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  أعضاء مجلس اإلدارة
  

  

  

  

  

  
  اإلدارةاإلدارةرئیس مجلس رئیس مجلس 

  رئیس لجنة االستثمار
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  كلمة رئیس مجلس اإلدارة

  

 یحفظه اهللا سعادة الشیخ/  

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

                                                                    المحترمین المحترمین                                   فتیحي القابضةفتیحي القابضةالسادة/ مساهمو شركة مجموعة السادة/ مساهمو شركة مجموعة 
  ،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

یسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتیحي القابضة أن یضع بین أیدیكم التقریر السنوي للمجموعة وكذلك أداءها خالل العام المالي 
  م. ٢٠١٨

عامًا ذا طبیعة خاصة، حیث مّثل تحدیًا كبیرًا على قطاعات المجموعة  خاصة قطاع التجزئة الذي تعمل م ٢٠١٨لقد كان عام 
به الشركة في نشاط تجارة الذهب والمجوهرات و منتجات الرفاهیة،  وكلنا ثقة باهللا بأن الجهود التي یتم بذلها والخطط الموضوعة 

  كة ومساهمیها.إلى مستقبل أفضل للشر  -بإذن اهللا تعالى-ستقود 
حیث تم إعادة هیكلة المجموعة وشركاتها التابعة والقیام بإجراءات حاسمة في مواجهة تلك التحدیات للحد من األثر السلبي الناتج 
عن انخفاض المبیعات والمحافظة على سیر األعمال. وتم إغالق الفروع غیر المربحة والعمل على تخفیض المصروفات خالل 

  م.٢٠١٧بعام  م مقارنة٢٠١٨عام 
  م.٢٠١٨وقد انخفضت المبیعات نتیجة لتراجع اإلنفاق الفردي على سلع الرفاهیة خالل العام 

ومثلت اإلجراءات التي قامت الشركة باتخاذها استجابة واقعیة للظروف المحیطة بشكل عام، ونسعى لكي تستمر اإلجراءات 
من  -بإذن اهللا–أننا ننظر للمستقبل القریب بتفاؤل، لتستمر الشركة  المتخذة على تحسین نتائج أعمالنا بإذن اهللا تعالى. كما

  استكمال مسیرة التطویر والنمو.
حفظها –ونیابة عن إخواني وزمالئي في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وكافة العاملین بالشركة، أتوجه بالدعاء لقیادتنا الرشیدة 

  اهمي الشركة. واهللا ولي التوفیق.وجزیل الشكر والعرفان إلى السادة مس -اهللا
  مع خالص تحیاتي،

            
  رئیس مجلس اإلدارة                              
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  نبذة عن المجموعة
 

شركة مجموعة فتیحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة               
الصادر  ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨هـ، والسجل التجاري رقم ١٤١٨رمضان  ٩بتاریخ  ١٠٥٨بموجب القرار الوزاري رقم 

  م.١٩٩٢فبرایر  ٥هـ، الموافق ١٤١٢شعبان  ٢في مدینة جدة بتاریخ 
  

م، وهو االسم العریق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهیة ١٩٠٧یعود اسم فتیحي إلى العام 
  أطقم الصیني من أجود وأفخر الخامات. من الهدایا والكریستال والفضیات والتحف و 

  
حي،                    فتیوقد توسعت المجموعة في المجاالت التي تعمل فیها، فلدیها قطاع التجزئة (فروع تحمل اسم 

ستثمار في اال)، وقطاع االستثمار من خالل (وٕام فتیحي، وبیبي فتیحي، وتاتو تاتي، ولوباناشیه، ومملوكي
ي ، والقطاع الزراعي عبر مساهمتها فر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي الدولي بجدةالقطاع الطبي عب

رقیون عبر مساهمتها في شركة النساجون الشالمنتجات المنزلیة وقطاع الجوف،  –شركة الجوف للتنمیة الزراعیة 
  .مصر) -
   

مجموعة  ویبلغ رأسمال المملكة داخلوتتركز معارض التجزئة في جدة والریاض كما توجد بعض الفروع األخرى 
  ملیون سهمًا.  ٥٥ ملیون ریـال مقسمة إلى ٥٥٠فتیحي القابضة 

  
م. ویدیر ٢٠٠٠وشركة مجموعة فتیحي القابضة مسجلة في سوق األوراق المالیة السعودیة "تداول" منذ عام 

واإلداریة والتجاریة.  المجموعة مجلس إدارة مؤلف من شخصیات بارزة ذات خبرة عالیة في المجاالت المالیة
وتمتلك المجموعة رؤیة استراتیجیة للمرحلة القادمة تسعى لتطبیقها واغتنام الفرص االستثماریة لتعظیم حقوق 

  المساهمین وزیادة الربحیة.
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  ١أوًال: األنشطة الرئیسیة للمجموعة
  

  ٢تشتمل األنشطة الرئیسیة للمجموعة وأغراضها على ما یلي:
  

 الدعم وتوفیر فیها تساهم التي األخرى الشركات إدارة في المشاركة أو لها، التابعة الشركات إدارة )١
 . لها الالزم

 .المالیة راقاألو  من وغیرها األسهم في أموالها استثمار )٢

 . نشاطها لمباشرة الالزمة والمنقوالت تراالعقا امتالك  )٣

 االمتیاز وحقوق والصناعیة التجاریة والعالمات براءات اختراع من الصناعیة الملكیة حقوق امتالك )٤
 .لغیرها أو لها التابعة للشركات وتأجیرها واستغاللها، المعنویة، الحقوق من وغیرها

 
 المختصة من الجھات الالزمة التراخیص على الحصول وبعد المتبعة األنظمة وفق أنشطتھا الشركة وتمارس

  وجدت. إن
  
  
  
  
  
  

   

                                         
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)  –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٥الفقرة  - ١
 ) من النظام األساسي لمجموعة فتیحي القابضة٣المادة  - ٢
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 ٣وتأثیرھا في حجم أعمال الشركة وإسھامھا في النتائج: وشركاتھا التابعة وصف األنشطة الرئیسیة للشركة
  تتمثل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة في نشاطین رئیسیین:

بیع وشراء المعادن الثمینة واألحجار الكریمة والمجوهرات، والمالبس الجاهزة نشاط التجزئة :  )١
المائدة ومفارش السرر والمنتجات الجلدیة واألقمشة واإلكسسوارات والتحف والهدایا وأدوات 

  والشوكوالته.
في إدارة الشركات األخرى المساهم فیها المشاركة إدارة الشركات التابعة أو نشاط االستثمار:  )٢

 وتوفیر الدعم الالزم له.
 

  )(باأللف لایر
  األثر على النتائج  النسبة  إیرادات النشاط  نوع النشاط

  ربح  (خسارة)
  )١٢،٣٧٣(  %٧٧٫٨٦  ١١٥،٠١١  نشاط التجزئة
  ٢٠،١٤٤  %٢٢٫١٤  ٣٢٫٧١١  نشاط االستثمار

  ٧،٧٧١  %١٠٠  ١٤٧،٧٢٢  اإلجمالي
  
  

    

                                         
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)  –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٥الفقرة  - ٣
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  ٤ثانیًا: استراتیجیة المجموعة
  

  تتلخص االستراتیجیة العامة للمجموعة في ثالثة محاور رئیسیة:
 

  المحـور األول:
التحتیة للمجموعة وٕاعدادها لتحقیق األهداف تطویر البنیة االستعداد للنمو من خالل یتمثل هذا المحور في 

ة، استقطاب وتدریب وتطویر الكوادر البشریة المؤهلوالخروج من األنشطة غیر المربحة و  والخطط المستقبلیة،
  وتطویر الهیكل اإلداري ووضع أنظمة إداریة حدیثة تتماشى مع التوجه االستراتیجي للمجموعة.

  

  
 المحور الثاني: 

استهداف و  تحسین وتطویر القنوات البیعیة والمحافظة على عمالئنا ىاألنشطة الرئیسیة والعمل علالتركیز على 
  عمالء جدد من خالل تقدیم خدمة ممیزة بتقدیم أفضل وأرقى المنتجات والخدمات.

  
  المحور الثالث: 

في شراكات  تنویع مصادر الدخل وذلك من خالل االستثمار بالشراء أو االندماج في شركات أو الدخول
    .استراتیجیة مع شركات قائمة

  
      

                                         
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٦الفقرة  - ٤
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  ٥المحتملة والمخاطر المستقبلیة التوقعاتثالثًا: 
  

  التوقعات المستقبلیة ألعمال المجموعة
            ،الیةالسوق الحتسعى المجموعة حالیًا للتركیز على أنشطتها الرئیسیة مع األخذ بعین األعتبار ظروف 

ومحاولة اغتنام كافة الفرص االستثماریة المتاحة أمامها وتسخیر كافة اإلمكانات المادیة والبشریة الممكنة 
  لتحقیق هذا الهدف. 

  ٦المخاطر المحتملة
  المخاطر التشغیلیة -أ

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

ي یمكن ، وتشیر إلى بعض التوقعات التههذه التقاریر بشكل أساسي حجم وتكلفة المبیعات لكل فرع على حد
علیها. ومع ذلك قد ال تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجیة كالتغیرات  بناءً العمل 

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

  م إغالق مجموعة من الفروع غیر المربحة.٢٠١٨وقد تم بالفعل خالل عام  والربحیة.
  

  مهمة: وصف لخطط وقرارات الشركة ال
خالل التركیز على األنشـــــطة الرئیســـــیة المتمثلة في تجارة الذهب تقوم الشـــــركة حالیًا بإعادة هیكلة أعمالها من 

والمجوهرات واألنشــطة األخرى المكملة وكذلك التركیز في اســتثماراتها على القطاعات الحیویة كالقطاع الطبي 
  والزراعي والقطاعات األخرى الواعدة.

م، بإعادة هیكلة شـــــــــــــركاتها التابعة للوصـــــــــــــول إلى تحقیق ٢٠١٨قامت المجموعة خالل عام وفي إطار ذلك، 
  أهداف المجموعة االستراتیجیة. 

  
  

                                         
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٦الفقرة  - ٥
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٧الفقرة  - ٦
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 المخزون

ل عام، بشكالتي یمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبیعات التجزئة -إن من ضمن أهم المخاطر 
 وعدم قدرة تلك الشركات على تسویق بضائعها، حیث أن المخزون الراكد أ -بشكل خاص بضائع الرفاهیةو 

یر قیمة تقدببشكل دوري الزائد یجمد جزءًا من رأس المال ویؤثر سلبًا على هامش الربحیة. وتقوم الشركة 
یساوي و على الخبرات المتراكمة وتحلیل أعمار المخزون والحالة الراهنة له،  بناءً االنخفاض في قیمة المخزون 

هذا التخفیض قیمة الفرق بین تكلفة المخزون وقیمته السوقیة المقدرة، وفي حال جاءت الظروف الفعلیة 
المستقبلیة أقل من توقعات اإلدارة، یمكن أن یتم اللجوء إلى تخفیض المخزون مرة أخرى حیث أن التقدیرات 

ى وفقًا ألیة في المخزون قد تتغیر من فترة ألخر واالفتراضات التي یتم االستناد إلیها في تقدیر قیمة االنخفاض 
 مستجدات مستقبلیة.

  
 المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

 افتتاح المزید من الفروع داخل المملكة العربیة السعودیة وكذلك طرح أسماء تجاریة جدیدةعند قیام الشركة ب
تمرار ابعة وٕایجاد المواقع المناسبة للفروع واالسالتخطیط والمت من خاللفي إدارة هذا التوسع  تهاقدر على تعتمد 

 ،في تطبیق وتطویر األنظمة التشغیلیة والمالیة ونظم الحاسب اآللي، وتوفیر وتدریب وٕادارة مواردها البشریة
وكذلك  ،طالما أن لدى الشركة القدرة على تغطیة النفقات الرأسمالیة وتكالیف التأسیس واإلنتاج والتوزیع والتسویق

لشركة ولكن في الوقت الحالي تفضل ا كالیف اإلداریة التي تتحملها في تطویر مثل هذه الفروع الجدیدة.الت
  .الحالیةالتأني الشدید قبل القیام بعملیة التوسع الجغرافي وذلك نظرًا لظروف السوق 

  
 المخاطر المتعلقة بالموارد البشریة

ن. ت وقدرات مسئولیها التنفیذیین وكبار موظفیها اآلخریبشكل رئیسي على خبرات ومهارا المجموعةیعتمد أداء 
بدرجة كبیرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهالت  مجموعةویتوقف األداء المستقبلي لل

العالیة وكذلك القدرة على االحتفاظ بهم، حیث أن المنافسة شدیدة، في الوقت الحالي، على مثل هؤالء الموظفین 
ذین لدیهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة من أجل تقلیل تسرب الموظفین منها للحد من آثار فقدان ال

الموظفین الرئیسیین. ولكن على أیة حال، ال توجد هناك أیة ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال 
وى من ستبدالهم بموظفین على نفس المستعدم تمكنها من اجتذاب وتطویر واالحتفاظ بالموظفین المؤهلین أو ا

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

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

 مخاطر االستثمار  -ب
رتفاع في قیمة تلك األســـــهم بالســـــوق والحصـــــول على توزیعات االن لالســـــتثمار في األســـــهم مزایا عدیدة مثل إ

  -عدة جوانب من المخاطر كما یلى: تكمن في انقدیة منها، إال أن مخاطره
 مخاطر اقتصادیة  -١

رات األســهم مســتوى مؤشــ يللتغیرات فتكمن في انخفاض القیمة العادلة لألســهم المســتثمر فیها نتیجة 
وكذلك تأثر نتائج أعمال تلك الشــــركات بالحالة االقتصــــادیة في األســــواق التي واألنشــــطة االقتصــــادیة 

 تعمل فیها. 
 

  العملة مخاطر  -٢

 هنیبســـــعر صـــــرف الج ة االســـــتثمارات المتاحة للبیع لدى الشـــــركة في ســـــوق المال المصـــــريثر قیمأتت
ـــــــــــــــال السعودي-ألمریكي مقابل الدوالر ا يالمصر  ثر مما قد یكون له أمن فترة ألخرى  -وبالتالي الریـ

  سلبي على قیمة تلك االستثمارات.
  

 مخاطر تقلبات األسعار  -٣
 ماراتیوجد للشركة استث حیث تخضع االستثمارات المتاحة للبیع لدى الشركة لمخاطر أسعار األسهم

 .المصري مالفي سوق ال
  

 : مخاطر أخرى -جـ
عمالء فقد تتأثر المالءة المالیة لل بشكل مباشر بالحالة االقتصادیة في المملكة؛ لمجموعةیرتبط أداء ا  -)١

 االقتصاد راجعوت االستھالكي اإلنفاق حجم في الكبیر االنخفاض نتیجة المستهدفین بتلك الحالة االقتصادیة
  عموماً.

وم الشركة لتحقیق هذا الهدف بالكثیر من وتق ،بقدرتها على زیادة المبیعات لمجموعةیرتبط نمو ا  -)٢
األنشطة مثل التخطیط وانتقاء المواقع والمفاضلة بینها واتخاذ قرار التأجیر ومناقشة األسعار والمدد والشروط 
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ئیسي. وعلیه، وربطها بالمقر الر  حاسب اّالليوتأسیس أنظمة ال اقع وتجهیزهاوتهیئة المو  ،األخرى بالعقود المبرمة
 لشركة في تحقیق هذا النمو یرتبط بشكل كبیر بقدرتها على القیام بكل هذه األنشطة بنجاح.فإن نجاح ا

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

یتأثر حجم مبیعات وربحیة الشركة بتوقیت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحیة الشركة للتذبذب من فترة   -)٤
 .ةإلى أخرى خالل السنة الواحد

تعمل الشركة في بیئة تنافسیة عالیة حیث یعمل الكثیر من مؤسسات التجزئة والجملة في نفس المجاالت   -)٥
 ،ة بنجاحلیس فقط على قدرتها على المنافس ،التي تعمل فیها الشركة، ویرتبط نمو الشركة ومستویات أرباحها

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

 مرتبط باستمرار عمل تلك األنظمة بكفاءة. ن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ إالمالیة ف
اع أسعار رتفالشركة بالخارج مثل ا وقد تتأثر الشركة أیضا ببعض المخاطر التي یتعرض لها مورد  -)٧

وكذلك الظروف االقتصادیة والوضع السیاسي (خاصة الذهب واأللماس واألحجار الكریمة) مستلزمات اإلنتاج 
في بالدهم، ولهذا تسعى الشركة دائمًا لتوسیع قاعدة الموردین والمناطق اإلقلیمیة التي یعمل بها هؤالء الموردین 

  للحد من هذه المخاطر قدر المستطاع.
  أثر مبیعات الشركة أیضًا في حال تطبیق قرار تخفیض ساعات عمل المعارض التجاریة.قد تت -)٨
  تأثر المنطقة باألحداث السیاسیة المحیطة مما قد یؤثر مستقبًال على أنشطة الشركة بشكل عام. -)٩

  ارتفاع أسعار إیجارات العقارات بالمملكة مما قد یؤدي إلى زیادة إیجارات معارض البیع. -)١٠
  فرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضریبة القیمة المضافة أو أیة رسوم أو ضرائب أخرى. -)١١
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  سیاسة إدارة المخاطر ومراقبتها
  إدارة المخاطر لجنة أوًال: مهام

قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة 
  )استرشادي(م، ومن ضمن أهم مهامها الرئیسیة ما یلي: ٢١/٠٤/٢٠١٩مجلس اإلدارة الحالیة بتاریخ 

وضع استراتیجیة وسیاسات شاملة إلدارة المخاطر بما یتناسب مع طبیعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق  -١
  على المتغیرات الداخلیة والخارجیة للشركة. بناءً من تنفیذها ومراجعتها وتحدیثها 

كة ر تحدید مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ علیه والتحقق من عدم تجاوز الش -٢
  له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحدید المخاطر التي تهدد استمرارها  -٣
  خالل اإلثني عشر شهرًا القادمة.

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقییم فعالیة نظم وآلیات تحدید وقیاس ومتابعة المخاطر  -٤
  أوجه القصور بها. التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحدید

إعادة تقییم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات  -٥
  التحمل على سبیل المثال.

إعداد تقاریر مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه االمخاطر، ورفعها إلى  -٦
  مجلس اإلدارة.

  .حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطرتقدیم التوصیات للمجلس  -٧
  ضمان توافر الموارد والنظم الكافیة إلدارة المخاطر. -٨
  .مراجعة الهیكل التنظیمي إلدارة المخاطر ووضع توصیات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة -٩

  مخاطر.لل التحقق من استقالل موظفي إدارة االمخاطر عن األنشطة التي قد ینشأ عنها تعرض الشركة -١٠
التحقق من استیعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحیطة بالشركة، والعمل على زیادة الوعي بثقافة  -١١

  المخاطر.
  .مراجعة ما تثیره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة -١٢
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  ثانیًا: أهداف تطبیق سیاسة إدارة المخاطر
 تلك عن األحوال اإلفصاح بعض وفى المخاطر بتحدید المتعلقة الشركة حوكمة معاییر باتباع االلتزام -

 المخاطر.
 لھا. الحمایة وتقدیم الشركة وأنشطة االستراتیجیة األھداف تجنب ما یھدد -
 بھدف الحد من أثر تلك المخاطر. الشركة وذلك أنشطة المتعلقة بجمیع المخاطر وتطویر أنظمة إدارة تنسیق -
األجل القصیر والطویل، مع  فى وربحیة الشركة أصول قیمة زیادة أجل من ستثماریةاال اقتناص الفرص -

 إیجاد توازن بین العائد والمخاطر.
 

  ثالثًا: تحدید المخاطر
تقوم الشركة بتحدید المخاطر التي تواجھھا وذلك من خالل االستقصاء وعقد االجتماعات مع المسؤولین عن 

بجھة خارجیة لذلك أو من خالل نتائج المراجعین الداخلیین أو الخارجیین أو تحدید المخاطر ویمكن االستعانة 
  أي أسلوب آخر تراه الشركة.

 
  رابعًا: تقییم المخاطر

المتوقع منھ على الشركة  والتأثیر حال حدوث أي خطر فى المتوقعة الخسائر بتقییم الشركة تقوم
  ر في ضوء ما تراه وتصنیف درجة المخاطر.ومساھمیھا، كما تقوم الشركة بالتقییم المبدئي للمخاط

 
  خامسًا: طرق إدارة المخاطر وتوجیهها

 قبول الخطر. -
 مشاركة الخطر مع أطراف أخرى. -
 إنھاء الخطر. -
 تمویل الخطر. (التأمین) -
 تنویع المخاطر. -

 
  سادسًا: األشخاص المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر

أقسامھم  داخل یواجھونھا التي المخاطر تحدید عن مسؤولون الشركة داخل والوحدات األقسام رؤساء -
 ومناقشتھا.

 للشركة. العامة المخاطر إدارة تلتزم الشركة بتطبیق سیاسة -
 

  سابعًا: یقوم مجلس اإلدارة بصفة دوریة بما یلي:
 تحدید طبیعة المخاطر التي تواجھھا الشركة.  -
 تحدید المخاطر المقبولة وغیر المقبولة للشركة. -
 الشركة على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر. تحدید قدرة -
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  ثامنًا: تقوم لجنة إدارة المخاطر بما یلي:
 عمل تقییم سنوي لنظام إدارة المخاطر بالشركة. -
 المتغیرات. تلك مع التعامل على الشركة وقدرة وأولویتھ الخطر طبیعة في تحدث التي تحدید التغیرات -
التنفیذیین والمراجعین الداخلیین واألشخاص اآلخرین بالرقابة تحدید جودة وحجم أنشطة األعضاء  -

 الداخلیة فیما یتعلق بإدارة المخاطر.
 

  المعلومات عن تاسعًا: اإلفصاح
 تتم المحافظة دائماً على وجود قنوات اتصال بین مجلس اإلدارة والتنفیذیین وجمیع رؤساء األقسام. -
م للمساھمین عن المعلومات المتعلقة بأیة مخاطر تواجھھا یفصح مجلس اإلدارة في التقریر السنوي المقد -

الشركة (سواًء أكانت مخاطر تشغیلیة أم مخاطر تمویلیة، أم مخاطر السوق) وسیاسة إدارة ھذه المخاطر 
 ومراقبتھا.

 
  

 * وجاري العمل حالیاً من قبل الشركة على استكمال وتفعیل ما ذكر أعاله.
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  رابعًا: األداء المالي
  
  

   ٧ملخص النتائج المالیة -أ
  قائمة الدخل (باأللف لایر): (مقارنة نتائج األعمال)

  *م٢٠١٨ البیان 
IFRS 

 *م٢٠١٧
IFRS 

 م*٢٠١٦
IFRS 

 * م٢٠١٥
بعد إعادة 
 التبویب

 م٢٠١٤
 

 ٣٢٢،٠٨٥ ٢٦٥،٩٥٧ ١٧٦،٧٢٧ ١٦٤،٢٨٤ ١٢٠،٧١٩  یراد النشاطإ

 )١٥٥،٥٤٢( )١٣٦،١٤١(  )١٠٥،١٤٤(  )٨٦،٠٣٢(  )٦٢،٠١٨( تكالیف النشاط

  ١٦٦،٥٤٣  ١٢٩،٨١٦  ٧١،٥٨٣  ٧٨،٢٥٢  ٥٨،٧٠١ مجمل ربح النشاط
إداریة  تسویقیة و مصاریف
 وعمومیة

)١١٥،٦٦٣(  )١١٨،٧٢٨(  )١١٣،٠٢٧(  )١٠١،٢١٠(  )٧٤،٠٠٢(  

(المصروفات) یرادات صافي اإل
 األخرى

٩٧٢ ١،٥١٥   ٥٣٣   ٤٩٣  ٧١٥ 

حصة الشركة من نتائج أعمال 
  ٢٥،٧١٧  ٣٥،٨٩٤  ٢٩،٣١١  ٣٠،١٠٥  ٢٧،٠٠٢  شركة زمیلة  

 )٧،١٠٤( )٧،٢٠١(  )٦،٤١٧(  )٦،٦٣٦(  )٥،٢٩٧(  الزكاة

 )٣١٨( )٧٣٦(  )٥٨٥(  )٣٠٢(  ٦٥٢  حقوق األقلیة

  ٧٠،١٤٧  ٤٠،٥٦٠  )١٨،٦٠٢(  ٧٠٢  ٧،٧٧١ الدخل (الخسارة)صافي 

  * أعید تبویب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالیة.
  
  

                                         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٨الفقرة  - ٧
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  ٨المركز المالي (باأللف لایر): (مقارنة األصول والخصوم)قائمة  -ب

  

  * أعید تبویب بعض أرقام السنوات السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالیة.

                                         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٨الفقرة  - ٨
  

   م٢٠١٨ البیان 
IFRS 

   *م٢٠١٧
IFRS 

   م*٢٠١٦
IFRS 

  * م٢٠١٥
IFRS 

   *م٢٠١٤
 

  ٣٠٠،٩٦٦  ٣٢٠،٤٥٣ ٢٦٧،٨٧٩ ٢٨٨،٢٥٨ ٢٣٠،٨٩٣ موجودات متداولة

   ٥٢،٥٩١  ٥٣،٤٦٨  ٢٩،٤٧١  ٣٠،٧١٧  ١٩،٦٥٢ مطلوبات متداولة

  ٢٤٨،٣٧٥  ٢٦٦،٩٨٥  ٢٣٨،٤٠٨  ٢٥٧،٥٤١  ٢١١،٢٤١ س المال العاملأر 
الموجودات غیر المتداولة (طویلة 

 األجل)
٤١١،٨٧٥  ٣٣٣،٠٤٣  ٣٦٥،٨٨٥ ٣٦٦،٤٨٤ ٣٦٧،٤٦٩  

  ١١٨،٨٨٧  ١١٣،٨٨٠  ١٠٣،٠٩٧  ٨٢،٨٧١  ٦٦،٦٠٢  وتحت التنفیذ الثابتة الموجودات

  ٨٣١،٧٢٨  ٧٦٧،٣٧٦  ٧٣٦،٨٦١  ٧٣٧،٦١٣  ٦٦٤،٩٦٤ إجمالي الموجودات

  ٥٢،٥٩١  ٥٣،٤٦٨  ٢٩،٤٧١  ٣٠،٧١٧ ١٩،٦٥٢ المطلوبات المتداولة

  ٢٠،٨٩٧  ٢١،٢٨١  ٢٠،٠٩٩  ١٥،٨٥٣  ٧،٤٢٤ غیر المتداولة المطلوبات 

  ٧٣،٤٨٨  ٧٤،٧٤٩  ٤٩،٥٧٠  ٤٦،٥٧٠  ٢٧،٠٧٦ إجمالي المطلوبات
  ٥٥٠،٠٠٠  ٥٥٠،٠٠٠  ٥٥٠،٠٠٠ ٥٥٠،٠٠٠ ٥٥٠،٠٠٠ رأس المال المدفوع 

  ١٣٣،٢٩٩  ١٢٧،٩٨٩  ١٠٩،١١٢  ١١١،٦٦٢  ٨٥،٩٦٣ المبقاةاالحتیاطیات واألرباح 
احتیاطي تقییم استثمارات في 
أدوات حقوق ملكیة بالقیمة 

  العادلة من خالل الدخل الشامل
)٧٠،٥١٢ ٩،٤٩٦  ٢٢،٤٧٨ ٢٣،٣٨٠  )٣،٤٩٣ 

  ٧٥٣،٨١١  ٦٨٧،٤٨٥ ٦٨١،٥٩٠ ٦٨٥،٠٤٢  ٦٣٢،٤٧٠ حقوق المساهمین
  ٤،٤٢٩  ٥،١٤٢  ٥،٧٠١  ٦،٠٠١ ٥،٤١٨  الحقوق غیر المسیطرة

وحقوق  المطلوباتإجمالي 
 المساهمین

٨٣١،٧٢٨  ٧٦٧،٣٧٦  ٧٣٦،٨٦١  ٧٣٧،٦١٣  ٦٦٤،٩٦٤  
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  ٩ألف قطاعات الشركة مما یلي:تت
  

  )لایر(باأللف       
    م٢٠١٨

  التجزئةنشاط 
  

  االستثمارنشاط 
  

  اإلجمالي
        باأللف لایر سعودي

 ١٤٧،٧٢٢  ٣٢،٧١١  ١١٥،٠١١    إیرادات

  ٨٥،٧٠٤   ٣٢،٧١١   ٥٢،٩٩٣    مجمل ربح النشاط

  ٧،٧٧١    ٢٠،١٤٤   )١٢،٣٧٣(    صافي (خسارة) دخل السنة

  ٦٦٤،٩٦٤   ٤٨٦،٨٦٤   ١٧٨،١٠٠    الموجودات

 ٢٧،٠٧٦   -   ٢٧،٠٧٦    المطلوبات

  
  )لایر(باأللف                  

    م٢٠١٧
  التجزئةنشاط 

  
  االستثمارنشاط 

  
  اإلجمالي

        باأللف لایر سعودي
 ١٩٤٫٣٩٠  ٣٩،٥٣٧  ١٥٤،٨٥٣    إیرادات

  ١٠٨٫٣٥٧   ٣٩،٥٣٧   ٦٨،٨٢٠    مجمل ربح النشاط

   ٧٠٢    ٢٧،٤٥٠    )٢٦،٧٤٨(    صافي (خسارة) دخل السنة

  ٧٣٧٫٦١٣   ٥١٦،٩٦٩   ٢٢٠،٦٤٤    الموجودات

 ٤٦٫٥٦٩   -   ٤٦،٥٦٩      المطلوبات

  
  
  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –ة التسعون ) من الماد١٥الفقرة  - ٩
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   ١٠التحلیل الجغرافي للمبیعات: -ج
 البیان

  م٢٠١٨
  لف لایرباأل

  م٢٠١٧
  لف لایرباأل

 ٩٩٫٥٨٣ ٦٩٫٩٦٨  مبیعات المنطقة الغربیة
  ٥١٫٨٥٣  ٤٠،٩٢٨ مبیعات المنطقة الوسطى
  ٢٫٣٣٧  ١،٧٨١ مبیعات المنطقة الشرقیة

  ١٫٠٧٩  ٢،٣٣٤  خارج المملكة
  ١٥٤٫٨٥٢  ١١٥،٠١١ إجمالى المبیعات

  
  
  

  ١١التحلیل الجغرافي لإلیرادات: -د
 البیــان

  م٢٠١٨
  لف لایرباأل

  م٢٠١٧
  لف لایرباأل

      إیرادات قطاع التجزئة
 ١٥٣٫٧٧٣ ١١٢،٦٧٨ المملكة العربیة السعودیة 

  ١٫٠٧٩  ٢،٣٣٤  خارج المملكة
  ١٥٤٫٨٥٢  ١١٥،٠١١  اإلجمالى

    إیرادات قطاع االستثمار
 ٢٩٫٩٧٧ ٢٧،٠٠٢  المملكة العربیة السعودیة 

  ٩٫٥٦١  ٥،٧٠٩ جمھوریة مصر العربیة
  ٣٩٫٥٣٧  ٣٢،٧١١  اإلجمالى

  ١٩٤٫٣٩٠  ١٤٧،٧٢٢ إجمالى اإلیرادات
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٩الفقرة  - ١٠
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ١٩الفقرة  - ١١
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وقعات ت ةالفروقات الجوهریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أی -ه
     ١٢:أعلنتها الشركة

  )لایر(باأللف 
  نسبة التغیر  )-(+) أو (التغیرات   م٢٠١٧  م٢٠١٨    البیان

٧٢٠،١٢٠  المبیعات/اإلیرادات*  ٢٦٫٥( (٤٣،٥٦٥) ١٦٤،٢٨٥%(  

)٠١٨،٦٢(  تكلفة المبیعات/اإلیرادات  )٨٦،٠٣٢(  )٢٤،٠١٤(  )٢٧٫٩%(  

)%٢٥،٠( (١٩،٥٥٠) ٧٨،٢٥٢ ٥٨،٧٠٢  مجمل الربح  

)٠٠٢،٧٤(  مصروفات تشغیلیة  )١٠١،٢١٠(  )٢٧،٢٠٨(  )٢٦٫٩%( 

)١٥،٣٠٠(   الخسارة التشغیلیة  )٢٢،٩٥٨(  )٣٣٫٤(  )٧،٦٥٨%( 

  یتضمن هذا البند (المبیعات وصافي ربح االستثمارات)*
  

لایر، مقابل  ملیون ١٥،٣٠الحالي  عامالتشغیلیة خالل ال خسائربلغت ال م:٢٠١٨عام خالل نتائج العملیات التشغیلیة 
بشكل رئیسي إلى محصلة الفرق بین الجوانب  ذلكیعود و  %٣٣,٤قدره  نخفاضملیون لایر للعام السابق، وذلك با ٢٢،٩٦خسائر 

  اإلیجابیة والسلبیة التالیة:
 الجوانب اإلیجابیة •

خالل الفترة الحالیة مقارنة بالفترة المماثلة من العام  %٢٦,٩انخفاض المصاریف البیعیة واإلداریة بنسبة   -أ
 السابق.

ملیون لایر  ١٤,٣ملیون لایر، مقابل  ٤،٩٨انخفاض مخصص بضاعة بطیئة الحركة خالل العام الحالي لیبلغ   -ب
 .%٦٥,٢للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 

  ملیون لایر. ١،٩یجابي في مجمل الربح ثر اإللیكون األ %٤٦لى إ %٤٤تحسن ھامش ربح المبیعات من   -ج

 الجوانب السلبیة •
خفاض عام، نتیجة االن انخفاض المبیعات نظرًا للتأثر في سوق المجوهرات والذهب والسلع الكمالیة بشكل  -أ

یة حیث بلغ إجمالي المبیعات خالل الفترة الحال ؛الكبیر في حجم اإلنفاق االستهالكي وتراجع االقتصاد عموماً 
 %٢٥,٧ملیون لایر للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره  ١٥٤,٨ملیون لایر، مقابل  ١١٥

ملیون  ٩،٤ملیون لایر، مقابل  ٥،٧خالل العام الحالي حیث بلغ عالوة على انخفاض صافي ربح االستثمارات 
 .%٣٩,٤لایر للعام السابق بانخفاض قدره 

    
   

                                         
 (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –الئحة حوكمة الشركات  –) من المادة التسعون ٢٠الفقرة  - ١٢
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أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئیسي لها والمحل الرئیس لعملیاتها والدولة محل ویوضح الجدول التالي 
  ١٣:تأسیسها

شركة صدوق العالمیة   
  لالستثمارات القابضة 

  مسئولیة محدودة""ذات 

شركة محبات التجاریة 
  "ذات مسئولیة محدودة"

شركة تجارة السلع الكمالیة 
  الثمینة المحدودة

  "ذات مسئولیة محدودة"

  شركة فتیحي للتجزئة
(شركة مدماك الخلیجیة 
  لالستثمار العقاري، سابقًا)
  "ذات مسئولیة محدودة"

شركة توطین السعودیة 
للصیانة والتشغیل "ذات 

  مسئولیة محدودة"

النشاط 
  الرئیسي

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

  الشركات.

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

  والملبوسات الجاهزة.
  

 المعادن الثمینةبیع وشراء 
واألحجار الكریمة 

  والمجوهرات.

بالتجزئة للذهب  بیعال
والمجوهرات والمصوغات 

  الثمینة. والمعادن 

تقدیم خدمات الصیانة العامة 
وصیانة المكیفات والحاسبات 
والنظافة والتشغیل للمصانع 
والشركات والمباني والمحالت 
وصیانة األالت والمعدات 

دمات والمركبات واألجهزة وخ
  تجاریة وتصدیر وتسویق للغیر.

نسبة ملكیة 
  الشركة فیها

١٠٠  %١٠٠  %٨٠  %١٠٠  %١٠٠%  

  عاملة  عاملة  عاملة  تحت التصفیة)(   عاملة  الحالة
  ألف ١٠٠  ملیون ١٠٠  ملیون ٥  ألف ١٠٠  ملیون ١٠٠  لایر –رأس المال 
  عدد 

األسهم/الحصص 
  المملوكة 

١٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  ١٠٠  ١٠٠,٠٠٠  

قروض لشركات 
  لایر –تابعة 

  -  -  ملیون ١٢,٠٩  ملیون  ٤,٨٨  -

قروض من 
 –شركات تابعة 

  لایر

  

  ملیون ٢٩,٩٤
  
-  

  
-  

  

  ملیون ٩٥,٣٥
  

  ألف ٩٥,٦١

المحل الرئیس 
  لعملیاتها

  جدة  جدة  جدة  جدة  جدة

الدولة محل 
  التأسیس

  السعودیة  السعودیة  السعودیة  السعودیة  السعودیة

 
 
 

  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٣) و٢٢الفقرة  - ١٣
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  االستثمارات -و

  الشركات الزمیلة -١
  

   المركز الطبي الدولي
یبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) بموجب قرار معالي وزیر التجارة والصناعة 

بالموافقة على تحول شركة المركز الطبي الدولي من  هـ٠٨/٠٤/١٤٣٧) بتاریخ ٩٩(قرار وزاري) رقم (ق/
ملیون ریـال، وتقدر مساهمة مجموعة  ٦٨٩,٩٣(شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة) مبلغ 

 .من إجمالي رأسمال الشركة %١٩,٣٤فتیحي بنسبة 
عام   (JCI)تركة یئة الدولیة المشقبل افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي تم التعاقد مع القسم االستشاري لله

تم افتتاح مستشفى المركز  ،م٢٠٠٦نشاء المستشفى وفق المعاییر الدولیة، وفي عام إمن  للتأكد م،٢٠٠٠
ئمون علیه نصب القایضع الطبي الدولي بتشریف من خادم الحرمین الشریفین الملك عبد اهللا بن عبد العزیز، و 

ي رید للرعایة الصحیة في المنطقة، وسنة بعد أخرى یضیف المركز الطبأعینهم تحقیق رسالته بصناعة نموذج ف
م كان لمستشفى المركز الطبي ٢٠١١الدولي إنجازات رائدة في هذا القطاع الحیوي بما یخدم المجتمع. ففي عام 

ة یلشؤون الممارسات اإلدار  المتحدةالدولي شرف السبق كونه أول منشأة في المملكة تنضم إلى میثاق األمم 
 (GRI)المسؤولة، وإلصداره تقریره األول عن المسؤولیة االجتماعیة، والمصنف من هیئة مبادرة التقریر العالمیة 

التابعة لألمم المتحدة بدرجة (أ)، مما یجعل المركز الطبي الدولي المنشأة الصحیة األولى في المملكة والعالم 
ؤولة كز الطبي الدولي لجائزة الملك خالد للتنافسیة المسالتي تحصل على هذا التصنیف، وبهذا تم اختیار المر 

 ضمن مؤشر التنافسیة السعودي للعام نفسه.
وتحقیقًا لرسالته باتباع أفضل المعاییر الطبیة العالمیة في العالج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهیئة 

م، وبأعلى نسبة نجاح في ٢٠٠٨ام لتقییم جودة الخدمات الصحیة للمرة األولى ع  (JCI)الدولیة المشتركة 
، ثم للمرة الرابعة في فبرایر م٢٠١٤م، ثم للمرة الثالثة في ینایر ٢٠١١المنطقة، ثم للمرة الثانیة كذلك عام 

 .م٢٠٢٠ ولمدة ثالث سنوات قادمة تمتد حتى م،٢٠١٧
ولمدة أربع  م٢٠١٤في أكتوبر   (ACHSI)كما حصل على اعتماد المجلس األسترالي لمعاییر الرعایة الصحیة 

 وبانتظار استالم الشهادة. ،م٢٠١٨عادة التقییم في دیسمبر إوتمت  سنوات،
وعلى الصعید المحلي، كان المركز الطبي الدولي حریصاً على الحصول على اعتماد المركز السعودي العتماد 

كما  م.٢٠٢٠بر حتى نوفم م،٢٠١٧ ) والذي حازه بنجاح لفترة تمتد من نوفمبرCBAHIالمنشآت الصحیة (
حاز مفهوم االستشفاء بفن التصمیم الذي یتبّناه مستشفى المركز الطبي الدولي على جائزة مكة للتمیز عام 
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م، والتي رعاها صاحب السمو الملكي األمیر خالد الفیصل بن عبد العزیز آل سعود، أمیر منطقة مكة ٢٠١١
وى الشرق األوسط ضمن مؤتمر عمارة المكّرمة، وحصل على جائزة أفضل تصمیم لمستشفى على مست

م، إضافة إلى جائزة أفضل المختبرات المرجعیة في الشرق األوسط ضمن ٢٠١١المستشفیات العالمي عام 
  . م٢٠١٢مؤتمر الصحة العربي عام 

ائج لرصد وتحلیل نت األمریكیةبین المركز الطبي الدولي وكلیة الجراحین  تعاونتم عقد  ٢٠١٤وفي عام 
رضاه لى مإلى تحسین الخدمات المقدمة إلجراحیة، وكجزء من رحلة المركز الطبي الدولي وتطلعه العملیات ا

  م.٢٠١٨في عام  (AABB) لبنك الدم األمریكیةمن الهیئة  على شهادة االعتمادصل فقد ح
والیات ال فيالمستشفى األول  ،تم توقیع عقد تعاون بین المركز الطبي الدولي ومایو كلینك ٢٠١٨ مارس ٢١ في

 بمقتضاه تمكن، یشبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة یةعضو ل المركز الطبي الدولي، النضمام مریكیةالمتحدة األ
ى، ة الخاصة بمایو كلینك، المواد التعلیمیة للمرضیبیانات المعرفالمن الوصول إلى قاعدة  المركز الطبي الدولي

عالمة التجاریة لاباإلضافة إلى استخدام ، المجلس اإللكتروني أرشیف البیانات التثقیفیة للكادر الطبي ومؤتمرات
شفى سترضى ما لمعبر الوسائل اإللكترونیة سنویً  استشارة طبیة ٢٤٠بتقدیم  ستقوم مایو كلینكمایو كلینك. كما ل

یما طرح أسئلة محددة ألخصائیي مایو كلینك ف الدولي الطبي المركز ءالمركز الطبي الدولي، والتي تتیح ألطبا
ع مستشفى ستطییو  ،ا من مایو كلینكرسمیً عتمد استشاري ثان م رأىیتعلق بالحاالت الطبیة المعقدة وتلقي 

المركز الطبي الدولي أیًضا االستفادة من الخبرة العملیة والطبیة لمایو كلینك من خالل برنامج استشارات الرعایة 
 مارثًیا لتلبیة استفسارات المستشفى واستساعة لالستشارات سنو  ٣٠٠ الصحیة، حیث تخصص مایو كلینك

  عمل وأداء مستشفى المركز الطبي الدولي. طبیعةالفرص لتحسین 
حالة  ٢٦،٠٠٠وعلى المستوى التشغیلي، فقد تم تسجیل أكثر من نصف ملیون زیارة في العیادات الخارجیة و

یة المعقدة في تخصصات دقیقة عملیة من العملیات الجراح ١٢،٠٠٠. كما تم عمل أكثر من ٢٠١٨تنویم عام 
 وليالطبي الد ما جعل المركز ؛مثل القلب واألوعیة الدمویة، واألعصاب والعمود الفقري، والعظام والمفاصل

  رائدًا في هذه التخصصات على مستوى المنطقة. 
عتماد م ا٢٠١٥مارس  ١٦هـ الموافق ١٤٣٦جمادى األولى  ٢٥یوم اإلثنین في وقد أعلنت الشركة أنه قد تم 

جمعیة الشركاء في شركة المركز الطبي الدولي المحدودة (المركز الطبي الدولي) بجدة تعیین عضوین من 
أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة فتیحي القابضة كممثلین لها في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وهما 

جموعة ستراتیجیة شركة مك تعزیزًا ال، وذلفتیحيمها أحمد حسن  /والسیدة ،محمد أحمد حسن فتیحي /الدكتور
  .القطاع الطبي فيالتركیز على استثماراتها  فيفتیحي القابضة 
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ولید أحمد حسن فتیحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي (إحدى استثمارات  /ویرأس الدكتور
الدرجة األولى لرئیس مجلس ، وهو قریب من الشركةمن رأسمال  %٨مجموعة فتیحي القابضة)، ویمتلك حصة 

  .إدارة شركة مجموعة فتیحي القابضة
 

 شركة الجوف للتنمیة الزراعیة
 اوتقدر مساهمة مجموعة فتیحي فیه ال سعوديـملیون ری ٣٠٠ هارأسمالیبلغ  ةشركة مساهمة سعودیة مدرج

روع تبر منطقة المشاإلنتاج الزراعي، وتعفي الرئیسي  هاویتمثل نشاط .م٢٠١٨عام في نهایة  %١٤,١بنسبة 
غ مساحة وتبل .مة مناخهاءمن أفضل مناطق المملكة من حیث مخزونها من المیاه الجوفیة وخصوبة تربتها ومال

المحاصیل التقلیدیة  ىأن تتجه من مرحلة االعتماد علالشركة استطاعت و  .ألف هكتار ٦٠المشروع حوالي 
 -البطاطس -مح(الق إنتاجفي أهم األنشـطة اإلنتاجیـة للشركة  وتتمثل .(القمح والشعیر) إلى التنوع في إنتاجها

قاف زراعة ن) وقد دخل قرار إیإنتاج الزیتون وزیت الزیتو  -الذرة الصفراء -العسل -األعالف -الفاكهة -البصل
من إیرادات الشركة، وتعمل  %٤٦م، وتمثل إیرادات األعالف ٢٠١٨األعالف حیز التنفیذ خالل شهر نوفمبر 

 .ة حالیاُ على تعدیل استراتیجیتها لتعویض أثر ایقاف زراعة األعالف من خالل التوسع في منتجات أخرىالشرك
العدید من  يفالقابضة في تنویع استثماراتها  يفتیح ةمجموعاستراتیجیة مع  تى هذا االستثمار متماشیاً أوی

   ة.القطاعات الهام
م، بإجازة تملیك الشركات ٢٠١٩فبرایر  ٥هـ الموافق ١٤٤٠جمادى األولى  ٣٠كما قرر مجلس الوزراء بتاریخ 

المساهمة األراضي الزراعیة الممنوحة لها بناء على المساحة المحیاة من األرض وعلى أن یتم إعادة المساحة 
المتبقیة من األرض وذلك بعد الوفاء باإلجراءات النظامیة المتبعة وعلیه فإن الشركة بصدد القیام باإلجراءات 

  زمة بهذا الخصوص.الال
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  االستثمارات المتاحة للبیع -٢
  شركة النساجون الشرقیون للسجاد: 

سبة مساهمتنا نتعد النساجون الشرقیون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد المیكانیكي في العالم. وتبلغ 
ل لطاقة اإلنتاجیة لتصمن التوسع المستمر في االنساجون عقود متتالیة تمكنت  ٣. وعلى مدار %٥,٤٢یها ف

مصانع في كل من جمهوریة مصر العربیة، الوالیات المتحدة  ٨ملیون مترًا مربعًا یتم إنتاجها عبر  ١٤٧إلى 
  األمریكیة وجمهوریة الصین الشعبیة.

ستخدام أحدث وذلك باإلضافة إلى ا ،وبفضل اهللا أوًال ثم جهد أبنائها المستمر والتخطیط الدقیق لدى فریق العمل
الوسائل التكنولوجیة، وجودة المنتجات والتصمیم االبتكاري، تمكنت الشركة من النمو بخطى متسارعة في 

من مبیعات الشركة. وتعد النساجون الشرقیون من كبرى الشركات  %٦٥سواق العالمیة، والذي یمثل التصدیر لأل
دولة حول العالم، وتغطي  ١٣٠یث تصدر الشركة منتجاتها ألكثر منالمصدرة في جمهوریة مصر العربیة ح

وذلك  من الواردات األمریكیة من السجاد المیكانیكي. %١٤ صادرات الشركة للوالیات المتحدة األمریكیة
من خالل  %٨٠لـلي المكانة الرائدة في السوق المصري وبما تحظي به من حصة سوقیة تفوق اإباالضافة 

 نحاء جمهوریة مصر العربیة. أمعرضا تغطي جمیع  ٢٤٨ اومنافذ الجملة والتي بلغ عدده معارض الشركة
وحرصًا من شركة النساجون الشرقیون على مواكبة التطور المستمر في جودة األصناف والكفاءة في اإلنتاج 

ة خالل لشركومواجهة الطلب المتنامي على منتجات الشركة في كل من السوقین المحلي والتصدیري، قامت ا
نوًال جدیدًا. والجدیر بالذكر أن أغلبیة األنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إلیه  ١٢م بشراء ٢٠١٨عام 

  .%٣-٢تكنولوجیا الماكینات في العالم مما یتیح زیادة الطاقة اإلنتاجیة بنسبة 
لخیوط سبة االكتفاء الذاتي لوتعتزم الشركة خالل الفترة المقبلة إضافة طاقات جدیدة للخیوط مما یزید من ن

  داریة.نوال لصناعة السجاد. كما تخطط الشركة إلضافة ماكینة تقطیع بالط السجاد الالزم للمباني اإلأوكذلك 
من السوق المحلي المصري وذلك من خالل شبكات  %٨٥وتستحوذ الشركة على حصة سوقیة تصل إلى 

جملة منتشرة في جمیع أنحاء جمهوریة مصر  معرضًا ومنفذ ٢٤٨التوزیع والمعارض التي تصل إلى 
ونظرًا للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة الفتتاح معارض جدیدة من أجل مواجهة النمو   .العربیة

  م.٢٠١٩في عام  اً معرض ١٢-١٠م، كما تخطط الفتتاح ٢٠١٨في عام  اً معرض ١١تم افتتاح قد المتزاید، و 
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  ١٤سیاســـة توزیع األرباح:
أ) یأتي على قمة أولویات الشركة ضمان توفیر السیولة الالزمة للوفاء بكافة النفقات التشغیلیة واالستثماریة 
والتوسعات المستقبلیة للشركة، مع األخذ في االعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط االستثمار 

ة، المتاحة، واالحتیاجات المالیة للشركالمستقبلي، ونمو الشركة والمناخ االقتصادي، وكذلك حجم السیولة 
 والفرص االستثماریة المتاحة.

ب) یتم توزیع األرباح سنویاً في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك ووافقت الجمعیة العامة لمساهمي الشركة على 
وزع تهذا التوزیع وطریقته (خالل ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقرر صرف األرباح عنه)، ومن ثم 

ما ورد بالمادة  بناءً أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى و 
  ) من النظام األساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجه التالي:٤٤(

أن تقرر الجمعیة ) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة، ویجوز %١٠) یجنب (١
  ) من رأس المال المدفوع.%٣٠العامة العادیة وقف هذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (

) من صافي األرباح لتكوین %١٠على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( بناءً ) للجمعیة العامة العادیة ٢
تفاقي ذلك االحتیاطي االاحتیاطي اتفاقي، وتخصیصه لغرض أو أغراض معینة، وال یجوز استخدام 

 ة منتوصیعلى  بناءً لغرض آخر غیر الغرض المخصص له إال بقرار من الجمعیة العامة العادیة 
  مجلس اإلدارة.

) للجمعیة العامة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل ٣
ز وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة ال تتجاو  توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمین.

) من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائمًا %١٠(
  من هذه المؤسسات.

  ) من رأسمـال الشركة المدفوع. %٥) یوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمین نسبة ال تقل عن (٤
ف سنوي بشكل نص الشركة توزیع أرباح مرحلیة على مساهمية الشركة كذلك اتخاذ قرار بج) یمكن لمجلس إدار 

مرحلیة  وعند اتخاذ قرار بتوزیع أرباح أو ربع سنوي بموجب تفویض من الجمعیة العامة للمجلس یجدد سنویًا.
ة من نسخعلى المساهمین من قبل مجلس اإلدارة، یجب على الشركة اإلفصاح عن ذلك في السوق وٕارسال 

  هذا القرار إلى الهیئة. 
یستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعیة العامة الصادر بشأن توزیع األرباح على المساهمین، د) 

كون ویبین القرار تاریخ االستحقاق وتاریخ التوزیع. وتأو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزیع أرباح مرحلیة، 
                                         

  س اإلدارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجل –) من المادة التسعون ٢٤الفقرة  - ١٤
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في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إیداع األوراق المالیة (مركز المقیدین سهم أحقیة األرباح لمالكي األ
 . في نهایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ االستحقاقاإلیداع) 

هـ) یجب على مجلس اإلدارة تنفیذ قرار الجمعیة العامة أو مجلس اإلدارة في شأن توزیع األرباح على المساهمین 
تاریخ استحقاق هذه األرباح المحددة في قرار الجمعیة العامة أو في قرار  ) یومًا من١٥المقیدین خالل (

  مجلس اإلدارة القاضي بتوزیع أرباح مرحلیة.
  

  ١٥نسبة األرباح التي تم توزیعها خالل السنة
أرباح تم توزیعها عن النصف األول   

  م٢٦/١١/٢٠١٨في 
األرباح المقترح توزیعها عن 

  م*٢٠١٨النصف الثاني من عام 
  إجمالي األرباح المنصرفة

  %٥  %٢,٥  %٢,٥  النسبة
  لایر ٢٧,٥٠٠,٠٠٠  لایر ١٣,٧٥٠,٠٠٠  لایر ١٣,٧٥٠,٠٠٠  إجمالي األرباح

أرباح عن النصف الثاني من العام المالي م عن قرار مجلس اإلدارة بتوزیع ٢٠/٠٣/٢٠١٩* تم اإلعالن بموقع تداول بتاریخ 
  م٢٠١٨

  
    

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٤الفقرة  - ١٥
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  ١٦تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دین الشركة:وصف ألي مصلحة وأوراق 
  

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 
  التعاقدیة أو حقوق االكتتاب

  نهایة العام  بدایة العام
صافي 
  نسبة التغییر  التغییر

  عدد األسهم
أدوات 
  عدد األسهم  الدین

أدوات 
  الدین

  %١,٨٨ ٢٩٩,١٠٠  - ١٦،٢٢٩،١٠٠  - ١٥،٩٣٠،٠٠٠ أحمــد فتیحي  حسن أحمــد  ١
  %٠,٠٠  ٠ -  ٩٠١,٠٠٠ -  ٩٠١،٠٠٠ الدكتور/ محمد أحمد حسن فتیحي  ٢
  %٠,٠٠  ٠ -  ١,٠٠٠ -  ١،٠٠٠ المدهون حسن الدكتور/ إبراهیم  ٣
  %٠,٠٠  ٠ -  ٣,٠٠٠ -  ٣،٠٠٠ الحمیدانمحمد األستاذ/ عمر ریاض   ٤
  %٠,٠٠  ٠ -  ١,٠٠٠ -  ١،٠٠٠ عبدالملك عبداهللا فتح الدینالمهندس/   ٥
  %٠,٠٠  ٠ -  ١,١٠٠ -  ١،١٠٠ كریم الدین ضیاء األستاذ/ ماجد  ٦
  %٠,٠٠  ٠ -  ٥٤٩،٩٩٦ -  ٥٤٩،٩٩٦ السیدة/ مها أحمد حسن فتیحي  ٧
  %٠,٠٠  ٠ - ٥٤٩،٩٩٦ - ٥٤٩،٩٩٦ ارــثریا جمیل عطالسیدة/   ٨
  %٠,٠٠  ٠ -  ١،١٠٢،٤٩٣ -  ١،١٠٢،٤٩٣  ولید أحمد حسن فتیحيالدكتور/   ٩

  %٠,٠٠  ٠ -  ١،٠٩٩،٩٩٣ -  ١،٠٩٩،٩٩٣  حسن أحمد حسن فتیحياألستاذ/   ١٠
  %٠,٠٠  ٠ -  ٥٤٩،٩٩٦ -  ٥٤٩،٩٩٦  هدى أحمد حسن فتیحياآلنسة/   ١١
  %١٦,١٥  ١,١٤٦,٨٥٦ -  ٨,٢٥٠,٠٠٠ -  ٧،١٠٣،١٤٤  ریاض محمد عبداهللا الحمیدانالشیخ/   ١٢

  
  
  

  ١٧مصلحة وأوراق تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفیذیین وأقربائهم في أسهم أو أدوات دین الشركة: ةوصف ألی
  

اســم من تعود له المصــلحة أو األوراق 
  التعاقدیة أو حقوق االكتتاب

  نهایة العام  بدایة العام
صافي 
عدد   نسبة التغییر  التغییر

  األسهم
أدوات 
  الدین

عدد 
  األسهم

  الدینأدوات 

  %٠,٠٠  ٠  -  ١،٠٠٠  -  ١،٠٠٠ األستاذ/ یاسر یحیى عبدالحمید عبدربه*  ١
  %٠,٠٠  ٠ -  ١٠،٣٤٠ -  ١٠،٣٤٠  األستاذ/ حسین علي حسین الیریمي**  ٢

  مدیر عام اإلدارة المالیة بمجموعة فتیحي القابضة.وهو  ،منصب الرئیس التنفیذي المكلفیاسر یحیى * یشغل أ. 
  منصب مدیر التصنیع بمجموعة فتیحي القابضة. حسین الیریميأ. حسین علي ** یشغل 

  
  
  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٦الفقرة  - ١٦
  ر مجلس اإلدارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقری –) من المادة التسعون ٢٦الفقرة  - ١٧
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وصــــف ألي مصــــلحة وأوراق تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضــــاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أســــهم أو أدوات دین الشــــركة التابعة 

  ١٨(شركة السلع الكمالیة الثمینة المحدودة):
  

اســـــــــم من تعود له المصـــــــــلحة أو 
  التعاقدیة أو حقوق االكتتاباألوراق 

  نهایة العام  بدایة العام
صافي 
  نسبة التغییر  التغییر

أدوات   عدد األسهم
  الدین

عدد 
  أدوات الدین  األسهم

  %٠   - ١٠,٠٠٠  - ١٠,٠٠٠ فتیحي حسن د. محمد أحمــد  ١
 
  

  ١٩):١و أدوات دین الشركة التابعة (في أسهم أوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفیذیین وأقربائهم 
  

اســم من تعود له المصــلحة أو األوراق 
  التعاقدیة أو حقوق االكتتاب

  نهایة العام  بدایة العام
صافي 
  التغییر

  نسبة التغییر
  عدد األسهم

أدوات 
  الدین

عدد 
  أدوات الدین  األسهم

  -  -  -  -  -  - ال یوجــد  ١

  
    

األسهم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وأزواجهم  وصف ألیة مصلحة في فئة
) من قواعد التســـجیل واإلدارج أو أي تغییر في تلك الحقوق خالل الســـنة ٤٥وأقربائهم) أبلغوا الشـــركة بتلك الحقوق بموجب المادة (

  مالیة وااللتزامات المستمرةوراق ال) من قواعد طرح األ ٦٨والمادة ( ٢٠المالیة األخیرة
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق   

  التعاقدیة أو حقوق االكتتاب
عدد األسهم بدایة 

  العام
عدد األسهم نهایة 

  العام
  نسبة التغییر  صافي التغییر

  -  -  -  -  ال یوجد  ١
  
  
  
  
  
  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٦الفقرة  - ١٨
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٦الفقرة  - ١٩
  تقریر مجلس اإلدارة) الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في –) من المادة التسعون ٢٥الفقرة  - ٢٠
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عاقدیة، وال توجد أیة مذكرات حق مالیة ت كذلك لم تصــــــــدر الشــــــــركة أي أدوات دین قابلة للتحویل أو أیة أوراق

  ٢١اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالیة األخیرة.
  إصدارات ومنح الشركة

  حقوق مشابهة  مذكرات حق اكتتاب  أوراق مالیة تعاقدیة  أدوات دین قابلة للتحویل  
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  الفئة
  -  -  -  -  العدد
  -  -  -  -  العوض

  
ولم تصـــــدر الشـــــركة أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أســـــهم، أو أوراق مالیة 
تعاقدیة، وال توجد أي حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشـــــــــابهة أصـــــــــدرتها أو منحتها الشـــــــــركة 

   ٢٢خالل السنة المالیة األخیرة.
  مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات أو تعاقدیة، مالیة أوراق أو للتحویل قابلة دین أدوات بموجب الشركة وِمَنح إصدارات

  حقوق اكتتاب  حقوق تحویل  
  ال یوجد  ال یوجد  الفئة
  -  -  العدد

  
لمالیة اكما لم تقم الشــــركة بأي اســــترداد أو شــــراء أو إلغاء ألي أدوات دین قابلة لالســــترداد، وال لقیمة األوراق  

المتبقیة، ولم تقم بالتمییز بین األوراق المالیة المدرجة التي اشــــترتها وتلك التي اشــــترتها شــــركاتها التابعة خالل 
   ٢٣السنة المالیة األخیرة.

  التابعة شركاتھا من أو الشركة من اإللغاء أو الشراء أو االسترداد عملیات

  الشركة
 العملیة
 /استرداد
  إلغاء/شراء

 أداة نوع
 القابلة الدین

  لالسترداد
  السبب  التاریخ  القیمة  العدد

  المتبقي
  القیمة  العدد

  -  -  -  -  -  -  -  ال یوجد  مجموعة فتیحي
  -  -  -  -  -  -  -  ال یوجد  )١الشركة التابعة (
  -  -  -  -  -  -  -  ال یوجد  )٢الشركة التابعة (

      

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٨الفقرة  - ٢١
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٩الفقرة  - ٢٢
  اح في تقریر مجلس اإلدارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفص –) من المادة التسعون ٣٠الفقرة  - ٢٣
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  خامسًا: الحوكمة
من سبعة أعضاء كما یلي، وتسري عضویتهم حتى تاریخ  -السابعةفي دورته -یتكون مجلس اإلدارة 

  ٢٤م:٢١/٠٤/٢٠١٩
  

  
  التواصل مع المساهمین والمستثمرین:

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

م على موقع تداول، ونشرها خالل ٢٠١٨نشر القوائم المالیة ربع السنویة والحسابات الختامیة للعام المالي  -
  لتي حددها النظام.المدة ا

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

 إعداد تقریر مجلس اإلدارة وفقًا لمتطلبات اإلفصاح الواردة بالئحة الحوكمة. -
الطالع على محاضر الجمعیات العمومیة، وأیة تقاریر ا -دون استثناء-ویمكن لكل مساهمي الشركة  -

سنویة لمجلس اإلدارة على موقع تداول وموقع الشركة على اإلنترنت وأیضاً بالحضور الشخصي أو طلبها 
  عبر البرید اإللكتروني أو الفاكس.

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٤الفقرة  - ٢٤

  طبیعة العضویة  اسم العضو
  تصنیف العضویة

  غیر تنفیذي تنفیذي  مستقل
     رئیس مجلس اإلدارة فتیحي أحمـــد د حسنــأحم

    نائب رئیس مجلس اإلدارة إبراهیم حسن المدهونالدكتور/ 

    عضو مجلس اإلدارة ریاض الحمیدانعمر األستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  عبدالملك عبداهللا فتح الدینالمهندس/ 

    عضو مجلس اإلدارة ماجد ضیاء الدین فضل كریماألستاذ/ 

    عضو مجلس اإلدارة  محمد أحمد حسن فتیحيالدكتور/ 

    عضو مجلس اإلدارة  مها أحمد حسن فتیحيالسیدة/ 
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  :الحوكمة نظام متطلبات حسب اإلدارة مجلس من إقرار
 يف اإلفصاح ضرورة علىتؤكد  المالیة، السوق هیئة الصادرة عن الشركات حوكمة الئحة قواعد أن حیث
 تتم اقراتهف من أي انطباق عدم حال وفي ،الواردة بهذه اللوائح البنود جمیع عن اإلدارة لمجلس السنوي التقریر
 المجموعة أن إلى نشیر أن نود وعلیه ،)٨( رقم اإلفصاح نموذج في التوضیح مع التقریر في ذلك إلى اإلشارة

 المواضیع أنب اإلدارة مجلس یقر كما علیها، تنطبق التي المتطلبات عن باإلفصاح التقریر هذا في قامت قد
   .المجموعة على تنطبق ال التالیة

  
  :حدوثها حال في أو بتطبیقها المجموعة قامت ما متى عنها باإلفصاح المجلس ویلتزم

  .خیار لحقوق خطط بتطبیق حالیاً  المجموعة تقوم ال -
 .ألسهم للتحویل قابلة للدین أدوات للمجموعة توجد ال -
  

  ٢٥:كافآتأیة م عن بالمجموعة التنفیذیینكبار  أحد أو بوجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة تنازل اتفاقترتیب أو 
 ة مخصصات أو بدالت وتنازل عن مكافأتهأی، فتیحي أحمد حسنرئیس مجلس اإلدارة الشیخ/  لم یتقاضى -١

 (بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب).، م٢٠١٨ المالي عامالسنویة عن الالمالیة 
من مكافآتهم السنویة نظیر عضویتهم بمجلس اإلدارة في العام  %٥٠تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن  -٢

 م.٢٠١٨المالي 
  

  ٢٦:أیة حقوق في األرباح عنبموجبه أحد مساهمي الشركة  تنازل اتفاقترتیب أو 
  ال یوجد

  
  ٢٧مجلس اإلدارةالمنبثقة من لجان أعضاء المكافآت وبدالت حضور 

م (ولم تصرف ٢٠١٨لم یتم صرف أیة مكافآت أو بدالت حضور ألعضاء لجان مجلس اإلدارة عن عام 
  سوى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فقط) وكما سیرد بالجدول التالي:

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣٥الفقرة  - ٢٥
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣٦الفقرة  - ٢٦
  ) الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح عن المكافآت –ج) من المادة الثالثة والتسعون ٤-الفقرة  - ٢٧
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  ٢٨وأعضاء اللجان المنبثقةمكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین 
توضح الجداول التالیة تفاصیل المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

  وخمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات من المجموعة (من ضمنهم المدیر المالي):
    

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح عن المكافآت) –) من المادة الثالثة والتسعون ٢-الفقرة أ - ٢٨

  الئحة حوكمة الشركات (تقریر مجلس اإلدارة) –تسعون ) من المادة ال٨الفقرة       
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   ٢٩سیاسة المكافآت
  آت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقةأوًال: مكاف

الصادرة عن الجهات الرقابیة األخرى، یجب أن یراعي مجلس اإلدارة  مع مراعاة األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة  )أ
في تحدید وصرف المكافآت التي یحصل علیها كل من أعضائه األحكام ذات العالقة الواردة في نظام الشركات والئحة 

 الشركات، باإلضافة إلى المعاییر التالیة:حوكمة 
 یجب أن تكون سیاسة المكافآت منسجمة مع استراتیجیة الشركة وأهدافها. )١
یجب أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على إنجاح الشركة وتنمیتها على  )٢

 اء على المدى الطویل.المدى الطویل، كأن یربط الجزء المتغیر من المكافآت باألد
أن تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة، والمهام والمسئولیات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمیة، یمكن  )٣

 والخبرات العملیة، والمهارات، ومستوى األداء.
 یجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. )٤
الشركات األخرى في تحدید المكافآت مع تفادي ما قد ینشأ عن ذلك من ارتفاع غیر األخذ في االعتبار ممارسات  )٥

 مبرر للمكافآت والتعویضات.
الكفاءات المهنیة وأعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة  أن تكون المكافآة كافیة بشكل معقول الستقطاب )٦

 وتحفیزهم واإلبقاء علیهم، مع عدم المبالغة في المكافآت.
المكافآت مبنیة على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت، وبالتنسیق مع لجنة الترشیحات والمكافآت عند  أن تكون )٧

 التعیینات الجدیدة.
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسئولیات التي یقوم بها ویتحملها أعضاء  )٨

 من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقیقها خالل السنة المالیة.مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة 
 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها. )٩
 األخذ بعین االعتبار القطاع الذي تعمل فیه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.  )١٠
في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  یمكن للجنة الترشیحات والمكافآت تنظیم عملیة منح أسهم  )١١

 سواءًا كانت إصدارًا جدیدًا أم أسهمًا اشترتها الشركة.
على معلومات غیر دقیقة قدمها عضو في  بناءً حاالت إیقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا تبین أنها تقررت   )١٢

 الوضع الوظیفي للحصول على مكافآت غیر مستحقة.مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة، وذلك لمنع استغالل 
  
 

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح عن المكافآت) –) من المادة الثالثة والتسعون ١ –الفقرة أ  - ٢٩
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 ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصویت على بند مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة.  )ب
لایر (مائتان ألف لایر سعودي) لكل عضو نظیر عضویته  ٢٠٠،٠٠٠تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ   )ج

اإلضافیة في حال مشاركة العضو في اللجان  اركته في أعماله، شاملة بدل الحضور والمكافآتبمجلس اإلدارة ومش
  نظام الشركات ولوائحه. هالمنبثقة من مجلس اإلدارة، وفي حدود ما نص علی

لایر)، أو بدل حضور جلسات، أو مزایا عینیة، أو  ٢٠٠،٠٠٠یجوز أن تكون مكافآة عضو مجلس اإلدارة مبلغًا معینًا (  )د
  نسبة معینة من صافي األرباح، ویجوز الجمع بین اثنین أو أكثر من هذه المزایا.

هـ) یجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلین نسبة من األرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنیة بشكل مباشر 
  أو غیر مباشر على ربحیة الشركة.

) من صافي األرباح، وذلك %١٠الشركة، فال یجوز أن تزید هذه النسبة عن ( إذا كانت المكافآة نسبة معینة من أرباحو) 
بعد خصم االحتیاطیات التي قررتها الجمعیة العامة تطبیقًا ألحكام النظام ونظام الشركة األساس، وبعد توزیع ربح على 

 عدد مع متناسباً  افأةالمك هذه استحقاق یكون أن ) من رأسمال الشركة المدفوع. على%٥المساهمین ال یقل عن (
 ، وكل تقدیر خالف ذلك یعد باطًال.العضو یحضرها التي الجلسات

 مبلغ عینیة مالیة أو ومزایا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو علیه یحصل ما مجموع یتجاوز األحوال؛ ال جمیع وفي  )ز
  المختصة. الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنویًا، لایر ألف خمسمائة

توزیع أرباح مرحلیة على مساهمیها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفویض من الجمعیة العامة یجوز للشركة   )ح
 للمجلس یجدد سنویًا.

  
  ثانیًا: مكافآت وبدالت حضور أعضاء لجنة المراجعة

لایر) عالوة على  ٨٠،٠٠٠على مكافآة سنویة تبلغ ( -من خارج المجلس-یحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة  )١
  الت الحضور والتعویضات األخرى المقررة.  بد

عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعیة المساهمین بتاریخ لایر)  ١٥٠٠(اجتماع لجنة المراجعة  بدل حضور یبلغ )٢
 ساعة كل عن معین الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل یتجاوز م)، وبما ال٢٠/٤/٢٠١٦
 المصاریف عن وتعویض بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو یمضیها التي الساعات من

  عمله. مهام بممارسة تتعلق یتكبدها ألعمال التي الفعلیة
 اللجنة. ألعضاء التي صرفت األخرى والمزایا المكافآت عن العامة للجمعیة اإلدارة مجلس تقریر یفصح أن یجب )٣
ن سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن یتقاضون راتبًا شهریًا من الشركة، فال یستحق إذا كان عضو اللجنة أو أمی )٤

 .أعاله إلیه المشار اللجنة جتماعاتا حضور بدل خالف الحصول على أیة مكافآة خاصة
یجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضویته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعیة العامة،  )٥

ها في إضافیة یكلف ب -بموجب ترخیص مهني-أو مقابل أیة أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة 
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صل علیها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافآة التي یمكن أن یح
المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس  .من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس

و أ اإلدارة التي یحصل علیها نظیر عضویته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعیة العامة أو مقابل أیة أعمال
من إضافیة یكلف بها في الشركة ال تدخل ض -بموجب ترخیص مهني-مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة 

 .) من المادة السادسة والسبعین من نظام الشركات٣نطاق الحد األعلى للمكافآة المنصوص علیها في الفقرة (

  ثالثًا: مكافآت إضافیة لعضو مجلس اإلدارة
یجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضویته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعیة العامة، أو مقابل 

ك إضافیة یكلف بها في الشركة، وذل -بموجب ترخیص مهني–أیة أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة 
صل علیها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة أو في اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى المكافآة التي یمكن أن یح

  وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.
  

  رابعًا: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ام هیجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والم  )أ

 المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي یحضرها وغیرها من االعتبارات. 
یجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلین نسبة من األرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنیة بشكل مباشر   )ب

قاللیة أو أیة عوامل أخرى على است أو غیر مباشر على ربحیة الشركة؛ وذلك لكي ال یؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة
 قراراتهم.

  وقف صرف المكافآت وٕاعادة المكافآت للشركة: خامساً 
إذا قررت الجمعیة العامة إنهاء عضویة من تغیب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالث اجتماعات متتالیة  )١

التي تلي أخر اجتماع حضره، ویجب علیه إعادة  للمجلس دون عذر مشروع، فال یستحق هذا العضو أیة مكافآت عن الفترة
  جمیع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

إذا تبین للجنة المراجعة أو الهیئة أن المكافآت التي صرفت ألي عضو بمجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة مبنیة على  )٢
ب مجلس اإلدارة السنوي)، فیج ینها في تقریرالعامة أو تضممعلومات غیر صحیحة أو مضللة تم عرضها (على الجمعیة 

علیه إعادتها للشركة، ویحق للشركة مطالبته بردها أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت؛ وذلك لمنع استغالل الوضع 
 الوظیفي للحصول على مكافآت غیر مستحقة. 

لس اإلدارة مقابل عضویتهم في مجلس إذا لم تقر الجمعیة العامة للمساهمین اعتماد صرف المكافآت السنویة ألعضاء مج )٣
) ١٥خالل (–إعادة ما صرف لهم من مكافآت عضویة  -الذین صرفت لهم المكافآت-اإلدارة، یجب على أعضاء المجلس 

مقابل عضویتهم للمجلس في العام المالي الذي صرفت عنه تلك المكافآت أو  -یوم عمل من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة
 تكن قد صرفت. وقف صرفها إن لم 
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  إفصاح الشركة عن المكافآت وسیاساتها: سادساً 
یجب أن یفصح المجلس في تقریره السنوي عن تفاصیل السیاسات المتعلقة بالمكافآت وآلیات تحدیدها والمبالغ والمزایا المالیة 

أو ت مصروفا وأدل حضور بأو نصیب في األرباح  وأرواتب والعینیة المدفوعة لكل عضو من أعضاء المجلس (سواءًا كانت 
بعدد  اً یانأیضًا ب) مقابل أیة أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة، كما یضمن إفصاحه غیر ذلك من المزایا

  جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العامة.
  

  أعضاء المجلسأسلوب صرف مكافآت وتعویضات  سابعًا:
: الدفعة األولى على دفعتیناإلدارة لعضو مجلس  )لایر ٢٠٠،٠٠٠المكافآة السنویة عن عضویة المجلس والبالغة ( یتم صرف )١

 مباشرة بعد انتهاء الربع الثاني، في حین تكون الدفعة الثانیة بعد انتهاء العام المالي.
المجلس برد أعضاء یقوم  ،عن العام الماليجلس اإلدارة لصرف مكافآت أعضاء مالمساهمین اعتماد جمعیة في حال عدم  )٢

 .العام المالي عن مها عن عضویتهو التي تقاض تالمكافآ
 .أو اللوائح النظامیة المتعلقة بهذا الشأناألساس لشركة ایتم تحدیث هذا النظام بما یتماشى مع أي تحدیث لنظام  )٣
 إذا كانت التعویضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس اإلدارة التنفیذي یتم سدادها شهریًا ضمن نظام المرتبات.   )٤

  مكافآت وتعویضات اإلدارة التنفیذیة: ثامناً 
 :یلي ما على التنفیذیة اإلدارة مكافآت تشتمل

 ،شهریة) وبصفة میالدي شهر كل نهایة في دفعه أساسي (یتم راتب  -
 ،مواصالت سكن، وبدل الحصر، بدل ال المثال سبیل تشتمل، على وبدالت  -
  وعائلته، للموظف طبي تأمین مزایا  -
 نظام حسب خدمة نهایة ومكافأة سنویة، سفر وتذاكر سنویة، إجازة الحصر، ال المثال سبیل على تشمل أخرى مزایا   -

  الشركة. قبل من المعتمدة البشریة الموارد وسیاسة العمل
  

  ٣٠العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه السیاسةتوضیح 
كما نود أن نشیر إلى أن العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بها تتسم بااللتزام، وال 

ة لم یتقاضوا أیة بدالت عن یوجد أي انحراف جوهري عن هذه السیاسة. مع العلم أن أعضاء مجلس اإلدار 
. كما تنازل م٢٠١٨المالي  حضورهم جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة المنعقدة في العام

من مكافآتهم السنویة نظیر عضویتهم بمجلس اإلدارة في العام المالي  %٥٠أعضاء مجلس اإلدارة عن 
  م.٢٠١٨

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح عن المكافآت) –) من المادة الثالثة والتسعون ٣ –الفقرة أ  - ٣٠
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  ٣١مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –ون ) من المادة التسع٢الفقرة  - ٣١

 
 مجلس اإلدارة

 
 لجنة إدارة المخاطر

 
 لجنة االستثمار

  
لجنة الترشیحات 

 والمكافآت 

 

 
 لجنة المراجعة 

أعضاء ٣  
  أ. ماجد ضیاء الدین كریم
  د. إبراهیم حسن المدهون
 م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین

أعضاء ٣  
  د. إبراهیم حسن المدهون

  كریمأ. ماجد ضیاء الدین 
 م. عبدالمللك عبداهللا فتح الدین

أعضاء ٤  
  أحمد حسن فتیحي

 د. إبراهیم حسن المدهون
 أ. ماجد ضیاء الدین كریم
 أ. عمر ریاض الحمیدان

 

أعضاء ٣  
  د. إبراهیم حسن المدهون
  أ. ماجد ضیاء الدین كریم
 م. عبدالمللك عبداهللا فتح الدین
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  ٣٢م٢٠١٨العامة للمساهمین المنعقدة خالل السنة المالیة الجمعیات  اجتماعات
م كما ٢٠١٨) اجتماع جمعیة عامة للمساهمین خالل السنة المالیة ١عقدت مجموعة فتیحي القابضة عدد (

  یلي:
  م١٤/٠٥/٢٠١٨هـ الموافق ٢٨/٠٨/١٤٣٩بتاریخ التاسعة عشر المنعقدة الجمعیة العامة العادیة 

  

  
   ٣٣الوسائل التي یعتمد علیها مجلس اإلدارة في تقییم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

 (استرشادي)ورد بالالئحة الداخلیة الخاصة بآلیات تقییم أداء المجلس ولجانه ما یلي:  -أ)
 دوریًا یقوم رئیس المجلس بتقییم أداء المجلس واألعضاء طبقًا لكروت األداء المعتمدة.  -١
 دوریًا یقوم رئیس اللجنة بتقییم أداء اللجنة واألعضاء طبقًا لكروت األداء المعتمدة. -٢
 یقوم األعضاء غیر التنفیذیین بتقییم أداء رئیس المجلس طبقًا لكروت األداء المعتمدة.دوریًا  -٣

  

  (استرشادي)ال یوجد حالیًا جهة خارجیة تقوم بتقییم أداء المجلس.  -ب)

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١٤الفقرة  - ٣٢
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٧الفقرة  - ٣٣

  

  العضویةطبیعة   العضو اسم

  ) اجتماع١عدد االجتماعات (
  ســـــــــــــجل الحضــــــــــــــــــــــــــــــور

  العامة العادیة التاسعة عشرالجمعیة 
 م١٤/٠٥/٢٠١٨

 

 المجموع

 - -  الرئیس فتیحي أحمد حسن أحمد  ١
 ١  نائب الرئیس المدهون حسن إبراهیم د.  ٢
 - - عضو أ. عمر ریاض الحمیدان  ٣
 ١   عضو  م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین  ٤
 - - عضو كریم الدین ضیاء ماجد أ.  ٥
 ١  عضو فتیحيحسن  أحمد محمدد.   ٦
 - - عضو السیدة/ مها أحمد فتیحي  ٧



 ٤١                 م٢٠١٨تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتیحي القابضة                       
 
 

  ٣٤اإلدارة مجلس اجتماعات
) ٥(، عدد م٢٠١٨ في دورته السابعة، خالل عام اإلدارة مجلس عقد المجموعة، إدارة مجلس ألعمال تعزیزاً 
  :هذه االجتماعاتل اإلدارة مجلس أعضاء حضور موقف ونوضح فیما یلي ،اتاجتماع

  

  طبیعة العضویة  اسم العضو
  ) اجتماعات٥عدد االجتماعات (

  االجتماع األول  المجموع
  م٠١/٠٣/٢٠١٨

  االجتماع الثاني
  م٢٩/٠٣/٢٠١٨

  االجتماع الثالث
  م١٤/٠٥/٢٠١٨

  االجتماع الرابع
  م٠٨/٠٨/٢٠١٨

  االجتماع الخامس
  م٠٦/١١/٢٠١٨

  ٤  -          الرئیس  فتیحي أحمد حسن أحمد
  ٥            نائب الرئیس  المدهون حسن إبراهیم د.

  ٥            عضو  أ. عمر ریاض الحمیدان
  ٤        -    عضو  م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین

  ٣      -  -    عضو  كریم الدین ضیاء ماجد أ.
  ٥            عضو  فتیحيحسن  أحمد محمدد. 

  -  -  -  -  -  -  عضو  السیدة/ مها أحمد فتیحي
  م١٤/٠٥/٢٠١٨خر اجتماع للجمعیة العامة: أتاریخ 

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –لتسعون ) من المادة ا٣١الفقرة  - ٣٤
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 ٣٥م٢٠١٨خالل أو تخص العام المالي  اإلدارة مجلسوتوصیات  قرارات أهم

  

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١٦الفقرة  - ٣٥

 مضمون القــــرار  تاریخ القرار م

 م٢٩/٠٣/٢٠١٨  ١
م، قدرها خمسون هللة لكل ٢٠١٧العامة بصرف أرباح عن العام المالي التوصیة للجمعیة 

ملیون لایر سعودي، والذي  ٢٧،٥سهم من أسهم الشركة. وبذلك یكون إجمالي مبلغ التوزیع 
  من القیمة االسمیة للسهم. %٥یمثل نسبة 

یها والریاض وتركیز العمل فغلق معرض إیتوال واإلبقاء على فروع المجوهرات الحالیة بجدة  م٢٩/٠٣/٢٠١٨  ٢
  وتدعیمها وتصفیة بقیة المنتجات غیر الذهب والمجوهرات.

  م١١/٠٧/٢٠١٨  ٣
مذكرة تفاهم مع شركة (إثمار كابیتال بارتنرز)؛ وذلك الستكشاف إمكانیة تأسیس كیان  توقیع 

  استثماري مشترك بین الشركتین

م، ٢٠١٨توزیع أرباح نقدیة على المساهمین عن النصف األول من العام المالي الموافقة على   م٠٦/١١/٢٠١٨  ٤
  هللة للسهم. ٢٥بواقع  ،لایر ١٣،٧٥٠،٠٠٠مبلغ إجمالي 

  م١٠/١٢/٢٠١٨  ٥

ركة (إثمار شمجموعة فتیحي و عدم التوصل في الوقت الحالي إلى صیغة اتفاق مشتركة بین 
عة بتاریخ الموقغیر الملزمة بخصوص موضوع مذكرة التفاهم  )كابیتال بارتنرز

الستكشاف إمكانیة تأسیس كیان استثماري مشترك بین الشركتین؛ تساهم فیه م ١١/٠٧/٢٠١٨
  ).شركة مجموعة فتیحي القابضة بالتساوي مع (إثمار كابیتال بارتنرز



 ٤٣                 م٢٠١٨تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتیحي القابضة                       
 
 

  ٣٦داخل وخارج المملكة الشركاتات إدار  مجالس عضویة في اإلدارة مجلس أعضاء مشاركة
 عضاءاأل أسماء أدناه الجدول ویبین أخرى، شركات إدارة مجالس بعضویة اإلدارة مجلس أعضاء بعض یتمتع

  -:الحالیة والسابقة أو من مدیریها تهااإدار  لسامج عضویة في یشاركون التي والشركات
  

  
  
  

  اسم العضو

أسماء الشركات 
األخرى التي یكون 

عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجلس 

أو من  الحالیةإدارتها 
  مدیریها

داخل 
المملكة/خارج 

  المملكة

الكیان القانوني 
(مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غیر مدرجة/ذات 

مسئولیة 
  محدودة/...)

أسماء الشركات التي 
یكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

 السابقةمجلس إدارتها 
  أو من مدیریها

داخل 
المملكة/خارج 

  المملكة

الكیان القانوني 
(مساهمة 

همة غیر مدرجة/مسا
مدرجة/ذات مسئولیة 

  محدودة/ ...)

الرئیس التنفیذي  -  -  -  - فتیحي أحمد حسن أحمد
لمجموعة فتیحي القابضة 

  م١٢/٠٤/٢٠١٧حتى 
رئیس مجلس إدارة شركة  -

سكون العقاریة العالمیة 
  بجدة

عضو مجلس إدارة في  -
 –بنك "كریدي أجریكول" 

  مصر 
عضو مجلس إدارة  -

 –مستشفى دار الفؤاد 
  القاهرة

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  
  

  خارج المملكة
  
  

  خارج المملكة

  مساهمة مدرجة
  
  

  مساهمة غیر مدرجة
  
  

  مساهمة مدرجة
  
  

  غیر مدرجةمساهمة 

شركة البحر األحمر  - المدهون حسن إبراهیم د.
  لخدمات اإلسكان

  شركة المراعي -
  

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  

  مساهمة مدرجة
  

  مدرجة مساهمة
  

شركة هرفي للخدمات  -
  الغذائیة

  شركه المملكة القابضة -
شركة الدرع العربي  -

  للتامین
مجموعة العبیكان  -

  لالستثمار

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  داخل المملكة

  
  داخل المملكة

  مساهمة مدرجة
  

  مساهمة مدرجة
  مساهمة مدرجة

  
  مساهمة غیر مدرجة

  
شركة الجوف للتنمیة  - أ. عمر ریاض الحمیدان

الزراعیة (ممثل عن 
 مجموعة فتیحي)

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة

  مساهمة مدرجة
  
  

  مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة  -
  الحیاةصیدلیات 

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  

                                         
   الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣الفقرة  - ٣٦



 ٤٤                 م٢٠١٨تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتیحي القابضة                       
 
 

شركة الصناعات  -
  الزجاجیة الوطنیة (زجاج)

عضو مجلس إدارة  -
مؤسسة أبراج الحیاة 

  للمقاوالت

  
  داخل المملكة

  

  
  ذات مسئولیة محدودة

مؤسس ورئیس مجلس  -
إدارة مؤسسة عبر الجزیرة 

  العرب التجاریة

  

مهندس استشاري  -  م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین
  معتمد

مستشار في هیئة  -
تطویر منطقة المدینة 

المنورة (من 
 م)١/١/٢٠١٩
 
  

  المملكةداخل 
  

الرئیس التنفیذي في  -  -
شركة تسرى للتطویر 

  العقاري
عضو مجلس المدیرین  -

وشریك في شركة بیت 
العرب للتطویر العقاري 

  المحدودة
رئیس شركة كنان  -

للتطویر العقاري (التابعة 
  لمجموعة صافوال)

رئیس قطاع العقار  -
  (مجموعة صافوال)

عضو مجلس إدارة  -
للتطویر مدینة السیرة 
  العقاري المحدودة

عضو مجلس إدارة  -
شركة مطوري مدینة 
المعرفة االقتصادیة 

  المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة أمالك نامیة 
  المحدودة

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  
  
  

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  
  
  

  داخل المملكة
  
  

  ذات مسئولیة محدودة 
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  
  

  مساهمة غیر مدرجة
  
  

  مساهمة مدرحة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  

عضو مجلس إدارة  - كریم الدین ضیاء ماجد أ.
الشركة الخلیجیة العامة 

  للتأمین التعاوني.
شریك ومدیر شركة  -

  رغف لخدمات اإلعاشة
إدارة عضو مجلس  -

  شركة كلیة جدة العالمیة

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  
  

  مساهمة مدرجة
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  

  مساهمة غیر مدرجة
  

عضو مجلس إدارة  -
شركة الطالع للنقلیات 
(هانكو). (استقال بتاریخ 

  م)٢٣/١/٢٠١٧
عضو مجلس إدارة  -

شركة مجموعة هرفي 
  للخدمات الغذائیة    

 –مدیر شئون العملیات  -
   شركة سویكورب

  داخل المملكة
  
  
  

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة

  مساهمة غیر مدرجة
  
  
  

  مساهمة مدرجة
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  

  مساهمة مدرجة
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مدیر مالي بشركة مدینة  -
  المعرفة االقتصادیة

مدیر عام اإلدارة المالیة  -
  بمجموعة صافوال

الرئیس التنفیذي لشركة  -
  مسرى العالمیة القابضة

مساعد مدیر إقراض  -
  البنك السعودي الفرنسي

  
  داخل المملكة

  
  داخل المملكة

  
  مساهمة مدرجة

  
  ذات مسئولیة محدودة

  
  مساهمة مدرجة

  

المدیر العام لشركة  - فتیحيحسن  أحمد محمدد. 
السلع الكمالیة الثمینة 

  المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

المركز الطبي  شركة
الدولي (ممثل عن 

  مجموعة فتیحي)
عضو مجلس إدارة  -

شركة الجوف للتنمیة 
(ممثل عن الزراعیة 

  مجموعة فتیحي)

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  
  
  

  داخل المملكة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  

  مساهمة غیر مدرجة
  
  
  

  مساهمة مدرجة

شركة  –نائب مدیر  -
سویكورب لالستثمار 

 –جنیف  –البنكي 
-م٢٠٠٢ –سویسرا 
 م٢٠٠٣

 –مدیر مركز فتیحي  -
-م١٩٩٥ –الریاض 
  م١٩٩٧

  خارج المملكة
  
  
  
  

  داخل المملكة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  
  
  

  ذات مسئولیة محدودة

عضو مجلس إدارة  - السیدة/ مها أحمد فتیحي
النساجون الشرقیون شركة 

 مصر -للسجاد 

عضو مجلس إدارة  -
شركة المركز الطبي 
الدولي (ممثل عن 

  مجموعة فتیحي)
شركة ومدیر مؤسس  -

الدولیة للتنمیة بیوت 
  والبناء

رئیس مجلس إدارة  -
  القابضة  الجادةشركة 

مؤسس وشریك بشركة  -
  نواة الجادة  للتعلیم 

مالك شركة القفزات  -
الصغیرة  (شركة من 

  شخص واحد). 

  خارج المملكة
  
  

  داخل المملكة
  
  
  

  داخل المملكة
  
  

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  

  داخل المملكة
  
  

  مساهمة مدرجة
  
  

  مساهمة غیر مدرجة
  
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  

  ذات مسئولیة محدودة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  

  ذات مسئولیة محدودة
  
  
  

عضو مجلس إدارة  -
الشركة العربیة للخزف 

 –) ریماس -(أراسمكو
 مصر

  

  خارج المملكة
  

  مساهمة مدرجة
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 اإلدارة مجلس عضو یكون التي الشركات ء

المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة 
  ٣٧التنفیذیة

  
 أعضاء مجلس اإلدارة -١

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم  
لمجموعة فتیحي الرئیس التنفیذي  -١  - فتیحي حسن أحمدالشیخ/   ١

  م)١٢/٠٤/٢٠١٧القابضة (حتى 
رئیس مجلس إدارة شركة سكون  -٢

  العقاریة العالمیة بجدة
عضو مجلس إدارة في بنك "كریدي  -٣

  مصر. –أجریكول" 
عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد  -٤
  القاهرة –
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة  -٥

  للتأمینات االجتماعیة.
ذهب والمجوهرات في رئیس لجنة ال -٦

  الغرفة التجاریة بجدة
عضو مجلس إدارة الغرفة التجاریة  -٧

  والصناعیة. 
نائب المدیر العام في مؤسسة المدینة  -٨

  للصحافة والنشر

سنة في تأسیس  ٥٠ما یزید عن  -  الثانویة العامة
  .وٕادارة وقیادة الشركات بأنواعها

عضو سابق بمجلس إدارة بنك  -
   .مصر –" "كریدي أجریكول

سابق  عضو مجلس إدارة  -
المؤسسة العامة للتأمینات ب

  .االجتماعیة
ة لغرفعضو سابق بمجلس إدارة ا -

  .التجاریة والصناعیة في جدة
رئیس سابق للجنة الذهب  -

والمجوهرات في الغرفة التجاریة 
  بجدة لفترة واحدة.

عضو سابق بمجلس إدارة  -
  مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

  

مجلس إدارة  رئیس - المدهون حسن إبراهیم د.  ٢
 األحمر البحر شركة

  اإلسكان لخدمات
عضو مجلس إدارة  -

  المراعي شركة
  
  

 األحمر البحر شركةمجلس إدارة  عضو -
  اإلسكان لخدمات

هرفي للخدمات  شركةعضو مجلس إدارة  -
  الغذائیة

عضو مجلس إدارة شركه المملكة  -
  القابضة

شركة الدرع العربي عضو مجلس إدارة  -
  للتامین

عضو مجلس إدارة مجموعة العبیكان  -
 لالستثمار

  

دكتوراه في الهندسة المدنیة  -
جامعة أریزونا بالوالیات  –

 م١٩٨١المتحدة األمریكیة عام 
ماجستیر في الهندسة  -

جامعة الملك فهد  -المدنیة 
  م١٩٧٥للبترول والمعادن عام 

بكالوریوس في الهندسة  -
جامعة الملك فهد  -ة المدنی

  م ١٩٧٣للبترول والمعادن عام 

جامعه الملك عبد العزیز  
  م١٩٩٢-م١٩٨١

أستاذ مساعد بقسم الهندسة  -
 جامعة الملك عبد العزیز –المدنیة 

جامعة  –وكیل  كلیة الهندسة  -
 الملك عبد العزیز

إدارة  ىالمشرف العام عل -
  المشاریع

  
  م   ٢٠٠٦-م١٩٩٢شركه صافوال 

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢الفقرة  - ٣٧
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مدیر عام للمجموعة ومسئول  -
الشئون  -عن اإلدارة القانونیة 

 العالقات العامة -العامة 

 مدیر قطاع األغذیة الخفیفة -
نائب الرئیس التنفیذي  -

  لالستثمارات
  

  رجل أعمال - أ. عمر ریاض الحمیدان  ٣
شركة الجوف للتنمیة  -

الزراعیة (ممثل عن 
  مجموعة فتیحي)

شركة الصناعات  -
الزجاجیة الوطنیة 

  (زجاج)
عضو مجلس إدارة  -

مؤسسة أبراج الحیاة 
  للمقاوالت

  عضو مجلس إدارة صیدلیات الحیاة -
مؤسس ورئیس مجلس إدارة مؤسسة عبر  -

  الجزیرة العرب التجاریة

بكالوریوس شریعة وقانون 
  م١٩٩٨

خبرة مهنیة  في إدارة وقیادة 
األعمال وتأسیس الشركات ألكثر 

 عاماً  ١٩من 
  

مهندس استشاري  -  م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین  ٤
  معتمد

مستشار في هیئة  -
تطویر منطقة المدینة 

 المنورة
 
  

لتطویر ل تسرىالرئیس التنفیذي لشركة  -
  العقاري

عضو مجلس المدیرین وشریك في شركة  -
  بیت العرب للتطویر العقاري المحدودة

رئیس شركة كنان للتطویر العقاري  -
  (التابعة لمجموعة صافوال)

  رئیس قطاع العقار (مجموعة صافوال) -
  ندةب –شركة العزیزیة  –نائب الرئیس  -
شركة  –نائب الرئیس والمدیر العام  -

  صافوال لزیوت الطعام
شركة  –نائب الرئیس والمدیر العام  -

  صافوال ألنظمة التغلیف
شركة صافوال  –مدیر عام المبیعات  -

  لزیوت الطعام
عضو مجلس إدارة مدینة السیرة للتطویر  -

  العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدینة  -

  المعرفة االقتصادیة المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة أمالك نامیة  -

  المحدودة

سة صناعیة ماجستیر هند -
وٕادارة جامعة والیة أوكالهوما 

  م١٩٨٥ –أمریكا  –
بكالوریوس هندسة صناعیة  -

 –جامعة الملك عبدالعزیز 
  م١٩٧٩

خبرة مهنیة في اإلدارة العلیا وٕادارة 
الموارد البشریة والتخطیط 
االستراتیجي وٕادارة االستثمار وٕادارة 

 ٣٠االستثمارات العقاریة ألكثر من 
  عاماً 
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رئیس فریق االستشاریین لمشروع شركة  -
رؤى المدینة المملوكة لصندوق 

  االستثمارات العامة
عضو مجلس إدارة  - كریم الدین ضیاء ماجد أ.  ٥

الشركة الخلیجیة 
العامة للتأمین 

  التعاوني.
شریك ومدیر شركة  -

رغف لخدمات 
  اإلعاشة

عضو مجلس إدارة  -
شركة كلیة جدة 

  العالمیة

شركة الطالع عضو مجلس إدارة  -
للنقلیات (هانكو). (استقال بتاریخ 

  م)٢٣/١/٢٠١٧
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة  -

  هرفي للخدمات الغذائیة    
شركة  –مدیر شئون العملیات  -

   سویكورب
مدیر مالي بشركة مدینة المعرفة  -

  االقتصادیة
مدیر عام اإلدارة المالیة بمجموعة  -

  صافوال
الرئیس التنفیذي لشركة مسرى العالمیة  -

  القابضة
مساعد مدیر إقراض البنك السعودي  -

  الفرنسي

 إدارة –لوریوس إدارة أعمال بكا
 –جامعة الملك سعود  –مالیة 
  م١٩٩٣

عامًا في مجال المحاسبة،  ٢٤
التدقیق والمراجعة المالیة، 

  واالستشارات المالیة

المدیر العام لشركة  - فتیحيحسن  أحمد محمدد.   ٦
تجارة السلع 
الكمالیة الثمینة 
المحدودة (إحدى 
الشركات التابعة 
لمجموعة فتیحي 

 القابضة)
عضو مجلس إدارة  -

المركز الطبي 
الدولي، ورئیس 
لجنة المراجعة 
(ممثل عن 
مجموعة فتیحي 

 القابضة)
عضو مجلس إدارة  -

شركة الجوف 
 للتنمیة الزراعیة

  

شركة سویكورب  –نائب مدیر  -
سرا سوی –جنیف  –لالستثمار البنكي 

 م٢٠٠٣-م٢٠٠٢ –

 –الریاض  –مدیر مركز فتیحي  -
 م١٩٩٧-م١٩٩٥

 -فتیحي  –مدیر قطاع التسویق  -
 م١٩٩٥-م١٩٩٣

حي فتی –مدیر المشتریات والمبیعات  -
 م١٩٩٣ –

  م١٩٩٢ –مركز فتیحي  –مدیر دور  -

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

 م.٢٠١٤
إدارة األعمال  ماجستیر في -

تخصص (ریادة  –
األعمال) من كلیة بابسون 

 م.٢٠٠٢عام 
ماجستیر في علوم التمویل  -

واالستثمار من جامعة 
نورث إیسترن عام 

 م.٢٠٠٠
بكالوریوس هندسة تحلیل  -

بحوث   -األنظمة 
العملیات من جامعة جورج 

 م١٩٩٢واشنطن 
  
  

خبرة مهنیة  في إدارة وقیادة  -
 عامًا. ٢٥األعمال ألكثر من 

تصمیم وٕانتاج الذهب  -
 والمجوهرات

اء التسویق والمبیعات وبن -
 العالمات التجاریة
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عضو مجلس إدارة  - السیدة/ مها أحمد فتیحي  ٧
النساجون شركة 

 -الشرقیون للسجاد 
 مصر

عضو مجلس إدارة  -
شركة المركز الطبي 
الدولي (ممثل عن 

  مجموعة فتیحي)
رئیس مجلس ادارة  -

  شركة الجادة القابضة 
مدیر شركة بیوت  -

  الدولیة للتنمیة والبناء 
  

الشركة العربیة عضو مجلس إدارة  -
 مصر –للخزف (أراسمكو) 

  

بكالوریوس محاسبة ـ كلیة  -
قتصادـ جامعة اإلدارة واال

الملك عبد العزیز بجدة 
 م١٩٨٥

مدربة معتمدة في مجال  -
مهارات التواصل 

. جتماعياال
Selectrain م١٩٩٦ 

مدربة معتمدة في مجال  -
 - القیادة الكشفیة والمرشدات

 م.٢٠٠٨
مدربة معتمدة في مجال  -

 –مهارات القیادة واإلدارة 
Crestcom  م.٢٠٠٩  

خبرة مهنیة في مجال اإلدارة 
وتأسیس الشركات والتدریب على 

  اإلدارة والقیادة

  
 أعضاء لجنة المراجعة -٢

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم  
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  كریم الدین ضیاء ماجد أ.  ١
  اإلدارة المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلسبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهیم د.  ٢
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول   م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین  ٣

  
 أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت -٣

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم  
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهیم د.  ١
  الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةالمؤهالت والخبرات والوظائف برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  كریم الدین ضیاء ماجد أ.  ٢
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول   م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین  ٣

  
 أعضاء لجنة إدارة المخاطر -٤

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم  
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهیم د.  ١
  والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةالمؤهالت برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  كریم الدین ضیاء ماجد أ.  ٢
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول   م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین  ٣
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 أعضاء لجنة االستثمار -٥
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم  
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  فتیحي حسن أحمدالشیخ/   ١
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  المدهون حسن إبراهیم د.  ٢
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  أ. عمر ریاض الحمیدان  ٣
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  كریم لدینا ضیاء ماجد أ.  ٤

  
  أعضاء اإلدارة التنفیذیة -٦

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم  
  المؤهالت والخبرات والوظائف الحالیة والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  فتیحيحسن  أحمد محمدد.   ١

 –الرئیس التنفیذي المكلف    - یاسر یحیى عبدالحمید  ٢
 فتیحي

 فتیحي –مدیر عام اإلدارة المالیة    -

 فتیحي –رئیس قسم الحسابات    -
حسن فتیحي  أحمدمحاسب بشركة  -

  وشركاه
إسماعیل               محاسب بشركة  -

شادي الستیراد وتجارة اآلالت  أبو
 القاهرة -الزراعیة 

 جامعة – تجارة بكالوریوس    -
  م١٩٩٢عام    – رھاألز

 
  

  اإلستراتیجیة الخطط إعداد -
  األعمال خطط إعداد -
 االستثمارات وتقییم المالي لتحلیلا  -
  العملیات مخاطر تقییم  -
  المالیة الرقابة خطط إعداد  -

 نظام تطبیق على اإلشراف   -
  الشركات حوكمة

 المالیة القوائم إعداد   -

مدیر العملیات اإلقلیمي بالمنطقة  - صابر أحمد المطراوي  ٣
  الوسطى

ممثل مبیعات ذهب ومجوهرات  -
 م١٩٩٨ ىفتیحي حت ةشركب

 ىمدیر مركز فتیحي بالریاض حت -
  م٢٠٠٥ عام

حدي شركات القطاع العام إمدیر فرع  -
) ةالمعدنی ةللثرو  ة(الشركه العام

 باسم سیجال ةالمعروف
 ةالمعادن الثمین ةدار إنائب مدیر  -

 ة سیجالبشرك

(المعهد  عمالأ إدارةبكالوریوس 
م عا –العالي للتعاون التجاري)

  م١٩٧٧
  

، خاصة بیعالفي مجال  عاماً  ٣٨ -
  مجال المجوهرات

شراف في مجال واإلالتدریب  -
  المجوهرات

  التسویقةخطط الیذ فتن -
  المجوهرات وتصنیفهاتقییم  -

 التصنیع  مدیر - حسین علي حسین  ٤
  
  
  

 مسؤول مشتریات -
 مسؤول مبیعات -
 

في مجال  عاماً  ٥٠خبرة تزید عن  - ثانویة عامة
 الذهب والمجوهرات

حجار األثمینة و المعادن التثمین  -
 كریمةال

  فتیحي –سكرتیر مجلس اإلدارة  - إبراهیم طوباررضا   ٥
  -مدیر إدارة شئون المساهمین -

  فتیحي

فتیحي (حتى  –مدیر إدارة التسویق  -
 م)١/٢٠١٦

فتیحي  –مدیر العالمة التجاریة  -
 م)١/٢٠١٦(حتى 

مدیر عام شركة نور إیست للرخام  -
 مصر –والجرانیت 

  مترجم لغة إیطالیة وٕانجلیزیة  -

للغة قسم ا –كلیة األلسن لیسانس 
جامعة عین شمس  – اإلیطالیة

  م١٩٩٦ -القاهرة  -

عامًا في مجال الدعایة  ١٥أكثر من 
والتسویق وبناء العالمات التجاریة 

  وٕادارة شئون المساهمین
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  ٣٨اإلدارة مجلسالمنبثقة من  لجانال
 اللجان هذه وتقوم. اإلدارة مجلس قبل من عضویتها تشكیل تم فرعیة لجان أربع اإلدارة مجلس من نبثقت

  :یلي ماك وبیانها. المجموعة أهداف لتحقیق ابواجباته القیام فيواإلدارة التنفیذیة  اإلدارة مجلس بمساعدة
  

 :المراجعة لجنة -١
م من أعضــــــــــاء ٠١/٠٥/٢٠١٧شــــــــــكلت بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة الخامســــــــــة التي عقدت بتاریخ 

 لمالیةا بالشـــــــــئون مختص بینهم منومن بینهم عضـــــــــو مســـــــــتقل (على األقل)، و  یذیینتنفال غیرمجلس اإلدارة 
 الرقابة نظام كفایة من للتحقق وذلك ) من الئحة حوكمة الشـــركات،٥٤، طبقًا لما ورد بالمادة رقم (والمحاســـبیة
 یحقق بما وتطویره النظام تفعیل شـــــــــــــــأنها من اإلدارة لمجلس توصــــــــــــــیات أیة وتقدیم بفعالیة، وتنفیذه الداخلیة
 يف عقدت التي الخامســة العادیة غیر العامة الجمعیة وخالل. المســتثمرین مصــالح ویحمي المجموعة أغراض

مهامها وضــــوابط عملها ومكافآت أعضــــائها إلكمال الدورة تحدید تشــــكیل لجنة المراجعة و  تم م٠١/٠٥/٢٠١٧
وقــد وافقــت  .م٢١/٠٤/٢٠١٩تنتهي في م ولمــدة ثالث ســــــــــــــنوات ٢٢/٠٤/٢٠١٦الحــالیــة التي بــدأت بتــاریخ 

م على تحــدیــث الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة والتي ١٢/١٢/٢٠١٧الجمعیــة العــامــة العــادیــة المنعقــدة بتــاریخ 
 .وتحدید مهامها وضـــوابط عملهاتضـــمنت تحدیث مكافآت أعضـــاء اللجنة المســـتقلین من خارج مجلس اإلدارة 

  :التالي الجدول في موضح هو كما رةإدا مجلس أعضاء) من ٣عدد ( من اللجنة تتكونو 
  

  
  
  
  

  
  ومسئولیات لجنة المراجعة:خالصة مهام 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقاریر والقوائم المالیة وأنظمة الرقابة 
  الداخلیة فیها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما یلي (كما ورد بالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة):

  
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٦الفقرة  - ٣٨

 طبیعة العضویة االســـم  

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة رئیس كریم الدین ضیاء ماجد أ.  ١

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو المدهون حسن إبراهیم د.  ٢

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین  ٣



 ٥٢                 م٢٠١٨تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتیحي القابضة                       
 
 

 :التقاریر المالیة  )أ
المالیة األولیة والسنویة للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء رأیها والتوصیة في القوائم دراسة  -١

 شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافیتها.
ة للشركة والقوائم المالیاإلدارة فیما إذا كان تقریر مجلس  -على طلب مجلس اإلدارة بناءً -إبداء الرأي الفني  -٢

لمالي ان المعلومات التي تتیح للمساهمین والمستثمرین تقییم المركز عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضم
 للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتیجیتها.

  .دراسة أیة مسائل مهّمة أو غیر مألوفة تتضمنها التقاریر المالیة -٣
في الشركة  مالبحث بدقة في أیة مسائل یثیرها المدیر المالي للشركة أو من یتولى مهامه أو مسؤول االلتزا -٤

 .أو مراجع الحسابات
 .التحقق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوهریة الواردة في التقاریر المالیة -٥
  والمسمیات غیر المعتادة (الشاذة). المحاسبي التصنیف إعادة مثل العادیة غیر باإلجراءات االهتمام -٦
 .الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنهادراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة وٕابداء  -٧
  .یراه بشأنها ما إلقرار اإلدارة مجلس إلى وتوصیات مقترحات من إلیه تتوصل ما رفع -٨
 المالیة والشئون األحوال على كبیرة بصفة تؤثر التي األمور بجمیع علم على المجلس أن من التأكد  -٩

 .اإلداریة
 ما السیاسات، وتقدیم في هذه تغییر اعتمادها، وأي قبل الشركة تتبناها التي المحاسبیة السیاسات دراسة -١٠

 أعمال لطبیعة السیاسات المحاسبیة مالءمة مدى بشأنها، مع األخذ في االعتبار مقترحات من اللجنة تراه
 .أعمالها ونتائج المالي المركز على وأثرها الشركة

 عن األعضاء مع معرفة ومتماشیة مفهومة المعلومات أن من والتأكد نشره قبل السنوي التقریر مراجعة  -١١
 للشركة. المالي على الموقف تؤثر قد قانونیة أیة مسائل ومراجعة وعملیاتها الشركة

 والمراجع الداخلي اإلدارة من والحصول بها الواردة والشروحات الدوریة المالیة التقاریر عدالة تقییم  -١٢
 :عما القانوني والمحاسب

 .المالیة الشركة وممارساتها عملیات في التغیرات مع تتماشى المالیة النسب في إذا كانت االختالفات أ)
 .دائمة بصفة علیها المتعارف المحاسبیة القواعد تطبیق تم إذا ب)
 .عادیة غیر إجراءات أو هناك أیة أحداث كان إذا ج)
 .بفعالیة دوره یؤدي واإلداریة المالیة الداخلیة الرقابة نظام زال ما إذا د)
 .للنشر ومناسبة كافیة معلومات على تحتوي الدوریة المالیة التقاریر كانت إذا هـ)
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 المراجعة الداخلیة:  )ب

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وٕادارة المخاطر في الشركة -١
 .دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة فیها -٢
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وٕادارة المراجعة الداخلیة في الشركة إن وجدت، للتحقق  -٣

من توافر الموارد الالزمة وفعالیتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وٕاذا لم یكن للشركة مراجع 
 .لى تعیینهداخلي فعلى اللجنة تقدیم توصیتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إ

 التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. -٤
 خطط سنویًا لمناقشة األقل على واحدة مرة المراجعة لجنة اجتماعات لحضور الداخلي المراجع دعوة -٥

تخص  أخرى لمناقشة أیة أمور وقت أي في دعوته لها یحق اللجنة. كما تراها أخرى وأیة أمور المراجعة
 الداخلیة. المراجعة

 الحد من مناسبة تمكن بطریقة تصمیمها وفاعلیة المنشأة، في الرقابیة األنشطة تصمیم كفایة من التحقق -٦
 التحقق من تمكن الرقابیة بطریقة األنشطة تنفیذ وفاعلیة وقوعها فور واكتشافها واألخطاء الغش وقوع من
 تنفیذها. في والثبات الرقابیة األنشطة تنفیذ جودة من

 أخرى أي أمور أو الشركة في تقع التي األخطاء أو بالغش العالقة ذات التقصي عملیات على اإلشراف -٧
 تقصیها. أهمیة اللجنة ترى

االختالسات المهمة  حاالت في المراجعة كمصدر لمعلومات لجنة الداخلیة إدارة المراجعة استخدام یمكن -٨
 القانونیة. للنواحي الشركة تطبیق إلى العادیة، باإلضافة وغیر

 والمزایا األخرى المخصصة والبدالت والمكافآت الشركة، في العام المراجع لوظیفة الترشیح طلبات دراسة -٩
 بسبب سواءاً  العام عمل المراجع إنهاء في والنظر األسباب بیان مع األكثر مالءمة الشخص له، وترشیح
 اإلدارة. مجلس إلى الشأن هذا توصیات في من إلیه التوصل یتم ما ورفع اإلعفاء أو العجز أو االستقالة

 الشركة في الداخلیة الرقابة كفایة نظام مدى شان في رأیها عن تقریر إعداد كذلكى لجنة المراجعة عل  -١٠
 كافیة نسخاً  یودع أن اإلدارة اختصاصها. وعلى مجلس نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما
 لتزوید األقل؛ على أیام بعشرة العامة انعقاد الجمعیة موعد قبل الرئیس الشركة مركز في التقریر هذا من
 یة.الجمع انعقاد التقریر أثناء منه. ویتلى بنسخة المساهمین من رغب من كل
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للقیام بأعمال المراجعة ) KPMG(تعیین السادة/ تم م ٢٠١٨لجنة المراجعة خالل عام ** بناًء على توصیة 
  ٣٩الداخلیة.

  
** ال توجد توصیات للجنة المراجعة یوجد تعارض بینها وبین قرارات مجلس اإلدارة، أو رفض المجلس األخذ 

   ٤٠بها بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزله وتحدید أتعابه وتقییم أدائه أو تعیین المراجع الداخلي.
  

  ج) مراجع الحسابات:
لمجلس اإلدارة بترشیح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحدید أتعابهم وتقییم أدائهم، بعد التحقق التوصیة  -١

  من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعیته وعدالته، ومدى فعالیة أعمال المراجعة، مع األخذ  -٢

  ذات الصلة.في االعتبار القواعد والمعاییر 
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقدیمه أعماًال فنیة أو إداریة تخرج  -٣

  عن نطاق أعمال المراجعة، وٕابداء مرئیاتها حیال ذلك.
  .اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة -٤
 ومتابعة ما اتخذ بشأنها.دراسة تقریر مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالیة  -٥
 متابعة أعمال المحاسبین القانونین. -٦
 الشركة. ومشاریع فروع في منها یتم ما ذلك في بما الجرد عملیات مراقبة -٧
 المراجعون مناقشتها یرى أو اللجنة ترى لمناقشة أیة أمور القانوني المحاسب مع منفرد اجتماع عقد -٨

 .شخصیة بصورة
 استالمها ومناقشتها یتم القانوني المحاسب یقدمها التي الهامة والتوصیات المالحظات أن من التأكد -٩

 .المناسب الوقت في
 ي.القانون المحاسب توصیات على اإلدارة رد من التأكد -١٠
 على ترشیح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما یلي: بناءً تعین الجمعیة العامة مراجع حسابات الشركة  -١١

  على توصیة من لجنة المراجعة. بناءً أن یكون ترشیحه  -أ)
  ب) أن یكون مرخصًا له، وأن یستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١١الفقرة  - ٣٩
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١٢الفقرة  - ٤٠
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  ج) أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
  د) أال یقل عدد المرشحین عن مراجعین اثنین.

 
  ) ضمان االلتزام:د

  اإلجراءات الالزمة بشأنها. ) مراجعة نتائج تقاریر الجهات الرقابیة والتحقق من اتخاذ الشركة١
  ) التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة.٢
) مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدیم مرئیاتها حیال ذلك ٣

  إلى مجلس اإلدارة.
إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وٕابداء توصیاتها باإلجراءات اتخاذ ورة ) رفع ما تراه من مسائل ترى ضر ٤

  التي یتعین اتخاذها.
  

 هـ) مكافآت وبدالت حضور أعضاء لجنة المراجعة
 ٨٠،٠٠٠على مكافآة سنویة تبلغ ( -من خارج المجلس-یحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة  -١

  خرى المقررة. لایر) عالوة على بدالت الحضور والتعویضات األ
عن حضور كل جلسة (كما اعتمد في جمعیة لایر)  ١٥٠٠(اجتماع لجنة المراجعة  بدل حضور یبلغ -٢

 بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل یتجاوز م)، وبما ال٢٠/٤/٢٠١٦المساهمین بتاریخ 
 ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو یمضیها التي الساعات من ساعة كل عن معین الصفة، ومبلغ

  عمله. مهام بممارسة تتعلق یتكبدها ألعمال التي الفعلیة المصاریف عن وتعویض بعمل اللجنة، تتعلق
 ألعضاء التي صرفت األخرى والمزایا المكافآت عن العامة للجمعیة اإلدارة مجلس تقریر یفصح أن یجب -٣

 اللجنة.
أو ممن یتقاضون راتبًا شهریًا من الشركة،  إذا كان عضو اللجنة أو أمین سر اللجنة من موظفي الشركة -٤

 .أعاله إلیه المشار اللجنة جتماعاتا حضور بدل خالف فال یستحق الحصول على أیة مكافآة خاصة
یجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضویته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل  -٥

خیص بموجب تر -الجمعیة العامة، أو مقابل أیة أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة 
ها بصفته صل علیالتي یمكن أن یح وذلك باإلضافة إلى المكافآةإضافیة یكلف بها في الشركة،  -مهني

عضوًا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة 
المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس اإلدارة التي یحصل علیها نظیر عضویته في  .األساس
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أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة  لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعیة العامة أو مقابل أیة أعمال
إضافیة یكلف بها في الشركة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلى  -بموجب ترخیص مهني-أو استشاریة 

 .) من المادة السادسة والسبعین من نظام الشركات٣للمكافآة المنصوص علیها في الفقرة (
 

  

  المراجعة لجنةعمل  ضوابط -و)
 من غیرهم أو أعضائها، بین من أمیناً  تختار أن لها یجوز كما رئیسًا، أعضائها بین من اللجنة تختار -١

  للجنة. اإلداریة األعمال ویتولى اجتماعاتها، محاضر یعد
 هذه االجتماعات.  حضور في غیره عنه ینیب أن اللجنة لعضو یجوز وال رئیسها، من بدعوة اللجنة تجتمع -٢

 مستقیالً  ویعتبر عضو اللجنة وأمینها، اللجنة رئیس محاضر یوقعها في وقراراتها اللجنة مداوالت وتثبت
  جلسات متتالیة. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن مقبول عذر دون تخلف إذا

 أصوات الحاضرین، بأغلبیة قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبیة حضور المراجعة لجنة اجتماع لصحة یشترط -٣
  االجتماع. رئیس معه صوت الذي الجانب یرجح األصوات تساوي وعند

 النشاط أحد فروع في یتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في یشترك أن اللجنة لعضو یجوز ال -٤
 الخاص لحسابه التي باشرها العملیات تعتبر أن أو بالتعویض، تطالبه أن للشركة كان وٕاال تزاوله، الذي
  الشركة. لحساب أجریت قد

 ألعضاء وال یجوز الشركة، أسرار على بالمحافظة اإلدارة مجلس عضو به یلتزم بما اللجنة عضو یلتزم -٥
 عزلهم وجب وٕاال مباشرتهم لعملهم بسبب علیه وقفوا ما الغیر إلى أو المساهمین إلى یذیعوا أن اللجنة

  التعویض. عن ومساءلتهم
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ونوضح فیما ونوضح فیما   ،،اتاتاجتماعاجتماع) ) ٦٦((م عدد م عدد ٢٠١٨٢٠١٨في دورتها السابعة خالل العام المالي في دورتها السابعة خالل العام المالي   المراجعةالمراجعة  لجنةلجنةوقد عقدت وقد عقدت 
  ٤١::اللجنة لهذه االجتماعاتاللجنة لهذه االجتماعات  أعضاءأعضاء  حضورحضور  موقفموقف  یليیلي

 ن** هذا بخالف الزیارات المیدانیة للفروع واالجتماعات المعتادة مع بعض إدارات الشركة (وخاصة اإلدارة المالیة) للوقوف على أعمالها م
  فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عملیات الجرد. 

  
  

  والمكافآت الترشیحات لجنة -٢
من غیر أعضـــــاء مجلس اإلدارة التنفیذیین ومن بینهم  قام مجلس اإلدارة بتشـــــكیل لجنة الترشـــــیحات والمكافآت

) من الئحة حوكمة الشــــركات. وقد بدأت اللجنة ٦٤) ورقم (٦٠عضــــو مســــتقل (على األقل) طبقًا للمادة رقم (
م. ووافقت الجمعیة العامة ٢١/٠٤/٢٠١٩م ولمدة ثالث ســــــــــــــنوات تنتهي في ٢٢/٠٤/٢٠١٦أعمالها بتاریخ 

 نةاللج تتكونو م على تحدیث الئحة عمل لجنة الترشـیحات والمكافآت. ١٢/١٢/٢٠١٧العادیة المنعقدة بتاریخ 
  :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء) من ٣عدد ( من
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  العضو اسم
  

طبیعة 
  العضویة

  ) اجتماعات٦االجتماعات ( دعد

  االجتماع األول
 م٢٩/٠٣/٢٠١٨

  االجتماع الثاني
 م٢٢/٠٤/٢٠١٨

  االجتماع الثالث
  م١٠/٠٥/٢٠١٨

  االجتماع الرابع
  م١٤/٠٥/٢٠١٨

  االجتماع الخامس
  م٠٨/٠٨/٢٠١٨

  االجتماع السادس
 المجموع  م٠٦/١١/٢٠١٨

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

 ٦       عضو م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین

 طبیعة العضویة االســـم  

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة رئیس المدهون حسن إبراهیم/ الدكتور  ١

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو كریم الدین ضیاء ماجد/ األستاذ  ٢

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو عبدالملك عبداهللا فتح الدین/ المهندس  ٣
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  خالصة مهام ومسئولیات "لجنة الترشیحات والمكافآت":خالصة مهام ومسئولیات "لجنة الترشیحات والمكافآت":
إعداد سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة،  -١

مجلس اإلدارة للنظر فیها تمهیدًا العتمادها من الجمعیة العامة، على أن یراعى في تلك  ورفعها إلى
 السیاسة اتباع معاییر ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفیذها.

توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بها، وبیان أي انحراف جوهري عن  -٢
 هذه السیاسة.

 المراجعة الدوریة لسیاسة المكافآت، وتقییم مدى فاعلیتها في تحقیق األهداف المتوخاة منها. -٣
وكبار  -عدا لجنة المراجعة–التوصیة لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه  -٤

 .التنفیذیین بالشركة وفقًا للسیاسة المعتمدة
 .عضویة في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةاقتراح سیاسات ومعاییر واضحة لل -٥
اعاة وٕاعادة ترشیحهم وفقاً للسیاسات والمعاییر المعتمدة، مع مر  فیهالتوصیة لمجلس اإلدارة بترشیح أعضاء  -٦

 .األمانةبعدم ترشیح أي شخص سبقت إدانته بجریمة مخلة 
 .وظائف اإلدارة التنفیذیةإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة وشغل  -٧
 .تحدید الوقت الذي یجب على العضو تخصیصه ألعمال مجلس اإلدارة -٨
المراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  -٩

 .التنفیذیة
 .راؤهاالتغییرات التي یمكن إجمراجعة هیكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ورفع التوصیات في شأن   -١٠
بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  التحقق  -١١

 .یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى
كبار و وضع توصیف وظیفي لألعضاء التنفیذیین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء المستقلین   -١٢

 التنفیذیین.
 .اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیینوضع   -١٣
 ة.كتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما یتفق مع مصلحة الشر   -١٤
 في الشركة. ةعلى تقاریر الموارد البشری بناءً تقییم أداء كبار التنفیذیین والرئیس التنفیذي للشركة   -١٥
 عمل مقابلة شخصیة نهائیة العتماد تعیین كبار التنفیذیین.  -١٦
الواردة -بمقترحات المساهمین  -وبخاصة غیر التنفیذیین-إحاطة الرئیس التنفیذي وأعضاء المجلس  -١٧

 حیال الشركة وأدائها. -اإلیه
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وعلیها متابعة  ابط الحوكمة.حالیًا تهتم لجنة الترشیحات والمكافآت بكل ما یتعلق بمهام تطبیق لوائح وضو  -١٨
أیة موضوعات تتعلق بتطبیق لوائح وضوابط الحوكمة، وتزوید مجلس اإلدارة، سنویًا على األقل، بالتقاریر 

التي تقوم -ومن المهام األساسیة للجنة الحوكمة أو اإلدارة أو اللجنة والتوصیات التي تتوصل إلیها. 
  ما یلي: -بدورها

ما ورد في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هیئة السوق المالیة وكذلك الشركة بالتحقق من التزام   )أ
 ما ورد بالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. 

 . مراجعة الالئحة وتحدیثها وفقًا للمتطلبات النظامیة وأفضل الممارسات  )ب
ات الداخلیة اإلجراءمراجعة وتطویر قواعد السلوك المهني التي تمثل قیم الشركة، وغیرها من السیاسات و   )ج

 . بما یلبي حاجات الشركة ویتفق مع أفضل الممارسات
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات،   )د

 .أو تفویض لجنة المراجعة أو أیة لجنة أو إدارة أخرى في ذلك
 .وكمةالحیتعلق بمهام تطبیق لوائح وضوابط  هـ) حالیًا تهتم لجنة الترشیحات والمكافآت بكل ما

  
 ،اتاجتماع) ٤(عدد  م٢٠١٨ت لجنة الترشیحات والمكافآت في دورتها الرابعة خالل العام المالي عقدوقد 

  :اتاالجتماع ههذلاللجنة  أعضاء حضور موقف ونوضح فیما یلي
  

  
  

م ١٢/١٢/٢٠١٧وافقت الجمعیة العامة للمساهمین والتي عقدت في  وبدالت حضور أعضاء اللجنة:مكافآت 
على تحدیث الئحة عمل لجنة الترشیحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكیل ومهام ومسئولیات 

 وصالحیات ومكافآت وبدالت حضور أعضاء اللجنة.
  

  العضو اسم
  

طبیعة 
  العضویة

   ات) اجتماع٤عدد االجتماعات (
  االجتماع األول

 م٠١/٠٣/٢٠١٨
  االجتماع الثاني

 م١٠/٠٥/٢٠١٨
  االجتماع الثالث

  م٠٧/٠٨/٢٠١٨
  االجتماع الرابع

  م٢٣/٠٩/٢٠١٨
 المجموع

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

 ٤     عضو م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین
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  االستثمــــار لجنة -٣
دورته الحالیة بتشكیل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة االستثمار، والتي بدأت  قام مجلس اإلدارة في

م، ومن ضمن أهم ٢١/٠٤/٢٠١٩م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالیة بتاریخ ٢٢/٠٤/٢٠١٦في 
  مهامها الرئیسیة ما یلي:

وضع استراتیجیة وسیاسات شاملة لالستثمار بما یتناسب مع طبیعة وحجم الشركة، والتحقق من تنفیذها  -١
  على المتغیرات الداخلیة والخارجیة للشركة والسوق بشكل عام. بناءً ومراجعتها وتحدیثها 

ه والتحقق یتحدید مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتیجة تلك االستثمارات والحفاظ عل -٢
  من عدم تجاوز الشركة له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة في تلك االستثمارات، مع تحدید المخاطر التي یمكن مقابلتها خالل  -٣
  اإلثني عشر شهرًا القادمة.

اإلشراف على نظام االستثمار بالشركة وتقییم فعالیة نظم وآلیات تحدید وقیاس ومتابعة المخاطر التي قد  -٤
  لها الشركة نتیجة دخولها في تلك االستثمارات وذلك لتحدید أوجه القصور بها.تتعرض 

إعادة تقییم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات  -٥
  التحمل على سبیل المثال.

  .تقدیم التوصیات للمجلس حول المسائل المتعلقة باالستثمار -٦
 ارد لالستثمار.ضمان توافر المو  -٧
  

  ضوابط االستثمار:
  

 یتم االستثمار في األصول المالیة باالعتماد على الموارد الذاتیة للمجموعة. -١
 عدم الدخول في استثمارات بأسواق البلدان ذات المخاطر السیاسیة واالقتصادیة العالیة. -٢
 في شركات خاسرة أو في شركات علیها شبهة مالیة. عدم االستثمار -٣
 المخاطر قطاعیًا والتركیز على الشركات القیادیة وذات معدالت النمو العالیة.یجب توزیع  -٤
 عدم االستثمار في الشركات ذات المخاطر العالیة والتي تتجاوز مكررات ربحیتها النسب القیاسیة. -٥
یجب أن یتم شراء وبیع األوراق المالیة من خالل صندوق استثمار أو محفظة استثماریة خاصة بالشركة  -٦

رها شخص مرخص له وفقًا لعقد إدارة، على أن ینص العقد صراحة على وجود فصل تام بین یدی
الشركة وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد یتعارض مع ذلك. ویستثنى من ذلك 
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یخ ر االستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بیع الورقة المالیة قبل مرور سنة من تا
 أخر عملیة شراء للورقة المالیة العائدة للمصدر نفسه.

یجب على الشركة إشعار هیئة السوق المالیة بأي عقد إدارة یتم توقیعه بین الشركة والشخص المرخص  -٧
 .له، مع اإلشارة إلى رقم المحفظة االستثماریة المرتبطة بذلك العقد

مع شركاتها التابعة أن تتأكد من التزام تلك الشركات على الشركة عندما تقوم بتوحید قوائمها المالیة -٨
  .التابعة للضوابط المنصوص علیها في هذا القرار

 التقید بااللتزام بما یرد من الجهات الرسمیة (هیئة السوق المالیة، وزارة التجارة والصناعة، إلخ) من -٩    
 .بشأن ضوابط االستثمار نظم ولوائح وتعامیم

  

  ستثمار:إجراءات عملیة اال
 .یتم عرض الفرص االستثماریة المتاحة على لجنة االستثمار -١
یناقش أعضاء لجنة االستثمار هذه الفرص سواءًا خالل اجتماعتهم أو عبر وسائل التواصل األخرى  -٢

 .(اإلیمیل، الهاتف، الفاكس، إلخ)
على أعضاء  هاعرضب بإصدار توصیة مبدئیاً على الفرصة االستثماریة تقوم لجنة االستثمارعند موافقة  -٣

 .مجلس اإلدارة لمناقشتها
صة الفر فیه یحدد عند اعتماد مجلس اإلدرة لتوصیة لجنة االستثمار یتم اتخاذ قرار من المجلس  -٤

  .االستثماروحدود  االستثماریة وضوابط 
منحه الصالحیات و  بعد اعتماد المجلس لتوصیة لجنة االستثمار یقوم المجلس بتكلیف الرئیس التنفیذي -٥

 قرار المجلس باالستثمار. تنفیذلـ الالزمة
  
  :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء من) ٤عدد ( من اللجنة تتكونو 
  
  
  
  
  

 طبیعة العضویة اسم العضو  

 )اإلدارة مجلس رئیس( اللجنة رئیس فتیحي دــأحم حسن دــأحم  ١

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو المدهون حسن إبراهیم/ الدكتور  ٢

  )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو  كریم الدین ضیاء ماجد/ األستاذ  ٣

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو عمر ریاض الحمیدان/ األستاذ  ٤
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 ونوضح فیما یلي اجتماع،) ٢(م عدد ٢٠١٨ت لجنة االستثمار في دورتها الرابعة خالل العام المالي عقدوقد 
  :هذین االجتماعینلاللجنة  أعضاء حضور موقف

  
  
  
  
  
  
  

  إدارة المخاطر لجنة -٤
قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة 

سابقًا بفصل ما تم ذكره م، ومن ضمن أهم مهامها الرئیسیة ٢١/٠٤/٢٠١٩مجلس اإلدارة الحالیة بتاریخ 
   ."سیاسة إدارة المخاطر ومراقبتها"
  

  :التالي الجدول في موضح هو كما أعضاء) ٣عدد ( من اللجنة تتكونو 
  
  
  
  
  

  

ونوضح فیما  اجتماع،) ٢(عدد  م٢٠١٨خالل العام المالي  األولىت لجنة إدارة المخاطر في دورتها عقدوقد 
  :هذا االجتماعلاللجنة  أعضاء حضور موقف یلي

  
  
  
  
  

  العضو اسم
  

طبیعة 
  العضویة

  ) اجتماع٢عدد االجتماعات (
  االجتماع األول

 م٢٩/٠٣/٢٠١٨
  االجتماع الثاني

 م٠٨/٠٨/٢٠١٨
 المجموع

 ٢    الرئیس أحمد حسن فتیحي
 ٢    عضو المدهون حسن إبراهیم د.
 ٢   عضو كریم الدین ضیاء ماجد أ.
 ٢   عضو الحمیدانعمر ریاض  أ.

 طبیعة العضویة اسم العضو  

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة رئیس المدهون حسن إبراهیم/ الدكتور  ١

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو كریم الدین ضیاء ماجد/ األستاذ  ٢

 )اإلدارة مجلس عضو( اللجنة عضو عبدالملك عبداهللا فتح الدین/ المهندس  ٣

  العضو اسم
  

طبیعة 
  العضویة

   ) اجتماع٢عدد االجتماعات (
  االجتماع األول

 م٠٧/٠٨/٢٠١٨
  االجتماع الثاني

  م٣٠/١٢/٢٠١٨
 المجموع

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

 ٢   عضو م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین
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  ٤٢م٢٠١٨خالل العام المالي  معامالت مع أطراف ذوي عالقة
 وهو لایرملیون  ٢,٨٣ مبلغ م٢٠١٨المالي  للعام الدولي الطبي المركز مع تمت التي المعامالتبلغ إجمالي  -)١

 ودون ،)بیعهاب وتقوم الشركة فیها تعمل التي البضائع ضمن من( الدولي الطبي المركز إلى بضائع بیع قیمة إجمالي
   .تفضیلیة شروط

م ٢٩/٠١/٢٠١٩قیامها بتاریخ یوم الثالثاء الموافق م عن ٢٠١٩ینایر  ٢٩أعلنت الشركة بموقع تداول بتاریخ  -)٢
 ١،٨٣٨،٧٨٢ببیع بضاعة إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فیها الشركة وتقوم ببیعها) بقیمة 

   .ان وثمانون) ریاًال سعودیًا، نقدًا ودون شروط خاصة(ملیون وثمانمائة وثمانیة وثالثون ألفًا وسبعمائة واثن
  

معلومات ألي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فیها، وفیها أو كانت فیها مصلحة ألحد أعضاء مجلس 
  ٤٣اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

 
منصب المدیر العام لشركة السلع الكمالیة  محمد أحمد حسن فتیحيیشغل عضو مجلس اإلدارة الدكتور/  -)١

من رأس المال، بینما تمتلك شركة مجموعة فتیحي القابضة نسبة  %٢٠الثمینة المحدودة ویمتلك فیها نسبة 
لعام اوقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزایا أخرى نظیر إدارته لهذه الشركة خالل  من رأسمالها %٨٠

   لایر سعودي. فلأ ٩٧٢م مبلغ ٢٠١٨المالي 
  
  
  
  
  
  

قد أرســــــــــــل خطابًا إلى الشــــــــــــركة بتاریخ  أحمد حســــــــن فتیحيمن الجدیر بالذكر أن ســــــــــــعادة الشــــــــــــیخ/ و ** 
ن اعتبارًا م–الســــــــــــــادس المؤجر له م یخطر فیه الشــــــــــــــركة برغبته في إنهاء عقد إیجار الدور ٠١/٠١/٢٠١٨

م، باإلضـــــــــافة إلى تنازله ٣٠/٠٤/٢٠١٨مع تنازله عن باقي القیمة اإلیجاریة المدفوعة مســـــــــبقًا حتى  -تاریخه
 عن الدیكورات واألثاثات الموجودة بالعین المستأجرة لصالح الشركة.

  
                                         

 دارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإل –) من المادة التسعون ٣٣الفقرة  - ٤٢
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣٤الفقرة  - ٤٣

 كبار /العضو اسم  مبلغ العمل أو العقد  طبیعة العمل أو العقد  
 شخص أي أو التنفیذیین

  منهم بأي عالقة ذي
عقد عمل لوظیفة مدیر عام   ١

للشركة التابعة شركة تجارة السلع 
  الكمالیة الثمینة المحدودة

رواتب وبدل سكن وبدل انتقال بلغت 
  لفأ ٩٧٢م ٢٠١٨خالل العام المالي 

  سعودي لایر

عضو مجلس اإلدارة 
محمد أحمد الدكتور/ 
  حسن فتیحي
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علمًا بمقترحات  -وبخاصة غیر التنفیذیین–اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 
  ٤٤المساهمین وملحوظاتهم

  
) صفحة خاصة www.fitaihi.com.saم على موقعها الرسمي (٢٠١٧دشنت الشركة في العام  -)١

یمكنهم من خاللها معرفة كیفیة إرسال برید  )Investor Relations –عالقات المستثمرین للمساهمین (
  تضمن مقترحاتهم ومالحظاتهم حول الشركة وأدائها. ) یموجه إلى أعضاء مجلس اإلدارةإلكتروني (

 مسجل بها البرید اإللكتروني )اتصل بناتوجد صفحة أخرى على الموقع الرسمي للشركة بعنوان ( -)٢
)sh@fitaihi.com.sa(  الذي یمكن ألصحاب المصالح استخدامه إلبالغ أعضاء مجلس إدارة الشركة بما

  یرغبونه عبر سكرتیر مجلس اإلدارة.
 -فیذیینوبخاصة غیر التن-تقوم لجنة الترشیحات والمكافآت بإحاطة الرئیس التنفیذي وأعضاء المجلس  -)٣
  حیال الشركة وأدائها. -الواردة إلیها-مقترحات المساهمین ب
یقوم أمین سر اللجنة بإحاطة الرئیس التنفیذي وأعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت بمقترحات المساهمین  -)٤
  حیال الشركة وأدائها.  -الواردة إلیه–
للتواصل مع سكرتیر  )٠١٢ - ٢٦٠٤٢٠٠أیضًا یمكن ألصحاب المصالح االتصال على هاتف رقم ( -)٥

مجلس اإلدارة وٕابالغه ما یودون نقله من مقترحات أو مالحظات إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو التواصل 
  ).sh@fitaihi.com.saمعه على بریده اإللكتروني (

، وكذلك Audit.Head@fitaihi.com.saني: یمكن مراسلة رئیس لجنة المراجعة على بریده اإللكترو  -)٦
عبر اإلیمیل مع بقیة أعضاء لجنة المراجعة (وجمیعهم مستقلون) عبر الموقع  المباشر والخاصالتواصل یمكن 

  الرسمي للشركة على اإلنترنت.
اإلدارة بالمحافظة على سریة التواصل مع أصحاب یسعى أعضاء المجلس واللجان وسكرتیر مجلس  -)٧

  المصالح، وتوفیر الحمایة الالزمة لهم.
  .عمل أیام ١٠ یتعدى ال وبما ممكن وقت أسرع في حلها أو المساهمین شكاوى على الرد -)٨

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٥الفقرة  - ٤٤

http://www.fitaihi.com.sa
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:Audit.Head@fitaihi.com.sa


 ٦٥                 م٢٠١٨تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتیحي القابضة                       
 
 

   ٤٥المدفوعات النظامیة المستحقة
أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ولم لسداد أیة زكاة یوضح الجدول التالي المدفوعات النظامیة المستحقة 

  تسدد حتى نهایة الفترة المالیة السنویة مع وصف موجز لها مع بیان أسبابها:
 )لایر(باأللف  

المستحق حتى نهایة الفترة  البیان
  المالیة السنویة ولم یسدد

  بیان األسباب  وصف موجز لها

   م٢٠١٧المسدد زكاة عام   ٥،٢٩٧ الزكاة
  م٢٠١٨عام المستحق زكاة  -

  

    -  الضریبة
التــأمینــات االجتمــاعیــة دیســـــــــــــمبر   ٩١  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

  م٢٠١٨
  م٢٠١٩سددت في ینایر   

  
  ٤٦تفاصیل أسهم الخزینة المحتفظ بها وتفاصیل استخدامات هذه األسهم

عدد أسهم الخزینة المحتفظ 
  تفاصیل استخدامها  تاریخ االحتفاظ بها  قیمتها  بها من قبل الشركة

  -  -  -  ال یوجد
  -  -  -  ال یوجد

  
  
  
  

   

                                         
  اإلدارة) الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس –) من المادة التسعون ٣٧الفقرة  - ٤٥
  الخاصة بشركات المساھمة المدرجةالتنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات اإلجراءات الضوابط و) من ١٥المادة  - ٤٦

  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣٨الفقرة       
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  سادسًا: نظام الحوكمــة

تحرص مجموعة فتیحي القابضة على االلتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبیق أنظمة الرقابة 
ر إدخال أحدث معاییالداخلیة الشاملة، وسیاسات الشفافیة، وااللتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على 

األداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجیهات الصادرة من هیئة السوق المالیة ووزارة التجارة واالستثمار. 
م دلیل الحوكمة الخاص بالمجموعة، والذي تم اعتماد ٠٤/٠٤/٢٠١٢وقد اعتمدت جمعیة مساهمي الشركة في 
  م.١٢/١٢/٢٠١٧ریخ تحدیثه من جمعیة المساهمین المنعقدة بتا

) من المادة التسعون بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هیئة السوق المالیة، فإن ١واستنادًا إلى الفقرة (
  ٤٧المجموعة تطبق ما ورد بالئحة الحوكمة من مواد إلزامیة، خاصة فیما یتعلق بما یلي:

  

ساهمین لحقوقهم وحصولهم على حقوق المساهمین والجمعیة العامة من ناحیة تسهیل ممارسة الم  -)١
المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعیات الشركة، وحقوق التصویت، وحقوق المساهمین في أرباح 
األسهم، وحق التصرف في األسهم، كما وفرت اإلدارة التنفیذیة للمساهمین جمیع المعلومات التي 

قة معلومات وافیة ودقیقة، ومحدثة بطریُتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحیث تكون هذه ال
  منتظمة وفي المواعید المحددة، ودون تمییز بینهم.

  السیاسات العامة لإلفصاح والشفافیة واإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة.  -)٢
  مجلس اإلدارة ووظائفه األساسیة ومسئولیاته وتكوینه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.  -)٣
لتزام بنشر النتائج المالیة الربع سنویة والنتائج المالیة السنویة خالل المواعید النظامیة وذلك بموقع اال  -)٤

  تداول.
  إعداد تقریر مجلس اإلدارة وفق قواعد الئحة حوكمة الشركات.  -)٥
بقًا طااللتزام بصیغة اإلعالنات التي حددتها هیئة السوق المالیة ومواعید نشر المعلومات الجوهریة   -)٦

  لتعلیمات الهیئة الخاصة بإعالنات الشركات.
صیاغة قواعد السلوك المهني للمدیرین والعاملین في الشركة بحیث توافق المعاییر المهنیة واألخالقیة   -)٧

  السلیمة وتنظم العالقة بینهم وبین أصحاب المصالح.
دب أو ل منصب العضو المنتالفصل بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة مث  -)٨

  الرئیس التنفیذي أو المدیر العام.

                                         
 شركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)الئحة حوكمة ال –) من المادة التسعون ١الفقرة  - ٤٧
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  ٤٨ األحكام التي لم یتم تطبیقها من الئحة الحوكمة:

تطبق الشركة من الناحیة العملیة غالبیة ما جاء في الئحة حوكمة الشركات كلیًا وجزئیًا من خالل منظومة 
 وائح النظامیة ذات العالقة، إلى جانب تطبیقها للمعاییرالنظام األساسي واللوائح واإلجراءات الداخلیة وكذلك الل

المحاسبیة الدولیة المتعارف علیها في المملكة العربیة السعودیة. كما تعمل الشركة دائمًا على تطویر السیاسات 
   واإلجراءات الداخلیة بصفة مستمرة.

  
  ٤٩تنظیمیة أو قضائیةعقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهیئة أو من أي جهة إشرافیة أو 

العقوبة/الجزاء/التدبیر  
  االحترازي/القید االحتیاطي

الجهة الموقعة   أسباب المخالفة
  للمخالفة

سبل عالجها وتفادي 
  وقوعها في المستقبل

  -  -  -  ال یوجد

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١الفقرة  - ٤٨
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٩الفقرة  - ٤٩
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  ٥٠طلبات الشركة لسجل المساهمین
  م كما یلي:٢٠١٨ریر سجل مساهمین خالل العام المالي ا) تق١٠قامت إدارة الشركة بطلب (

عدد طلبات 
لسجل  الشركة

  المساھمین
  سبب طلب التقریر  تاریخ الطلب

  إعداد التقریر السنوي لمجلس اإلدارة  م٢٨/٠٢/٢٠١٨  ١
  متابعة دوریة لملكیة أسهم الشركة بالسوق  م١٩/٠٣/٢٠١٨  ٢
  تحدیث بیانات لمراجع الحسابات  م١٨/٠٤/٢٠١٨  ٣
  العادیة التاسعة عشرالجمعیة العامة   م١٤/٠٥/٢٠١٨  ٤
 م٢٠١٧ملف مستحقي أرباح عام   م١٦/٠٥/٢٠١٨  ٥

 متابعة دوریة لملكیة أسهم الشركة بالسوق  م١١/٠٦/٢٠١٨  ٦

 تحدیث بیانات لمراجع الحسابات  م٠٢/٠٧/٢٠١٨  ٧

   متابعة دوریة لملكیة أسهم الشركة بالسوق  م١١/٠٩/٢٠١٨  ٨
  الحساباتتحدیث بیانات لمراجع   م١٨/١٠/٢٠١٨  ٩
   إعداد التقریر السنوي لمجلس اإلدارة  م٢٧/١٢/٢٠١٨  ١٠

  
  

  ٥١إقــرارات
 * تقر الشركة بما یلي:

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

  
  ٥٢تؤكد الشركة على تطبیق معاییر المحاسبة الصادرة عن  الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.* 
  

                                         
  شركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)الئحة حوكمة ال –) المادة التسعون ٣٢الفقرة  - ٥٠
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣٩الفقرة  - ٥١
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢١الفقرة  - ٥٢
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* تؤكد الشركة أنه لم یحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعیة العامة خالل السنة 
  المالیة المنتهیة.

  
بعة بعدم وجود أیة قروض علیها (ســـــــواء كانت واجبة * تقر شـــــــركة مجموعة فتیحي القابضـــــــة وشـــــــركاتها التا

، وعلیه ال توجد أیة مبالغ دفعتها الشــــركة ســــدادًا م٢٠١٨الســــداد عند الطلب أو غیر ذلك) خالل العام المالي 
  ٥٣.م٢٠١٨ألیة قروض خالل العام المالي 

اسم الجهة   
  المانحة للقرض

مبلغ أصل 
  القرض

المبالغ المدفوعة سدادًا   مدة القرض
  للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقي 
  من القرض

المدیونیة اإلجمالیة 
للشركة وشركاتها 

  التابعة
  -  -  -  -  -  ال یوجد  ١

  
  

من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعیة  %٥* تؤكد الشركة أنه لم یحدث أن تسلمت من مساهمین یملكون 
  موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعیة العامة عند إعداده.العامة خالل السنة المالیة المنتهیة، أو إضافة 

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

* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة، وحق مراقبة 
ورفع دعوى المســؤولیة على أعضــاء المجلس، وذلك بناًء على ما جاء بالنظام األســاســي أعمال مجلس اإلدارة 

للشركة. وله حق حضور الجمعیات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصویت على قراراتها، وكل ما جاء في 
  ٥٤المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة باألسهم) بالئحة حوكمة الشركات.

  
لب االطالع على التقاریر الســـــنویة للمســـــتثمرین من األشـــــخاص ذوي الصـــــفة االعتباریة * لم تقم أي جهة بط

  الذین یتصرفون نیابة عن غیرهم مثل صنادیق االستثمار.
  

* ال یوجد ترتیب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مســــاهمي الشــــركة عن أي حقوق في األرباح خالل العام المالي 
  ٥٥.م٢٠١٨

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٢٧الفقرة  - ٥٣
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)  –المادة الخامسة  - ٥٤

 ) من النظام األساسي لمجموعة فتیحي القابضة٣٤المادة       
  مجلس اإلدارة) الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر –) من المادة التسعون ٣٦الفقرة  - ٥٥
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وله  .على نصــیب من األرباح التي یتقرر توزیعها، وحق التصــرف في األســهم * للمســاهم الحق في الحصــول
حق االســــــتفســــــار وطلب معلومات بما ال یضــــــر بمصــــــالح الشــــــركة وال یعارض نظام الســــــوق المالیة ولوائحه 

 التنفیذیة.
  

 ي* ال توجد أیة اســـــــــتثمارات أو احتیاطیات أخرى تم إنشـــــــــاؤها لمصـــــــــلحة موظفي الشـــــــــركة خالل العام المال
 ٥٦.م٢٠١٨

  
  ٥٧* ال توجد توصیة من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعین من أجلها.

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

  أحدهم مع غیره.
  

ًا فیها، أو كانت هناك مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة * ال توجد أیة أعمال أو عقود تكون الشركة طرف
الشركة أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألیة شخص ذي عالقة بأي منهم غیر ما تم اإلفصاح عنه 

 بهذا التقریر.
 
  

  ٥٨على القوائم المالیة السنویة: تحفظاتأي 
  أمر آخر

سنة المالیة ، من قبل مراجع حسابات م٢٠١٧دیسمبر  ٣١المنتھیة في  تمت مراجعة القوائم المالیة للشركة لل
ً متحفظآخر أبدى رأیاً    .م٢٠١٨مارس  ٢٩ ھـ الموافق١٤٣٩رجب  ١٢ بتاریخ ا

  
 

   

                                         
  الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٣٨الفقرة  - ٥٦
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ٤١الفقرة  - ٥٧
 تقریر مجلس اإلدارة)الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في  –) من المادة التسعون ٤٠الفقرة  - ٥٨
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  أهداف المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة
 تحقیق الهدف األساسي للشركة المتمثل في تحقیق الربح. •
  العملیات المالیة للشركة.التأكد من توثیق كافة  •
 االلتزام بالمعاییر المحاسبیة في القیاس واإلفصاح. •
 حمایة السجالت المحاسبیة من وصول غیر المرخص لهم إلى هذه السجالت. •
 استخدام الوسائل الرقابیة التي تكفل محاسبة سلیمة عن العناصر المحاسبیة. •
  الذي تعمل فیه الشركة.االلتزام بالنظم واللوائح الساریة المنظمة للمجال  •
 االلتزام بتعلیمات الجهات الحكومیة والرقابیة التي تقوم بتنظیم السوق المالیة السعودیة. •
 االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا لنظام الحوكمة والنظام األساسي للشركة. •
 االلتزام بالسیاسات والقرارات اإلداریة المنظمة للعمل. •
  

  أهداف الرقابة الداخلیة
 من خالل: رفع الكفاءة التشغیلیة واالستخدام األمثل للموارد  -١

  تحقیق معدالت األداء التشغیلي المخططة. -
 تحقیق الهدف األساسي للشركة المتمثل في تحقیق الربح. -
 رفع معدالت األداء التشغیلي الفعلیة. -
ذا یعني ركة، وهتقلیل كل مصادر اإلسراف والتبذیر في الموارد المالیة واالقتصادیة المتاحة للش -

صراحة حمایة أصول الشركة من كل مصادر اإلسراف والغش ومجاالت نقص القیمة المتعمدة 
 وغیر المتعمدة.

 
 توفیر الدقة في البیانات المحاسبیة من خالل: -٢

  توثیق العملیات المالیة للشركة. -
 االلتزام بالمعاییر المحاسبیة في القیاس واإلفصاح. -
 من وصول غیر المرخص لهم إلى هذه السجالت.حمایة السجالت المحاسبیة  -
 استخدام الوسائل الرقابیة التي تكفل محاسبة سلیمة عن العناصر المحاسبیة. -
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 االلتزام باللوائح واألنظمة من خالل:  -٣

  االلتزام بالنظم واللوائح الساریة المنظمة للمجال الذي تعمل فیه الشركة -
 ابیة التي تقوم بتنظیم السوق المالیة السعودیة.االلتزام بتعلیمات الجهات الحكومیة والرق -

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

  االلتزام بالسیاسات والقرارت اإلداریة المنظمة للعمل. -

  
 ٥٩نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة

  :ة والتيیاللى السیاسات واإلجراءات التالرقابة الداخلیة ع نطاقمل تیش

تتعلق باالحتفاظ بالسGGGGجالت بالشGGGGكل الذي یضGGGGمن إتاحة معلومات تفصGGGGیلیة ودقیقة وتعكس بشGGGGكل  •

  جوھري حقیقة المعامالت والتصرفات في أصول الشركة.

ییر المعافق مع تعداد القوائم المالیة بما یإتوفر تأكیدات معقولة بأن تسGGGGGGجیل المعامالت  یسGGGGGGمح ب •

المحاسGGGبیة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السGGGعودیة والصGGGادرة عن الھیئة السGGGعودیة للمحاسGGGبین 

   .القانونیین

                   توفر تأكیدات معقولة فیما یتعلق بمنع أو الكشGGGGGGف في الوقت المناسGGGGGGGب لشGGGGGGراء غیر مرخص بھ  •

كن أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم التي یموسGGGتخدام أو التصGGGرف في أصGGGول الشGGGركة أو اال

  المالیة.

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

و في أ النظام غیر مالئم في هذا المجال، تجعلشاف المخاطر بسبب التغیرات في الظروف التي یمكن أن اكت
  .لتزام بالسیاسات واللوائحالحكم على درجة اال

  
  
  

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

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١٠الفقرة  - ٥٩
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تم مالحظة الحاجة إلى اتخاذ قرارات إداریة بشأن تطویر وتحسین إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بعدد من 

  ة.واألصول الثابتة والتقاریر المالیأهداف الرقابة الداخلیة، والمرتبطة بشكل أساسي بدورات عمل المخزون 
  
  

  ٦٠رأي لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة
ا یخص رًا جوهریًا یستلزم اإلفصاح عنها، فیمقصــو  هنــاك أن تعتقــد تجعلهــا أمــور أیــةاللجنة  انتباه یلفــت لــم

  لتقاریر المالیة.أنظمة الرقابة الداخلیة وما له صلة بإعداد ا
 التـي خاطـرالم عـن عـام تصـور وضـعمما یساعد على  بفعالیـة عمـلنعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة ی

  ها.عنـ فصـاحم یستلزم اإل٢٠١٨. وال توجد أیة أحداث جوهریة وقعت خالل عام الشـركة هاتواجـه قـد
  
  

  ٦١تقریر لجنة المراجعة
في تقریر لجنة المراجعة عن العام المالي المنصرم. وسیتم نشره مع الدعوة النعقاد الجمعیة فیما یلي نورد ما ورد 

 في هذا التقریر بإیداع نسخ كافیة من اإلدارة العامة وكذلك على الموقع اإللكتروني للشركة. كما سیقوم مجلس
 انعقاد التقریر أثناء . وسیتلىأیام على األقل بعشرة العامة انعقاد الجمعیة موعد قبل الرئیس الشركة مركز

  الجمعیة.
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١٠الفقرة  - ٦٠
 الئحة حوكمة الشركات (تقریر لجنة المراجعة) –الفقرة ب) من المادة الحادیة والتسعون  - ٦١
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 ٦٢ مجموعة فتیحي القابضةتقریر لجنة المراجعة لشركة 

املقدم للجمعية العامة، م٣١/١٢/٨٢٠١عن العام املا(ي املنت$# "ي   
 

  دارة:نبذة عن تشكيل لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس اإل 
  مجلس اإلدارة: أعضاءمن مستقلUن  تتألف لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء

 أعضاء اللجنة: •

 ).للجنة(رئيس ا األستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم -

 ).اللجنة(عضو  الدكتور/ إبراهيم حسن املدهون  -

 ).اللجنة(عضو  املهندس/ عبدامللك عبدهللا فتح الدين -
  

  -: املهام واملسؤوليات

ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة مة ال تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من س 
 : مهام اللجنة بصفة خاصة ما ي}ي تتضمنالرقابة الداخلية فwxا، و 

 :التقارير املالية  )أ
املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها ع}ى مجلس اإلدارة وإبداء رأ�wا والتوصية القوائم دراسة  -١

 وشفافي!wا.&ي شأ#wا؛ لضمان نزاه!wا وعدال!wا 
 .التحقق من التقديرات املحاسبية &ي املسائل الجوهرية الواردة &ي التقارير املالية -٢
 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة &ي الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة &ي شأ#wا -٣
  .يراه بشأ#wا ما إلقرار اإلدارة مجلس إ1ى وتوصيات مق0/حات من إليھ تتوصل ما رفع -٤
 املالية والشئون  األحوال ع}ى كبU/ة بصفة تؤثر ال67 األمور  بجميع علم ع}ى املجلس أن من التأكد  -٥

 .اإلدارية
 األعضاء مع معرفة ومتماشية مفهومة املعلومات أن من والتأكد نشره قبل السنوي  التقرير مراجعة -٦

 للشركة. املا1ي ع}ى املوقف تؤثر قد قانونية أية مسائل ومراجعة وعمليا<wا الشركة عن
  
  

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (تقریر لجنة المراجعة) –الفقرة أ) من المادة الحادیة والتسعون  - ٦٢
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 املراجعة الداخلية:  )ب
 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر &ي الشركة -١
 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فwxا -٢
 إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخ}ي واق0/اح مكافآتھ. جلس اإلدارة بتعيUن مدير التوصية مل -٣
 من مناسبة تمكن بطريقة تصميمها وفاعلية املنشأة، &ي الرقابية األنشطة تصميم كفاية من التحقق -٤

 . الرقابية األنشطة تنفيذ وفاعلية وقوعها فور  واكتشافها واألخطاء الغش وقوع من الحد
 أخرى  أي أمور  أو الشركة &ي تقع ال67 األخطاء أو بالغش العالقة ذات التق6PQ عمليات ع}ى اإلشراف -٥

 تقصwxا. أهمية اللجنة ترى 
واملزايا األخرى  والبدالت واملكافآت الشركة، &يالداخ}ى  املراجع لوظيفة ال0/شيح طلبات دراسة -٦

 . األكU/ مالءمة الشخص لھ، وترشيح املخصصة
راجع مأوصت لجنة املراجعة بدراسة تعيUن مكتب خارWي للقيام بأعمال املراجعة الداخلية أو تعيUن  -٧

 .للقيام بأعمال املراجعة الداخلية) KPMGم تعيUن السادة/ (٢٠١٨داخ}ي، وقد تم &ي عام 
 سال توجد توصيات للجنة املراجعة يوجد تعارض بي_wا وبUن قرارات مجلس اإلدارة، أو رفض املجل -٨

  األخذ wbا بشأن تعيUن مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أتعابھ وتقييم أدائھ.
 

  ج) مراجع الحسابات:
التوصية ملجلس اإلدارة ب0/شيح مراجdي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعاwbم وتقييم أداwcم، بعد  -١

  ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.ي!wم التحقق من استقالل
مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقديمھ أعماًال فنية أو إدارية مراجعة خطة  -٢

  تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئيا<wا حيال ذلك.
  .اإلجابة ع}ى استفسارات مراجع حسابات الشركة -٣
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاتھ ع}ى القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأ#wا. -٤
 .املناسب الوقت &ي استالمها ومناقش!wا يتم القانوني املحاسب توتوصيا مالحظات أن من أكدالت -٥
 ي.القانون املحاسب توصيات ع}ى اإلدارة رد من التأكد -٦

  

  
  ) ضمان االلXYام:د
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ#wا. -١
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  الp0ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من  -٢
مراجعة العقود والتعامالت املق0/ح أن تجر�wا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئيا<wا  -٣

  حيال ذلك إ1ى مجلس اإلدارة.
 وإبداء توصيا<wا  إجراء بشأ#wا إ1ى مجلس اإلدارة،اتخاذ رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة  -٤

  باإلجراءات ال67 يتعUن اتخاذها.
 

  :اجتماعات لجنة املراجعة) هـ
  ونوضح فیما یليونوضح فیما یلي  ،،اتاتاجتماعاجتماع) ) ٦٦((م عدد م عدد ٢٠١٨٢٠١٨في دورتها السابعة خالل العام المالي في دورتها السابعة خالل العام المالي   المراجعةالمراجعة  لجنةلجنةعقدت عقدت 
  ::اللجنة لهذه االجتماعاتاللجنة لهذه االجتماعات  أعضاءأعضاء  حضورحضور  موقفموقف

** هذا بخالف الزیارات المیدانیة للفروع واالجتماعات المعتادة مع بعض إدارات الشــركة (وخاصــة اإلدارة المالیة) للوقوف على أعمالها 
  من فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عملیات الجرد. 

  

  ٦٣رأي لجنة املراجعة "ي مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية "ي الشركة -و)
رًا جوهريًا يستلزم اإلفصاح ع_wا، فيما قصــو  هنــاك أن تعتقــد تجعلهــا أمــور  أيــةاللجنة  انتباه يلفــت لــم

  يخص أنظمة الرقابة الداخلية وما لھ صلة بإعداد التقارير املالية.
 ـر املخاط عـن عـام تصـور  وضـعمما يساعد ع}ى  بفعاليـة عمـلخ}ي للرقابة بالشركة ينعتقد أن النظام الدا

  ها.عنـ فصـاحم يستلزم اإل ٢٠١٨. وال توجد أية أحداث جوهرية وقعت خالل عام الشـركة هاتواجـه قـد التـي
بأعمال املراجعة ) للقيام KPMGم تم تعيUن السادة/ (٢٠١٨بناًء ع}ى توصية لجنة املراجعة خالل عام  *

  الداخلية.
  املراجعة رئيس لجنة        

  ماجد ضياء الدين كريم                               
    

                                         
 الئحة حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) –) من المادة التسعون ١٠المادة  - ٦٣

  العضو اسم
  

طبیعة 
  العضویة

  اجتماعات) ٦االجتماعات ( دعد
  االجتماع األول

 م٢٩/٠٣/٢٠١٨
  االجتماع الثاني

 م٢٢/٠٤/٢٠١٨
  االجتماع الثالث

  م١٠/٠٥/٢٠١٨
  االجتماع الرابع

  م١٤/٠٥/٢٠١٨
  االجتماع الخامس

  م٠٨/٠٨/٢٠١٨
  االجتماع السادس

  م٠٦/١١/٢٠١٨
 المجموع

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

 ٦       عضو م. عبدالملك عبداهللا فتح الدین
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  سابعًا: الموارد البشریة 
  

قامت المجموعة بتوظیف عدد من الكوادر الوطنیة تماشیًأ مع تطبیق قرار سعودة نشاط الذهب والمجموهرات 
  .أقسام المنتجات النسائیةفي مبیعات وظیفة ممثلي الوقرار تأنیث 

ساهمت المجموعة في توفیر العدید من الفرص الوظیفیة لمجموعة من الفتیات السعودیات وقامت بتدریبهن وقد 
في مجاالت المحاسبة ومبیعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالیة. فكان إلدارة الموارد البشریة دور كبیر في 

  بالشركة. توطین الوظائف
 توفیر فرص العمل للفتیات السعودیات، حیث قدمت العدید من الفرصوتعتبر مجموعة فتیحي القابضة من رواد 

  .الوظیفیة لعدد كبیر من الفتیات السعودیات وقامت بتدریبهن في العدید من المجاالت
في  ةلأهدافها المتمثفي مساعدة الشركة على تحقیق إحدى كذلك وقد قامت إدارة الموارد البشریة بدور كبیر 

مما  د البشریةوٕاعادة هیكلة الموار  ترشید اإلنفاق، فقامت بإعادة تحلیل وتقییم كافة الوظائف والعاملین بالشركة،
  رفع كفاءة التوظیف بالشركة.على إیجابي ر أثكان له 

  
  

    ٦٤تاسعًا: المسؤولیة االجتماعیة
  

فرص العمل للفتیات السعودیات، حیث قدمت العدید من تعتبر مجموعة فتیحي القابضة من رواد توفیر  -أ)
الفرص الوظیفیة لعدد كبیر من الفتیات السعودیات وقامت بتدریبهن في مجال المحاسبة والموارد البشریة 
والتسویق ومبیعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالیة. ویوجد عدد كبیر من المعارض للمجموعة بجدة 

 لبیع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهیة وأخرى لإلكسسوارات تعمل ة المنورة واألحساءوالریاض والخبر والمدین
  .%١٠٠بأیدي فتیات سعودیات بنسبة 

م في رعایة احتفالیة الیوم العالمي لإلعاقة ٢٠١٨وقد شاركت مجموعة فتیحي القابضة خالل العام المالي  -ب)
  عبر تقدیم هدایا عینیة. 

  ات للجمعیات الخیریة.المساهمات والتبرع -ج)
    

                                         
 حوكمة الشركات (اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة)الئحة  –) من المادة التسعون ١٣الفقرة  - ٦٤
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  عاشرًا: جدول األعمال 
 .٣١/١٢/٢٠١٨التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتهیة في  -)١
 .٣١/١٢/٢٠١٨ التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن السنة المالیة المنتهیة في -)٢
 .٣١/١٢/٢٠١٨التصویت على القوائم المالیة الموحدة عن السنة المالیة المنتهیة في  -)٣
 . ٣١/١٢/٢٠١٨في التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالیة المنتهیة  -)٤
 المالي العام من األول النصف عن مرحلیة أرباح من توزیعه تم بما ٦/١١/٢٠١٨ بتاریخ اإلدارة مجلس قرار على التصویت -)٥

 .سعوديلایر  ١٣،٧٥٠،٠٠٠ إجمالي وبمبلغ الشركة، رأسمال من %٢,٥ نسبته وبما ،الواحد للسهم هللة ٢٥ بواقع م،٢٠١٨
 للك هللة  ٢٥ قدرها م،٢٠١٨ المالي العام من الثاني النصف عن أرباح بصرف اإلدارة مجلس توصیة على التصویت -)٦

 %٢,٥ یمثل سعودي،لایر  ١٣،٧٥٠،٠٠٠ مبلغ م٢٠١٨ المالي العام من الثاني النصف عن التوزیع إجمالي یكون وهكذا. سهم
 للشركة عامةال الجمعیة انعقاد یوم بنهایة لألسهم المالكین الشركة لمساهمي األرباح أحقیة بأن علًما. للسهم االسمیة القیمة من

یتم اإلعالن وس .ةالجمعی انعقاد تاریخ یلي تداول یوم ثاني بنهایة المالیة األوراق إیداع مركز شركة لدى الشركة بسجالت والمقیدین
. وسوف یتم تحویل األرباح المستحقة للمستثمرین إلى حساباتهم الجاریة المربوطة تاریخ التوزیع في وقٍت الحقطریقة و عن 

 بمحافظهم االستثماریة.
م، بشكل نصف ٢٠١٩التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على مساهمي الشركة عن العام المالي  -)٧

سنوي أو ربع سنوي، مع تحدید تواریخ األحقیة والدفع وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة عن هیئة السوق المالیة، وذلك 
 .مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدیة وخططها التوسعیة واالستثماریةبما یتناسب 

 .م٢٠١٨ المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء مكافآة سعودي لایر) ٦٠٠،٠٠٠( مبلغ صرف على التصویت  -)٨
 المالیة وائمالق وتدقیق لمراجعة وذلك المراجعة؛ لجنة قبل من المرشحین بین من الحسابات مراجعي تعیین على التصویت -)٩

 .أتعابه وتحدید م،٢٠٢٠ عام من األول والربع م،٢٠١٩ المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع
لجدیدة عضائها للدورة اأوتحدید مهامها وضوابط عملها ومكافآت التصویت على تشكیل لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء  -)١٠

م. علمًا بأن المرشحین هم السادة: ٢٠٢٢إبریل  ٢١م ومدتها ثالث سنوات میالدیة تنتهي في ٢٠١٩إبریل  ٢٢ والتي تبدأ بتاریخ
 -٣غیر تنفیذي). -د./ إبراهیم حسن المدهون (عضو -٢مستقل). -د./ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي (رئیس اللجنة -١

 من خارج المجلس).-األستاذ/ عثمان ریاض محمد الحمیدان (عضو
التصویت على األعمال والعقود التي سوف تتم بین الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي عالقة) والترخیص  -)١١

ة یمثالن مجموعة فتیحي القابضة في مجلس إدار  بها لعام قادم، علمًا بأن عضوي المجلس د. محمد فتیحي والسیدة/ مها فتیحي
المركز الطبي الدولي، وستكون التعامالت عبارة عن مبیعات دون قیمة محددة، ودون شروط تفضیلیة، وقد بلغ إجمالي المعامالت 

لایر وهو  ملیون ٤,٦٧التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق وحتى نهایة الربع األول من العام المالي الحالي مبلغ 
 إجمالي قیمة بیع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فیها الشركة وتقوم ببیعها).

التصویت على األعمال والعقود التي سوف تتم بین الشركة وعضو مجلس اإلدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن  -)١٢
من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالیة  %٢٠فتیحي (طرف ذو عالقة)؛ حیث یمتلك الدكتور/ محمد فتیحي نسبة 
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م، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزایا أخرى نظیر إدارته لهذه الشركة خالل الثمینة المحدودة) والترخیص بها لعام قاد
 لایر سعودي. لف أ ٩٧٢م مبلغ ٢٠١٨العام المالي 

 ) من النظام األساس للشركة والخاصة بتوزیع األرباح.٤٤التصویت على تعدیل المادة رقم ( -)١٣
م ومدتها ٢٠١٩إبریل  ٢٢اإلدارة من بین المرشحین للدورة القادمة التي ستبدأ في  التصویت على انتخاب أعضاء مجلس -)١٤

 الخاص بالسیرة الذاتیة للمرشحین) ١م. (مرفق نموذج ٢٠٢٢إبریل  ٢١ثالث سنوات میالدیة تنتهي في 
  
  

  

  الختــــام
  

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

  على ما بذلوه من جهود وأداء طوال العام.
  

  .وكرم عطائه هنّ القدیر على توفیقه ومَ وختامًا، نشكر اهللا العلي 
  مجلس اإلدارة                           

  م٢٠١٩مارس     
  


