
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 الجمعية العامة العادية نتائج 

 م2021سبتمبر  30
 

ي  الموافقة .1
 م. 2021مارس  31عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي ف 

ي  الموافقة .2
كة عن العام المالي المنتهي ف 

 م. 2021مارس  31عىل تقرير مراجع حسابات الشر

ي  الموافقة .3
كة عن العام المالي المنتهي ف 

 م. 2021مارس  31عىل القوائم المالية للشر

ي  الموافقة .4
 م. 2021مارس  31عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي ف 

ي عىل تفويض م الموافقة .5
 31جلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن العام المالي المنتهي ف 

 م. 2022مارس 

كاه .6 ي الفوزان وشر ي إم ج  كة كي ب 
كة، من بي   المرشحي   بناًء  (KPMG) الموافقة عىل تعيي   السادة/ شر كمراجع الحسابات للشر

ي والثالث والسنوي من السنة المالية عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وت 
دقيق القوائم المالية للرب  ع الثاب 

ي 
ي 2022مارس  31المنتهية ف 

 .م، وتحديد أتعابه2023مارس  31م وكذلك الرب  ع األول من السنة المالية المنتهية ف 

ي  2,700,000عىل رصف مبلغ  الموافقة .7
 م. 2021مارس  31ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي ف 

ي الفقرة ) الموافقة .8
خيص الوارد ف  ( من المادة الحادية 1عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر

كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتر نهاية دورة مجلس اإل  دارة والسبعي   من نظام الشر

ي  
وط الواردة ف   للشر

ً
كات المفوض أيهما أسبق، وفقا كات الخاصة بشر  لنظام الشر

ً
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 المساهمة المدرجة. 

ي    الموافقة .9
كة لنكس للمقاوالت ستتمعىل األعمال والعقود التر كة وشر كة فواز عبد العزيز   بي   الشر  باسم "شر

ً
)المعروفة سابقا

كاه العقارية"( ي لعضوي مجلس اإلدارةالحكت  وشر
األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز   ، والتر

ي مختلف مدن المملكة،  غت  الحكت  مصلحة 
كة ف  ة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشر مباشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف   370,293,611م مبلغ 2021مارس  31بدون شر

 ريال. 

ي  الموافقة .10
ي  ستتمعىل األعمال والعقود التر

كاه، والتر كة فواز عبدالعزيز الحكت  وشر كة وشر مجلس اإلدارة  ألعضاءبي   الشر

عمر بن عبدالعزيز المحمدي  / المهندسو  ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت   ،األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت  

ي مختلف مدن  غت  مصلحة 
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  مباشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  م مبلغ 2021مارس  31المملكة، بدون شر

 ريال.  256,788,877

ي  الموافقة .11
كة و  ستتمعىل األعمال والعقود التر كة فاس القابضة للفنادقبي   الشر ي لعضشر

مجلس اإلدارة األستاذ/  وي، والتر

ة فيها، وهي عبارة عن  غت  فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة  تسوية مباشر

كا سابقة مستحقات كة فاس القابضة للفنادق والشر ي األ من عدد ت التابعة لها من خالل نقل عىل شر
ومبت  واحد إل  راض 

كة حسب  كة بأن تتسلم ي   ق الطرفااتف مع، م2021 يناير  28 بتاري    خ السعودية تداول موقع عىل المنشور  اإلعالنالشر  الشر

ي % أقل من متوسط التقييم9هذه العقارات بنسبة 
م 2021مارس  31، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف 

 ريال.  131,340,000مبلغ 

ي  الموافقة .12
كة و  ستتمعىل األعمال والعقود التر ي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ لألمنتضاريس نجد مؤسسة بي   الشر

، والتر

ة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة  غت  سلمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة  مباشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  ي مختلف مدن المملكة، بدون شر

كة ف   31للشر

 ريال.  67,766,094م مبلغ 2021مارس 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

ي  الموافقة .13
ي ألعضاء مجلس اإلدارة بي    ستتمعىل األعمال والعقود التر

كة ومجموعة نسك للمشاري    ع التجارية، والتر  الشر

، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت   عمر بن عبدالعزيز المحمدي  / المهندسو  ،األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت 

ية بعدة مراكز تجارية تاب  غت  مصلحة  ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  ي مختلف مدن مباشر
كة ف  عة للشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  م مبلغ 2021مارس  31المملكة، بدون شر

 ريال.  66,863,400

ي  الموافقة .14
ي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  ستتمعىل األعمال والعقود التر

كة الجيل القادم المحدودة، والتر كة وشر بي   الشر

ية بعدة مراكز تجارية تابعة ف ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  واز بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة غت  مباشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  ي مختلف مدن المملكة، بدون شر

كة ف   31للشر

 ريال.  31,047,044م مبلغ 2021مارس 

ي  قةالمواف .15
كة و  ستتمعىل األعمال والعقود التر فيهبي   الشر كة ساال للتر ي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ سلمان بن شر

، والتر

ي   غت  عبدالعزيز الحكت  مصلحة  
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  مباشر

وط ومزايا ت  ي  مختلف مدن المملكة، بدون شر
م 2021مارس    31فضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف 

 ريال.  22,568,864مبلغ 

ي    الموافقة .16
ي لعضوي مجلس   ستتمعىل األعمال والعقود التر

كة ومجموعة عبدالمحسن الحكت  للسياحة والتنمية، والتر بي   الشر

ة فيها، وهي عبارة عن اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ س لمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة غت  مباشر

وط ومزايا تفضيلية، حيث  ي مختلف مدن المملكة، بدون شر
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر عقود إيجار مساحات تأجت 

ي 
 ريال.  21,395,241م مبلغ 2021مارس  31بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف 

ي    فقةالموا .17
كة و   ستتمعىل األعمال والعقود التر كة االتحاد المبتكر المحدودةبي   الشر ي  شر

مجلس اإلدارة األستاذ/   ألعضاء، والتر

 غت  عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة    / المهندسو   ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت    ،فواز بن عبدالعزيز الحكت  

ي مختلف مدن المملكة، بدون 
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  مباشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف   ريال.  17,685,387م مبلغ 2021مارس  31شر

ي  الموافقة .18
ي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/  ستتمعىل األعمال والعقود التر

كة مجد األعمال المحدودة، والتر كة وشر بي   الشر

ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار  فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة غت  مباشر

ي مختلف مدن المملكة، بدون شر 
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة مساحات تأجت 

ي 
 
 ريال.  17,342,272م مبلغ 2021مارس  31التعامالت للعام المالي المنتهي ف

ي    الموافقة .19
ي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز   ستتمعىل األعمال والعقود التر

كة بوابة الغذاء التجارية، والتر كة وشر بي   الشر

، والمهندس/ سل  غت  عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة  / المهندسو  ،مان بن عبدالعزيز الحكت  بن عبدالعزيز الحكت 

ي مختلف مدن المملكة، بدون 
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  مباشر

ي 
 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  ريال.  12,524,921م مبلغ 2021 مارس 31شر

ي  الموافقة .20
كة فاس السعودية القابضة، والتر كة وشر ي تمت بي   الشر

مجلس اإلدارة األستاذ/  ألعضاءعىل األعمال والعقود التر

 / المهندسو   ،عمر بن عبدالعزيز المحمدي  / المهندسو   ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت    ،فواز بن عبدالعزيز الحكت  

ة فيها  غت  مصلحة  القلم بديع كامل كة  عىلمستحقات الزكاة  تسوية، وهي عبارة عن مباشر السنة المالية المنتهية  حتر الشر

ي 
ي األولي  العام الطرح ماقبل أيم 2019 مارس 31ف 

م 2021مارس  31، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف 

 ريال.  20,319,528مبلغ 

 


