
 

 

 

 التعاوالت وع األطساف ذات العالقٛ

 

ٞ  بعض فّٗا ميتمك) لإلستثىاز ٌّاش ٔشسكٛ شسكٛ ساسكٕ بني متت اليت ٔاألعىاه العكٕد عمٜ التصٕٖت .1  اإلدازٚ دلما   أعضاا

َ  سمطاُ/ ٔاألستاذ احلدٖث٘ ذلىد بَ إبساِٗي/ األستاذ إدازتّا دلم  يف ٖصرتك حٗث ،( عالقٛ ذٔ أطساف – حصص  ذلىاد  با

 شاسكٛ ) الٍكان  أساطٕه  شسكٛ قٗاً عَ عبازٚ التعاوالت ِٔرٓ ، واهلا زأس وَ%( 0,02) تبمغ حصٛ وٍّىا كن ٔميتمك احلدٖث٘

 الٍكن، أسطٕه لصسكٛ كىكس وْإستخدا لغسض( سًٍٕٖا زٖاه 368,000) مببمغ لإلستثىاز ٌّاش شسكٛ وَ وٕقع بإست٠جاز( تابعٛ

 .2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت املالٗٛ السٍٛ ٌّاٖٛ حتٜ ٔالعكٕد األعىاه لتمك ٔالرتخٗص

ٛ  ساساكٕ ٔشاسكٛ   باني شاسكٛ   متت اليت ٔاألعىاه العكٕد عمٜ التصٕٖت .2 ٞ  بعاض  فّٗاا  ميتماك ) لإلساتثىاز  ُومكٗا  دلما   أعضاا

٘  ذلىد بَ إبساِٗي/ األستاذ وَ كن إدازتّا دلم  يف ٖصرتك حٗث ،( عالقٛ ذٔ أطساف – حصص اإلدازٚ ٛ  احلادٖث  تبماغ  حبصا

َ %( 21,45) تبماغ  )وباشسٚ ٔغري وباشسٚ( حبصٛ احلدٖث٘ ذلىد بَ سمطاُ/ ٔاألستاذ واهلا زأس وَ%( 17,67)  أواا  واهلاا،  زأس وا

ُ    / ، ٔاألساتاذ  واهلا زأس وَ%( 0,67) تبمغ حصٛ فٗىتمك سمٗىاُ بَ عم٘ اخلضري/ األستاذ ٛ  ميتماك  واجاد باَ ذلىاد العثىاا  حصا

 مببمااغ كابٗتاااه األِماا٘ بصااسكٛ إسااتثىازٖٛ ذلفظااٛ إدازٚ إتفاقٗااٛ عااَ عبااازٚ التعاااوالت ِٔاارٓ ، واهلااا زأس وااَ%( 0,67) تبمااغ

 .2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت املالٗٛ السٍٛ ٌّاٖٛ حتٜ ٔالعكٕد األعىاه لتمك ٔالرتخٗص ،( زٖاه 50,000,000)

َ  ٔشاسكٛ  شاسكٛ ساساكٕ   باني  متات  الايت  ٔاألعىااه  العكإد  عمٜ التصٕٖت .3 ٛ  داكا ٞ  بعاض  فّٗاا  ميتماك ) اإلعالٌٗا  دلما   أعضاا

ٛ  ذٔ أطاساف  – حصص اإلدازٚ َ  إباساِٗي / األساتاذ  ميتماك  حٗاث  ،( عالقا ٘  ذلىاد  با ٛ  احلادٖث َ %( 33,34) تبماغ  حصا  واهلاا  زأس وا

ُ / األستاذ ٔميتمك َ  سامطا ٘  ذلىاد  با ٛ  احلادٖث َ %( 33,33) تبماغ  حصا َ  عباازٚ  التعااوالت  ِٔارٓ  ، واهلاا  زأس وا  خادوات  تكادٖي  عا

ٛ  دلاه يف ٔأعىاه ُ  الدعاٖا ً   بمغات  ٔاإلعاال ٜ  ٔالعكإد  األعىااه  لتماك  ٔالرتخاٗص  ، زٖااه  ألا   45 وبماغ  2015ً خااله عاا ٛ  حتا  ٌّاٖا

 . 2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت املالٗٛ السٍٛ

ٞ  بعض فّٗا ٔبعض الصسكات اليت ميتمك البرتٔلٗٛ )شسكٛ تابعٛ(شسكٛ شٖيت لمخدوات  عكٕد التأجري بني عمٜ التصٕٖت .4  أعضاا

 ٌّاش شسكٛ إدازٚ مبجم  عضٕ احلدٖث٘ ذلىد بَ إبساِٗي/ األستاذ أُ حٗث ، عالقٛ ذٔ أطساف أٔ حصص فّٗا اإلدازٚ دلم 

 وباشاسٚ  ٔغاري  وباشسٚ حصٛ ميتمك) لمعكازات املداَٟ جنىٛ شسكٛ إدازٚ دلم  زٟٗ  ،( واهلا زأس وَ% 0,02 ميتمك) لإلستثىاز

َ % 97,75 وباشاسٚ  ٔغري وباشسٚ حصٛ ميتمك) املداَٟ جنىٛ دلىٕعٛ شسكٛ إدازٚ دلم  زٟٗ  ،( واهلا زأس وَ% 97,75  زأس وا

َ % 42,96 وباشاسٚ  ٔغري وباشسٚ حصٛ ميتمك) العكازٖٛ شٔاٖا شسكٛ إدازٚ دلم  زٟٗ  ،( واهلا . ٔاألساتاذ/ واجاد    (واهلاا  زأس وا

ٕ  ، لمعكاازات  املداَٟ جنىٛ شسكٛ إدازٚ مبجم  بَ ذلىد العثىاُ عضٕ ٛ  لصاسكٛ  املٍتاد   العضا ٛ  دلىٕعا َ  جنىا ٕ  ، املاداٟ  عضا

ٛ  شٔاٖا شسكٛ إدازٚ دلم  ٛ  ميتماك ) العكازٖا َ % 0,29 حصا ُ / . ٔاألساتاذ ( واهلاا  زأس وا َ  سامطا ٘  ذلىاد  با ٕ  احلادٖث  مبجما   عضا

َ  جنىٛ دلىٕعٛ شسكٛ إدازٚ دلم  عضٕ ،( واهلا زأس وَ% 0,02 ميتمك) لإلستثىاز ٌّاش شسكٛ إدازٚ ٕ  ، املاداٟ  املٍتاد   العضا

( وٕاقاع  7تأجري شاسكٛ شٖايت لمخادوات البرتٔلٗاٛ لعادد )      عبازٚ العكٕد ِٔرٓ . (واهلا زأس وَ% 1,8 ميتمك) العكازٖٛ شٔاٖا لصسكٛ

 .2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت املالٗٛ السٍٛ ٌّاٖٛ حتٜ ٔالعكٕد األعىاه لتمك ٔالرتخٗص ، زٖاه ومُٕٗ 1,8 مببمغ إمجال٘ قدزٓ



 

 

وَ قبن بعض  وسحٕبات الٕقٕد ٔتأجري لٕحات ٔغسف سكٍٗٛ وَ شسكٛ شٖيت لمخدوات البرتٔلٗٛ )شسكٛ تابعٛ( عمٜ التصٕٖت .5

 وَ% 0,02 ميتمك) لإلستثىاز ٌّاش شسكٛ إدازٚ مبجم  عضٕ احلدٖث٘ ذلىد بَ إبساِٗي/ األستاذ أُ حٗث ، عالقٛ األطساف ذٔ

ٛ  ميتمك) احلدٖث٘ إبساِٗي شسكٛ إدازٚ دلم  زٟٗ  ،( واهلا زأس َ % 98,25 وباشاسٚ  ٔغاري  وباشاسٚ  حصا  زٟاٗ   ،( واهلاا  زأس وا

ٛ  شاسكٛ  إدازٚ دلم  زٟٗ  ،( واهلا زأس وَ% 5 وباشسٚ ٔغري وباشسٚ حصٛ ميتمك) املصازٖع جنىٛ شسكٛ إدازٚ دلم   دلىٕعا

 احلساسااات شااسكٛ شااسكٛ إدازٚ دلماا  زٟااٗ  ،(  واهلااا زأس وااَ% 97,75 وباشااسٚ ٔغااري وباشااسٚ حصااٛ ميتمااك) املااداَٟ جنىااٛ

 حصااٛ ميتمااك) العكازٖااٛ شٔاٖااا شااسكٛ إدازٚ دلماا  زٟااٗ  ،( واهلااا زأس وااَ% 100 وباشااسٚ ٔغااري وباشااسٚ حصااٛ ميتمااك) األوٍٗااٛ

ٛ  شاسكٛ  إدازٚ دلما   زٟاٗ   ،( واهلاا  زأس وَ% 42,96 وباشسٚ ٔغري وباشسٚ َ  جنىا ٛ  ميتماك ) لمعكاازات  املاداٟ  ٔغاري  وباشاسٚ  حصا

ٛ  شاسكٛ  إدازٚ دلما   زٟاٗ   ،( واهلا زأس وَ% 97,75 وباشسٚ ٛ  ميتماك ) املاس   بٕابا َ % 97,75 وباشاسٚ  ٔغاري  وباشاسٚ  حصا  زأس وا

ٕ  (واهلااا  املااداَٟ جنىااٛ لصااسكٛ املٍتااد  العضاإ ، املصااازٖع جنىااٛ لصااسكٛ املٍتااد  . ٔاألسااتاذ/ واجااد بااَ ذلىااد العثىاااُ العضاا

ٛ  احلساساات  لصاسكٛ  املٍتاد   العضٕ ، املس  بٕابٛ لصسكٛ املٍتد  العضٕ ، لمعكازات ٕ  ، األوٍٗا  شٔاٖاا  شاسكٛ  إدازٚ دلما   عضا

ٕ  احلدٖث٘ ذلىد بَ سمطاُ/ . ٔاألستاذ( واهلا زأس وَ% 0,29 حصٛ ميتمك) العكازٖٛ  لإلساتثىاز  ٌّااش  شاسكٛ  إدازٚ مبجما   عضا

ٕ  ،( واهلاا  زأس وَ% 0,02 ميتمك) ٛ  شاسكٛ  إدازٚ دلما   عضا َ  جنىا ٕ  ، لمعكاازات  املاداٟ ٛ  شاسكٛ  إدازٚ دلما   عضا  ، املاس   بٕابا

 ِٔاارٓ .(واهلااا زأس وااَ% 1,8 ميتمااك) العكازٖااٛ شٔاٖااا لصااسكٛ املٍتااد  العضاإ ، األوٍٗااٛ احلساسااات شااسكٛ إدازٚ دلماا  عضاإ

ٔتاأجري   زٖااه  ألا   118 ً وبماغ 2015البرتٔلٗاٛ بمغات خااله عااً     وسحٕبات ٔقٕد واَ شاسكٛ شٖايت لمخادوات      عَ عبازٚ التعاوالت

 لتماك  ٔالرتخاٗص  ألا  زٖااه ،   71ً وبماغ  2015لٕحات ٔغسف سكٍٗٛ مبٕاقاع شاسكٛ شٖايت لمخادوات البرتٔلٗاٛ بمغات خااله عااً         

 . 2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت املالٗٛ السٍٛ ٌّاٖٛ حتٜ ٔالعكٕد األعىاه

واَ شاسكٛ جنىاٛ املاداَٟ لمسافس ٔالساٗاحٛ        س شاسكٛ شٖايت لمخادوات البرتٔلٗاٛ )شاسكٛ تابعاٛ(      تاراك  وساحٕبات  عمٜ التصٕٖت .6

َ  إبساِٗي/ األستاذ أُ حٗث ، عالقٛ( ذٔ )طسف ٘  ذلىاد  با ٛ  شاسكٛ  إدازٚ دلما   زٟاٗ   احلادٖث َ  جنىا ٔالساٗاحٛ .   لمسافس  املاداٟ

َ  سمطاُ/ ٔالسٗاحٛ . ٔاألستاذ لمسفس املداَٟ جنىٛ لصسكٛ املٍتد  ٔاألستاذ/ واجد بَ ذلىد العثىاُ العضٕ ٘  ذلىاد  با  احلادٖث

وسحٕبات شسكٛ شٖيت وَ تراكس السفس بمغت خااله   عَ عبازٚ العكٕد ِٔرٓ . املداَٟ جنىٛ دلىٕعٛ شسكٛ إدازٚ دلم  عضٕ

 .2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت املالٗٛ السٍٛ ٌّاٖٛ حتٜ ٔالعكٕد األعىاه لتمك ٔالرتخٗص ، زٖاه أل  125 ً  وبمغ2015عاً 

ٛ  الصاسكات  تأِٗن شسكٛ جنىٛ املصازٖع ضىَ عمٜ التصٕٖت .7 ٞ  لتطإٖس  املؤِما ٜ  ، الصاسكٛ  وٕاقاع  بعاض  ٔإٌصاا ٝ  ال أُ عما  ٖتعاد

ٛ  املصازٖع عدد إمجال٘ وَ% 20 ٌسبٛ املصازٖع جنىٛ شسكٛ عمٜ تسسٗتّا ٖتي اليت املصازٖع عدد َ  ٔذلاك  ، السإٍٖ ً  طسٖال  عا  ٌظاا

ٙ ) املٕحد العكد ٛ  ٖٕحاد  الار ٛ  كافا / األساتاذ  ساساكٕ  شاسكٛ  إدازٚ دلما   زٟاٗ   أُ حٗاث  ،(املكاألني  جلىٗاع  العكاد  بٍإد  قٗىا

ٛ  بصسكٛ( وباشسٚ غري) حصٛ ميتمك احلدٖث٘ ذلىد بَ إبساِٗي َ %( 98,78) تبماغ  املصاازٖع  جنىا ٛ  شاسكيت  خااله  وا َ  جنىا  املاداٟ

ٛ  ذٔ طاسف  ٖعتارب  العثىاُ ذلىد بَ واجد/ األستاذ ساسكٕ شسكٛ إدازٚ دلم  عضٕ ٔأُ ، لإلستثىاز احلدٖث٘ ٔإبساِٗي  عالقا

 طاسف  ٖعترب احلدٖث٘ ذلىد بَ سمطاُ/ األستاذ اإلدازٚ دلم  عضٕ ٔأُ ، املصازٖع جنىٛ بصسكٛ املدٖسَٖ دلم  زٟٗ  بصفتْ

ٜ  ٔالعكإد  األعىااه  لتماك  ٔالرتخٗص املداَٟ ، جنىٛدلىٕعٛ  بصسكٛ إدازٚ دلم  عضٕ بصفتْ عالقٛ ذٔ ٛ  حتا ٛ  ٌّاٖا ٛ  الساٍ  املالٗا

 .2016ً دٖسىرب 31 يف تٍتّ٘ اليت


