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 رئيس لجنة المراجعة

 رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة

 عضو مجلس اإلدارة 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 يحفظه اهلل سعادة الشيخ/  
  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم

  والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموالصالة 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 أداءها خالل العام 

 م. 2020المالي 
 

بفضل من اهلل، وللعام الثالث على التوالي، يسعدني أن أبارك للمساهمين والقائمين على إدارة الشركة حصول مجموعة فتيحي 
)االستثمار  ،السوق المالية السعوديةفي تطبيقات حوكمة الشركات )القطاعات غير المالية( القابضة على جائزة التميز في 

حوكمة ل العالمي الثانيمر تخالل فعاليات المؤ  (،"بيئة، المسؤولية االجتماعية، الحوكمة"ال ESG Investingبالمعيار الدولي 
وتلقي هذه م. 2021 فبراير 3 بتاريخمركز حوكمة الشركات، التابع لكلية األعمال بجامعة الفيصل، الذي أقامه  الشركات،
ن المجموعة للحفاظ على هذا المستوى مفي التنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة أعضاء ولية على عاتق ؤ مزيدا  من المسالجائزة 

 التميز، واالستمرار في التطوير الداخلي خالل الفترة القادمة بإذن اهلل تعالى. 
 

أثرت على اقتصاديات الدول والشركات ودخل األفراد، وغيَّرت الكثير و استثنائية مرت بالعالم أجمع، م سنة 2020لقد كانت 
 ية والصحية والعملية. سنة تكاتفت فيها الجهود للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.من المفاهيم االجتماع

 
 بتكليفات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده-تقوم به حكومتنا الرشيدة  تزالوال يمكن أن ننسى ما قامت وما 

من إجراءات حكيمة حاسمة على كافة المستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، إلى جانب قيامها  -األمين
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 ن آثار أزمة كورونا، األمر الذي أدىم -إلى أقصى حد ممكن-بالكثير من الخدمات الجليلة على كافة المستويات للتقليل 
 بسالم وسالسة. العالمية األزمة هذه إلى الخروج من  -بعد فضل اهلل عز وجل-
 

 استمرارا  للتحديات الكبيرة التي تواجهها القطاعات التي تستثمر فيها تم امتدادا  للعام الماضي؛ فقد كان2020 سنة تلقد كان
يركز على نشاط تجارة الذهب والمجوهرات ومنتجات الرفاهية، وكلنا ثقة باهلل أن  المجموعة، خاصة قطاع التجزئة الذي

 إلى مستقبل أفضل للشركة ومساهميها. -بإذن اهلل تعالى-الجهود التي يتم بذلها والخطط الموضوعة ستقود 
 
ثمر ، ونرجو من اهلل أن تقد كانت اإلجراءات التي قامت الشركة باتخاذها استجابة واقعية للظروف المحيطة بشكل عاملو 

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

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

 
 مع خالص تحياتي،

 
           

 رئيس مجلس اإلدارة
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 التنفيذيرئيس الكلمة 

 
 

 ستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربهاأل
 

 ورحمة اهلل وبركاته، السالم عليكم
 

 المحترمين   السادة مساهمي مجموعة فتيحي القابضة
 

الص شكري خالحمدهلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أتوجه ب
ا إدارة مجموعة فتيحي القابضة، كم في رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم ومنحي الثقة الكاملةلسادة إلى اوامتناني 
بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية على عملهم الدؤوب الذي أثمر  مجموعةال أتوجه بالشكر والتقدير لفريق عملأود أن 

 عن تحقيق إنجازات تدل على الخطى الثابتة والمدروسة نحو تحقيق أهداف الشركة بإذن اهلل.
 

والتطور الهائل الذي شهدته المملكة على مدار العقود الماضية إلى اآلن مما أكسبها الخبرة لقد واكبت الشركة فترات النمو 
الطويلة في مجال أعمالها. ومضت المجموعة مع ركب التطور ُمؤسسة  بذلك اسما  قويا  في مجال التجزئة واالستثمار، لتسهم 

 .في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مملكتنا الحبيبة
 
متابعة و  س كورونا الذي ضرب العالم بأسره،خالل أزمة فيرو ومرنة خطة عمل مناسبة ضع وتنفيذ بو ت الشركة مقالقد و 

جنب الكثير من في تخفيف وت -بتوفيق من اهلل سبحانه وتعالى-نتائجها وتعديلها إن لزم األمر، مما كان له بالغ التأثير 
 اآلثار السلبية لتلك األزمة.

 
إعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعة، والقيام بإجراءات مدروسة لمواجهة تلك التحديات للحد من األثر كما قامت الشركة ب

نتيجة للظروف  اإلنفاق على سلع الرفاهية مثل المجوهراتانخفاض نتيجة السلبي الناتج عن أزمة كورونا وانخفاض المبيعات 
قد و انخفاض مبيعات المجموعة،  مما أدى إلى في المملكة ل عاموانخفاض الطلب بشك التي يمر بها االقتصاد العالمي

رشيد اإلنفاق، خاصة المصروفات البيعية إدارة رأس المال العامل وتالمجموعة على تقليل هذا األثر من خالل عملت 
 .اهمينمسلل والتسويقية والعمومية واإلدارية، وتنويع االستثمارات وتوجيهها بالشكل األمثل الذي يحقق عائدا  أفضل
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عادة دراسة االستراتيو المخاطر، توزيع  تنوع استثماراتها، وبالتالي تنوع مصادر الدخل و إلىمجموعة ال تسعىكما  جيات ا 

عادة صياغة األهداف   .ستقبال  من األداء والربحية هناك فرصة لتحس   ، ونعتقد أنوفقا  للمتغيراتوترتيب األولويات وا 
 
عى باستمرار ستئد لمجموعة فتيحي القابضة، وسوف ا للحفاظ على الوضع التنافسي الراهوسعكل ما في المجموعة بذل ت

 لتحقيق النمو والتميز لتعظيم حقوق مساهمي المجموعة بإذن اهلل.
 

 
                                             مع خالص تحياتي وتقديري،

     ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه
 التنفيذيالرئيس     
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 نبذة عن المجموعة
 

 موجبب شركة مجموعة فتيحي القابضة، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية
الصادر في  4030085128هـ، والسجل التجاري رقم 1418رمضان  9بتاريخ  1058القرار الوزاري رقم 
 م.1992فبراير  5الموافق هـ، 1412شعبان  2مدينة جدة بتاريخ 

 
م، وهو االسم العريق في مجال تجارة الذهب والمجوهرات وبضائع الرفاهية 1907يعود اسم فتيحي إلى العام 

 من الهدايا والكريستال والفضيات والتحف وأطقم الصيني من أجود وأفخر الخامات. 
 

(، تيحيفقطاع التجزئة )فروع تحمل اسم  وقد ركزت المجموعة في المجاالت التي تعمل فيها، فلديها حاليا  
وقطاع االستثمار من خالل )االستثمار في القطاع الطبي عبر مساهمتها في مستشفى المركز الطبي 

 الجوف، وقطاع –جدة، والقطاع الزراعي عبر مساهمتها في شركة الجوف للتنمية الزراعية  -الدولي 
 مصر(. -اجون الشرقيون المنتجات المنزلية عبر مساهمتها في شركة النس

  
مليون ريـال  550مجموعة فتيحي القابضة  ، ويبلغ رأسمالرض التجزئة حاليا  في مدينة جدةوتتركز معا
 مليون سهما .  55 مقسمة إلى

 
 م. 2000وشركة مجموعة فتيحي القابضة مسجلة في سوق األوراق المالية السعودية "تداول" منذ عام 

                  قد قامت  في المجاالت المالية واإلدارية والتجارية. و اتخبر من ويدير المجموعة مجلس إدارة مؤلف 
تثمار حسين معدل العائد على االسرؤية استراتيجية للمرحلة القادمة تسعى لتطبيقها لت بإعداد المجموعة

 عظيم حقوق المساهمين.وت
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 1للمجموعةأولا: األنشطة الرئيسية 
 

 2تشتمل األنشطة الرئيسية للمجموعة وأغراضها على ما يلي:
 وتوفير الدعم فيها تساهم التي األخرى الشركات إدارة في المشاركة أو لها، التابعة الشركات إدارة (1

 لها.  الالزم
 المالية. األوراق من وغيرها األسهم في أموالها استثمار (2
 نشاطها.  لمباشرة الالزمة والمنقوالت العقارات امتالك  (3
وحقوق  والصناعية التجارية والعالمات براءات اختراع من الصناعية الملكية حقوق امتالك (4

 .لغيرها أو لها التابعة للشركات وتأجيرها واستغاللها، المعنوية، الحقوق من وغيرها االمتياز
 

 من الجهات الالزمة التراخيص على الحصول وبعد المتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس
 وجدت. إن المختصة

 

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

 تتمثل أنشطة الشركة في نشاطين رئيسيين:
بيع وشراء المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والمجوهرات، والمالبس الجاهزة نشاط التجزئة:  (1

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

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

 
 ))باأللف لاير

 النسبة إيرادات النشاط نوع النشاط
 األثر على النتائج
 ربح  )خسارة(

 (14.93) %42.41 48،020 نشاط التجزئة

 44.48 %57.59 65،192 نشاط الستثمار

 29.55 %100 113،212 اإلجمالي
 
 

 
  

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(  –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 15الفقرة  - 3
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 4ثانياا: استراتيجية المجموعة
 

 
 تتلخص الستراتيجية العامة للمجموعة في ثالثة محاور رئيسية:

 

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

غير المربحة واستقطاب وتدريب وتطوير الكوادر  واألصول والخطط المستقبلية، والخروج من األنشطة
راتيجي االست البشرية المؤهلة، وتطوير الهيكل اإلداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه

 للمجموعة.
 

 
 المحور الثاني: 

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

 
 المحور الثالث: 

 من خالل االستخدام األمثل ألصول الشركة، عظيم حقوق المساهميناالستثمار وتحسين معدل العائد على ت
تنويع مصادر الدخل من خالل االستثمار بالشراء أو االندماج في شركات أو الدخول في شراكات و 

   استراتيجية مع شركات قائمة.
 

   

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –ادة التسعون ( من الم16الفقرة  - 4
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 5ثالثاا: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة
 

 خطط وقرارات الشركة المهمة
قامت الشــــركة بإعادة هيكلة أعمالها، من خالل التركيز على األنشــــطة الرئيســــية المتمثلة في تجارة الذهب 
والمجوهرات واألنشـــــطة األخرى المكملة، والتركيز في اســـــتثماراتها على القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي 

 ( وكما ورد في فقرة أهم توصيات وقرارات مجلس اإلدارة)والزراعي والقطاعات األخرى الواعدة. 
اســــــتثمارها في شــــــركاتها التابعة، عبر الخروج من م، ب2020وفي إطار ذلك، قامت المجموعة خالل عام 

، إلى نة المحدودة(في رأسـمال شـركتها التابعة )شـركة تجارة السـلع الكمالية الثمي %80بيع حصـتها البالغة 
قيق أهداف المجموعة وذلك بهدف تح محمد أحمد حســـن فتيحي عضــــو مجلس اإلدارة الســــابق الدكتور/ 

  ، وتحسين العائد على حقوق المساهمين.االستراتيجية
 

 التوقعات المستقبلية ألعمال المجموعة
تسعى المجموعة حاليا  للتركيز على أنشطتها الرئيسية مع األخذ بعين االعتبار ظروف السوق الحالية، 
ومحاولة اغتنام كافة الفرص االستثمارية المتاحة أمامها وتسخير كافة اإلمكانات المادية والبشرية الممكنة 

 لتحقيق هذا الهدف. 
 

 6المخاطر المحتملة
 المخاطر التشغيلية -أ
 وع واألنشطة غير المربحة الفر 

بشكل دوري تقوم إدارة المجموعة بعمل دراسة مفصلة عن األداء الخاص بكل اسم تجاري وفرع ومنطقة. 
وتظهر هذه التقارير بشكل أساسي حجم وتكلفة المبيعات لكل فرع على حده، وتشير إلى بعض التوقعات 

ارجية الفروع النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خ التي يمكن العمل بناء  عليها. ومع ذلك قد ال تحقق بعض
كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل أو تغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد 
تضطر الشركة إلغالق أو إحداث تعديالت على بعض هذه الفروع لتحقيق األهداف العامة للشركة وأهمها 

  زيادة المبيعات والربحية.
 

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 16الفقرة  - 5
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 17الفقرة  - 6
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 المخزون
التي يمكن أن تواجه الشركات التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة بشكل -إن من ضمن أهم المخاطر 

عدم قدرة تلك الشركات على تسويق بضائعها، حيث أن المخزون  -عام، وبضائع الرفاهية بشكل خاص
 وتقوم الشركة بشكل دوريالراكد أو الزائد يجمد جزءا  من رأس المال ويؤثر سلبا  على هامش الربحية. 

بتقدير قيمة االنخفاض في قيمة المخزون بناء  على الخبرات المتراكمة وتحليل أعمار المخزون والحالة 
الراهنة له، ويساوي هذا التخفيض قيمة الفرق بين تكلفة المخزون وقيمته السوقية المقدرة. وفي حال جاءت 

دارة، يمكن أن يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة المخزون مرة الظروف الفعلية المستقبلية أقل من توقعات اإل
أخرى حيث أن التقديرات واالفتراضات التي يتم االستناد إليها في تقدير قيمة االنخفاض في المخزون قد 
 تتغير من فترة ألخرى وفقا  ألية مستجدات مستقبلية، عالوة على القيام بإعادة صياغة جزء من المخزون.

 
 المتعلقة بالتوسع الجغرافيالمخاطر 

عند قيام الشركة بافتتاح المزيد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وكذلك طرح أسماء تجارية جديدة 
يجاد المواقع المناسبة للفروع  تعتمد على قدرتها في إدارة هذا التوسع من خالل التخطيط والمتابعة وا 

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

قت الحالي تفضل الشركة التأني الشديد قبل القيام بعملية التوسع الجغرافي وذلك نظرا  لظروف السوق الو 
الحالية. ويقوم قطاع التجزئة دائما  بمراقبة أسواق التجزئة في مختلف المناطق ورفع التقارير الالزمة التخاذ 

 القرار قبل افتتاح فروع أو إغالقها.
 

 د البشريةالمخاطر المتعلقة بالموار 
يعتمد أداء المجموعة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئوليها التنفيذيين وكبار موظفيها 
اآلخرين. ويتوقف األداء المستقبلي للمجموعة بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي 

حالي، لمنافسة شديدة، في الوقت الالكفاءات والمؤهالت العالية وكذلك القدرة على االحتفاظ بهم، حيث أن ا
على مثل هؤالء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة. وتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب 
الموظفين منها للحد من آثار فقدان الموظفين الرئيسيين. ولكن على أية حال، ال توجد هناك أية ضمانات 

تمكنها من اجتذاب وتطوير واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم 
استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من المؤهالت والقدرات والخبرات. وقد تتضرر الشركة من جراء 
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فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين الذين ال يمكن استبدالهم على المدى القصير والمتوسط، 
لى تعطل بعض األعمال وقد يؤثر سلبا  على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد مما قد يؤدي إ

 تمكنت الشركة حتى اآلن من االستعاضة عن هؤالء الموظفين الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين. 
ظفين و وتسعى الشركة دائما  الستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين باإلضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الم

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

 
 مخاطر الستثمار  -ب

 ي قيمة تلك األسهم بالسوق والحصول على توزيعاتإن لالستثمار في األسهم مزايا عديدة مثل االرتفاع ف
 -عدة جوانب من المخاطر كما يلى: نقدية منها، إال أن مخاطرها تكمن في

 مخاطر اقتصادية  -1
تكمن في انخفاض القيمة العادلة لألســـــــهم المســـــــتثمر فيها نتيجة للتغيرات في مســـــــتوى مؤشـــــــرات 
األســــــهم واألنشــــــطة االقتصــــــادية وكذلك تأثر نتائج أعمال تلك الشــــــركات بالحالة االقتصــــــادية في 
األســـواق التي تعمل فيها. ولذلك تتم مراقبة أســـعار األســـهم والمؤشـــرات على مدار الســـاعة التخاذ 

 رار المناسب بما يخدم مصلحة المجموعة. الق
 

 :األجنبية مخاطر العمالت -2
والجنيه  ،ســــــــــــترليني واليورواإل هتتم معظم معامالت المجموعة باللاير الســــــــــــعودي، الدوالر األمريكي، الجني

ذبات في دارة التذبالســــــعودي بســــــعر صــــــرف ثابت. تراقب اإلالمصــــــري، ويتم ربط الدوالر األمريكي باللاير 
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب و ثارها على القوائم المالية الموحدة. آأســـــــــــعار صـــــــــــرف العمالت وتدير 

قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أســــــعار صــــــرف العمالت األجنبية، إن المجموعة معرضــــــة لمخاطر تقلبات 
متعلقة بتقلبات العملة المرتبطة إن المخاطر ال .أســــــــــــــعار صــــــــــــــرف العمالت خالل دورة أعمالها العادية

تثمارات ن اســـــإباألدوات المالية تتركز في تقلبات العملة الخاصـــــة باســـــتثمارات المجموعة الخارجية، حيث 
ة بســــعر وبالتالي تتأثر قيمتها العادل ،المجموعة الرئيســــية في ســــوق األســــهم تتركز في البورصــــة المصــــرية

 .لألوضـــاع االقتصـــادية والســـياســـية بجمهورية مصـــر العربيةصـــرف الجنيه المصـــري من فترة ألخرى طبقا  
 تعتبر المجموعة أن معظم استثماراتها ألغراض استراتيجية طويلة األجل.و 
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 مخاطر تقلبات األسعار: -3
تخضــع االســتثمارات المتاحة للبيع لدى المجموعة لمخاطر أســعار األســهم حيث يوجد للشــركة اســتثمارات 
في سوق المال المصري. وعليه تقوم الشركة بالمراقبة المستمرة ألسعار هذه األسهم والقطاعات إلى جانب 

 دم مصلحة المجموعة. تنويع المحفظة االستثمارية الخاصة بالمجموعة التخاذ القرار المناسب بما يخ
 

 مخاطر أسعار األسهم: -4
المجموعة معرضـــة لمخاطر أســـعار الســـوق على اســـتثماراتها في األســـهم المتداولة والناشـــئة عن الضـــبابية 
التي تكتنف القيمة المســـتقبلية لألســـهم المتداولة، ويتم رفع تقارير عن االســـتثمار في األســـهم المتداولة إلى 

 اإلدارة العليا بصورة منتظمة. 
 

 مخاطر السوق: -5
خاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أســـعار الفائدة يقصـــد بمخاطر الســـوق الم

في الســـــوق أو ســـــعر الســـــوق نتيجة للتغير في التصـــــنيف االئتماني لجهة اإلصـــــدار أو األداة والتغير في 
 الشعور السائد في السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق.

 
 

 مخاطر أسعار العمولة: -6
مخاطر أســـــــعار العمولة هي المخاطر الناشـــــــئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أســـــــعار العمولة على الربحية 
المســــتقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. المجموعة معرضــــة لمخاطر أســــعار العمولة على موجوداتها 

مة األرباح أو الخســــــائر الموحدة هي تأثير التغيرات ومطلوباتها التي تدفع عليها عمولة. إن حســــــاســــــية قائ
االفتراضـــــية في أســـــعار العمولة على دخل المجموعة لســـــنة واحدة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة، بناء  

 م. 2020ديسمبر  31على المطلوبات المالية ذات األسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 
 

 مخاطر الئتمان: -ج
الئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه، والتســــــــــــــبب في تكبد الطرف تتمثل مخاطر ا

اآلخر خســارة مالية، وتعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان، وتعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان 
 محدودة نظرا  ألن مبيعات المجموعة نقدية.
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 مخاطر السيولة: -د
دارة مخاطر الســـيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضـــع إطارا  مناســـبا  إلدارة تقع المســـؤولية الرئيســـية إل

مخاطر الســـــــيولة إلدارة متطلبات المجموعة قصـــــــيرة ومتوســـــــطة وطويلة األجل ومتطلبات إدارة الســـــــيولة. 
تدير المجموعة مخاطر الســـــــــــــيولة باالحتفاظ بأرصـــــــــــــدة كافية من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة و 
لفعلية بشـــــــــكل مســـــــــتمر من خالل مطابقة تواريخ اســـــــــتحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. ال تتعرض وا

ن إدارة المجموعة تعتمد بشــــكل جوهري على توفير الســــيولة من إالمجموعة لمخاطر أســــعار الفائدة، حيث 
واالســـــــــتثمارية للمجموعة، وال تعتمد على تســـــــــهيالت وقروض وبالتالي لم يتم   خالل العمليات التشـــــــــغيلية

 عرض تحليل حساسية أسعار الفائدة. 
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال و 

ال ل اإلدارة على التأكد من توفر أمو استحقاقها، وتتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري. وتعم
 كافية لمقابلة أية التزامات حال نشوئها. 

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

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

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

 
 :أسعار الفائدةمخاطر  -هـ

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها نتيجة 
 ائدة متغيرة.للتغيرات في أسعار الفائدة. ال يوجد لدى المجموعة موجودات هامة عليها ف

 
 مخاطر أخرى:  -و

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

على تنويع االستثمار من خالل محفظتها االستثمارية في  االقتصاد عموما . ولذلك تعتمد المجموعة
 شركات متنوعة النشاط.
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يرتبط نمو قطاع التجزئة في المجموعة بقدرته على زيادة المبيعات، ويقوم قطاع التجزئة لتحقيق  -(2
لتأجير اهذا الهدف بالكثير من األنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع والمفاضلة بينها واتخاذ قرار 

ومناقشة األسعار والمدد والشروط األخرى بالعقود المبرمة، وتهيئة المواقع وتجهيزها وتأسيس أنظمة 
الحاسب اال لي وربطها بالمقر الرئيسي. وعليه، فإن نجاح القطاع في تحقيق هذا النمو يرتبط بشكل 

ره واسمه براته وكوادكبير بقدرته على القيام بكل هذه األنشطة بنجاح. ولذلك يستغل القطاع خ
التجاري في تنفيذ ذلك والحد أو التخفيف من المخاطر المرتبطة به عبر التزام الحرص والدقة 

 والمراجعة واالطالع على التقارير قبل اتخاذ قرارات التوسع وتأجير المواقع الجديدة.
قت المناسب البشرية في الو ترتبط قدرة المجموعة على االستمرار في النمو أيضا  على توفير الموارد  -(3

وتدريبها للوفاء باحتياجات المعارض الجديدة واستقطاب الكفاءات اإلدارية والخبرات الالزمة. ولذلك 
تسعى المجموعة في المقام األول للمحافظة على الكوادر الهامة والقيادية عبر التعويضات المالية 

 لعمل على وضع خطة تعاقب إداري. المميزة والتدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك وكذلك ا
يتأثر حجم مبيعات وربحية قطاع التجزئة بالشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض ربحية الشركة  -(4

للتذبذب من فترة إلى أخرى خالل السنة الواحدة. ولذلك تقوم إدارات المبيعات والتسويق في القطاع 
 يلزم من إجراءات تصحيحية لألنشطة التسويقية. بمراقبة أداء المبيعات يوميا ، واتخاذ ما

يعمل قطاع التجزئة بالشركة في بيئة تنافسية عالية حيث تعمل الكثير من مؤسسات التجزئة والجملة  -(5
في نفس المجاالت التي تعمل فيها الشركة، ويرتبط نمو قطاع التجزئة بالشركة ومستويات أرباحه، 

دارة جاح، ولكن بالحفاظ على موقعه التنافسي المتقدم. ولهذا تقوم إليس فقط بقدرته على المنافسة بن
القطاع بمراقبة السوق ورفع التقارير التخاذ الالزم من اإلجراءات سواء  بالتوسع أو الخروج من 

 مناطق أو أسواق. 
 اتعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب اآللي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطته -(6

وسجالتها المالية، وعليه فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرٍض مرتبط باستمرار 
 عمل تلك األنظمة بكفاءة. ولذلك تعمل الشركة على تحديث أنظمة الحاسب اآللي للشركة.

ر اقد تتأثر الشركة أيضا ببعض المخاطر التي يتعرض لها موردو الشركة بالخارج مثل ارتفاع أسع -(7
مستلزمات اإلنتاج )خاصة الذهب واأللماس واألحجار الكريمة( وكذلك الظروف االقتصادية والوضع 
السياسي في بالدهم، ولهذا تسعى الشركة دائما  لتوسيع قاعدة الموردين والمناطق اإلقليمية التي 

 يعمل فيها هؤالء الموردين للحد أو للتخفيف من هذه المخاطر قدر المستطاع. 
ذا ق -(8 د تتأثر مبيعات الشركة أيضا  في حال تطبيق قرار تخفيض ساعات عمل المعارض التجارية. وا 

 ما طبق هذا القرار ستلجأ الشركة إلى التركيز على المبيعات من خالل القنوات اإللكترونية.
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ام. عتأثر المنطقة باألحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبال  على أنشطة الشركة بشكل  -(9
ولذلك قامت الشركة بتنويع محفظتها االستثمارية بمجموعة متنوعة مميزة من أسهم القطاعات 

 المحلية والخارجية.
ارتفاع أسعار إيجارات العقارات بالمملكة مما قد يؤدي إلى زيادة إيجارات معارض البيع. ولتخفيف  -(10

 ت طويلة نسبيا .أثر هذه المخاطرة تقوم الشركة بإبرام عقود إيجارية لفترا
فرض رسوم أو ضرائب كرسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم أو ضرائب أخرى.  -(11

 وللتخفيف من أثر ذلك تسعى المجموعة إلى زيادة ربحيتها من استثماراتها القائمة.
 –وبئة أ –ية هزات أرض –حروب  –القو ة القاهرة، منها على سبيل المثال ال الحصر: )فيضانات  -(12

 إلخ...(.  -أعاصير –براكين 
 

 المال: رأس مخاطر إدارة -ز
لغرض إدارة مخاطر رأسمال المجموعة، يتكون رأس المال من رأس المال واحتياطي تقييم استثمار في 
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألرباح المبقاة واالحتياطي النظامي 

 العائدة إلى مساهمي الشركة األم. 
ها وتعظيم العائد ألصحاب المصالح من خالل تحسين التوازن تدير المجموعة رأسمالها لضمان استمراريت

يتكون و  ال تزال االستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير عن السنة السابقة.و بين الدين وحقوق المساهمين. 
هيكل رأسمال للمجموعة من حقوق المساهمين والديون التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي 

  المبقاة.واألرباح 
تدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات 
المالية، ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات 

ة رأس المال هو تعظيم حقوق الهدف الرئيسي من إدار ، حيث إن األرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة
 المساهمين.

ليس لدى المجموعة هيكل رأسمال بأهداف محددة، أو معدالت ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر 
رأس المال، وتبقى االستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية. ويتكون 

)التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة رأس المال للمجموعة من حقوق الملكية 
 واحتياطي تقييم استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.
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 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
 إدارة المخاطر  لجنة أولا: مهام

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة 
 (استرشادي)م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما يلي: 21/04/2022مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 

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

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

رارها مخاطر التي تهدد استمالتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد ال -3
 خالل اإلثني عشر شهرا  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.

ها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعر ضها ل -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
 إلدارة المخاطر.ضمان توافر الموارد والنظم الكافية  -8
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس  -9

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

 بثقافة المخاطر.
 .مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة -12
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 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 -
بهدف الحد من أثر تلك  الشركة وذلك أنشطة المتعلقة بجميع المخاطر وتطوير أنظمة إدارة تنسيق -

 المخاطر.
الطويل، األجل القصير و  فى وربحية الشركة أصول قيمة زيادة أجل من االستثمارية اقتناص الفرص -

 مع إيجاد توازن بين العائد والمخاطر.
 

 ثالثاا: تحديد المخاطر
تقوم الشركة بتحديد المخاطر التي تواجهها وذلك من خالل االستقصاء وعقد االجتماعات مع المسؤولين 
عن تحديد المخاطر ويمكن االستعانة بجهة خارجية لذلك أو من خالل نتائج المراجعين الداخليين أو 

 الخارجيين أو أي أسلوب آخر تراه الشركة.
 

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

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

 المخاطر وتوجيههاخامساا: طرق إدارة 
 قبول الخطر. -
 مشاركة الخطر مع أطراف أخرى. -
 إنهاء الخطر. -
 تمويل الخطر. )التأمين( -
 تنويع المخاطر. -
 

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

 ومناقشتها.
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 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. -
 تحديد قدرة الشركة على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر. -

 
 لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ثامناا: تقوم

 عمل تقييم سنوي لنظام إدارة المخاطر بالشركة. -
 تلك مع التعامل على الشركة وقدرة وأولويته الخطر طبيعة في تحدث التي تحديد التغيرات -

 المتغيرات.
تحديد جودة وحجم أنشطة األعضاء التنفيذيين والمراجعين الداخليين واألشخاص اآلخرين بالرقابة  -

 الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
 

 المعلومات عن تاسعاا: اإلفصاح
 تتم المحافظة دائما  على وجود قنوات اتصال بين مجلس اإلدارة والتنفيذيين وجميع رؤساء األقسام. -
يفصح مجلس اإلدارة في التقرير السنوي المقدم للمساهمين عن المعلومات المتعلقة بأية مخاطر  -

ة )سواء  أكانت مخاطرا  تشغيلية أم مخاطرا  تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة تواجهها الشرك
 هذه المخاطر ومراقبتها.
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 كورونا: جائحةخطة عمل مجموعة فتيحي القابضة خالل 

( العالمية والتي بدأت تلقي بظاللها على المنطقة في مارس Covid-19منذ بداية أزمة جائحة كورونا )
م،  تضافرت جهود مجلس اإلدارة المكثفة وعبر لجانها المنبثقة خاصة لجنة إدارة المخاطر ولجنة 2020

                 المراجعة، مع جهود اإلدارة التنفيذية، وتجلى دور وأهمية لجنة إدارة المخاطر في مثل تلك الظروف. 
ألزمة. دارة اإلعداد سيناريوهات متنوعة إلاإلدارة التنفيذية وبناءُا على ذلك تم التنسيق بين مجلس اإلدارة و 

عداد وتنفيذ "خطة عمل إاوبفضل من اهلل وتوفيقه تمكنت اإلدارة التنفيذية من  دارة لتعامل مع تلك األزمة وا 
 ي:أزمة كورونا" بعد اعتمادها، والتي جاءت خالصتها كما يل

 
  الستعداد اإلداري الداخلي:الستعداد اإلداري الداخلي:  --

 االلتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية في مقرات العمل. -1
تقليل أعداد الموظفين المتواجدين بمقرات العمل والتوجيه بخفض نسب التعامالت واالحتكاكات  -2

 المباشرة.
 .مقرات العملتعقيم مستمر لكافة  -3
 بعد. االستعداد الحتمالية العمل الجزئي )أو الكلي( عن -4
 االحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات للعمل عن بعد وقت اللزوم. -5
زيادة االهتمام واالعتماد على برامج وقنوات التقنية للتواصل مع العمالء والمساهمين وتخصيص  -6

 أرقام هواتف للتواصل إذا اقتضت الظروف العمل عن بعد.
 عقد اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عن بعد. -7
طالق موقع أونالين لمبيعات الذهب والمجوهرات كبديل جزئي مؤقت عمل واإلال -8 سراع في تجهيز وا 

 لعمل المعارض في حال إغالقها تحت أي ظرف.
 المتابعة المستمرة لتنفيذ اإلجراءات ومرونة التعديل وسرعته إن لزم األمر. -9
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  المحدودة:المحدودة:بيع حصة المجموعة في شركة السلع الكمالية الثمينة بيع حصة المجموعة في شركة السلع الكمالية الثمينة   --11
في شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، وعرضها على الشريك د. محمد في شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، وعرضها على الشريك د. محمد   %%8080بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة 

  ..فتيحي والدخول في مفاوضات معه، وذلك لتوفير قدر إضافي من السيولة ووقف تحمل الخسائرفتيحي والدخول في مفاوضات معه، وذلك لتوفير قدر إضافي من السيولة ووقف تحمل الخسائر
  

  إغالق مجموعة من الفروع:إغالق مجموعة من الفروع:  --22
غالق فرع لوباناشيه جدة، ونقل البضائع.إغالق مركز فتيحي الرياض بالملز إغالق مركز فتيحي الرياض بالملز  غالق فرع لوباناشيه جدة، ونقل البضائع.وفرع الشركة بشارع العليا العام، وا      وفرع الشركة بشارع العليا العام، وا 

( لتسوق الذهب ( لتسوق الذهب //hhttttppss::////ffiittaaiihhiioonnlliinnee..ccoommم اإلطالق التجريبي لموقع فتيحي أونالين )م اإلطالق التجريبي لموقع فتيحي أونالين )20202020وقد تم في نوفمبر وقد تم في نوفمبر 
    بة التوجهات الشرائية التي اتجهت كثيرا  صوب األونالين.بة التوجهات الشرائية التي اتجهت كثيرا  صوب األونالين.والمجوهرات وجاري العمل على تحديثه لمواكوالمجوهرات وجاري العمل على تحديثه لمواك

  
  ما يتعلق بالموارد البشريةما يتعلق بالموارد البشرية  --33
التكاليف الخاصة بالموظفين واعتماد ساعات عمل مرنة واالستفادة من المباردات الحكومية )برنامج ساند( التكاليف الخاصة بالموظفين واعتماد ساعات عمل مرنة واالستفادة من المباردات الحكومية )برنامج ساند( تخفيض تخفيض   --11

  ، مع المحافظة على الحالة المعنوية االيجابية للموظفين.، مع المحافظة على الحالة المعنوية االيجابية للموظفين.
  ..المجموعة بإستخدام أرصدة إجازاتهم المدفوعةالمجموعة بإستخدام أرصدة إجازاتهم المدفوعةالسماح لموظفي السماح لموظفي   --22
  إلى العمل. إلى العمل.   قيمةقيمةافة افة والتي لم تقم بإضوالتي لم تقم بإض  خالل فترة التجربةخالل فترة التجربة  إنهاء عقود العمالةإنهاء عقود العمالة  --33
    
  ما يتعلق باللتزامات ما يتعلق باللتزامات   --44
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 رابعاا: األداء المالي
 
 

  7ملخص النتائج المالية -أ
 

 قائمة الدخل )باأللف لاير(: )مقارنة نتائج األعمال(

 م*2020 البيان 
IFRS 

 م*2019
IFRS 

 م*2018
IFRS 

 م*2017
IFRS 

 م*2016
 IFRS 

 206،038 194،389 147،721 100،626 113،212 إيراد النشاط

 (105،144) (86،032) (62،018) (52،853) (29،864) تكاليف النشاط

 894 100 357 108 703 85 773 47 348 83 مجمل ربح النشاط
مصاريف تسويقية و إدارية 

 (113،027) (101،210) (74،002) (52،110) (37،009) وعمومية

صافي اإليرادات )المصروفات( 
  533  493 715 (713) (5،587) األخرى

 (6،417) (6،636) (5،297) (4،809) (10،751) الزكاة

 (585) (302) 652 316 - حقوق األقلية

 (602 18) 702 771 7 (543 9) 001 30 صافي الدخل )الخسارة(
 لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. وتم إدراج حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة ضمن إيرادات النشاط.* أعيد تبويب بعض أرقام السنوات السابقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 18ة الفقر - 7
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 8قائمة المركز المالي )باأللف لاير(: )مقارنة األصول والخصوم( -ب
 

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

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 18الفقرة  - 8

 

 م*2020 البيان 
IFRS 

 م*2019
IFRS 

 م*2018
IFRS 

  م*2017
IFRS 

  م*2016
IFRS 

 267،879 288،258 230،893 201،334 217،620 موجودات متداولة
 29،471 30،717 19،652 29،591 21،353 مطلوبات متداولة
 238،408 257،541 211،241 171،743 196،267 رأس المال العامل

الموجودات غير المتداولة )طويلة 
 885 365 484 366 469 367 679 372 517 376 األجل(

 103،097 82،871 66،602 80،678 54،668 الموجودات الثابتة وتحت التنفيذ
 861 736 613 737 964 664 691 654 805 648 الموجوداتإجمالي 

 29،471 30،717 19،652 29،591 21،353 المطلوبات المتداولة
 099 20 853 15 424 7 469 12 201 1 المطلوبات غير المتداولة 

 570 49 570 46 27،076 42،060 22،554 إجمالي المطلوبات
 550،000 550،000 550،000 550،000 550،000 رأس المال المدفوع 

 109،112 111،662 85،963 52،696 72،515 الحتياطيات واألرباح المبقاة
احتياطي تقييم استثمارات في 
أدوات حقوق ملكية بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل
3 736 4 841 (3 493) 23 380 22 478 

 590 681 042 685 470 632 537 607 251 626 حقوق المساهمين
 701 5 001 6 418 5 093 5 - الحقوق غير المسيطرة

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 861 736 613 737 964 664 690 654 805 648 المساهمين
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 9تتألف قطاعات الشركة مما يلي:
 لاير()باأللف       

  م2020
 نشاط التجزئة

 
 نشاط الستثمار

 
 اإلجمالي

    باأللف لاير سعودي
 212 113  65،192  48،020  إيرادات

 348 83  65،192  18،156  مجمل ربح النشاط
 29،549  44،484  (14،935)  صافي )خسارة( دخل السنة

 805 648  509،718  139،087  الموجودات
 554 22  8،291  14،263  المطلوبات

 
 لاير()باأللف                  

  *م2019
 نشاط التجزئة

 
 نشاط الستثمار

 
 اإلجمالي

    باأللف لاير سعودي
 822 73  2،598  71،224  إيرادات

 988 31  2،598  29،390  مجمل ربح النشاط
 (9،860)  (6،149)  (3،711)  )خسارة( دخل السنةصافي 

 691 654  488،060  166،631  الموجودات
 060 42  20،867  21،193  المطلوبات

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

 
 
 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 15الفقرة  - 9
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  10التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة: -ج

 البيان
 م2020

 باأللف لاير
 م2019

 باأللف لاير
 49،098 41،906 مبيعات المنطقة الغربية
 22،126 6،114 مبيعات المنطقة الوسطى
 - - مبيعات المنطقة الشرقية

 - - خارج المملكة
 224 71 020 48 إجمالى المبيعات

 
 
 

 11التحليل الجغرافي إليرادات الشركة: -د

 البيــان
 م2020

 باأللف لاير
 م2019

 باأللف لاير
   إيرادات قطاع التجزئة

 71،224 48،020 المملكة العربية السعودية 
 - - خارج المملكة

 224 71 020 48 اإلجمالى
   إيرادات قطاع الستثمار

 (5،244) 57،601 المملكة العربية السعودية 
 7،842 7،591 جمهورية مصر العربية
 598 2 192 65 اإلجمالى

 822 73 212 113 اإليراداتإجمالى 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 19الفقرة  - 10
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 19الفقرة  - 11
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات  -ه
    12أعلنتها الشركة:

 لاير()باأللف 

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2019 م2020  البيان
 %53.23 39،330 73،882 113،212 المبيعات/اإليرادات*

 %28.71 12،029 (41،893) (29،864) المبيعات/اإليراداتتكلفة 
 %160.55 51،359 31،989 83،348  مجمل الربح

 %3.42 1،225 (35،784) (37،009) مصروفات تشغيلية
(3،795) 46،339  التشغيلية (الخسارةالربح)  50،134 1321% 

 .*يتضمن هذا البند )المبيعات وصافي ربح االستثمارات(
 

  م:2020خالل عام نتائج العمليات التشغيلية 
مليون لاير للعام السابق،  3،8خسائر مليون لاير، مقابل  46،34 التشغيلي خالل العام الحاليالربح  بلغ

 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محصلة الفرق بين الجوانب اإليجابية والسلبية التالية:
 

 الجوانب اإليجابية 
مليون  32.1بلغ  -شركة الجوف للتنمية الزراعية-تحقيق ربح من بيع أسهم شركة زميلة  -أ

م مقارنة بعدم تحقيق ربح بيع خالل العام السابق وذلك في إطار 2020لاير خالل عام 
عمال  بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء يبلغ و استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، 

مال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية حسب إعالن من رأس %5.01ما نسبته 
 .م2020سبتمبر  15الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 

 شركة الجوف–تحقيق ربح من رد جزء من قيمة الهبوط في االستثمار في شركة زميلة  -ب
هبوط  خسائرم، مقارنة بتحقيق 2020مليون لاير خالل عام  16بلغت  -للتنمية الزراعية

مليون لاير خالل العام السابق، وذلك بسبب تحسن القيمة السوقية لسهم شركة  24.8بلغت 
الجوف للتنمية الزراعية وعدم وجود مبرر لالستمرار في االعتراف بانخفاض قيمة االستثمار 
وذلك بعد ارتفاع سعر سهم شركة الجوف للتنمية الزراعية عن التكلفة الدفترية السابقة 

 .نخفاضلال

                                                      
 )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –الئحة حوكمة الشركات  –( من المادة التسعون 20الفقرة  - 12
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م، 2020مليون لاير خالل عام  6.2انخفاض إجمالي المصاريف البيعية واإلدارية بمبلغ  -ج
 .للعام السابق %17.2وبنسبة 

  
 الجوانب السلبية 

مقارنة بالعام السابق. )بسبب  %32.6م بنسبة 2020انخفاض المبيعات خالل عام  -أ
م، ثم خفض 2020ية إبريل اإلغالق الكامل للمراكز التجارية منذ منتصف مارس حتى نها

م ضمن اإلجراءات الوقائية واالحترازية في المملكة 2020ساعات العمل في مايو ويونيو 
العربية السعودية للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد، وكذلك بسبب زيادة ضريبة القيمة 

 .م(2020يوليو  1اعتبارا  من  ٪15المضافة إلى 
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل عام انخفاض أرباح توزيعات -ب 

 .مقارنة بالعام السابق %3.2م بنسبة 2020
 %51.4م بنسبة 2020انخفاض حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة خالل عام  -ج

 .مقارنة بالعام السابق
 .بالعام السابقمقارنة  %153.7م بنسبة 2020ارتفاع مصروف الزكاة خالل عام  -د
 %308م بنسبة 2020ارتفاع صافي الخسارة من العمليات غير المستمرة خالل عام  -ه

  .مقارنة بالعام السابق
م مقارنة بالعام المالي السابق بسبب 2020انخفاض هامش ربح المبيعات خالل عام  -و

لمصروفات مليون لاير، عالوة على تحميل ا 3.3تسجيل انخفاض في قيمة المخزون بقيمة 
مليون لاير، وبذلك يكون إجمالي ما تم تحميله على  7.4بمخصص تقادم مخزون بمبلغ 

مليون لاير، وذلك في إطار تقليص المخزون  10.7م مبلغ 2020قائمة الدخل لعام 
  .المتقادم
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 13سها:والدولة محل تأسيأسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي لها والمحل الرئيس لعملياتها ويوضح الجدول التالي 
شركة صدوق  

العالمية 
لالستثمارات 
 القابضة 

"ذات مسئولية 
 محدودة"

شركة محبات التجارية 
 "ذات مسئولية محدودة"

 شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة
 "ذات مسئولية محدودة"

شركة فتيحي 
 للتجزئة

)"ذات مسئولية 
 محدودة"(

شركة توطين السعودية 
نة والتشغيل "ذات للصيا

 مسئولية محدودة"

أنشطة الشركات  النشاط الرئيسي
القابضة )أي 
الوحدات التي 
تستحوذ على 
أصول امتالك 
حصة مهيمنة 
من رأس المال 
لمجموعة من 

الشركات 
التابعة  ويكون 

ي ئيسر نشاطها ال
هو ملكية تلك 

 المجموعة(

تجارة الجملة والتجزئة 
في اإلكسسوارات 

واألواني والساعات 
المنزلية وأدوات 
المائدة والتحف 
والمرايا والملبوسات 

 الجاهزة.
 

بيع وشراء المعادن الثمينة واألحجار الكريمة 
 والمجوهرات.

البيع بالتجزئة 
للذهب 

والمجوهرات 
والمصوغات 
والمعادن  
 الثمينة.

تقديم خدمات الصيانة 
العامة وصيانة المكيفات 
والحاسبات والنظافة 

للمصانع  والتشغيل
والشركات والمباني 
والمحالت وصيانة األلت 
والمعدات والمركبات 
واألجهزة وخدمات تجارية 

 وتصدير وتسويق للغير.

 %100 %100 - - %100 نسبة ملكية الشركة فيها
خالل  التصفية تمت عاملة الحالة

 م2020عام 
أعلنت مجموعة فتيحي القابضة على موقع 

م عن 2020أكتوبر  25تداول بتاريخ 
توقيعها عقد بيع نهائي لحصة المجموعة 

في رأسمال الشركة التابعة  %80البالغة 
)شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة 

المحدودة( إلى عضو مجلس اإلدارة السابق 
، مقابل محمد أحمد حسن فتيحيالدكتور/ 
 مليون لاير 14.36جمالي قدره مبلغ إ

 عاملة عاملة

 ألف 100 مليون 100 مليون 5 ألف 100 مليون 100 لاير –رأس المال 
 100 100،000 - - 100،000 األسهم/الحصص المملوكة عدد

 - - - - - لاير –قروض لشركات تابعة 
 ألف 86،98 مليون 50،78 - - ألف 389 لاير –قروض من شركات تابعة 

 السعودية -جدة  السعودية –جدة  السعودية –جدة  السعودية –جدة  السعودية -جدة  الدولة المحل الرئيس لعملياتها
 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية الدولة محل التأسيس

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

 الشركات الزميلة -1
  المركز الطبي الدولي

مليون ريـال، وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي القابضة  750الدولي )شركة مساهمة مقفلة( يبلغ رأسمال شركة المركز الطبي 
من إجمالي رأسمال المركز الطبي الدولي، وكان قد تمت الموافقة على تحويل الشركة بموجب قرار معالي  %19.25بنسبة 

شركة )إلى  (ركة ذات مسؤولية محدودةهـ، من )ش08/04/1437( بتاريخ 99وزير التجارة والصناعة )قرار وزاري( رقم )ق/
 مساهمة مقفلة(.

وتحقيقا  لرسالته باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية في العالج، فقد حصل المستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة 
(JCI)  لمرة الثانية كذلك عام م، وبأعلى نسبة نجاح في المنطقة، ثم ل2008لتقييم جودة الخدمات الصحية للمرة األولى عام
تم قد م. و 2020م، ولمدة ثالث سنوات حتى 2017م، ثم للمرة الرابعة في فبراير 2014م، ثم للمرة الثالثة في يناير 2011

 م. 2023م لمدة ثالث سنوات تمتد حتى 2020تقييم المنشأة لالعتماد للمرة الخامسة في فبراير 
 Australian“ (ACHSI)المجلس األسترالي لمعايير الرعاية الصحية على اعتماد حصل المركز الطبي الدولي كما 

Council for Healthcare Standards International ” م ولمدة أربع سنوات، وتمت إعادة التقييم 2014في أكتوبر
 م.2023والتجديد لمدة أربع سنوات حتى  م،2018في ديسمبر 

ي حريصا  على الحصول على اعتماد المركز السعودي العتماد المنشآت وعلى الصعيد المحلي، كان المركز الطبي الدول
والذي حازه بنجاح  "”Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions (CBAHIالصحية )

سنوات تمتد  م لمدة ثالث2020م، وتم تقييم المنشأة لالعتماد سبتمبر 2020م، حتى نوفمبر 2017 لفترة تمتد من نوفمبر
 . م2023حتى 

م تم عقد تعاون بين المركز الطبي الدولي وكلية الجراحين األمريكية لرصد وتحليل نتائج العمليات الجراحية، 2014وفي عام 
من  وكجزء من رحلة المركز الطبي الدولي وتطلعه إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى مرضاه فقد حصل على شهادة االعتماد

م تمتد 2020م، ومن ثم تم الحصول على شهادة االعتماد في فبراير 2018في عام  (AABB)يكية لبنك الدم الهيئة األمر 
 م.2022 عام سنتين حتىل

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة في المستوى الفضي على حاز المركز الطبي الدولي وقد 
وتعد جائزة الملك عبدالعزيز  لي هو المستشفى الخاص الوحيد الفائز في هذه المنافسة.، وكان المركز الطبي الدو م2020لعام 

تبر االشتراك ُيع لكللجودة هي الجائزة األم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، ولذ
طلعات لتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي وتفوق تفي سباق الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة وا

 .المستفيدين
 مجموعة فتيحي القابضة في مجلس ياسر يحيى عبدالحميد واألستاذ/  محمد أحمد حسن فتيحيويمثل كاُل من الدكتور/ 

في القطاع  هاتثمار اسقابضة في التركيز على وذلك تعزيزا  الستراتيجية شركة مجموعة فتيحي ال إدارة المركز الطبي الدولي،
 .الطبي
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
مليون ريـال سعودي وتقدر مساهمة مجموعة فتيحي فيها  300شركة مساهمة سعودية مدرجة يبلغ رأسمالها 

 ويتمثل نشاطها الرئيسي في اإلنتاج الزراعي،  م.2019عام في نهاية  %14.1بنسبة 
مجموعة  تقامفي إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة لزيادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين، و 

بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية بم 2021مارس  2 فيفتيحي القابضة 
  .الزراعية، محققة أرباحا  رأسمالية )استثنائية(

 
 
 

 الستثمارات المتاحة للبيع -2

 ة النساجون الشرقيون للسجادشرك

تعد النساجون الشرقيون من الشركات الرائدة في صناعة السجاد الميكانيكي في العالم. وتبلغ نسبة مساهمتنا 
عقود متتالية تمكنت النساجون الشرقيون من  4الـ من رأسمالها. وعلى مدار %10فيها حاليا  ما يقارب 

مصانع  8مليون مترا  مربعا  يتم إنتاجها عبر  150لتصل إلى قرابة التوسع المستمر في الطاقة اإلنتاجية 
 في كل من جمهورية مصر العربية، والواليات المتحدة األمريكية، وجمهورية الصين الشعبية.

وبفضل اهلل أوال  ثم بجهود أبنائها المستمر والتخطيط الدقيق لدى فريق العمل، باإلضافة إلى استخدام أحدث 
كنولوجية، وجودة المنتجات والتصميم االبتكاري، تمكنت النساجون من النمو بخطى متسارعة الوسائل الت

م. وتعد النساجون 2020من مبيعات الشركة في ديسمبر  %65في التصدير لألسواق العالمية، والذي يمثل 
كثر من أل الشرقيون من كبرى الشركات المصدِّرة في جمهورية مصر العربية حيث تصدر الشركة منتجاتها

من الواردات األمريكية  %14دولة حول العالم، وتغطي صادرات الشركة للواليات المتحدة األمريكية  130
من السجاد الميكانيكي. وذلك باإلضافة إلي المكانة الرائدة في السوق المصري، وبما تحظى به من حصة 

  ومنافذ الجملة. الشركة معارض من خالل %80سوقية تفوق الـ

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

تعد من أحدث ما  أنوال جديدا . والجدير بالذكر أن أغلبية األنوال المضافة 5م بشراء 2020خالل عام 
 .%2وصلت إليه تكنولوجيا الماكينات في العالم مما يتيح زيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة 
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كما قامت الشركة بإضافة ماكينة تقطيع بالط السجاد الالزم للمباني اإلدارية وأيضا تقوم بتحديث ماكينات 

اء جديدة للخيوط مما سيزيد من نسبة االكتفالطباعة. وتعتزم الشركة خالل الفترة المقبلة إضافة طاقات 
دوالر أمريكى خالل  مليون 23-20الذاتي للخيوط وكذلك أنوال لصناعة السجاد. وتخطط الشركة الستثمار 

 م في هذا التطوير.2021
 

من السوق المحلي المصري وذلك من  %80على حصة سوقية تصل إلى  النساجون الشرقيونوتستحوذ 
معرضا  ومنفذ جملة منتشرة في جميع أنحاء جمهورية  255ع والمعارض التي تصل إلى خالل شبكات التوزي

ونظرا  للنمو المرتقب في السوق المحلي، تخطط الشركة الفتتاح معارض جديدة من أجل  مصر العربية.
معارض جديدة  8م كما تخطط الفتتاح 2020في عام  معارض 5مواجهة النمو المتزايد، وقد تم افتتاح 

م.2021عام  في
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 14سياســـة 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 

والمناخ االقتصادي، وكذلك حجم السيولة المتاحة، واالحتياجات المالية للشركة، المستقبلي، ونمو الشركة 
 والفرص االستثمارية المتاحة.

ب( يتم توزيع األرباح سنويا  في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة 
م لي المقرر صرف األرباح عنه(، ومن ثعلى هذا التوزيع وطريقته )خالل ستة أشهر من انتهاء العام الما

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وبناء  على 
( من النظام األساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه 44ما ورد في المادة )

 التالي:
ح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة ( من صافي األربا%10( يجنب )1

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

صه لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز استخدام ذلك االحتياطي االتفاقي لغرض احتياطي اتفاقي، وتخصي
 آخر غير الغرض المخصص له إال بقرار من الجمعية العامة العادية بناء  على توصية من مجلس اإلدارة.

( للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 3
يع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة ال تتجاوز توز 
( من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  من هذه 10%)

 المؤسسات.
 سمـال الشركة المدفوع. ( من رأ%1( يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )4

ج( يمكن لمجلس إدارة الشركة كذلك اتخاذ قرار بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف 
سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنويا . وعند اتخاذ قرار بتوزيع 

لى الشركة اإلفصاح عن ذلك في السوق أرباح مرحلية على المساهمين من قبل مجلس اإلدارة، يجب ع
رسال نسخة من هذا القرار إلى الهيئة.   وا 

د( يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على 
خ يالمساهمين، أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتار 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 24الفقرة  - 14
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التوزيع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق 
 المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. 

لى عهـ( يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة في شأن توزيع األرباح 
( يوما  من تاريخ استحقاق هذه األرباح المحددة في قرار الجمعية العامة 15المساهمين المقيدين خالل )

 أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
 
 

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

م  صرفت في 2020األول من عام 
 م07/12/2020

المقترح توزيعها  المرحلية األرباح
عن النصف الثاني من عام 

 م*2020

المرحلية إجمالي األرباح 
  اوالمقترح توزيعه المنصرفة

 م(2020)خالل وعن عام 
 %4 %2 %2 النسبة

 لاير 000 000 22 لاير 11.000.000 لاير 11.000.000 إجمالي األرباح
 %2بنسبة توزيع  م،2020توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي بم عن توصية مجلس اإلدارة 07/03/2021* تم اإلعالن بموقع تداول بتاريخ 

  هللة. 20مليون لاير، وتبلغ حصة السهم من التوزيع  11من القيمة اإلسمية بمبلغ إجمالي قدره 
 
  

                                                      
 كمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة(الئحة حو –( من المادة التسعون 24الفقرة  - 15
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 16ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:وصف 
 

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 
 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيير صافي التغيير

 عدد األسهم
أدوات 
 عدد األسهم الدين

أدوات 
 الدين

 %0.00 0 - 16،417،792 - 16،417،792 الشيخ/ أحمــد حسن  أحمــد فتيحي 1
 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 إبراهيم حسن المدهون الدكتور/ 2
 %5211.97 156،359 - 159،359 - 3،000 عمر رياض محمد الحميدان األستاذ/ 3
 %0.00 0 - 1،000 - 1،000 عبدالملك عبداهلل فتح الدين المهندس/ 4
 %0.00 0 -  - 1000 سهيل حسن قاضيالدكتور/  5
 %0.00 0 -  - 1000 عدنان عبدالفتاح صوفيالدكتور/  6
   20   20 - 0 بيان عادل محمد فقيه*السيدة/  7
 %36.59 37،500 - 140،000 - 102،500 عثمان رياض محمد الحميداناألستاذ/  8
 %99.89- 900،000- - 1،000 - 901،000 محمد أحمد حسن فتيحي* الدكتور/ 9

 %0.00 0 - 549،996 - 549،996 ثريا جميل عبدالرحيم عطــارالسيدة/  10
 %7.07- 616،403- - 8،100،000 - 8،716،403 رياض محمد عبداهلل الحميدانالشيخ/  11

 .م25/10/2020اعتبارا  من تاريخ *   بدأت عضوية السيدة/ بيان فقيه في مجلس اإلدارة 
 .م01/07/2020**  سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة بتاريخ 

 
 
 
 
 

 17وصف ألية مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
 

المصــلحة أو األوراق اســم من تعود له 
 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
عدد  نسبة التغيير التغيير

 األسهم
أدوات 
 الدين

عدد 
 األسهم

 أدوات الدين

 %98- 980- - 20 - 1،000 األستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه* 1
 %0.00 0 - 10،340 - 10،340 األستاذ/ حسين علي حسين اليريمي** 2

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

 
 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 16
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 17

1،000
1،000
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ألعضــــاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أســــهم أو أدوات دين الشــــركة التابعة  وصــــف ألي مصــــلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود
 18)شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة(:

 
اســـــــــم من تعود له المصـــــــــلحة أو 
 األوراق التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
 الدين

عدد 
 أدوات الدين األسهم

 %400 40،000 - 50،000 - 10.000 د. محمد أحمــد حسن فتيحي 1
في رأسمال الشركة التابعة )شركة  %80م، على بيع حصة المجموعة البالغة 15/07/2020وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي المجموعة التي انعقدت بتاريخ 

ول عن حي القابضة على موقع تدا، وأعلنت مجموعة فتيمحمد أحمد حسن فتيحيتجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( إلى عضو مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ 
 م.25/10/2020بتاريخ  محمد فتيحيتوقيعها عقد البيع المذكور مع الدكتور/ 

 
 

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

اســم من تعود له المصــلحة أو األوراق 
 التعاقدية أو حقوق الكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 
 نسبة التغيير التغيير

أدوات  عدد األسهم
 الدين

عدد 
 أدوات الدين األسهم

 - - - - - - ل يوجــد 1

 
 
 
 
  
 

هم التنفيذيين وأزواجوصــف ألية مصــلحة في فئة األســهم ذات األحقية في التصــويت تعود ألشــخاص )عدا أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار 
( من قواعد طرح األوراق المالية واللتزامات المســــتمرة أو أي تغيير في تلك 68وأقربائهم( أبلغوا الشــــركة بتلك الحقوق بموجب المادة )

 20الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق  

 التعاقدية أو حقوق الكتتاب
ية عدد األسهم بدا

 العام
عدد األسهم نهاية 

 العام
 نسبة التغيير صافي التغيير

 - - - - ل يوجد 1
 
 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 18
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 26الفقرة  - 19
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39 
 

كذلك لم تصــــــــــدر الشــــــــــركة أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية، وال توجد أية مذكرات 
 21حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية األخيرة.

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

 
 

ولم تصــــــــدر الشــــــــركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســــــــهم، أو أوراق 
مالية تعاقدية، وال توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشـــــــــابهة أصـــــــــدرتها أو منحتها 

  22الشركة خالل السنة المالية األخيرة.
 مشابهة أو حقوق اكتتاب  حق مذكرات أو تعاقدية  مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب الشركة وِمَنح إصدارات

 اكتتاب حقوق حقوق تحويل 
 ل يوجد ل يوجد الفئة
 - - العدد

 
 

كما لم تقم الشــــــــركة بأي اســــــــترداد أو شــــــــراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالســــــــترداد، وال لقيمة األوراق  
المالية المتبقية، ولم تقم بالتمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشـــــــترتها وتلك التي اشـــــــترتها شـــــــركاتها 

  23السنة المالية األخيرة. التابعة خالل
 

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

 الشركة
 العملية
 /استرداد

 إلغاء/شراء

 أداة نوع
 القابلة الدين

 لالسترداد
 السبب التاريخ القيمة العدد

 المتبقي

 القيمة العدد

 - - - - - - - ل يوجد مجموعة فتيحي
 - - - - - - - ل يوجد (1الشركة التابعة )
 - - - - - - - ل يوجد (2الشركة التابعة )
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40 
 

 خامساا: الحوكمة
من سبعة أعضاء كما يلي، بدأت عضويتهم بتاريخ  -في دورته الثامنة-يتكون مجلس اإلدارة 

 24م:21/04/2022م وتسري حتى تاريخ 22/04/2019
 

 .م01/07/2020الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة بتاريخ ** سرت استقالة 
 
 

 التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
تدرك المجموعة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقا  لمبدأ اإلفصاح والشفافية 

 قامت المجموعة بما يلي:
ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي على موقع تداول وعلى الموقع نشر القوائم المالية  -

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

 تتضمنها، ومواعيد نشر هذه اإلعالنات.
 تقرير مجلس اإلدارة وفقا  لمتطلبات اإلفصاح الواردة بالئحة الحوكمة.إعداد  -
االطالع على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير  -دون استثناء-يمكن لكل مساهمي الشركة  -

سنوية لمجلس اإلدارة على موقع تداول وموقع الشركة على اإلنترنت وأيضا  بالحضور الشخصي أو 
 إللكتروني أو الفاكس.طلبها عبر البريد ا

 
                                                      

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

 طبيعة العضوية اسم العضو
 تصنيف العضوية

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل
    رئيس مجلس اإلدارة أحمــد حسن أحمـــد فتيحي الشيخ/

    نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم حسن محمد المدهونالدكتور/ 
    عضو مجلس اإلدارة عبدالملك عبداهلل فتح الدينالمهندس/ 
    مجلس اإلدارةعضو  عمر رياض محمد الحميداناألستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة سهيل حسن عبدالملك قاضيالدكتور/ 
    عضو مجلس اإلدارة عدنان عبدالفتاح محمد صوفيالدكتور/ 
    عضو مجلس اإلدارة بيان عادل محمد فقيهالسيدة/ 
    عضو مجلس اإلدارة )سابقا ( محمد أحمد حسن فتيحي**الدكتور/ 
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 م:2020الشركة على موقع تداول خالل العام المالي  إفصاحات
 يلي: امم، ك2020خالل العام المالي موقع تداول على  بعدد من اإلفصاحاتقامت الشركة 

 الرابط خالصة موضوع اإلعالن تاريخ اإلعالن 
 هنا لاير سعودي نقدا . 1،445،984بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي بقيمة  م30/01/2020 1
لسلع الكمالية للتجزئة( و)شركة اإغالق معارض التجزئة لشركتيها التابعتين )شركة فتيحي  م16/03/2020 2

 .الثمينة المحدودة( التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية والكويت بشكل مؤقت
 هنا

إغالق معارض التجزئة الخاصة بالمجموعة مؤقتا  تنفيذا  للتعليمات الصادرة عن الجهات  م17/03/2020 3
 .لرسمية في المملكة ضمن اإلجراءات االحترازية للسيطرة على فيروس كوروناا

 
 هنا

 إعالن مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في م25/03/2020 4
 .م31/12/2019

 هنا

نصف ال إعالن مجموعة فتيحي القابضة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن م25/03/2020 5
 .م2019الثاني من العام المالي 

 هنا

جزئة( كتيها التابعتين )شركة فتيحي للتأخر التطورات إلغالق كافة معارض التجزئة لشر  م07/04/2020 6
و)شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية 

 .وفرع بالكويت بشكل مؤقت

 هنا

 هنا .)االجتماع األول( اجتماع الجمعية العامة العادية لحضور نمساهميالدعوة  م09/04/2020 7
تأثير المبادرات والقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا  للتخفيف من أثر انتشار فيروس  م09/04/2020 8

 .والسيطرة عليه (COVID-19) كورونا
 هنا

أمام العمالء في األوقات المسموح إعادة افتتاح معارض التجزئة الخاصة بالمجموعة  م27/04/2020 9
 بها.

 هنا

تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع  م29/04/2020 10
 (.ولاأل

 هنا

 هنا (.نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول م06/05/2020 11
استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي اعتبارا  من  م11/05/2020 12

 م.13/05/2020
 هنا

يحي للتجزئة( فتأخر التطورات إلغالق كافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين )شركة  م17/05/2020 13
و)شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية 

 .وفرع بالكويت

 هنا

 هنا (.)ثالثة أشهر م31/03/2020النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  م21/05/2020 14
خر التطورات إلغالق كافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين )شركة فتيحي للتجزئة( أ م01/06/2020 15

و)شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية 
 .وفرع بالكويت

 اهن

توقيع مذكرة تفاهم )غير ملزمة( مع عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ محمد فتيحي )طرف  م10/06/2020 16
في رأسمال شركتها التابعة  %80ذو عالقة( لبيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة 

 
 هنا

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLc5swFIV_jZcdXfGwSXcECGAwDQaSwCajgOowYxCDZbvk11cgt82jdjpTjTaSvnOPdK5QgR5Q0ZJDvSG8Zi3ZinVezB8jL7Q8MJQAUgfAXH1b3qz1JTZCQPcToCiWga80CCFcYDDnLvjxSlMhVlHxWu86qSqO7ZW1jnwF4IPe9aMFmLHp3d3cCdRQ_k8P2lv9ufvDmWHCv-nP-bvqZ_pc6BevgCy7Eg9UrTi2dQVcHSWoQMWOkr58jve0H1CuYWP0Ld6V9hRbKJ0gsC2hvNZPwKXWvAX-kv1FYAx3Ai6lNwH-rathX1zSSOfXYGZWGNlRgkGff2Ih8luiYrNlT_IvPnPefZ3BDDipyHG_nQmHkjUdaYdkaJ6YgKZ0EtKfkv1jHQXi6zg4AM1bYdA0lLWsb0Td-0NNjzJnUh3qHet3Yb3jKP-Cx72ObGjEUK6gfFpXhNOetBsqHMbWSF_ZlRHvWbUveTp0AnBk80rOer_6VVA2UwLTBmlbti8b2p5U-FGCnP7gyQRLq9H5lvY1k6W6JhPj4SX93jlrZ20M6vGY0txQm9_T_AmWi8ua/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NzQyNy9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLc5swFIV_jZcdXfGwSXcECGAwDQaSwCajgOowYxCDZbvk11cgt82jdjpTDRvEd-4R5wgV6AEVLTnUG8Jr1pKteM-L-WPkhZYHhhJA6gCYq2_Lm7W-xEYI6H4CFMUy8JUGIYQLDObcBT9eaSrEKipe610nVcVne2WtI18B-KB3_WgBZmx6dzd3AjWU_9OD9lZ_7vxwZpnwb_pz_q76mT4X-sUrIMuuxA-qVhzbugKujhJUoGJHSV8-x3vaDyjXsDH6Fu9Ge4otlE4Q2JZQXusn4FI1b4G_ZH8RGMOdgEvpTYB_62rYF4c00vk1mJkVRnaUYNDnn1iI_Jao2GzZk7yLz5x3X2cwA04qctxvZ8KhZE1H2iEZmicmoCmdhPSnZP9YR4G4Og4OQPNWGDQNZS3rGzH3_lDTo8yZVId6x_pdWO84yr_gca8jGxoxlCsonyKrCKc9aTdUOIzVSF_Zyoj3rNqXPB06ATiyvJKz3q9-DZRlSmDaIG3L9mVD25MKP0qQ0x88mWBpNTrf0r5mclTXZGI9vKTfO2ftrI1BPR5Tmhtq8_sxfwLLGFPJ/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NzkwOS9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLc5swFIV_jZcdXfGwSXcECGAwDQaSwCajgOowYxCDZbvk11cgt82jdjpTjTaSvnOPdK5QgR5Q0ZJDvSG8Zi3ZinVezB8jL7Q8MJQAUgfAXH1b3qz1JTZCQPcToCiWga80CCFcYDDnLvjxSlMhVlHxWu86qSqO7ZW1jnwF4IPe9aMFmLHp3d3cCdRQ_k8P2lv9ufvDmWHCv-nP-bvqZ_pc6BevgCy7Eg9UrTi2dQVcHSWoQMWOkr58jve0H1CuYWP0Ld6V9hRbKJ0gsC2hvNZPwKXWvAX-kv1FYAx3Ai6lNwH-rathX1zSSOfXYGZWGNlRgkGff2Ih8luiYrNlT_IvPnPefZ3BDDipyHG_nQmHkjUdaYdkaJ6YgKZ0EtKfkv1jHQXi6zg4AM1bYdA0lLWsb0Td-0NNjzJnUh3qHet3Yb3jKP-Cx72ObGjEUK6gfFpXhNOetBsqHMbWSF_ZlRHvWbUveTp0AnBk80rOer_6VVA2UwLTBmlbti8b2p5U-FGCnP7gyQRLq9H5lvY1k6W6JhPj4SX93jlrZ20M6vGY0txQm9_T_AmWi8ua/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81Nzk0MC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLc5swFIV_jZcdXfGwSXcECGAwDQaSwCajgOowYxCDZbvk11cgt82jdjpTDRvEd-4R5wgV6AEVLTnUG8Jr1pKteM-L-WPkhZYHhhJA6gCYq2_Lm7W-xEYI6H4CFMUy8JUGIYQLDObcBT9eaSrEKipe610nVcVne2WtI18B-KB3_WgBZmx6dzd3AjWU_9OD9lZ_7vxwZpnwb_pz_q76mT4X-sUrIMuuxA-qVhzbugKujhJUoGJHSV8-x3vaDyjXsDH6Fu9Ge4otlE4Q2JZQXusn4FI1b4G_ZH8RGMOdgEvpTYB_62rYF4c00vk1mJkVRnaUYNDnn1iI_Jao2GzZk7yLz5x3X2cwA04qctxvZ8KhZE1H2iEZmicmoCmdhPSnZP9YR4G4Og4OQPNWGDQNZS3rGzH3_lDTo8yZVId6x_pdWO84yr_gca8jGxoxlCsonyKrCKc9aTdUOIzVSF_Zyoj3rNqXPB06ATiyvJKz3q9-DZRlSmDaIG3L9mVD25MKP0qQ0x88mWBpNTrf0r5mclTXZGI9vKTfO2ftrI1BPR5Tmhtq8_sxfwLLGFPJ/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81ODA4Ni9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLc5swFIV_jZcdXfGwSXcECGAwDQaSwCajgOowYxCDZbvk11cgt82jdjpTDRvEd-4R5wgV6AEVLTnUG8Jr1pKteM-L-WPkhZYHhhJA6gCYq2_Lm7W-xEYI6H4CFMUy8JUGIYQLDObcBT9eaSrEKipe610nVcVne2WtI18B-KB3_WgBZmx6dzd3AjWU_9OD9lZ_7vxwZpnwb_pz_q76mT4X-sUrIMuuxA-qVhzbugKujhJUoGJHSV8-x3vaDyjXsDH6Fu9Ge4otlE4Q2JZQXusn4FI1b4G_ZH8RGMOdgEvpTYB_62rYF4c00vk1mJkVRnaUYNDnn1iI_Jao2GzZk7yLz5x3X2cwA04qctxvZ8KhZE1H2iEZmicmoCmdhPSnZP9YR4G4Og4OQPNWGDQNZS3rGzH3_lDTo8yZVId6x_pdWO84yr_gca8jGxoxlCsonyKrCKc9aTdUOIzVSF_Zyoj3rNqXPB06ATiyvJKz3q9-DZRlSmDaIG3L9mVD25MKP0qQ0x88mWBpNTrf0r5mclTXZGI9vKTfO2ftrI1BPR5Tmhtq8_sxfwLLGFPJ/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81ODA4Ny9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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)شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( إلى عضو مجلس اإلدارة التنفيذي الدكتور/ 
 محمد أحمد حسن فتيحي.

 هنا (.لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول نمساهميالدعوة  م21/06/2020 17
استقالة عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، من عضويته في مجلس  م29/06/2020 18

مجموعة فتيحي القابضة، وأيضا  من عضويته في لجنة االستثمار، وموافقة مجلس إدارة 
 م.01/07/2020اإلدارة على أن تسري االستقالة اعتبارا  من تاريخ 

 
 هنا

تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع  م09/07/2020 19
 (.ولاأل

 هنا

نتائج الجمعية العامة العادية والموافقة على بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة  م16/07/2020 20
في رأسمال شركتها التابعة )شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( إلى  80%

 لاير.مليون  14.36، نظير مبلغ محمد فتيحيعضو مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ 

 
 هنا

إغالق ثالثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة )بما يتماشى  م16/08/2020 21
 للمجموعة(.مع التوجه االستراتيجي 

 
 هنا

 هنا (.)ستة أشهر م30/06/2020النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  م25/08/2020 22
مليون لاير أرباح رأسمالية استثنائية من بيع جزء من حصتها في  29.95تحقيق مبلغ  م15/09/2020 23

 الجوف للتنمية الزراعية )شركة زميلة(. شركة
 

 هنا

عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة الكتمال تحقيقها للغرض الذي ُشكِّلت من  م21/10/2020 24
 .أجله

 هنا

لمقعد اتعيين عضو مجلس اإلدارة السيدة/ بيان عادل محمد فقيه )غير تنفيذي( في  م22/10/2020 25
الشاغر بمجلس اإلدارة خلفا  للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي )تنفيذي( 

 م.2020أكتوبر  25وذلك اعتبارا  من تاريخ 

 
 هنا

توقيع عقد مع عضو مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ محمد فتيحي لبيع حصة المجموعة  م25/10/2020 26
 في رأسمال الشركة التابعة )شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة(. %80غة البال

 هنا

إعالن مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  م11/11/2020 27
 (.)تسعة أشهر م30/09/2020

 هنا

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من العام  م11/11/2020 28
 م.2020المالي 

 هنا

بتاريخ وطريقة صرف األرباح عن النصف األول من العام المالي  نمساهميالر يذكت م06/12/2020 29
 .م2020

 هنا

 إطالق خدمة االستعالم عن األرباح غير المستلمة عبر الموقع اإللكتروني: م30/12/2020 30
http://www.fitaihi.com.sa/dividends-ar/ 

 هنا
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https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLc5swFIV_jZcdXfGwSXcECGAwDQaSwCajgOowYxCDZbvk11cgt82jdjpTDRvEd-4R5wgV6AEVLTnUG8Jr1pKteM-L-WPkhZYHhhJA6gCYq2_Lm7W-xEYI6H4CFMUy8JUGIYQLDObcBT9eaSrEKipe610nVcVne2WtI18B-KB3_WgBZmx6dzd3AjWU_9OD9lZ_7vxwZpnwb_pz_q76mT4X-sUrIMuuxA-qVhzbugKujhJUoGJHSV8-x3vaDyjXsDH6Fu9Ge4otlE4Q2JZQXusn4FI1b4G_ZH8RGMOdgEvpTYB_62rYF4c00vk1mJkVRnaUYNDnn1iI_Jao2GzZk7yLz5x3X2cwA04qctxvZ8KhZE1H2iEZmicmoCmdhPSnZP9YR4G4Og4OQPNWGDQNZS3rGzH3_lDTo8yZVId6x_pdWO84yr_gca8jGxoxlGOUT4lUhNOetBsqHMZqpK9sZcR7Vu1Lng6dABxZXslZ71e_BsoyJTBtkLZl-7Kh7UmFHyXI6Q-eTLC0Gp1vaV8zOaprMrEeXtLvnbN21sagHo8pzQ21-f2YPwH1ES1A/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi82MTUwMS9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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 إقرار من مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:
هيئة السوق المالية، تؤكد على ضرورة اإلفصاح في حيث أن قواعد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

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

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

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

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

ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالمجموعة عن أية 
 25مكافآت:

، أية مخصصات أو بدالت وتنازل عن فتيحي أحمد حسنلم يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة الشيخ/  -1
 م، )بدون وجود عقد أو اتفاق تنازل مكتوب(.2020المالي  مكافأته المالية السنوية عن العام

من مكافآتهم  %50تنازل أعضاء مجلس اإلدارة، وعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس، عن  -2
 م.2020السنوية نظير عضويتهم بمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في العام المالي 

 
 26أية حقوق في األرباح:ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن 

 ال يوجد
 

 27مكافآت وبدلت حضور أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
م )ولن تصرف 2020لم يتم صرف أية مكافآت أو بدالت حضور ألعضاء لجان مجلس اإلدارة عن عام 

ول بالجد( وكما سيرد ، ولعضو لجنة المراجعة من خارج المجلس فقطسوى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 التالي:

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 35الفقرة  - 25
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 36الفقرة  - 26
 ( الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت –ج( من المادة الثالثة والتسعون 4-الفقرة  - 27
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 28مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة
بثقة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المن المدفوعةتوضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات 

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

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

 الئحة حوكمة الشركات )تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 8الفقرة       
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)مكافآة عضوية في لجنة المراجعة  لایرألف  40يتضمن مبلغ مكافآة األستاذ/ عثمان الحميدان عن عضويته في لجنة المراجعة مبلغ ** 
م 2019)النصف الثاني من مكافآة عضويته في لجنة المراجعة عن عام  لایرألف  20م( باإلضافة إلى مبلغ 2020عن العام المالي 

 م( 2020والمنصرف له في عام 
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  29سياسة المكافآت

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

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

 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  (2

جزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى وتنميتها على المدى الطويل، كأن يربط ال
 الطويل.

يمكن أن تحدد المكافآت بناء  على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها،  (3
 والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

 ة.يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشرك (4
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن  (5

 ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب الكفاءات المهنية وأعضاء مجلس ذوي كفاءة  (6

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

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

باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة، 
 المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها. (9
 األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.  (10

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت( –( من المادة الثالثة والتسعون 1 –فقرة أ ال - 29
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لمكافآت تنظيم عملية منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس يمكن للجنة الترشيحات وا (11
 اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء  كانت إصدارا  جديدا  أم أسهما  اشترتها الشركة.

حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء  على معلومات غير  (12
نفيذية، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة الت

 للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع  (ب
 الجمعية العامة.

لاير )مائتان ألف لاير سعودي( لكل عضو  200،000تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ  (ج
عضويته بمجلس اإلدارة ومشاركته في أعماله، شاملة بدل الحضور والمكافآت اإلضافية في  نظير

حال مشاركة العضو في اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات 
 ولوائحه.

لسات، لاير(، أو بدل حضور ج 200،000يجوز أن تكون مكافآة عضو مجلس اإلدارة مبلغا  معينا  ) (د
أو مزايا عينية، 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 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

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

( من رأسمال الشركة %1ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )
يحضرها العضو،  التي الجلسات متناسبا  مع عدد المكافأة هذه استحقاق يكون أن علىالمدفوع. 

 وكل تقدير خالف ذلك يعد باطال .
 ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز األحوال؛ ال جميع وفي (ز

 المختصة. الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنويا ، لاير ألف خمسمائة مبلغ عينية مالية أو
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب تفويض  (ح

 من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنويا .
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 ثانياا: مكافآت وبدلت حضور أعضاء لجنة المراجعة

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

عن حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية لاير(  1500بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة ) يبلغ (2
 اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016المساهمين بتاريخ 

 خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه
 تتعلق يتكبدها ألعمال التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال اللجنة

 عمله. مهام بممارسة
 التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب (3

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

حضور اجتماعات اللجنة المشار  بدل الشركة، فال يستحق الحصول على أية مكافآة خاصة خالف
 إليه أعاله.

جوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من ي (5
-قبل الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن  -بموجب ترخيص مهني
ل عليها بصفته عضوا  في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا  يحص

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

ة يكلف إضافي -بموجب ترخيص مهني-أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية أعمال 
( من 3بها في الشركة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلى للمكافآة المنصوص عليها في الفقرة )

 .المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات
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 ثالثاا: مكافآت إضافية لعضو مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل يجوز لعضو 

يص بموجب ترخ–الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
فته صإضافية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها ب -مهني

عضوا  في مجلس اإلدارة أو في اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا  لنظام الشركات ونظام الشركة 
 األساس.

 
 رابعاا: تفاوت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو  (أ
 ة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات. واختصاصاته والمهام المنوط

يجب أال تكون مكافآة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة، أو أن  (ب
تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة؛ وذلك لكي ال يؤثر ارتباط مكافآتهم 

 امل أخرى على استقاللية قراراتهم.بأداء الشركة أو أية عو 

 
عادة المكافآت للشركة  خامساا: وقف صرف المكافآت وا 

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالث  (1
 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي

 أخر اجتماع حضره، ويجب عليه 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  (2

مينها العامة أو تضالتنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها )على الجمعية 
مجلس اإلدارة السنوي(، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها أو وقف  قريرفي ت

صرفها إن لم تكن قد صرفت؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير 
 مستحقة. 

إذا لم تقر الجمعية العامة للمساهمين اعتماد صرف المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل  (3
 إعادة ما -الذين صرفت لهم المكافآت-عضويتهم في مجلس اإلدارة، يجب على أعضاء المجلس 

مقابل  -( يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة15خالل )–صرف لهم من مكافآت عضوية 
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تهم للمجلس في العام المالي الذي صرفت عنه تلك المكافآت أو وقف صرفها إن لم تكن قد عضوي
 صرفت. 

 
 سادساا: إفصاح الشركة عن المكافآت وسياساتها

يجب أن يفصح المجلس في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها 
لمدفوعة لكل عضو من أعضاء المجلس )سواء  كانت رواتب أو نصيب والمبالغ والمزايا المالية والعينية ا

في األرباح أو بدل حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا( مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو 
فنية أو إدارية أو استشارية، كما يضمن إفصاحه أيضا  بيانا  بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي 

 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. حضرها كل عضو
 

 
 سابعاا: أسلوب صرف مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

لعضو مجلس اإلدارة على لاير(  200،000يتم صرف المكافأة السنوية عن عضوية المجلس والبالغة ) (1
تهاء العام ندفعتين: الدفعة األولى مباشرة بعد انتهاء الربع الثاني، في حين تكون الدفعة الثانية بعد ا

 المالي.
في حال عدم اعتماد جمعية المساهمين لصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي، يقوم  (2

 أعضاء المجلس برد المكافآت التي تقاضوها عن عضويتهم عن العام المالي.
المتعلقة  ةيتم تحديث هذا النظام بما يتماشى مع أي تحديث لنظام الشركة األساس أو اللوائح النظامي (3

 بهذا الشأن.
إذا كانت التعويضات عبارة عن رواتب لعضو مجلس اإلدارة التنفيذي يتم سدادها شهريا  ضمن نظام  (4

 المرتبات.  

 
 ثامناا: مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية

 يلي: ما على التنفيذية اإلدارة مكافآت تشتمل
 شهرية(، وبصفة ميالدي شهر كل نهاية في دفعه أساسي )يتم راتب  -
 مواصالت، سكن، وبدل الحصر، بدل ال المثال سبيل تشتمل، على وبدالت  -
 وعائلته، للموظف طبي تأمين مزايا  -
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نهاية  ومكافأة سنوية، سفر وتذاكر سنوية، إجازة الحصر، ال المثال سبيل على تشمل أخرى مزايا   -
 الشركة. قبل من المعتمدة البشرية الموارد وسياسة العمل نظام حسب خدمة

 
 

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف جوهري بهذه 
 30السياسة

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

 م.2020حضورهم جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة المنعقدة في العام المالي 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح عن المكافآت( –( من المادة الثالثة والتسعون 3 –الفقرة أ  - 30
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 31مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
 

 
 م01/07/2020* سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة االستثمار بتاريخ 

 
 

  

                                                      
 (الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة –( من المادة التسعون 2الفقرة  - 31

مجلس 
 اإلدارة

 
اللجنة التنفيذية لقطاع 

 التجزئة

 

 لجنة االستثمار

 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت 

 

 لجنة المراجعة 

أعضاء 3  
 د. عدنان عبدالفتاح صوفي

 د. إبراهيم حسن المدهون
 أ. عثمان رياض الحميدان

 

 

أعضاء 3  
 د. سهيل حسن قاضي

د. إبراهيم حسن 
 المدهون

 م. عبدالملك عبدهللا فتح الدين
 

 

أعضاء 4  
 أحمد حسن فتيحي

المدهون د. إبراهيم حسن  
 *فتيحيحسن د. محمد أحمد 

 أ. عمر رياض الحميدان
 

أعضاء 3  
 

 د. عدنان عبدالفتاح صوفي
 م. عبدالملك عبدهللا فتح الدين

 *فتيحيحسن د. محمد أحمد 
 

 

 
 لجنة إدارة المخاطر

 

أعضاء 3  
د. إبراهيم حسن 

 المدهون
 م. عبدالملك عبدهللا فتح الدين

 صوفيد. عدنان عبدالفتاح 
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م 2020نوفمبر  5اعتبارا  من تاريخ  -لمدة أخرى-م عن عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة 21/10/2020* أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 
 .الكتمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله

 م.01/07/2020مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة االستثمار بتاريخ ** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية 
 م خلفا  للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي.25/10/2020*** انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس اإلدارة اعتبارا  من تاريخ 

 
 

  32اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائهالوسائل التي يعتمد عليها مجلس 
 )استرشادي(ورد بالالئحة الداخلية الخاصة بآليات تقييم أداء المجلس ولجانه ما يلي:  -أ(

 دوريا  يقوم رئيس المجلس بتقييم أداء المجلس واألعضاء طبقا  لكروت األداء المعتمدة. -1
 ألعضاء طبقا  لكروت األداء المعتمدة.دوريا  يقوم رئيس اللجنة بتقييم أداء اللجنة وا  -2
 دوريا  يقوم األعضاء غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس المجلس طبقا  لكروت األداء المعتمدة.  -3

 

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

 التنوع:

ل القوة المتمثلة في تطبيق أفض عواملمن في تشكيل مجلس اإلدارة واللجان عامال  إضافيا  يعد التنوع 
من ناحية  ،ولجانه المنبثقة ابالتنوع في مجلس إدارتهمجموعة فتيحي القابضة حرص تو  .ممارسات الحوكمة

 .المجاالت التجارية واالستثماريةكبيرة في مختلف الخبرات تركيبة األعمار السنية، وال

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

 تصنيف العضوية اسم العضو
 أعضاء المجلس واللجان

لجنة الترشيحات  لجنة المراجعة مجلس اإلدارة
 والمكافآت

 اللجنة التنفيذية لجنة الستثمار** لجنة إدارة المخاطر
 لقطاع التجزئة*

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

 عضو عضو    عضو تنفيذي د. محمد أحمد حسن فتيحي**
 عضو  عضو عضو  عضو مستقل ينالدم. عبدالملك عبداهلل فتح 
  عضو    عضو غير تنفيذي أ. عمر رياض الحميدان
    رئيس اللجنة  عضو مستقل د. سهيل حسن قاضي

 رئيس اللجنة  عضو  رئيس اللجنة عضو مستقل د. عدنان عبدالفتاح صوفي
      عضو غير تنفيذي السيدة/ بيان عادل فقيه***
     عضو - من خارج المجلس أ. عثمان رياض الحميدان
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 33م2020اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 
خالل السنة المالية  )عن بعد(( اجتماع جمعية عامة للمساهمين 2عقدت مجموعة فتيحي القابضة عدد )

 م كما يلي:2020
 
 

 م.01/07/2020سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة االستثمار بتاريخ  **
 فتيحي. م خلفا  للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن25/10/2020انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس اإلدارة اعتبارا  من تاريخ  **

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

 

 طبيعة العضوية اسم العضو*

 ( اجتماع2عدد الجتماعات )
 الحضــــــــــــــــــــــــــــــورســـــــــــــجل 

الجمعية العامة العادية 
 العشرون

 م05/05/2020

الجمعية العامة العادية 
 الواحدة والعشرون

 م15/07/2020

 المجموع

 - - - الرئيس أحمد حسن أحمد فتيحي 1
   2 نائب الرئيس د. إبراهيم حسن المدهون 2
  - 1 عضو د. محمد أحمد حسن فتيحي** 3
   2 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 4
   2 عضو أ. عمر رياض الحميدان 5
   2 عضو د. سهيل حسن قاضي 6
   2 عضو د. عدنان عبدالفتاح صوفي 7
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 34اجتماعات مجلس اإلدارة
م، عقد مجلس اإلدارة في دورته الثامنة، خالل 2020تعزيزا  ألعمال مجلس إدارة المجموعة، خالل عام 

، ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء مجلس اإلدارة )عن بعد( ( اجتماعات4م، عدد )2020عام 
 لهذه االجتماعات:

 

 طبيعة العضوية اسم العضو
 ( اجتماعات4الجتماعات )عدد 

 الجتماع األول المجموع
 م10/06/2020

 الجتماع الثاني
 م24/08/2020

 الجتماع الثالث
 م21/10/2020

 الجتماع الرابع
 م10/11/2020 

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

لم توجه له الدعوة لحضور  عضو فتيحي**د. محمد أحمد حسن 
 الجتماع لتجنب تعارض المصالح

 - 
     4 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

     4 عضو أ. عمر رياض الحميدان
     4 عضو د. سهيل حسن قاضي

     4 عضو د. عدنان عبدالفتاح صوفي
  1  عضو السيدة/ بيان عادل محمد فقيه*

 م15/07/2020تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة: 
 م خلفا  للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي.25/10/2020* انضمت السيدة/ بيان عادل محمد فقيه إلى عضوية مجلس اإلدارة اعتبارا  من تاريخ 

 م.01/07/2020فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة االستثمار بتاريخ ** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
 دارة(الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإل –( من المادة التسعون 31الفقرة  - 34
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 35م2020أهم قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة خالل أو تخص العام المالي 

 

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

 مضمون القــــرار تاريخ القرار م

 م11/05/2020 1
اعتبارا  من  فتيحي، لتســـــــريقبول استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة، الدكتور/ محمد أحمد حسن 

 م، نظرا  لظروفه الشخصية والعملية.13/05/2020

 م10/06/2020 2
في رأســــــمال الشــــــركة التابعة )شــــــركة تجارة  %80الموافقة على  بيع حصــــــة ملكية المجموعة البالغة 

الذي )الســـلع الكمالية الثمينة المحدودة( إلى عضـــو مجلس اإلدارة الدكتور/ محمد أحمد حســـن فتيحي 
 م( وعلى سعر وطريقة سداد قيمة هذه الصفقة.1/7/2020سرت استقالته من عضوية المجلس في 

 م29/06/2020 3
قبول اســــــتقالة الدكتور/ محمد أحمد حســــــن فتيحي، من عضــــــويته بمجلس اإلدارة ولجنة االســــــتثمار، 

 م، بناء  على طلبه.01/07/2020لتسري اعتبارا  من تاريخ 

إغالق ثالثة فروع لبيع التجزئة تخص شــــــركتها التابعة شــــــركة فتيحي للتجزئة، خالل الربع الثالث من  م16/08/2020 4
 م تماشيا  مع التوجه االستراتيجي لمجموعة فتيحي القابضة.2020العام المالي 

 م24/08/2020 5
ــــن فتيحي، واألستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــل عبدربه لتمثيترشيح الدكتور/ محمد أحمد حسـ ـ

ــــة ـــــ ـــــــــس إدارة شركة المركز الطبي الدولي، في دورته الجديدة  مجموعة فتيحي القابضة في عضويـ مجلـ
 م.24/11/2020القادمة التي تبدأ اعتبارا  من 

خالل الربع الثاني من العام المالي لاير  3.359.800تكوين مخصــــــــصــــــــات بضــــــــاعة متقادمة بمبلغ  م24/08/2020 6
 مقابل التزامات محتملة.لاير تحميل مصروفات النصف األول بمبلغ مليون  م، عالوة على2020

 من الحصة المملوكة للمجموعة في شركة الجوف للتنمية الزراعية. % 5.01ما نسبته بيع  م07/09/2020 7

 م21/10/2020 8

ير غ الموافقة على توصـــية لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيدة/ بيان عادل محمد فقيه )عضـــو
تنفيذي(، في المقعد الشاغر بمجلس اإلدارة، خلفا  للعضو المستقيل الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي 

م، لتكمل مدة ســـــــــــلفها حتى نهاية دورة 2020أكتوبر  25)عضـــــــــــو تنفيذي(، وذلك اعتبارا  من تاريخ 
 م.21/04/2022المجلس الحالية بتاريخ 

 .%10ر المجموعة في شركة النساجون الشرقيون ليصل إلى الموافقة على زيادة استثما م21/10/2020 9

نوفمبر  5اعتبارا  من تاريخ  -لمدة أخرى-الموافقة على عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة  م21/10/2020 10
 .م الكتمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله2020

 الموافقة على إعادة ترشيح ممثلي المجموعة لعضوية مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية.  م21/10/2020 11

م، مبلغ إجمالي 2020توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف األول من العام المالي  م10/11/2020 12
 ية للسهم.من القيمة االسم %2هللة للسهم، تمثل نسبة  20، بواقع لاير 11،000،000
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 36مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات داخل وخارج المملكة
يتمتع بعض أعضاء مجلس اإلدارة بعضوية مجالس إدارة شركات أخرى، ويبين الجدول أدناه أسماء األعضاء والشركات 

 -مديريها:التي يشاركون في عضوية مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من 
 

 
 
 

 اسم العضو

أسماء الشركات 
األخرى التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 
عضواا في مجلس 

أو من  الحاليةإدارتها 
 مديريها

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غير مدرجة/ذات 

مسئولية 
 محدودة/...(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

واا في اإلدارة عض
 السابقةمجلس إدارتها 

 أو من مديريها

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 
مدرجة/ذات مسئولية 

 محدودة/ ...(

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

 م12/04/2017حتى 
رئيس مجلس إدارة شركة  -

العقارية العالمية سكون 
 بجدة
عضو مجلس إدارة في  -

 –بنك "كريدي أجريكول" 
 مصر 

عضو مجلس إدارة  -
 –مستشفى دار الفؤاد 

 القاهرة

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 

 خارج المملكة
 
 

 خارج المملكة

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة غير مدرجة

 المدهوند. إبراهيم حسن 
 

شركة البحر األحمر  - - - -
 لخدمات اإلسكان

 شركة المراعي -
شركة هرفي للخدمات  -

 الغذائية
 شركه المملكة القابضة -
شركة الدرع العربي  -

 للتامين
مجموعة العبيكان  -

 لالستثمار

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 
 مساهمة مدرجة
 مساهمة مدرجة

 
 مساهمة غير مدرجة

 
شركة الجوف للتنمية  - أ. عمر رياض الحميدان

الزراعية )ممثل عن 
 مجموعة فتيحي(

 المملكةداخل 
 
 

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة
 
 

 مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة  -
 صيدليات الحياة

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 

 ذات مسئولية محدودة
 

 ذات مسئولية محدودة
 

                                                      
  الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 3الفقرة  - 36
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شركة الصناعات  -
 الزجاجية الوطنية )زجاج(

عضو مجلس إدارة  -
مؤسسة أبراج الحياة 

 للمقاوالت

 
 داخل المملكة

 

 
 ذات مسئولية محدودة

مؤسس ورئيس مجلس  -
إدارة مؤسسة عبر الجزيرة 

 العرب التجارية

 

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

 
 

 داخل المملكة
 

الرئيس التنفيذي في  - ذات مسؤولية محدودة
شركة تسرى للتطوير 

 العقاري
عضو مجلس المديرين  -

وشريك في شركة بيت 
العرب للتطوير العقاري 

 المحدودة
رئيس شركة كنان  -

 العقاري )التابعةللتطوير 
 لمجموعة صافوال(

رئيس قطاع العقار  -
 )مجموعة صافوال(

عضو مجلس إدارة  -
مدينة السيرة للتطوير 

 العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة مطوري مدينة 
المعرفة االقتصادية 

 المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة أمالك نامية 
 المحدودة

 رئيس فريق االستشاريين -
وع شركة رؤى المدينة لمشر 

المملوكة لصندوق 
 االستثمارات العامة

مستشار في هيئة تطوير  -
 منطقة المدينة المنورة 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 
 

 داخل المملكة

 ذات مسئولية محدودة 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 مساهمة مدرحة
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 ذات مسؤولية محدودة
 
 
 

 هيئة حكومية
 

 د. محمد أحمد حسن فتيحي
 
 

)سرت استقالته من عضوية 
مجلس اإلدارة اعتباراا من تاريخ 

 م(01/07/2020

المدير العام لشركة  -
السلع الكمالية الثمينة 

 المحدودة
عضو مجلس إدارة  -

شركة المركز الطبي 

 داخل المملكة
 
 

 داخل المملكة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
 
 

 مساهمة غير مدرجة
 
 

 الرئيس التنفيذي لقطاع -
مجموعة  –التجزئة 

 فتيحي القابضة
شركة  –نائب مدير  -

سويكورب لالستثمار 
 –جنيف  –البنكي 

 داخل المملكة
 
 

 خارج المملكة
 
 

 مساهمة مدرجة
 
 

 ذات مسئولية محدودة
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الدولي )ممثل عن 
 مجموعة فتيحي(

عضو مجلس إدارة  -
شركة الجوف للتنمية 
الزراعية )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(

 
 داخل المملكة

 
 

 
 مساهمة مدرجة

-م2002 –سويسرا 
 م2003

 –مدير مركز فتيحي  -
-م1995 –الرياض 
 م1997

 
 

 داخل المملكة
 

 
 

 ذات مسئولية محدودة

 شركة تمكين المجتمع - د. سهيل حسن عبدالملك قاضي
 جمعية البر بجدة -
 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 ذات مسؤولية محدودة
 جمعية خيرية

شركة مكة لإلنشاء  -
 والتعمير

مجموعة إيالف للسفر  -
 والفندقة

 داخل المملكة
 

 داخل المملكة

 مدرجةمساهمة 
 

 ذات مسؤولية محدودة

 شركة صافوال - د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي
 شركة األهلي كابيتال -
 شركة وادي جدة -
 شركة بنده للتجزئة -
مكتب عدنان  -

عبدالفتاح محمد 
صوفي لالستشارات 

 اإلدارية
الشركة السعودية  -

 للخدمات الصناعية

 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 
 

 داخل المملكة
 

 مساهمة مدرجة
 مساهمة مقفلة
 مساهمة مقفلة

 

 مساهمة مقفلة
 مؤسسة فردية

 
 
 
 

 مساهمة مدرجة

 شركة سدكو القابضة -
شركة بوبا العربية  -

 للتأمين التعاوني
 شركة األسمنت العربية -
 شركة أوج القابضة -

 داخل المملكة
 داخل المملكة

 
 داخل المملكة
 داخل المملكة

 مساهمة مقفلة
 مساهمة مدرجة

 
 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة

 السيدة/ بيان عادل محمد فقيه
 

)سرت عضويتها في مجلس 
اإلدارة اعتباراا من تاريخ 

 م(25/10/2020

مدير عام شركة  -
 الجادة القابضة

مدير عام شركة  -
 بريسكو العقارية

 داخل المملكة
 

 خارج المملكة

 ذات مسؤولية محدودة
 

 ذات مسؤولية محدودة
 

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

 أعضاء مجلس اإلدارة -1
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
رئيس مجلس إدارة  الشيخ/ أحمد حسن فتيحي 1

 القابضة مجموعة فتيحي
الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي  -1

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

 العقارية العالمية بجدة
عضو مجلس إدارة في بنك  -3

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

 القاهرة –الفؤاد 
عضو مجلس إدارة المؤسسة  -5

 االجتماعية. العامة للتأمينات
رئيس لجنة الذهب والمجوهرات  -6

 في الغرفة التجارية بجدة
عضو مجلس إدارة الغرفة  -7

 التجارية والصناعية. 
نائب المدير العام في مؤسسة  -8

 المدينة للصحافة والنشر

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

جلس إدارة بنك عضو سابق بم -
 مصر.  –"كريدي أجريكول" 

عضو مجلس إدارة  سابق  -
بالمؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية.
عضو سابق بمجلس إدارة الغرفة  -

 التجارية والصناعية في جدة.
رئيس سابق للجنة الذهب  -

والمجوهرات في الغرفة التجارية 
 بجدة لفترة واحدة.

عضو سابق بمجلس إدارة  -
 ى دار الفؤاد بالقاهرة.مستشف

 

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

 القابضة
 

رئيس مجلس إدارة شركة البحر  -
 األحمر لخدمات اإلسكان

 عضو مجلس إدارة شركة المراعي -
عضو مجلس إدارة شركة البحر  -

 األحمر لخدمات اإلسكان
عضو مجلس إدارة شركة هرفي  -

 للخدمات الغذائية
عضو مجلس إدارة شركه المملكة  -

 القابضة
عضو مجلس إدارة شركة الدرع  -

 العربي للتامين
عضو مجلس إدارة مجموعة  -

 العبيكان لالستثمار
 

دكتوراه في الهندسة المدنية  -
جامعة أريزونا بالواليات  –

 م1981المتحدة األمريكية عام 
ماجستير في الهندسة  -

جامعة الملك فهد  -المدنية 
 م1975للبترول والمعادن عام 

بكالوريوس في الهندسة  -
جامعة الملك فهد  -المدنية 

 م 1973للبترول والمعادن عام 

جامعه الملك عبد العزيز  
 م1992-م1981

أستاذ مساعد بقسم الهندسة  -
 جامعة الملك عبد العزيز –المدنية 

جامعة  –وكيل  كلية الهندسة  -
 لعزيزالملك عبد ا

المشرف العام على إدارة  -
 المشاريع

 
 م   2006-م1992شركه صافول 

مدير عام للمجموعة ومسئول  -
الشئون  -عن اإلدارة القانونية 

 العالقات العامة -العامة 
 مدير قطاع األغذية الخفيفة -
نائب الرئيس التنفيذي  -

 لالستثمارات

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 2الفقرة  - 37
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 رجل أعمال - أ. عمر رياض الحميدان 3
الجوف للتنمية شركة  -

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

مهنية  في إدارة وقيادة خبرة 
األعمال وتأسيس الشركات ألكثر 

 عاما   19من 
 

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

 
 

الرئيس التنفيذي لشركة تسرى  -
 للتطوير العقاري

عضو مجلس المديرين وشريك في  -
اري العقشركة بيت العرب للتطوير 

 المحدودة
رئيس شركة كنان للتطوير العقاري  -

 )التابعة لمجموعة صافوال(
رئيس قطاع العقار )مجموعة  -

 صافوال(
 –شركة العزيزية  –نائب الرئيس  -

 بندة
 –نائب الرئيس والمدير العام  -

 شركة صافوال لزيوت الطعام
 –نائب الرئيس والمدير العام  -

 التغليفشركة صافوال ألنظمة 
شركة  –مدير عام المبيعات  -

 صافوال لزيوت الطعام
عضو مجلس إدارة مدينة السيرة  -

 للتطوير العقاري المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة مطوري  -

 مدينة المعرفة االقتصادية المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة أمالك  -

 نامية المحدودة
رئيس فريق االستشاريين لمشروع  -

لمدينة المملوكة شركة رؤى ا
 لصندوق االستثمارات العامة

ماجستير هندسة صناعية  -
دارة جامعة والية أوكالهوما  وا 

 م1985 –أمريكا  –
بكالوريوس هندسة صناعية  -

 –جامعة الملك عبدالعزيز 
 م1979

دارة  خبرة مهنية في اإلدارة العليا وا 
الموارد البشرية والتخطيط 

دارة االستثمار  دارة و االستراتيجي وا  ا 
 30االستثمارات العقارية ألكثر من 

 عاما  

 د. محمد أحمد حسن فتيحي 5
 

)سرت استقالته من عضوية مجلس 
اإلدارة اعتباراا من تاريخ 

 م(01/07/2020

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

الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة  -
 مجموعة فتيحي القابضة –

مؤسس لعدد من العالمات  -
 التجارية منها "بيبي فتيحي"

الدكتوراه في إدارة األعمال  -
مع التخصص في القيادة 

جامعة والدن عام من 
 م.2014

رة وقيادة خبرة مهنية  في إدا -
 عاما . 25األعمال ألكثر من 

نتاج الذهب  - تصميم وا 
 والمجوهرات
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التابعة لمجموعة 
 فتيحي القابضة(

 عضو مجلس إدارة -
المركز الطبي الدولي، 
ورئيس لجنة المراجعة 
)ممثل عن مجموعة 

 فتيحي(
عضو مجلس إدارة  -

شركة الجوف للتنمية 
الزراعية )ممثل عن 

 مجموعة فتيحي(

سويكورب شركة  –نائب مدير  -
 –جنيف  –لالستثمار البنكي 

 م2003-م2002 –سويسرا 
 –الرياض  –مدير مركز فتيحي  -

 م1997-م1995
 - فتيحي –مدير قطاع التسويق  -

 م1995-م1993
 –مدير المشتريات والمبيعات  -

 م1993 –فتيحي 
 –مركز فتيحي  –مدير دور  -

 م1992

إدارة األعمال  ماجستير في -
تخصص )ريادة  –

األعمال( من كلية بابسون 
 م.2002عام 

ماجستير في علوم التمويل  -
واالستثمار من جامعة 
نورث إيسترن عام 

 م.2000
بكالوريوس هندسة تحليل  -

بحوث   -األنظمة 
العمليات من جامعة جورج 

 م1992واشنطن 

التسويق والمبيعات وبناء  -
 العالمات التجارية

 

رئيس مجلس إدارة  - د. سهيل حسن عبدالملك قاضي 6
 جمعية البر بجدة

نائب رئيس مجلس إدارة  -
 شركة تمكين المجتمع

 
 

 
 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكة  -
 لإلنشاء والتعمير

رئيس مجلس إدارة مجموعة  -
-م2011إيالف للسفر والفندقة )

 م(2017
رئيس مجلس إدارة نادي مكة  -

 هـ(1432-1427الثقافي )
-1416مدير جامعة أم القرى ) -

 هـ(1421
 وكيل كلية التربية للدراسات العليا -

والبحث العلمي وعميد مكلف 
 هـ(1409-1404للكلية )

 ةمساعد أمين محافظة جد -
 ورئيس للشؤون اإلدارة والمالية

-1401اإلداري ) لجنة التطوير
 هـ(1403

-  

دكتواره إدارة نظم تعليمية  -
جامعة كولورادو بولدر  -
 –الواليات المتحدة  –

 م1980
ماجستير إدارة نظم تعليمية  -

 –جامعة تشامبان  -
الواليات   -كاليفورنيا 

 م1976 –المتحدة 
 تربية وعلم -بكالوريوس  -

مكة  –كلية التربية  -نفس 
 هـ1393 –المكرمة 

عضو مجلس الشورى  -
 هـ(1414-1416)

عضو مجلس أمناء مركز  -
الملك للحوار الوطني 

 هـ(1435-1439)
عضو هيئة التدريس بجامعة أم  -

 هـ(1400القرى )

 والشريك المؤسس - د. عدنان عبدالفتاح محمد صوفي 7
 .د التنفيذي لمكتب

عبدالفتاح  عدنان
 لالستشارات صوفي
 االدارية

الرئيس التنفيذي لشركة سدكو  -
 القابضة

عميد كلية االقتصاد واإلدارة  -
 بجامعة الملك عبدالعزيز 

أستاذ ادارة االعمال بكلية  -
 االقتصاد واإلدارة

الدكتوراه في إدارة األعمال  -
من جامعة جورج واشنطن 
بالواليات المتحدة 

 م1984االمريكية، 
من ماجستير ادارة االعمال  -

 م1979جامعة سياتل، 
بكالويوس الهندسة  -

الكهربائية من جامعة 
 م1977سياتل، 

عضو سابق بمجلس إدارة هيئة  -
السوق المالية السعودية )من 

 م(2016م إلى 2014
متخصص في الحوكمة  -

وتطوير األعمال 
دارة التغيير  واالستراتيجيات وا 
وبرامج التحول واالستثمار 

 المؤسسي.
في  فيذيمستشار للرئيس التن -

سيدكو القابضة، ثم نائب رئيس 
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أعلي لمجموعة االستثمارات 
المباشرة وعضو في اللجنة 
التنفيذية، ثم العضو المنتدب 
لمجموعة االستثمارات المالية، 
ثم الرئيس التنفيذي لشركة 
سدكو القابضة، ثم مستشار 
لرئيس مجلس االدارة )من 

 م(2013م إلى 1991
 فقيهالسيدة بيان عادل محمد  8

 
)سرت عضويتها في مجلس اإلدارة 

 م(25/10/2020اعتباراا من تاريخ 

مدير عام شركة  -
 الجادة القابضة

مدير عام شركة  -
 بريسكو العقارية

م إلى 2011يونيلفر السعودية من 
 م:2015

 مدير التسويق للعمالء -
 مساعد المدير لقطاع التجارة  -
 مساعد مدير قطاع العمليات -
 تجاريةمساعد مدير لعالمة  -
 

م إلى 2010بندة العزيزية المتحدة 
 م:2011

الحسابات  -المدير المساعد  -
 الرئيسية

ماجستير علوم اإلدارة  -
الدولية للشرق األوسط 

  SOAS -وشمال افريقيا 
المملكة  –جامعة لندن  -

 م2009 –المتحدة 
بكالوريوس إدارة األعمال  -

 -جامعة وستمنستر  -
 –المملكة المتحدة  –لندن 

 م2008

عاما  في االستثمار  15 -
والتسويق العقاري ومبيعات 
دارة العالمات  التجزئة وا 

 التجارية
 

مدير استثمار  - أ. عثمان رياض محمد الحميدان 9
 بشركة أبراج الحياة

مدير استثمار في مجموعة  -
صيدليات الحياة 

 م(2010-م2006)
محلل مالي بشركة نعيم  -

-م2004لالستثمار )
 م(2006

 –تمويل  بكالوريوس -
كلية اإلدارة الصناعية 
جامعة الملك فهد 
 –للبترول والمعادن 

 م2004

إنشاء وتشغيل عقارات  -
واالستثمار في مختلف 

 االنشطة
 تحليل المؤشرات واألسهم -
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 أعضاء لجنة المراجعة -2
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. عدنان عبدالفتاح صوفي 1
 اإلدارة المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلسبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. إبراهيم حسن المدهون 2
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  أ. عثمان رياض الحميدان 3

 
 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت -3

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

 
 أعضاء لجنة إدارة المخاطر -4

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

 
 أعضاء لجنة الستثمار -5

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  الشيخ/ أحمد حسن فتيحي 1
 والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةالمؤهالت برجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. إبراهيم حسن المدهون 2
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  أ. عمر رياض الحميدان 3
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. محمد أحمد حسن فتيحي* 4

 م01/07/2020*سرت استقالة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار اعتبارا  من تاريخ 
 

 لقطاع التجزئة*أعضاء اللجنة التنفيذية  -6
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. عدنان عبدالفتاح صوفي 1
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين 2
 س اإلدارةالمؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. محمد أحمد حسن فتيحي 4

م 2020نوفمبر  5اعتبارا  من تاريخ  -لمدة أخرى-م عن عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة 21/10/2020* أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 
 .الكتمال تحقيقها للغرض الذي تم تشكيلها من أجله
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية -7
 الخبرات المؤهالت السابقةالوظائف  الوظائف الحالية السم 
 المؤهالت والخبرات والوظائف الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارةبرجاء النظر إلى ما ذكر بجدول  د. محمد أحمد حسن فتيحي* 1

 الرئيس التنفيذي  - أ. ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه 2
 مدير عام اإلدارة المالية  -

مد شركة أح –رئيس قسم الحسابات    -
 وشركاه فتيحيحسن 

محاسب بشركة أحمد حسن فتيحي  -
 وشركاه

محاسب بشركة إسماعيل                -
أبو شادي الستيراد وتجارة اآلالت 

 القاهرة -الزراعية 

 جامعة – تجارة بكالوريوس -
 م1992عام   – رھاألز

 
 

 اإلستراتيجية الخطط إعداد -
 األعمال خطط إعداد -
 االستثمارات وتقييم المالي التحليل -
 العمليات مخاطر تقييم -
 المالية الرقابة خطط إعداد -
 حوكمة نظام تطبيق على إلشرافا -

 الشركات
 المالية القوائم إعداد -

 أ. محمد حسن ضيف اهلل العمري 3
 

)تم إنهاء عالقة العمل معه بتاريخ 
 (النشاطم إلغالق 5/10/2020

مدير العمليات اإلقليمي  -
 بالمنطقة الوسطى

مدير فرع لمبيعات اإلكسسوارات  -
 بمجموعة فتيحي القابضة

مدير فرع لمبيعات الذهب  -
 والمجوهرات

عاما  في إدارة  15خبرة تزيد عن  - ثانوية عامة -
 المبيعات

 التصنيع  مدير - حسين علي حسين اليريمي 4
 
 
 

 مسؤول مشتريات -
 مبيعاتمسؤول  -
 

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

تثمين المعادن الثمينة واألحجار  -
 الكريمة

 سكرتير مجلس اإلدارة  - رضا إبراهيم إبراهيم طوبار 5
مدير إدارة الحوكمة  -

 وعالقات المستثمرين

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

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

مدير عام شركة نور إيست للرخام  -
 مصر –والجرانيت 

نجليزية  -  مترجم لغة إيطالية وا 

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

 م1996 -القاهرة  -شمس 
 
الشهادة المهنية لنظام إفصاح  -
السوق المالية السعودية  –

 )تداول(

عاما  في مجال الدعاية  20خبرة  -
والتسويق وبناء العالمات 
دارة الحوكمة وعالقات  التجارية وا 

 المستثمرين

 .م01/07/2020*سرت استقالة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي من عضوية مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار اعتبارا  من تاريخ 
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 38اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
تنبثق من مجلس اإلدارة خمس لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل مجلس اإلدارة. وتقوم هذه اللجان 

 بمساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في القيام بواجباتها لتحقيق أهداف المجموعة. وبيانها كما يلي:
 

 لجنة المراجعة: -1
م والتي حددت 18/04/2019دســـــــــــة التي عقدت في غير العادية الســـــــــــاُشكِّلت بقرار من الجمعية العامة 

مهامها وضــوابط عملها ومكافآت أعضــائها، وقد بدأت اللجنة أعمالها في دورتها الجديدة اعتبارا  من تاريخ 
( 3وتتكون اللجنـــة من )م. 21/04/2022م ولمـــدة ثالث ســــــــــــــنوات ميالديـــة تنتهي في 22/04/2019

 أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:
  

  
  
  
  

 
 خالصة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

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

 
 التقارير المالية: (أ

بداء رأيها والتوصيدراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل ع -1 ة رضها على مجلس اإلدارة وا 
 في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية  -بناء  على طلب مجلس اإلدارة-إبداء الرأي الفني  -2
قييم المركز والمستثمرين تللشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين 

 المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
 دراسة أية مسائل مهم ة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  -3
البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في  -4

 الشركة أو مراجع الحسابات.
                                                      

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

 طبيعة العضوية الســـم 
 رئيس اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( د. عدنان عبدالفتاح صوفي 1
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( د. إبراهيم حسن المدهون 2
 )عضو من خارج مجلس اإلدارة(عضو اللجنة  أ. عثمان رياض الحميدان 3
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 لتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.ا -5
 والمسميات غير المعتادة )الشاذة(. المحاسبي التصنيف إعادة مثل العادية غير باإلجراءات االهتمام -6
بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنه -7  .ادراسة 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.
 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 ما
 أعمالها. ونتائج المالي المركز على وأثرها الشركة أعمال

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

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

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

 
 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، الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة  -3 المراجع الداخلي وا 

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

يين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح التوصية لمجلس اإلدارة بتع -4
 مكافآته.
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 خطط سنويا  لمناقشة األقل على واحدة مرة المراجعة لجنة اجتماعات لحضور الداخلي المراجع دعوة -5
 أخرى لمناقشة أية أمور وقت أي في دعوته لها يحق اللجنة. كما تراها أخرى وأية أمور المراجعة

 الداخلية. تخص المراجعة
 من مناسبة تمكن بطريقة تصميمها وفاعلية المنشأة، في الرقابية األنشطة تصميم كفاية من التحقق -6

 تمكن الرقابية بطريقة األنشطة تنفيذ وفاعلية وقوعها فور واكتشافها واألخطاء الغش وقوع من الحد
 تنفيذها. في والثبات الرقابية األنشطة تنفيذ جودة من التحقق من

 أية أمور أو الشركة في تقع التي األخطاء أو بالغش العالقة ذات التقصي عمليات على اإلشراف -7
يها. أهمية اللجنة ترى أخرى  تقصِّ

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

والمزايا األخرى  والبدالت والمكافآت الشركة، في العام المراجع لوظيفة الترشيح طلبات دراسة -9
 عمل المراجع إنهاء في والنظر األسباب بيان مع األكثر مالءمة الشخص له، وترشيح المخصصة

 هذا توصيات في من إليه التوصل يتم ما ورفع اإلعفاء أو العجز أو االستقالة بسبب سواء   العام
 اإلدارة. مجلس إلى الشأن

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

 
( للقيام بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم KPMG** بناء  على توصية لجنة المراجعة تم تعيين السادة/ )

دارة الم  39خاطر.وا 
 

** ال توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو رفض المجلس 
  40األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

 
 
 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 11الفقرة  - 39
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –ون ( من المادة التسع12الفقرة  - 40
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 ج( مراجع الحسابات:
مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح  -1

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

 األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال 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
 متابعة أعمال مراجعي الحسابات. -6
 الشركة. ومشاريع فروع في منها يتم ما ذلك في بما الجرد عمليات مراقبة -7
 المراجعون مناقشتها يرى أو اللجنة ترى لمناقشة أية أمور مراجع الحسابات مع منفرد اجتماع عقد -8

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

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

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

 ج( أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.
 د( أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

 
 

 د( ضمان اللتزام:
 ( مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.1
 التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. ( التحقق من2
( مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال 3

 ذلك إلى مجلس اإلدارة.
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بداء توصياتها باإلج( رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة4 راءات ، وا 
 التي يتعين اتخاذها.

 
 هـ( مكافآت وبدلت حضور أعضاء لجنة المراجعة

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

عن حضور كل جلسة )كما اعتمد في جمعية لاير(  1500ة المراجعة )بدل حضور اجتماع لجن يبلغ -2
 اإلدارة ألعضاء مجلس المقرر الحضور بدل يتجاوز م(، وبما ال20/4/2016المساهمين بتاريخ 

 اللجنة خارج اجتماعات العضو يمضيها التي الساعات من ساعة كل عن معين الصفة، ومبلغ بهذه
 بممارسة تتعلق يتكبدها ألعمال التي الفعلية المصاريف عن وتعويض بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال
 عمله. مهام

 التي صرفت األخرى والمزايا المكافآت عن العامة للجمعية اإلدارة مجلس تقرير يفصح أن يجب -3
 اللجنة. ألعضاء

إذا كان عضو اللجنة أو أمين سر اللجنة من موظفي الشركة أو ممن يتقاضون راتبا  شهريا  من  -4
حضور اجتماعات اللجنة المشار  بدل فال يستحق الحصول على أية مكافآة خاصة خالف الشركة،

 إليه أعاله.
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل  -5

 بموجب-الجمعية العامة، أو مقابل أية أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
حصل التي يمكن أن ي وذلك باإلضافة إلى المكافأةإضافية يكلف بها في الشركة،  -ترخيص مهني

عليها بصفته عضوا  في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا  لنظام الشركات 
حصل عليها المقصود هنا أن مجموع مكافآت عضو مجلس اإلدارة التي ي .ونظام الشركة األساس

نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أية أعمال أو مناصب 
ة ال إضافية يكلف بها في الشرك -بموجب ترخيص مهني-تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

السادسة والسبعين ( من المادة 3تدخل ضمن نطاق الحد األعلى للمكافآة المنصوص عليها في الفقرة )
 .من نظام الشركات
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 المراجعة عمل لجنة ضوابط -و(
من  أو أعضائها، بين من أمينا   تختار أن لها يجوز كما رئيسا ، أعضائها بين من اللجنة تختار -1

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

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

 متتالية.
أصوات  بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور المراجعة لجنة اجتماع لصحة يشترط -3

 االجتماع. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي وعند الحاضرين،
 أحد فروع في يتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اللجنة لعضو يجوز ال -4

ال تزاوله، الذي النشاط  التي باشرها العمليات تعتبر أن أو بالتعويض، تطالبه أن للشركة كان وا 
 الشركة. لحساب أجريت قد الخاص لحسابه

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

 التعويض. عن ومساءلتهم عزلهم وجب
  

خالل العام المالي خالل العام المالي   --مم20222022//0404//2121التي تنتهي في التي تنتهي في ––وقد عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة وقد عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة 
  ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه   ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه )عن بعد()عن بعد(  ( اجتماعات( اجتماعات44م عدد )م عدد )20202020

  4141الجتماعات:الجتماعات:
  

على  رة المالية( للوقوف** هذا بخالف الزيارات الميدانية للفروع واالجتماعات الدورية مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي وبعض إدارات الشركة )وخاصة اإلدا
 أعمالها من فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد. 

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

 اسم العضو
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماعات**4الجتماعات )عدد 
 الجتماع األول

 م11/02/2020
 الجتماع الثاني

 م24/08/2020
 الجتماع الثالث

 م21/10/2020
 الجتماع الرابع

 المجموع م10/11/2020

     4 الرئيس د. عدنان عبدالفتاح صوفي
     4 عضو د. إبراهيم حسن المدهون
     4 عضو أ. عثمان رياض الحميدان
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 لجنة الترشيحات والمكافآت -2
مجلس اإلدارة بتشــــــــكيل لجنة الترشــــــــيحات والمكافآت من غير أعضــــــــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ومن قام 

( من الئحة حوكمة الشـــــــــركات. وقد 64( ورقم )60بينهم عضـــــــــو مســـــــــتقل )على األقل( طبقا  للمادة رقم )
قت م. وواف22/04/2022م ولمدة ثالث ســــــــــــــنوات تنتهي في 22/04/2019بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 

م على تحــديــث الئحــة عمــل لجنــة الترشــــــــــــــيحــات 12/12/2017الجمعيــة العــامــة العــاديــة المنعقــدة بتــاريخ 
 ( أعضاء، كما هو موضح في الجدول التالي:3تتكون اللجنة من عدد )والمكافآت. و 

 
 
  
  
  
  

  خالصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":خالصة مهام ومسئوليات "لجنة الترشيحات والمكافآت":
ة، المجلس واإلدارة التنفيذيإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن  -1

ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا  العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك 
 السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

ي بيان أي انحراف جوهر توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، و  -2
 عن هذه السياسة.

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

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

 مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
 ت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.إعداد وصف للقدرات والمؤهال -7
 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. -8

 طبيعة العضوية الســـم 
 رئيس اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي 1
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون 2
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( المهندس/ عبدالملك عبداهلل فتح الدين 3
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المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  -9
 التنفيذية.

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

 العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
تقلين وكبار المس وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء  -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

 الشركة.
 تقييم أداء كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة بناء  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

 كة وأدائها.حيال الشر  -إليها
حاليا  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، سنويا  على 
لجنة الحوكمة أو اإلدارة أو ومن المهام األساسية لاألقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. 

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

 وكذلك ما ورد في الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. 
 ت. مراجعة الالئحة وتحديثها وفقا  للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسا (ب
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات  (ج

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

 و أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك.أو تفويض لجنة المراجعة أ
 حاليا  تهتم لجنة الترشيحات والمكافآت بكل ما يتعلق بمهام تطبيق لوائح وضوابط الحوكمة.هـ( 
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خالل العام المالي  -م21/04/2022في دورتها الخامسة التي تنتهي في -وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 

 ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذه الجتماعات:  )عن بعد( ( اجتماعات3م عدد )2020

 
 

  مكافآت وبدلت حضور أعضاء اللجنة:
لجنة م على تحديث الئحة عمل 12/12/2017وافقت الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت في 

الترشيحات والمكافآت والتي تضمنت ضوابط عمل وتشكيل ومهام ومسئوليات وصالحيات ومكافآت وبدالت 
حضور أعضاء اللجنة. ولم يحصل أعضاء اللجنة على أية مكافآت أو بدالت حضور تتعلق باجتماعات 

 اللجنة.
 
 

 لجنة الستثمــــار -3
نبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة االستثمار، والتي قام مجلس اإلدارة في دورته الحالية بتشكيل لجنة م

م، ومن ضمن 21/04/2022م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 22/04/2019بدأت في 
 أهم مهامها الرئيسية ما يلي:

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

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

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

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

 اسم العضو
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماعات3عدد الجتماعات )
 الجتماع األول

 م01/03/2020
 الجتماع الثاني

 م12/04/2020
 الجتماع الثالث

 م21/10/2020
 المجموع

    3 الرئيس د. سهيل حسن عبدالملك قاضي
    3 عضو حسن محمد المدهوند. إبراهيم 

    3 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
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لشركة على احتمال المخاطر وتعر ضها لها بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات إعادة تقييم قدرة ا -5
 التحمل على سبيل المثال.

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

 ضوابط الستثمار:
 

 ذاتية للمجموعة.يتم االستثمار في األصول المالية باالعتماد على الموارد ال -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
 يجب توزيع المخاطر قطاعيا  والتركيز على الشركات القيادية وذات معدالت النمو العالية. -4
 الشركات ذات المخاطر العالية والتي تتجاوز مكررات ربحيتها النسب القياسية.عدم االستثمار في  -5
يجب أن يتم شراء وبيع األوراق المالية من خالل صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة  -6

بالشركة يديرها شخص مرخص له وفقا  لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة على وجود فصل 
ات االستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك. تام بين الشركة وقرار 

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.

الية بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص يجب على الشركة إشعار هيئة السوق الم -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
 ر.التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرا

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

 

 
 إجراءات عملية الستثمار:

 يتم عرض الفرص االستثمارية المتاحة على لجنة االستثمار. -1
فرص سواء  خالل اجتماعتهم أو عبر وسائل التواصل األخرى يناقش أعضاء لجنة االستثمار هذه ال -2

 )اإليميل، الهاتف، الفاكس، إلخ(.
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عند موافقة لجنة االستثمار مبدئيا  على الفرصة االستثمارية تقوم بإصدار توصية بعرضها على  -3
 أعضاء مجلس اإلدارة لمناقشتها.

 قرار من المجلس يحدد فيه الفرصةعند اعتماد مجلس اإلدرة لتوصية لجنة االستثمار يتم اتخاذ  -4
 االستثمارية وضوابط  وحدود االستثمار.

بعد اعتماد المجلس لتوصية لجنة االستثمار يقوم المجلس بتكليف الرئيس التنفيذي ومنحه  -5
 الصالحيات الالزمة لـتنفيذ قرار المجلس باالستثمار.

 
 التالي:( أعضاء كما هو موضح في الجدول 4وتتكون اللجنة من عدد )

 
 
 
 
 
 
 

)عن  ( اجتماعات3م عدد )2020وقد عقدت لجنة الستثمار في دورتها الخامسة خالل العام المالي 
   ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا الجتماع:بعد(

 م.01/07/2020** سرت استقالة الدكتور/ محمد فتيحي من عضوية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة ومن عضويته في لجنة االستثمار بتاريخ        
 
 
 
 
 
 

 طبيعة العضوية اسم العضو 
 رئيس اللجنة )رئيس مجلس اإلدارة( أحمــد حسن أحمــد فتيحي 1
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 2
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي 3
 )عضو مجلس اإلدارة( عضو اللجنة األستاذ/ عمر رياض الحميدان 4

 
 اسم العضو

 

 طبيعة العضوية
  ( اجتماعات3عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م08/04/2020

 الجتماع الثاني
10/06/2020 

 الجتماع الثالث
 م21/10/2020

 المجموع

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

لم توجه له دعوة الحضور   عضو د. محمد أحمد حسن فتيحي
 1 ** لتجنب تعارض المصالح

    3 عضو أ. عمر رياض الحميدان
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 لجنة إدارة المخاطر -4

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تسمى لجنة إدارة المخاطر، وتنتهي بانتهاء دورة 
سابقا  بفصل م، ومن ضمن أهم مهامها الرئيسية ما تم ذكره 21/04/2022مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 

 . "تهاسياسة إدارة المخاطر ومراقب"
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

م  خالل العام 21/04/2022التي تنتهي بتاريخ –وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر في دورتها الثانية 
  ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا )عن بعد( ( اجتماعات4م  عدد )2020المالي 

 الجتماع:
  

 ** هذا بخالف االجتماعات الدورية مع المراجع الداخلي وبعض إدارات الشركة )وخاصة اإلدارة المالية( للوقوف على أعمالها. 
 
 
 
 
 
 

 طبيعة العضوية اسم العضو 
 رئيس اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 1
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( المهندس/ عبدالملك عبداهلل فتح الدين 2
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( صوفيالدكتور/ عدنان عبدالفتاح  3

 اسم العضو
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماعات**4الجتماعات )عدد 
 الجتماع األول

 م11/02/2020
 الجتماع الثاني

 م11/02/2020
 الجتماع الثالث

 م21/10/2020
 الجتماع الرابع

 المجموع م10/11/2020

     4 الرئيس د. إبراهيم حسن المدهون
     4 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين

     4 عضو صوفيد. عدنان عبدالفتاح 
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 اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة -5
م وهي لجنة 05/11/2019م، على أن تبدأ أعمالها اعتبارا  من 03/11/2019بتشكيل هذه اللجنة بتاريخ  قام مجلس اإلدارة

جديدة منبثقة من مجلس اإلدارة، هدفها الرئيسي اإلشراف على وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية لقطاع التجزئة. وتتألف 
 :عضوية اللجنة الجديدة من السادة

 

 
 
  
  

 
 

  بداية عمل اللجنة ومدتها:
 م، ولمدة سنة ميالدية واحدة، وتجدد سنويا  بقرار من مجلس اإلدارة.05/11/2019اعتبارا  من تبدأ اللجنة أعمالها 

لمدة -م عن عدم التجديد للجنة التنفيذية لقطاع التجزئة 21/10/2020** أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 
 .تشكيلها من أجلهم لكتمال تحقيقها للغرض الذي تم 2020نوفمبر  5اعتباراا من تاريخ  -أخرى

 
 مهام اللجنة ونطاق أعمالها:

اإلشـــراف على وضـــع وتنفيذ اســـتراتيجية قطاع التجزئة، واالطالع على الخطط التنفيذية، وكذلك أداء القطاع والمســـاهمة في 
 توجيهه، ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن نتائج ذلك التقييم ومتابعة أدائها.

 

 اجتماعات اللجنة:
لجنة مواعيد اجتماعاتها الدورية، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أعضـــائها لالجتماع بشـــكل اســـتثنائي أو بناء  على طلب تحدد ال

 أحد األعضاء.
 

( اجتماع  ونوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة لهذا 1م  عدد )2020وقد عقدت اللجنة  خالل العام المالي 
 الجتماع:

 ةطبيعة العضوي اسم العضو 
 رئيس اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 1
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( المهندس/ عبدالملك عبداهلل فتح الدين 2
 عضو اللجنة )عضو مجلس اإلدارة( الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي 3

 اسم العضو
 

 طبيعة العضوية
 ( اجتماع1عدد الجتماعات )

 الجتماع األول
 م13/02/2020

 المجموع

  1 الرئيس د. عدنان عبدالفتاح صوفي
  1 عضو م. عبدالملك عبداهلل فتح الدين
  1 عضو د. محمد أحمد حسن فتيحي
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 42م2020تعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل العام المالي 
 1،445،984م مبلغ 2020بلغ إجمالي التعامالت التي تمت مع المركز الطبي الدولي خالل العام المالي  -(1

لاير نقدا  ودون شروط خاصة، وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي )من ضمن البضائع التي 
م 2020يناير  30على موقع تداول بتاريخ  تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها(، وقد أعلنت مجموعة فتيحي القابضة

 م بهذه التعامالت. 30/01/2020عن قيامها بتاريخ 
 

ي يمثل مجموعة فتيحي القابضة ف محمد أحمد حسن فتيحيمع العلم بأن عضو مجلس اإلدارة )السابق( الدكتور/ 
 مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، ولذلك يعتبر له مصلحة غير مباشرة في الصفقة المشار إليها أعاله.

 
 

أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاا فيها  وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء عن معلومات 
 43ص ذي عالقة بأي منهممجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو ألي شخ

 
الذي سرت استقالته من عضوية المجلس ومن – محمد أحمد حسن فتيحيعضو مجلس اإلدارة السابق الدكتور/  -(1

كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بمجموعة فتيحي  -م01/07/2020عضويته في لجنة االستثمار بتاريخ 
م، ومنصب المدير العام لشركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة، والتي كان يمتلك فيها 12/05/2020القابضة حتى تاريخ 

وقد بلغ إجمالي ما  من رأسمالها. %80من رأسمالها، بينما كانت تمتلك شركة مجموعة فتيحي القابضة نسبة  %20ة نسب
 030 825م مبلغ 30/06/2020م وحتى تاريخ 2020تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته خالل العام المالي 

 لاير سعودي.
 

 
 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 33الفقرة  - 42
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –التسعون ( من المادة 34الفقرة  - 43

 كبار /العضو اسم مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد 
 شخص أي أو التنفيذيين

 منهم بأي عالقة ذي
عقد عمل لوظيفة مدير عام شركة  1

السلع الكمالية الثمينة المحدودة 
ورئيس تنفيذي لقطاع التجزئة بشركة 

 فتيحي للتجزئة

رواتب وبدل سكن وبدل انتقال بلغت خالل 
م، وحتى 2020العام المالي 

 سعوديلاير  030 825م، 30/06/2020

عضو مجلس اإلدارة السابق 
 محمد أحمد حسن فتيحيالدكتور/ 
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م عن توقيعها عقد بيع نهائي لحصة 2020أكتوبر  25أعلنت مجموعة فتيحي القابضة على موقع تداول بتاريخ  -(2

في رأسمال الشركة التابعة )شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( إلى عضو مجلس اإلدارة  %80المجموعة البالغة 
 :مليون لاير، يتم سدادها كما يلي 14.36مبلغ إجمالي قدره ، مقابل محمد أحمد حسن فتيحيالسابق الدكتور/ 

من إجمالي قيمة  %74.9مليون لاير من قيمة الصفقة )يمثل  10.75استالم مبلغ نقدي بلغ  -1
 الصفقة(.

استالم بضائع ذهب ومجوهرات )من اختيار مجموعة فتيحي القابضة( من شركة تجارة السلع   -2
من إجمالي قيمة  %8.8مليون لاير )تمثل  1.27ا العادلة قدرها الكمالية الثمينة المحدودة بقيمته

 الصفقة(.

من إجمالي قيمة الصفقة(  %16.3مليون لاير( )يمثل  2.34جدولة سداد باقي قيمة الصفقة )مبلغ  -3
 م.31/12/2022على ستة دفعات حتى 

 

م عن توقيع مذكرة تفاهم )غير 2020يونيه  10بتاريخ وكانت مجموعة فتيحي القابضة قد أعلنت على موقع تداول ** 
في رأسمال  %80، لبيع حصة المجموعة البالغة محمد أحمد حسن فتيحيملزمة( مع عضو مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ 

ة ت المجموع، وقد أعلنمحمد أحمد حسن فتيحيشركتها التابعة )شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة( إلى الدكتور/ 
م عن نتائج الجمعية العامة العادية لمساهمي المجموعة والتي انعقدت بتاريخ 2020يولية  16أيضا  على موقع تداول بتاريخ 

حمد مم، والتي وافقت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ 2020يولية  15
 يع المشار إليها.والمتعلقة بصفقة الب أحمد حسن فتيحي

 

 

 كبار /العضو اسم مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد 
 شخص أي أو التنفيذيين

 منهم بأي عالقة ذي
لحصة المجموعة البالغة عقد بيع نهائي  1

في رأسمال الشركة التابعة )شركة  80%
  تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة(

 لايرمليون  14.36مبلغ إجمالي قدره 
 

عضو مجلس اإلدارة السابق 
 محمد أحمد حسن فتيحيالدكتور/ 

reda.toubar
Stamp
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علماا بمقترحات  -وبخاصة غير التنفيذيين–اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 
 44المساهمين وأصحاب المصالح وملحوظاتهم:

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

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

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

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

 حيال الشركة وأدائها. -إليهاالواردة -بمقترحات المساهمين 
تقوم إدارة الحوكمة وعالقات المستثمرين بإحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  -(4

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

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

، وكذلك Audit.Head@fitaihi.com.saيمكن مراسلة رئيس لجنة المراجعة على بريده اإللكتروني:  -(6
يمكن التواصل المباشر والخاص عبر اإليميل مع بقية أعضاء لجنة المراجعة )وجميعهم مستقلون( عبر 

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

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

 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 5الفقرة  - 44

http://www.fitaihi.com.sa/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
http://www.fitaihi.com.sa/ar/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:sh@fitaihi.com.sa
mailto:Audit.Head@fitaihi.com.sa
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  45المدفوعات النظامية المستحقة
أو رســــوم أو مســــتحقات  يوضــــح الجدول التالي المدفوعات النظامية المســــتحقة لســــداد أية زكاة أو ضــــرائب

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

المستحق حتى نهاية الفترة  البيان
 المالية السنوية ولم يسدد

 بيان األسباب وصف موجز لها

، م2020المســـــــــــــتحق زكــــــاة عــــــام  - 7،954 الزكاة
 زكوية عن أعوام سابقة. وفروفات

 

 م2021سدد في يناير  م2020ضريبة القيمة المضافة ديسمبر  744 الضريبة
 م2021سددت في يناير  م2020التأمينات االجتماعية ديسمبر  74 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية

 
 

 46تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها وتفاصيل استخدامات هذه األسهم
أسهم الخزينة المحتفظ عدد 

 بها من قبل الشركة
 تفاصيل استخدامها تاريخ الحتفاظ بها قيمتها

- - - - 
- - - - 
 

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

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

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 37الفقرة  - 45
 الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة( من 15المادة  - 46

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

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

األداء في إشرافها على أعمالها بما في ذلك التوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة 
موعة، م دليل الحوكمة الخاص بالمج04/04/2012واالستثمار. وقد اعتمدت جمعية مساهمي الشركة في 

 م.12/12/2017والذي تم اعتماد تحديثه من جمعية المساهمين المنعقدة بتاريخ 
( من المادة )التسعون( في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، 1واستنادا  إلى الفقرة )

 47يلي:فإن المجموعة تطبق ما ورد بالئحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما 
 

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

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

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

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

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

 حاب المصالح.واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أص
الفصل بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب  -(8

 أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
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 48 األحكام التي لم يتم تطبيقها من لئحة الحوكمة:

 )يجري العمل على تطبق الشركة من الناحية العملية ما جاء في الئحة حوكمة الشركات كليا  وجزئيا  
تطبيقها( من خالل منظومة النظام األساسي واللوائح واإلجراءات الداخلية وكذلك اللوائح النظامية ذات 
العالقة، إلى جانب تطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. كما 

 راءات الداخلية بصفة مستمرة.تعمل الشركة دائما  على تطوير السياسات واإلج
 وفيما يلي نورد النقاط التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل من الئحة حوكمة الشركات وسبب ذلك كما يلي:

 سبب ذلك نص المادة/الفقرة رقم المادة/الفقرة
يتعين على الشركة وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس  2الفقرة  – 39المادة 

واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض اإلدارة 
 تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

يمكن أن يتم التنسيق  –المادة استرشادية 
مستقبالا ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية 
للحصول على برامج ودورات تدريبية لتنمية 

رفهم. وقد تمت تلك الدورات مهاراتهم ومعا
التدريبية في السابق ألغلب منسوبي الشركة 
 وتتم من فترة ألخرى حسب الحاجة إلى ذلك.

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

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى

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

 البرامج.

يمكن أن يتم ذلك  –المادة استرشادية 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى

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

اسة سي –بناءا على اقتراح من مجلس اإلدارة–تضع الجمعية العامة العادية  87المادة 
قيقها المجتمع إلى تحتكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو 

 بغرض تطوير األوضاع الجتماعية والقتصادية للمجتمع.

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

 ومع ذلك يوجد لدى الشركة سياسة
  الجتماعية المسؤولية واتجاهات

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة  88المادة 
 في مجال العمل الجتماعي  ويشمل ذلك ما يلي: 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في  -1
 العمل الجتماعي  ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

المسؤولية الجتماعية التي تتبناها الشركة اإلفصاح عن أهداف  -2
 للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الجتماعية في التقارير الدورية  -3
 ذات الصلة بأنشطة الشركة.

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الجتماعية للشركة. -4

أن يتم ذلك  يمكن –المادة استرشادية 
 مستقبالا بإذن اهلل تعالى
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 49عقوبة/جزاء مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

العقوبة/الجزاء/التدبير  
 الحترازي/القيد الحتياطي

الجهة الموقعة  أسباب المخالفة
 للمخالفة

سبل عالجها وتفادي 
 وقوعها في المستقبل

 - - - ل يوجد

 
 
 

 50طلبات الشركة لسجل المساهمين
 م كما يلي:2020( تقرير سجل مساهمين خالل العام المالي 12قامت إدارة الشركة بطلب عدد )

عدد طلبات 
لسجل  الشركة

 المساهمين
 سبب طلب التقرير تاريخ الطلب

 إعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة  م28/01/2020 1
 العامة العادية العشرونالجمعية  م04/05/2020 2
 الجمعية العامة العادية العشرون م05/05/2020 3
 إجراءات الشركات م15/06/2020 4
 طلب مراجع الحسابات م17/06/2020 5
 الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون م15/07/2020 6
 إجراءات الشركات م27/08/2020 7
 طلب مراجع الحسابات م01/10/2020 8
 إجراءات الشركات م18/10/2020 9
 م2020ملف مستحقي أرباح النصف األول من العام المالي  م19/11/2020 10
 إجراءات الشركات م28/12/2020 11
 إعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة م31/12/2020 12
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 51إقــرارات
 * تقر الشركة بما يلي:

  الصحيح.أن سجالت الحسابات أعدَّت بالشكل 
 .أن نظام الرقابة الداخلية أعدَّ على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

 
تؤكد الشركة على تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وال يوجد * 

 52أي اختالف معها.
 

نه لم يحدث أن تسلمت من مراجع الحسابات للشركة طلبا  بانعقاد الجمعية العامة خالل * تؤكد الشركة أ
 السنة المالية المنتهية.

 
 أية معلومات عن هذا التحفظ سبب التحفظ الوارد 53تحفظ مراجع الحسابات 
 - - ل يوجد 1
 
 

واجبة  عليها )ســـواء  كانت* تقر شـــركة مجموعة فتيحي القابضـــة وشـــركاتها التابعة بعدم وجود أية قروض 
م، وعليه ال توجد أية مبالغ دفعتها الشـــــــــــركة 2020الســـــــــــداد عند الطلب أو غير ذلك( خالل العام المالي 

 54م.2020سدادا  ألية قروض خالل العام المالي 
اسم الجهة  

 المانحة للقرض
مبلغ أصل 
 القرض

المبالغ المدفوعة  مدة القرض
سداداا للقرض خالل 

 السنة

المتبقي  المبلغ
 من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

 التابعة
 - - - - - ل يوجد 1
 
 

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

 عند إعداده.

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 39الفقرة  - 51
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 21الفقرة  - 52
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 40الفقرة  - 53
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 27الفقرة  - 54
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 .تؤكد الشركة أنها لم تضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت* 
 

* تؤكد الشـــركة أن للمســـاهم الحق في الحصـــول على نصـــيب من موجودات الشـــركة عند التصـــفية، وحق 
أعضــــــــــاء المجلس، وذلك بناء  على ما جاء في مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المســــــــــؤولية على 

النظام األســــاســــي للشــــركة. وله حق حضــــور الجمعيات العامة، واالشــــتراك في مداوالتها والتصــــويت على 
 55قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة )الحقوق المرتبطة باألسهم( من الئحة حوكمة الشركات.

 
ارير السنوية للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية * لم تقم أية جهة بطلب االطالع على التق

 الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق االستثمار.
 

* ال يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مســـــــــــاهمي الشـــــــــــركة عن أي حقوق في األرباح خالل العام 
 56م.2020المالي 

 

 .األرباح التي يتقرر توزيعها، وحق التصــرف في األســهم* للمســاهم الحق في الحصــول على نصــيب من 
وله حق االســـتفســـار وطلب معلومات بما ال يضـــر بمصـــالح الشـــركة وال يتعارض مع نظام الســـوق المالية 

 ولوائحه التنفيذية.
 

* ال توجد أية اســـــتثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشـــــاؤها لمصـــــلحة موظفي الشـــــركة خالل العام المالي 
 57م.2020

 
 58* ال توجد توصية من مجلس اإلدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

 
* تؤكد الشــــركة أنها لم تقدم قرضــــا  نقديا  من أي نوع ألعضــــاء مجلس إدارتها أو ضــــمنت أي قرض عقده 

 أحدهم مع غيره.
 

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

 فتيحي القابضة ( من النظام األساسي لمجموعة34المادة       
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 36الفقرة  - 56
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 38الفقرة  - 57
 تقرير مجلس اإلدارة(الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في  –( من المادة التسعون 41الفقرة  - 58
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كانت هناك مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة * ال توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا  فيها، أو 
اح غير ما تم اإلفصالشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، 

 .عنه في هذا التقرير
 

 أهداف المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
 األساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح. تحقيق الهدف 
 .التأكد من توثيق كافة العمليات المالية للشركة 
 .االلتزام بالمعايير المحاسبية في القياس واإلفصاح 
 .حماية السجالت المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجالت 
 ر المحاسبية.استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناص 
 .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 
 ات والقرارات اإلدارية المنظمة للعمل.االلتزام بالسياس 

 
 أهداف الرقابة الداخلية

 من خالل: رفع الكفاءة التشغيلية واالستخدام األمثل للموارد  -1
 تحقيق معدالت األداء التشغيلي المخططة. -
 تحقيق الهدف األساسي للشركة المتمثل في تحقيق الربح. -
 رفع معدالت األداء التشغيلي الفعلية. -
مصادر اإلسراف والتبذير في الموارد المالية واالقتصادية المتاحة للشركة، وهذا يعني تقليل كل  -

صراحة حماية أصول الشركة من كل مصادر اإلسراف والغش ومجاالت نقص القيمة المتعمدة 
 وغير المتعمدة.

 
 

 توفير الدقة في البيانات المحاسبية من خالل: -2
 توثيق العمليات المالية للشركة. -
 االلتزام بالمعايير المحاسبية في القياس واإلفصاح. -
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 حماية السجالت المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجالت. -
 استخدام الوسائل الرقابية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية. -

 
 اللتزام باللوائح واألنظمة من خالل:  -3

 المنظمة للمجال الذي تعمل فيه الشركة.االلتزام بالنظم واللوائح السارية  -
 االلتزام بتعليمات الجهات الحكومية والرقابية التي تقوم بتنظيم السوق المالية السعودية. -
 االلتزام بالنظم المعمول بها وفقا  للوائح الحوكمة والنظام األساسي للشركة. -
 االلتزام بالسياسات والقرارت اإلدارية المنظمة للعمل. -

 
 59مراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخليةنتائج ال

 يشتمل نطاق الرقابة الداخلية على السياسات واإلجراءات التالية والتي:

  تتعلق باالحتفاظ بالســجالت بالشــكل الذي يضــمن إتاحة معلومات تفصــيلية ودقيقة وتعكس بشــكل

 جوهري حقيقة المعامالت والتصرفات في أصول الشركة.

  توفر تأكيدات معقولة بأن تســـــجيل المعامالت  يســـــمح بإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير

المحاســـبية المتعارف عليها بالمملكة العربية الســـعودية والصـــادرة عن الهيئة الســـعودية للمحاســـبين 

 القانونيين. 

 به                     راء غير مرخصتوفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق بمنع أو الكشــــــــف في الوقت المناســــــــب لشــــــــ

أو االســتخدام أو التصــرف في أصــول الشــركة والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم 

 المالية.

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

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 10الفقرة  - 59
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في اكتشاف المخاطر بسبب التغيرات في الظروف التي يمكن أن تجعل النظام غير مالئم في هذا المجال، 
 أو في الحكم على درجة االلتزام بالسياسات واللوائح.

 
في: اإليرادات، المخزون، حسابات الموردين والنفقات المرتبطة  تم دراسة دورات العمل الرئيسية المتمثلة

بها، األصول الثابتة، التقارير المالية )بما في ذلك الزكاة(، تكاليف التوظيف واألجور، ونظم تكنولوجيا 
 المعلومات.

 
طة بعدد بتم مالحظة الحاجة إلى اتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرت

من أهداف الرقابة الداخلية، والمرتبطة بشكل أساسي بدورات عمل المخزون واألصول الثابتة والتقارير 
 المالية.
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 60رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

، فيما يخص جوهريا  يستلزم اإلفصاح عنهالــم يلفــت انتباه اللجنة أيــة أمــور تجعلهــا تعتقــد أن هنــاك قصــورا  
 أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

نعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمـل بفعاليـة مما يساعد على وضـع تصـور عـام عـن المخاطـر 
)غير م يستلزم اإلفصـاح عنـها 2020التـي قـد تواجـهها الشـركة. وال توجد أحداث جوهرية وقعت خالل عام 

 (.عنه للسوق على موقع تداولما تم اإلعالن 
 
 

 61ةتقرير لجنة المراجع
فيما يلي نورد تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنصرم. وسيتم نشره عند الدعوة النعقاد الجمعية 

 هذا التقرير بإيداع نسخ كافية من اإلدارة العامة وكذلك على الموقع اإللكتروني للشركة. كما سيقوم مجلس
التقرير  الحصول على نسخة منه. وسُيتلىلتمكين من يرغب من المساهمين في  الرئيس الشركة مركز في

 الجمعية. انعقاد أثناء

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

 م  المقدم للجمعية العامة31/12/2020عن العام المالي المنتهي في 

 
 نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة:

ضاء؛ منهما اثنان من أعضاء المجلس والعضو الثالث من تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أع
 خارج المجلس، كما يلي:

 عضو مستقل(. –الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي )رئيس اللجنة  -
 عضو غير تنفيذي(. –الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون )عضو اللجنة  -
 من خارج المجلس(. –األستاذ/ عثمان رياض الحميدان )عضو اللجنة  -

 

 -والمسؤوليات: المهام

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية 
وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتضمن المهام التي قامت وتقوم بها اللجنة وبصفة خاصة ما 

 يلي:
 

 أ( التقارير المالية:
بداء دراسة القوائم المالية األولية والسنوية  .1 للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 

 رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. .2
بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدار  .3  ةدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وا 

 في شأنها.
 يراه بشأنها. ما إلقرار اإلدارة مجلس إلى وتوصيات مقترحات من إليه تتوصل ما رفع .4

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )تقرير لجنة المراجعة( –الفقرة أ( من المادة الحادية والتسعون  - 62
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 األحوال على كبيرة بصفة تؤثر التي األمور بجميع علم على المجلس أن من التأكد .5
 اإلدارية. المالية والشؤون

مع  ومتماشية مفهومة المعلومات أن من والتأكد نشره قبل السنوي التقرير مراجعة .6
على  تؤثر قد قانونية أية مسائل وعملياتها، ومراجعة الشركة عن األعضاء معرفة

 للشركة. المالي الموقف
 
 

 ب( المراجعة الداخلية:
دارة المخاطر في الشركة. .1  دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وا 
اردة اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الو دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ  .2

 فيها.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح  .3

 مكافآته.
 بطريقة تصميمها وفاعلية المنشأة، في الرقابية األنشطة تصميم كفاية من التحقق .4

 تنفيذ وفاعلية وقوعها فور واكتشافها واألخطاء الغش وقوع من الحد من مناسبة تمكِّن
 الرقابية . األنشطة

 الشركة في تقع التي األخطاء أو بالغش العالقة ذات التقصي عمليات على اإلشراف .5
 تقصيها. أهمية اللجنة ترى أخرى أية أمور أو

والمزايا  والبدالت والمكافآت الشركة، المراجع الداخلي في لوظيفة الترشيح طلبات دراسة .6
 األكثر مالءمة . الشخص له، وترشيح األخرى المخصصة

( للقيام بأعمال KPMGوقد أوصت لجنة المراجعة باستمرار تعيين مكتب السادة ) .7
 المراجعة الداخلية.

( للقيام بدراسة KPMGكما اختارت لجنة المراجعة وكذلك لجنة إدارة المخاطر السادة ) .8
 شركة وكيفية إدارتها. وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها ال
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ال توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو  .9
رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه 

 وتقييم أدائه.
 
 ج( مراجع الحسابات:     
يم وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقيالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات  .1

 أدائهم، بعد التحقق من استقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو  .2

بداء مرئياتها حيال ذلك.  إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وا 
 سارات مراجع حسابات الشركة.اإلجابة على استف .3
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. .4
 في استالمها ومناقشتها يتم مراجع الحسابات وتوصيات مالحظات أن من التأكد .5

 المناسب. الوقت
 مراجع الحسابات. توصيات على اإلدارة رد من التأكد .6

 

 
 

 د( ضمان اللتزام:     
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة  .1

 بشأنها.
 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .2
، وتقديم ةمراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالق .3

 مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
بداء  .4 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وا 

 توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
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 م:2020هـ( موجز أهم ما قامت به لجنة المراجعة خالل العام المالي 
ة األولية والسنوية الموحدة للشركة والتوصية بشأنها مراجعة مسودات القوائم المالي -1

 لمجلس اإلدارة
( واالجتماعات دوريا  بممثليه واالطمئنان BDOمتابعة أعمال مراجع الحسابات السادة ) -2

 على سير أعمالهم.
( KPMGاالجتماع دوريا  والتواصل الدائم مع ممثلي المراجع الداخلي السادة ) -3

 عمالهم ومتابعة تنفيذ توصياتهم.لالطمئنان على سير أ
( لتقوم KPMGم بإسناد مهمة المراجعة الداخلية للسادة )2020قامت اللجنة في عام  -4

بعمليات التدقيق الداخلي ألربع إدارات )المالية واالستثمار، المبيعات، المستودعات، 
الل المهمة خ والموارد البشرية( ولكن حالت ظروف وباء كورونا العالمي من القيام بهذه

 م.2020العام المالي 
( تقديم عروضها KPMGطلبت لجنة المراجعة وكذلك لجنة إدارة المخاطر من السادة ) -5

الخاصة للقيام بمهمة التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة باإلضافة إلى تقييم المخاطر 
وتقييم المخاطر وقد بدأت بالفعل أعمال المراجعة الداخلية  م.2021خالل العام المالي 

 لإلدارة المالية.
 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. -6
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 و( اجتماعات لجنة المراجعة:      
م م 20202020خالل العام المالي خالل العام المالي   --مم20222022//0404//2121التي تنتهي في التي تنتهي في ––عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة عقدت لجنة المراجعة في دورتها الثامنة 

    نوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الجتماعات:  نوضح فيما يلي موقف حضور أعضاء اللجنة في هذه الجتماعات:)عن بعد()عن بعد(  ( اجتماعات( اجتماعات44عدد )عدد )

على  رة المالية( للوقوف** هذا بخالف الزيارات الميدانية للفروع واالجتماعات الدورية مع مراجع الحســـابات والمراجع الداخلي وبعض إدارات الشـــركة )وخاصـــة اإلدا
 أعمالها من فترة ألخرى واإلشراف في بعض الفترات على عمليات الجرد. 

 
 

 الرقابة الداخلية في الشركةز( رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام 
لــم يلفــت انتباه اللجنة أيــة أمــور تجعلهــا تعتقــد أن هنــاك قصــورا  جوهريا  يستلزم اإلفصاح عنه، فيما يخص 

 أنظمة الرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
 ا يساعد على وضـع تصـور عـام عـن المخاطـرونعتقد أن النظام الداخلي للرقابة بالشركة يعمـل بفعاليـة مم

م يستلزم اإلفصـاح 2020التـي قـد تواجـهها الشـركة. وال توجد أية أحداث جوهرية وقعت خالل العام المالي 
 (.عنه للسوق على موقع تداول)غير ما تم اإلعالن عنـها 

أعمال المراجعة الداخلية، وكذلك ( الستكمال KPMGوبناء  على توصية لجنة المراجعة تم تكليف السادة/ )
 القيام بدراسة وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها.

 
 
 
 رئيس لجنة المراجعة 

 د. عدنان عبدالفتاح صوفي                            
  

 اسم العضو
 

طبيعة 
 العضوية

 ( اجتماعات**4عدد الجتماعات )
 الجتماع األول

 م11/02/2020
 الجتماع الثاني

 م24/08/2020
 الجتماع الثالث

 م21/10/2020
 الجتماع الرابع

 المجموع م10/11/2020

     4 الرئيس د. عدنان عبدالفتاح صوفي
     4 عضو د. إبراهيم حسن المدهون
     4 عضو أ. عثمان رياض الحميدان
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 سابعاا: الموارد البشرية 
 

 العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد منتعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص 
وقد  ،في مجاالت المحاسبة ومبيعات المجوهرات ومنتجات السلع الكماليةهن الفرص الوظيفية لعدد كبير من

 دور كبير في توطين الوظائف بالشركة. لشركةل كان
 
  لىلزاما  عكان و  كورونا،فيروس كغيرها من الشركات، تحد أزمة  ،اجهت مجموعة فتيحي القابضةقد و 
العمل  ربعلى تلك األزمة، وذلك ع ةالمترتب اآلثارإيجاد حلول سريعة وممارسات بديلة للتخفيف من  شركةال

قرارات والظمة نألاوااللتزام ب للمتغيرات السريعة ستجابةاالتخفيض التكاليف، و  بكفاءة مع الحرص على
 :ما يليبالتركيز على  لشركةاقامت  ارطإلوفي هذا ا الرشيدة، تناحكومالصادرة من 

  ية المكالمات الهاتفالموظفين، وذلك من خالل التواصل عبر صحة الحرص والتأكيد على سالمة
 والبريد اإللكتروني الخاص بهم.النصية الرسائل و 
  ستمرارية األعمالاللعمل عن بعد لضمان م وتنظيإعداد آليات. 
 ساند( دعم الحكومي )برنامجال االستفادة من. 
 .اتباع أفضل الممارسات في التعامل مع أزمة كورونا 
  قرات م التواصل مع الموظفين بشكل مستمر والتأكيد على سالمتهم داخلعبر  التوجيهتقديم الدعم و

 .الموظفينسكن العمل و 
 
ستمرارية الى عيجابي اإل هاأثر و إلجراءات المتخذة توفيقه في سالمة وصحة انحمد اهلل سبحانه وتعالى أن و 

 والحفاظ على الكوادر البشرية.المجموعة أعمال 
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   63ثامناا: المسؤولية الجتماعية
 

 
 

 المجال التجاه
األيتام، والحاالت اإلنسانية، إلخ. )رعاية حفل المساهمات والتبرعات الخيرية لجمعيات تحفيظ القرآن، ودور  -1 المجتمع

 اليوم العالمي لإلعاقة بالجمعية السعودية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة(
 ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبية هو استثمار أخالقي إحدى أهدافه خدمة المجتمع -2
 ع المتطلبات النظامية.توطين الوظائف وبما يخدم مصلحة الشركة ويتماشى دوما  م -3
لمنصوص ل بالحقوق األساسية اااللتزام الكامو القوانين الدولية لحقوق اإلنسان، الواردة في احترام لحقوق اإلنسان  -4

 .، وتحديث دائم للوائح الداخلية للتماشي وااللتزام الكامل بتلك اللوائح واألنظمةعليها في نظام العمل والعمال السعودي
تعتبر مجموعة فتيحي القابضة من رواد توفير فرص العمل للفتيات السعوديات، حيث قدمت العديد من الفرص  -1 الموظفون

الوظيفية لعدد كبير من الفتيات السعوديات وقامت بتدريبهن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والتسويق ومبيعات 
 .%100يدي فتيات سعوديات بنسبة المجوهرات ومنتجات السلع الكمالية. وتعمل أغلب الفروع بأ

 بتقديم دورات تدريبية للموظفين على أيدي مدربين معتمدين، في مختلف المجاالت. دورينقوم بشكل  -2
نهتم بشكل كبير بالظروف اإلنسانية والنفسية والصحية لكافة موظفي الشركة )وعليه يتم تقديم الدعم المالي  -3

 ستثناء وفي الوقت المناسب بفضل اهلل(.والنفسي في كل هذه الحاالت ودون ا
قامت الشركة بتجهيز ملعب رياضي للعاملين بجوار سكن الموظفين في جدة، كما أنها ترعى أغلب البطوالت  -4

 الرياضية التي يشترك فيها موظفو الشركة.
 .أرفع مستويات الخدمةمع تقديم  ،بأسعار مناسبةمن ناحية الجودة والذوق،  لعمالئنا أرقى المنتجات نوفر -1 العمالء

 .ئةحيث إنها منتجات صديقة للبي تتوفر في منتجاتنا أعلى معدالت األمان، وال تؤثر على البيئة المحيطة -2
 البيئة والسالمة
 وترشيد الموارد

أي تفادي ، لإلى أقصى حد ممكن نبعاثاتاالفالتر التنقية لتقليل أفضل تحديث معدات الصياغة واستخدام  -1
 . إضرار بالبيئة

 .في الصياغة إعادة تدوير المياه المستخدمة، مع استخدام وسائل ترشيد استهالك المياه -2
يل استخدام وتقل انيالمقر الرئيسي للمجموعة لالحتفاظ بالبرودة الداخلية في المبو  مركز فتيحيعزل جدران  -3

 األجهزة المركزية لتكييف الهواء.
 الحركة إلضاءة الكهرباء في مبنى المقر الرئيسي للمجموعة بجدة.استخدام مستشعرات  -4
 .في كافة مباني وفروع الشركة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة -5
 تدوير جزء كبير من مخلفات الشركة عبر توجيهها لمراكز التدوير المعتمدة. -6
 االهتمام بصيانة وتنظيف وتشجير محيط الشركة والفروع. -7
جراءات اتخاذ كافة وسائل و مراعاة و في قسم الصيانة بخاصة العاملين  الموظفينيه الدائم والتزام جميع التوج -8 ا 

    .، مع التشديد على اتباع الجميع اإلرشادات الصحية المعمول بها طبقا  للبروتوكالت الداخليةأثناء عملهمالسالمة 

                                                      
 الئحة حوكمة الشركات )اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة( –( من المادة التسعون 13الفقرة  - 63
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 تاسعاا: جدول األعمال 
 .م31/12/2020 في المنتهي المالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على التصويت -(1
 
 .م31/12/2020 في المنتهي المالي العام عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت -(2
 
 .م31/12/2020 في المنتهي المالي العام عن الموحدة المالية القوائم على التصويت -(3
 
 في المنتهي المالي العام خالل أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت -(4

 .م31/12/2020
 
 سنوي صفن بشكل الشركة مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت -(5
 .م2021 المالي العام عن سنوي ربع أو
 
 الفقرة في دالوار  بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت - -(6
 وأ العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعين الحادية المادة من( 1)

 التنظيمية تواالجراءا الضوابط في الواردة للشروط وفقا   أسبق، أيهما المفوض اإلدارة مجلس دورة نهاية حتى
 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة

 
 ذي فطر ) الدولي الطبي المركز وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت -(7

 مصلحة -بدربهع عبدالحميد يحيى ياسر/ األستاذ- التنفيذي للرئيس والتي قادم، لعام بها والترخيص( عالقة
 وستكون .الدولي الطبي المركز إدارة مجلس في القابضة فتيحي مجموعة يمثل حيث فيها، مباشرة غير

 بأن علما  . لاير مليون 5 مبلغ يتجاوز ال وبما تفضيلية شروط دون اعتيادية، مبيعات عن عبارة التعامالت
 1،445،984 بلغت م2020 المالي العام خالل الدولي الطبي المركز مع تمت التي المعامالت إجمالي

 .يةتفضيل شروط ودون( ببيعها وتقوم الشركة فيها تعمل التي البضائع ضمن من) سعودي لاير
 
 عضوا  ( يتنفيذ غير) فقيه محمد عادل بيان/ السيدة بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت -(8

 في الحالية الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال ،م25/10/2020 من ابتداء   اإلدارة بمجلس
 (.تنفيذي) فتيحي حسن أحمد محمد/ الدكتور السابق للعضو خلفا   ،21/04/2022
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  الختــــام 

 

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

 المجموعة على ما بذلوه من جهود وأداء طوال العام.
 

 وختاما ، نشكر اهلل العلي القدير على توفيقه وَمن ه وكرم عطائه.
 

 مجلس اإلدارة                                   
 م2021مارس     




