
 
 
 

 

 العشزون ملساهني شزكة جزيز للتسويق جدول أعنال اجتناع اجلنعية العامة العادية

 م26/05/2021هـ  املوافق 14/10/1442 األربعاء  يوم الذي سينعقد

 .م31/12/2020الخصىيذ على جلسيس مجلس إلادازة للعام املالي املىخهي في  .1

 .م31/12/2020الخصىيذ على جلسيس مساحع حساباث الشسهت عن العام املالي املىخهي في  .2

 .م31/12/2020الخصىيذ على اللىائم املاليت عن العام املالي املىخهي في  .3

الخصىيذ على حعيين مساحع حسـاباث الشسهت من بين املسشحين بىاء على جىصيت لجىت املساحعت؛ وذلً لفحص ومساحعت وجدكيم  .4

 .(مسفم)م وجحدًد أحعابه 2022م و السبع ألاٌو من العام املالي 2021الثاوي والثالث والسابع والسىىي من العام املالي للسبع اللىائم املاليت 

ألف زياٌ ميافؤة سىىيت ألعضاء مجلس إلادازة عن العام املالي وسخمائت وخمسىن مليىهان  (2,650,000)الخصىيذ على صسف مبلغ  .5

 .م31/12/2020املىخهي في 

 .م31/12/2020الخصىيذ على إبساء ذمت أعضاء مجلس إلادازة عن العام املالي املىخهي في  .6

عضى غير )دمحم بن عبدالسحمن العليل /  بين الشسهت وشسهت واًذ العسبيت، والتي للسيدسدخمالخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي  .7

، (عضى غير جىفيري)هاصس بن عبدالسحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبدهللا بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن  أعماٌ جىفير وجصاميم  (عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / والسيد

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس  (70,954,037)م  بلغذ 2020وإسدشازاث فىيت، علما

 .(مسفم)ججازيت دون شسوط جفضيليت 

عضى غير )دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت واًذ العسبيت، والتي للسيد .8

، (عضى غير جىفيري)هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد جؤحير مىخب في مبنى حسيس  (عضى جىفيري)عبد الىسيم بن عبد السحمن العليل / والسيد

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس ججازيت دون  (196,020)م  بلغذ 2020بالسياض، علما

 .(مسفم)شسوط جفضيليت 

دمحم بن عبدالسحمن العليل /  الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت و شسهت حسيس لالسدثمازاث الخجازيت، والتي للسيد .9

عضى غير )هاصس بن عبدالسحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبدهللا بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(عضى غير جىفيري)

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد جؤحير مىخب في ( عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس  (306,240)م بلغذ 2020مبنى حسيس بالسياض، علما

 .(مسفم)ججازيت دون شسوط جفضيليت 

دمحم بن عبدالسحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت و شسهت حسيس لالسدثمازاث الخجازيت، والتي للسيد .10

عضى غير )هاصس بن عبدالسحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبدهللا بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(عضى غير جىفيري)

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد جؤحير مىخب في ( عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس  (145,860)م بلغذ  2020مبنى حسيس بالسياض، علما

 .(مسفم)ججازيت دون شسوط جفضيليت 



 
 
 

دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت أمىاج الظهسان املحدودة،  والتي للسيد .11

عضى غير )هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(عضى غير جىفيري)

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد إسدئجاز معسض ( عضى جىفيري)عبد الىسيم بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على  (1,381,901)م  بلغذ 2020ملىخبت حسيس بالظهسان، علما

 .(مسفم)أسس ججازيت دون شسوط جفضيليت 

دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت أسىاق املسخلبل للخجازة، والتي للسيد .12

عضى غير )هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(عضى غير جىفيري)

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد إسدئجاز معسض ( عضى جىفيري)عبد الىسيم بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على  (2,130,580)م  بلغذ 2020ملىخبت حسيس بالسياض، علما

. (مسفم)أسس ججازيت دون شسوط جفضيليت 

عضى غير )دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت  وشسهت حسيس العلازيت، والتي للسيد .13

، (عضى غير جىفيري)هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد جؤحير مىخب في مبنى حسيس  (عضى جىفيري)عبد الىسيم بن عبد السحمن العليل / والسيد

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس ججازيت دون  (138,600)م  بلغذ 2020بالسياض، علما

 .(مسفم)شسوط جفضيليت 

عضى غير )دمحم بن عبدالسحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت  وشسهت حسيس العلازيت، والتي للسيد .14

، (عضى غير جىفيري)هاصس بن عبدالسحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبدهللا بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد جؤحير مىخب في مبنى حسيس  (عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / والسيد

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس ججازيت دون  (171,625)م  بلغذ 2020بالسياض، علما

. (مسفم)شسوط جفضيليت 

عضى غير )دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت زوبين العسبيت، والتي للسيد .15

، (عضى غير جىفيري)هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

، مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد إسدئجاز معسض ملىخبت (عضى جىفيري)عبد الىسيم بن عبد السحمن العليل / والسيد

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس  (1,972,918)م  بلغذ 2020حسيس بالسياض، علما

. (مسفم)ججازيت دون شسوط جفضيليت 

عضى )دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت زيىف جبىن املحدودة، والتي للسيد .16

عضى غير )هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(غير جىفيري

، مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد إسدئجاز معسض (عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس  (1,507,118)م 2020ملىخبت حسيس بدبىن، علما

 .(مسفم)ججازيت دون شسوط جفضيليت 

دمحم بن عبد السحمن / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت صحت الشسق الطبيت املحدودة، والتي للسيد .17

هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(عضى غير جىفيري)العليل 

، مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد (عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / ، والسيد(عضى غير جىفيري)



 
 
 

 بؤن كيمت الخعامالث في عام 
ً
زياٌ ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس  (8,000,000)م 2020إًجاز مبنى سىني بالخبر، علما

 .(مسفم)ججازيت دون شسوط جفضيليت 

عضى غير )دمحم بن عبد السحمن العليل / الخصىيذ على ألاعماٌ والعلىد التي سدخم بين الشسهت وشسهت زوبين العسبيت، والتي للسيد .18

، (عضى غير جىفيري)هاصس بن عبد السحمن العليل / ، واملهىدس(عضى جىفيري)عبد هللا بن عبد السحمن العليل / ، والسيد(جىفيري

، مصلحت غير مباشسة فيها، وهي عبازة عن علد لخلدًم خدماث إلادازة (عضى جىفيري)عبدالىسيم بن عبدالسحمن العليل / والسيد

 بؤن كيمت الخعامالث في عام  (غير شامل الخدماث املسجبطت بالخؤحير)والدشغيل والصياهت 
ً
ملجمع زوبين بالشا الخجازي بالسياض، علما

 (.مسفم)زياٌ ، مع العلم أن هره الخعامالث جخم بىاًء على أسس ججازيت دون شسوط جفضيليت  (767,000)م  2020

 .م2021الخصىيذ على جفىيض مجلس إلادازة بخىشيع أزباح مسحليت بشيل هصف سىىي أو زبع سىىي عن العام املالي  .19

 .(مسفم)الخصىيذ على حعدًل سياست ميافآث أعضاء مجلس إلادازة ولجاهه وإلادازة الخىفيرًت  .20

 .(مسفم)الئحت عمل لجىت املساحعت  الخصىيذ على حعدًل .21

 

 

 

 


