




 

 

 
 

 

 المحترمين                تقدم العالمية لإلتصاالت وتقنية المعلوماتلشركة   -------عادية الالسادة/ اعضاء الجمعية العامة  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

( من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس اإلدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال  71بناء على متطلبات المادة )
 تي:آوالعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس اإلدارة إبالغ جمعيتكم الموقرة بما هو 

 ( بالريال السعودي)         المدينة  التعامل مع األطراف ذات العالقة أ/ 



 

 

طبيعة   العالقةصاحب 

 العالقة 
نوع 

 مدة العقد  طرف ذو عالقة  المعامالت 
 الرصيد 

 بداية العام
المعامالت  

 المعامالت الدائنة المدينة 
 الرصيد 

 نهاية العام

شركة وعد التقدم  -1

 للصناعة 
طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
  ال  ومحول 

مشاري    ع  
تحت  
 التنفيذ

 - 1,230,415 326,167 904,248 مفتوح                        

طرف ذات     لين الخير شركة    –2
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

اإلدارة   مجلس  هللارئيس   عبد 
يشغل والذي  يم    منصب   الشر

الخير   ن  لير   
فن المنتدب  العضو 

نسبتو  ما  من   %38.02  هيمتلك 
كة.   أسهم الشر

 - 438,616 438,616 - مفتوح 
التنفيذي   يم الرئيس  الشر سعود 

رئيس   منصب   يشغلوالذي  
ن الخير   ويمتلك ما مجلس إدارة لير

أسهم 14.26  هنسبت من   %
كة.   الشر

شركة المنصة   -3

 الزراعية 

طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

عبدهللا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
منصب   يشغل  والذي  يم  الشر

إدارة   مجلس  كة عضو  شر   
فن

الزراعية   ما   ل و المنصة  يمتلك 
   أسهم 
كة. فن  الشر

 - 2,198,365 1,295,119 903,246 مفتوح 
التنفيذي   يم الرئيس  الشر سعود 

رئيس   منصب   يشغلوالذي  
إدارة   كة  مجلس  المنصة  شر

%  55  ة نسب  ما ويمتلك  الزراعية  
كة.   من أسهم الشر

 كافيه ر هيرتي -4
طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

عبدهللا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
تير  هير   

فن يك  شر يم  كافيه   الشر
 % . 30 هويمتلك ما نسبت

 - 1,713,683 1,713,683 - مفتوح 
التنفيذي   يم الرئيس  الشر سعود 

نسبت ما  ويمتلك  ومدير  يك   هشر
تير كافيه. 30   هير

 % فن

مؤسسة الحماية   -5

 المتكاملة 

طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

هللا عبد  اإلدارة  مجلس   رئيس 
مؤسسة   كامل  يمتلك  يم  الشر

 . المتكاملة الحماية
 - 8,175,664 1,629,487 6,546,177 مفتوح 

 شركة مسايف  -6
طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

عبدهللا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
ويمتلك يك  شر يم  نسبت  الشر  هما 

بيع  50 كة مسايف وتم  % من شر
كة مسايف الحصةكامل    شر

 . فن
 - 196,581 189,646 6,935 مفتوح 

يم الرئيس التنفيذي  سعود الشر
يك ويمتلك ما نسبت %  50 هشر

كة     شر
وتم بيع كامل الحصة فن

 مسايف. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بالريال السعودي(          التعامل مع األطراف ذات العالقة الدائنةب/ 

طبيعة   صاحب العالقة

 العالقة 
نوع 

 مدة العقد  طرف ذو عالقة  المعامالت 
 الرصيد 

 بداية العام
المعامالت  

 الدائنةالمعامالت  المدينة 
 الرصيد 

 نهاية العام

طرف ذات   كافيه رهيرتي-1
 سداد عالقة

عبدهللا   اإلدارة  مجلس  رئيس 
تير  هير   

فن يك  شر يم  كافيه    الشر
 % . 30 هويمتلك ما نسبت

 - 2,325 - 2,325 مفتوح 
التنفيذي   يم  الرئيس  الشر سعود 

نسبت ما  ويمتلك  ومدير  يك    ه شر
تير كافيه. 30   هير

 % فن

 

ا، وقد تبين اإلفادة بأن المجلس اتخذ اإلجراءات النظامية الالزمة و تأكد بعدم وجود تفضيييل للشييركة المذكورة أعال  في العقد الذت تمس تر يييته علي أود  
ين بسبب ذلك، بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السيا ات واإلجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أت أضرار على المساهم

ية للمحا يييبين وقد تم تعيين مراجع حسيييابات الشيييركة لتقديم تقريرهم حيال هذ  الحالة حسيييب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير الصيييادرة من ال ي ة السيييعود
 .القانونيين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعامالت

 وهللا الموفق.

 ارة رئيس مجلس اإلد   

 عبدهللا محمد آل شريم 
  



 

 

 
 

 

 المحترمين                تقدم العالمية لإلتصاالت وتقنية المعلوماتلشركة   -------عادية الالسادة/ اعضاء الجمعية العامة  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

( من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس اإلدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال  71بناء على متطلبات المادة )
 تي:آوالعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس اإلدارة إبالغ جمعيتكم الموقرة بما هو 

 ( بالريال السعودي)         المدينة  التعامل مع األطراف ذات العالقة أ/ 



 

 

طبيعة   العالقةصاحب 

 العالقة 
نوع 

 مدة العقد  طرف ذو عالقة  المعامالت 
 الرصيد 

 بداية العام
المعامالت  

 المعامالت الدائنة المدينة 
 الرصيد 

 نهاية العام

شركة وعد التقدم  -1

 للصناعة 
طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
  ال  ومحول 

مشاري    ع  
تحت  
 التنفيذ

 - 1,230,415 326,167 904,248 مفتوح                        

طرف ذات     لين الخير شركة    –2
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

اإلدارة   مجلس  هللارئيس   عبد 
يشغل والذي  يم    منصب   الشر

الخير   ن  لير   
فن المنتدب  العضو 

نسبتو  ما  من   %38.02  هيمتلك 
كة.   أسهم الشر

 - 438,616 438,616 - مفتوح 
التنفيذي   يم الرئيس  الشر سعود 

رئيس   منصب   يشغلوالذي  
ن الخير   ويمتلك ما مجلس إدارة لير

أسهم 14.26  هنسبت من   %
كة.   الشر

شركة المنصة   -3

 الزراعية 

طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

عبدهللا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
منصب   يشغل  والذي  يم  الشر

إدارة   مجلس  كة عضو  شر   
فن

الزراعية   ما   ل و المنصة  يمتلك 
   أسهم 
كة. فن  الشر

 - 2,198,365 1,295,119 903,246 مفتوح 
التنفيذي   يم الرئيس  الشر سعود 

رئيس   منصب   يشغلوالذي  
إدارة   كة  مجلس  المنصة  شر

%  55  ة نسب  ما ويمتلك  الزراعية  
كة.   من أسهم الشر

 كافيه ر هيرتي -4
طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

عبدهللا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
تير  هير   

فن يك  شر يم  كافيه   الشر
 % . 30 هويمتلك ما نسبت

 - 1,713,683 1,713,683 - مفتوح 
التنفيذي   يم الرئيس  الشر سعود 

نسبت ما  ويمتلك  ومدير  يك   هشر
تير كافيه. 30   هير

 % فن

مؤسسة الحماية   -5

 المتكاملة 

طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

هللا عبد  اإلدارة  مجلس   رئيس 
مؤسسة   كامل  يمتلك  يم  الشر

 . المتكاملة الحماية
 - 8,175,664 1,629,487 6,546,177 مفتوح 

 شركة مسايف  -6
طرف ذات  
 عالقة

مدفوعات  
بالنيابة عن  
كة   الشر
 وسداد

عبدهللا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
ويمتلك يك  شر يم  نسبت  الشر  هما 

بيع  50 كة مسايف وتم  % من شر
كة مسايف الحصةكامل    شر

 . فن
 - 196,581 189,646 6,935 مفتوح 

يم الرئيس التنفيذي  سعود الشر
يك ويمتلك ما نسبت %  50 هشر

كة     شر
وتم بيع كامل الحصة فن

 مسايف. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بالريال السعودي(          التعامل مع األطراف ذات العالقة الدائنةب/ 

طبيعة   صاحب العالقة

 العالقة 
نوع 

 مدة العقد  طرف ذو عالقة  المعامالت 
 الرصيد 

 بداية العام
المعامالت  

 الدائنةالمعامالت  المدينة 
 الرصيد 

 نهاية العام

طرف ذات   كافيه رهيرتي-1
 سداد عالقة

عبدهللا   اإلدارة  مجلس  رئيس 
تير  هير   

فن يك  شر يم  كافيه    الشر
 % . 30 هويمتلك ما نسبت

 - 2,325 - 2,325 مفتوح 
التنفيذي   يم  الرئيس  الشر سعود 

نسبت ما  ويمتلك  ومدير  يك    ه شر
تير كافيه. 30   هير

 % فن

 

ا، وقد تبين اإلفادة بأن المجلس اتخذ اإلجراءات النظامية الالزمة و تأكد بعدم وجود تفضيييل للشييركة المذكورة أعال  في العقد الذت تمس تر يييته علي أود  
ين بسبب ذلك، بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السيا ات واإلجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أت أضرار على المساهم

ية للمحا يييبين وقد تم تعيين مراجع حسيييابات الشيييركة لتقديم تقريرهم حيال هذ  الحالة حسيييب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير الصيييادرة من ال ي ة السيييعود
 .القانونيين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعامالت

 وهللا الموفق.

 ارة رئيس مجلس اإلد   

 عبدهللا محمد آل شريم 
  








