
ممثًال عن وحدة الجمعیات العمومیة بالهیئة.

ممثًال عن السادة مراجعي حسابات الشركة. 

محضر اجتماع
الجمعیة العامة العادیة الثانیة والعشرون (االجتماع األول) - عبر وسائل التقنیة

المنعقدة مساء یوم األربعاء 1442/09/16هـ الموافق 2021/04/28م

وقد حضر كذلك الرئیس التنفیذي للمجموعة سعادة األستاذ/ یاسر یحیى عبدالحمید عبدربه.

كما حضر رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت معالي الدكتور/ سهیل عبدالملك قاضي.

وكذلك حضر سعادة الدكتور/ إبراهیم حسن المدهون رئیس لجنة إدارة المخاطر

وقد حضر جمیع أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور/ عدنان صوفي (رئیس اللجنة)، والدكتور/ إبراهیم حسن المدهون، واألستاذ/ 
عثمان الحمیدان.

وقد تم عقد الجمعیة من مقر مجموعة فتیحي القابضة في جدة عن بعد من خالل وسائل التقنیة الحدیثة وذلك في إطار دعم الجهود 
واإلجراءات الوقائیة واالحترازیة من الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19).

وقد حضر رئیس لجنة االستثمار سعادة الشیخ/ أحمد حسن فتیحي.

في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء یوم األربعاء 1442/09/16هـ الموافق 2021/04/28م، وعن طریق وسائل التقنیة 
الحدیثة من قاعة اجتماعات مبنى اإلدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعیة العامة العادیة الثانیة والعشرون لمساهمي شركة مجموعة 

فتیحي القابضة وذلك بناًء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمین التي نشرت في موقع تداول بتاریخ 31 مارس 2021م، وفي جریدة 
"الوطن" بتاریخ 2021/04/04م.

وعقدت الجلسة برئاسة نائب رئیس مجلس اإلدارة سعادة الدكتور/ إبراهیم حسن المدهون (بتفویض من رئیس مجلس اإلدارة)، 
وبحضور السادة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة: رئیس مجلس اإلدارة سعادة الشیخ/ أحمد حسن فتیحي (الذي انضم لالجتماع الساعة 

9:45 مساءً )، الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي، والمهندس/ عبدالملك عبداهللا فتح الدین، واألستاذ/ عمر ریاض الحمیدان، ومعالي 
الدكتور/ سهیل عبدالملك قاضي، والسیدة/ بیان عادل محمد فقیه.      

األستاذ/ محمد إبراهیم عبداهللا الربیع

كما حضر أیضاً 

رحب رئیس الجمعیة بالحاضرین، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمین الحاضرین والمصوتین آلیًا عبر نظام تداوالتي في هذا االجتماع

وكذلك حضر االجتمــاع

األستاذ/ ماهر الخطیب



مساهمًا، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمین الحاضرین والمصوتین آلیًا في هذا االجتمــــــاع297قد بلغ
سهمـــًا،سهمًا، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددهـا

%48.65375أي بنسبـة

وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز األصوات التالیین:

و

السؤال: أرى أن التدقیق الداخلي في الشركة لم یقم بمهام فعلیة، وفي المقابل ورد في تقریر لجنة المراجعة أنه ال توجد مالحظات 
في عام 2020م. فكیف تم التوصل إلى هذه النتیجة؟

الجواب: الرد من رئیس لجنة المراجعة د. عدنان صوفي. 
سؤال جمیل. الشركة والحمد هللا لدیها نظام رقابة جدًا فعال وقوي، وقد قمنا أیضًا بتكلیف السادة (KPMG) للقیام بعمل خطة مراجعة 

داخلیة للتنفیذ في عام 2020م زیادة في االطمئنان فقط. ونظرًا لظروف الكورونا توقف كثیر من العمل، وحدثت ربكة في هذه الخطة، 
واكبتها مجموعة من األحداث اإلیجابیة في الشركة مثل سیطرة أكبر على عدد فروع قطاع التجزئة وٕاغالق فروع الریاض. وفضلنا 

تأجیل القیام بهذه األعمال إلى ما بعد انتهاء أزمة الكورونا. ولم نكن نستطیع أن نستفید أكثر من ذلك من دور (KPMG) في المراجعة 
الداخلیة في 2020م. ولكن في 2021م سیتم ذلك بإذن اهللا وتم بالفعل تحقیق جزء منه.

السؤال: كم الربح الموزع المتوقع نهایة عام 2021م؟

الجواب: اهللا ورسوله أعلم. ال أحد یعلم كیف ستكون نهایة عام 2021م. وكما قلنا ال نرغب في الحدیث اآلن عن عام 2021م.

السؤال: لوحظ في الفترة األخیرة أن االستثمارات تشكل 70% من الدخل فهل هناك توجه لتحویل الشركة إلى استثاریة بدًال من قطاع 
التجزئة؟

الجواب: سؤال جمیل. شركتنا شركة قابضة بالفعل. ونشاط التجزئة هو جزء من األنشطة التي تعمل فیها المجموعة. ولدینا في نشاط 
االستثمار استثمار في المركز الطبي، والنساجون الشرقیون، وكان لدینا استثمار كبیر في شركة الجوف للتنمیة الزراعیة. وهذا هو 
نطاق أعمالنا حالیًا في المجموعة. وطبعًا في نشاط االستثمار تنظر الشركة للفرص الواعدة حال الشراء وتنتقي الفرص عند البیع.

وتم تعیین سكرتیر الجمعیة األستاذ/

األستاذ/ یاسر یحیى عبدالحمید

وجاء ملخص التساؤالت واإلجابة علیها كما یلي:

وبناًء على ذلك، یعتبر انعقاد الجمعیة صحیحًا طبقًا للمــادة (30) من النظام األساسي للمجموعة.

رضا إبراهیم طوبار

تمت قراءة جدول األعمال، ثم قرأ مراجع حسابات الشركة تقریره، ثم تقریر التأكید المستقل. واستمع الحاضرون إلى تبلیغ رئیس 
المجلس عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة، ثم قام رئیس لجنة المراجعة بقراءة تقریر لجنة المراجعة. وتم فتح باب الرد على 

االستفسارات المرسلة مسبقًا من المساهمین، ثم منحت الفرصة بعد ذلك الستفسارات المساهمین الحاضرین.

السؤال: هل توجد نیة لطرح المركز الطبي الدولي كشركة مساهمة عامة؟

الجواب: جواب هذا السؤال لدى مساهمي المركز الطبي. ومجموعة فتیحي تمتلك حوالي 20% في المركز الطبي. وال توجد أخبار حالیًا 
ونأمل قریبًا إن شاء اهللا.

الجواب: عملیة خفض رأس المال من أعمال 2021م وال نرید الحدیث عنها حالیًا حیث أن هذه الجمعیة تناقش أعمال العام المالي 

2020م. وعملیة تخفیض رأس المال تخضع حالیًا لمراجعة هیئة السوق المالیة. وال نرید الحدیث عنها حالیًا إال بعد الموافقة الالزمة.

السؤال: لماذا ال تتوسع الشركة بدًال من تخفیض رأس المال؟

55,000,000 26,759,565

األستاذ/ عثمان ریاض الحمیدان



السؤال: هل توجد لدى الشركة نیة لشراء أسهمها؟

الجواب: في الواقع كان هذا أحد الخیارات المطروحة أمام مجلس اإلدارة ولكن المجلس اتفق على أنه سیكون من األفضل أن یتم 

تخفیض لرأس المال، وٕاعادة المال للمساهمین لیقوموا باستثمارها بمعرفتهم وكما یفضلون.

وتثق لجنة المراجعة واإلدارة التنفیذیة تمامًا في أن النظام الداخلي یعمل بشكل جید فیه سیطرة على التكالیف. ولذلك عبرنا في تقریر 
لجنة المراجعة عن اطمئناننا وثقتنا الكاملة في نظام الرقابة الداخلیة بالشركة.

وعلق أ. یاسر یحیى -الرئیس التنفیذي- قائًال أنه خالل أزمة كورونا تم تحدید أولویات أعمال المراجعة الداخلیة بما یتفق مع الثقل 
النسبي لتلك األمور التي یتم عمل المراجعة الداخلیة لها. فتمت المراجعة الداخلیة للمالیة واالستثمار وهما عصب الشركة. وكما ورد في 

سؤال سابق أن االستثمارات تمثل جزءًا كبیرًا من أصول الشركة. كما تمت مراجعة إدارة المبیعات وما یرتبط بها من إدارة المخزون. 
وعلیه إذا كانت (KPMG) قد قامت بأعمال المراجعة الداخلیة لهذه اإلدارات فمعنى ذلك أنها قد غطت أكثر من 90% من أصول 

الشركة. وتتبقى المراجعة الداخلیة لألصول الثابتة وهي بالطبع أسهل بكثیر بالنسبة للمراجعة الداخلیة.

السؤال: متى یتم اإلعالن عن نتائج الربع األول 2021م؟

الجواب: إن شاء اهللا بمجرد انتهاء أعمال المراجعة المالیة سیتم اإلعالن عن النتائج تبعًا للنظام.

السؤال: لماذا ال یتم عمل سوق إلكتروني یضم بضائع الشركة؟

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أنه تم تدشین موقع إلكتروني للشركة ویتم العمل حالیًا على تطویره.

السؤال: ما هو الوقت المتوقع بالنسبة إلتمام عملیة تخفیض رأس المال؟ وما هي تفاصیله؟

الجواب: المعاملة حالیًا لدى هیئة السوق المالیة ونحن في انتظار الرد. وكل شيء سیتم حسب النظام واللوائح في هذا الشأن.

السؤال: ماذا تم في مبنى مركز فتیحي الریاض بعد إغالقه؟ هل تم تأجیره أو بیعه؟

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أنه جاري العمل حالیًا على دراسة أفضل البدائل المتاحة لالستفادة المثلى من هذا األصل واالستغالل 
األمثل له. ویتم النظر حالیًا في بعض البدائل وسیتم اتخاذ القرار بما یصب في المصلحة العامة للمساهمین وبما یعظم العائد على 

حقوق المساهمین.

السؤال: ما هي أرباح عملیة بیع أسهم الجوف الزراعیة؟

الجواب: تم اإلعالن بالتفصیل في إعالن الشركة على موقع تداول عن هذه األرباح.

السؤال: هل معنى ذلك أن 90% من بنود القوائم المالیة للشركة تمت مراجعتها حسب الوزن النسبي لها ولذلك تم الوصول إلى هذه 
النتیجة في التقریر؟ ولكن التقریر لم یشر إلى ذلك.

السؤال: هل مركز فتیحي الریاض من ضمن أصول الشركة؟

الجواب: نعم من ضمن أصول الشركة.



صوتاً .

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أن الدكتور إبراهیم المدهون قد رد سابقًا وقال أن مجموعة فتیحي شركة قابضة وتستثمر في عدة 
مجاالت مثل القطاع الصحي، وقطاع المفروشات المنزلیة، والقطاع الزراعي سابقًا، وكذلك قطاع التجزئة. وقطاع التجزئة جزء من 

أنشطة المجموعة. وهذا شيء محمود لمجلس اإلدارة من حیث تنویع االستثمار ویحسب لهم من حیث عدم التركیز على نشاط واحد. 
وبالتالي تنویع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها الشركة. وظهر أثر ذلك خالل أزمة كورونا عندما تأثرت إیرادات قطاع التجزئة 

ولكن تفوق علیه التحسن في أداء القطاع الزراعي وكذلك القطاع الصحي.

السؤال: لم نسمع إعالن عن المتجر اإللكتروني؟

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أن هناك ضوابط لإلعالن في تداول خاصة األخبار التي یمكن أن یكون لها أثر جوهري، ولكن عندما 

یكون هناك إطالق مبدئي مثًال فال یعد ذلك من ضمن اإلعالنات الجوهریة التي یستوجب اإلعالن عنها.

السؤال: هل هناك نیة للخروج من استثمار المركز الطبي حیث أنه مربح مثل استثمار الجوف؟

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أنه في الحقیقة لم یطرح هذا الخیار في مجلس اإلدارة.

السؤال: هل توجه الشركة حالیًا التوسع في نشاط التجزئة أم في نشاط االستثمار؟

السؤال: لماذا ال یتم اإلعالن بشكل كاف في وسائل التواصل االجتماعي؟

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أنه في الواقع یتم اإلعالن في الوسائل اإلعالنیة الهامة المناسبة لنشاطنا ولو نظرنا إلى األسماء 

المنافسة لنا في قطاع التجزئة من حیث نشاطهم اإلعالني سنجد أننا نتفوق علیهم انتشارًا وتواجدًا حالیاً .

السؤال: لماذا ال یتم تعیین إدارة للمراجعة الداخلیة، بدًال من االستعانة بطرف خارجي؟

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أنه حالیًا یتم دراسة تلك البدائل، ولكن لجنة المراجعة فضلت االستعانة بواحدة من األربعة الكبار ومنهم 
شركة (KPMG) المشهود لها بالكفاءة والنزاهة واالستقاللیة للقیام بهذا الدور ولذك إلعطاء المزید من المصداقیة واالستقاللیة في إبداء 

الرأي في هذا األمر. وأعتقد أن هذا ُیحسب لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.

الجواب: رد أ. یاسر یحیى قائًال أنه عادة لو اطعلنا على تقاریر لجان المراجعة لكافة الشركات المساهمة العامة سنجدها تقدم تصورًا 
عن أنظمة الرقابة الداخلیة بشكل عام، وعادة ما یتم ترتیب جدول أعمال المراجعة حسب األهمیة النسبیة المبنیة على المخاطر التي 
تؤثر على األعمال. ولذلك یتم تصمیم خطة المراجعة الداخلیة بناًء على المخاطر. وقد وددت إیضاح أن أعمال المراجعة الداخلیة 

األساسیة قد غطت أكثر من 90%، وباقي اإلدارات عبارة عن خدمات مساندة وغیره. ولكن ما تم مراجعته یؤكد جودة األصول وأن 
القوائم المالیة تظهر بعدل وشفافیة المركز المالي الصحیح للمجموعة.

وخالل الرد على كافة استفسارات المساهمین، طلب رئیس الجمعیة من المساهمین المشاركین عن بعد عبر وسائل التقنیة الحدیثة التأكد 
من قیامهم بالتصویت على جدول األعمال على موقع تداوالتي قبل الساعة 10:00 مساءً . وبعد انتهاء األسئلة، قام سكرتیر االجتماع 

بسحب ملفات محضر فرز أصوات التصویت اآللي للمساهمین من موقع تداوالتي. وقد جاء مجمـوع األسهـــم المملوكـــة ألعضــاء مجلس 
اإلدارة الحاضرة في االجتمـاع:

16,525,812سهمــــًا، تمثل عدد 16,525,812



ممتنعغیر موافقینموافقون
26,474,83372,467212,265

98.94%0.27%0.79%
26,475,42477,594206,547

98.94%0.29%0.77%
26,474,18974,717210,659

98.93%0.28%0.79%
9,863,580106,358264,815
96.37%1.04%2.59%

26,572,03733,296154,232
99.30%0.12%0.58%

26,487,50352,561219,501

98.98%0.20%0.82%

26,269,081252,600237,884

98.17%0.94%0.89%

التوقیع:التوقیع:
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التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتعیین السیدة/ بیان عادل محمد فقیه (غیر تنفیذي) عضوًا بمجلس اإلدارة ابتداًء من 
25/10/2020، إلكمال دورة المجلس حتى تاریخ انتهاء الدورة الحالیة في 21/04/2022، خلفًا للعضو السابق 

الدكتور/ محمد أحمد حسن فتیحي (تنفیذي).

6

التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بصالحیة الجمعیة العامة العادیة بالترخیص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادیة 
والسبعین من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاریخ موافقة الجمعیة العامة أو حتى نهایة دورة مجلس اإلدارة المفوض 

أیهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 
المساهمة المدرجة.

التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام المالي المنتهي في 4.31/12/2020

5
التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن 

العام المالي 2021م.

التصویت على القوائم المالیة الموحدة عن العام المالي المنتهي في 3.31/12/2020

التصویت على تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020.

التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2.31/12/2020

جاءت نتائج التصویت بالجمعیة كما یلي:

د. إبراهیم حسن المدهونرضا إبراهیم طوبار

رئیس الجمعیـــــــة سكرتیر الجمعیـــــة

وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة العاشرة والثلث مساءً . وقدم رئیس الجمعیة باسم مجلس اإلدارة الشكـر والتقدیر لجمیع المساهمین 
المشاركین -عن بعد عبر وسائل التقنیة الحدیثة- في هذا االجتماع الناجح.
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