
ممثًال عن وحدة الجمعیات العمومیة بالهیئة.

ممثًال عن السادة مراجعي حسابات الشركة. 
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كما حضر أیضاً 

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

وكذلك حضر االجتمــاع

األستاذ/ ماهر الخطیب

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء یوم الثالثاء 1443/08/12هـ الموافق 2022/03/15م، وعن طریق وسائل التقنیة 
الحدیثة من قاعة اجتماعات مبنى اإلدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعیة العامة العادیة الثالثة والعشرون لمساهمي شركة مجموعة 
فتیحي القابضة وذلك بناًء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمین التي نشرت في موقع تداول بتاریخ 14 مارس 2022م، وجریدة 

"الوطن" بتاریخ 2022/02/15م.

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

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

األستاذ/ محمد إبراهیم عبداهللا الربیع

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

المنعقدة مساء یوم الثالثاء 1443/08/12هـ الموافق 2022/03/15م

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

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

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

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

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

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



مساهمًا، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمین الحاضرین والمصوتین آلیًا في هذا االجتمــــــاع194قد بلغ
سهمـــًا،سهمًا، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددهـا

%37.48105أي بنسبـة

وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز األصوات التالیین:

و

صوتاً .

1

صفة العضویة                اسم المترشح

غیر تنفیذيالشیخ/ أحمد حسن أحمد فتیحي11

غیر تنفیذياألستاذ/ عمر ریاض محمد الحمیدان22

غیر تنفیذيالدكتور/ إبراهیم حسن محمد المدهون33

مستقلالدكتور/ إبراهیم محمد عمر باداود44

غیر تنفیذيالسیدة/ بیان عادل محمد فقیه55

مستقلالدكتور/ سهیل حسن عبدالملك قاضي66

مستقلالدكتور/ عدنان عبدالفتاح محمد صوفي77
مستقلاألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزیز فیض اهللا المرغالني8
مستقلالدكتور/ یاسر محمد عاتق العمري الحربي9

3//2مستقلاألستاذ/ محمد عبدالمحسن سعود العساف10

األستاذ/ سالم صالح باعوم

27,500,000 10,307,289

6,334,510 سهمــــًا، تمثل عدد

وجاءت نتائج التصویت بالجمعیة كما یلي:

6,334,510

وبعد ذلك، طلب رئیس الجمعیة من المساهمین المشاركین عن بعد عبر وسائل التقنیة الحدیثة التأكد من قیامهم بالتصویت على جدول 
األعمال على موقع تداوالتي قبل الساعة 7:00 مساءً . وبعد انتهاء فترة االستراحة، قام سكرتیر االجتماع بسحب ملفات محضر فرز 

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

األستاذ/ یاسر یحیى عبدالحمید

وجاء ملخص التساؤالت واإلجابة علیها كما یلي:

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

رضا إبراهیم طوبار

تم قراءة جدول األعمال، ثم تم فتح باب الرد على االستفسارات المرسلة مسبقًا من المساهمین، ثم منحت الفرصة بعد ذلك 
الستفسارات المساهمین الحاضرین.

وتم تعیین سكرتیر الجمعیة األستاذ/

633,320.68

جـــــدول األعمـــــال 

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بین المرشحین للدورة القادمة والتي تبدأ من تاریخ (22-04-2022م) ومدتها ثالث 
سنوات، حیث تنتهي بتاریخ (21-04-2025م)، وذلك من خالل اتباع أسلوب التصویت التراكمي. وقد جاءت نتیجة فرز األصوات كما 

یلي: (مرتبة تنازلیًا حسب عدد األصوات الحاصل علیها كل مترشح)
والمرشحون الفائزون بالمقاعد السبعة لمجلس اإلدارة هم السبعة األوائل الحاصلون على أعلى عدد من األصوات

عدد األسهم الممنوحة للمترشح
3,410,351.26

2,669,021.54

862,371.08

851,049.98

640,548.54

633,347.03

100,000.00

33,100.10

14,545.75

ال توجد أسئلة.



مستقلالمهندس/ محمد بن عبداهللا بن عبداللطیف العبدالكریم 11
مستقلاألستاذ/ سلطان عبداهللا سعید العنزي12
مستقلالسیدة/ أسماء طالل جمیل حمدان13
مستقلاألستاذ/ أثیر بن عبداهللا إسماعیل قربان14
مستقلالمهندس/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد15
مستقلاألستاذ/ أحمد نجا عزیز الذیابي العتیبي16
مستقلاألستاذ/ هشام أحمد صالح العبدلي17
مستقلالدكتور/ أحمد سراج عبدالرحمن خوقیر18
مستقلاألستاذ/ حسام الدین بن هاشم بن حمزه صدقه19
مستقلاألستاذ/ محمد بن عبدالرحمن محمد البرجس20
مستقلاألستاذ/ عبداهللا عبدالرحمن آل عبداهللا الشیخ21
مستقلاألستاذ/ محمد عمر أحمد نهاري22
مستقلاألستاذ/ فیصل سمیر محمد الحمیدي23
مستقلاألستاذ/ غیث راجي محمد كامل فایز24
مستقلاألستاذ/ فهد سعد سعود القویضي25

التوقیع:التوقیع:

وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 7:25 مساءً . وقدم رئیس الجمعیة باسم مجلس اإلدارة الشكـر والتقدیر لجمیع المساهمین 
المشاركین -عن بعد عبر وسائل التقنیة الحدیثة- في هذا االجتماع الناجح.

د. إبراهیم حسن المدهونرضا إبراهیم طوبار

رئیس الجمعیـــــــة سكرتیر الجمعیـــــة

7,852.10

7,042.80

6,019.10

5,025.20

4,827.74

3,540.89

9,252.72

8,468.95

392,845.00ممتنع

2,707.00

1,694.70

1,479.05

627.50

592.00

532.58

7,125.70
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