
 

  

  جدول أعمال اجتماع
ة العا ة المة الجمع   عاد

ثمار الصنا    كة الزامل لالس
س   م ٢٠٢١ ٠٥ ٠٦ه الموافق ١٤٤٢ ٠٩ ٢٤ الخم

 
ر مجلس اإلدارة للعام الما المنت    : األول ت ع تق   م٢٠٢٠ ١٢ ٣١التص

    

ات   : الثا  ر مراجع الحسا ت ع تق   م٢٠٢٠ ١٢ ٣١للعام الما المنت  التص
    

ة   : الثالث ت ع القوائم المال   م٢٠٢٠ ١٢ ٣١الما المنت  عن العام التص
    

ت ع    : رابعال   م٢٠٢٠ ١٢ ٣١   المنتالعام إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن التص
    

ف   : الخامس ت عـــ  لـــغ التصـــ ــاء مجلـــس اإلدارة بواقـــع  ١٫٦٠٠٫٠٠٠م افـــأة ألعضـ م ـــال  ـــل عضـــو عـــن  ٢٠٠٫٠٠٠ر ـــال ل ر
ة   ة المنته  م٢٠٢٠ ١٢ ٣١السنة المال

    

ة لجنـــة المراجعـــة، وذلـــك لفحـــص   السادس:  ـــكة مـــن بـــ المرشـــح بنـــاًء عـــ توصـــ ات لل ت عـــ تعيـــ مراجـــع حســـا التصـــ
ة مـــن العـــام المـــا ومراجعـــة وتـــدقيق القـــوائم  ـــــع الثـــا والثالـــث والســـن ـــة لل ـــــع األول لعـــام ٢٠٢١المال م ٢٠٢٢م وال

د أتعابهم   وتحد
    

ضــة والــ لعضــو مجلــس اإلدارة   السابع:  ــة القا كــة الزامــل المعمار ــكة و تم بــ ال ت عــ األعمــال والعقــود الــ ســ التصــ
ة فيهــا (طــرف ذي عالقــة).  ــا ضــة) مصــلحة غــ م كــة مجموعــة الزامــل القا ــدهللا الزامــل (ممثــل  ــب ع األســتاذ أد

لغ التعامل لعام  أن م لـغ ٢٠٢٠علما  ـا ١٫٩١٨٫٦٢٥م  ـارة عـنر ـاء منتجـات أو خـدمات  ل سـعودي هـو ع تعـامالت ل
ة السائدة (مرفق) وط التجار ال   أبرمت 

    

ة والــ لعضــو   الثامن:  ك الســ ــة وال ماو كــة الزامــل للصــناعات ال ــكة و تم بــ ال ت عــ األعمــال والعقــود الــ ســ التصــ
ك دهللا الزامل (ممثل  ب ع ة فيهـا (طـرف مجلس اإلدارة األستاذ أد ـا ضة) مصـلحة غـ م ة مجموعة الزامل القا

لغ التعامل لعام   أن م لغ  ٢٠٢٠ذي عالقة). علما  ارة عن  ٦٫٨٥٠٫٢٦٧م  ال سعودي هو ع اء منتجات  ر تعامالت ل
ة السائدة (مرفق) وط التجار ال   أو خدمات أبرمت 

    

ضـة والـ لعضـو مجلـس   التاسع:  كـة الزامـل للتجـارة والخـدمات القا ـكة و تم ب ال ت ع األعمال والعقود ال س التص
ة فيهـــا (طـــرف ذي  ـــا ضـــة) مصـــلحة غـــ م كـــة مجموعـــة الزامـــل القا ـــدهللا الزامـــل (ممثـــل  ـــب ع اإلدارة األســـتاذ أد

لغ التعامل لعام   أن م لغ ٢٠٢٠عالقة). علما  ارة عن ١٢٫٥١٨٫٤٩٤م  ال سعودي هو ع اء منتجـات أو  ر تعامالت ل
ة السائدة (مرفق) وط التجار ال   خدمات أبرمت 

    

 : ــة والــ لعضــو مجلــس اإلدارة   العا كــة مجموعــة الزامــل العقار ــكة و تم بــ ال ت عــ األعمــال والعقــود الــ ســ التصــ
كــة مجموعــة ــدهللا الزامــل (ممثــل  ــب ع ة فيهــا (طــرف ذي عالقــة).  األســتاذ أد ــا ضــة) مصــلحة غــ م الزامــل القا

لغ التعامل لعام  أن م لـغ ٢٠٢٠علما  ـارة عـن ٨٫٤٠٦٫٢٤٤م  ـال سـعودي هـو ع ـاء منتجـات أو خـدمات  ر تعـامالت ل
ة السائدة (مرفق) وط التجار ال   أبرمت 

    
 












