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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

                                          المحترمين              السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة
 ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
ارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أدائها يسر مجلس إد

 م.2017خالل العام المالي 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 يحفظه اهلليحفظه اهلل  سعادة الشيخ/  

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

                                          المحترمين                  السادة/ مساهمو شركة مجموعة فتيحي القابضة
 ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للمجموعة وكذلك أدائها 

 م.2017ي خالل العام المال
م بالنسبة لشركتنا عاماا انتقالياا، حيث مثل تحدياا على المدى القصير، خاصة بقطاع 2017لقد كان عام 

إلى مستقبل أفضل وأكثر  -بإذن اهلل-التجزئة، وكلنا ثقة باهلل بأن الجهود المبذولة والخطط الموضوعة ستقود 
 أماناا للشركة ومساهميها.

الكرام أن النشاط الرئيسي للشركة يتركز في العمل بمجال التجزئة في قطاع  وكما يعلم السادة المساهمون
 الرفاهيات وهي من القطاعات سريعة التأثر بأية متغيرات سلبية.

م، مقارنة بصافي 2017سعودي كما بنهاية العام المالي  لايرألف  702بلغ  ربحولقد سجلت الشركة صافي 
هللة  1كما جاءت ربحية السهم  .م2016اية العام المالي سعودي كما بنه لاير مليون 18.6خسارة بلغت 

 .م2016 المالي هللة للعام 34خسارة للسهم بلغت ، مقابل للسهم
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بشكل كبير خالل العام  ةالرفاهيسلع اإلنفاق الفردي على انخفضت المبيعات وجاء ذلك نتيجة لتراجع  ولقد
 م.2017

لك التحديات للحد من الخسائر الناجمة عن انخفاض وقد اتخذت إدارتنا إجراءات حاسمة في مواجهة ت
بنسبة  قامت بتخفيض المصروفاتالمبيعات والمحافظة على سير األعمال؛ فقامت بإغالق الفروع الخاسرة، و 

م بمصروفات إغالق الفروع 2017، على الرغم من تحميل عام م2016مقارنة بالعام المالي  10%
 ومخصصات انخفاض المخزون.

أن تستمر ، ونسعى الشركة ت بهاجراءات التي قمنا باتخاذها استجابة واقعية للظروف التي مر ومثلت اإل
 المتخذة على تحسين نتائج أعمالنا بإذن اهلل تعالى. اإلجراءات

ننظر للمستقبل القريب بتفاؤل، ونرجو تحسن الظروف المحيطة بشكل عام، حتى نتمكن من استكمال مسيرة 
 هلل.التطوير والنمو بإذن ا

عالمة تجارية سعودية األكثر  100" ضمن الـفتيحيومن الجدير بالذكر، أنه قد تم اختيار عالمتنا التجارية "
رواجاا حسب الدراسة التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بطلب من صحيفة 

 الوطن.
يذية وكافة العاملين بالشركة، أتوجه بالدعاء ونيابة عن إخواني وزمالئي في مجلس اإلدارة واإلدارة التنف

 وجزيل الشكر والعرفان إلى السادة مساهمي الشركة. واهلل ولي التوفيق. -حفظها اهلل–لقيادتنا الرشيدة 
 

 مع خالص تحياتي،

                                         
 رئيس مجلس اإلدارة        
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 المجموعةنبذة عن 
 

              جموعة فتيحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية شركة م
 4030085128هـ، والسجل التجاري رقم 1418رمضان  9بتاريخ  1058بموجب القرار الوزاري رقم 

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

م، وهو االسم العريق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية 1907إلى العام  يعود اسم فتيحي
قمشة من من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني والمالبس الرجالي والنسائي واألطفال واأل

 . أجود وأفخر الخامات
 

                    ،فتيحياسم  تحملفروع قطاع التجزئة )وقد توسعت المجموعة في المجاالت التي تعمل فيها، فلديها 
مو  وقطاع االستثمار من خالل )شركة صدوق  (،ومملوكي، ولوباناشيه ،وتاتو تاتي، وبيبي فتيحيفتيحي،  ا 

مستشفى المركز العالمية لالستثمارات القابضة(، إلى جانب االستثمار في القطاع الطبي عبر مساهمتها في 
 بجدة.الطبي الدولي 

  
 ويبلغ رأسمال داخل المملكةكما توجد بعض الفروع األخرى  وتتركز معارض التجزئة في جدة والرياض

 مليون سهماا.  55 ال مقسمة إلىـمليون ري 550مجموعة فتيحي القابضة 
 

م. ويدير 2000وشركة مجموعة فتيحي القابضة مسجلة في سوق األوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام 
المجموعة مجلس إدارة مؤلف من شخصيات بارزة ذات خبرة عالية في المجاالت المالية واإلدارية والتجارية. 

ستراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها واغتنام الفرص االستثمارية لتعظيم حقوق ك المجموعة رؤية اوتمتل
 المساهمين وزيادة الربحية.
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 1عةأولا: األنشطة الرئيسية للمجمو 
 

 2على ما يلي:وأغراضها تشتمل األنشطة الرئيسية للمجموعة 
 

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

 .المالية راقاألو  من وغيرها األسهم في أموالها استثمار (2

 . نشاطها باشرةلم الالزمة والمنقوالت تراالعقا امتالك  (3

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

 
 من الجهات زمةالال التراخيص على الحصول وبعد المتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 وجدت. إن المختصة

 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 1الفقرة  - 1

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

 
 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط

 %79.66 154،852،479 التجزئة نشاط
 %20.34 39،537،270 الستثمارنشاط 

 %100 194,389,749 اإلجمالي
 

 

 

 ( وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:1لرئيسية للشركة التابعة )وصف األنشطة ا

 مجموعة فتيحي القابضة 

بيع وشراء المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والمجوهرات، والمالبس الجاهزة واألقمشة  التجزئة:نشاط 
 تجات الجلدية والشوكوالته.واإلكسسوارات والتحف والهدايا وأدوات المائدة ومفارش السرر والمن

المشاركة بتأسيس الشركات واالستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من اإلدارة والسيطرة : الستثمارنشاط 
 على تلك الشركات.

 
 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط

 %59.80 116،247،901 التجزئة نشاط 
 %15.42 29،976،500 الستثمار نشاط 

 %75.22 146,224,401 اإلجمالي
 

 

 .حالياً على هيكلة شركاتها التابعة بما يتفق مع توجهها االستراتيجيتعمل الشركة ومن الجدير بالذكر أن 
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 :وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج (2وصف األنشطة الرئيسية للشركة التابعة )

 ةشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدود
 بيع وشراء المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والمجوهرات. :التجزئةنشاط 

 
 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط

 %16.91 32،875،000 التجزئة نشاط
 %16.91 32,875,000 اإلجمالي

 

 

 :وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج (3وصف األنشطة الرئيسية للشركة التابعة )

 شركة محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة"
  .تجارة الجملة والتجزئة في اإلكسسوارات والساعات :التجزئةنشاط 

 
 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط

 %2.95 5،729،578 التجزئة نشاط
 %2.95 5,729,578 اإلجمالي
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 :أثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائجوت (4وصف األنشطة الرئيسية للشركة التابعة )

 شركة صدوق العالمية لالستثمارات القابضة "ذات مسئولية محدودة"
المشاركة بتأسيس الشركات واالستثمار فيها بنسبة تمكن الشركة من اإلدارة والسيطرة  :الستثمارنشاط 

 على تلك الشركات.
 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط

 %4.92 9،560،770 الستثمارط نشا
 %4.92 9,560,770 اإلجمالي
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 3المجموعة ةستراتيجيا ثانياا:
 

 ستراتيجية العامة للمجموعة في ثالثة محاور رئيسية:تتلخص ال
 

 ور األول:ـالمح
عدادها لتحقيق األهداف والخطط الم ستقبلية،               يتمثل هذا المحور في تطوير البنية التحتية للمجموعة وا 

دارية من خالل استقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير الهيكل اإلداري ووضع أنظمة إ
 ستراتيجي للمجموعة.حديثة تتماشى مع التوجه اال

 

 
  المحور الثاني:

فظة على عمالئنا التركيز على األنشطة الرئيسية والعمل علي تحسين وتطوير القنوات البيعية والمحا
 واستهداف عمالء جدد من خالل تقديم خدمة مميزة بتقديم أفضل وأرقى المنتجات والخدمات.

 
  المحور الثالث:

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

 
 

                                         
الئحة حوكمة  –( من المادة التسعون 16الفقرة  -قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة(  –( من المادة الثالثة واألربعون 2الفقرة  - 3

 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الشركات 
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 4المحتملة والمخاطر ستقبليةالم التوقعات ثالثاا:

 
 التوقعات المستقبلية ألعمال المجموعة

، ةالحالي االقتصاديةع األخذ بعين األعتبار الظروف متسعى المجموعة حالياا للتركيز على أنشطتها الرئيسية 
الممكنة  اغتنام كافة الفرص االستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة اإلمكانات المادية والبشرية محاولةو 

 لتحقيق هذا الهدف. 
 

 5المخاطر المحتملة
 ةالمخاطر التشغيلي -أ

 
  حةبغير المر  األنشطةالفروع و 

سم تجاري وفرع ومنطقة. ابعمل دراسة مفصلة عن األداء الخاص بكل  المجموعة إدارةبشكل دوري تقوم 
تشير إلى بعض التوقعات ، و هوتظهر هذه التقارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع على حد

التي يمكن العمل بناءاا عليها. ومع ذلك قد ال تحقق بعض الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية 
كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد 

عض هذه الفروع لتحقيق األهداف العامة للشركة وأهمها تضطر الشركة إلغالق أو إحداث تعديالت على ب
 .غير المربحةفروع الم إغالق مجموعة من 2017وقد تم بالفعل خالل عام  زيادة المبيعات والربحية.

 
  :وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة

ثلـــة فـــي الـــذهب خـــالل التركيـــز علـــى األنشـــطة الرئيســـية المتمتقـــوم الشـــركة حاليـــاا بإعـــادة هيكلـــة أعمالهـــا مـــن 
والمجوهرات واألنشطة األخرى المكملة وكذلك التركيز في استثماراتها على القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي 

 والزراعي.
                                         

  –قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة(  –( من المادة الثالثة واألربعون 2الفقرة  - 4

 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 16الفقرة      
  –)متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( قواعد التسجيل واإلدارج  –( من المادة الثالثة واألربعون 3الفقرة  - 5

 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 17الفقرة      
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ـــى تحقيـــق أهـــداف المجموعـــة  ـــة شـــركاتها التابعـــة للوصـــول إل ـــك، تقـــوم المجموعـــة بإعـــادة هيكل وفـــي إطـــار ذل
 االستراتيجية. 

 
 المخزون

بشكل التي يمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة - إن من ضمن أهم المخاطر
عدم قدرة تلك الشركات على تسويق بضائعها، حيث أن المخزون  -بشكل خاص بضائع الرفاهيةعام، و 
تقدير قيمة الزائد يجمد جزءاا من رأس المال ويؤثر سلباا على هامش الربحية. وتقوم الشركة بو الراكد أ
ض في قيمة المخزون بناءاا على الخبرات المتراكمة وتحليل أعمار المخزون والحالة الراهنة له، االنخفا

الفرق بين تكلفة المخزون وقيمته السوقية المقدرة، وفي حال جاءت الظروف  قيمة ويساوي هذا التخفيض
ون مرة أخرى حيث أن الفعلية المستقبلية أقل من توقعات اإلدارة، يمكن أن يتم اللجوء إلى تخفيض المخز 

التقديرات واالفتراضات التي يتم االستناد إليها في تقدير قيمة االنخفاض في المخزون قد تتغير من فترة 
 ألخرى وفقاا ألية مستجدات مستقبلية.

 
 المخاطر المتعلقة بالتوسع الجغرافي

دية وكذلك طرح أسماء افتتاح المزيد من الفروع داخل المملكة العربية السعو  المجموعةخطط من ضمن 
يجاد  المجموعةتجارية جديدة. وتعتمد قدرة  في إدارة هذا التوسع على قدرتها على التخطيط والمتابعة وا 

المواقع المناسبة للفروع واالستمرار في تطبيق وتطوير األنظمة التشغيلية والمالية ونظم الحاسب اآللي، 
دارة مواردها البشرية أن لدى الشركة القدرة على تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف طالما  ،وتوفير وتدريب وا 
وكذلك التكاليف اإلدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الفروع  ،التأسيس واإلنتاج والتوزيع والتسويق

ولكن في الوقت الحالي تفضل الشركة التأني الشديد قبل القيام بعملية التوسع الجغرافي وذلك نظراا  الجديدة.
 لظروف السوق غير المواتية.

 
 المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئوليها التنفيذيين وكبار موظفيها  المجموعةيعتمد أداء 
بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي  مجموعةاآلخرين. ويتوقف األداء المستقبلي لل

الت العالية وكذلك القدرة على االحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي، الكفاءات والمؤه
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على مثل هؤالء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة على استمرارية تطبيق 
د من آثار فقدان ستراتيجيات الموارد البشرية وأفضل الممارسات من أجل تقليل تسرب الموظفين منها للحا

الموظفين الرئيسيين. ولكن على أية حال، ال توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال 
عدم تمكنها من اجتذاب وتطوير واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى 

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

دروا بموظفين آخرين مؤهلين. وتسعى الشركة دائماا الستقطاب موظفين مؤهلين عن هؤالء الموظفين الذين غا
ومحترفين باإلضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا 

 بالشركة.

 مخاطر الستثمار  -ب

هم بالســوق والحصــول علــى توزيعــات رتفــاع فــي قيمــة تلــك األســاالن لالســتثمار فــي األســهم مزايــا عديــدة مثــل إ
 -جوانب من المخاطر كما يلى : عدة تكمن في انقدية منها، إال أن مخاطره

 
 ةمخاطر اقتصادي  -1

مسـتوى مؤشـرات األسـهم  يتكمن في انخفاض القيمة العادلة لألسهم المستثمر فيهـا نتيجـة للتغيـرات فـ
 يسـواق التـاأل يفـ االقتصـادية ةت بالحالـل تلـك الشـركاعمـاأوكـذلك تـأثر نتـائج واألنشـطة االقتصـادية 

 ها. فيتعمل 

 

  العملة مخاطر  -2

ــ  هبســعر صــرف الجنيــ ســوق المــال المصــري يفــ للبيــع لــدى الشــركة ةتثمارات المتاحــاالســ ةثر قيمــأتت
ممـا قـد يكـون لـه أثـر مـن فتـرة ألخـرى  -ال السـعوديـوبالتـالي الريـ-مقابل الـدوالر األمريكـي  يالمصر 

 .االستثمارات سلبي على قيمة تلك
 

 سعارمخاطر تقلبات األ  -3

 ماراتيوجـد للشـركة اسـتث حيث تخضع االستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة لمخاطر أسعار األسهم
 .المصري مالفي سوق الفي سوق المال السعودي، وكذلك 
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  :ر أخرىمخاط -جـ

فقد تتأثر المالءة المالية للعمالء  ؛بشكل مباشر بالحالة االقتصادية في المملكة لمجموعةيرتبط أداء ا -(1
 االقتصاد وتراجع االستهالكي اإلنفاق حجم في الكبير االنخفاض نتيجة المستهدفين بتلك الحالة االقتصادية

 عموماً.
وتقوم الشركة لتحقيق هذا الهدف بالكثير من  ،بقدرتها على زيادة المبيعات لمجموعةايرتبط نمو  -(2

نتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار التأجير ومناقشة األسعار والمدد والشروط األنشطة مثل التخطيط وا
وربطها بالمقر الرئيسي.  حاسب ااّلليوتأسيس أنظمة ال اقع وتجهيزهاوتهيئة المو  ،األخرى بالعقود المبرمة

بكل هذه األنشطة وعليه، فإن نجاح الشركة في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل كبير بقدرتها على القيام 
 بنجاح.

على توفير الموارد البشرية في الوقت المناسب  على االستمرار في النمو أيضاا  لمجموعةاترتبط قدرة  -(3
 وتدريبها للوفاء باحتياجات المعارض الجديدة واستقطاب الكفاءات اإلدارية والخبرات الالزمة.

وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة للتذبذب من يتأثر حجم مبيعات وربحية الشركة بتوقيت المواسم  -(4
 .ةحدفترة إلى أخرى خالل السنة الوا

تعمل الشركة في بيئة تنافسية عالية حيث يعمل الكثير من مؤسسات التجزئة والجملة في نفس  -(5
ليس فقط على قدرتها على  ،المجاالت التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو الشركة ومستويات أرباحها

 ها التنافسي المتقدم.عولكن على الحفاظ على موق ،منافسة بنجاحال

الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب اآللي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها تعتمد  -(6
مرتبط باستمرار عمل تلك األنظمة  ن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرض  إوسجالتها المالية ف

 بكفاءة.

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

ية التي يعمل بها السياسي في بالدهم، ولهذا تسعى الشركة دائماا لتوسيع قاعدة الموردين والمناطق اإلقليم
 هؤالء الموردين للحد من هذه المخاطر قدر المستطاع.

 المعارض التجارية. قرار تخفيض ساعات عملتطبيق الشركة أيضاا في حال مبيعات قد تتأثر  -(8
 تأثر المنطقة باألحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبالا على أنشطة الشركة بشكل عام. -(9
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 عار إيجارات العقارات بالمملكة مما قد يؤدي إلى زيادة إيجارات معارض البيع.ارتفاع أس -(10
 خرى.أرسوم أو ضرائب  ةفرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة أو أي -(11
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 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
 إدارة المخاطر لجنة أولا: مهام

 تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:
ضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، و  -1

 والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءاا على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز  -2

 ركة له.الش
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها  -3

 خالل اإلثني عشر شهراا القادمة.
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر  -4

 أوجه القصور بها. التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد
إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات  -5

 التحمل على سبيل المثال.
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه االمخاطر، ورفعها إلى  -6

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

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

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

 

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

 المخاطر.
 لها. الحماية وتقديم الشركة وأنشطة االستراتيجية األهداف تجنب ما يهدد -
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بهدف الحد من أثر تلك  الشركة وذلك أنشطة المتعلقة بجميع المخاطر وتطوير أنظمة إدارة تنسيق -

 المخاطر.
األجل القصير والطويل، مع  فى وربحية الشركة أصول قيمة زيادة أجل من اريةاالستثم اقتناص الفرص -

 إيجاد توازن بين العائد والمخاطر.

 

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

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

 أي أسلوب آخر تراه الشركة.

 

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

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

 

 خامساا: طرق إدارة المخاطر وتوجيهها
 قبول الخطر. -

 مشاركة الخطر مع أطراف أخرى. -

 إنهاء الخطر. -

 تمويل الخطر. )التأمين( -

 تنويع المخاطر. -

 

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

 أقسامهم ومناقشتها.

 للشركة. العامة المخاطر إدارة تلتزم الشركة بتطبيق سياسة -

 

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

 تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة للشركة. -

 كة على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر.تحديد قدرة الشر -

 

 ثامناا: تقوم لجنة إدارة المخاطر بما يلي:
 عمل تقييم سنوي لنظام إدارة المخاطر بالشركة. -
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 تلك مع التعامل على الشركة وقدرة وأولويته الخطر طبيعة في تحدث التي تحديد التغيرات -

 المتغيرات.

ن والمراجعين الداخليين واألشخاص اآلخرين بالرقابة تحديد جودة وحجم أنشطة األعضاء التنفيذيي -

 الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

 

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

ين عن المعلومات المتعلقة بأية مخاطر يفصح مجلس اإلدارة في التقرير السنوي المقدم للمساهم -

تواجهها الشركة )سواءاً أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة 

 هذه المخاطر ومراقبتها.
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 األداء المالي رابعاا:
 
 

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

  البيان
 م2017

IFRS 

 م*2016

IFRS 

 * م2015

بعد إعادة 
 التبويب

 م2014

 
م2013  

 يراد النشاطإ
 164,285 176,728 265,957 322,085 261.636 

 تكاليف النشاط
 

(86,032) (105,144) (136,141) (155,542) (125,917) 

 166,543 129,816 71,583 78,252 مجمل ربح النشاط
 

135.719 
 

 
 إدارية وعمومية ة وتسويقي مصاريف

 

(101,210) (113,027) (118,728) (115,663) 
 
(93,717) 
 

 
 األخرى)المصروفات( يرادات صافي اإل

 

493  533  1,515 972 1.159 

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة 
 - 25,717 35,894 29,311 30,105 زميلة  

 (7,104) (7,201) (6,417) (6,636) الزكاة
 
(7,198) 
 

 (318) (736) (585) (302) قوق األقليةح
 
(248) 
 

 

 الدخل )الخسارة(صافي 
 

702 (18,602) 40,560 70,147 35,715 

 وكذلك إعادة تبويب لبعض أرقام سنوات المقارنة. م.2017عام لتتفق مع عرض م وذلك 2016* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام 
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  )مقارنة األصول والخصوم( قائمة المركز المالي )باأللف لاير(:

 البيان 
 م2017

IFRS 

 م*2016

IFRS 

 * م2015
بعد إعادة 
 التبويب

  م2014
 

م2013  

 313,386 300,966 320,453 267,879 288,258 موجودات متداولة

 49,641 52,591 53,468 29,471 30,717 مطلوبات متداولة

 263,745 248,375 266,985 238,408 257,542 س المال العاملأر 

 344,314 411,875 388,118 365,885 366,370 الموجودات غير المتداولة ) طويلة األجل(

 115,375 118,887 113,880 103,098 82,871 وتحت التنفيذ الثابتة الموجودات

 773,075 831,728 822,451 736,861 737,499 إجمالي الموجودات

 49,641 52,591 53,469 29,471 30,717 المطلوبات المتداولة

 18,258 20,897 20,418 20,099 15,853 غير المتداولة المطلوبات 

 67,899 73,488 73,887 49,569 46,569 إجمالي المطلوبات

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

 155,176 208,240 198,561 137,292 140,930 المبقاةالحتياطيات واألرباح 

 705,176 758,240 748,561 687,292 690,930 حقوق المساهمين

 773,075 831,728 822,451 736,861 737,499 وحقوق المساهمين المطلوباتإجمالي 

 م. وكذلك إعادة تبويب لبعض أرقام سنوات المقارنة.2017عام لتتفق مع عرض م وذلك 2016* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام 
 
 



 

 

 

 

 

 

 25 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 

  6:الدخلصافى و  لخص النتائج التشغيلية والعملياتم

 البيان

 م2016 م2017  
 التغير )%(

النسبة من  المبلغ
النسبة من  المبلغ اإليرادات )%(

 اإليرادات )%(
%100 198,653 النشاط اتيرادإ  217,294 100% -8.6% 

2578،2 مجمل ربح النشاط  40%  71,583 35% 9.3% 
(22،958) العمليات الرئيسية)الخسارة( الدخل من   -12%  (41,444) -20% -44.6% 

 م. وكذلك إعادة تبويب لبعض أرقام سنوات المقارنة.2017عام لتتفق مع عرض م وذلك 2016* تم إعادة عرض القوائم المالية لعام 
 

 
 22.9الي الح عامالتشغيلية خالل ال خسائربلغت التحقيق  م:2017عام خالل نتائج العمليات التشغيلية 

بشكل  ذلكيعود و  .%44.68قدره  نخفاضمليون لاير للعام السابق، وذلك با 41.4لاير، مقابل خسائر  مليون
 رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب اإليجابية والسلبية التالية:

 
 الجوانب اإليجابية 

 الحالية الفترة لخال %27.7 بنسبة طفاءواإل اإلهالك بدون واإلدارية البيعية المصاريفانخفاض 
 العام خالل االستثماراتمن  ربح صافيعلى تحقيق   عالوة السابق، العام من المماثلة بالفترة مقارنة
 .السابق للعام لاير مليون 18.6 خسارة صافي مقابل لاير، مليون 9.4بلغ  الحالي

 
 الجوانب السلبية 

لسلع الكمالية بشكل عام، نتيجة انخفاض المبيعات نظراا للتأثر في سوق المجوهرات والذهب وا -أ
بلغ إجمالي المبيعات . حيث االنخفاض الكبير في حجم اإلنفاق االستهالكي وتراجع االقتصاد عموماا 

مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك  195.4مليون لاير، مقابل  154.8خالل الفترة الحالية 
 .%20.71بانخفاض قدره 

 6.1 مقابل لاير، مليون 14.3 ليبلغ الحالي العام خالل الحركة بطيئة ضاعةب مخصصزياده   -ب
  . %134.4 قدره بارتفاع وذلك السابق، للعام لاير مليون

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 6الفقرة  - 6

 ئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(ال –( من المادة التسعون 20الفقرة      
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 19.4 مقابل لاير، مليون 23.6 ليبلغ الحالي العام خاللمصروفات االستهالكات واألطفاءات  ارتفاع -ج
  . %21.6 هقدر  بارتفاع وذلك السابق، للعام لاير مليون
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 7المجموعة ومطلوبات موجودات -ب
موجودات  %39م، منها 31/12/2017مليون لاير كما في  737.6بلغ إجمالي موجودات المجموعة 

مليون ريـال، لتعكس قدرة  30.7مليون ريـال، مقابل مطلوبات متداولة بمبلغ  288.3متداولة قيمتها 
 جل.المجموعة على مواجهة التزاماتها قصيرة األ

 

مليون لاير في  49.6م، مقارنة بــ 2017مليون لاير في نهاية عام  46.6كما بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة 
 من إجمالي الموجودات. %6.3. كما بلغ إجمالي المطلوبات %6م، وبنسبة انخفاض 2016نهاية عام 

 
 

 

 )باللف اللاير( المجموعة ومطلوبات موجوداتمقارنة 

 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الئحة حوكمة  –( من المادة التسعون 18الفقرة  -قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة(  –( من المادة الثالثة واألربعون 4الفقرة  - 7

 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الشركات 
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 لف لاير()باأل لى المطلوبات المتداولة إوجودات المتداولة نسبة مقارنة الم
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 8نتائج األعمال -جـ

 لف لاير()باأل عمال مقارنة نتائج األ

 
 

 

 

خالل عام مليون لاير  18.6 بلغ خسارةصافي مقابل  ،الـري لفأ 702م 2017عام خالل  الربحبلغ صافي 
 لجوانب اإليجابية والسلبية لألنشطة التشغيلية.لى محصلة الفرق بين اإذلك يعود  .م2016

 
 الجوانب اإليجابية 

 الحالية الفترة خالل %27.7 بنسبة طفاءواإل اإلهالك بدون واإلدارية البيعية المصاريفانخفاض 
 العام خالل االستثماراتمن  ربح صافيعلى تحقيق   عالوة السابق، العام من المماثلة بالفترة مقارنة
وكذلك ارتفاع  السابق للعام لاير مليون 18.6 خسارة صافي مقابل لاير، مليون 9.4 بلغ  الحالي
 مقابل لاير، مليون بلغ 30.1 الحالي العام خالل زميلة شركات أعمال نتائج أرباح من الشركة حصة
 .%2.7 قدره بارتفاع وذلك السابق، للعام لاير مليون 29.3

 
                                         

 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 6الفقرة  - 8
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 الجوانب السلبية 

للتأثر في سوق المجوهرات والذهب والسلع الكمالية بشكل عام، نتيجة  انخفاض المبيعات نظراا  -ت
بلغ إجمالي المبيعات . حيث االنخفاض الكبير في حجم اإلنفاق االستهالكي وتراجع االقتصاد عموماا 

مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك  195.4مليون لاير، مقابل  154.8خالل الفترة الحالية 
 .%20.71نخفاض قدره با

 6.1 مقابل لاير، مليون 14.3 ليبلغ الحالي العام خالل الحركة بطيئة بضاعة مخصصزياده   -ب
  . %134.4 قدره بارتفاع وذلك ، السابق للعام لاير مليون

 للعام لاير مليون 6.4 مقابل لاير، مليون 6.6 ليبلغ الحالي العام خالل الزكاة مخصص ارتفاع -ج
  . %3.1 قدره بارتفاع ذلكو  السابق،

 19.4 مقابل لاير، مليون 23.6 ليبلغ الحالي العام خاللمصروفات االستهالكات واألطفاءات  ارتفاع -د
  . %21.6 قدره بارتفاع وذلك السابق، للعام لاير مليون
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 9المبيعات -د
 مقارنة المبيعات

 

  
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 6الفقرة  - 9



 

 

 

 

 

 

 32 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 10:(بياني رسم شكل في) الشركة وخصوم ولأص أو األعمال نتائج مقارنة • 

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان
388,419 *اإليرادات  572,062  303,366 348,774 262,795 

(107،846) تكاليف اإليرادات  (119،444) (125،929) (122،767) (100،915) 

5278،2 مجمل الربح   71،583 129،816 166،543 135،719 

(18،602) 702 صافي الدخل  40،560 70،147 35،715 

يرادات االستثمارات واإليرادات األخرى.  * تتضمن اإليرادات المبيعات وا 
 

 

                                         
 ت تقرير مجلس اإلدارة(قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبا –( من المادة الثالثة واألربعون 6الفقرة  - 10
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 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البيان
258،882 األصول المتداولة  267،879 320،453 300،966 313،386 

355،494 األصول غير المتداولة  983،684  501،995 530،762 459،689 

613،377 إجمالي األصول   861،367  822،448 831،728 773،075 

717،30 الخصوم المتداولة  29،471 53،469 52،591 49،641 

 18.258 20.897 20.418 20.099 15.853 المتداولةغير الخصوم 

 705.176 758.240 748.561 687.292 691.043 حقوق المساهمين

499،377 إجمالي الخصوم  861،637  822،448 831،728 773،075 
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  11:ويوضح الجدول التالي تحليل المبيعات حسب األنشطة
 

 السنة
 

 البيان
 باأللف لاير

 اإلجمالي خارج المملكة السعودية

 130،240 1،079 129،160 مجوهراتمبيعات الذهب وال م2017
 24،613 - 24،613 رىــأخمبيعات 

 154,852 1,079 153,773 اإلجمالي 

م6201   
 148.701 114 148.587 مجوهراتمبيعات الذهب وال

 46.659 - 46.659 رىــأخمبيعات 
 195.360 114 195.246 اإلجمالي 

 
 

   12يوضح الجدول التالي تأثير كل نشاط على إجمالى اإليرادات:كما 
 

 البيان
 م2017

 ألف لاير
 م2016

 ألف لاير

 195,360 154,852 إيرادات النشاط التجاري

 10,679 39,538 إيرادات نشاط االستثمار

 206,039 194,390 إجمالى اإليرادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 15الفقرة  - 11
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 15الفقرة  - 12
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 13تتألف قطاعات الشركة مما يلي:
 

 (لاير)األرقام باأللف 
  م2017

 النشاط التجاري
 

 النشاط الستثماري
 

 النشاط العقاري
 

 اإلجمالي
     باأللف لاير سعودي

 194.390  -  39.537  154.852  إيرادات

 108.357  -  39.537  68.820  مجمل ربح النشاط

  702  -  39.537  (38.835)  صافي ربح السنة
 737.613  69  366.484  371.060  الموجودات

 46.569  -  -  46.569   المطلوبات

 
 (لاير)األرقام باأللف 

  م2016
 النشاط التجاري

 
 النشاط الستثماري

 
 العقاري النشاط

 
 اإلجمالي

     باأللف لاير سعودي
 206.039  -  10.679  195.360  إيرادات

 111.602  -  10.679  90.215  مجمل ربح النشاط

 (18.016)  -  10.679  (28.695)  صافي ربح السنة

 736.861  69  365.885  370.907  الموجودات

 49.569  -  -  49.569  المطلوبات

 
 
 

                                         
 فصاح في تقرير مجلس اإلدارة(الئحة حوكمة الشركات )اإل –( من المادة التسعون 15الفقرة  - 13
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  14كما يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي للمبيعات:

 البيان

 م2017
 ألف لاير

 م2016
 ألف لاير

 123.717 99.583 مبيعات المنطقة الغربية

 66.495 51.853 مبيعات المنطقة الوسطى

 5.033 2.337 مبيعات المنطقة الشرقية

 114 1.079 خارج المملكة

 195.360 154.852 إجمالى المبيعات

 
 
 

 15ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لإليرادات:

 البيــان
 م2017
 ألف لاير

 م2016
 ألف لاير

   إيرادات قطاع التجزئة

 195.246 153.773 المملكة العربية السعودية 

 114 1.079 خارج المملكة

 195.360 154.852 اإلجمالى

   إيرادات قطاع االستثمار

 29.311 29.977 سعودية المملكة العربية ال

 (18.632) 9.561 جمهورية مصر العربية

 10.679 39.537 اإلجمالى

 206.039 194.390 إجمالى اإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 5الفقرة  - 14
  –قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة(  –( من المادة الثالثة واألربعون 5الفقرة  - 15

 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –ن ( من المادة التسعو19الفقرة       
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 السنة
 مجموعة فتيحي القابضة – (1التابعة ) التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

 المجموع استثمارات داخل المملكة المنطقة الوسطى –مبيعات  المنظقة الغربية –مبيعات 
 146,353,070 30,105,168 41,124,846 75,123,056 م2017

 175,522,893 29,311,105 51,183,510 95,028,278 م2016

 

 السنة
 شركة السلع الكمالية الثمينة –( 2التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )

 المجموع خارج المملكة المنطقة الشرقية ىالمنطقة الوسط المنطقة الغربية
 32,875,000 1,079,267 2,336,950 10,728,080 18,730,703 م2017

 32,920,572 114,100 3,661,950 11,821,144 17,323,378 م2016

 
 

 السنة
 شركة محبات التجارية –( 3التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )

 المجموع المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى ةالمنطقة الغربي
 5,729,578 - - 5,729,578 م2017

 16,227,170 1,371,149 3,490,822 11,365,199 م2016

 
 

 السنة
 شركة صدوق  – (4التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )

 المجموع داخل المملكة خارج المملكة
 9,560,769 - 9,560,769 م2017

 18,631,906- - 18,631,906- م2016
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 ايرادات الستثمارات و توزيعها الجعرافي –رسم بياني يوضح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رسم بياني يوضح التوزيع الجغرافي للمبيعات داخل المملكة وخارجها
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 (لاير)األرقام باأللف    ت أعلنتها الشركة:و أي توقعاتشغيلية عن نتائج السنة السابقة أالفروقات الجوهرية في النتائج ال
 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2016 م2017 البيان

285.164 المبيعات/اإليرادات  728.176  443.12  7.04%  

(032.86) تكلفة المبيعات/اإليرادات  (144.105)  (145.19)  18.21%  

522.78 مجمل الربح  583.71  (702.6)  9.36%  

598.30 أخرى-إيرادات تشغيلية   844.29  198.6  15.28%  

(846.107) أخرى-مصروفات تشغيلية  (444.119)  (351.23)  19.55%  

(602.18) 702 الربح )الخسارة(  (038.24)  304.05%  

 
 



 

 

 

 

 

 

 40 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

  16نتائج أعمال قطاعات المجموعة:
الكماليـة الثمينـة المحـدودة تتركـز فـي إن أنشطة الشركة األم )شركة مجموعة فتيحـي القابضـة( والشـركة التابعـة شـركة تجـارة السـلع 

تجارة الذهب والمجوهرات والسلع الثمينة والمالبس والمفروشات واإلكسسوارات. ويتمثـل نشـاط شـركة صـدوق لالسـتثمارات القابضـة 
شـــاطها فــي األنشــطة االســتثمارية، بينمــا يتمثـــل نشــاط شــركة مــدماك الخليجيـــة لالســتثمار العقــاري فــي النشـــاط العقــاري )لــم تبــدأ ن

التشــغيلي بعــد(، ويتمثــل نشــاط شــركة محبــات التجاريــة فــي تجــارة التجزئــة فــي اإلكسســوارات والســاعات، كمــا يتمثــل نشــاط شــركة 
تـوطين السـعودية للصـيانة والتشـغيل فـي تقـديم خـدمات الصـيانة العامـة وصـيانة المكيفـات والحاسـبات والنظافـة والتشـغيل للمصــانع 

 وصيانة األالت والمعدات والمركبات )لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد(.والشركات والمباني والمحالت 
 
 
 
 
 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 1الفقرة  - 16
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 17أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:ويوضح الجدول التالي  
شركة صدوق العالمية  

 لالستثمارات القابضة 
 "ذات مسئولية محدودة"

ارية شركة محبات التج
 "ذات مسئولية محدودة"

شركة تجارة السلع الكمالية 
 الثمينة المحدودة

 "ذات مسئولية محدودة"

شركة مدماك الخليجية 
 لالستثمار العقاري

 "ذات مسئولية محدودة"

شركة توطين السعودية 
للصيانة والتشغيل "ذات 

 مسئولية محدودة"

النشاط 
 الرئيسي

المشاركة بتأسيس 
ر الشركات والستثما

فيها بنسبة تمكن 
الشركة من اإلدارة 
والسيطرة على تلك 

 الشركات.

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

 والملبوسات الجاهزة.

بيع وشراء المعادن 
الثمينة واألحجار الكريمة 

 والمجوهرات.

شراء األراضي بقصد 
عليها واستثمارها  البناء

بالبيع أو التأجير لصالح 
دارة وتطوير  الشركة وا 

 العقار.

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

 للغير.
 سبة ملكيةن

 الشركة فيها
100% 100% 80% 100% 100% 

 ال تمارس نشاطاا حالياا  ال تمارس نشاطاا حالياا  عاملة عاملة عاملة الحالة
 ألف 100 مليون 100 مليون 5 ألف 100 مليون 100 لاير –رأس المال 
 عدد 

األسهم/الحصص 
 المملوكة 

100.000 100 40.000 100.000 100 

قروض لشركات 
 لاير –عة تاب

 - - مليون 12.06 مليون  4.67 -

قروض من 
 –شركات تابعة 

 لاير

 

 مليون 25،79
 
- 

 
- 

 

 مليون 85.23
 

 ألف 85.65

المحل الرئيس 
 لعملياتها

 جدة جدة جدة جدة جدة

الدولة محل 
 التأسيس

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية

 
 
 
 

 
 

                                         
  –قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة(  –( من المادة الثالثة واألربعون 9( و8الفقرة  - 17

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

 لزميلةالشركات ا -1
 

  المركز الطبي الدولي
يبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة مقفلة( بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة 

بالموافقة على تحول شركة المركز الطبي الدولي من  08/04/1437( بتاريخ 99)قرار وزاري( رقم )ق/
مليون ريـال، وتقدر مساهمة مجموعة  689.93قفلة( مبلغ )شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة م

 .%19.34فتيحي بنسبة 
م بتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل 2006ومنذ افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي عام 

حية بن عبد العزيز، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم تحقيق رسالته بصناعة نموذج فريد للرعاية الص
في المنطقة، وسنة بعد أخرى يضيف المركز الطبي الدولي إنجازات رائدة في هذا القطاع الحيوي بما يخدم 

م كان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف السبق كونه أول منشأة في المملكة 2011المجتمع. ففي عام 
صداره تقريره األول عن المسؤولية تنضم إلى ميثاق األمم المتحده لشؤون الممارسات اإلدارية المسؤولة، وإل

التابعة لألمم المتحدة بدرجة )أ(، مما يجعل  (GRI)االجتماعية، والمصنف من هيئة مبادرة التقرير العالمية 
المركز الطبي الدولي المنشأة الصحية األولى في المملكة والعالم التي تحصل على هذا التصنيف، وبهذا تم 

لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ضمن مؤشر التنافسية السعودي للعام  اختيار المركز الطبي الدولي
 نفسه.

وتحقيقاا لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية في العالج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة 
ى نسبة نجاح في م، وبأعل2008لتقييم جودة الخدمات الصحية للمرة األولى عام  (JCI)الدولية المشتركة 

م، ثم للمرة 2017وحتى يناير  2014م، ثم للمرة الثالثة في يناير 2011المنطقة، ثم للمرة الثانية كذلك عام 
 .2020ولمدة ثالث سنوات قادمة تمتد حتى  2017الرابعة في فبراير 

م وحتى 2014في أكتوبر   (ACHSI)كما حصل على اعتماد المجلس األسترالي لمعايير الرعاية الصحية 
 م.2018ديسمبر 

وعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدولي حريصاا على الحصول على اعتماد المركز السعودي 
حتى نوفمبر  2017( والذي حازه بنجاح لفترة تمتد من نوفمبر CBAHIالعتماد المنشآت الصحية )

 م.2020



 

 

 

 

 

 

 43 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 
شفى المركز الطبي الدولي على جائزة مكة للتميز مفهوم االستشفاء بفن التصميم الذي يتبّناه مستكما حاز 

م، والتي رعاها صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة 2011عام 
مكة المكّرمة، وحصل على جائزة أفضل تصميم لمستشفى على مستوى الشرق األوسط ضمن مؤتمر عمارة 

إضافة إلى جائزة أفضل المختبرات المرجعية في الشرق األوسط ضمن م، 2011المستشفيات العالمي عام 
م، وجائزة أفضل منشأة صحية في المملكة ضمن تصنيف دار طومسون 2012مؤتمر الصحة العربي عام 

 م.2011البريطانية للنشر لعام 
حالة  26،000وعلى المستوى التشغيلي، فقد تم تسجيل أكثر من نصف مليون زيارة في العيادات الخارجية و

عملية جراحية جّلها من العمليات الجراحية المعقدة في  12،000م. كما تم عمل أكثر من 2017تنويم عام 
تخصصات دقيقة مثل القلب واألوعية الدموية، واألعصاب والعمود الفقري، والعظام والمفاصل. ما جعل 

 .المركز رائداا في هذه التخصصات على مستوى المنطقة
م اعتماد 2015مارس  16هـ الموافق 1436جمادى األولى  25الشركة بأنه قد تم يوم اإلثنين وقد أعلنت 

جمعية الشركاء في شركة المركز الطبي الدولي المحدودة )المركز الطبي الدولي( بجدة تعيين عضوين من 
الدولي،  أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة كممثلين لها في مجلس إدارة المركز الطبي

وهما الدكتور محمد أحمد حسن فتيحي والسيدة مها أحمد حسن فتيحى، وذلك تعزيزاا إلستراتيجية شركة 
 .مجموعة فتيحي القابضة فى التركيز على استثماراتها فى القطاع الطبي

غيلية ويعد هذا التمثيل مؤشراا على وجود تأثير هام لمجموعة فتيحي القابضة على السياسات المالية والتش
للمركز الطبي الدولي، مما يستلزم معه تحول المجموعة من تطبيق معيار المحاسبة عن االستثمار في 
األوراق المالية إلى تطبيق معيار المحاسبة عن االستثمار وفق طريقة حقوق الملكية على استثمارها في 

في صافي أرباح وخسائر المنشأة  المركز الطبي الدولي والذي يقضي بأن يتم إثبات حصة المنشأة المستثمرة
المستثمر فيها، وتعديل رصيد حساب االستثمار بهذه الحصة. كما يقضي المعيار أيضاا عند تطبيقه ألول 

بأنه  -التي كانت تتم المحاسبة عنها على أسس أخرى غير طريقة حقوق الملكية  –مرة على االستثمارات 
 .قاة ونتائج العمليات بأثر رجعي للسنة الحالية والعام السابقيجب تسوية أرصدة االستثمار واألرباح المتب

ويرأس الدكتور وليد أحمد حسن فتيحي مجلس إدارة شركة مستشفى المركز الطبي الدولي )إحدى استثمارات 
من رأسمال المستشفى، وهو قريب من الدرجة األولى لرئيس  %8مجموعة فتيحي القابضة(، ويمتلك حصة 

  .مجموعة فتيحي القابضة مجلس إدارة شركة
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 اوتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيه ال سعوديـمليون ري 300 هارأسماليبلغ  ةشركة مساهمة سعودية مدرج
اإلنتاج الزراعي، وتعتبر منطقة في الرئيسي  هاويتمثل نشاط .م2017في نهاية عام  %14.1بنسبة 

 .مة مناخهاءلكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها ومالالمشروع من أفضل مناطق المم
 ىأن تتجه من مرحلة االعتماد علالشركة استطاعت و  .ألف هكتار 60وتبلغ مساحة المشروع حوالي 

 جإنتافي أهم األنشـطة اإلنتاجيـة للشركة  وتتمثل .المحاصيل التقليدية )القمح والشعير( إلى التنوع في إنتاجها
. ن(إنتاج الزيتون وزيت الزيتو  -الذرة الصفراء -العسل -األعالف -الفاكهة -البصل -البطاطس -)القمح

العديد من  يفالقابضة في تنويع استثماراتها  يفتيح ةمجموعستراتيجية امع  تى هذا االستثمار متماشياا أوي
  ة.القطاعات الهام

 
 
 

 الستثمارات المتاحة للبيع -2
 

 لفؤاد:مستشفى دار ا

 مستشفى دار الفؤاد بمصرفي  %5.34  ببيع حصتها البالغةم، 2017خالل العام المالي قامت الشركة 
 .لايرمليون  4.98محققة أرباح قدرها 

 

 -جموعة فتيحي القابضةالذراع الستثماري لم-وتمتلك شركة صدوق العالمية لالستثمارات القابضة 
 ا كما يلي:ستراتيجية طويلة األجل وبيانهاستثمارات ا

 
 
 

 شركة النساجون الشرقيون للسجاد: 
 

مساهمة  تبلغتعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. و 
عقود متتالية تمكنت الشركة من التوسع المستمر في الطاقة  3. وعلى مدار %4مجموعة فتيحي فيها بنسبة 
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مصانع في كل من جمهورية مصر العربية،  8مليون متراا مربعاا يتم إنتاجها عبر  143اإلنتاجية لتصل إلى 
 الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية الصين الشعبية.

 
وبفضل اهلل أوالا ثم جهد أبنائها المستمر والتخطيط الدقيق لدى فريق العمل وذلك باإلضافة إلى استخدام 

منتجات والتصميم االبتكاري، تمكنت الشركة من النمو بخطى متسارعة أحدث الوسائل التكنولوجية، وجودة ال
من مبيعات الشركة. وتعد النساجون الشرقيون من كبرى  %66في التصدير لالسواق العالمية، والذي يمثل 

دولة حول  130الشركات المصدرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها ألكثر من
من الواردات األمريكية من السجاد  %10 درات الشركة للواليات المتحدة األمريكيةالعالم، وتغطي صا

 من الواردات الكندية من السجاد. %40الميكانيكي وذلك باإلضافة إلى الصادرات لكندا والتي تمثل 
 

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

نوالا جديداا. والجدير بالذكر أن أغلبية األنوال المضافة تعد من أحدث ما وصلت إليه  10 م بشراء2017عام 
 .%2ية بنسبة تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة اإلنتاج

 
وتعتزم الشركة خالل الفترة المقبلة إضافة طاقات جديدة للخيوط مما يزيد من نسبة االكتفاء الذاتي للخيوط. 

 كما تخطط الشركة إلضافة آالت تصنيع النجيل الصناعي الالزم لالند سكيب ومالعب الكرة.
ري وذلك من خالل شبكات من السوق المحلي المص %85وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تصل إلى 

 .معرضاا ومنفذ جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية 238التوزيع والمعارض التي تصل إلى 
ونظراا للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة الفتتاح معارض جديدة من أجل مواجهة النمو 

 .م2018 معارض في عام 8طط الفتتاح ، كما تخم2017 معارض في عام 12المتزايد، وتم افتتاح 
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 (:  ريماس -الشركة العربية للخزف )أراسمكو
نتاج األدوات  تعتبر شركة أراسمكو بجمهورية مصر العربية من الرواد في مجال الصناعات الخزفية وا 

 وتعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها اإلنتاجية لتلبية م.1975 عام الشركة سستالصحية فى مصر حيث تأ
 احتياجات السوق المصري والشرق األوسط، عالوة على تطوير تصاميم عصرية تتناسب وأذواق المستهلكين 

 من رأس المال. %5.10  وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيها بنسبة
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 الشركات التابعة -3
 شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة:

من إجمالي  %80تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة نسبة  تبلغ حصة مجموعة فتيحي القابضة في شركة
المتبقية،  %20مليون ريـال، في حين يمتلك الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي نسبة الـ 5رأسمالها البالغ 

وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة. وتدير الشركة إجمالي أصول 
المعادن مليون ريـال. هذا وتعمل شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة في بيع وشراء  38.91تبلغ 

منفذاا للبيع في  25م، ولها 16/04/2004الثمينة واألحجار الكريمة والمجوهرات وقد تأسست في جدة بتاريخ 
وعنيزة والكويت وتحمل أسماء تجارية  واألحساء وبريدة والدمام والخبر مدينة الرياض وجدة والمدينة المنورة

مختلفة أبرزها )بيبي فتيحي(. وتنتهج إدارة الشركة خطة طموحة لزيادة توسعها الجغرافي بافتتاح المزيد من 
داخل وخارج المملكة العربية السعودية. كما تحصلت الشركة على العديد من الجوائز الفروع 
 ة الماضية.واإلقليمية خالل األعوام القليل المحلية

 
 

  :محبات التجارية "ذات مسئولية محدودة"شركة  
برأسمال قدره –في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة محبات التجارية 

بطريقة  %100نسبة  شركة محبات التجاريةتبلغ حصة مجموعة فتيحي القابضة في حيث  -ألف لاير 100
يتسنى  ف وضع نشاط تجارة اإلكسسوارات تحت كيان قانوني منفصل وذلك حتىغير مباشرة، وذلك بهد

ستراتيجيات وخطة العمل الخاصة بهذا النشاط، ولتسهيل استقطاب الكوادر للمجموعة وضع األهداف واال
البشرية المتخصصة في هذا النشاط، عالوة على قياس األداء بشكل دقيق لألنشطة التي تعمل فيها 

 بقية فروعهابعد إغالق في جدة،  العاملة حالياا فرعاا واحداا  بلغ عدد فروع شركة محبات التجاريةالمجموعة. وي
اإلكسسوارات النسائية مبيعات " في مجال تاتو تاتي"العالمة التجارية لعدم تحقيقها النتئاج المرجوة. وتعمل 

( قناتها البيعية للتجارة tatti.com-www.tattoوالساعات والهدايا. كما دشنت العالمة التجارية تاتو تاتي )
خالل إطالق تطبيق الجوال للمتجر اإللكتروني تم بفضل اهلل قد م. و 2016اإللكترونية في شهر ديسمبر 

البيعية القناة مبيعات هذه  م، ومن المنتظر والمتوقع بإذن اهلل أن تتحسن2017الربع الثاني من عام 
 م.2018اإللكترونية خالل عام 

 
 

http://www.tatto-tatti.com/
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 :توطين السعودية للصيانة والتشغيل "ذات مسئولية محدودة"شركة 
في إطار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة، قامت المجموعة بتأسيس شركة توطين السعودية للصيانة والتشغيل 

 شركة في القابضة فتيحي وعةمجم حصة تبلغ حيث -ألف لاير 100برأسمال قدره –"ذات مسئولية محدودة" 
، للعمل في مجال تقديم خدمات الصيانة العامة وصيانة %100 نسبة والتشغيل للصيانة السعودية توطين

المكيفات والحاسبات والنظافة والتشغيل للمصانع والشركات والمباني والمحالت وصيانة األالت والمعدات 
 والمركبات واألجهزة، ولم تمارس أنشطتها بعد.
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 18سياســـة توزيع األرباح:
أ( يأتي على قمة أولويات الشركة ضمان توفير السيولة الالزمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية واالستثمارية والتوسعات 
المستقبلية للشركة، مع األخذ في االعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط االستثمار المستقبلي، ونمو الشركة والمناخ 

 القتصادي، وكذلك حجم السيولة المتاحة، واالحتياجات المالية للشركة، والفرص االستثمارية المتاحة.ا
ب( يتم توزيع األرباح سنوياا في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على هذا التوزيع 

صرف األرباح عنه(، ومن ثم توزع أرباح الشركة الصافية  وطريقته )خالل ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقرر
( من النظام األساس للشركة، 44ما ورد بالمادة )السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وبناءاا 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:
ياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ( من صافي األرباح لتكوين االحت%10( يجنب )1

 ( من رأس المال المدفوع.%30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )
( من صافي األرباح لتكوين احتياطي %10( للجمعية العامة العادية بناءاا على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )2

راض معينة، وال يجوز استخدام ذلك االحتياطي االتفاقي لغرض آخر غير اتفاقي، وتخصيصه لغرض أو أغ
 مجلس اإلدارة. توصية منالغرض المخصص له إال بقرار من الجمعية العامة العادية بناءاا على 

( للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح 3
( من صافي %10تة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة ال تتجاوز )ثاب

 األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماا من هذه المؤسسات.
 المدفوع.  ( من رأسمـال الشركة%5( يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )4

بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  الشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميج( يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار ب
وعند اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين من قبل  بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنوياا.

رسال نسخة من هذا القرار إلى الهيئة. مجلس اإلدارة، يجب على الشركة اإل  فصاح عن ذلك في السوق وا 
أو قرار مجلس يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، د( 

وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، 
في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( المقيدين 
 . االستحقاق

ن المقيدين هـ( يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة في شأن توزيع األرباح على المساهمي
( يوماا من تاريخ استحقاق هذه األرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي 15خالل )

 بتوزيع أرباح مرحلية.
 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 10الفقرة  - 18

 اح في تقرير مجلس اإلدارة(الئحة حوكمة الشركات )اإلفص –( من المادة التسعون 24الفقرة       
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نسب األرباح  19نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

المقترح توزيعها 
 في نهاية السنة

 إجمالي األرباح
 م2017.../.../ م2017../.../. م2017.../.../ 

 - %0 %0 %0 %0 النسبة
 - - - - ل يوجد اإلجمالي
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 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 24الفقرة       
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 20وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
 

اســـــم مـــــن تعـــــود لـــــه المصـــــلحة أو 
 األوراق التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام ة العامبداي
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
أدوات  عدد األسهم الدين

 الدين
 %0.10- 15،500- - 15،930،000 - 15،945،500 أحمــد فتيحي  حسن أحمــد 1
 %18.28- 201،493- - 901،000 - 1،102،493 الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي 2
 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 المدهون حسن الدكتور/ إبراهيم 3
 %0.00 0 - 3،000 - 3،000 األستاذ/ عمر رياض الحميدان 4
 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 المهندس/ عبدالملك عبداهلل فتح الدين 5
 %0.00 0 - 1،100 - 1،100 كريم الدين ضياء األستاذ/ ماجد 6
 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي 7
 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 ارــثريا جميل عطالسيدة/  8
 %0.00 0 - 1،102،493 - 1،102،493 وليد أحمد حسن فتيحيالدكتور/  9

 %0.00 0 - 1،099،993 - 1،099،993 حسن أحمد حسن فتيحياألستاذ/  10
 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 هدى أحمد حسن فتيحياآلنسة/  11
 %0.00 0 - 105.000 - 105،000 بيان عادل محمد فقيهالسيدة/  12
 %0.00 0 - 7،103،144 - 7،103،144 رياض محمد عبداهلل الحميدانالشيخ/  13
 %0.00 0 - 8،000 - 8،000 عثمان رياض محمد الحميداناألستاذ/ 14
 %0.00 0 - 5،000 - 5،000 ساره رياض محمد عبداهلل الحميدان 15
 %100.00- 1،375- - 0 - 1،375 عبداهلل رياض محمد الحميدانألستاذ/ ا 16
 %0.00 0 - 218 - 218 رياض علي رياض الحميداناألستاذ/  17
 %0.00 0 - 207 - 207 سلمان علي رياض الحميداناألستاذ/  18
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 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26والفقرة       
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 21في أسهم أو أدوات دين الشركة:وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم 
 

اسم من تعود له المصـلحة أو األوراق 
 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
عدد  نسبة التغيير التغيير

 األسهم
أدوات 
 الدين

عدد 
 أدوات الدين األسهم

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

 م( وهو مدير عام اإلدارة المالية بمجموعة فتيحي القابضة.13/04/2017منصب الرئيس التنفيذي المكلف )اعتباراا من ياسر يحيى * يشغل أ. 
 القابضة.بمجموعة فتيحي  التصنيعمنصب مدير  أ. حسين علي حسين اليريمي** يشغل 

 
وصــف ألي مصــلحة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربــائهم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة التابعــة 

 22)شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة(:
اســــم مــــن تعــــود لــــه المصــــلحة أو  

ـــــــــــــوق  ـــــــــــــة أو حق األوراق التعاقدي
 الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
 الدين

عدد 
 أدوات الدين األسهم

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

 
 

 23:(1التابعة ) وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
 

ه المصـلحة أو األوراق اسم من تعود ل
 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
 الدين

عدد 
 أدوات الدين األسهم

 - - - - - - ل يوجــد 1
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 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26والفقرة       
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 12الفقرة  - 22

 ارة(الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلد –( من المادة التسعون 26والفقرة       
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 12الفقرة  - 23

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26والفقرة       
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س اإلدارة وكبـار التنفيـذيين وأزواجهـم وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضـاء مجلـ

( مـن قواعـد التسـجيل واإلدارج أو أي تغييـر فـي تلـك الحقـوق خـالل السـنة 45وأقربائهم( أبلغوا الشـركة بتلـك الحقـوق بموجـب المـادة )
 24المالية األخيرة

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق  
 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

عدد األسهم بداية 
 العام

عدد األسهم نهاية 
 العام

 التغيير ةنسب صافي التغيير

 - - - - ل يوجد 1
 
 

كذلك لـم تصـدر الشـركة أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أيـة أوراق ماليـة تعاقديـة، وال توجـد أيـة مـذكرات حـق 
 25م.7201اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

 الشركة إصدارات ومنح
 حقوق مشابهة مذكرات حق اكتتاب أوراق مالية تعاقدية أدوات دين قابلة للتحويل 

 ل يوجد ل يوجد ل يوجد ل يوجد الفئة
 - - - - العدد

 - - - - العوض
 
 
  
 
 
 
 
 

                                         
 ارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة(قواعد التسجيل واإلد –( من المادة الثالثة واألربعون 11الفقرة  - 24

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 25والفقرة       
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 14الفقرة  - 25

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 28والفقرة       
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 ولم تصدر الشركة أي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم، أو أوراق ماليـة
تعاقديــة، وال توجــد أي حقــوق خيــار أو مــذكرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصــدرتها أو منحتهــا الشــركة 

  26م.7201خالل السنة المالية 
 أو اكتتاب, حق مذكرات أو تعاقدية, مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب الشركة وِمَنح إصدارات

 مشابهة حقوق
 حقوق اكتتاب حقوق تحويل 

 ل يوجد ل يوجد الفئة
 - - العدد

 
 

كما لم تقم الشـركة بـأي اسـترداد أو شـراء أو إلغـاء ألي أدوات ديـن قابلـة لالسـترداد، وال لقيمـة األوراق  الماليـة 
المتبقية، ولم تقم بالتمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها وتلـك التـي اشـترتها شـركاتها التابعـة خـالل 

  27م.7201المالي العام 
 

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

 

 الشركة
 العملية

 /استرداد

 إلغاء/شراء

 أداة نوع

 القابلة الدين

 لالسترداد
 السبب التاريخ القيمة العدد
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 خامساا: الحوكمة
من سبعة أعضاء كما يلي، وتسري عضويتهم حتى تاريخ  -السابعةفي دورته -يتكون مجلس اإلدارة 

 28م:21/04/9201
 

 
 التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تدرك المجموعة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاا لمبدأ اإلفصاح والشفافية قامت 
 مجموعة بما يلي:ال
م على موقع تداول، ونشرها 2017نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي  -

 خالل المدة التي حددها النظام.
االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن  -

 إلعالنات.تتضمنها، ومواعيد نشر هذه ا

 .الواردة بالئحة الحوكمة والئحة التسجيل واإلدراجإعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقاا لمتطلبات اإلفصاح  -

االطالع على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير  -دون استثناء-ويمكن لكل مساهمي الشركة  -
بالحضور الشخصي أو يضاا على موقع تداول وموقع الشركة على اإلنترنت وأسنوية لمجلس اإلدارة 

 طلبها عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس.
                                         

 (الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة –( من المادة التسعون 4الفقرة  - 28

 طبيعة العضوية اسم العضو
 تصنيف العضوية

 تنفيذيغير  تنفيذي مستقل
    رئيس مجلس اإلدارة فتيحي أحمـــد د حسنــأحم

    نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم حسن المدهونالدكتور/ 

    عضو مجلس اإلدارة عمر رياض الحميداناألستاذ/ 

    عضو مجلس اإلدارة عبدالملك عبداهلل فتح الدينالمهندس/ 

    و مجلس اإلدارةعض ماجد ضياء الدين فضل كريماألستاذ/ 

    عضو مجلس اإلدارة محمد أحمد حسن فتيحيالدكتور/ 

    عضو مجلس اإلدارة مها أحمد حسن فتيحيالسيدة/ 



 

 

 

 

 

 

 56 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 :الحوكمة نظام متطلبات حسب اإلدارة مجلس من إقرار
 على يؤكدان المالية، السوق هيئة أصدرتهما اللتان الشركات حوكمة والئحة واإلدراج التسجيل قواعد أن حيث

 عدم حال وفي ،الواردة بهذه اللوائح البنود جميع نع اإلدارة لمجلس السنوي التقرير في اإلفصاح ضرورة
 نود وعليه ،(8) رقم اإلفصاح نموذج في التوضيح مع التقرير في ذلك إلى اإلشارة تتم افقراته من أي انطباق

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

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

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

 
 
 

 شركاتها إحدى أو موظفيها أو بالمجموعة التنفيذيين أحد وأ المساهمين من أي مع تنازل أو اتفاق
 29:أخرى جوهرية مصلحة أية أو األرباح في حقه عن التنازل بموجبه تم الفرعية

عن مكافأته السنوية نظير عضويته بمجلس سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي تنازل رئيس مجلس اإلدارة  -1
 م.2017إدارة الشركة عن العام المالي 

من مكافآتهم السنوية نظير عضويتهم بمجلس اإلدارة في العام  %50أعضاء مجلس اإلدارة عن تنازل  -2
 م.2017المالي 

 %20السنوية والتي كانت تتمثل في  تهإلغاء صرف مكافأوافق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي على  -3
  .م2017العام المالي عن من صافي الربح المحقق لشركة السلع الكمالية الثمينة، وذلك 
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 30وأعضاء اللجان المنبثقة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
واللجان المنبثقة تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة توضح الجداول التالية 

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

                                         
 مجلس اإلدارة( الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير –المادة الثالثة والتسعون  - 30
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ة مخصصات أو أي، لم يتقاضى فتيحي أحمد حسنأن رئيس مجلس اإلدارة الشيخ/  ومن الجدير بالذكر،
 31(.مكتوب )بدون وجود عقد أو اتفاق تنازلم، 7201مالية خالل عام ال هتأمكاف وتنازل عنبدالت 
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  32مكافآتالسياسة 
 م.12/12/2017المساهمين المنعقدة بتاريخ محدثة ومعتمدة من جمعية 

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

ذات العالقة الواردة في نظام اإلدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه األحكام 
 الشركات والئحة حوكمة الشركات، باإلضافة إلى المعايير التالية:

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

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

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

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

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

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

ء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة أعضا
 المالية.

 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها. (9
 األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.  (10
لجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يمكن ل  (11

 سواءاا كانت إصداراا جديداا أم أسهماا اشترتها الشركة.

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( المادة التسعون 8الفقرة  - 32

 الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(الئحة حوكمة  –( من المادة الثالثة والتسعون 1 –الفقرة أ       
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حاالت إيقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناءاا على معلومات غير دقيقة قدمها عضو   (12
دارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير في مجلس اإل

 مستحقة.
 

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة. (ب
سعودي( لكل عضو نظير عضويته  لاير )مائتان ألف لاير 200،000تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ  (ج

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

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

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

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

 عدد مع متناسباا  المكافأة هذه استحقاق يكون أن الشركة المدفوع. على ( من رأسمال%5المساهمين ال يقل عن )
 ، وكل تقدير خالف ذلك يعد باطالا.العضو يحضرها التي الجلسات

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

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

م بدالت حضور 2016إبريل  20اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  (ط
 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة كما يلي:أعضاء 

 لعضو مجلس اإلدارة عن كل اجتماع لمجلس إدارة يحضره أو يشارك فيه.    لاير 3000يتم احتساب مبلغ  -1
 لعضو اللجنة الفرعية عن كل اجتماع للجنة يحضره أو يشارك فيه. لاير 1500يتم احتساب مبلغ  -2
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 عةثانياا: مكافآت وبدلت حضور أعضاء لجنة المراج
لاير( عالوة  80،000على مكافآة سنوية تبلغ ) -من خارج المجلس-يحصل كل عضو مستقل في لجنة المراجعة  (1

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

 كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز ا الم(، وبم20/4/2016
 عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من ساعة

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

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

إضافية يكلف بها  -بموجب ترخيص مهني-أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
عليها بصفته عضواا في مجلس اإلدارة وفي اللجان  في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافآة التي يمكن أن يحصل

المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو  .المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقاا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس
مجلس اإلدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أية 

إضافية يكلف بها في الشركة ال  -بموجب ترخيص مهني-و مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية أعمال أ
( من المادة السادسة والسبعين من نظام 3تدخل ضمن نطاق الحد األعلى للمكافآة المنصوص عليها في الفقرة )

 .الشركات
 

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

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

 اإلدارة، وفقاا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.
 

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

 واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.  المنوطة به
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يجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل  (ب
أخرى على مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذلك لكي ال يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أية عوامل 

 استقاللية قراراتهم.
 

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

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

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

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

ابل عضويتهم في مجلس إذا لم تقر الجمعية العامة للمساهمين اعتماد صرف المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة مق (3
خالل –إعادة ما صرف لهم من مكافآت عضوية  -الذين صرفت لهم المكافآت-اإلدارة، يجب على أعضاء المجلس 

مقابل عضويتهم للمجلس في العام المالي الذي صرفت عنه تلك  -( يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة15)
 المكافآت أو وقف صرفها إن لم تكن قد صرفت. 

 

 إفصاح الشركة عن المكافآت وسياساتها: سادساا 
يجب أن يفصح المجلس في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية 

أو صروفات م وأبدل حضور أو نصيب في األرباح  وأرواتب والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء المجلس )سواءاا كانت 
بعدد  اا أيضاا بيان( مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، كما يضمن إفصاحه غير ذلك من المزايا

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

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

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

 .العام المالي عن مها عن عضويتهو التي تقاض تبرد المكافآ
 .أو اللوائح النظامية المتعلقة بهذا الشأناألساس لشركة ايتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي تحديث لنظام  (3
 م سدادها شهرياا ضمن نظام المرتبات.  إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس اإلدارة التنفيذي يت (4
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 مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية: ثامناا 
 :يلي ما على التنفيذية اإلدارة مكافآت تشتمل

 ،شهرية( وبصفة ميالدي شهر كل نهاية في دفعه أساسي )يتم راتب  -
 ،مواصالت سكن، وبدل الحصر، بدل ال المثال سبيل تشتمل، على وبدالت  -
 وعائلته، للموظف طبي تأمين يامزا  -
 الخصوص، بهذا يتم الذي السنوي وفقاا للتقييم األداء بمؤشرات مرتبطة سنوية مكافأة -
األسهم  خيارات برامج مثل األجل طويلة التحفيزية االستثنائي، والخطط باألداء المرتبطة األجل قصيرة التحفيزية الخطط -

 وجدت(، )متى
 التنفيذية، ومكافأة المطارات خدمات سنوية، سفر وتذاكر سنوية، إجازة الحصر، ال المثال سبيل على تشمل أخرى مزايا  -

 الشركة. قبل من المعتمدة البشرية الموارد وسياسة العمل نظام حسب خدمة نهاية
 
 
 
 
 

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه 
 سةالسيا

كما نود أن نشير إلى أن العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها تتسم بااللتزام، وال 
مع العلم أن أعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أية بدالت عن  33يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

م. كما تنازل أعضاء 2017قدة في العام حضورهم جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة المنع
 م.2017من مكافآتهم السنوية نظير عضويتهم بمجلس اإلدارة في العام المالي  %50مجلس اإلدارة عن 
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 64 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 
 مجلس اإلدارة

 
 لجنة إدارة المخاطر

 
 لجنة الستثمار

 
الترشيحات لجنة 

 والمكافآت 

 

 
 لجنة المراجعة 

أعضاء 3  
 أ. ماجد ضياء الدين كريم
 د. إبراهيم حسن المدهون
 م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

أعضاء 3  
 د. إبراهيم حسن المدهون
 أ. ماجد ضياء الدين كريم
 م. عبدالمللك عبداهلل فتح الدين

أعضاء 4  
 أحمد حسن فتيحي
وند. إبراهيم حسن المده  

 أ. ماجد ضياء الدين كريم
 أ. عمر رياض الحميدان

 

أعضاء 3  
 د. إبراهيم حسن المدهون
 أ. ماجد ضياء الدين كريم
 م. عبدالمللك عبداهلل فتح الدين

 34مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
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 35م2017الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية  اجتماعات
م كما 2017( اجتماع جمعية عامة للمساهمين خالل السنة المالية 2مجموعة فتيحي القابضة عدد ) عقدت
 يلي:
 م01/05/2017 هـ الموافق05/08/1438 بتاريخالجمعية العامة غير العادية الخامسة  -(1
 م12/12/2017هـ الموافق 24/03/1439بتاريخ الجمعية العامة العادية الثامنة عشر  -(2
 

 
 
 
 
 
 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –ن ( من المادة التسعو14الفقرة  - 35

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 14والفقرة       

 

 طبيعة العضوية العضو اسم

 ( اجتماع2عدد الجتماعات )
 ورــــــــــــــــــــــــــــــجل الحضـــــــــــــس

 األولالجمعية اجتماع 
 م01/05/2017

 الثانيالجمعية اجتماع 
 م12/12/2017

 المجموع

   2 الرئيس فتيحي أحمد حسن أحمد 1
   2 عضو المدهون حسن إبراهيم د. 2
   2 عضو عمر رياض الحميدان أ. 3
  عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 4

 

 2 
  عضو كريم الدين ضياء ماجد أ. 5

 

 2 
   2 عضو فتيحيحسن  أحمد محمدد.  6
  - 1 عضو السيدة/ مها أحمد فتيحي 7
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 36اإلدارة مجلس اجتماعات
( 7)عدد  م،2017خالل عام  ،في دورته السابعة اإلدارة لسمج عقد المجموعة، إدارة مجلس ألعمال تعزيزاا 

 :ه االجتماعاتهذل اإلدارة مجلس أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي ،اتاجتماع
 

 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 17الفقرة  - 36

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 31 والفقرة      

طبيعة  العضو اسم
 العضوية

 ( اجتماعات7عدد الجتماعات )
 الجتماع األول

 م02/01/2017

 الجتماع الثاني
 م21/02/2017

 الجتماع الثالث
 م16/03/2017

 الجتماع الرابع
 م01/05/2017

 الجتماع الخامس
 م03/08/2017

 الجتماع السادس
 م08/11/2017

 الجتماع السابع
 م12/12/2017

 المجموع

        7 الرئيس فتيحي أحمد حسن أحمد
        7 عضو المدهون حسن إبراهيم د.

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

 

      7 
  عضو كريم الدين ضياء ماجد أ.

 

      7 
       6 - عضو فتيحيحسن  أحمد محمدد. 

     - - 4 - عضو السيدة/ مها أحمد فتيحي
 م12/12/2017 :عامةالجمعية اجتماع لل خرأتاريخ 
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 37م7201خالل أو تخص العام المالي  اإلدارة جلسموتوصيات  قرارات أهم

 

 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 16الفقرة  - 37

 مضمون القــــرار تاريخ القرار م

 .استثمار المجموعة في مستشفى دار الفؤاد لبيعالموافقة على العرض المقدم للشركة  م02/01/2017 1
لس تعيين عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون نائباا لرئيس مج م06/04/2017 2

 م2017إبريل  13إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة اعتباراا من تاريخ 
تعيين األستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه رئيس تنفيذي مكلف لشركة مجموعة  م06/04/2017 3

 13اعتباراا من تاريخ  إضافة إلى مهامه كمدير عام لإلدارة المالية، فتيحي القابضة،
 م2017إبريل 

جراءات االستثمار المحدثة م01/05/2017 4  اعتماد ضوابط وا 
 اعتماد الهيكل التنظيمي القانوني المقترح للمجموعة م03/08/2017 5
 اعتماد إغالق مجموعة من الفروع لتحقيقها خسائر تشغيلية أو لعدم جدواها التشغيلية عدة قرارات 6
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 38داخل وخارج المملكة كاتالشر ات إدار  مجالس عضوية في اإلدارة مجلس أعضاء مشاركة
 أسماء أدناه الجدول ويبين أخرى، شركات إدارة مجالس بعضوية اإلدارة مجلس أعضاء بعض يتمتع

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

 
 
 

 اسم العضو

أسماء الشركات 
التي يكون األخرى 

ة عضو مجلس اإلدار 
عضواا في مجلس 

أو من  الحاليةإدارتها 
 مديريها

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ذات 

مسئولية 
 محدودة/...(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواا في 

 السابقةمجلس إدارتها 
 أو من مديريها

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

كيان القانوني ال
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 
مدرجة/ذات مسئولية 

 محدودة/ ...(

الرئيس التنفيذي  - - - - فتيحي أحمد حسن أحمد
لمجموعة فتيحي القابضة 

 م12/04/2017حتى 
رئيس مجلس إدارة  -

شركة سكون العقارية 
 العالمية بجدة

عضو مجلس إدارة في  -
 –بنك "كريدي أجريكول" 

  مصر
مجلس إدارة  عضو -

 –مستشفى دار الفؤاد 
 القاهرة

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 

 خارج المملكة
 
 

 خارج المملكة

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 غير مدرجةمساهمة 

شركة البحر األحمر  - المدهون حسن إبراهيم د.
 لخدمات اإلسكان

 شركة المراعي -
مجموعة العبيكان  -

 لالستثمار

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 

 مساهمة مدرجة
 مساهمة غير مدرجة

 

شركة هرفي للخدمات  -
 الغذائية

 شركه المملكة القابضة -
شركة الدرع العربي  -

 للتامين
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

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

 مجموعة فتيحي(
شركة الصناعات  -

 الزجاجية الوطنية )زجاج(

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة
 

و مجلس إدارة عض -
 صيدليات الحياة

مؤسس ورئيس مجلس  -
إدارة مؤسسة عبر الجزيرة 

 العرب التجارية

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

                                         
  الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 3الفقرة  - 38
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عضو مجلس إدارة  -
مؤسسة أبراج الحياة 

 للمقاوالت

 داخل المملكة
 

 ذات مسئولية محدودة

  م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
مهندس استشاري  -

 معتمد
 

 
 داخل المملكة

 

 
- 

الرئيس التنفيذي في  -
ى للتطوير شركة تسر 

 العقاري
عضو مجلس المديرين  -

وشريك في شركة بيت 
العرب للتطوير العقاري 

 المحدودة
رئيس شركة كنان  -

للتطوير العقاري )التابعة 
 لمجموعة صافوال(

رئيس قطاع العقار  -
 )مجموعة صافوال(

عضو مجلس إدارة  -
مدينة السيرة للتطوير 

 العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

مطوري مدينة  شركة
المعرفة االقتصادية 

 المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة أمالك نامية 
 المحدودة

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 ذات مسئولية محدودة 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 همة مدرحةمسا
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

عضو مجلس إدارة  - كريم الدين ضياء ماجد أ.
الشركة الخليجية العامة 

 للتأمين التعاوني.
شريك ومدير شركة  -

 رغف لخدمات اإلعاشة
عضو مجلس إدارة  -

 شركة كلية جدة العالمية

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 مساهمة غير مدرجة
 

عضو مجلس إدارة  -
شركة الطالع للنقليات 
)هانكو(. )استقال بتاريخ 

 م(23/1/2017
عضو مجلس إدارة  -

شركة مجموعة هرفي 
 للخدمات الغذائية    

 –مدير شئون العمليات  -
   شركة سويكورب

مالي بشركة مدير  -
 مدينة المعرفة االقتصادية

مدير عام اإلدارة  -

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة

 ة غير مدرجةمساهم
 
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 مساهمة مدرجة
 

 مساهمة مدرجة
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 المالية بمجموعة صافوال
الرئيس التنفيذي لشركة  -

 مسرى العالمية القابضة
مساعد مدير إقراض  -

 البنك السعودي الفرنسي

 
 داخل المملكة

 
 ذات مسئولية محدودة

 
 مساهمة مدرجة

 
المدير العام لشركة  - فتيحيحسن  أحمد محمدد. 

السلع الكمالية الثمينة 
 المحدودة

عضو مجلس إدارة  -
شركة المركز الطبي 
الدولي )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(

 خل المملكةدا
 
 

 داخل المملكة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 مساهمة غير مدرجة

شركة  –نائب مدير  -
سويكورب لالستثمار 

 –جنيف  –البنكي 
-م2002 –سويسرا 
 م2003

 –مدير مركز فتيحي  -
-م1995 –الرياض 
 م1997

 خارج المملكة
 
 
 
 

 داخل المملكة
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 
 

 ذات مسئولية محدودة

عضو مجلس إدارة  - ة/ مها أحمد فتيحيالسيد
النساجون الشرقيون شركة 
 مصر -للسجاد 

عضو مجلس إدارة  -
الشركة العربية للخزف 

 –( ريماس -)أراسمكو
 مصر

عضو مجلس إدارة  -
شركة المركز الطبي 
الدولي )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(
شركة ومدير مؤسس  -

الدولية للتنمية بيوت 
 والبناء

 إدارةرئيس مجلس  -
 القابضة  الجادةشركة 

مؤسس وشريك بشركة  -
 نواة الجادة  للتعليم 

مالك شركة القفزات  -
الصغيرة  )شركة من 

 شخص واحد(. 

 خارج المملكة
 
 

 خارج المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 
 

 اهمة غير مدرجةمس
 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

- - - 
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 اإلدارة مجلس عضو يكون التي الشركات سماء

 اللجانأعضاء خبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة و المؤهالت و ال
 39واإلدارة التنفيذية

 
 لس اإلدارةأعضاء مج -1

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 القابضة الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي -1 - فتيحي حسن أحمدالشيخ/  1

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

 العالمية بجدة
عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول"  -3
 .مصر –
 –عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد  -4

 القاهرة
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات  -5

 .االجتماعية
رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة  -6

 التجارية بجدة
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية  -7

  .والصناعية
نائب المدير العام في مؤسسة المدينة  -8

 للصحافة والنشر

سنة في  50ما يزيد عن  وية العامةالثان
دارة وقيادة  تأسيس وا 

 الشركات بأنواعها

عضو مجلس إدارة  - المدهون حسن إبراهيم د. 2
 األحمر البحر شركة

 اإلسكان لخدمات
عضو مجلس إدارة  -

 المراعي شركة
 
عضو مجلس إدارة  -

مجموعة العبيكان 
 لالستثمار

 خدماتل األحمر البحر شركةرئيس مجلس إدارة  -
 اإلسكان

هرفي للخدمات  شركةعضو مجلس إدارة  -
 الغذائية

 عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة -
 عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتامين -

 

دكتوراه في الهندسة المدنية  -
جامعة أريزونا بالواليات  –

المتحدة األمريكية عام 
 م1981

ماجستير في الهندسة  -
معة الملك فهد جا -المدنية 

 م1975للبترول والمعادن عام 
بكالوريوس في الهندسة  -

جامعة الملك فهد  -المدنية 
 م 1973للبترول والمعادن عام 

جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992-م1981

أستاذ مساعد بقسم  -
جامعة  –الهندسة المدنية 
 الملك عبد العزيز

 –وكيل  كلية الهندسة  -
 زيزجامعة الملك عبد الع

المشرف العام علي  -
 إدارة المشاريع

 
-م1992شركه صافول 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 2لفقرة ا - 39
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 م   2006
مدير عام للمجموعة  -

ومسئول عن اإلدارة 
الشئون العامة  -القانونية 

 العالقات العامة -

مدير قطاع األغذية  -
 الخفيفة

نائب الرئيس التنفيذي  -
 لالستثمارات

 
 رجل أعمال - أ. عمر رياض الحميدان 3

لجوف شركة ا -
للتنمية الزراعية )ممثل 

 عن مجموعة فتيحي(
شركة الصناعات  -

الزجاجية الوطنية 
 )زجاج(

عضو مجلس إدارة  -
مؤسسة أبراج الحياة 

 للمقاوالت

 عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة -
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة  -

 العرب التجارية

بكالوريوس شريعة وقانون 
 م1998

نية  في إدارة خبرة مه
وقيادة األعمال وتأسيس 

 18الشركات ألكثر من 
 عاماا 

 

مهندس استشاري  - م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 4
 معتمد

 
رئيس فريق  -

االستشاريين لمشروع 
شركة رؤى المدينة 
المملوكة لصندوق 
 االستثمارات العامة

 

 للتطوير العقاري ىر تسالرئيس التنفيذي لشركة  -
لس المديرين وشريك في شركة بيت عضو مج -

 العرب للتطوير العقاري المحدودة
رئيس شركة كنان للتطوير العقاري )التابعة  -

 لمجموعة صافوال(
 رئيس قطاع العقار )مجموعة صافوال( -
 بندة –شركة العزيزية  –نائب الرئيس  -
شركة صافوال  –نائب الرئيس والمدير العام  -

 لزيوت الطعام
شركة صافوال  –ئيس والمدير العام نائب الر  -

 ألنظمة التغليف
شركة صافوال لزيوت  –مدير عام المبيعات  -

 الطعام
عضو مجلس إدارة مدينة السيرة للتطوير  -

 العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة مطوري مدينة المعرفة  -

 االقتصادية المحدودة

 ماجستير هندسة صناعية -
دارة جامعة والية أوكالهوما  وا 

 م1985 –أمريكا  –
بكالوريوس هندسة صناعية  -

 –جامعة الملك عبدالعزيز 
 م1979

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

 اا عام 30ألكثر من 



 

 

 

 

 

 

 73 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 عضو مجلس إدارة شركة أمالك نامية المحدودة -

 
عضو مجلس إدارة  - كريم الدين ضياء ماجد أ. 5

الشركة الخليجية 
العامة للتأمين 

 التعاوني.
شريك ومدير  -

شركة رغف 
 لخدمات اإلعاشة

عضو مجلس إدارة  -
شركة كلية جدة 

 العالمية

شركة الطالع للنقليات عضو مجلس إدارة  -
 م(23/1/2017)هانكو(. )استقال بتاريخ 

ة هرفي عضو مجلس إدارة شركة مجموع -
 للخدمات الغذائية    

   شركة سويكورب –مدير شئون العمليات  -

 مدير مالي بشركة مدينة المعرفة االقتصادية -
 مدير عام اإلدارة المالية بمجموعة صافوال -
 الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة -
 مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي -

 –بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة الملك  –ة مالية إدار 

 م1993 –سعود 

عاماا في مجال  24
المحاسبة، التدقيق 
والمراجعة المالية، 

 واالستشارات المالية

المدير العام لشركة  - فتيحيحسن  أحمد محمدد.  6
تجارة السلع 
الكمالية الثمينة 
المحدودة )إحدى 
الشركات التابعة 
لمجموعة فتيحي 

 القابضة(

عضو مجلس إدارة  -
كز الطبي المر 

الدولي، ورئيس 
لجنة المراجعة 
)ممثل عن 
مجموعة فتيحي 

 القابضة( 

 

شركة سويكورب لالستثمار  –نائب مدير  -
-م2002 –سويسرا  –جنيف  –البنكي 
 م2003

-م1995 –الرياض  –مدير مركز فتيحي  -
 م1997

-م1993 -فتيحي  –مدير قطاع التسويق  -
 م1995

 –فتيحي  –مدير المشتريات والمبيعات  -
 م1993

 م1992 –مركز فتيحي  –مدير دور  -

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

 م.2014

إدارة  ماجستير في -
تخصص  –األعمال 

)ريادة األعمال( من كلية 
 م.2002بابسون عام 

ماجستير في علوم  -
التمويل واالستثمار من 
جامعة نورث إيسترن عام 

 م.2000

ريوس هندسة تحليل بكالو  -
بحوث   -األنظمة 

العمليات من جامعة 
 م1992جورج واشنطن 

خبرة مهنية  في إدارة  -
وقيادة األعمال ألكثر 

 عاماا. 25من 

نتاج الذهب  - تصميم وا 
 والمجوهرات

التسويق والمبيعات  -
وبناء العالمات 

 التجارية

 

عضو مجلس إدارة  - السيدة/ مها أحمد فتيحي 7
ن النساجون الشرقيو 

 مصر -للسجاد 
عضو مجلس إدارة  -

الشركة العربية للخزف 
 مصر –)أراسمكو( 

عضو مجلس إدارة  -
شركة المركز الطبي 
الدولي )ممثل عن 

بكالوريوس محاسبة ـ كلية  - -
صادـ جامعة قتاإلدارة واال

الملك عبد العزيز بجدة 
 م1985

مدربة معتمدة في مجال  -
مهارات التواصل 

. جتماعياال
Selectrain 1996م 

مدربة معتمدة في مجال  -

خبرة مهنية في مجال 
الشركات  اإلدارة وتأسيس

والتدريب على اإلدارة 
 والقيادة
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 مجموعة فتيحي(
رئيس مجلس ادارة  -

 شركة الجادة القابضة 
مدير شركة بيوت  -

 الدولية للتنمية والبناء 
 

 القيادة الكشفية والمرشدات
 م.2008 -

مدربة معتمدة في مجال  -
 –مهارات القيادة واإلدارة 

Crestcom  2009.م 

 
 المراجعة ةأعضاء لجن -2

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
الشركة عضو مجلس إدارة  - كريم الدين ضياء ماجد أ. 1

الخليجية العامة للتأمين 
 التعاوني.

شريك ومدير شركة رغف  -
 لخدمات اإلعاشة

عضو مجلس إدارة شركة  -
 لية جدة العالميةك

عضو مجلس إدارة  -
شركة الطالع للنقليات 
)هانكو(. )استقال 

 م(23/1/2017بتاريخ 
عضو مجلس إدارة  -

شركة مجموعة هرفي 
 للخدمات الغذائية    

مدير شئون العمليات  -
   شركة سويكورب –

مدير مالي بشركة  -
مدينة المعرفة 

 االقتصادية
مدير عام اإلدارة  -

المالية بمجموعة 
 الصافو 

الرئيس التنفيذي لشركة  -
 مسرى العالمية القابضة

مساعد مدير إقراض  -
البنك السعودي 

 الفرنسي

بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة  –إدارة مالية  –

 م1993 –الملك سعود 

عاماا في مجال المحاسبة، التدقيق  24
 والمراجعة المالية، واالستشارات المالية

 شركةجلس إدارة عضو م - المدهون حسن إبراهيم د. 2
 اإلسكان لخدمات األحمر البحر

 شركةعضو مجلس إدارة  -
 المراعي

 
عضو مجلس إدارة مجموعة  -

 العبيكان لالستثمار

 شركةرئيس مجلس إدارة  -
 لخدمات األحمر البحر

 اإلسكان
عضو مجلس إدارة  -

هرفي للخدمات  شركة
 الغذائية

عضو مجلس إدارة  -

دكتوراه في الهندسة  -
جامعة أريزونا  –المدنية 

بالواليات المتحدة 
 م1981األمريكية عام 

ماجستير في الهندسة  -
جامعة الملك  -المدنية 

فهد للبترول والمعادن 

-م1981جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992

 –أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية  -
 جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك عبد  –وكيل  كلية الهندسة  -
 العزيز

 المشرف العام علي إدارة المشاريع -
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 شركه المملكة القابضة
مجلس إدارة عضو  -

 شركة الدرع العربي للتامين

 

 م1975عام 
بكالوريوس في  -

 -الهندسة المدنية 
جامعة الملك فهد 

عادن عام للبترول والم
 م 1973

 
 م   2006-م1992شركه صافول 

ة مدير عام للمجموعة ومسئول عن اإلدار  -
 العالقات العامة -الشئون العامة  -القانونية 

 مدير قطاع األغذية الخفيفة -

 نائب الرئيس التنفيذي لالستثمارات -
 مهندس استشاري معتمد - م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 3

 
رئيس فريق االستشاريين  -

لمشروع شركة رؤى المدينة 
المملوكة لصندوق االستثمارات 

 العامة
 

س التنفيذي لشركة الرئي -
 ى للتطوير العقارير تس
عضو مجلس المديرين  -

وشريك في شركة بيت 
العرب للتطوير العقاري 

 المحدودة
رئيس شركة كنان  -

للتطوير العقاري )التابعة 
 لمجموعة صافوال(

رئيس قطاع العقار  -
 )مجموعة صافوال(

شركة  –نائب الرئيس  -
 بندة –العزيزية 

ير نائب الرئيس والمد -
شركة صافوال  –العام 

 لزيوت الطعام
نائب الرئيس والمدير  -

شركة صافوال  –العام 
 ألنظمة التغليف

 –مدير عام المبيعات  -
شركة صافوال لزيوت 

 الطعام
عضو مجلس إدارة  -

مدينة السيرة للتطوير 
 العقاري المحدودة

عضو مجلس إدارة  -
شركة مطوري مدينة 
المعرفة االقتصادية 

عضو مجلس  -المحدودة
إدارة شركة أمالك نامية 

 المحدودة

ماجستير هندسة  -
دارة جامعة  صناعية وا 
 –والية أوكالهوما 

 م1985 –أمريكا 
بكالوريوس هندسة  -

صناعية جامعة الملك 
 م1979 –عبدالعزيز 

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

دارة االستثمارات العقارية ألكثر  االستثمار وا 
 عاماا  30من 



 

 

 

 

 

 

 76 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت -3

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 شركةعضو مجلس إدارة  - المدهون حسن إبراهيم د. 1

 اإلسكان لخدمات األحمر البحر
 شركةعضو مجلس إدارة  -

 المراعي
 
ارة مجموعة عضو مجلس إد -

 العبيكان لالستثمار

 شركةرئيس مجلس إدارة  -
 لخدمات األحمر البحر

 اإلسكان
عضو مجلس إدارة  -

هرفي للخدمات  شركة
 الغذائية

عضو مجلس إدارة  -
 شركه المملكة القابضة

عضو مجلس إدارة  -
 شركة الدرع العربي للتامين

 

دكتوراه في الهندسة  -
جامعة أريزونا  –المدنية 

اليات المتحدة بالو 
 م1981األمريكية عام 

ماجستير في الهندسة  -
جامعة الملك  -المدنية 

فهد للبترول والمعادن 
 م1975عام 
بكالوريوس في  -

 -الهندسة المدنية 
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن عام 

 م 1973

-م1981جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992

 –أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية  -
 جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك عبد  –وكيل  كلية الهندسة  -
 العزيز

 المشرف العام علي إدارة المشاريع -
 

 م   2006-م1992شركه صافول 
مدير عام للمجموعة ومسئول عن اإلدارة  -

 العالقات العامة -الشئون العامة  -القانونية 

 مدير قطاع األغذية الخفيفة -

 التنفيذي لالستثمارات نائب الرئيس -
الشركة عضو مجلس إدارة  - كريم الدين ضياء ماجد أ. 2

الخليجية العامة للتأمين 
 التعاوني.

شريك ومدير شركة رغف  -
 لخدمات اإلعاشة

عضو مجلس إدارة شركة  -
 كلية جدة العالمية

عضو مجلس إدارة  -
شركة الطالع للنقليات 
)هانكو(. )استقال 

 م(23/1/2017بتاريخ 
لس إدارة عضو مج -

شركة مجموعة هرفي 
 للخدمات الغذائية    

مدير شئون العمليات  -
   شركة سويكورب –

مدير مالي بشركة  -
مدينة المعرفة 

 االقتصادية
مدير عام اإلدارة  -

المالية بمجموعة 
 صافوال

الرئيس التنفيذي لشركة  -
 مسرى العالمية القابضة

مساعد مدير إقراض  -
البنك السعودي 

 الفرنسي

إدارة أعمال  بكالوريوس
جامعة  –إدارة مالية  –

 م1993 –الملك سعود 

عاماا في مجال المحاسبة، التدقيق  24
 والمراجعة المالية، واالستشارات المالية
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رئيس فريق االستشاريين  -

لمشروع شركة رؤى المدينة 
رات المملوكة لصندوق االستثما

 العامة
 

الرئيس التنفيذي لشركة  -
 ى للتطوير العقارير تس
عضو مجلس المديرين  -

وشريك في شركة بيت 
العرب للتطوير العقاري 

 المحدودة
رئيس شركة كنان  -

للتطوير العقاري )التابعة 
 لمجموعة صافوال(

رئيس قطاع العقار  -
 )مجموعة صافوال(

شركة  –نائب الرئيس  -
 بندة –العزيزية 

نائب الرئيس والمدير  -
شركة صافوال  –العام 

 لزيوت الطعام
نائب الرئيس والمدير  -

شركة صافوال  –العام 
 ألنظمة التغليف

 –مدير عام المبيعات  -
شركة صافوال لزيوت 

 الطعام
عضو مجلس إدارة  -

مدينة السيرة للتطوير 
 العقاري المحدودة

عضو مجلس إدارة  -
شركة مطوري مدينة 

االقتصادية المعرفة 
 المحدودة

عضو مجلس إدارة  -
شركة أمالك نامية 

 المحدودة

ماجستير هندسة  -
دارة جامعة  صناعية وا 
 –والية أوكالهوما 

 م1985 –أمريكا 
بكالوريوس هندسة  -

صناعية جامعة الملك 
 م1979 –عبدالعزيز 

دارة الموارد  خبرة مهنية في اإلدارة العليا وا 
دارة البشرية والتخطيط االسترات يجي وا 

دارة االستثمارات العقارية ألكثر  االستثمار وا 
 عاماا  30من 
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 أعضاء لجنة إدارة المخاطر -4

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 شركةعضو مجلس إدارة  - المدهون حسن إبراهيم د. 1

 لخدمات األحمر البحر
 اإلسكان

 شركةعضو مجلس إدارة  -
 المراعي

ضو مجلس إدارة مجموعة ع -
 العبيكان لالستثمار

رئيس مجلس إدارة  -
 األحمر البحر شركة

 اإلسكان لخدمات
عضو مجلس إدارة  -

هرفي للخدمات  شركة
 الغذائية

عضو مجلس إدارة  -
 شركه المملكة القابضة

عضو مجلس إدارة  -
شركة الدرع العربي 

 نللتامي

دكتوراه في الهندسة  -
جامعة  –المدنية 

يات أريزونا بالوال
المتحدة األمريكية 

 م1981عام 
ماجستير في  -

 -الهندسة المدنية 
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

 م1975عام 
بكالوريوس في  -

 -الهندسة المدنية 
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

 م 1973عام 

-م1981جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992

 –أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية  -
 الملك عبد العزيز جامعة

جامعة الملك عبد  –وكيل  كلية الهندسة  -
 العزيز

 المشرف العام علي إدارة المشاريع -
 

 م   2006-م1992شركه صافول 
مدير عام للمجموعة ومسئول عن اإلدارة  -

العالقات  -الشئون العامة  -القانونية 
 العامة

 مدير قطاع األغذية الخفيفة -
 اراتنائب الرئيس التنفيذي لالستثم -

الشركة عضو مجلس إدارة  - كريم الدين ضياء ماجد أ. 2
الخليجية العامة للتأمين 

 التعاوني.
شريك ومدير شركة رغف  -

 لخدمات اإلعاشة
عضو مجلس إدارة شركة  -

 كلية جدة العالمية

عضو مجلس إدارة  -
شركة الطالع للنقليات 

 )استقال )هانكو(.
 م(23/1/2017بتاريخ 

عضو مجلس إدارة  -
وعة هرفي شركة مجم

 للخدمات الغذائية    
مدير شئون العمليات  -

   شركة سويكورب –

مدير مالي بشركة  -
مدينة المعرفة 

 االقتصادية
مدير عام اإلدارة  -

المالية بمجموعة 
 صافوال

الرئيس التنفيذي لشركة  -
 مسرى العالمية القابضة

إقراض  مساعد مدير -
 الفرنسي البنك السعودي

بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة  –ارة مالية إد –

 م1993 –الملك سعود 

عاماا في مجال المحاسبة، التدقيق  24
 والمراجعة المالية، واالستشارات المالية
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رئيس فريق االستشاريين  -

لمشروع شركة رؤى المدينة 
المملوكة لصندوق االستثمارات 

 العامة
 

ئيس التنفيذي لشركة الر  -
 ى للتطوير العقارير تس
عضو مجلس المديرين  -

وشريك في شركة بيت 
العرب للتطوير العقاري 

 المحدودة
رئيس شركة كنان  -

للتطوير العقاري )التابعة 
 لمجموعة صافوال(

رئيس قطاع العقار  -
 )مجموعة صافوال(

شركة  –نائب الرئيس  -
 بندة –العزيزية 

مدير نائب الرئيس وال -
شركة صافوال  –العام 

 لزيوت الطعام
نائب الرئيس والمدير  -

شركة صافوال  –العام 
 ألنظمة التغليف

 –مدير عام المبيعات  -
شركة صافوال لزيوت 

 الطعام
عضو مجلس إدارة  -

مدينة السيرة للتطوير 
 العقاري المحدودة

عضو مجلس إدارة  -
شركة مطوري مدينة 
المعرفة االقتصادية 

 دةالمحدو 
عضو مجلس إدارة  -

شركة أمالك نامية 
 المحدودة

ماجستير هندسة  -
دارة جامعة  صناعية وا 
 –والية أوكالهوما 

 م1985 –أمريكا 
بكالوريوس هندسة  -

صناعية جامعة الملك 
 م1979 –عبدالعزيز 

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

دارة االستثمارات العقارية ألكثر االستث مار وا 
 عاماا  30من 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 80 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 أعضاء لجنة الستثمار -5

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي القابضة )حتى  - - فتيحي حسن أحمدالشيخ/  1

 م(12/04/2017
المية رئيس مجلس إدارة شركة سكون العقارية الع -

 بجدة
 –عضو مجلس إدارة في بنك "كريدي أجريكول"  -

 م2008-م2007 –مصر 
 القاهرة –عضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد  -
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات  -

 م1999-م1996 -االجتماعية 
رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة  -

 التجارية بجدة
 -رفة التجارية والصناعية عضو مجلس إدارة الغ -

 م1985
نائب المدير العام في مؤسسة المدينة للصحافة  -

 والنشر

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

 بأنواعها

عضو مجلس  - المدهون حسن إبراهيم د. 2
 شركةإدارة 

 األحمر البحر
 لخدمات
 اإلسكان

عضو مجلس  -
 شركةإدارة 

 لمراعيا
 
عضو مجلس  -

إدارة مجموعة 
العبيكان 
 لالستثمار

 لخدمات األحمر البحر شركةرئيس مجلس إدارة  -
 اإلسكان

 هرفي للخدمات الغذائية شركةعضو مجلس إدارة  -
 عضو مجلس إدارة شركه المملكة القابضة -
 عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتامين -

 

دكتوراه في الهندسة  -
جامعة  – المدنية

أريزونا بالواليات 
المتحدة األمريكية عام 

 م1981

ماجستير في الهندسة  -
جامعة الملك  -المدنية 

فهد للبترول والمعادن 
 م1975عام 

بكالوريوس في الهندسة  -
جامعة الملك  -المدنية 

فهد للبترول والمعادن 
 م 1973عام 

جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992-م1981

بقسم الهندسة أستاذ مساعد  -
جامعة الملك  –المدنية 

 عبد العزيز

 –وكيل  كلية الهندسة  -
 جامعة الملك عبد العزيز

المشرف العام علي إدارة  -
 المشاريع

-م1992شركه صافول 
 م   2006

مدير عام للمجموعة  -
ومسئول عن اإلدارة 

الشئون العامة  -القانونية 
 العالقات العامة -

مدير قطاع األغذية  -
 لخفيفةا

نائب الرئيس التنفيذي  -
 لالستثمارات
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 رجل أعمال - أ. عمر رياض الحميدان 3
شركة الجوف  -

للتنمية الزراعية 
)ممثل عن مجموعة 

 فتيحي(
شركة الصناعات  -

الزجاجية الوطنية 
 )زجاج(

عضو مجلس  -
أبراج مؤسسة إدارة 
 للمقاوالتالحياة 

 عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة -
س مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة مؤسس ورئي -

 العرب التجارية

بكالوريوس شريعة وقانون 
 م1998

خبرة مهنية  في إدارة وقيادة 
األعمال وتأسيس الشركات 

 عاماا  18ألكثر من 

 

عضو مجلس  - كريم الدين ضياء ماجد أ. 4
الشركة إدارة 

الخليجية العامة 
للتأمين 
 التعاوني.

شريك ومدير  -
شركة رغف 

لخدمات 
 إلعاشةا

عضو مجلس  -
إدارة شركة كلية 

 جدة العالمية

شركة الطالع للنقليات عضو مجلس إدارة  -
 م(23/1/2017)هانكو(. )استقال بتاريخ 

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة هرفي  -
 للخدمات الغذائية    

   شركة سويكورب –مدير شئون العمليات  -

 مدير مالي بشركة مدينة المعرفة االقتصادية -
 اإلدارة المالية بمجموعة صافوالمدير عام  -
 الرئيس التنفيذي لشركة مسرى العالمية القابضة -
 مساعد مدير إقراض البنك السعودي الفرنسي -

 –بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة الملك  –إدارة مالية 

 م1993 –سعود 

عاماا في مجال المحاسبة،  24
التدقيق والمراجعة المالية، 

 واالستشارات المالية

 
 اء اإلدارة التنفيذيةأعض -6

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
المدير العام لشركة تجارة  - فتيحيحسن  أحمد محمدد.  1

السلع الكمالية الثمينة 
المحدودة )إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة فتيحي 

 القابضة(

عضو مجلس إدارة المركز  -
ورئيس لجنة  ،الطبي الدولي

اجعة )ممثل عن مجموعة المر 
 فتيحي القابضة( 

 

شركة سويكورب  –نائب مدير  -
 –جنيف  –لالستثمار البنكي 

 م2003-م2002 –سويسرا 

 –الرياض  –مدير مركز فتيحي  -
 م1997-م1995

فتيحي  –مدير قطاع التسويق  -
 م1995-م1993 -

 –مدير المشتريات والمبيعات  -
 م1993 –فتيحي 

 –مركز فتيحي  –مدير دور  -

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

 م.2014

إدارة  ماجستير في -
تخصص  –األعمال 

)ريادة األعمال( من كلية 
 م.2002بابسون عام 

ماجستير في علوم  -
التمويل واالستثمار من 

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

نتاج الذهب  - تصميم وا 
 والمجوهرات

التسويق والمبيعات وبناء  -
 العالمات التجارية
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جامعة نورث إيسترن عام  م1992
 م.2000

بكالوريوس هندسة تحليل  -
 بحوث  -األنظمة 

العمليات من جامعة 
 م1992جورج واشنطن 

 –الرئيس التنفيذي المكلف   - ياسر يحيى عبدالحميد 2
 فتيحي

 –مدير عام اإلدارة المالية   -
 يفتيح

 فتيحي –رئيس قسم الحسابات    -

حسن  محاسب بشركة أحمد -
 فتيحي وشركاه

اسماعيل               محاسب بشركة  -
شادي الستيراد وتجارة  أبو

 القاهرة -اآلالت الزراعية 

 – تجارة بكالوريوس   -

عام   – رھاألز جامعة
 م1992

 

 

 اإلستراتيجية الخطط إعداد -
 األعمال خطط إعداد -
 وتقييم المالي تحليللا -

 االستثمارات

 العمليات مخاطر تقييم  -
 المالية الرقابة خطط إعداد  -

 نظام تطبيق على اإلشراف  -

 الشركات حوكمة

 المالية القوائم إعداد   -

اإلقليمي العمليات مدير  - صابر أحمد المطراوي 3
 المنطقة الوسطىب

ممثل مبيعات ذهب ومجوهرات  -
 م1998 ىفتيحي حت ةشركب

مدير مركز فتيحي بالرياض  -
 م2005 ى عامحت

حدي شركات القطاع إمدير فرع  -
 ةللثرو  ةالعام )الشركه العام

باسم  ة( المعروفةالمعدني
 سيجال

 ةالمعادن الثمين ةدار إنائب مدير  -
 ة سيجالبشرك

 عمالأ إدارةبكالوريوس 
)المعهد العالي للتعاون 

 م1977عام  –التجاري(
 

، بيعالفي مجال  عاماا  37 -
 مجال المجوهراتخاصة 

شراف في مجال التدريب واإل -
 المجوهرات

 التسويقةخطط اليذ فتن -
 المجوهرات وتصنيفهاتقييم  -

 التصنيع  مدير - حسين علي حسين 4

 
 
 

 مسؤول مشتريات -

 مسؤول مبيعات -

 

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

ثمينة المعادن المين تث -
 كريمةالحجار األو 

 –سكرتير مجلس اإلدارة  - رضا إبراهيم طوبار 5
 فتيحي

  -شئون المساهمينإدارة مدير  -
 فتيحي

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

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

مدير عام شركة نور إيست  -
  مصر –للرخام والجرانيت 

نجليزية -   مترجم لغة إيطالية وا 

قسم  –ليسانس كلية األلسن 
جامعة  – اللغة اإليطالية
 -القاهرة  -عين شمس 

 م1996

عاماا في مجال  15أكثر من 
وبناء العالمات  الدعاية والتسويق
دارة   شئون المساهمينالتجارية وا 
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 40اإلدارة مجلسالمنبثقة من  لجانال
 اللجان هذه وتقوم. اإلدارة مجلس قبل من عضويتها تشكيل تم فرعية لجان أربع اإلدارة مجلس من نبثقت

 :يلي كما وبيانها. المجموعة أهداف لتحقيق ابواجباته القيام فيواإلدارة التنفيذية  اإلدارة مجلس بمساعدة
 
 

 :المراجعة لجنة -1

م مــن أعضــاء 01/05/2017شــكلت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخامســة التــي عقــدت بتــاريخ 
 الماليــة بالشــئون مخــتص بيــنهم مــنومــن بيــنهم عضــو مســتقل )علــى األقــل(، و  تنفيــذيينال غيــرمجلــس اإلدارة 

 الرقابـة نظام كفاية من للتحقق وذلك ( من الئحة حوكمة الشركات،54، طبقاا لما ورد بالمادة رقم )والمحاسبية
 يحقـــق بمـــا وتطـــويره النظـــام تفعيـــل شـــأنها مـــن اإلدارة لمجلـــس توصـــيات أيـــة وتقـــديم بفعاليـــة، وتنفيـــذه الداخليـــة
 فـي عقـدت التي الخامسة العادية غير العامة الجمعية وخالل. المستثمرين مصالح ويحمي المجموعة أغراض

إلكمال الـدورة الحاليـة تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها  تم م01/05/2017
وقــد وافقــت الجمعيــة  .م21/04/2019م ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي فــي 22/04/2016خ التــي بــدأت بتــاري

والتـــي تضـــمنت  الئحـــة عمـــل لجنـــة المراجعـــة تحـــديث م علـــى12/12/2017العامـــة العاديـــة المنعقـــدة بتـــاريخ 
 أعضـاء( مـن 3عـدد ) مـن اللجنـة تتكـونو . المستقلين من خارج مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء اللجنةتحديث 
 :التالي الجدول في موضح هو كما إدارة مجلس

 

 
 
 
 
 

 
 ومسئوليات لجنة المراجعة: خالصة مهام

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

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 6الفقرة  - 40

 طبيعة العضوية الســـم 

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة رئيس كريم الدين ضياء ماجد أ. 1

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

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 3
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 :التقارير المالية (أ
بداء رأيها والتوصية في الالقوائم دراسة  -1 مالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 

 شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
والقوائم المالية اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس  -على طلب مجلس اإلدارة اا بناء-إبداء الرأي الفني  -2

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

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

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

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

 لطبيعة السياسات المحاسبية مالءمة مدى بشأنها، مع األخذ في االعتبار مقترحات من اللجنة تراه
 .أعمالها ونتائج المالي المركز على وأثرها الشركة أعمال

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

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

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

 المراجعة الداخلية: (ب
دارة المخاطر في الشركة -1  .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وا 
 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها -2
دارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، الرق -3 ابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وا 

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

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح  -4
 مكافآته.

 خطط سنوياا لمناقشة األقل على واحدة مرة المراجعة لجنة اجتماعات لحضور الداخلي المراجع دعوة -5
تخص  أخرى لمناقشة أية أمور وقت أي في دعوته لها يحق اللجنة. كما تراها أخرى وأية أمور المراجعة
 الداخلية. المراجعة

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

 تنفيذها. في والثبات الرقابية نشطةاأل تنفيذ جودة من التحقق
 أخرى أي أمور أو الشركة في تقع التي األخطاء أو بالغش العالقة ذات التقصي عمليات على اإلشراف -7

 تقصيها. أهمية اللجنة ترى
االختالسات المهمة  حاالت في المراجعة كمصدر لمعلومات لجنة الداخلية إدارة المراجعة استخدام يمكن -8

 القانونية. للنواحي الشركة تطبيق إلى باإلضافة العادية، وغير
 والمزايا األخرى المخصصة والبدالت والمكافآت الشركة، في العام المراجع لوظيفة الترشيح طلبات دراسة -9

 سواءاا  العام عمل المراجع إنهاء في والنظر األسباب بيان مع األكثر مالءمة الشخص له، وترشيح
 مجلس إلى الشأن هذا توصيات في من إليه التوصل يتم ما ورفع اإلعفاء أو العجز أو االستقالة بسبب
 اإلدارة.

 الشركة في الداخلية الرقابة كفاية نظام مدى شان في رأيها عن تقرير إعداد كذلكى لجنة المراجعة عل  -10
 نسخاا  يودع أن اإلدارة اختصاصها. وعلى مجلس نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما
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 األقل؛ على أيام بعشرة العامة انعقاد الجمعية موعد قبل الرئيس الشركة مركز في التقرير هذا نم كافية
 ية.الجمع انعقاد التقرير أثناء منه. ويتلى بنسخة المساهمين من رغب من كل لتزويد

 
اجع أوصت لجنة المراجعة بدراسة تعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية أو تعيين مر ** 

 41داخلي.
 

ال توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو رفض المجلس ** 
  42األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

 
 ج( مراجع الحسابات:

راجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح م -1
 من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ  -2
 في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالا فنية أو إدارية تخرج مراجعة خطة  -3
بداء مرئياتها حيال ذلك.  عن نطاق أعمال المراجعة، وا 

 .اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة -4
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. -5
 بعة أعمال المحاسبين القانونين.متا -6
 الشركة. ومشاريع فروع في منها يتم ما ذلك في بما الجرد عمليات مراقبة -7
 المراجعون مناقشتها يرى أو اللجنة ترى لمناقشة أية أمور القانوني المحاسب مع منفرد اجتماع عقد -8

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

 .المناسب الوقت في
 ي.القانون المحاسب توصيات على اإلدارة رد من التأكد -10

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 11الفقرة  - 41
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 12الفقرة  - 42
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 تعين الجمعية العامة مراجع حسابات الشركة بناءاا على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي: -11
 أن يكون ترشيحه بناءاا على توصية من لجنة المراجعة. -أ(

 كون مرخصاا له، وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.ب( أن ي
 ج( أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
 د( أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

 
 ( ضمان اللتزام:د
 ( مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.1
 من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. ( التحقق2
( مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال 3

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

 التي يتعين اتخاذها.
 

ونوضح  ,اتاجتماع( 7)عدد م 2017خالل العام المالي دورتها السابعة  في المراجعة لجنةوقد عقدت 
 :لهذه الجتماعاتاللجنة  أعضاء حضور موقف فيما يلي

** هذا بخالف الزيـارات الميدانيـة للفـروع واالجتماعـات المعتـادة مـع بعـض إدارات الشـركة )وخاصـة اإلدارة الماليـة( للوقـوف علـى أعمالهـا 
 رد. من فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عمليات الج

 

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماعات7عد الجتماعات )
 ألولالجتماع ا

 م19/01/2017

 الجتماع الثاني
16/03/2017 

 الجتماع الثالث
 م23/03/2017

 الجتماع الرابع
 م10/05/2017

 الجتماع الخامس
 م30/08/2017

 الجتماع السادس
 م08/11/2017

 الجتماع السابع
 م12/12/2017

 المجموع

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

        7 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
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 والمكافآت والترشيحات الحوكمة لجنة -2
قام مجلس اإلدارة بتشـكيل لجنـة الترشـيحات والمكافـآت مـن غيـر أعضـاء مجلـس اإلدارة التنفيـذيين ومـن بيـنهم 

وقـد بـدأت اللجنـة  .( مـن الئحـة حوكمـة الشـركات64)رقـم ( و 60)رقم عضو مستقل )على األقل( طبقاا للمادة 
وافقــت الجمعيــة العامــة و م. 21/04/2019ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي فــي  م22/04/2016أعمالهــا بتــاريخ 

 تتكـــونو الئحـــة عمـــل لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت.  تحـــديث م علـــى12/12/2017العاديـــة المنعقـــدة بتـــاريخ 
 :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء( من 3عدد ) من اللجنة

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":

ضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، إعداد سياسة وا -1
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك 

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

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

 .وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاا للسياسة المعتمدة
 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -5
عادة ترشيحهم وفقاا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع  فيهالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء  -6 وا 

 .األمانةبته بجريمة مخلة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدان

 طبيعة العضوية الســـم 

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

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو كريم الدين ضياء ماجد/ األستاذ 2

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو عبدالملك عبداهلل فتح الدين/ المهندس 3
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 .إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية -7
 .تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة -8
ف اإلدارة المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائ -9

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

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

 التنفيذيين.
 .وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  -13
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة   -14

 .كةالشر 
 تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة بناءاً على تقارير الموارد البشرية في الشركة.  -15
 عمل مقابلة شخصية نهائية العتماد تعيين كبار التنفيذيين.  -16
الواردة -بمقترحات المساهمين  -وبخاصة غير التنفيذيين-إحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس  -17

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

متابعة أية موضوعات تتعلق بتطبيق لوائح وضوابط الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنوياا على األقل، 
التي -ية للجنة الحوكمة أو اإلدارة أو اللجنة ومن المهام األساسبالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. 

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

 ما ورد بالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. 
 . ساتمراجعة الالئحة وتحديثها وفقاا للمتطلبات النظامية وأفضل الممار  (ب
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات  (ج

 . الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات
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إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات،  (د
 .أو أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك أو تفويض لجنة المراجعة

 .الحوكمةهـ( حالياا تهتم لجنة الترشيحات والمكافآت بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط 
 

 اجتماع،( 2)عدد م 2017خالل العام المالي ت لجنة الترشيحات والمكافآت في دورتها الرابعة عقدوقد 
 :ذين االجتماعينهلاللجنة  أعضاء حضور موقف ونوضح فيما يلي

 
 
 
 
 
 
 
م 12/12/2017وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في  وبدلت حضور أعضاء اللجنة: افآتمك

الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسئوليات  تحديث على
  وصالحيات ومكافآت وبدالت حضور أعضاء اللجنة.

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماع2عدد الجتماعات )
 الجتماع األول

 م15/03/2017

 الجتماع الثاني
 م12/12/2017

 المجموع

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

   2 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
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 الستثمــــار لجنة -3

والتي بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة االستثمار، في دورته الحالية رة قام مجلس اإلدا
ومن ضمن م، 21/04/2019م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 22/04/2016بدأت في 

 أهم مهامها الرئيسية ما يلي:
 

عة وحجم الشركة، والتحقق من وضع استراتيجية وسياسات شاملة لالستثمار بما يتناسب مع طبي -13
 تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءاا على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة والسوق بشكل عام.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة تلك االستثمارات والحفاظ عليه  -14
 والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

ار الشركة في تلك االستثمارات، مع تحديد المخاطر التي يمكن مقابلتها خالل التحقق من جدوى استمر  -15
 اإلثني عشر شهراا القادمة.

اإلشراف على نظام االستثمار بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي  -16
 جه القصور بها.قد تتعرض لها الشركة نتيجة دخولها في تلك االستثمارات وذلك لتحديد أو 

إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات  -17
 التحمل على سبيل المثال.

 .تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة باالستثمار -18
 ضمان توافر الموارد لالستثمار. -19
 

 ضوابط الستثمار:
 

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

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

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

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

 عدم االستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية والتي تتجاوز مكررات ربحيتها النسب القياسية. -5
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يجب أن يتم شراء وبيع األوراق المالية من خالل صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة  -6
على وجود فصل تام بالشركة يديرها شخص مرخص له وفقاا لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة 

بين الشركة وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك. ويستثنى 
من ذلك االستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة 

 من تاريخ أخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.

ب على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص يج -7
 .المرخص له، مع اإلشارة إلى رقم المحفظة االستثمارية المرتبطة بذلك العقد

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

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

 
 إجراءات عملية الستثمار:

 

 .تثماريتم عرض الفرص االستثمارية المتاحة على لجنة االس -1

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

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

الفرصة فيه يحدد س اإلدرة لتوصية لجنة االستثمار يتم اتخاذ قرار من المجلس عند اعتماد مجل -4
 .االستثماروحدود  االستثمارية وضوابط 

ومنحه  بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة االستثمار يقوم المجلس بتكليف الرئيس التنفيذي -5
 قرار المجلس باالستثمار. تنفيذلـ الصالحيات الالزمة
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 :التالي الجدول في موضح هو كما اإلدارة مجلس أعضاء من( 4عدد ) من ةاللجن تتكونو 
 
 
 
 
 
 

 ونوضح فيما يلي اجتماع،( 2)عدد  م2017خالل العام المالي ت لجنة االستثمار في دورتها الرابعة عقدوقد 
 :يناالجتماعين هذلاللجنة  أعضاء حضور موقف

 
 
 
 
 
 
 
 

 طبيعة العضوية اسم العضو 

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

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

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو كريم الدين ضياء ماجد/ األستاذ 3

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو عمر رياض الحميدان/ األستاذ 4

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماع2جتماعات )عدد ال
 الجتماع األول

 م02/01/2017

 الجتماع الثاني
 م16/03/2017

 المجموع

   2 الرئيس أحمد حسن فتيحي
   2 عضو المدهون حسن إبراهيم د.
   2 عضو كريم الدين ضياء ماجد أ.
   2 عضو عمر رياض الحميدان أ.
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 إدارة المخاطر لجنة -4

، وتنتهي بانتهاء دورة إدارة المخاطردارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة قام مجلس اإل
 )استرشادي( ، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي:م21/04/2019مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 بثقافة المخاطر.
 .مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة -12
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 :التالي الجدول في موضح هو كما أعضاء( 3عدد ) من اللجنة تتكونو 
 
 
 
 
 
 

ونوضح  اجتماع،( 1)م عدد 2017خالل العام المالي  األولىت لجنة إدارة المخاطر في دورتها عقدوقد 
 :هذا االجتماعلاللجنة  أعضاء حضور موقف فيما يلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبيعة العضوية اسم العضو 

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

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو كريم الدين ضياء ماجد/ األستاذ 2

 (اإلدارة مجلس عضو) اللجنة عضو عبدالملك عبداهلل فتح الدين/ المهندس 3

 العضو اسم
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماع1عدد الجتماعات )
 الجتماع األول

 م12/12/2017

 المجموع

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

  1 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
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 43ةمعامالت مع أطراف ذوي عالق
م، تمت الموافقة 1/5/2017بناءاا على قرار المساهمين بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  (1

علــى تجديـــد عقـــد إيجــار الـــدور الســـادس بمبنــى اإلدارة العامـــة الخـــاص بالمجموعــة فـــي جـــدة، لـــرئيس 
 505.505يجـار بحيث يبلغ اإل ؛مجلس اإلدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، لفترة إيجارية ثانية

 م، مع سريان بقية الشروط الواردة أدناه كما يلي:01/05/2017سعودي سنوياا اعتباراا من  لاير
 %25بعـد زيـادة لاير سـعودي،  505.505 بمبنـى اإلدارة العامـةقيمة اإليجار السنوي للـدور السـادس  -أ(

 . عن اإليجار السنوي خالل الفترة اإليجارية األولى
 .سنة ميالدية قابلة للتجديد بعد موافقة الجمعية العامة سنوياا : الجديد ارمدة عقد اإليج -ب(
 يدفع المستأجر القيمة اإليجارية الكاملة في بداية كل سنة إيجارية. -ج(
في حال رغب أحـد الطـرفين فـي عـدم تجديـد عقـد اإليجـار، عليـه إبـالآل الطـرف اآلخـر بثالثـة شـهور  -د(

 قد.على األقل قبل موعد انتهاء الع
 

قــــد أرســــل خطابــــاا إلــــى الشــــركة بتــــاريخ  أحمــــد حســــن فتيحــــيومــــن الجــــدير بالــــذكر أن ســــعادة الشــــيخ/ 
اعتبـاراا مـن –الشركة برغبته في إنهاء عقد إيجـار الـدور السـادس المـؤجر لـه  فيه م يخطر01/01/2018

ضــافة إلــى م، باإل30/04/2018مــع تنازلــه عــن بــاقي القيمــة اإليجاريــة المدفوعــة مســبقاا حتــى  -تاريخــه
 .لصالح الشركة العين المستأجرةتنازله عن الديكورات واألثاثات الموجودة ب

 
 

 قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو العالقة
إيجار الدور السادس  رئيس مجلس اإلدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي

 بمبنى اإلدارة العامة
قابلة  سنة ميالدية

فقة للتجديد بعد موا
الجمعية العامة 

 سنوياا 

لاير  505.505
 سعودي/سنوياا 

 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 18الفقرة  - 43

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

 

منصب المدير العام لشركة السلع  حيمحمد أحمد حسن فتييشغل عضو مجلس اإلدارة الدكتور/  -(1
من رأس المال، بينما تمتلك شركة مجموعة فتيحي  %20الكمالية الثمينة المحدودة ويمتلك فيها نسبة 

وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه  من رأسمالها %80القابضة نسبة 
  لاير سعودي. 972.000م مبلغ 2017العام المالي الشركة خالل 

 
 
 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 19الفقرة  - 44

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 34والفقرة       

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

 شخص أي أو التنفيذيين

 منهم بأي عالقة ذي
عقد عمل لوظيفة مدير عام  1

للشركة التابعة شركة تجارة السلع 
 الكمالية الثمينة المحدودة

رواتب وبدل سكن وبدل انتقال بلغت 
م 2017خالل العام المالي 

 سعودي لاير  972.000

عضو مجلس اإلدارة 
محمد أحمد الدكتور/ 
 حسن فتيحي
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علماا  -وبخاصة غير التنفيذيين–اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 
 45بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

 
( صفحة خاصة www.fitaihi.com.saم على موقعها الرسمي )2017دشنت الشركة في العام  -(1

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

 البريد اإللكترونيمسجل بها  (اتصل بنابعنوان )على الموقع الرسمي للشركة توجد صفحة أخرى  -(2
(m.sash@fitaihi.co)  ما ب استخدامه إلبالآل أعضاء مجلس إدارة الشركة ألصحاب المصالحالذي يمكن

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

 ها.حيال الشركة وأدائ -الواردة إليها-بمقترحات المساهمين 
يقوم أمين سر اللجنة بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقترحات  -(4

  حيال الشركة وأدائها. -الواردة إليه–المساهمين 
( للتواصل مع سكرتير 012 - 2604200)رقم هاتف على  االتصال ألصحاب المصالحأيضاا يمكن  -(5

بالغه ما يودون نق ، أو له من مقترحات أو مالحظات إلى أعضاء مجلس إدارة الشركةمجلس اإلدارة وا 
 .(sh@fitaihi.com.saل معه على بريده اإللكتروني )صالتوا
، وكذلك Audit.Head@fitaihi.com.sa: بريده اإللكترونيرئيس لجنة المراجعة على  مراسلةيمكن  -(6

مع بقية أعضاء لجنة المراجعة )وجميعهم مستقلون( عبر عبر اإليميل  المباشر والخاصيمكن التواصل 
 الموقع الرسمي للشركة على اإلنترنت.

يسعى أعضاء المجلس واللجان وسكرتير مجلس اإلدارة بالمحافظة على سرية التواصل مع أصحاب  -(7
 وتوفير الحماية الالزمة لهم.المصالح، 
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  46المستحقةالمسددة و  المدفوعات النظامية
لسـداد أيـة زكـاة أو ضـرائب أو رسـوم أو مسـتحقات أخـرى  يوضح الجـدول التـالي المـدفوعات النظاميـة المسـتحقة

 ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها مع بيان أسبابها:
 

 البيان
م*2017  

 بيان األسباب صف موجز لهاو 
المستحق حتى نهاية الفترة  المسدد

 المالية السنوية ولم يسدد
  م2016زكاة عن عام  0 6،636،005 الزكاة
   0 0 الضريبة

المؤسسة العامة 
 للتأمينات الجتماعية

 التأمينات االجتماعية  239،445 2،539،967
 م2017ديسمبر 

ســـــــددت فـــــــي ينـــــــاير 
 م2018

   0 252،780 ف تأشيرات وجوازاتتكالي
   0 410،850 رسوم مكتب العمل

 
 
 

 47 تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفاصيل استخدامات هذه األسهم
عدد أسهم الخزينة المحتفظ 

 تفاصيل استخدامها تاريخ الحتفاظ بها قيمتها بها من قبل الشركة

 - - - ل يوجد
 - - - ل يوجد

 
 
 
 
 

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 22الفقرة  - 46

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 37الفقرة       
 الخاصة بشركات المساهمة المدرجةالتنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اإلجراءات الضوابط و( من 15المادة  - 47
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 نظام الحوكمــةسادساا: 
تحرص مجموعة فتيحي القابضة على االلتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق تطبيق أنظمة الرقابة 
الداخلية الشاملة، وسياسات الشفافية، وااللتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما تعمل على إدخال أحدث معايير 

يهات الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة األداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوج
الخاص بالمجموعة، دليل الحوكمة م 04/04/2012في  جمعية مساهمي الشركة. وقد اعتمدت االستثمارو 

 .م12/12/2017جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ من والذي تم اعتماد تحديثه 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن حة بالئ التسعونمن المادة  (1الفقرة )واستناداا إلى 

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

حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على  -(1
ت الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيا

األسهم، وحق التصرف في األسهم، كما وفرت اإلدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي 
ُتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة 

 ودون تمييز بينهم. بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة،
 السياسات العامة لإلفصاح والشفافية واإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة. -(2
 مجلس اإلدارة ووظائفه األساسية ومسئولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح. -(3
خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع االلتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية  -(4

 تداول.
إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفق قواعد التسجيل واإلدارج الصادرة من هيئة السوق المالية والئحة  -(5

 حوكمة الشركات.
االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاا  -(6

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

 السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
نتدب الفصل بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو الم -(8

 أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
                                         

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 1الفقرة  - 48



 

 

 

 

 

 

 101 م2017تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  -مجموعة فتيحي القابضة 

 
 49 :لم يتم تطبيقها من لئحة الحوكمةاألحكام التي 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة رقم المادة/الفقرة
تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة  (25)( من المادة 4الفقرة )

الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله 
 وتحديد مكافآته.

ري العمل على على تعيين مكتب جا
 مراجعة مستقل للقيام بهذا الدور

في سبيل تنفيذ –تنشئ الشركة  (أ (74)المادة 
 -نظام الرقابة الداخلية المعتمد

دارة  وحدات أو إدارات لتقييم وا 
 المخاطر، والمراجعة الداخلية.

يجوز للشركة االستعانة بجهات  (ب
خارجية لممارسة مهام 

إدارات واختصاصات وحدات أو 
دارة المخاطر، والمراجعة  تقييم وا 
الداخلية، وال يخل ذلك بمسئولية 
الشركة عن تلك المهام 

 واالختصاصات.

 جاري العمل عليها

تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية  (76)المادة 
توصي من مراجع داخلي على األقل 

لجنة المراجعة، ويكون مسؤوالا  بتعيينه
  ها.أمام

 مل عليهاجاري الع

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 1الفقرة  - 49
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 50ي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائيةأعقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من 
العقوبة/الجزاء/التدبير  

 الحترازي/القيد الحتياطي
الجهة الموقعة  أسباب المخالفة

 للمخالفة
سبل عالجها وتفادي 
 وقوعها في المستقبل

مبلغ قدره دفع 
( مئتين 283،877.60)

ثة وثمانون ألفاا وثمان مئة وثال
وسبعة وسبعون رياالا وستون 

 هللة

اإلدانة بمخالفة المادة التاسعة 
واألربعين من نظام السوق 
المالية، والمادة الثانية من الئحة 
سلوكيات السوق، عند التداول 
في أسهم الشركتين التاليتين: 
)شركة اتحاد مصانع األسالك، 
وشركة الغاز والتصنيع 

ة(، وذلك خالل الفترة من األهلي
م إلى 16/1/2013
م، إذ شكلت هذه 18/3/2013

التصرفات والممارسات تالعباا 
واحتياالا، وأوجدت انطباعاا 
مضلالا وغير صحيح في شأن 
الورقة المالية للشركتين المشار 

 إليهما

هيئة السوق 
 المالية

وجه مجلس اإلدارة 
بالشركة بسداد الغرامة 
الموقعة وأعادة 

غة سياسة صيا
الشركة الخاصة 
باالستثمار في 

  .الماليةاألوراق 

                                         
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –من المادة التسعون  (9الفقرة  - 50
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 51طلبات الشركة لسجل المساهمين
 م كما يلي:2017( تقرير سجل مساهمين خالل العام المالي 11قامت إدارة الشركة بطلب )

 
 ةعدد طلبات الشرك

 سبب طلب التقرير تاريخ الطلب لسجل المساهمين
 لسنوي لمجلس اإلدارةإعداد التقرير ا م02/01/2017 1
 تحديث بيانات للمراجع الخارجي م04/01/2017 2
 لملكية أسهم الشركة بالسوقمتابعة دورية  م03/04/2017 3
 الجمعية العامة غير العادية الخامسة م01/05/2017 4
 متابعة دورية لملكية أسهم الشركة بالسوق م12/06/2017 5

 أسهم الشركة بالسوق متابعة دورية لملكية م18/07/2017 6

 متابعة دورية لملكية أسهم الشركة بالسوق م5/10/2017 7

 تحديث بيانات للمراجع الخارجي م23/11/2017 8
 تحديث بيانات للمراجع الخارجي م28/11/2017 9
 الجمعية العامة العادية الثامنة عشر م12/12/2017 10
 إلدارةإعداد التقرير السنوي لمجلس ا م31/12/2017 11

 
 

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

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

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

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

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

 السنة المالية المنتهية.
 

* تقــر شــركة مجموعــة فتيحــي القابضــة وشــركاتها التابعــة بعــدم وجــود أيــة قــروض عليهــا )ســواء كانــت واجبــة 
م، وعليـه ال توجـد أيـة مبـالغ دفعتهـا الشـركة سـداداا 2017ند الطلب أو غير ذلك( خالل العام المـالي السداد ع

 54م.7201ألية قروض خالل العام المالي 
اسم الجهة المانحة  

 للقرض
مبلغ أصل 
 القرض

المبالغ المدفوعة سداداا  مدة القرض
 للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقي 
 من القرض

مالية المديونية اإلج
 للشركة وشركاتها التابعة

 - - - - - ال يوجد 1
 
 

 
من رأس المال أو أكثر طلباا بانعقاد  %5* تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 

الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة 
 عند إعداده.

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

                                         
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 24الفقرة  - 52

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 39الفقرة       
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 7الفقرة  - 53

 ر مجلس اإلدارة(الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقري –( من المادة التسعون 21الفقرة       
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 13الفقرة  - 54

 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 27الفقرة       
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* تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة 

بالنظام األساسي  أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءاا على ما جاء
، وكـل مـا جــاء للشـركة. ولـه حـق حضــور الجمعيـات العامـة، واالشـتراك فــي مـداوالتها والتصـويت علـى قراراتهــا

 55في المادة الخامسة )الحقوق المرتبطة باألسهم( بالئحة حوكمة الشركات.
 

لصــفة االعتباريــة * لــم تقــم أي جهــة بطلــب االطــالع علــى التقــارير الســنوية للمســتثمرين مــن األشــخاص ذوي ا
 الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق االستثمار.

 
* ال يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األربـاح خـالل العـام المـالي 

 56م.7201
 

ولـه  .هم* للمساهم الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، وحـق التصـرف فـي األسـ
حـــق االستفســـار وطلـــب معلومـــات بمـــا ال يضـــر بمصـــالح الشـــركة وال يعـــارض نظـــام الســـوق الماليـــة ولوائحـــه 

 التنفيذية.

 
* ال توجـــد أيـــة اســـتثمارات أو احتياطيـــات أخـــرى تـــم إنشـــاؤها لمصـــلحة مـــوظفي الشـــركة خـــالل العـــام المـــالي 

 57م.7201

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

 
قرضــاا نقــدياا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا أو ضــمنت أي قــرض عقــده أنهــا لــم تقــدم الشــركة  تؤكــدو * 

 أحدهم مع غيره.
                                         

 قرير مجلس اإلدارة( الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في ت –المادة الخامسة  - 55
 قواعد التسجيل واإلدارج )متطلبات تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة الثالثة واألربعون 21الفقرة  - 56
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* ال توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاا فيها، أو كانت هناك مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة 

للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألية شخص ذي عالقة بأي منهم غير ما تم اإلفصاح عنه  الشركة أو
 بهذا التقرير.

 
 59:م7201على القوائم المالية السنوية للعام المالي مالحظة مراجع الحسابات  *

مجموعة استثمار في يوجد لدى ال حيث إنهحول القوائم المالية الموحدة، أبدى مراجع الحسابات رأياا متحفظاا 
قائمة المركز المالي الموحدة مصنفة في  ،مدرجةية سعود مةهشركة مسا ،شركة الجوف للتنمية الزراعية

م  2016م )2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  128.6كشركة زميلة، بقيمة دفترية بمبلغ 
 كما ريهفي تاريخ الحصول على تأثير جو  مليون لاير سعودي(. كانت القيمة الدفترية للشركة الزميلة 129.4

جموعة على الم إدارة من الخارجي المراجع يحصل ولم. سعودي لاير مليون 125 مبلغ م2016 مايو 22 في
يع الزيادة في العوض المستخدم في توزيع الثمن على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات لتوز  ائيهتقرير ن

( 3ياا مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )تمش رة،هر الملموسة والشالقابلة للتحديد والموجودات غي
لم يكن باستطاعة المراجع الخارجي الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتحديد فيما و تجميع األعمال. 

  في العوض. تعديالت على القيمة الدفترية للشركة الزميلة وتوزيع الزيادة ةإذا كان من الالزم إجراء أي
 

 رد إدارة الشركة على مالحظة مراجع الحسابات:
الزيادة في العوض المستخدم في توزيع الثمن على القيم العادلة استلمت الشركة مسودة تقرير توزيع 

ياا مع متطلبات المعيار تمش رة،هللموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والموجودات غير الملموسة والش
مجموعة ( بتكليف من KPMG، والذي قام بإعداده مكتب السادة )( تجميع األعمال3ير المالية )الدولي للتقار 

 صدورلمراجع حسابات الشركة قبل  -بمجرد ورودها–وقد تم تسليم التقارير المطلوبة  .القابضة فتيحي
 حسابات الشركة م، وما تزال تحت الفحص من قبل مراجع2017مسودة القوائم المالية الموحدة للعام المالي 

 .  الذي لم يكن لديه الوقت الكافي من مراجعتها قبل المهلة النهائية إلصدار القوائم المالية
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 أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
 .تحقيق الهدف األساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح 

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

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

 .استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية 

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

 .االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا لنظام الحوكمة والنظام األساسي للشركة 

 .االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية المنظمة للعمل 

 
 

 أهداف الرقابة الداخلية
 من خالل: واالستخدام األمثل للموارد رفع الكفاءة التشغيلية  -1

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

 رفع معدالت األداء التشغيلي الفعلية. -

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

 وغير المتعمدة.

 
 

 توفير الدقة في البيانات المحاسبية من خالل: -2

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

 هم إلى هذه السجالت.حماية السجالت المحاسبية من وصول غير المرخص ل -
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 استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية. -

 
 االلتزام باللوائح واألنظمة من خالل:  -3

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

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

 االلتزام بالسياسات والقرارت اإلدارية المنظمة للعمل. -

 
 60نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

 :ة والتييالات التالرقابة الداخلية على السياسات واإلجراء نطاقمل تيش

  تتعلققق باالحتفققال بالسققجالت بالشققكل الققذي يضققمن إتاحققة معلومققات تفصققيلية ودقيقققة وتعكققس بشققكل

 جوهري حقيقة المعامالت والتصرفات في أصول الشركة.

 فققق مققع المعققايير تعققداد القققوائم الماليققة بمققا يإتققوفر تأكيققدات معقولققة بققأن تسققجيل المعققامالت  يسققمح ب

عليهققا بالمملكققة العربيققة السققعودية والصققادرة عققن الهيلققة السققعودية للمحاسققبين  المحاسققبية المتعققارف

  .القانونيين

  تققوفر تأكيققدات معقولققة فيمققا يتعلققق بمنققع أو الكشققف فققي الوقققت المناسققب لشققراء غيققر مققرخ  بققه                   

علقى الققوائم التقي يمكقن أن يكقون لهقا تقأثير جقوهري وستخدام أو التصرف في أصول الشقركة أو اال

 المالية.

فيما يتعلق بالقدرة على منع أو  متأصالا  إن جميع نظم الرقابة مهما كانت جيدة التصميم، فإنها تحتوي خطراا 
للفترة الزمنية المستقبلية التي يظل خاللها النظام فعاالا في  اكتشاف كافة األخطاء. كما أنها ال توفر تقييماا 

أو  النظام غير مالئم في هذا المجال، تجعلي الظروف التي يمكن أن اكتشاف المخاطر بسبب التغيرات ف
 .لتزام بالسياسات واللوائحفي الحكم على درجة اال
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ن والنفقات المرتبطة بها، يحسابات المورد المخزون، يرادات،: اإلالمتمثلة فيرئيسية العمل الدورات دراسة تم 
 نظم تكنولوجيا المعلومات. لك الزكاة(، تكاليف التوظيف واألجور،األصول الثابتة، التقارير المالية )بما في ذ

 
تم مالحظة الحاجة إلى اتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بعدد من 

 ية.أهداف الرقابة الداخلية، والمرتبطة بشكل أساسي بدورات عمل المخزون واألصول الثابتة والتقارير المال
 

 61رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
يخص  ، فيمانهاراا جوهرياا يستلزم اإلفصاح عقصــو  هنــاك أن تعتقــد تجعلهــا أمــور أيــةاللجنة  انتباه يلفــت لــم

 أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
 المخاطـر عـن عـام تصـور وضـعمما يساعد على  بفعاليـة عمـلللرقابة بالشركة ي نعتقد أن النظام الداخلي

 ها.عنـ فصـاحم يستلزم اإل2017. وال توجد أية أحداث جوهرية وقعت خالل عام الشـركة هاتواجـه قـد التـي
 

 62تقرير لجنة المراجعة
 الرئيس الشركة مركز في هذا التقرير كافية من نسخبإيداع  ةاإلدار  مجلسسيقوم و  الدعوة النعقاد الجمعية العامة.ه مع نشر سيتم 

 الجمعية. انعقاد التقرير أثناء يتلىسعلى األقل. و  أيام بعشرة العامة انعقاد الجمعية موعد قبل
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 : الموارد البشرية سابعاا 
 

الذهب والمجموهرات  قامت المجموعة بتوظيف عدد من الكوادر الوطنية تماشيأا مع تطبيق قرار سعودة نشاط
 .أقسام المنتجات النسائيةفي مبيعات وظيفة ممثلي الوقرار تأنيث 

 
ساهمت المجموعة في توفير العديد من الفرص الوظيفية لمجموعة من الفتيات السعوديات وقامت وقد 

رد البشرية بتدريبهن في مجاالت المحاسبة ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. فكان إلدارة الموا
 دور كبير في توطين الوظائف، والمحافظة على نسبة السعودة بالشركة.

 
وتعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من 

 .الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في العديد من المجاالت
 

في  ةفي مساعدة الشركة على تحقيق إحدى أهدافها المتمثلكذلك مت إدارة الموارد البشرية بدور كبير وقد قا
ترشيد اإلنفاق، فقامت بإعادة تحليل وتقييم كافة الوظائف والعاملين بالشركة، وأنهت خدمات بعض الكوادر 

 .أداؤها يرقى إلى المستوى المطلوبالتي ليس لها تأثير كبير على نتائج األداء العام، أو تلك التي لم يكن 
 .م31/12/2017كما في  من الرواتب المدفوعة شهرياا  كبيرةنسبة مما وفر على الشركة 

 
وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة قد قامت بتحديد احتياجات التدريب بما يكفل إضفاء مزيد من المهارات 

ية ستراتيجية المجموعة، مع إعطاء األولو امع والقدرات إلى الموظف حسب متطلبات وظيفته وبما يتماشى 
 في التدريب للكوادر السعودية.
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 : المسؤولية الجتماعية تاسعاا 
 

تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من  -أ(
ن في مجال المحاسبة والموارد البشرية الفرص الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبه

لمجموعة بجدة عدد كبير من المعارض ل والتسويق ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. ويوجد
لبيع الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية وأخرى لإلكسسوارات  والرياض والخبر والمدينة المنورة واألحساء

 .%100تعمل بأيدي فتيات سعوديات بنسبة 
م في رعاية احتفالية اليوم العالمي 2017وقد شاركت مجموعة فتيحي القابضة خالل العام المالي  -ب(

  63لإلعاقة عبر تقديم هدايا عينية.
 المساهمات والتبرعات الخيرية لجمعيات تحفيظ القرآن، ودور األيتام. -ج(
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 : جدول األعمال عاشراا 
 م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.31/12/2017عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  -(1

 م.31/12/2017 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في -(2
 م.31/12/2017التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  -(3

 م. 31/12/2017براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في التصويت على إ -(4

هللة لكل سهم  خمسونقدرها ، م2017التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح عن العام المالي  -(5
من القيمة  %5ثل نسبة والذي يم ،مليون لاير سعودي 27.5إجمالي مبلغ التوزيع يكون  بذلك. و الشركةمن أسهم 

ا بأن أحقية اا. مليون سهم 55االسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد األسهم القائمة، والبالغة  علما
لدى  الشركةوالمقيدين بسجالت  للشركةالمالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة  الشركةاألرباح لمساهمي 

سوف يتم اإلعالن عن تاريخ . و ق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعيةشركة مركز إيداع األورا
 .التوزيع في وقت  الحق

م، 2018عن العام المالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة  -(6
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة  دفع وفقاا مع تحديد تواريخ األحقية والبشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، 

 عن هيئة السوق المالية.
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية  -(7

 م وتحديد أتعابه.2017للمجموعة للعام المالي 
وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم )حيث  التصويت على األعمال التي ستتم بين الشركة -(8

لطريقة حقوق الملكية كما يوجد تمثيل  يعالج االستثمار في شركة المركز الطبي الدولي كاستثمار في شركة زميلة وفقاا 
ارة عن لشركة مجموعة فتيحي القابضة في عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي(، وستكون التعامالت عب

مبيعات بدون قيمة محددة وبدون أية شروط تفضيلية، علماا بأن المعامالت التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام 
وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي )من ضمن لاير  3،750،600السابق كانت بإجمالي مبلغ 

 أية شروط تفضيلية. البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها(، ودون
بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي  التصويت على األعمال والعقود  -(9

من رأسمال الشركة التابعة )شركة تجارة السلع  %20حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة  ؛)طرف ذو عالقة(
ام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته الكمالية الثمينة المحدودة( والترخيص بها لع

  سعودي.لاير 972.000 م مبلغ2017لهذه الشركة خالل العام المالي 

عن العام المالي مجلس اإلدارة سعودي مكافآة أعضاء  لاير( 600.000مبلغ )التصويت على اعتماد صرف  -(10
 .م2017
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 الختــــام
 

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

 المجموعة على ما بذلوه من جهود وأداء طوال العام.
 

 .وكرم عطائه هنّ على توفيقه وم  وختاماا، نشكر اهلل العلي القدير 
 مجلس اإلدارة                           

 م2018مارس     


