
إعالن شركة فواز عبدالعزیز الحكیر
وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعیة

العامة العادیة ( االجتماع األول )
توضیحبند

تعلن شركة فواز عبدالعزیز الحكیر وشركاه ("الحكیر" أو "الشركة") عن نتائج اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع األول)مقدمة
والذي تم عقده في تمام الساعة 20:30 مساء یوم الثالثاء تاریخ 21/02/1443ھـ الموافق 28/09/2021م، عبر وسائل التقنیة

الحدیثة وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع وھو 50% من رأس المال.

مدینة و مكان انعقاد الجمعیة
العامة

مقر الشركة الرئیسي في الریاض - عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة بإستخدام منظومة تداوالتي.

21-02-1443 الموافق 2021-09-28تاریخ انعقاد الجمعیة العامة

20:30وقت انعقاد الجمعیة العامة

%76.7نسبة الحضور

أسماء أعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرین للجمعیة

والمتغیبین

حضر االجتماع اعضاء مجلس اإلدارة التالیة اسماؤھم:

األستاذ/ عمر بن عبدالعزیز المحمدي

األستاذ/ عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیر

األستاذ/ عبدالمجید بن عبدهللا البصري

األستاذ/ عید بن فالح الشامري

األستاذ/ منصور بن عبدالوھاب قاضي

األستاذ/ باسم بن عبدهللا السلوم

األستاذ/ احمد بن صالح السلطان

كما اعتذر عن الحضور األعضاء التالیة اسماؤھم:

األستاذ/ فواز بن عبدالعزیز الحكیر

األستاذ/ خالد بن ولید الشخشیر

أسماء رؤساء اللجان
الحاضرین للجمعیة او من

ینیبونھم من أعضائھا

األستاذ/ عید بن فالح الشامري (رئیس لجنة المراجعة)

األستاذ/ عمر بن عبدالعزیز المحمدي (رئیس اللجنة التنفیذیة)

كما اعتذر عن الحضور األستاذ/ خالد بن ولید الشخشسر (رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت)

نتائج التصویت على جدول
أعمال الجمعیة

1. الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في 31/03/2021م.

2. الموافقة على القوائم المالیة عن العام المالي المنتھي في 31/03/2021م.

3. الموافقة على تقریر مراجع الحسابات عن العام المالي المنتھي في 31/03/2021م.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائھم خالل العام المالي المنتھي في 31/03/2021م.

5. الموافقة على تعیین السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) ، بناًء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك
لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م. وتحدید

أتعابھ.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000لایر سعودي مكافأه ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في
31/03/2021م.
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إعالن شركة فواز عبدالعزیز الحكیر
وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعیة العامة

العادیة ( االجتماع األول )
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TZmsKkl4bXANvbXd7RuTFrUeHc3-
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JTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE
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إعالن شركة فواز عبدالعزیز الحكیر
وشركاه عن دعوة مساھمیھا إلى حضور
اجتماع الجمعیة العامة العادیة ( االجتماع
األول ) عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة.
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7. الموافقة على تعدیل الئحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تعدیل الئحة عمل لجنة الترشیحات والمكافآت.

9. الموافقة على تعدیل سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة.

10. الموافقة على تعدیل سیاسات ومعاییر واجراءات العضویة في مجلس اإلدارة.

11. الموافقة على معاییر منافسة اعضاء مجلس اإلدارة.(مرفق)

12. الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بین المجموعة وشركة المراكز العربیة والتي لعضو مجلس االدارة
األستاذ/فواز عبدالعزیز بن الحكیر واألستاذ/عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیر واألستاذ/ عمر بن عبدالعزیز المحمدي

مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن مدفوعات ایجارات عقاریة، علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالیة المنتھیة في
31 مارس 2021م بلغت 303,397,543 لایر سعودي، وتجدر اإلشارة أیضاَ إلى أن تلك التعامالت تتم على أساس

تجاري. (والیوجد أي شروط تفضیلیة).

13. الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بین المجموعة وشركة المراكز المصریة للتطویر العقاري والتي ألعضاء
مجلس االدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزیز الحكیر واألستاذ/ عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیر مصلحة غیر مباشرة فیھا،
وھي عبارة عن مدفوعات ایجارات عقاریة ، علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالیة المنتھیة في 31 مارس 2021م بلغت
6,378,761 لایر سعودي، وتجدر اإلشارة أیضاَ إلى أن تلك التعامالت تتم على أساس تجاري. (والیوجد أي شروط

تفضیلیة).

14. الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بین المجموعة وشركة فاس السعودیة القابضة والتي ألعضاء مجلس
اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزیز الحكیر واألستاذ/ عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیر واألستاذ/ عمر بن عبدالعزیز
المحمدي واألستاذ/ عبدالمجید بن عبدهللا البصري ، مصلحة غیر مباشره فیھا وھي عباره مدفوعات تتم نیابة عن

المجموعة، علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالیة المنتھیة في 31 مارس 2021م بلغت 89,964,509 لایر سعودي،
وتجدر اإلشارة أیضاَ إلى أن تلك التعامالت تتم على أساس تجاري. (والیوجد أي شروط تفضیلیة).

15. الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بین المجموعة وشركة ھاجن المحدودة والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزیز الحكیر واألستاذ/ عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیرمصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن خدمات
طباعة واعالن ، علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالیة المنتھیة في 31 مارس 2021م بلغت 1,719,302 لایر سعودي،

وتجدر اإلشارة أیًضا إلى أن تلك المعامالت تتم على أساس تجاري. (والیوجد أي شروط تفضیلیة).

16. الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بین المجموعة وشركة الفریدة للوكاالت التجاریة والتي لعضو مجلس
االدارة األستاذ/ عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیر مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن مصاریف لألعمال و

الخدمات، علماَ أن مبلغ التعامالت للسنة المالیة المنتھیة في 31 مارس 2021م بلغت 5,123,771 لایر سعودي، وتجدر
اإلشارة أیًضا إلى أن تلك المعامالت تتم على أساس تجاري.(والیوجد أي شروط تفضیلیة).

17. الموافقة على اشتراك عضو مجلس اإلدارة عبدالمجید بن عبدالعزیز الحكیر في عمل منافس ألعمال الشركة.

18. الموافقة على تفویض مجلس اإلدارة بصالحیة الجمعیة العامة العادیة بالترخیص الوارد في الفقرة (1) من المادة
الحادیة والسبعین من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاریخ موافقة الجمعیة العامة أو حتى نھایة دورة مجلس اإلدارة
المفوض أیھما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة

بشركات المساھمة المدرجة.

لإلستفسارات، یرجى التواصل مع عالقات المستثمرین من خالل:معلومات اضافیة

ھاتف رقم: 966114146705+

Investors.relations@fahretail.com :البرید اإللكتروني

ال تتحمل ھیئة السوق المالیة وشركة السوق المالیة السعودیة (تداول) أي مسؤولیة عن
محتویات ھذا اإلفصاح، وال تعطیان أّي تأكیدات تتعلق بدقتھ أو اكتمالھ، وتخلیان نفسیھما
صراحةً من أّي مسؤولیة مھما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في ھذا اإلفصاح أو عن
االعتماد على أّي جزء منھ، كما یتحمل المصدر المسؤولیة كاملة عن دقة المعلومات الواردة
في اإلفصاح، و یأكد بأنھ بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء على ما لدیھ من

معلومات وحقائق- ال یعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد یتسبب إغفالھا في جعل اإلفصاح
مضلالً أو ناقصاً أو غیر دقیق.

اعالن شركة فواز عبدالعزیز الحكیر
وشركاه عن النتائج المالیة األولیة للفترة

المنتھیة في 2021-06-30 ( ثالثة أشھر )
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إعالن شركة فواز عبد العزیز الحكیر
وشركاه عن توصیة مجلس ادارتھا بتكلیف
اإلدارة التنفیذیة بدراسة طرق إعادة ھیكلة

رأس المال
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اعالن شركة فواز عبدالعزیز الحكیر
وشركاه عن النتائج المالیة السنویة المنتھیة

في 31-03-2021
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كن عضواً في
السوق

كیف تصبح عضو سوق
?)
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كن مستثمرا
كیف تصبح مستثمرا
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كیف تصبح مصدرا
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كن مزود
معلومات

كیف تصبح مزودا للمعلومات
?)
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