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 -سهل – المساكن لتمويل السعودية الشركة مع تتم التي التعامالت على الموافقة: أولا 

 .قادم لعام بها والترخيص

 مستحق قائم رصٌد هناك كان ولكن سهل شركة مع تعامالت هناك ٌكن لم م3102 العام خالل

 اإلدارة مجلس وٌوصً. سعودي لاير ألف 042 ٌبلغ سابقة سنوات تعامالت من األركان لدار

 بها والترخٌص سهل - المساكن لتموٌل السعودٌة الشركة مع تتم التً التعامالت على بالموافقة

 وهم الشركة مع مشتركٌن إدارة مجلس أعضاء ولدٌها سهل فً شرٌك األركان دار .قادم لعام

 عبداللطٌف -4 هللا الجار محمد طارق -2 الهذلول صالح هذلول -3 الشالش عبدهللا ٌوسف -0

 مساكن، لشراء األركان دار شركة عمالء تموٌل هً المعامالت هذه وطبٌعة. الشالش عبدهللا

 .العمالء الختٌار وفقا   التموٌل وٌتم

 المالٌة السنة خالل تمت التً العالقة ذات واألطراف الشركة بٌن التعامالت على الموافقة :ثانٌا  

 نفس التعامالت هذه فً الشركة وتتبع قادم، لعام بها والترخٌص م20/03/3102 فً المنتهٌة

 :مع التعامالت وهً الغٌر، مع المتبعة واألسس الشروط

 شركة إدارة قامت .بها %10 حصة األركان دار تمتلك: العقارٌة خزام تطوٌر شركة -1

( سعودي لاير ملٌون 0.890) لدٌها الزائد النقد رصٌد استثمار بطلب العقارٌة خزام تطوٌر

 هذه من سعودي لاير ملٌون 298 مبلغ سداد إعادة تم م،3102 العام خالل .األركان دار مع

 خالل ربح كعائد سعودي لاير ملٌون 09.1 مبلغ تحمٌل تم كما مقدما ، المدفوعة المبالغ

 مبلغ م3102 العام بنهاٌة عالقة ذو الطرف لهذا المستحق البند رصٌد أصبح وبذلك. الفترة

 .سعودي لاير ملٌون 0.193

 عبدهللا ٌوسف -0 وهم مشتركٌن إدارة مجلس أعضاء والبنك الشركة لدى: الخٌر بنك  -2

 عبدهللا عبداللطٌف -4 القاسم عبدالرحمن ماجد -2 الهذلول صالح هذلول -3 الشالش

 تقدٌم عن عبارة الخٌر بنك مع تعامالت فً م3102 عام خالل الشركة دخلت. الشالش

 الصكوك، تلك إلصدار اإلسالمٌة الشرٌعة مع التوافق من والتحقق المالٌة، االستشارات

 سعودي، لاير ملٌون 196 التعامالت قٌمة وبلغت الدولٌة، الصكوك إلصدار اإلداري والدعم

 الذمم رصٌد فً متضمنة سعودي لاير ملٌون 092 ومتبقى سعودي لاير ملٌون 194 دفع تم

 .الدائنة

 الخٌر مع تعامالت فً الشركة دخلت ،%24 حصة به األركان دار تمتلك: كابٌتال الخٌر -2

 األركان دار عن نٌابة المستندات وتقدٌم وتمثٌل المالٌة، االستشارات تقدٌم عن عبارة كابٌتال

 الدولٌة للصكوك اإلداري والدعم األخرى، القانونٌة والهٌئات وتداول، المالٌة، السوق لهٌئة

 قٌمة وبلغت الصكوك، من الثالث الشركة إلصدار المبكر الجزئً واإلغالق المصدرة،

 .ومصارٌف كأتعاب دفعها تم لاير ملٌون 094 التعامالت


