
 
 التعامالت مع األطراف ذات العالقة

 

 اإلدارة جملا   أعضاا   بعض فيها ميتلك) لإلستثمار نهاز وشركة شركة ساسكو بني متت اليت واألعمال العقود على التصويت .1

 حمماد  بان  سلطان/ واألستاذ احلديثي حممد بن إبراهيم/ األستاذ إدارتها جمل  يف يشرتك حيث ،( عالقة ذو أطراف – حصص

 شاركة ) النقال  أساطول  شاركة  قيام عن عبارة التعامالت وهذه ، ماهلا رأس من%( 0.02) تبلغ حصة منهما كل وميتلك احلديثي

 النقل، أسطول لشركة كمقر إستخدامه لغرض( سنويًا ريال 386.000) مببلغ لإلستثمار نهاز شركة من موقع بإستئجار( تابعة

 .م2018 ديسمرب 31 يف تنتهي اليت املالية السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والرتخيص

 جملا   أعضاا   بعاض  فيهاا  ميتلاك ) لإلساتثمار  ُملكياة  ساساكو وشاركة   باني شاركة   متت اليت واألعمال العقود على التصويت .2

 تبلاغ  حبصاة  احلاديثي  حمماد  بن إبراهيم/ األستاذ من كل إدارتها جمل  يف يشرتك حيث ،( عالقة ذو أطراف – حصص اإلدارة

ساليمان بان   / األساتاذ  أماا  ماهلاا،  رأس مان %( 21.54) تبلاغ  حبصاة  احلاديثي  حمماد  بان  سلطان/ واألستاذ ماهلا رأس من%( 11.81)

 رأس مان %( 0.81) تبلاغ  حصاة  ميتلك ماجد بن حممد العثمان/ ، واألستاذ ماهلا رأس من%( 0.81) تبلغ حصة فيمتلك علي اخلضري

 ،( ريااال 40.000.000) مببلااغ كابيتااال األهلااي بشااركة إسااتثمارية حمفظااة إدارة إتفاقيااة عاان عبااارة التعااامالت وهااذه ، ماهلااا

 .م2018 ديسمرب 31 يف تنتهي اليت املالية السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والرتخيص

 جملا   أعضاا   بعاض  فيهاا  ميتلاك ) اإلعالنياة  داكان  وشاركة  شاركة ساساكو   باني  متات  الايت  واألعماال  العقاود  علاى  التصويت .3

 ماهلاا  رأس مان %( 33.35) تبلاغ  حصاة  احلاديثي  حمماد  بان  إباراهيم / األساتاذ  ميتلاك  حياث  ،( عالقاة  ذو أطاراف  – حصص اإلدارة

 خادمات  تقاديم  عان  عباارة  التعاامالت  وهاذه  ، ماهلاا  رأس مان %( 33.33) تبلاغ  حصاة  احلاديثي  حمماد  بان  سالطان / األساتاذ  وميتلك

 نهاياة  حتاى  والعقاود  األعماال  لتلاك  والرتخايص  ، رياال  ألا   54 مبلاغ  م2014 خاالل عاام   بلغات  واإلعاالن  الدعاياة  جمال يف وأعمال

 . م2018 ديسمرب 31 يف تنتهي اليت املالية السنة

 أعضاا   بعض فيها الشركات اليت ميتلكوبعض  شركة زييت للخدمات البرتولية )شركة تابعة( عقود التأجري بني على التصويت .5

 نهااز  شركة إدارة مبجل  عضو احلديثي حممد بن إبراهيم/ األستاذ أن حيث ، عالقة ذو أطراف أو حصص فيها اإلدارة جمل 

 مباشارة  وغاري  مباشرة حصة ميتلك) للعقارات املدائن جنمة شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس من% 0.02 ميتلك) لإلستثمار

 رأس مان % 71.14 مباشارة  وغري مباشرة حصة ميتلك) املدائن جنمة جمموعة شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس من% 71.14

. واألساتاذ/ ماجاد    (ماهلاا  رأس مان % 52.78 مباشارة  وغري مباشرة حصة ميتلك) العقارية زوايا شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا

 عضاو  ، املادائن  جنماة  جمموعاة  لشاركة  املنتاد   العضاو  ، للعقاارات  املادائن  جنمة شركة إدارة مبجل  بن حممد العثمان عضو

 مبجلا   عضاو  احلاديثي  حمماد  بان  سالطان / . واألساتاذ ( ماهلاا  رأس مان % 0.27 حصاة  ميتلاك ) العقارياة  زوايا شركة إدارة جمل 

 جملا   عضاو  ، للعقاارات  املادائن  جنماة  شاركة  إدارة جمل  عضو ،( ماهلا رأس من% 0.02 ميتلك) لإلستثمار نهاز شركة إدارة

 عباارة  العقاود  وهاذه  . (ماهلاا  رأس مان % 1.6 ميتلاك ) العقارياة  زواياا  لشاركة  املنتاد   العضو ، املدائن جنمة جمموعة شركة إدارة

 والعقاود  األعماال  لتلاك  والرتخايص  ، رياال  ملياون  1.6 ( مواقع مببلاغ إااالي قادره   1تأجري شركة زييت للخدمات البرتولية لعدد )

 .م2018 ديسمرب 31 يف تنتهي اليت املالية السنة نهاية حتى

من قبل بعض  مسحوبات الوقود وتأجري لوحات وغرف سكنية من شركة زييت للخدمات البرتولية )شركة تابعة( على التصويت .4

 من% 0.02 ميتلك) لإلستثمار نهاز شركة إدارة مبجل  عضو احلديثي حممد بن إبراهيم/ األستاذ أن حيث ، عالقة األطراف ذو

 رئاي   ،( ماهلاا  رأس مان % 76.24 مباشارة  وغاري  مباشارة  حصاة  ميتلك) احلديثي إبراهيم شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس

 جمموعاة  شاركة  إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس من% 4 مباشرة وغري مباشرة حصة ميتلك) املشاريع جنمة شركة إدارة جمل 

 األمنية احلراسات شركة شركة إدارة جمل  رئي  ،(  ماهلا رأس من% 71.14 مباشرة وغري مباشرة حصة ميتلك) املدائن جنمة

 وغاري  مباشارة  حصاة  ميتلك) العقارية زوايا شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس من% 100 مباشرة وغري مباشرة حصة ميتلك)

% 71.14 مباشارة  وغاري  مباشارة  حصة ميتلك) للعقارات املدائن جنمة شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس من% 52.78 مباشرة

. واألساتاذ/   (ماهلاا  رأس مان % 71.14 مباشارة  وغاري  مباشارة  حصة ميتلك) املرح بوابة شركة إدارة جمل  رئي  ،( ماهلا رأس من

 املنتد  العضو ، للعقارات املدائن جنمة لشركة املنتد  العضو ، املشاريع جنمة لشركة املنتد  ماجد بن حممد العثمان العضو



% 0.27 حصاة  ميتلك) العقارية زوايا شركة إدارة جمل  عضو ، األمنية احلراسات لشركة املنتد  العضو ، املرح بوابة لشركة

( ماهلاا  رأس مان % 0.02 ميتلاك ) لإلساتثمار  نهاز شركة إدارة مبجل  عضو احلديثي حممد بن سلطان/ . واألستاذ( ماهلا رأس من

 شااركة إدارة جملاا  عضااو ، املاارح بوابااة شااركة إدارة جملاا  عضااو ، للعقااارات املاادائن جنمااة شااركة إدارة جملاا  عضااو ،

مساحوبات   عان  عباارة  التعاامالت  وهاذه  .(ماهلاا  رأس مان % 1.6 ميتلاك ) العقارياة  زوايا لشركة املنتد  العضو ، األمنية احلراسات

وتاأجري لوحاات وغارف ساكنية مبواقاع       رياال  ألا   116 م مبلاغ 2014 وقود من شاركة زيايت للخادمات البرتولياة بلغات خاالل عاام       

 السانة  نهاياة  حتاى  والعقاود  األعماال  لتلاك  والرتخيص أل  ريال ، 11م مبلغ 2014شركة زييت للخدمات البرتولية بلغت خالل عام 

 . م2018 ديسمرب 31 يف تنتهي اليت املالية

مان شاركة جنماة املادائن للسافر والساياحة        رتولياة )شاركة تابعاة(   تاذاكر شاركة زيايت للخادمات الب     مساحوبات  على التصويت .8

والساياحة .   للسافر  املادائن  جنماة  شاركة  إدارة جملا   رئاي   احلاديثي  حمماد  بان  إبراهيم/ األستاذ أن حيث ، عالقة( ذو )طرف

 احلاديثي  حمماد  بان  سلطان/ والسياحة . واألستاذ للسفر املدائن جنمة لشركة املنتد  واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان العضو

مساحوبات شاركة زيايت مان تاذاكر       عان  عباارة  العقاود  وهذه والسياحة . للسفر املدائن جنمة شركة شركة إدارة جمل  عضو

 31 يف تنتهاي  الايت  املالياة  السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والرتخيص ، ريال أل  124 م  مبلغ2014السفر بلغت خالل عام 

 .م2018 ديسمرب

 يتعاد   ال أن علاى  ، الشاركة  مواقاع  بعاض  وإنشاا   لتطاوير  املؤهلاة  الشاركات  تأهيل شركة جنمة املشاريع ضمن على التصويت .1

 نظاام  طريا   عان  وذلاك  ، السانوية  املشاريع عدد إاالي من% 20 نسبة املشاريع جنمة شركة على ترسيتها يتم اليت املشاريع عدد

/ األساتاذ  ساساكو  شاركة  إدارة جملا   رئاي   أن حياث  ،(املقااولني  جلمياع  العقاد  بناود  قيماة  كافاة  يوحاد  الاذ  ) املوحد العقد

 املادائن  جنماة  شاركيت  خاالل  مان %( 76.16) تبلاغ  املشااريع  جنماة  بشركة( مباشرة غري) حصة ميتلك احلديثي حممد بن إبراهيم

 عالقاة  ذو طارف  يعتارب  العثمان حممد بن ماجد/ األستاذ ساسكو شركة إدارة جمل  عضو وأن ، لإلستثمار احلديثي وإبراهيم

 طارف  يعتارب  احلديثي حممد بن سلطان/ األستاذ اإلدارة جمل  عضو وأن ، املشاريع جنمة بشركة املديرين جمل  رئي  بصفته

 تنتهاي  الايت  املالياة  السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والرتخيص املدائن ، جنمة بشركة إدارة جمل  عضو بصفته عالقة ذو

 .م2018 ديسمرب 31 يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


