص بتكوين مقارنة م،2019 عام خالل الحركة بطيء مخزون مخصص تكوين عدم -ب

 .لاير مليون 5 بمبلغ السابق العام خالل الحركة
 2.1 وبمبلغ ،%37.4 بنسبة السابق، بالعام مقارنة م،2019 عام خالل االستثمارات أرباح صافي ارتفاع -ج

  .لاير مليون
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  السلبيةالجوانب 
 م2019 امع خالل( الزراعية للتنمية الجوف شركه) زميلة شركة فى االستثمار قيمة في هبوط خسائر تسجيل -أ

  .لاير مليون 24.8 بمبلغ
 ام،ع بشكل الكمالية والسلع والذهب المجوهرات سوق في للتأثر نظرا   م2019 عام خالل المبيعات انخفاض -ب

 بنسبة سابقال بالعام مقارنة ،عموما ؛ االقتصاد وتراجع االستهالكي اإلنفاق حجم في الكبير االنخفاض نتيجة
 .لاير مليون 7.8 بمبلغ الربح مجمل انخفاض إلى أدى ما ؛14.8%

 بنسبة السابق، بالعام مقارنة م،2019 عام خالل زميلة شركات أعمال نتائج من الشركة حصة انخفاض -ج
 .لاير مليون 7.4 وبمبلغ ،27.4%
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لة محل و أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدويوضح الجدول التالي 
 13:تأسيسها

شركة صدوق العالمية  
 لالستثمارات القابضة 
 "ذات مسئولية محدودة"

شركة محبات التجارية 
 "ذات مسئولية محدودة"

شركة تجارة السلع الكمالية 
 الثمينة المحدودة

 "ذات مسئولية محدودة"

 شركة فتيحي للتجزئة
 ()"ذات مسئولية محدودة"

شركة توطين السعودية 
لتشغيل "ذات للصيانة وا

 مسئولية محدودة"

النشاط 
 الرئيسي

أنشطة الشركات 
القابضة ) أي الوحدات 
التي تستحوذ على 
أصول امتالك حصة 
مهيمنة من رأس المال 
لمجموعة من الشركات 
التابعة, ويكون نشاطها 
الئيسي هو ملكية تلك 

 المجموعة(

تجارة الجملة والتجزئة 
في اإلكسسوارات 
 والساعات واألواني
المنزلية وأدوات المائدة 
والتحف والمرايا 

 والملبوسات الجاهزة.
 

بيع وشراء المعادن الثمينة 
واألحجار الكريمة 

 والمجوهرات.

بالتجزئة للذهب  بيعال
والمجوهرات والمصوغات 

 الثمينة. والمعادن 

تقديم خدمات الصيانة العامة 
وصيانة المكيفات والحاسبات 
 والنظافة والتشغيل للمصانع
والشركات والمباني والمحالت 
وصيانة األلت والمعدات 
والمركبات واألجهزة وخدمات 
 تجارية وتصدير وتسويق للغير.

نسبة ملكية 
 الشركة فيها

100% 100% 80% 100% 100% 

 عاملة عاملة عاملة تحت التصفية()  عاملة الحالة
 ألف 100 مليون 100 مليون 5 ألف 100 مليون 100 لاير –رأس المال 
 عدد 

األسهم/الحصص 
 المملوكة 

100.000 100 40.000 100.000 100 

قروض لشركات 
 لاير –تابعة 

 - - مليون 12 - -

قروض من 
 –شركات تابعة 

 لاير

 

 مليون 13.94
 
- 

 
- 

 

 مليون 70.48
 

 ألف 92,88

المحل الدولة 
 الرئيس لعملياتها

 السعودية -جدة  السعودية –جدة  السعودية –جدة  السعودية –جدة  السعودية - جدة

الدولة محل 
 التأسيس

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية

 

 
 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 23( و22الفقرة  - 13
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 الستثمارات -و

 الشركات الزميلة -1
 

  المركز الطبي الدولي
مليون ريـال، وتقدر مساهمة مجموعة  750يبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة مقفلة( 

المركز الطبي الدولي، وكان قد تمت الموافقة علي تحويل من إجمالي رأسمال  %19.25بنسبة القابضة فتيحي 
من ، هـ 08/04/1437( بتاريخ 99بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة )قرار وزاري( رقم )ق/الشركة 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة(.
 

 JCI - ركز الطبي الدولي تم التعاقد مع القسم االستشاري للهيئة الدولية المشتركةقبل افتتاح مستشفى الم
“Joint Commission International”  م، للتأكد من إنشاء المستشفى وفق المعايير الدولية، 2000عام

عبداهلل  كم، تم افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي بتشريف من خادم الحرمين الشريفين المل2006وفي عام 
بن عبدالعزيز، ويضع القائمون عليه نصب أعينهم تحقيق رسالته بصناعة نموذج فريد للرعاية الصحية في 
المنطقة، وسنة بعد أخرى يضيف المركز الطبي الدولي إنجازات رائدة في هذا القطاع الحيوي بما يخدم المجتمع. 

 على صلتحأول منشأة في المملكة  ليكونسبق م كان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف ال2011ففي عام 
 المنشأة لتكون م،2011 عام نشر الذي االجتماعية للمسؤولية األول تقريره عن األولى الدرجة من اعتماد

 تقارير تقييم عن المسؤولة المنظمة وتسعى. المملكة مستوى على الشرف بهذا تحظى التي األولى الصحية
 ع. المجتم تجاه بالمسؤوليات كامل والتزام شفافية أكثر ومنهجية مستدامة تنمية ونح الجميع تحفيز إلى المؤسسات

 
تم اختيار المركز الطبي الدولي لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ضمن مؤشر التنافسية السعودي  كما

 للعام نفسه.
 

اعتماد الهيئة  حصل المستشفى على وتحقيقا  لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية في العالج، فقد
م، وبأعلى نسبة نجاح في 2008لتقييم جودة الخدمات الصحية للمرة األولى عام  (JCI)الدولية المشتركة 

م، ثم للمرة الرابعة في فبراير 2014م، ثم للمرة الثالثة في يناير 2011المنطقة، ثم للمرة الثانية كذلك عام 
 م.2020ة تمتد حتى م، ولمدة ثالث سنوات قادم2017
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م ولمدة أربع 2014في أكتوبر  (ACHSI)كما حصل على اعتماد المجلس األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 
 م.2023وتم التجديد لمدة أربع سنوات حتى  ،م2018سنوات، وتمت إعادة التقييم في ديسمبر 

 
اد ل على اعتماد المركز السعودي العتموعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدولي حريصا  على الحصو 

 Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare (CBAHIالمنشآت الصحية )

Institutions”" م. كما حاز مفهوم 2020م، حتى نوفمبر 2017 والذي حازه بنجاح لفترة تمتد من نوفمبر
م، والتي 2011ي الدولي على جائزة مكة للتميز عام االستشفاء بفن التصميم الذي يتبّناه مستشفى المركز الطب

رعاها صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكّرمة، وحصل 
على جائزة أفضل تصميم لمستشفى على مستوى الشرق األوسط ضمن مؤتمر عمارة المستشفيات العالمي عام 

أفضل المختبرات المرجعية في الشرق األوسط ضمن مؤتمر الصحة العربي عام  م، إضافة إلى جائزة2011
 م. 2012

 
تم عقد تعاون بين المركز الطبي الدولي وكلية الجراحين األمريكية لرصد وتحليل نتائج  م2014وفي عام 

رضاه إلى م العمليات الجراحية، وكجزء من رحلة المركز الطبي الدولي وتطلعه إلى تحسين الخدمات المقدمة
 م.2018في عام  (AABB)من الهيئة األمريكية لبنك الدم  فقد حصل على شهادة االعتماد

 
المستشفى األول في  تم توقيع عقد تعاون بين المركز الطبي الدولي ومايو كلينك، 2018مارس  21في و 

ية، يتمكن ينك للرعاية الصحالواليات المتحدة األمريكية، النضمام المركز الطبي الدولي لعضوية شبكة مايو كل
بمقتضاه المركز الطبي الدولي من الوصول إلى قاعدة البيانات المعرفية الخاصة بمايو كلينك، المواد التعليمية 
للمرضى، أرشيف البيانات التثقيفية للكادر الطبي ومؤتمرات المجلس اإللكتروني، باإلضافة إلى استخدام العالمة 

عبر الوسائل اإللكترونية سنوي ا لمرضى  استشارة طبية 240ا ستقوم مايو كلينك بتقديم التجارية لمايو كلينك. كم
مستشفى المركز الطبي الدولي، والتي تتيح ألطباء المركز الطبي الدولي طرح أسئلة محددة ألخصائيي مايو 

نك، ويستطيع ايو كليكلينك فيما يتعلق بالحاالت الطبية المعقدة وتلقي رأى استشاري ثان معتمد رسمي ا من م
ا االستفادة من الخبرة العملية والطبية لمايو كلينك من خالل برنامج  مستشفى المركز الطبي الدولي أيض 

ساعة لالستشارات سنوي ا لتلبية استفسارات  300 استشارات الرعاية الصحية، حيث تخصص مايو كلينك
 ى المركز الطبي الدولي.المستشفى واستثمار الفرص لتحسين طبيعة عمل وأداء مستشف
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حالة  23،000وأكثر من زيارة في العيادات الخارجية  500،000وعلى المستوى التشغيلي، فقد تم تسجيل 
عملية من العمليات الجراحية في تخصصات دقيقة مثل القلب  12،000كما تم عمل ، م2019تنويم عام 

المفاصل؛ ما جعل المركز الطبي الدولي رائدا  في هذه واألوعية الدموية، واألعصاب والعمود الفقري، والعظام و 
 التخصصات على مستوى المنطقة. 

 
مارس  16هـ الموافق 1436جمادى األولى  25أنه في يوم اإلثنين  القابضة مجموعة فتيحيوقد أعلنت 

ة تعيين جدجمعية الشركاء في شركة المركز الطبي الدولي المحدودة )المركز الطبي الدولي( ب تم اعتمد2015
شركة مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وهما الدكتور/ محمد أحمد ل ممثلين

حسن فتيحي، والسيدة/ مها أحمد حسن فتيحي، وذلك تعزيزا  الستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة في 
 .التركيز على استثماراتها في القطاع الطبي

 
قيام شركتها الزميلة  عنم باإلعالن على موقع تداول 25/06/2019بتاريخ تيحي القابضة مجموعة فوقد قامت 

 كما يلي: المركز الطبي الدولي بإبرام اتفاقية استحواذ على ثالث كيانات طبية بجدة
 مجمع العيادات األولى الحديثة.  - 1
 وحدة جراحات اليوم الواحد )تداوي(.   -2
 مركز األشعة األول. -3

من رأسمال كل من الشركات الثالث: شركة مجمع العيادة األولى الحديثة المحدودة،  %100ما يمثل حصة  وهو
 .وشركة مركز خطوة تداوي الطبية، وشركة مركز األشعة األول الطبية

المرافق الطبية يعد فرصة استراتيجية، حيث وفر نموا  تصاعديا  فوريا  بإضافة رصيدهم من  هذه علما  أن شراء
  المرضى واإليرادات واألرباح إلى رصيد المركز الطبي الدولي.

 
حصة  ويمتلك ،ويرأس الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي

 ، وهو قريب من الدرجة األولى لرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.هامن رأسمال 7.97%
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 مية الزراعيةشركة الجوف للتن

 اوتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيه ال سعوديـمليون ري 300 هارأسماليبلغ  ةشركة مساهمة سعودية مدرج
اإلنتاج الزراعي، وتعتبر منطقة المشروع في الرئيسي  هاويتمثل نشاط .م2019 عامفي نهاية  %14.1بنسبة 

غ مساحة وتبل .مة مناخهاءخصوبة تربتها ومالمن أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية و 
المحاصيل التقليدية  ىأن تتجه من مرحلة االعتماد علالشركة استطاعت و  .ألف هكتار 60المشروع حوالي 

 -البطاطس -مح)الق إنتاجفي أهم األنشـطة اإلنتاجيـة للشركة  وتتمثل .)القمح والشعير( إلى التنوع في إنتاجها
قاف زراعة ن( وقد دخل قرار إيإنتاج الزيتون وزيت الزيتو  -الذرة الصفراء -العسل -عالفاأل -الفاكهة -البصل

من إيرادات الشركة، وتعمل  %46م، وتمثل إيرادات األعالف 2018األعالف حيز التنفيذ خالل شهر نوفمبر 
. منتجات أخرى ع فيالشركة حالياُ على تعديل استراتيجيتها لتعويض أثر ايقاف زراعة األعالف من خالل التوس

العديد من  يفالقابضة في تنويع استثماراتها  يفتيح ةمجموعاستراتيجية مع  تى هذا االستثمار متماشيا  أوي
 ة. القطاعات الهام

م، بإجازة تمليك الشركات 2019فبراير  5هـ الموافق 1440جمادى األولى  30كما قرر مجلس الوزراء بتاريخ 
الممنوحة لها بناء على المساحة المحياة من األرض وعلى أن يتم إعادة المساحة المساهمة األراضي الزراعية 

المتبقية من األرض وذلك بعد الوفاء باإلجراءات النظامية المتبعة وعليه فإن الشركة بصدد القيام باإلجراءات 
 الالزمة بهذا الخصوص.
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 الستثمارات المتاحة للبيع -2

 اد: شركة النساجون الشرقيون للسج
تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتبلغ نسبة مساهمتنا 

عقود متتالية تمكنت النساجون من التوسع المستمر  4. وعلى مدار م2019 ديسمبر 31في كما  %7.49فيها 
مصانع في كل من جمهورية  8تم إنتاجها عبر مليون مترا  مربعا  ي 150في الطاقة اإلنتاجية لتصل إلى قرابة 

 مصر العربية، الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية الصين الشعبية.
وبفضل اهلل أوال  ثم جهد أبنائها المستمر والتخطيط الدقيق لدى فريق العمل، وذلك باإلضافة إلى استخدام أحدث 

تكاري، تمكنت الشركة من النمو بخطى متسارعة في الوسائل التكنولوجية، وجودة المنتجات والتصميم االب
وتعد النساجون  م.2019من مبيعات الشركة في سبتمبر  %62التصدير لألسواق العالمية، والذي يمثل 

الشرقيون من كبرى الشركات المصدرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها ألكثر من 
من الواردات األمريكية من  %14ت الشركة للواليات المتحدة األمريكية دولة حول العالم، وتغطي صادرا 100

السجاد الميكانيكي. وذلك باالضافة إلي المكانة الرائدة في السوق المصري وبما تحظي به من حصة سوقية 
تغطي جميع أنحاء  معرضا   251ومنافذ الجملة والتي بلغ عددهم  الشركة معارض من خالل %80تفوق الـ
  ة مصر العربية.جمهوري

وحرصا  من شركة النساجون الشرقيون على مواكبة التطور المستمر في جودة األصناف والكفاءة في اإلنتاج 
ومواجهة الطلب المتنامي على منتجات الشركة في كل من السوقين المحلي والتصديري، قامت الشركة خالل 

لبية األنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إليه نوال  جديدا . والجدير بالذكر أن أغ 7بشراء  م2019عام 
 .%2تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة 

كما قامت الشركة باضافة ماكينة تقطيع بالط السجاد الالزم للمباني اإلدارية وأيضا تقوم بتحديث ماكينات 
لة إضافة طاقات جديدة للخيوط مما يزيد من نسبة االكتفاء الذاتي الطباعة. وتعتزم الشركة خالل الفترة المقب

 للخيوط وكذلك أنوال لصناعة السجاد.
محلي المصري وذلك من خالل شبكات ال السوق من %80 وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تصل إلى

ية مصر معرضا  ومنفذ جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهور  251التوزيع والمعارض التي تصل إلى 
ونظرا  للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة الفتتاح معارض جديدة من أجل مواجهة النمو  .العربية

 .م2020معرضا  في عام  12-10كما تخطط الفتتاح  م2019في عام  معرضا   11المتزايد، وقد تم افتتاح 
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 14سياســـة توزيع األرباح:
ان توفير السيولة الالزمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية واالستثمارية أ( يأتي على قمة أولويات الشركة ضم

والتوسعات المستقبلية للشركة، مع األخذ في االعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط االستثمار 
، ةالمستقبلي، ونمو الشركة والمناخ االقتصادي، وكذلك حجم السيولة المتاحة، واالحتياجات المالية للشرك

 والفرص االستثمارية المتاحة.
ب( يتم توزيع األرباح سنويا  في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على 
هذا التوزيع وطريقته )خالل ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقرر صرف األرباح عنه(، ومن ثم توزع 

ما ورد بالمادة  بناء  د خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى و أرباح الشركة الصافية السنوية بع
 ( من النظام األساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:44)

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية %10( يجنب )1
 ( من رأس المال المدفوع.%30ذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )العامة العادية وقف ه

( من صافي األرباح لتكوين %10على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) بناء  ( للجمعية العامة العادية 2
احتياطي اتفاقي، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز استخدام ذلك االحتياطي االتفاقي 

 ة منتوصيعلى  بناء  الغرض المخصص له إال بقرار من الجمعية العامة العادية لغرض آخر غير 
 مجلس اإلدارة.

( للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 3
ال تتجاوز  ةتوزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسب

( من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  10%)
 من هذه المؤسسات.

 ( من رأسمـال الشركة المدفوع. %1( يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )4
ف سنوي بشكل نص الشركة ح مرحلية على مساهميتوزيع أرباج( يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار ب

مرحلية  وعند اتخاذ قرار بتوزيع أرباح أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنويا .
رسال نسخة من  على المساهمين من قبل مجلس اإلدارة، يجب على الشركة اإلفصاح عن ذلك في السوق وا 

 هذا القرار إلى الهيئة. 
ستحق المساهم حصته في األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، يد( 

كون ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتأو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، 
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دى مركز إيداع األوراق المالية )مركز في سجل مساهمي الشركة لالمقيدين أحقية األرباح لمالكي األسهم 
 . في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاقاإليداع( 

هـ( يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة في شأن توزيع األرباح على المساهمين 
ي قرار الجمعية العامة أو في قرار ( يوما  من تاريخ استحقاق هذه األرباح المحددة ف15المقيدين خالل )

 مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
 
 
 
 

 15نسبة األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
أرباح تم توزيعها عن  

النصف الثاني من عام 
في  , صرفتم2018
 م01/05/2019

أرباح تم توزيعها عن 
النصف األول من عام 

في , صرفت م2019
 م29/08/2019

األرباح المقترح توزيعها 
عن النصف الثاني من 

 م*2019عام 

  إجمالي األرباح المنصرفة
 م(2019عام وعن )خالل 

 %4.5 - %2 %2.5 النسبة
إجمالي 
 األرباح

 لاير 24.750.000 - لاير 11.000.000 لاير 13.750.000

عن النصف الثاني نقدية أرباح توزيع عدم بمجلس اإلدارة  توصيةم عن 25/03/2020* تم اإلعالن بموقع تداول بتاريخ 
 .كفاية رصيد األرباح المبقاة , وذلك لعدمم2019من العام المالي 
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 16وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

 
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

 ة أو حقوق الكتتابالتعاقدي

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
أدوات  عدد األسهم الدين

 الدين
 %1.16 188،692 - 16،417،792 - 16،229،100 أحمــد فتيحي  حسن أحمــدالشيخ/  1
 %0.00 0 - 901،000 - 901،000 محمد أحمد حسن فتيحي الدكتور/ 2
 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 المدهون حسن إبراهيم الدكتور/ 3
 %0.00 0 - 3،000 - 3،000 الحميدانمحمد عمر رياض  األستاذ/ 4
 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 عبدالملك عبداهلل فتح الدين المهندس/ 5
 %0.00 0 - 1000 - 1000 **سهيل حسن قاضيالدكتور/  6

 %0.00 0 - 1000 - 1000 **وفيعدنان عبدالفتاح صالدكتور/  7

 %5.13 5،000 - 102،500 - 97،500 الحميدانمحمد عثمان رياض األستاذ/  8
 %0.00 0 - 1،100 - 1،100 *كريم الدين ضياء ماجد األستاذ/ 9

 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 *مها أحمد حسن فتيحي السيدة/ 10
 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 ارــثريا جميل عطالسيدة/  11
 %0.00 0 - 1،102،493 - 1،102،493 وليد أحمد حسن فتيحيالدكتور/  12
 %0.00 0 - 1،099،993 - 1،099،993 حسن أحمد حسن فتيحياألستاذ/  13
 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 هدى أحمد حسن فتيحياآلنسة/  14
 %0.00 0 - 400 - 400 سميره حسن أحمد فتيحيالسيدة/  15
 %0.00 0 - 125 - 125 أمل عادل محمد فقيهالسيدة/  16
 %5.65 466،403 - 8،716،403 - 8،250،000 رياض محمد عبداهلل الحميدانالشيخ/  17
 %0.00 0 - 177،500 - 177،500 الحميدان عبداهلل محمد ماجد/ األستاذ 18

 %0.00 0 - 73،100 - 73،100 الحميدان محمد ماجد محمد/ األستاذ 19

 %0.00 0 - 5،000 - 5،000 الحميدان محمد رياض ساره/ السيدة 20

 %0.00 0 - 10 - 10 الحميدان عبداهلل محمد ناصر/ األستاذ 21

 %100.00- 218- - 0 - 218 الحميدان رياض علي رياض/ األستاذ 22
 %100.00- 207-  0 - 207 الحميدان رياض علي سلمان/ األستاذ 23

 لنتهاء دورة مجلس اإلدارة السابعة م22/04/2019في مجلس اإلدارة بتاريخ  انتهت عضويته*  
 م21/04/2022لمدة ثالث سنوات تنتهي في  م22/04/2019مجلس اإلدارة بتاريخ الدورة الجديدة لبدأت عضويته في ** 

 م 22/04/2019في ** عدد أسهم د. سهيل قاضي ود. عدنان صوفي منذ بداية الدورة الجديدة لمجلس اإلدارة كما 
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في الدورة الجديدة لمجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ )من خارج المجلس( ** أ. عثمان رياض محمد الحميدان هو عضو لجنة المراجعة 
 م22/04/2019
 17مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: ةوصف ألي

 
م من تعود له المصــلحة أو األوراق اســ

 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 التغيير

عدد  نسبة التغيير
 األسهم

أدوات 
 الدين

عدد 
 أدوات الدين األسهم

 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 األستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه* 1
 %0.00 0 - 10،340 - 10،340 ي**األستاذ/ حسين علي حسين اليريم 2

 مدير عام اإلدارة المالية بمجموعة فتيحي القابضة.وهو  ،منصب الرئيس التنفيذي المكلفياسر يحيى * يشغل أ. 
 مجموعة فتيحي القابضة.في شركة فتيحي للتجزئة بمنصب مدير التصنيع  أ. حسين علي حسين اليريمي** يشغل 

 
 

ية وحقوق اكتتاب تعود ألعضــــاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أســــهم أو أدوات دين الشــــركة التابعة وصــــف ألي مصــــلحة وأوراق تعاقد
 18)شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة(:

 
اســـــــــم من تعود له المصـــــــــلحة أو 
 األوراق التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

دوات أ عدد األسهم
 الدين

عدد 
 األسهم

 أدوات الدين

 %0  - 10.000 - 10.000 فتيحي حسن د. محمد أحمــد 1

 
 19(:1و أدوات دين الشركة التابعة )وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أ

 
اســم من تعود له المصــلحة أو األوراق 

 ق الكتتابالتعاقدية أو حقو

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
 الدين

عدد 
 األسهم

 أدوات الدين

 - - - - - - ل يوجــد 1

 
 
  

                                         
 الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( الئحة حوكمة –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 17
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 18
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 19



 37                 م2019تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة                       

 
 

وصــف ألية مصــلحة في فئة األســهم ذات األحقية في التصــويت تعود ألشــخاص )عدا أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 
( من قواعد التســــــجيل واإلدارج أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل الســــــنة 45قربائهم( أبلغوا الشــــــركة بتلك الحقوق بموجب المادة )وأ

 مالية واللتزامات المستمرة( من قواعد طرح األوراق ال68والمادة ) 20المالية األخيرة
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق  

 ابالتعاقدية أو حقوق الكتت
عدد األسهم بداية 

 العام
عدد األسهم نهاية 

 العام
 نسبة التغيير صافي التغيير

 - - - - ل يوجد 1
 

عاقدية، وال توجد أية مذكرات حق أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية ت ةكذلك لم تصدر الشركة أي
 21لية األخيرة.اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة الما

 إصدارات ومنح الشركة
 حقوق مشابهة مذكرات حق اكتتاب أوراق مالية تعاقدية أدوات دين قابلة للتحويل 
 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد الفئة
 - - - - العدد
 - - - - العوض

 
الية هم، أو أوراق مولم تصـــــدر الشـــــركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـــ

تعاقدية، وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشـــــــــابهة أصـــــــــدرتها أو منحتها الشـــــــــركة 
  22خالل السنة المالية األخيرة.

 مشابهة حقوق أو اكتتاب, حق مذكرات أو تعاقدية, مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب الشركة وِمَنح إصدارات
 حقوق اكتتاب وق تحويلحق 

 ل يوجد ل يوجد الفئة
 - - العدد
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كما لم تقم الشــــركة بأي اســــترداد أو شــــراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالســــترداد، وال لقيمة األوراق  المالية 

لتابعة خالل االمتبقية، ولم تقم بالتمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشــــترتها وتلك التي اشــــترتها شــــركاتها 
  23السنة المالية األخيرة.

 
 التابعة شركاتها ةن أو الشركة ةن اإللغاء أو الشراء أو االسترداد عمليات

 الشركة
 العملية

 /استرداد

 إلغاء/شراء

 أداة نوع

 القابلة الدين

 لالسترداد
 السبب التاريخ القيمة العدد

 المتبقي
 القيمة العدد

 - - - - - - - ل يوجد مجموعة فتيحي
 - - - - - - - ل يوجد (1الشركة التابعة )
 - - - - - - - ل يوجد (2الشركة التابعة )
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 خامساا: الحوكمة
م 22/04/2019بدأت عضويتهم بتاريخ من سبعة أعضاء كما يلي،  -ثامنةفي دورته ال-يتكون مجلس اإلدارة 
 24م:21/04/2220وتسري حتى تاريخ 

 

 
 التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تزويدهم بالمعلومات، وتطبيقا  لمبدأ اإلفصاح والشفافية قامت تدرك المجموعة أهمية التواصل مع مساهميها و 
 المجموعة بما يلي:

وعلى الموقع  م على موقع تداول2019نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي  -
 ، ونشرها خالل المدة التي حددها النظام.الرسمي للشركة

 ددتها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها،االلتزام بصيغة اإلعالنات التي ح -
 ومواعيد نشر هذه اإلعالنات.

 إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقا  لمتطلبات اإلفصاح الواردة بالئحة الحوكمة. -

االطالع على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير  -دون استثناء-يمكن لكل مساهمي الشركة  -
وية لمجلس اإلدارة على موقع تداول وموقع الشركة على اإلنترنت وأيضا  بالحضور الشخصي أو طلبها سن

 عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس.

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 4الفقرة  - 24

 ة العضويةطبيع اسم العضو
 تصنيف العضوية

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل
    رئيس مجلس اإلدارة فتيحي أحمـــد د حسنــأحم

    نائب رئيس مجلس اإلدارة المدهونمحمد إبراهيم حسن الدكتور/ 

    عضو مجلس اإلدارة عبدالملك عبداهلل فتح الدينالمهندس/ 

    س اإلدارةعضو مجل محمد أحمد حسن فتيحيالدكتور/ 

    عضو مجلس اإلدارة الحميدانمحمد عمر رياض األستاذ/ 

    عضو مجلس اإلدارة قاضيعبدالملك سهيل حسن / الدكتور

    عضو مجلس اإلدارة صوفيمحمد عدنان عبدالفتاح / الدكتور
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 :الحوكمة نظام متطلبات حسب اإلدارة مجلس من إقرار
 يف احاإلفص ضرورة علىتؤكد  المالية، السوق هيئة الصادرة عن الشركات حوكمة الئحة قواعد أن حيث

 تتم اقراتهف من أي انطباق عدم حال وفي ،الواردة بهذه اللوائح البنود جميع عن اإلدارة لمجلس السنوي التقرير
 المجموعة أن إلى نشير أن نود وعليه ،(8) رقم اإلفصاح نموذج في التوضيح مع التقرير في ذلك إلى اإلشارة

 المواضيع أنب اإلدارة مجلس يقر كما عليها، تنطبق التي المتطلبات عن باإلفصاح التقرير هذا في قامت قد
  .المجموعة على تنطبق ال التالية

 
 :حدوثها حال في أو بتطبيقها المجموعة قامت ما متى عنها باإلفصاح المجلس ويلتزم

 .خيار لحقوق خطط بتطبيق حاليا   المجموعة تقوم ال -
 .ألسهم للتحويل قابلة للدين أدوات للمجموعة توجد ال -

 
 25:كافآتأية م عن بالمجموعة التنفيذيينكبار  أحد أو بوجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة تنازل اتفاقرتيب أو ت
 ة مخصصات أو بدالت وتنازل عن مكافأتهأي، فتيحي أحمد حسنرئيس مجلس اإلدارة الشيخ/  لم يتقاضى -1

 مكتوب(.)بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل ، م2019 المالي عامالسنوية عن الالمالية 
من مكافآتهم السنوية  %50تنازل أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس، عن  -2

 م.2019نظير عضويتهم بمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في العام المالي 
 

 26:أية حقوق في األرباح عنبموجبه أحد مساهمي الشركة  تنازل اتفاقترتيب أو 
 ال يوجد

 
 27مجلس اإلدارةالمنبثقة من لجان أعضاء الحضور مكافآت وبدلت 

تصرف سوى  نم )ول2019لم يتم صرف أية مكافآت أو بدالت حضور ألعضاء لجان مجلس اإلدارة عن عام 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فقط( وكما سيرد بالجدول التالي:

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 35الفقرة  - 25
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( – ( من المادة التسعون36الفقرة  - 26
 ( الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت –ج( من المادة الثالثة والتسعون 4-الفقرة  - 27
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 28أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقةمكافآت وتعويضات 
توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

 :وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من المجموعة )من ضمنهم المدير المالي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت( –( من المادة الثالثة والتسعون 2-الفقرة أ - 28

 الئحة حوكمة الشركات )تقرير مجلس اإلدارة( –التسعون ( من المادة 8الفقرة       
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  29سياسة المكافآت

 أولا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
الصادرة عن الجهات الرقابية األخرى، يجب أن يراعي مجلس اإلدارة  مع مراعاة األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة (أ

ة عالقة الواردة في نظام الشركات والئحفي تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه األحكام ذات ال
 حوكمة الشركات، باإلضافة إلى المعايير التالية:

 يجب أن تكون سياسة المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها. (1
يجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على  (2

 ل، كأن يربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.المدى الطوي
أن تحدد المكافآت بناء  على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، يمكن  (3

 والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.
 خاطر لدى الشركة.يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة الم (4
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير  (5

 مبرر للمكافآت والتعويضات.
الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة  أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب (6

 عليهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.وتحفيزهم واإلبقاء 
أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند  (7

 التعيينات الجديدة.
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء  (8

 مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها. (9

 األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.  (10
نة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يمكن للج  (11

 سواءا  كانت إصدارا  جديدا  أم أسهما  اشترتها الشركة.
على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في  بناء  حاالت إيقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت   (12

 رة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.مجلس اإلدا
 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت( –( من المادة الثالثة والتسعون 1 –الفقرة أ  - 29
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 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة. (ب
عودي( لكل عضو نظير عضويته لاير )مائتان ألف لاير س 200،000تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ  (ج

اإلضافية في حال مشاركة العضو في اللجان  بمجلس اإلدارة ومشاركته في أعماله، شاملة بدل الحضور والمكافآت
 نظام الشركات ولوائحه. هالمنبثقة من مجلس اإلدارة، وفي حدود ما نص علي

(، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية، أو لاير 200،000يجوز أن تكون مكافآة عضو مجلس اإلدارة مبلغا  معينا  ) (د
 نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

هـ( يجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر 
 ة.أو غير مباشر على ربحية الشرك

( من صافي األرباح، وذلك %10إذا كانت المكافآة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة عن )و( 
بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا  ألحكام النظام ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح على 

 عدد مع متناسبا   المكافأة هذه استحقاق يكون أن لشركة المدفوع. على( من رأسمال ا%1المساهمين ال يقل عن )
 ، وكل تقدير خالف ذلك يعد باطال .العضو يحضرها التي الجلسات

 مبلغ عينية مالية أو ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز األحوال؛ ال جميع وفي (ز
 المختصة. الجهة تضعها التي ابطالضو  وفق سنويا ، لاير ألف خمسمائة

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة  (ح
 للمجلس يجدد سنويا .

 
 ثانياا: مكافآت وبدلت حضور أعضاء لجنة المراجعة

لاير( عالوة على  80،000افآة سنوية تبلغ )على مك -من خارج المجلس-يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة  (1
 بدالت الحضور والتعويضات األخرى المقررة.  

عن حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية المساهمين بتاريخ لاير(  1500)اجتماع لجنة المراجعة  بدل حضور يبلغ (2
 ساعة كل عن معين ومبلغ الصفة، بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016
 المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من

 عمله. مهام بممارسة تتعلق يتكبدها ألعمال التي الفعلية
 اللجنة. عضاءأل التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب (3
إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتبا  شهريا  من الشركة، فال يستحق  (4

 .أعاله إليه المشار اللجنة جتماعاتا حضور بدل خالف الحصول على أية مكافآة خاصة
لمراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة ا (5

ها في إضافية يكلف ب -بموجب ترخيص مهني-أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
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الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافآة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا  في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة 
المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس  .مجلس اإلدارة، وفقا  لنظام الشركات ونظام الشركة األساسمن قبل 

اإلدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أية أعمال أو 
من إضافية يكلف بها في الشركة ال تدخل ض -نيبموجب ترخيص مه-مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

 .( من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات3نطاق الحد األعلى للمكافآة المنصوص عليها في الفقرة )

 ثالثاا: مكافآت إضافية لعضو مجلس اإلدارة
 لة من قبل الجمعية العامة، أو مقابليجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشك

ك إضافية يكلف بها في الشركة، وذل -بموجب ترخيص مهني–أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
، ةباإلضافة إلى المكافآة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا  في مجلس اإلدارة أو في اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدار 

 وفقا  لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.
 

 رابعاا: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام  (أ

 المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات. 
أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر  يجب (ب

أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذلك لكي ال يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أية عوامل أخرى على استقاللية 
 قراراتهم.

عادة ا: خامساا   لمكافآت للشركةوقف صرف المكافآت وا 
إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالث اجتماعات متتالية  (1

للمجلس دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي أخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة 
 الفترة. جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك

إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت ألي عضو بمجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية مبنية على  (2
ب مجلس اإلدارة السنوي(، فيج العامة أو تضمينها في تقريرمعلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها )على الجمعية 

البته بردها أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت؛ وذلك لمنع استغالل الوضع عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مط
 الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. 

إذا لم تقر الجمعية العامة للمساهمين اعتماد صرف المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل عضويتهم في مجلس  (3
( 15خالل )–إعادة ما صرف لهم من مكافآت عضوية  -هم المكافآتالذين صرفت ل-اإلدارة، يجب على أعضاء المجلس 

مقابل عضويتهم للمجلس في العام المالي الذي صرفت عنه تلك المكافآت أو  -يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة
 وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت. 
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 إفصاح الشركة عن المكافآت وسياساتها: سادساا 
في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية يجب أن يفصح المجلس 

أو ت مصروفا وأبدل حضور أو نصيب في األرباح  وأرواتب والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء المجلس )سواءا  كانت 
بعدد  ا  يانأيضا  بو فنية أو إدارية أو استشارية، كما يضمن إفصاحه ( مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أغير ذلك من المزايا

 جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
 

 أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس سابعاا:
: الدفعة األولى على دفعتيناإلدارة ضو مجلس لع (لاير 200،000المكافآة السنوية عن عضوية المجلس والبالغة ) يتم صرف (1

 مباشرة بعد انتهاء الربع الثاني، في حين تكون الدفعة الثانية بعد انتهاء العام المالي.
المجلس برد أعضاء يقوم  ،عن العام الماليلصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المساهمين اعتماد جمعية في حال عدم  (2

 .العام المالي عن مضويتهها عن عو التي تقاض تالمكافآ
 .أو اللوائح النظامية المتعلقة بهذا الشأناألساس لشركة ايتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي تحديث لنظام  (3
 إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس اإلدارة التنفيذي يتم سدادها شهريا  ضمن نظام المرتبات.   (4

 دارة التنفيذيةمكافآت وتعويضات اإل: ثامناا 
 :يلي ما على التنفيذية اإلدارة مكافآت تشتمل

 ،شهرية( وبصفة ميالدي شهر كل نهاية في دفعه أساسي )يتم راتب  -
 ،مواصالت سكن، وبدل الحصر، بدل ال المثال سبيل تشتمل، على وبدالت  -
 وعائلته، للموظف طبي تأمين مزايا  -
 نظام حسب خدمة نهاية ومكافأة سنوية، سفر وتذاكر سنوية، إجازة الحصر، ال المثال سبيل على تشمل أخرى مزايا   -

 الشركة. قبل من المعتمدة البشرية الموارد وسياسة العمل
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 30توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه السياسة

المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها تتسم بااللتزام، وال كما نود أن نشير إلى أن العالقة بين 
مع العلم أن أعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية بدالت عن يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 

 م.9201حضورهم جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة المنعقدة في العام المالي 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت( –( من المادة الثالثة والتسعون 3 –الفقرة أ  - 30
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 31ة ولجانه المنبثقةمجلس اإلدار 
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أعضاء 3  
 

 د. عدنان عبدالفتاح صوفي
 م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

 فتيحيحسن د. محمد أحمد 
 

 

 
 

 لجنة إدارة المخاطر
 

أعضاء 3  
 د. إبراهيم حسن المدهون

 لدينم. عبدالملك عبداهلل فتح ا
 د. عدنان عبدالفتاح صوفي
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 م04/11/2019* أعلنت الشركة تشكيل اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة على موقع تداول بتاريخ 

 
  32أدائه وأداء لجانه وأعضائه الوسائل التي يعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم

 )استرشادي(ورد بالالئحة الداخلية الخاصة بآليات تقييم أداء المجلس ولجانه ما يلي:  -أ(

 دوريا  يقوم رئيس المجلس بتقييم أداء المجلس واألعضاء طبقا  لكروت األداء المعتمدة. -1

 وت األداء المعتمدة.دوريا  يقوم رئيس اللجنة بتقييم أداء اللجنة واألعضاء طبقا  لكر  -2

 دوريا  يقوم األعضاء غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس المجلس طبقا  لكروت األداء المعتمدة. -3
 

 )استرشادي(ال يوجد حاليا  جهة خارجية تقوم بتقييم أداء المجلس.  -ب(
 

  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 7الفقرة  - 32

 العضوية تصنيف العضو اسم
 أعضاء المجلس واللجان

لجنة الترشيحات  لجنة المراجعة مجلس اإلدارة
 والمكافآت

 اللجنة التنفيذية لجنة الستثمار لجنة إدارة المخاطر
 *لقطاع التجزئة

  رئيس اللجنة    رئيس المجلس غير تنفيذي فتيحي أحمد حسن أحمد
  عضو رئيس اللجنة عضو عضو نائب الرئيس غير تنفيذي المدهون حسن إبراهيم د.
 عضو عضو    عضو تنفيذي فتيحيحسن  أحمد محمدد. 

 عضو  عضو عضو  عضو مستقل م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
  عضو    عضو غير تنفيذي أ. عمر رياض الحميدان

    لجنةرئيس ال  عضو مستقل سهيل حسن قاضي .د
 رئيس اللجنة  عضو  رئيس اللجنة عضو مستقل د. عدنان عبدالفتاح صوفي

     عضو - من خارج المجلس أ. عثمان رياض الحميدان
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 33م9201الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية  اجتماعات
م كما 2019( اجتماع جمعية عامة للمساهمين خالل السنة المالية 1موعة فتيحي القابضة عدد )عقدت مج

 يلي:
 

 .م18/04/2019هـ الموافق 13/08/1440المنعقدة بتاريخ السادسة العادية غير الجمعية العامة 
 

 م21/04/2019خالل دورة مجلس اإلدارة السابعة المنتهية بتاريخ * أعضاء مجلس اإلدارة 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 14الفقرة  - 33

 

 طبيعة العضوية *العضو اسم

 ( اجتماع1عدد الجتماعات )
 ـــــــــــــــــــــــورســـــــــــــجل الحضـــــــ

 السادسة ة غير العاديةالعامالجمعية 
 م18/04/2019

 

 المجموع

 - - الرئيس فتيحي أحمد حسن أحمد 1
  1 نائب الرئيس المدهون حسن إبراهيم د. 2

  1 عضو أ. عمر رياض الحميدان 3

  1 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 4

 - - عضو كريم الدين ضياء ماجد أ. 5

  1 عضو فتيحيحسن  أحمد محمدد.  6

 - - عضو السيدة/ مها أحمد فتيحي 7
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 34اإلدارة مجلس اجتماعات
المنتهية  ي دورته السابعةف اإلدارة مجلس عقدم، 2019وخالل عام  المجموعة، إدارة مجلس ألعمال تعزيزا  
 :ا االجتماعهذل اإلدارة مجلس أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي ،اجتماعا  واحدا  ، م21/04/2019بتاريخ 

 

 طبيعة العضوية اسم العضو
 ( اجتماع1عدد الجتماعات )

 تاريخ انعقاد الجتماع المجموع
 م20/03/2019

  1 الرئيس فتيحي أحمد حسن أحمد
  1 نائب الرئيس المدهون حسن راهيمإب د.

  1 عضو أ. عمر رياض الحميدان
  1 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

  1 عضو كريم الدين ضياء ماجد أ.
  1 عضو فتيحيحسن  أحمد محمدد. 

 - - عضو السيدة/ مها أحمد فتيحي
 م18/04/2019خر اجتماع للجمعية العامة: أتاريخ 
 
 

 موقف ونوضح فيما يلي ،اتاجتماع( 4)م، عدد 2019في دورته الثامنة، خالل عام  اإلدارة سمجل عقد
 :هذه االجتماعاتل اإلدارة مجلس أعضاء حضور

 

 طبيعة العضوية اسم العضو
 ( اجتماعات4عدد الجتماعات )

 الجتماع األول المجموع
 م18/04/2019

 الجتماع الثاني
 م05/05/2019

 ثالجتماع الثال
 م04/08/2019

 الجتماع الرابع
 م03/11/2019

     4 الرئيس فتيحي أحمد حسن أحمد
     4 نائب الرئيس المدهون حسن إبراهيم د.

     4 عضو فتيحيحسن  أحمد محمدد. 

     4 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

     4 عضو دانأ. عمر رياض الحمي

     4 عضو سهيل حسن قاضيد. 

     4 عضو د. عدنان عبدالفتاح صوفي

 م18/04/2019خر اجتماع للجمعية العامة: أتاريخ 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –التسعون  ( من المادة31الفقرة  - 34
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 35م9201خالل أو تخص العام المالي  اإلدارة مجلسوتوصيات  قرارات أهم

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 16الفقرة  - 35

 مضمون القــــرار تاريخ القرار م

 م20/03/2019 1

م، قدرها 2018العام المالي النصف الثاني من للجمعية العامة بصرف أرباح عن التوصية 
ما تم توزيعه من أرباح عن العام هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي  25

من القيمة االسمية  %5مليون لاير سعودي، والذي يمثل نسبة  27،5مبلغ م 2018المالي 
 للسهم.

 تعيين الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي رئيسا  تنفيذيا  لقطاع التجزئةب قرار م09/05/2019 2

 م04/08/2019 3
م، 2019على المساهمين عن النصف األول من العام المالي  قرار بتوزيع أرباح نقدية مرحلية 

من القيمة االسمية  %2نسبة هللة للسهم، تمثل  20بواقع  ،لاير 11،000،000مبلغ إجمالي 
 للسهم.

 زئةاللجنة التنفيذية لقطاع التج لجنة جديدة منبثقة عن مجلس اإلدارة تسمى قرار بتشكيل م03/11/2019 4
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 36داخل وخارج المملكة الشركاتات إدار  مجالس عضوية في اإلدارة مجلس أعضاء مشاركة
 عضاءألا أسماء أدناه الجدول ويبين أخرى، شركات إدارة مجالس بعضوية اإلدارة مجلس أعضاء بعض يتمتع

 -:الحالية والسابقة أو من مديريها تهااإدار  لسامج عضوية في يشاركون التي والشركات
 

 
 
 

 اسم العضو

أسماء الشركات 
األخرى التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 
عضواا في مجلس 

أو من  الحاليةإدارتها 
 مديريها

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
ير مدرجة/ذات غ

مسئولية 
 محدودة/...(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواا في 

 السابقةمجلس إدارتها 
 أو من مديريها

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 
مدرجة/ذات مسئولية 

 محدودة/ ...(

فيذي الرئيس التن - - - - فتيحي أحمد حسن أحمد
لمجموعة فتيحي القابضة 

 م12/04/2017حتى 
رئيس مجلس إدارة شركة  -

سكون العقارية العالمية 
 بجدة
عضو مجلس إدارة في  -

 –بنك "كريدي أجريكول" 
 مصر 

عضو مجلس إدارة  -
 –مستشفى دار الفؤاد 

 القاهرة

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 

 خارج المملكة
 
 

 خارج المملكة

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 غير مدرجةمساهمة 

 المدهون حسن إبراهيم د.
 

شركة البحر األحمر  - - - -
 لخدمات اإلسكان

 شركة المراعي -
شركة هرفي للخدمات  -

 الغذائية
 شركه المملكة القابضة -
شركة الدرع العربي  -

 للتامين
مجموعة العبيكان  -

 لالستثمار

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 
 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 
 مساهمة غير مدرجة
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شركة الجوف للتنمية  - أ. عمر رياض الحميدان
الزراعية )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(
شركة الصناعات  -

 وطنية )زجاج(الزجاجية ال
عضو مجلس إدارة  -

مؤسسة أبراج الحياة 
 للمقاوالت

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة
 

 ذات مسئولية محدودة

عضو مجلس إدارة  -
 صيدليات الحياة

مؤسس ورئيس مجلس  -
إدارة مؤسسة عبر الجزيرة 

 العرب التجارية

 داخل المملكة
 

 ل المملكةداخ
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

الرئيس التنفيذي لشركة  - م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
الخماسية العالمية 
 للتطوير العقاري

 
 

 داخل المملكة
 

الرئيس التنفيذي في  - ذات مسؤولية محدودة
شركة تسرى للتطوير 

 العقاري
عضو مجلس المديرين  -

بيت  وشريك في شركة
العرب للتطوير العقاري 

 المحدودة
رئيس شركة كنان  -

للتطوير العقاري )التابعة 
 لمجموعة صافوال(

رئيس قطاع العقار  -
 )مجموعة صافوال(

عضو مجلس إدارة  -
مدينة السيرة للتطوير 

 العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة مطوري مدينة 
المعرفة االقتصادية 

 المحدودة
إدارة  عضو مجلس -

شركة أمالك نامية 
 المحدودة

 رئيس فريق االستشاريين -
لمشروع شركة رؤى المدينة 
المملوكة لصندوق 

 االستثمارات العامة
مستشار في هيئة تطوير  -

 منطقة المدينة المنورة 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 ل المملكةداخ
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة

 ذات مسئولية محدودة 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 مساهمة مدرحة
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 ذات مسؤولية محدودة
 
 
 

 هيئة حكومية
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طاع ذي لقالرئيس التنفي - فتيحيحسن  أحمد محمدد. 
مجموعة فتيحي  –التجزئة 
 القابضة

المدير العام لشركة  -
السلع الكمالية الثمينة 

 المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة المركز الطبي 
الدولي )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(
عضو مجلس إدارة  -

شركة الجوف للتنمية 
الزراعية )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 
 

 مساهمة مدرجة

شركة  –نائب مدير  -
سويكورب لالستثمار 

 –جنيف  –البنكي 
-م2002 –سويسرا 
 م2003

 –مدير مركز فتيحي  -
-م1995 –الرياض 
 م1997

 خارج المملكة
 
 
 
 

 داخل المملكة
 

 ودةذات مسئولية محد
 
 
 
 

 ذات مسئولية محدودة

شركة مكة لإلنشاء  - د. سهيل حسن عبدالملك قاضي
 والتعمير

 شركة تمكين المجتمع -
 جمعية البر بجدة -
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 

 ذات مسؤولية محدودة
 جمعية خيرية

مجموعة إيالف للسفر 
 والفندقة

 
 

 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة

 شركة صافوال د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي
 شركة األهلي كابيتال

 شركة وادي جدة
 شركة بنده للتجزئة

مكتب عدنان عبدالفتاح 
محمد صوفي لالستشارات 

 اإلدارية

 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مقفلة
 مساهمة مقفلة
 مساهمة مقفلة
 مؤسسة فردية

 شركة سدكو القابضة
شركة بوبا العربية للتأمين 

 التعاوني
 شركة األسمنت العربية

 شركة أوج القابضة

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مساهمة مقفلة
 مساهمة مدرجة

 
 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة
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 اإلدارة مجلس عضو يكون التي الشركات ء

المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة 
 37التنفيذية

 
 أعضاء مجلس اإلدارة -1

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
رئيس مجلس إدارة  فتيحي حسن أحمدالشيخ/  1

 لقابضةمجموعة فتيحي ا
الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي  -1

 م(12/04/2017القابضة )حتى 
رئيس مجلس إدارة شركة سكون  -2

 العقارية العالمية بجدة
عضو مجلس إدارة في بنك  -3

 مصر. –"كريدي أجريكول" 
عضو مجلس إدارة مستشفى دار  -4

 القاهرة –الفؤاد 
عضو مجلس إدارة المؤسسة  -5

 الجتماعية.العامة للتأمينات ا
رئيس لجنة الذهب والمجوهرات  -6

 في الغرفة التجارية بجدة
عضو مجلس إدارة الغرفة  -7

 التجارية والصناعية. 
نائب المدير العام في مؤسسة  -8

 المدينة للصحافة والنشر

سنة في تأسيس  50ما يزيد عن  - الثانوية العامة
دارة وقيادة الشركات بأنواعها  .وا 

س إدارة بنك عضو سابق بمجل -
  .مصر –"كريدي أجريكول" 

سابق  عضو مجلس إدارة  -
المؤسسة العامة للتأمينات ب

 .االجتماعية
ة لغرفعضو سابق بمجلس إدارة ا -

 .التجارية والصناعية في جدة
رئيس سابق للجنة الذهب  -

والمجوهرات في الغرفة التجارية 
 بجدة لفترة واحدة.

عضو سابق بمجلس إدارة  -
 دار الفؤاد بالقاهرة.مستشفى 

 

نائب رئيس مجلس إدارة  المدهون حسن إبراهيم د. 2
شركة مجموعة فتيحي 

 القابضة
 

 البحر شركةرئيس مجلس إدارة  -
 اإلسكان لخدمات األحمر

 المراعي شركةعضو مجلس إدارة  -
 البحر شركةعضو مجلس إدارة  -

 اإلسكان لخدمات األحمر
هرفي  شركةعضو مجلس إدارة  -
 خدمات الغذائيةلل
عضو مجلس إدارة شركه المملكة  -

 القابضة
عضو مجلس إدارة شركة الدرع  -

 العربي للتامين

دكتوراه في الهندسة المدنية  -
جامعة أريزونا بالواليات  –

 م1981المتحدة األمريكية عام 

ماجستير في الهندسة  -
معة الملك فهد جا -المدنية 

 م1975للبترول والمعادن عام 
بكالوريوس في الهندسة  -

جامعة الملك فهد  -المدنية 
 م 1973للبترول والمعادن عام 

جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992-م1981

أستاذ مساعد بقسم الهندسة  -
 جامعة الملك عبد العزيز –المدنية 

جامعة  –وكيل  كلية الهندسة  -
 زيزالملك عبد الع

المشرف العام على إدارة  -
 المشاريع

 
 م   2006-م1992شركه صافول 
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عضو مجلس إدارة مجموعة  -
 العبيكان لالستثمار

 

مدير عام للمجموعة ومسئول  -
الشئون  -عن اإلدارة القانونية 

 العالقات العامة -العامة 

 مدير قطاع األغذية الخفيفة -

نائب الرئيس التنفيذي  -
 لالستثمارات

 
 رجل أعمال - أ. عمر رياض الحميدان 3

لجوف للتنمية شركة ا -
الزراعية )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(
شركة الصناعات  -

 الزجاجية الوطنية )زجاج(
عضو مجلس إدارة  -

مؤسسة أبراج الحياة 
 للمقاوالت

عضو مجلس إدارة صيدليات  -
 الحياة

مؤسس ورئيس مجلس إدارة  -
 مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية

بكالوريوس شريعة وقانون 
 م1998

نية  في إدارة وقيادة خبرة مه
األعمال وتأسيس الشركات ألكثر 

 عاما   19من 

 

الرئيس التنفيذي لشركة  - م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 4
الخماسية العالمية 
 للتطوير العقاري

 
 

الرئيس التنفيذي لشركة تسرى  -
 للتطوير العقاري

عضو مجلس المديرين وشريك في  -
اري قشركة بيت العرب للتطوير الع

 المحدودة
رئيس شركة كنان للتطوير العقاري  -

 )التابعة لمجموعة صافوال(
رئيس قطاع العقار )مجموعة  -

 صافوال(
 –شركة العزيزية  –نائب الرئيس  -

 بندة
 –نائب الرئيس والمدير العام  -

 شركة صافوال لزيوت الطعام
 –نائب الرئيس والمدير العام  -

 شركة صافوال ألنظمة التغليف
شركة  –مدير عام المبيعات  -

 صافوال لزيوت الطعام
عضو مجلس إدارة مدينة السيرة  -

 للتطوير العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة مطوري  -

 مدينة المعرفة االقتصادية المحدودة

ماجستير هندسة صناعية  -
دارة جامعة والية أوكالهوما  وا 

 م1985 –أمريكا  –
بكالوريوس هندسة صناعية  -

 –جامعة الملك عبدالعزيز 
 م1979

دارة  خبرة مهنية في اإلدارة العليا وا 
الموارد البشرية والتخطيط 
دارة  دارة االستثمار وا  االستراتيجي وا 

 30الستثمارات العقارية ألكثر من ا
 عاما  
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عضو مجلس إدارة شركة أمالك  -
 نامية المحدودة

رئيس فريق االستشاريين لمشروع  -
لمملوكة شركة رؤى المدينة ا

 لصندوق االستثمارات العامة
الرئيس التنفيذي  - فتيحيحسن  أحمد محمدد.  6

 –لقطاع التجزئة 
مجموعة فتيحي 

 القابضة

المدير العام لشركة  -
تجارة السلع الكمالية 
الثمينة المحدودة 
)إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة 

 فتيحي القابضة(

عضو مجلس إدارة  -
المركز الطبي الدولي، 

رئيس لجنة المراجعة و 
)ممثل عن مجموعة 

 فتيحي(

عضو مجلس إدارة  -
شركة الجوف للتنمية 

)ممثل عن الزراعية 
 مجموعة فتيحي(

مؤسس لعدد من العالمات  -
 التجارية منها "بيبي فتيحي"

شركة سويكورب  –نائب مدير  -
 –جنيف  –لالستثمار البنكي 

 م2003-م2002 –سويسرا 

 –الرياض  –مدير مركز فتيحي  -
 م1997-م1995

 - فتيحي –مدير قطاع التسويق  -
 م1995-م1993

 –مدير المشتريات والمبيعات  -
 م1993 –فتيحي 

 –مركز فتيحي  –مدير دور  -
 م1992

الدكتوراه في إدارة األعمال  -
مع التخصص في القيادة 
من جامعة والدن عام 

 م.2014

إدارة األعمال  ماجستير في -
تخصص )ريادة  –

ابسون األعمال( من كلية ب
 م.2002عام 

ماجستير في علوم التمويل  -
واالستثمار من جامعة 
نورث إيسترن عام 

 م.2000

بكالوريوس هندسة تحليل  -
بحوث   -األنظمة 

العمليات من جامعة جورج 
 م1992واشنطن 

 
 

خبرة مهنية  في إدارة وقيادة  -
 عاما . 25األعمال ألكثر من 

نتاج الذهب  - تصميم وا 
 والمجوهرات

مبيعات وبناء التسويق وال -
 العالمات التجارية

 

نائب رئيس مجلس  - د. سهيل حسن عبدالملك قاضي 7
إدارة شركة مكة 

 لإلنشاء والتعمير
 
رئيس مجلس إدارة  -

 جمعية البر بجدة
 

 

 

رئيس مجلس إدارة  -

مجموعة إيالف للسفر 

-م2011والفندقة )

 م(2017

رئيس مجلس إدارة نادي  -

-1427) مكة الثقافي

 هـ(1432

 ر جامعة أم القرىمدي -

 هـ(1416-1421)

وكيل كلية التربية  -

للدراسات العليا والبحث 

 العلمي وعميد مكلف للكلية

 هـ(1404-1409)

 مساعد أمين محافظة جدة -

 للشؤون اإلدارة والمالية

دكتواره إدارة نظم  -

جامعة  -تعليمية 

 –كولورادو بولدر 

 –ات المتحدة الوالي

 م1980

إدارة نظم ماجستير  -

 جامعة -تعليمية 

 اكاليفورني – تشامبان

 – المتحدة الواليات  -

 م1976

تربية  -بكالوريوس  -

كلية  - وعلم نفس

مكة  –التربية 

 هـ1393 – المكرمة

عضو مجلس الشورى  -

 هـ(1414-1416)

عضو مجلس أمناء مركز  -

 الملك للحوار الوطني

 هـ(1435-1439)

يئة التدريس عضو ه -

 بجامعة أم القرى

 هـ(1400)
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 ورئيس لجنة التطوير

-1401اإلداري )

 هـ(1403

-  

 والشريك المؤسس د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي 8

 .د لمكتب التنفيذي

 عبدالفتاح عدنان

 لالستشارات يصوف

 االدارية

الرئيس التنفيذي لشركة  -

 سدكو القابضة

عميد كلية االقتصاد  -

واإلدارة بجامعة الملك 

 عبدالعزيز 

أستاذ ادارة االعمال بكلية  -

 االقتصاد واإلدارة

الدكتوراه في إدارة  -

األعمال من جامعة 

جورج واشنطن 

بالواليات المتحدة 

 م1984االمريكية، 

ماجستير ادارة  -

االعمال من جامعة 

 م1979سياتل، 

بكالويوس الهندسة  -

الكهربائية من جامعة 

 م1977سياتل، 

مجلس سابق بعضو  -

إدارة هيئة السوق المالية 

م 2014)من  السعودية

 م(2016ى إل

متخصص في الحوكمة  -

وتطوير األعمال 

واالستراتيجيات وإدارة 

التغيير وبرامج التحول 

 واالستثمار المؤسسي.

مستشار للرئيس التنفيذي  -

في سيدكو القابضة، ثم 

نائب رئيس أعلي 

لمجموعة االستثمارات 

المباشرة وعضو في 

اللجنة التنفيذية، ثم العضو 

المنتدب لمجموعة 

المالية، ثم االستثمارات 

الرئيس التنفيذي لشركة 

سدكو القابضة، ثم 

مستشار لرئيس مجلس 

م إلى 1991)من  االدارة

 م(2013

مدير استثمار بشركة  عثمان رياض محمد الحميدانأ.  9
 أبراج الحياة

مدير استثمار في مجموعة  -

-م2006) صيدليات الحياة

 م(2010

بشركة نعيم  ماليمحلل  -

-م2004) لالستثمار

 (م2006

 

 –بكالوريوس تمويل  -

كلية اإلدارة الصناعية 

 جامعة الملك فهد

 – للبترول والمعادن

 م2004

إنشاء وتشغيل عقارات  -

واالستثمار في مختلف 

 االنشطة

 تحليل المؤشرات واألسهم -
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 أعضاء لجنة المراجعة -2

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  فتاح صوفيعدنان عبدال .د 1
 ألعضاء مجلس اإلدارةالمؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهيم د. 2
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  عثمان رياض الحميدان. أ 3

 
 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت -3

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  سهيل حسن قاضي د. 1
 والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةالمؤهالت والخبرات والوظائف الحالية برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهيم د. 2
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 3

 
 أعضاء لجنة إدارة المخاطر -4

 الخبرات التالمؤه الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهيم د. 1
 ات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةالمؤهالت والخبر برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  عدنان عبدالفتاح صوفي .د 2
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 3

 أعضاء لجنة الستثمار -5

 الخبرات المؤهالت ف السابقةالوظائ الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  فتيحي حسن أحمدالشيخ/  1
 لمؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةابرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهيم د. 2
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  أ. عمر رياض الحميدان 3
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةا ذكر بجدول برجاء النظر إلى م د. محمد أحمد حسن فتيحي 4

 
 أعضاء اإلدارة التنفيذية -6

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  فتيحيحسن  أحمد محمدد.  1

 –الرئيس التنفيذي المكلف   - ياسر يحيى عبدالحميد 2
 فتيحي

 فتيحي –مدير عام اإلدارة المالية   -

 فتيحي –رئيس قسم الحسابات    -

حسن فتيحي  محاسب بشركة أحمد -
 وشركاه

 جامعة – تجارة بكالوريوس   -

 م1992عام   – رھاألز
 

 

 اإلستراتيجية الخطط إعداد -
 األعمال خطط إعداد -
 الستثمارات وتقييم المالي لتحليلا -

 العمليات مخاطر تقييم  -
 المالية الرقابة خطط إعداد  -
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              إسماعيل محاسب بشركة  -
شادي لستيراد وتجارة اآللت  أبو

 القاهرة -الزراعية 

 نظام تطبيق على شرافاإل  -

 الشركات حوكمة

 المالية القوائم إعداد   -

 صابر أحمد المطراوي 3
 

)قدم استقالته لظروف 
بتاريخ شخصية 

م وتم 14/01/2020
حسن ضيف  تعيين أ. محمد

ي فه عنبديالا العمري  اهلل
منصبه اعتباراا من 

 م(15/01/2020

مدير العمليات اإلقليمي بالمنطقة  -
 الوسطى

مثل مبيعات ذهب ومجوهرات م -
 م1998 ىفتيحي حت ةشركب

 ىمدير مركز فتيحي بالرياض حت -
 م2005 عام

حدي شركات القطاع العام إمدير فرع  -
( ةالمعدني ةللثرو  ة)الشركه العام

 باسم سيجال ةالمعروف

 ةالمعادن الثمين ةدار إنائب مدير  -
 ة سيجالبشرك

)المعهد  عمالأ إدارةبكالوريوس 
م عا –للتعاون التجاري(العالي 
 م1977

 

، خاصة بيعالفي مجال  عاما   38 -
 مجال المجوهرات

شراف في مجال التدريب واإل -
 المجوهرات

 التسويقةخطط اليذ فتن -
 المجوهرات وتصنيفهاتقييم  -

 التصنيع  مدير - حسين علي حسين 4

 
 
 

 مسؤول مشتريات -

 مسؤول مبيعات -

 

في مجال  عاما   50 خبرة تزيد عن - ثانوية عامة
 الذهب والمجوهرات

حجار األثمينة و المعادن التثمين  -
 كريمةال

 فتيحي –سكرتير مجلس اإلدارة  - رضا إبراهيم طوبار 5
شئون الحوكمة و مدير إدارة  -

 فتيحي  -المساهمين

فتيحي )حتى  –مدير إدارة التسويق  -
 م(1/2016

فتيحي  –مدير العالمة التجارية  -
 م(1/2016)حتى 

مدير عام شركة نور إيست للرخام  -
 مصر –والجرانيت 

نجليزية  -  مترجم لغة إيطالية وا 

م قس –ليسانس كلية األلسن  -
جامعة عين  – اللغة اإليطالية

 م1996 -القاهرة  -شمس 
 
 احإفص لنظام المهنية الشهادة -
 السعودية المالية السوق –
 (تداول)

ة عاما  في مجال الدعاي 15أكثر من 
والتسويق وبناء العالمات التجارية 

دارة شئون المساهمين  والحوكمة وا 
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 38اإلدارة مجلسالمنبثقة من  لجانال
 اللجان هذه وتقوم. اإلدارة مجلس قبل من عضويتها تشكيل تم فرعية لجان أربع اإلدارة مجلس من نبثقت

 :يلي ماك وبيانها. المجموعة أهداف حقيقلت ابواجباته القيام فيواإلدارة التنفيذية  اإلدارة مجلس بمساعدة
 

 :المراجعة لجنة -1

م من أعضــــــــــاء 01/05/2017شــــــــــكلت بقرار من الجمعية العامة غير العادية الخامســــــــــة التي عقدت بتاريخ 
 لماليةا بالشـــــــــئون مختص بينهم منومن بينهم عضـــــــــو مســـــــــتقل )على األقل(، و  تنفيذيينال غيرمجلس اإلدارة 

 الرقابة نظام كفاية من للتحقق وذلك ( من الئحة حوكمة الشـــركات،54رد بالمادة رقم )، طبقا  لما و والمحاســـبية
 يحقق بما وتطويره النظام تفعيل شـــــــــــــــأنها من اإلدارة لمجلس توصــــــــــــــيات أية وتقديم بفعالية، وتنفيذه الداخلية
بتــاريخ الجمعيــة العــامــة العــاديــة المنعقــدة وقــد وافقــت . المســــــــــــــتثمرين مصــــــــــــــــالح ويحمي المجموعــة أغراض

م على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة والتي تضـــــــــــــمنت تحديث مكافآت أعضـــــــــــــاء اللجنة 12/12/2017
 العادية غير العامة الجمعية وخالل. وتحديد مهامها وضــــــــــــــوابط عملهاالمســــــــــــــتقلين من خارج مجلس اإلدارة 

وابط عملها ومكافآت مهامها وضتحديد و  ،تشكيل لجنة المراجعة تم م18/04/2019 في عقدت التي السادسة
م ولمدة ثالث ســـــــــــــنوات 22/04/2019تاريخ أعمالها في الدورة الجديدة اعتبارا  من التي بدأت و  ،أعضـــــــــــــائها
 في موضــــــــــــــح هو كما إدارة مجلس أعضـــــــــــــــاء( من 3عدد ) من اللجنة تتكونو  .م21/04/2022تنتهي في 

 :التالي الجدول
  

  
  
  
  

 
 خالصة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

ابة نزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة و 
 الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي )كما ورد بالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة(:

 
                                         

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 6الفقرة  - 38

 طبيعة العضوية الســـم 

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة رئيس صوفيد. عدنان عبدالفتاح  1

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو المدهون حسن إبراهيم د. 2

 (اإلدارة مجلس من خارج عضو) اللجنة عضو أ. عثمان رياض الحميدان 3
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 :التقارير المالية (أ
بداء رأيها والتوصية في القوائم دراسة  -1 المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 

 أنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.ش
ة للشركة والقوائم المالياإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس  -على طلب مجلس اإلدارة بناء  -إبداء الرأي الفني  -2

لمالي اعادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز 
 عملها واستراتيجيتها. للشركة وأدائها ونموذج

  .دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية -3
البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة  -4

 .أو مراجع الحسابات
 .ردة في التقارير الماليةالتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الوا -5
 والمسميات غير المعتادة )الشاذة(. المحاسبي التصنيف إعادة مثل العادية غير باإلجراءات االهتمام -6
بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها -7  .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وا 
 .يراه بشأنها ما إلقرار ارةاإلد مجلس إلى وتوصيات مقترحات من إليه تتوصل ما رفع -8
 المالية والشئون األحوال على كبيرة بصفة تؤثر التي األمور بجميع علم على المجلس أن من التأكد  -9

 .اإلدارية
 ما السياسات، وتقديم في هذه تغيير اعتمادها، وأي قبل الشركة تتبناها التي المحاسبية السياسات دراسة -10

 أعمال لطبيعة السياسات المحاسبية مالءمة مدى ع األخذ في االعتباربشأنها، م مقترحات من اللجنة تراه
 .أعمالها ونتائج المالي المركز على وأثرها الشركة

 عن األعضاء مع معرفة ومتماشية مفهومة المعلومات أن من والتأكد نشره قبل السنوي التقرير مراجعة  -11
 للشركة. المالي ى الموقفعل تؤثر قد قانونية أية مسائل ومراجعة وعملياتها الشركة

 والمراجع الداخلي اإلدارة من والحصول بها الواردة والشروحات الدورية المالية التقارير عدالة تقييم  -12
 :عما القانوني والمحاسب

 .المالية الشركة وممارساتها عمليات في التغيرات مع تتماشى المالية النسب في إذا كانت االختالفات أ(
 .دائمة بصفة عليها المتعارف المحاسبية لقواعدا تطبيق تم إذا ب(
 .عادية غير إجراءات أو هناك أية أحداث كان إذا ج(
 .بفعالية دوره يؤدي واإلدارية المالية الداخلية الرقابة نظام زال ما إذا د(
 .للنشر ومناسبة كافية معلومات على تحتوي الدورية المالية التقارير كانت إذا هـ(
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 خلية:المراجعة الدا (ب

دارة المخاطر في الشركة -1  .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وا 
 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها -2
دارة المراجعة الداخلية في الشركة إن و  -3 لتحقق جدت، لالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وا 

ذا لم يكن للشركة مراجع  من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وا 
 .داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه

 افآته.اخلي واقتراح مكالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الد -4
 خطط سنويا  لمناقشة األقل على واحدة مرة المراجعة لجنة اجتماعات لحضور الداخلي المراجع دعوة -5

تخص  أخرى لمناقشة أية أمور وقت أي في دعوته لها يحق اللجنة. كما تراها أخرى وأية أمور المراجعة
 الداخلية. المراجعة

 الحد من مناسبة تمكن بطريقة تصميمها وفاعلية المنشأة، في ابيةالرق األنشطة تصميم كفاية من التحقق -6
 التحقق من تمكن الرقابية بطريقة األنشطة تنفيذ وفاعلية وقوعها فور واكتشافها واألخطاء الغش وقوع من
 تنفيذها. في والثبات الرقابية األنشطة تنفيذ جودة من

 أخرى أي أمور أو الشركة في تقع التي خطاءاأل أو بالغش العالقة ذات التقصي عمليات على اإلشراف -7
 تقصيها. أهمية اللجنة ترى

االختالسات المهمة  حاالت في المراجعة كمصدر لمعلومات لجنة الداخلية إدارة المراجعة استخدام يمكن -8
 القانونية. للنواحي الشركة تطبيق إلى العادية، باإلضافة وغير

 والمزايا األخرى المخصصة والبدالت والمكافآت الشركة، في امالع المراجع لوظيفة الترشيح طلبات دراسة -9
 بسبب سواءا   العام عمل المراجع إنهاء في والنظر األسباب بيان مع األكثر مالءمة الشخص له، وترشيح
 اإلدارة. مجلس إلى الشأن هذا توصيات في من إليه التوصل يتم ما ورفع اإلعفاء أو العجز أو االستقالة

 الشركة في الداخلية الرقابة كفاية نظام مدى شان في رأيها عن تقرير إعداد كذلكلمراجعة ى لجنة اعل  -10
 كافية نسخا   يودع أن اإلدارة اختصاصها. وعلى مجلس نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما
 لتزويد قل؛األ على أيام بعشرة العامة انعقاد الجمعية موعد قبل الرئيس الشركة مركز في التقرير هذا من
 ية.الجمع انعقاد التقرير أثناء منه. ويتلى بنسخة المساهمين من رغب من كل
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وتقييم  للقيام بأعمال المراجعة الداخلية( KPMG)تعيين السادة/ تم لجنة المراجعة ** بناء  على توصية 
دارة المخاطر  39.وا 

 
ذ رات مجلس اإلدارة، أو رفض المجلس األخ** ال توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرا

  40بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
 

 ج( مراجع الحسابات:
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق  -1

 لهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.من استقال
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ  -2

 في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
ج ة تخر مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال  فنية أو إداري -3

بداء مرئياتها حيال ذلك.  عن نطاق أعمال المراجعة، وا 
 .اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة -4
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. -5
 متابعة أعمال المحاسبين القانونين. -6
 الشركة. ومشاريع فروع في امنه يتم ما ذلك في بما الجرد عمليات مراقبة -7
 المراجعون مناقشتها يرى أو اللجنة ترى لمناقشة أية أمور القانوني المحاسب مع منفرد اجتماع عقد -8

 .شخصية بصورة
 استالمها ومناقشتها يتم القانوني المحاسب يقدمها التي الهامة والتوصيات المالحظات أن من التأكد -9

 .المناسب الوقت في
 ي.القانون المحاسب توصيات على دارةاإل رد من التأكد -10
 على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي: بناء  تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة  -11

 على توصية من لجنة المراجعة. بناء  أن يكون ترشيحه  -أ(
 ب( أن يكون مرخصا  له، وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 11الفقرة  - 39
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –ن المادة التسعون ( م12الفقرة  - 40
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 صالحه مع مصالح الشركة.ج( أال تتعارض م
 د( أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

 
 ( ضمان اللتزام:د

 ( مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.1
 ( التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.2
راجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك ( م3

 إلى مجلس اإلدارة.
بداء توصياتها باإلجراءات اتخاذ ( رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة 4 إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وا 

 التي يتعين اتخاذها.
 

 ر أعضاء لجنة المراجعةهـ( مكافآت وبدلت حضو 
 80،000على مكافآة سنوية تبلغ ) -من خارج المجلس-يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة  -1

 لاير( عالوة على بدالت الحضور والتعويضات األخرى المقررة. 
عن حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية لاير(  1500)اجتماع لجنة المراجعة  بدل حضور يبلغ -2

 بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016خ المساهمين بتاري
 ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ

 عمله. مهام بممارسة تتعلق يتكبدها ألعمال التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق
 ألعضاء التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب -3

 اللجنة.
إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتبا  شهريا  من الشركة،  -4

 .أعاله إليه شارالم اللجنة جتماعاتا حضور بدل خالف فال يستحق الحصول على أية مكافآة خاصة
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل  -5

خيص بموجب تر -الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
فته التي يمكن أن يحصل عليها بص وذلك باإلضافة إلى المكافآةإضافية يكلف بها في الشركة،  -مهني

عضوا  في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا  لنظام الشركات ونظام الشركة 
المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس اإلدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في  .األساس
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مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية  لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو
إضافية يكلف بها في الشركة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلى  -بموجب ترخيص مهني-أو استشارية 

 .( من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات3للمكافآة المنصوص عليها في الفقرة )
 

 

 المراجعة لجنةعمل  ضوابط -و(
 من غيرهم أو أعضائها، بين من أمينا   تختار أن لها يجوز كما رئيسا ، أعضائها بين من اللجنة رتختا -1

 للجنة. اإلدارية األعمال ويتولى اجتماعاتها، محاضر يعد
 هذه االجتماعات.  حضور في غيره عنه ينيب أن اللجنة لعضو يجوز وال رئيسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -2

 مستقيال   ويعتبر عضو اللجنة وأمينها، اللجنة رئيس محاضر يوقعها في وقراراتها نةاللج مداوالت وتثبت
 جلسات متتالية. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن مقبول عذر دون تخلف إذا

 أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور المراجعة لجنة اجتماع لصحة يشترط -3
 االجتماع. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات ويتسا وعند

 النشاط أحد فروع في يتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اللجنة لعضو يجوز ال -4
ال تزاوله، الذي  الخاص لحسابه التي باشرها العمليات تعتبر أن أو بالتعويض، تطالبه أن للشركة كان وا 
 الشركة. لحساب أجريت قد

 ألعضاء وال يجوز الشركة، أسرار على بالمحافظة اإلدارة مجلس عضو به يلتزم بما اللجنة عضو يلتزم -5
ال مباشرتهم لعملهم بسبب عليه وقفوا ما الغير إلى أو المساهمين إلى يذيعوا أن اللجنة  عزلهم وجب وا 

 التعويض. عن ومساءلتهم
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م م 20120199خالل العام المالي خالل العام المالي   --مم20192019//0404//2121المنتهية في المنتهية في ––ا السابعة ا السابعة في دورتهفي دورته  المراجعةالمراجعة  لجنةلجنةوقد عقدت وقد عقدت 
  41::في هذين الجتماعينفي هذين الجتماعيناللجنة اللجنة   أعضاءأعضاء  حضورحضور  موقفموقف  ونوضح فيما يليونوضح فيما يلي  ,,ينيناتاتاجتماعاجتماع

 ن** هذا بخالف الزيارات الميدانية للفروع واالجتماعات المعتادة مع بعض إدارات الشركة )وخاصة اإلدارة المالية( للوقوف على أعمالها م
 بعض الفترات على عمليات الجرد. فترة ألخرى واإلشراف في 

 
 

ونوضح ونوضح   ,,اتاتاجتماعاجتماع( ( 33))م عدد م عدد 20120199خالل العام المالي خالل العام المالي   الثامنةالثامنةفي دورتها في دورتها   المراجعةالمراجعة  لجنةلجنةقد عقدت قد عقدت كما كما 
  4242::هذه الجتماعاتهذه الجتماعاتفي في اللجنة اللجنة   أعضاءأعضاء  حضورحضور  موقفموقف  فيما يليفيما يلي

لشركة )وخاصة اإلدارة المالية( للوقوف على أعمالها من ** هذا بخالف الزيارات الميدانية للفروع واالجتماعات المعتادة مع بعض إدارات ا
 فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد. 

 
 
 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 31الفقرة  - 41
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 31الفقرة  - 42

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية

 ( اجتماع2الجتماعات ) دعد

 الجتماع األول
 م18/02/2019

 الجتماع السادس
 المجموع م20/03/2019

   2 الرئيس كريم الدين ضياء ماجد أ.
   2 عضو المدهون حسن إبراهيم د.

   2 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ات( اجتماع3الجتماعات ) دعد

 الجتماع األول
 م05/05/2019

 الجتماع الثاني
 م04/08/2019

 الجتماع الثالث
 المجموع م03/11/2019

    3 الرئيس د. عدنان عبدالفتاح صوفي
    3 عضو المدهون حسن إبراهيم د.

    3 عضو عثمان رياض الحميدان. أ
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 والمكافآت الترشيحات لجنة -2
قام مجلس اإلدارة بتشـــــكيل لجنة الترشـــــيحات والمكافآت من غير أعضـــــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ومن بينهم 

( من الئحة حوكمة الشــــركات. وقد بدأت اللجنة 64( ورقم )60ا  للمادة رقم )عضــــو مســــتقل )على األقل( طبق
م. ووافقت الجمعية العامة 22/04/2022م ولمدة ثالث ســــــــــــــنوات تنتهي في 22/04/2019أعمالها بتاريخ 

 نةاللج تتكونو م على تحديث الئحة عمل لجنة الترشـيحات والمكافآت. 12/12/2017العادية المنعقدة بتاريخ 
 :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء( من 3عدد ) من
 
 
  
  
  
  

  خالصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":خالصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية،  -1
ك يراعى في تل ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا  العتمادها من الجمعية العامة، على أن

 السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن  -2

 هذه السياسة.
 اف المتوخاة منها.المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهد -3
وكبار  -عدا لجنة المراجعة–التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه  -4

 .التنفيذيين بالشركة وفقا  للسياسة المعتمدة
 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -5
عادة ترشيحهم وفقا  للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مر  فيهشيح أعضاء التوصية لمجلس اإلدارة بتر  -6 اعاة وا 

 .األمانةبعدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة 
 .إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية -7
 .ال مجلس اإلدارةتحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعم -8

 طبيعة العضوية الســـم 

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة رئيس سهيل حسن عبدالملك قاضي/ الدكتور 1

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو إبراهيم حسن محمد المدهون/ الدكتور 2

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو عبدالملك عبداهلل فتح الدين/ المهندس 3
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المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  -9
 .التنفيذية

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها  -10
لمستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو بشكل سنوي من استقالل األعضاء ا التحقق  -11

 .يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
كبار و وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين   -12

 التنفيذيين.
 .يذيينوضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنف  -13
 ة.كتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر   -14
 شركة.على تقارير الموارد البشرية في ال بناءً تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة   -15
 عمل مقابلة شخصية نهائية العتماد تعيين كبار التنفيذيين.  -16
الواردة -بمقترحات المساهمين  -وبخاصة غير التنفيذيين-حاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس إ -17

 حيال الشركة وأدائها. -اإليه
حاليا  تهتم لجنة الترشيحات والمكافآت بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة. وعليها متابعة  -18

رير مة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا  على األقل، بالتقاأية موضوعات تتعلق بتطبيق لوائح وضوابط الحوك
التي تقوم -ومن المهام األساسية للجنة الحوكمة أو اإلدارة أو اللجنة والتوصيات التي تتوصل إليها. 

 ما يلي: -بدورها
ما ورد في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك التحقق من التزام الشركة ب (أ

 ا ورد بالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. م
 . مراجعة الالئحة وتحديثها وفقا  للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات (ب
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية  (ج

 . بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات
ضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، إطالع أع (د

 .أو تفويض لجنة المراجعة أو أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك
 .وكمةالحهـ( حاليا  تهتم لجنة الترشيحات والمكافآت بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط 
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خالل العام المالي ، 21/04/2019المنتهية في في دورتها الرابعة  ت لجنة الترشيحات والمكافآتعقدوقد 
 :اتاالجتماع ههذلاللجنة  أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي ،اتاجتماع( 4)عدد  م2019

  
  

( 2)عدد  م،2019ام المالي خالل الع الخامسة الجديدة،ت لجنة الترشيحات والمكافآت في دورتها عقدوقد 
 :اتاالجتماع ههذلاللجنة  أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي اجتماع،

  
  

م 12/12/2017وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في  مكافآت وبدلت حضور أعضاء اللجنة:
على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسئوليات 

ولم يحصل أعضاء اللجنة على أية مكافآت أو بدالت  حيات ومكافآت وبدالت حضور أعضاء اللجنة.وصال
 حضور تتعلق باجتماعات اللجنة.

 
 
 

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ات( اجتماع4عدد الجتماعات )
 الجتماع األول

 م10/01/2019

 الجتماع الثاني
 م17/02/2019

 ماع الثالثالجت
 م19/03/2019

 الجتماع الرابع
 م31/03/2019

 المجموع

     4 الرئيس المدهون حسن إبراهيم د.
     4 عضو كريم الدين ضياء ماجد أ.

     4 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية
 ( اجتماع2عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م08/05/2019

 الجتماع الثاني
 م03/11/2019

 المجموع

   2 الرئيس د. سهيل حسن عبدالملك قاضي
   2 عضو المدهونمحمد  حسن إبراهيم د.

   2 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
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 الستثمــــار لجنة -3
قام مجلس اإلدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة االستثمار، والتي بدأت 

م، ومن ضمن أهم 21/04/2022هي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ م وتنت22/04/2019في 
 مهامها الرئيسية ما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات شاملة لالستثمار بما يتناسب مع طبيعة وحجم الشركة، والتحقق من تنفيذها  -1
 بشكل عام.على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة والسوق  بناء  ومراجعتها وتحديثها 

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة تلك االستثمارات والحفاظ عليه والتحقق  -2
 من عدم تجاوز الشركة له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة في تلك االستثمارات، مع تحديد المخاطر التي يمكن مقابلتها خالل  -3
 اإلثني عشر شهرا  القادمة.

نظام االستثمار بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد  اإلشراف على -4
 تتعرض لها الشركة نتيجة دخولها في تلك االستثمارات وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات  -5
 حمل على سبيل المثال.الت

 .تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة باالستثمار -6
 ضمان توافر الموارد لالستثمار. -7
 

 ضوابط الستثمار:
 

 يتم االستثمار في األصول المالية باالعتماد على الموارد الذاتية للمجموعة. -1

 واالقتصادية العالية. عدم الدخول في استثمارات بأسواق البلدان ذات المخاطر السياسية -2

 في شركات خاسرة أو في شركات عليها شبهة مالية. عدم االستثمار -3

 يجب توزيع المخاطر قطاعيا  والتركيز على الشركات القيادية وذات معدالت النمو العالية. -4

 عدم االستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية والتي تتجاوز مكررات ربحيتها النسب القياسية. -5

أن يتم شراء وبيع األوراق المالية من خالل صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة  يجب -6
يديرها شخص مرخص له وفقا  لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة على وجود فصل تام بين 
 كالشركة وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك. ويستثنى من ذل
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االستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ 
 أخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.

يجب على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص  -7
 .قم المحفظة االستثمارية المرتبطة بذلك العقدله، مع اإلشارة إلى ر 

على الشركة عندما تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة أن تتأكد من التزام تلك الشركات -8
 .التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار

 نوزارة التجارة والصناعة، إلخ( م التقيد بااللتزام بما يرد من الجهات الرسمية )هيئة السوق المالية، -9    
 .بشأن ضوابط االستثمار نظم ولوائح وتعاميم

 

 إجراءات عملية الستثمار:
 .يتم عرض الفرص االستثمارية المتاحة على لجنة االستثمار -1

يناقش أعضاء لجنة االستثمار هذه الفرص سواءا  خالل اجتماعتهم أو عبر وسائل التواصل األخرى  -2
 .ف، الفاكس، إلخ()اإليميل، الهات

على أعضاء  هاعرضببإصدار توصية  مبدئيا  على الفرصة االستثمارية تقوم لجنة االستثمارعند موافقة  -3
 .مجلس اإلدارة لمناقشتها

صة الفر فيه يحدد عند اعتماد مجلس اإلدرة لتوصية لجنة االستثمار يتم اتخاذ قرار من المجلس  -4
 .االستثماروحدود  االستثمارية وضوابط 

منحه الصالحيات و  بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة االستثمار يقوم المجلس بتكليف الرئيس التنفيذي -5
 قرار المجلس باالستثمار. تنفيذلـ الالزمة

 
 :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء من( 4عدد ) من اللجنة تتكونو 
 
 
 
 
 
 

 طبيعة العضوية اسم العضو 

 (اإلدارة مجلس رئيس) اللجنة رئيس تيحيف دــأحم حسن دــأحم 1

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو المدهون حسن إبراهيم/ الدكتور 2

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو محمد أحمد حسن فتيحي/ الدكتور 3

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو عمر رياض الحميدان/ األستاذ 4
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 ونوضح فيما يلي اجتماع،( 1)م عدد 2019خالل العام المالي  الخامسةورتها ت لجنة االستثمار في دعقدوقد 
 :االجتماع اهذلاللجنة  أعضاء حضور موقف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة المخاطر لجنة -4
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة 

سابقا  بفصل ما تم ذكره م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية 21/04/2220مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 
  ."سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها"
 

 
 :التالي الجدول في موضح هو كما أعضاء( 3عدد ) من اللجنة تتكونو 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية
 ( اجتماع1عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م04/08/2019

 المجموع

  1 الرئيس أحمد حسن فتيحي
  1 عضو المدهون حسن إبراهيم د.
  1 عضو محمد أحمد حسن فتيحي .د
  1 عضو عمر رياض الحميدان أ.

 طبيعة العضوية اسم العضو 

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة رئيس المدهون حسن إبراهيم/ الدكتور 1

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو عبدالملك عبداهلل فتح الدين/ ندسالمه 2

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 3
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 ،م2019خالل العام المالي م، 21/04/2019المنتهية بتاريخ  األولىت لجنة إدارة المخاطر في دورتها عقدوقد 
 :هذا االجتماعلاللجنة  أعضاء حضور موقف ح فيما يليونوض اجتماع،( 1)عدد 

 
  
  
  
  
  
 

خالل العام المالي م، 22/04/2019التي بدأت بتاريخ  الثانيةت لجنة إدارة المخاطر في دورتها عقدا كم
 :هذا االجتماعلاللجنة  أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي اجتماع،( 1)عدد  م،2019

 
  
  
  
  
  
  
  
   

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية
  ( اجتماع1عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م14/03/2019

 المجموع

  1 الرئيس المدهون حسن إبراهيم د.
  1 عضو كريم الدين ضياء ماجد أ.

  1 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية
  ( اجتماع1عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م30/10/2019

 عالمجمو 

  1 الرئيس المدهون حسن إبراهيم د.
  1 عضو عدنان عبدالفتاح صوفي .د

 - - عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
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 التنفيذية لقطاع التجزئة لجنةال -5
م، على أن تبدأ أعمالها اعتبارا  من 03/11/2019هذه اللجنة بتاريخ قام مجلس اإلدارة بتشكيل 

، هدفها الرئيسي اإلشراف على وضع وتنفيذ الخطط نة جديدة منبثقة من مجلس اإلدارةم وهي لج05/11/2019
 :االستراتيجية لقطاع التجزئة. وتتألف عضوية اللجنة الجديدة من السادة

 
 
  
  

 

  بداية عمل اللجنة ومدتها:
م، ولمدة ســــــــنة ميالدية واحدة، وتجدد ســــــــنويا  بقرار من مجلس 05/11/2019تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا  من 

 اإلدارة.
 

 ة ونطاق أعمالها:مهام اللجن
اإلشـــــراف على وضـــــع وتنفيذ اســـــتراتيجية قطاع التجزئة، واالطالع على الخطط التنفيذية، وكذلك أداء القطاع 

 والمساهمة في توجيهه، ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن نتائج ذلك التقييم ومتابعة أدائها.
 

 اجتماعات اللجنة:
ية، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أعضـــــــائها لالجتماع بشـــــــكل اســـــــتثنائي أو تحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها الدور 

 بناء  على طلب أحد األعضاء.
 

 أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي اجتماع،( 2)عدد  م،2019خالل العام المالي ، لجنةالت عقدوقد 
 :اتاالجتماع ههذلاللجنة 

 طبيعة العضوية اسم العضو 

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة رئيس الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 1

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو ناهلل فتح الديعبدالملك عبد/ المهندس 2

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي 3

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية
 ( اجتماع2عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م14/11/2019

 الجتماع الثاني
 م10/12/2019

 المجموع

   2 الرئيس عدنان عبدالفتاح صوفيد. 
   2 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

   2 عضو محمد أحمد حسن فتيحي. د
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 43م9201خالل العام المالي  عامالت مع أطراف ذوي عالقةت
 
 وهو لاير 1،838،782 مبلغ م2019المالي  للعام الدولي الطبي المركز مع تمت التي عامالتتالبلغ إجمالي  -(1

 ودون ،(بيعهاب وتقوم الشركة فيها تعمل التي البضائع ضمن من) الدولي الطبي المركز إلى بضائع بيع قيمة إجمالي
  .تفضيلية شروط

 
بيع بضاعة إلى المركز م 29/01/2019بتاريخ قيامها م عن 2019يناير  29أعلنت الشركة بموقع تداول بتاريخ  -(2

)مليون وثمانمائة وثمانية  1،838،782الطبي الدولي )من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها( بقيمة 
دية لعا. وقد وافقت الجمعية العامة غير اوثالثون ألفا  وسبعمائة واثنان وثمانون( رياال  سعوديا ، نقدا  ودون شروط خاصة

م على هذا التعامل الذي تم تفصيله في التقرير السنوي لمجلس 18/04/2019لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 
 م. 2018اإلدارة عن العام المالي 

 
 ،يمثل مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي محمد أحمد حسن فتيحيمع العلم بأن الدكتور/ 

 .صفقاتولذلك يعتبر له مصلحة غير مباشرة في هذه ال
 
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 33الفقرة  - 43
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معلومات ألي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاا فيها, وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس 
 44اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

 

ة الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئ منصب محمد أحمد حسن فتيحييشغل عضو مجلس اإلدارة الدكتور/  -(1
 %20ها نسبة يمتلك فيالتي و  ،المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودةفتيحي القابضة، و  بمجموعة
وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه  من رأسمالها %80، بينما تمتلك شركة مجموعة فتيحي القابضة نسبة هامن رأسمال

 لاير سعودي. 1,118,716م مبلغ 2019خالل العام المالي من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 34الفقرة  - 44

 كبار /العضو اسم مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد 

 شخص أي أو التنفيذيين

 منهم بأي عالقة ذي
مدير عام شركة عقد عمل لوظيفة  1

السلع الكمالية الثمينة المحدودة 
ئة التجز  ورئيس تنفيذي لقطاع
 بشركة فتيحي للتجزئة

رواتب وبدل سكن وبدل انتقال بلغت 
م 2019خالل العام المالي 

 سعودي لاير 1,118,716

ضو مجلس اإلدارة ع
محمد أحمد الدكتور/ 
 حسن فتيحي
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علماا بمقترحات  -وبخاصة غير التنفيذيين–اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 

 45وملحوظاتهموأصحاب المصالح المساهمين 
 
( صفحة خاصة www.fitaihi.com.saم على موقعها الرسمي )0172دشنت الشركة في العام  -(1

يمكنهم من خاللها معرفة كيفية إرسال بريد  (Investor Relations –عالقات المستثمرين للمساهمين )
 ( يتضمن مقترحاتهم ومالحظاتهم حول الشركة وأدائها. جه إلى أعضاء مجلس اإلدارةمو إلكتروني )

 مسجل بها البريد اإللكتروني (اتصل بناتوجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة بعنوان ) -(2
(sh@fitaihi.com.sa)  الذي يمكن ألصحاب المصالح استخدامه إلبالغ أعضاء مجلس إدارة الشركة بما

 يرغبونه عبر سكرتير مجلس اإلدارة.
 -فيذيينوبخاصة غير التن-تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس  -(3

 حيال الشركة وأدائها. -الواردة إليها-بمقترحات المساهمين 
يقوم أمين سر اللجنة بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقترحات المساهمين  -(4
 حيال الشركة وأدائها.  -الواردة إليه–
( للتواصل مع سكرتير 012 - 2604200أيضا  يمكن ألصحاب المصالح االتصال على هاتف رقم ) -(5

بالغه ما يودون نقله من مقترحات أو مالحظات إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو التواصل  مجلس اإلدارة وا 
 (.sh@fitaihi.com.saمعه على بريده اإللكتروني )

، وكذلك Audit.Head@fitaihi.com.saكتروني: يمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده اإلل -(6
عبر اإليميل مع بقية أعضاء لجنة المراجعة )وجميعهم مستقلون( عبر الموقع  المباشر والخاصالتواصل يمكن 

 الرسمي للشركة على اإلنترنت.
لس اإلدارة بالمحافظة على سرية التواصل مع أصحاب يسعى أعضاء المجلس واللجان وسكرتير مج -(7

 المصالح، وتوفير الحماية الالزمة لهم.
 .عمل أيام 10 يتعدى ال وبما ممكن وقت أسرع في حلها أو المساهمين شكاوى على الرد -(8

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 5الفقرة  - 45

http://www.fitaihi.com.sa/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:Audit.Head@fitaihi.com.sa
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  46المدفوعات النظامية المستحقة
اة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ولم لسداد أية زكيوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة 

 تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها مع بيان أسبابها:
 (لاير)باأللف  

المستحق حتى نهاية الفترة  البيان
 المالية السنوية ولم يسدد

 بيان األسباب وصف موجز لها

  م2018المسدد زكاة عام  4،808،532 الزكاة
 م2019ة عام المستحق زكا -

 

 م2020سدد في يناير  م2019ضريبة القيمة المضافة ديسمبر  97/396،136 الضريبة
 م2020سددت في يناير  م2019التأمينات االجتماعية ديسمبر  68/144،609 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 
 

 47تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفاصيل استخدامات هذه األسهم

ينة المحتفظ عدد أسهم الخز 
 بها من قبل الشركة

 تفاصيل استخدامها تاريخ الحتفاظ بها قيمتها

- - - - 
- - - - 
 

لاير/للسهم(  16.32)بمتوسط سعر شراء يبلغ سهما   4600م بشراء عدد 13/09/2008في  الشركةقامت 
فظة قى منها في المحلتوزيعها على عمالئها الفائزين في إحدى مسابقاتها الدعائية )أسهم دعائية(، وتب

  وحتى تاريخه.الحين سهما  منذ ذلك  638 عدد االستثمارية )هدايا مجموعة فتيحي الدعائية(

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 37قرة الف - 46
 ( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة15المادة  - 47

 تقرير مجلس اإلدارة( الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في –( من المادة التسعون 38الفقرة       
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 سادساا: نظام الحوكمــة

تحرص مجموعة فتيحي القابضة على االلتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبيق أنظمة الرقابة 
ة، وااللتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على إدخال أحدث معايير الداخلية الشاملة، وسياسات الشفافي

األداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار. 
تم اعتماد م دليل الحوكمة الخاص بالمجموعة، والذي 04/04/2012وقد اعتمدت جمعية مساهمي الشركة في 

 م.12/12/2017تحديثه من جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ 
( من المادة التسعون بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن 1واستنادا  إلى الفقرة )

 48المجموعة تطبق ما ورد بالئحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:
 

ساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على حقوق الم -(1
المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح 
األسهم، وحق التصرف في األسهم، كما وفرت اإلدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي 

من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة  ُتمكنهم
 منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.

 السياسات العامة لإلفصاح والشفافية واإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة. -(2
 الح.جانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصمجلس اإلدارة ووظائفه األساسية ومسئولياته وتكوينه ول -(3
االلتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع  -(4

 تداول.
 إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفق قواعد الئحة حوكمة الشركات. -(5
ئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقا  االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هي -(6

 لتعليمات الهيئة الخاصة بإعالنات الشركات.
صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية واألخالقية  -(7

 السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
نصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الفصل بين م -(8

 الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 1الفقرة  - 48
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 49 األحكام التي لم يتم تطبيقها من لئحة الحوكمة:

بيقها( )يجري العمل على تطتطبق الشركة من الناحية العملية ما جاء في الئحة حوكمة الشركات كليا  وجزئيا  
خالل منظومة النظام األساسي واللوائح واإلجراءات الداخلية وكذلك اللوائح النظامية ذات العالقة، إلى من 

جانب تطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الشركة 
 دائما  على تطوير السياسات واإلجراءات الداخلية بصفة مستمرة.

 :ما يليك وسبب ذلكمن الئحة حوكمة الشركات فيما يلي نورد النقاط التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل و 
 سبب ذلك نص المادة/الفقرة رقم المادة/الفقرة

 مجلس أعضاء من كل لحصول الالزمة اآلليات وضع الشركة على يتعين 2الفقرة  – 39المادة 
 غرضب مستمر بشكل تدريبية وراتود برامج على التنفيذية واإلدارة اإلدارة
 .الشركة بأنشطة العالقة ذات المجالت في ومعارفهم مهاراتهم تنمية

يمكن أن يتم التنسيق  –المادة استرشادية 
مستقبالا ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية 
للحصول على برامج ودورات تدريبية لتنمية 
مهاراتهم ومعارفهم. وقد تمت تلك الدورات 

 يبية في السابق ألغلب منسوبي الشركةالتدر 
 وتتم من فترة ألخرى حسب الحاجة إلى ذلك.

 يةخارج جهة تقييم على للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ الفقرة هـ – 41المادة 
 .سنوات ثالث كل ألدائه مختصة

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى

 األرباح من نصيباا  أو الشركة في أسهماا  العاملين منح برامج الشركة تؤسس 2الفقرة  – 85 المادة
 تلك ىعل لإلنفاق مستقل صندوق وتأسيس التقاعد, وبرامج تحققها التي

 .البرامج

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية  .الشركة في للعاملين اجتماعية مؤسسات الشركة تنشئ 3الفقرة  – 85المادة 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى

 اسةسي –اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءا – العادية العامة الجمعية تضع 87المادة 
 حقيقهات إلى المجتمع يصبو التي واألهداف أهدافها بين التوازن إقامة تكفل

 .للمجتمع والقتصادية الجتماعية عاألوضا تطوير بغرض

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية 
 . مستقبالا بإذن اهلل تعالى

 ومع ذلك يوجد لدى الشركة سياسة

  الجتماعية المسؤولية واتجاهات
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة  88المادة 

 عي, ويشمل ذلك ما يلي: في مجال العمل الجتما
 في مبادرات من تقدمه بما الشركة أداء تربط قياس مؤشرات وضع -1

 .المشابه النشاط ذات األخرى بالشركات ذلك ومقارنة الجتماعي, العمل
 الشركة تتبناها التي الجتماعية المسؤولية أهداف عن اإلفصاح -2

 .بها وتثقيفهم وتوعيتهم فيها للعاملين
 وريةالد التقارير في الجتماعية المسؤولية تحقيق خطط عن اإلفصاح -3

 .الشركة بأنشطة الصلة ذات
 .لشركةل الجتماعية بالمسؤولية للتعريف للمجتمع توعية برامج وضع -4

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 1الفقرة  - 49
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 50ة إشرافية أو تنظيمية أو قضائيةعقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جه

العقوبة/الجزاء/التدبير  
 الحترازي/القيد الحتياطي

الجهة الموقعة  أسباب المخالفة
 للمخالفة

سبل عالجها وتفادي 
 وقوعها في المستقبل

 - - - ل يوجد

 
 

 51طلبات الشركة لسجل المساهمين
 م كما يلي:2019لعام المالي رير سجل مساهمين خالل اا( تق4قامت إدارة الشركة بطلب )

عدد طلبات 

لسجل  الشركة

 المساهمين
 سبب طلب التقرير تاريخ الطلب

 غير العادية السادسةالجمعية العامة  م18/04/2019 1
النصف الثاني من العام ملف مستحقي أرباح  م22/04/2019 2

 م2018المالي 
 النصف األول من العامملف مستحقي أرباح  م19/08/2019 3

 م2019المالي 
 إعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة م31/12/2019 4

 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 في تقرير مجلس اإلدارة( الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح –( من المادة التسعون 9الفقرة  - 50
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( المادة التسعون 32الفقرة  - 51
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 52إقــرارات
 * تقر الشركة بما يلي:

 .أن سجالت الحسابات أعدَّت بالشكل الصحيح 
 .أن نظام الرقابة الداخلية أعدَّ على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 

 ه.أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاط 

 
 53* تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبا  بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة 

 المالية المنتهية.
 

ا التابعة بعدم وجود أية قروض عليها )ســـــــواء كانت واجبة * تقر شـــــــركة مجموعة فتيحي القابضـــــــة وشـــــــركاته
، وعليه ال توجد أية مبالغ دفعتها الشــــركة ســــدادا  م2019الســــداد عند الطلب أو غير ذلك( خالل العام المالي 

 54.م9201ألية قروض خالل العام المالي 
اسم الجهة  

 المانحة للقرض
مبلغ أصل 
 القرض

 اداا المبالغ المدفوعة سد مدة القرض
 للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقي 
 من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

 التابعة
 - - - - - ل يوجد 1

 
 

من رأس المال أو أكثر طلبا  بانعقاد الجمعية  %5* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 
 ة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.العامة خالل السنة المالية المنتهية، أو إضاف

 .تؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت* 

 
* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة 

رفع دعوى المســؤولية على أعضــاء المجلس، وذلك بناء  على ما جاء بالنظام األســاســي أعمال مجلس اإلدارة و 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 39الفقرة  - 52
 اح في تقرير مجلس اإلدارة(الئحة حوكمة الشركات )اإلفص –( من المادة التسعون 21الفقرة  - 53
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 27الفقرة  - 54
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للشركة. وله حق حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في 
 55المادة الخامسة )الحقوق المرتبطة باألسهم( بالئحة حوكمة الشركات.

 
ب االطالع على التقارير الســـــنوية للمســـــتثمرين من األشـــــخاص ذوي الصـــــفة االعتبارية * لم تقم أي جهة بطل

 الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق االستثمار.
 

* ال يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مســــاهمي الشــــركة عن أي حقوق في األرباح خالل العام المالي 
 56.م9201
 

وله  .على نصــيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، وحق التصــرف في األســهم* للمســاهم الحق في الحصــول 
حق االســــــتفســــــار وطلب معلومات بما ال يضــــــر بمصــــــالح الشــــــركة وال يعارض نظام الســــــوق المالية ولوائحه 

 التنفيذية.

 
 * ال توجد أية اســـــــــتثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشـــــــــاؤها لمصـــــــــلحة موظفي الشـــــــــركة خالل العام المالي

 57.م9201

 
 58* ال توجد توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

 
قرضـــــــا  نقديا  من أي نوع ألعضـــــــاء مجلس إدارتها أو ضـــــــمنت أي قرض عقده أنها لم تقدم الشـــــــركة  تؤكدو * 

 أحدهم مع غيره.
 

فيها، أو كانت هناك مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة  * ال توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا  
نه غير ما تم اإلفصاح ع ،الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألية شخص ذي عالقة بأي منهم

 .بهذا التقرير

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(  –المادة الخامسة  - 55

 ( من النظام األساسي لمجموعة فتيحي القابضة34المادة       
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 63الفقرة  - 56
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 38الفقرة  - 57
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 41الفقرة  - 58
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 أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
  تحقيق الربح.تحقيق الهدف األساسي للشركة المتمثل في 

 .التأكد من توثيق كافة العمليات المالية للشركة 
 .االلتزام بالمعايير المحاسبية في القياس واإلفصاح 

 .حماية السجالت المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجالت 

 .استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية 

 م واللوائح السارية المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة.االلتزام بالنظ 
 .االلتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية 

 .االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا لنظام الحوكمة والنظام األساسي للشركة 

 ة للعمل.االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية المنظم 

 
 أهداف الرقابة الداخلية

 من خالل: رفع الكفاءة التشغيلية واالستخدام األمثل للموارد  -1

 تحقيق معدالت األداء التشغيلي المخططة. -
 تحقيق الهدف األساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح. -

 رفع معدالت األداء التشغيلي الفعلية. -

رد المالية واالقتصادية المتاحة للشركة، وهذا يعني تقليل كل مصادر اإلسراف والتبذير في الموا -
صراحة حماية أصول الشركة من كل مصادر اإلسراف والغش ومجاالت نقص القيمة المتعمدة 

 وغير المتعمدة.

 
 توفير الدقة في البيانات المحاسبية من خالل: -2

 توثيق العمليات المالية للشركة. -
 واإلفصاح.االلتزام بالمعايير المحاسبية في القياس  -

 حماية السجالت المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجالت. -

 استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية. -
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 اللتزام باللوائح واألنظمة من خالل:  -3

 االلتزام بالنظم واللوائح السارية المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة -
 زام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية.االلت -

 االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا لنظام الحوكمة والنظام األساسي للشركة. -

 االلتزام بالسياسات والقرارت اإلدارية المنظمة للعمل. -

 
 59ليةلية إجراءات الرقابة الداخانتائج المراجعة السنوية لفع

 :ة والتييالالرقابة الداخلية على السياسات واإلجراءات الت نطاقمل تيش

  تتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل الذي يضمن إتاحة معلومات تفصيلية ودقيقة وتعكس بشكل جوهري

 حقيقة المعامالت والتصرفات في أصول الشركة.

 ر فق مع المعاييتلقوائم المالية بما يعداد اإتوفر تأكيدات معقولة بأن تسجججججججيل المعامالت  يسججججججمح ب

المحاسجججبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السجججعودية والصجججادرة عن الهيئة السجججعودية للمحاسجججبين 

  .القانونيين

  توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق بمنع أو الكشججججججف في الوقت المناسجججججججب لشججججججراء غير مرخص به                   

التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم وصجججرف في أصجججول الشجججركة سجججتخدام أو التأو اال

 المالية.

منع أو  فيما يتعلق بالقدرة على متأصال   إن جميع نظم الرقابة مهما كانت جيدة التصميم، فإنها تحتوي خطرا  
نظام فعاال  في خاللها الللفترة الزمنية المستقبلية التي يظل  اكتشاف كافة األخطاء. كما أنها ال توفر تقييما  

و في أ النظام غير مالئم في هذا المجال، تجعلاكتشاف المخاطر بسبب التغيرات في الظروف التي يمكن أن 
 .لتزام بالسياسات واللوائحالحكم على درجة اال

 
 
 

رتبطة بها، من والنفقات اليحسابات المورد المخزون، يرادات،: اإلالمتمثلة فيرئيسية العمل الدورات دراسة تم 
 لمعلومات.نظم تكنولوجيا ا األصول الثابتة، التقارير المالية )بما في ذلك الزكاة(، تكاليف التوظيف واألجور،

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 10قرة الف - 59
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تم مالحظة الحاجة إلى اتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بعدد من 

 اسي بدورات عمل المخزون واألصول الثابتة والتقارير المالية.أهداف الرقابة الداخلية، والمرتبطة بشكل أس
 
 

 60رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
ا يخص را  جوهريا  يستلزم اإلفصاح عنها، فيمقصــو  هنــاك أن تعتقــد تجعلهــا أمــور أيــةاللجنة  انتباه يلفــت لــم

 لية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.أنظمة الرقابة الداخ
 التـي خاطـرالم عـن عـام تصـور وضـعمما يساعد على  بفعاليـة عمـلنعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة ي

 ها.عنـ فصـاحم يستلزم اإل2019. وال توجد أية أحداث جوهرية وقعت خالل عام الشـركة هاتواجـه قـد
 
 

 61تقرير لجنة المراجعة
فيما يلي نورد ما ورد في تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنصرم. وسيتم نشره مع الدعوة النعقاد الجمعية 

 في هذا التقرير بإيداع نسخ كافية من اإلدارة العامة وكذلك على الموقع اإللكتروني للشركة. كما سيقوم مجلس

 انعقاد التقرير أثناء أيام على األقل. وسيتلى بعشرة مةالعا انعقاد الجمعية موعد قبل الرئيس الشركة مركز

 الجمعية.
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 10الفقرة  - 60
 الئحة حوكمة الشركات )تقرير لجنة المراجعة( –الفقرة ب( من المادة الحادية والتسعون  - 61
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 62 مجموعة فتيحي القابضةتقرير لجنة المراجعة لشركة 

 املقدم للجمعية العامة، م31/12/2019عن العام املالي املنتهي في 

 

 دارة:نبذة عن تشكيل لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس ال 

والعضو الثالث من خارج امللجس  كما لجس  امل ؛ منهما اثنان من أعضاءثة أعضاءتتألف لجنة املراجعة من ثال

 :يلي

 (.عضو مستقل – للجنة)رئي  ا الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي -

 (.عضو غير تنفيذي –اللجنة )عضو  الدكتور/ إبراهيم حسن املدهون  -

 (.من خارج امللجس  –اللجنة )عضو  األستاذ/ عثمان رياض الحميدان -
 

 -:اهام ااملؤواليا امل

مة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة ال تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من س

 لي:بصفة خاصة ما يو اللجنة التي قامت وتقو  بها اها  امل تتضمنالرقابة الداخسية فيها، و 

 

 :التقارير املاليةأ( 

وية لسشركة قبل عرضاها على ملجس  اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية املالية األولية والسنالقوائم دراسة  .1

 في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .2

 .نهادارة في شأدراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية مللجس  اإل  .3

 .يراه بشأنها ما إلقرار اإلدارة ملجس  إلى وتوصيات مقترحات من إليه تتوصل ما رفع .4

 املالية والشئون  األحوال على كبيرة بصفة تؤثر التي األمور  بلجميع عسم على امللجس  أن من التأكد  .5

 .اإلدارية

 األعضاء مع معرفة ومتماشية مفاهومة املعسومات أن من والتأكد نشره قبل السنوي  التقرير مراجعة .6

 لسشركة. املالي على املوقف تؤثر قد قانونية أية مسائل ومراجعة وعمسياتها الشركة عن

 

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )تقرير لجنة المراجعة( –الفقرة أ( من المادة الحادية والتسعون  - 62
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 املراجعة الداخلية:ب( 

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخسية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة .1

 .التصحيحية لسمالحظات الواردة فيها دراسة تقارير املراجعة الداخسية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات .2

 إدارة املراجعة الداخسية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته. لجس  اإلدارة بتعيين مدير التوصية مل .3

 من مناسبة تمكن بطريقة تصميماها وفاعسية املنشأة، في الرقابية األنشطة تصميم كفاية من التحقق .4

 . الرقابية األنشطة تنفيذ وفاعسية وقوعاها ور ف واكتشافاها واألخطاء الغش وقوع من الحد

 أخرى  أي أمور  أو الشركة في تقع التي األخطاء أو بالغش العالقة ذات التقص ي عمسيات على اإلشراف .5

 تقصيها. أهمية اللجنة ترى 

واملزايا األخرى  والبدالت واملكافآت الشركة، فيالداخلى  املراجع لوظيفة الترشيح طسبات دراسة .6

 . األكثر مالءمة الشخص ه، وترشيحل املخصصة

لسقيا  بأعمال املراجعة ( KPMGالسادة )تعيين مكتب باستمرار أوصت لجنة املراجعة وقد  .7

 الداخسية.

( لسقيا  بدراسة وتقييم KPMGالسادة )وكذلك لجنة إدارة املخاطر كما اختارت لجنة املراجعة  .8

 تها. املخاطر التي يمكن أن تتعرض لاها الشركة وكيفية إدار 

ال توجد توصيات للجنة املراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات ملجس  اإلدارة، أو رفض امللجس   .9

 األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه.

 

 ج( مراجع الحؤابا :     

 بهم وتقييم أدائهم، بعدالتوصية مللجس  اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلاهم وتحديد أتعا .1

 ومراجعة نطاق عمساهم وشروط التعاقد معاهم.يتهم التحقق من استقالل

فنية أو إدارية  ه، والتحقق من عد  تقديمه أعمالمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال .2

 تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 .الشركة اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات .3

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. .4

 .املناسب الوقت في استالماها ومناقشتها يتم القانوني املحاسب توتوصيا مالحظات أن من التأكد .5

 ي.القانون املحاسب توصيات على اإلدارة رد من التأكد .6
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 ( ضمان االلتزام:د     

 اجعة نتائج تقارير الجاهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.مر  .1

 التحقق من التزا  الشركة باألنظمة والسوائح والسياسات والتعسيمات ذات العالقة. .2

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تلجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها  .3

 لك إلى ملجس  اإلدارة.حيال ذ

إجراء بشأنها إلى ملجس  اإلدارة، وإبداء توصياتها اتخاذ رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة  .4

 باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 

 م:2019موجز أهم ما قامت به لجنة املراجعة خالل العام املالي هـ( 

 ة لسشركة والتوصية بشأنها مللجس  اإلدارةمراجعة مسودات القوائم املالية األولية والسنوية املوحد -1

 بممثسيه واالطمئنان على سير BDOمتابعة أعمال مراجع الحسابات السادة ) -2
ً
( واالجتماعات دوريا

 أعمالاهم

 والتواصل الدائم مع ممثلي املراجع الداخلي السادة ) -3
ً
( لالطمئنان على سير KPMGاالجتماع دوريا

 تهمأعمالاهم ومتابعة تنفيذ توصيا

( والتي قامت بالتدقيق KPMG  بإسناد ماهمة املراجعة الداخسية لسسادة )2019قامت اللجنة في عا   -4

 الداخلي ألربع إدارات )املالية واالستثمار، املبيعات، املستودعات، واملوارد البشرية(

لخاصة ( تقديم عروضاها اKPMGطسبت لجنة املراجعة وكذلك لجنة إدارة املخاطر من السادة ) -5

لسقيا  بماهمة التدقيق الداخلي ملختسف إدارات الشركة والحوكمة باإلضافة إلى تقييم املخاطر لسعا  

2020  

( املراجع الداخلي لعقد ورشة عمل حضرها أعضاء لجنتي إدارة املخاطر KPMGالتنسيق مع السادة ) -6

 سية لبعض اإلدارات وتقييم ألهمواملراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة ملناقشة نتائج املراجعة الدخ

 املخاطر

 التحقق من التزا  الشركة باألنظمة والسوائح والسياسات والتعسيمات ذات العالقة -7
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 :اجتماعا  لجنة املراجعة( ا      

م م 20192019خالل العام المالي خالل العام المالي   --مم20192019//0404//2121المنتهية في المنتهية في ––في دورتها السابعة في دورتها السابعة   المراجعةالمراجعة  لجنةلجنةعقدت عقدت وقد وقد 
  6363::اللجنة في هذين الجتماعيناللجنة في هذين الجتماعين  أعضاءأعضاء  حضورحضور  موقفموقف  ونوضح فيما يليونوضح فيما يلي  ,,اتيناتيناجتماعاجتماع

 ن** هذا بخالف الزيارات الميدانية للفروع واالجتماعات المعتادة مع بعض إدارات الشركة )وخاصة اإلدارة المالية( للوقوف على أعمالها م
 فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد. 

  
  

ونوضح ونوضح   ,,اتاتاجتماعاجتماع( ( 33))م عدد م عدد 20192019امنة خالل العام المالي امنة خالل العام المالي في دورتها الثفي دورتها الث  المراجعةالمراجعة  لجنةلجنةقد عقدت قد عقدت كما كما 
  6464::اللجنة في هذه الجتماعاتاللجنة في هذه الجتماعات  أعضاءأعضاء  حضورحضور  موقفموقف  فيما يليفيما يلي

 ن** هذا بخالف الزيارات الميدانية للفروع واالجتماعات المعتادة مع بعض إدارات الشركة )وخاصة اإلدارة المالية( للوقوف على أعمالها م
 في بعض الفترات على عمليات الجرد. فترة ألخرى واإلشراف 

 
 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 31الفقرة  - 63
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 31الفقرة  - 64

 العضو اسم
 

 طبيعة العضوية

 ( اجتماع2الجتماعات ) دعد

 الجتماع األول
 م18/02/2019

 الجتماع السادس
 المجموع م20/03/2019

   2 الرئيس كريم الدين ضياء ماجد أ.
   2 عضو المدهون حسن إبراهيم د.

   2 عضو لملك عبداهلل فتح الدينم. عبدا

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ات( اجتماع3الجتماعات ) دعد

 الجتماع األول
 م05/05/2019

 الجتماع الثاني
 م04/08/2019

 الجتماع الثالث
 م03/11/2019

 المجموع

    3 الرئيس عدنان عبدالفتاح صوفيد. 
    3 عضو المدهون حسن إبراهيم د.

    3 عضو عثمان رياض الحميدان. أ



 93                 م2019تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة                       

 
 

 رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركةز( 

 يستسز  اإلفصاح عنه، فيما قصــو  هنــاك أن تعتقــد تلجعساهــا أمــور  أيــةاللجنة  انتباه يسفــت لــم
ً
 جوهريا

ً
را

 التقارير املالية.يخص أنظمة الرقابة الداخسية وما له صسة بإعداد 

 اطـر املخ عـن عـا  تصـور  وضـعمما يساعد على  بفعاليـة عمـلنعتقد أن النظا  الداخلي لسرقابة بالشركة يو 

 فصـاحيستسز  اإل   2019 املالي عا ال. وال توجد أية أحداث جوهرية وقعت خالل الشـركة اهاتواجـاه قـد التـي

 اها.عنـ

، وكذلك أعمال املراجعة الداخسية ستكمال( ال KPMGالسادة/ )تكسيف  بناًء على توصية لجنة املراجعة تمو 

 .بدراسة وتقييم املخاطر التي يمكن أن تتعرض لاها الشركة وكيفية إدارتهاالقيا  

 

 

 

 املراجعة رئي  لجنة

 د. عدنان عبدالفتاح صوفي                            
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 سابعاا: الموارد البشرية 
 

توظيف عدد من الكوادر الوطنية تماشيأ  مع تطبيق قرار سعودة نشاط الذهب إلستمرار في با لمجموعةاقامت 
 .أقسام المنتجات النسائيةفي مبيعات وظيفة ممثلي الوالمجموهرات وقرار تأنيث 

ساهمت المجموعة في توفير العديد من الفرص الوظيفية لمجموعة من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن وقد 
الت المحاسبة ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. فكان إلدارة الموارد البشرية دور كبير في في مجا

 بالشركة. توطين الوظائف
وتعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص 

 .امت بتدريبهن في العديد من المجاالتالوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وق
في  ةفي مساعدة الشركة على تحقيق إحدى أهدافها المتمثلكذلك وقد قامت إدارة الموارد البشرية بدور كبير 

عادة هيكلة الموار  ترشيد اإلنفاق، فقامت بإعادة تحليل وتقييم كافة الوظائف والعاملين بالشركة، مما  د البشريةوا 
 رفع كفاءة التوظيف بالشركة.على ي إيجابأثر كان له 

 
 

   65: المسؤولية الجتماعيةثامناا 
 

تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من  -أ(
الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية 
والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. ويوجد عدد كبير من المعارض للمجموعة بجدة 

 لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى لإلكسسوارات تعمل والرياض والخبر والمدينة المنورة واألحساء
 %100بأيدي فتيات سعوديات بنسبة 

حفل مدرسة خولة بنت حكيم م في رعاية 2019ضة خالل العام المالي وقد شاركت مجموعة فتيحي القاب -ب(
دور وكذلك رعاية حفل لكلية عفت، ورعاية حفل ل عبر تقديم هدايا عينية. لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض

  أيتام.
 المساهمات والتبرعات للجمعيات الخيرية. -ج(
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 13الفقرة  - 65
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 : جدول األعمال تاسعاا 
 م.31/12/2019جلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في التصويت على تقرير م -(1
 م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  -(2
 م.31/12/2019التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في  -(3
 م.31/12/2019عن أعمالهم خالل العام المالي المنتهي في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  -(4
م بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف األول من العام 04/08/2019التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  -(5

 سعودي.لاير  11،000،000من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي  %2هللة للسهم الواحد، وبما نسبته  20م، بواقع 2019المالي 
 م.2019التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف أرباح مرحلية عن النصف الثاني من العام المالي  -(6
م، بشكل نصف 2020التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي  -(7

الدفع وفقا  للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ األحقية و 
 بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

لحادية والسبعين ( من المادة ا1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة ) -(8
من نظام الشركات )الخاصة بصالحية الترخيص في األعمال والعقود، التي تتم لمصلحة الشركة ويكون لعضو مجلس اإلدارة 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها( وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مجلس اإلدارة المفوض 

شروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة )أيهما أسبق(، وفقا  لل
 المدرجة.

لاير سعودي مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة )من خارج  640,000التصويت على صرف مبلغ  -(9
 م.2019المجلس( عن السنة المالية المنتهية في 

لتصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء  على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية ا -(10
م، وفحص القوائم المالية األولية للربع األول والثاني والثالث من العام المالي 2020األولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 

م، إضافة إلى فحص القوائم 2021م ونهاية العام 2020ائم المالية السنوية كما في نهاية العام م، ومراجعة وتدقيق القو 2021
 م. وتحديد أتعابه.2022المالية األولية للربع األول من العام المالي 

و ضالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي )طرف ذي عالقة(، والتي لع -(11
مجلس اإلدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، مصلحة غير مباشرة فيها )حيث يمثل مجموعة فتيحي القابضة في مجلس 
إدارة المركز الطبي الدولي(، والتعامالت عبارة عن مبيعات، دون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي المعامالت التي تمت مع 

لاير سعودي وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز  1,838,782مبلغ م 2019المركز الطبي الدولي خالل العام المالي 
 الطبي الدولي )من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها(.

ترخيص لالتصويت على األعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي )طرف ذي عالقة( وا -(12
بها لعام قادم، والتي لعضو المجلس الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل مجموعة فتيحي 
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القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، والتعامالت ستكون عبارة عن مبيعات، دون شروط تفضيلية )من ضمن البضائع 
 ها(.التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي  -(13
من رأسمال الشركة التابعة )شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة  %20)طرف ذو عالقة(؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 

تنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير المحدودة( ويشغل منصب الرئيس ال
 لاير سعودي. 1,118,716م مبلغ 2019خالل العام المالي عمله بالشركة 

التصويت على األعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن  -(14
من رأسمال الشركة التابعة  %20)طرف ذو عالقة( والترخيص بها لعام قادم؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة  فتيحي

)شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة(، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة. وستكون التعامالت 
 جارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، ومنصبه كرئيس تنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة.رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لشركة ت

 
 

 الختــــام
 

كر للسادة مساهمي المجموعة على ثقتهم ومساندتهم وتلبيتهم دعوة حضور اجتماع يتقدم مجلس اإلدارة بالش
لى اإلدارة التنفيذية ومنسوبي المجموعة  الجمعية العامة، كما يتوجه بالشكر إلى عمالء المجموعة على ثقتهم، وا 

 على ما بذلوه من جهود وأداء طوال العام.
 

 .وكرم عطائه هنّ ه وم  وختاما ، نشكر اهلل العلي القدير على توفيق
 مجلس اإلدارة                           
 م2020مارس     

 


