
 
 3 من 1 صفحة

 العقود واألعمال

 

 واألعمال العقودعلى املوافقة 

عضتتا  أكو وكتتساة ازال لتستتم مال واليت ل ع   على العقود واألعمال اليت ستتممب  ش كتتساة ستتاستت   املوافقة .1

حممد   ن حممد احلدي ي واألستتتمام  ستتتتل ا   ن  دالة مصتتتلمة م اكتتتسة فمزا وتب األستتتمام    ساتمب   جملس اإل

عن قمام كتتتساة ع الة  ( من لأس ماهلا ، وتذه المعامالت%0.0.احلدي ي حمث ميملك ال منزما حصتتتة غ ل   

  أعلمًا   تستتم مال واليصمهل هلب لعام قادم ،أستت ول النقل  كتتساة غا عة(  جستتموقال موقر من كتتساة ازال ل 

شتتتتساة أستتتت ول النقل ل ليال ستتتتنويًا( لإست  ستتتتمقدام  امقس ...0200 ل     0.12م ل  المعامل صالل عام 

 قود.عمال والعوال يوجد كسوط غفضملمة يف تذه األ ،وسكن للعمالة
 
عضا  أ  كو وكساة ُملكمة لتسم مال واليت ل ععلى العقود واألعمال اليت ستممب  ش كتساة ستاس    املوافقة .0

( من %11021 ن حممد احلدي ي ميملك حصتتة غ ل    دالة مصتتلمة م اكتتسة فمزا وتب األستتمام    ساتمب  جملس اإل

  ( من لأس ماهلا، أما األستتتتتمام%01054 ل   لأس ماهلا واألستتتتمام  ستتتتتل ا   ن حممد احلدي ي ميملك حصتتتتتة غ 

 ن حممد الع ما  ميملك  ( من لأس ماهلا ، واألسمام  ماجد%021.ستلمما   ن علي اضضتف فممملك حصة غ ل     

األتلي  قمة  دالة حمفظة  ستم مالية  شساة ( من لأس ماهلا ، وتذه المعامالت ع الة عن  غفا%021.حصتة غ ل    

وال ليتتال( ،  ...0...4.0 ل     0.12  م ل  المعتتامتتل صالل عتتام أدم ، علمتتًا  تتاتتا ممتتال واليصمهل هلب لعتتام قتتا

 عمال والعقود.يوجد كسوط غفضملمة يف تذه األ
 
عضتتا  أكو وكتتساة داان اإلعالامة واليت ل ع  على العقود واألعمال اليت ستتممب  ش كتتساة ستتاستت  املوافقة .0

( من %00005 ساتمب  ن حممد احلدي ي حصتتة غ ل    دالة مصتلمة م اكتتسة فمزا حمث ميملك األستتمام   جملس اإل

  ( من لأس ماهلا وميملك األستتتتتتمام%00000ل   لأس ماهلا وميملك األستتتتتتمام  ماجد  ن حممد الع ما  حصتتتتتتة غ 

 الة عن غقديب صدمات ( من لأس ماهلا ، وتذه المعامالت ع%00000ستتتتتتتل ا   ن حممد احلدي ي حصتتتتتتتة غ ل    

 5404 ل   0.12ل صالل عام   م ل  المعامأعام قادم ، علمًا  عال  واليصمهل هلب لوأعمتال يف جمتال الدعاية واإل  

 عمال والعقود. وال يوجد كسوط غفضملمة يف تذه األألف ليال ، 

 
ساة غا عة( و ع  ليت ستتتممب  ش كتتتساة لييت للقدمات ال يولمة  كتتتجف اأعلى العقود واملمم لة يف الم املوافقة .5

مب  ن حممد احلدي ي وتب األسمام    ساتم اكتسة  فمزا   دالة مصتلمة عضتا  جملس اإل أالشتساات واليت ل ع   

دالة كتتساة ةمة من لأس ماهلا( ، لئمس جملس   %0.0.عضتتو لقلس  دالة كتتساة ازال لتستتم مال  ميملك  

ة دالة كتتتتسامن لأس ماهلا( ، لئمس جملس   %41014املدائن للعقالات  ميملك حصتتتتة م اكتتتتسة وةف م اكتتتتسة   

س  دالة كساة من لأس ماهلا( ، لئمس جمل %41014جمموعة ةمة املدائن  ميملك حصتة م اكسة وةف م اكسة  

اجد  ن حممد الع ما  من لأس ماهلا( . واألستتمام  م %50042لوايا العقالية  ميملك حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة  

، عضتتتو  ساة جمموعة ةمة املدائننمد  لشتتتعضتتتو لقلس  دالة كتتتساة ةمة املدائن للعقالات ، العضتتتو امل

 ا   ن حممد احلدي ي من لأس ماهلا( . واألستمام  سل  %004.جملس  دالة كتساة لوايا العقالية  ميملك حصتة   

الة كتتساة ةمة من لأس ماهلا( ، عضتتو جملس  د %0.0.عضتتو لقلس  دالة كتتساة ازال لتستتم مال  ميملك  

لوايا العقالية  موعة ةمة املدائن ، العضتتو املنمد  لشتتساة  املدائن للعقالات ، عضتتو جملس  دالة كتتساة جم 

( مواقر 1لييت للقدمات ال يولمة لعدد   من لأس ماهلا( . وتذه العقود ع الة  ستتتتتتتموقال كتتتتتتتساة %100 ميملك 

ملمو  ليال ، وال يوجد كتتتتتتتتتتتتتتتتتسوط  005 ل   0.12عامل صالل عام   م ل  المأعلمًا  ، واليصمهل هلب لعام قادم 

 عمال والعقود.يف تذه األ غفضملمة
 
 ل  ع   يولمة  كتتتتساة غا عة( اليت ستتتتممب من ق على مشتتتتييات الوقود من كتتتتساة لييت للقدمات ال  املوافقة .4

قلس ام    ساتمب  ن حممد احلدي ي عضتتتتو لاألطساف مو عالقة هلب مصتتتتلمة م اكتتتتسة فمزا ، حمث أ  األستتتتم

كتتتتتساة   ساتمب احلدي ي  ماهلا( ، لئمس جملس  دالةمن لأس  %0.0. دالة كتتتتتساة ازال لتستتتتتم مال  ميملك  



 
 3 من 2 صفحة

 العقود واألعمال

 

 ساة ةمة املشالير  ميملكمن لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة ك %40004 ميملك حصتة م اكسة وةف م اكسة  

موعة ةمة املدائن  ميملك من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتتتساة جم %4حصتتتتة م اكتتتتسة وةف م اكتتتتسة 

ة كتتساة احلساستتات األمنمة من لأس ماهلا(  ، لئمس جملس  دالة كتتسا %41014حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة 

اة لوايا العقالية  ميملك من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتس %..1 ميملك حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة   

ملك ةمة املدائن للعقالات  مي من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كساة %50042حصة م اكسة وةف م اكسة 

 وا ة املسح  ميملك حصتتتة   من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتتساة %41014صتتتة م اكتتتسة وةف م اكتتتسة   ح

مة لع ما  العضو املنمد  لشساة ةمن لأس ماهلا( . واألسمام  ماجد  ن حممد ا %41014م اكسة وةف م اكسة 

سح ، العضو املنمد  لشساة  وا ة املالعضو املنمد   املشالير ، العضو املنمد  لشساة ةمة املدائن للعقالات ،

من لأس ماهلا( .  %004.عقالية  ميملك حصتتة لشتتساة احلساستتات األمنمة ، عضتتو جملس  دالة كتتساة لوايا ال  

من لأس ماهلا(  %0.0.زال لتسم مال  ميملك واألستمام  سل ا   ن حممد احلدي ي عضو لقلس  دالة كساة ا 

ضتتتو جملس ت ، عضتتتو جملس  دالة كتتتساة  وا ة املسح ، عللعقالا ، عضتتتو جملس  دالة كتتتساة ةمة املدائن

من لأس ماهلا(. وتذه  %100يا العقالية  ميملك  دالة كتتتساة احلساستتتات األمنمة ، العضتتتو املنمد  لشتتتساة لوا  

  أعلمًا  ل يولمة واليصمهل هلب لعام قادم ،المعامالت ع الة عن مشتتتتتتييات وقود من كتتتتتتساة لييت للقدمات ا

 .عمال والعقوديف تذه األ وال يوجد كسوط غفضملمةألف ليال ،  52104 ل   0.12معامل صالل عام م ل  ال
 

 ل  ع  يولمة  كتتتتساة غا عة( اليت ستتتتممب من ق على  ستتتتموقال لوحات من كتتتتساة لييت للقدمات ال   املوافقة .2

قلس ام    ساتمب  ن حممد احلدي ي عضتتتتو لاألطساف مو عالقة هلب مصتتتتلمة م اكتتتتسة فمزا ، حمث أ  األستتتتم

مب احلدي ي ساة   ساتمن لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتتتت %0.0. دالة كتتتتتساة ازال لتستتتتتم مال  ميملك  

 ساة ةمة املشالير  ميملكمن لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة ك %40004 ميملك حصتة م اكسة وةف م اكسة  

موعة ةمة املدائن  ميملك من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتتتساة جم %4حصتتتتة م اكتتتتسة وةف م اكتتتتسة 

ة كتتساة كتتساة احلساستتات األمنمة لمن لأس ماهلا(  ، لئمس جملس  دا %41014حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة 

اة لوايا العقالية  ميملك من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتس %..1 ميملك حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة   

ملك ةمة املدائن للعقالات  مي من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كساة %50042حصة م اكسة وةف م اكسة 

اة  وا ة املسح  ميملك حصتتتة  ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتتتس من لأس %41014حصتتتة م اكتتتسة وةف م اكتتتسة   

مة لع ما  العضو املنمد  لشساة ةمن لأس ماهلا( . واألسمام  ماجد  ن حممد ا %41014م اكسة وةف م اكسة 

العضو املنمد   العضو املنمد  لشساة  وا ة املسح ، املشالير ، العضو املنمد  لشساة ةمة املدائن للعقالات ،

من لأس ماهلا( .  %004.عقالية  ميملك حصتتة شتتساة احلساستتات األمنمة ، عضتتو جملس  دالة كتتساة لوايا ال  ل

من لأس ماهلا(  %0.0.زال لتسم مال  ميملك واألستمام  سل ا   ن حممد احلدي ي عضو لقلس  دالة كساة ا 

ضتتتو جملس  ة املسح ، عس  دالة كتتتساة  وا، عضتتتو جملس  دالة كتتتساة ةمة املدائن للعقالات ، عضتتتو جمل

من لأس ماهلا(. وتذه  %100يا العقالية  ميملك  دالة كتتتساة احلساستتتات األمنمة ، العضتتتو املنمد  لشتتتساة لوا  

  أقادم ،علمًا   يت للقدمات ال يولمة واليصمهل هلب لعاملواقر كتتتتساة ليالمعامالت ع الة  ستتتتموقال لوحات 

 عمال والعقود. األ تذه وال يوجد كسوط غفضملمة يفألف ليال ،  102   ل 0.12م ل  المعامل صالل عام 

 
من ق ل  ال يولمة  كتتتساة غا عة( اليت ستتتممب على  ستتتموقال ةسف ستتتكنمة من كتتتساة لييت للقدمات  املوافقة .1

    ساتمب  ن حممد احلدي ي عضتتتتتو مو عالقة هلب مصتتتتتلمة م اكتتتتتسة فمزا ، حمث أ  األستتتتتمام   ع  األطساف

ة كتتتتتتساة   ساتمب من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دال %0.0.ة كتتتتتتساة ازال لتستتتتتتم مال  ميملك لقلس  دال

لة كتتتتتساة ةمة من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دا %40004احلدي ي  ميملك حصتتتتتة م اكتتتتتسة وةف م اكتتتتتسة   

ة ساة جمموعة ةممن لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دالة كتت  %4املشتتالير  ميملك حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة    

لة كتتتتساة كتتتتساة من لأس ماهلا(  ، لئمس جملس  دا %41014املدائن  ميملك حصتتتتة م اكتتتتسة وةف م اكتتتتسة 

دالة كساة لوايا من لأس ماهلا( ، لئمس جملس   %..1احلساستات األمنمة  ميملك حصتة م اكسة وةف م اكسة   



 
 3 من 3 صفحة

 العقود واألعمال

 

دالة كساة ةمة املدائن   من لأس ماهلا( ، لئمس جملس %50042العقالية  ميملك حصتة م اكتسة وةف م اكسة   

لة كتتساة  وا ة املسح من لأس ماهلا( ، لئمس جملس  دا %41014للعقالات  ميملك حصتتة م اكتتسة وةف م اكتتسة  

  حممد الع ما  العضو املنمد من لأس ماهلا( . واألسمام  ماجد  ن %41014 ميملك حصتة م اكتسة وةف م اكسة   

شساة  وا ة املسح ، مة املدائن للعقالات ، العضو املنمد  لساة ةلشساة ةمة املشالير ، العضو املنمد  لش

من  %004.كساة لوايا العقالية  ميملك حصة  العضتو املنمد  لشتساة احلساستات األمنمة ، عضو جملس  دالة   

 %0.0.ك س  دالة كتتساة ازال لتستتم مال  ميمللأس ماهلا( . واألستتمام  ستتل ا   ن حممد احلدي ي عضتتو لقل 

املسح ،  عقالات ، عضتتو جملس  دالة كتتساة  وا ةماهلا( ، عضتتو جملس  دالة كتتساة ةمة املدائن لل من لأس

من لأس  %100شتتساة لوايا العقالية  ميملك عضتتو جملس  دالة كتتساة احلساستتات األمنمة ، العضتتو املنمد  ل   

ل يولمة واليصمهل هلب مات اكنمة لواقر كتتتساة لييت للقدسف ستتتةماهلا(. وتذه المعامالت ع الة  ستتتموقال 

فضتتتتتتتتتملمة يف تذه وال يوجد كتتتتتتتتتسوط غألف ليال،  4100 ل   0.12  م ل  المعامل صالل عام ألعام قادم ،علمًا  

 عمال والعقود. األ
 

 
كتتساة  لمة  كتتساة غا عة( اليت ستتممب عن طسي على مستتمو ات غذااس كتتساة لييت للقدمات ال يو املوافقة .0

ساتمب  ن حممد لمة م اكسة فمزا( ، حمث أ  األسمام    سماحة  طسف مو عالقة ل  مصةمة املدائن للستفس وال 

ما  العضو احة . واألستمام  ماجد  ن حممد الع  احلدي ي لئمس جملس  دالة كتساة ةمة املدائن للستفس والستم   

دالة   ستتتل ا   ن حممد احلدي ي عضتتتو جملس  املنمد  لشتتتساة ةمة املدائن للستتتفس والستتتماحة . واألستتتمام    

س  الة عن مستتمو ات كتتتساة لييت من غذاا كتتساة كتتساة ةمة املدائن للستتفس والستتماحة . وتذه العقود ع    

سوط وال يوجد كألف ليال،  14000 ل   0.12ل  المعامل صالل عام   م أالسفس واليصمهل هلب لعام قادم ،علمًا  

 عمال والعقود.غفضملمة يف تذه األ

 
 على ، الشساة مواقر ع   و اشا  لم ويس املؤتلة لشسااتا ضمن املشالير ةمة كساة غأتمل على املوافقة .4

 ليراملشتتا عدد  مجالي من %.0 استت ة املشتتالير ةمة كتتساة لىع غسستتممزا يمب اليت املشتتالير عدد يمعدى ال أ 

 أ  حمث ،(املقاولش ممرجل العقد  نود قممة اافة يوحد الذي  املوحد العقد اظام طسي  عن وملك ، الستتتنوية

  شساة( م اكسة ةف  حصة ميملك احلدي ي حممد  ن ب  ساتم  األسمام ستاستكو   كتساة   دالة جملس لئمس

 جملس عضو وأ  ، لتسم مال احلدي ي ساتمبو   املدائن ةمة كسايت صالل من( %40010  غ ل  املشالير ةمة

 املديسين جملس لئمس  صتتفم  عالقة مو طسف يعمرب ع ما ال حممد  ن ماجد  األستتمام ستتاستتكو كتتساة  دالة

 عالقة مو طسف يعمرب احلدي ي حممد  ن ستتل ا   األستتمام اإلدالة جملس عضتتو وأ  ، املشتتالير ةمة  شتتساة

 تذه يف غفضملمة كسوط جديو وال ، قادم لعام هلب اليصمهلو  املدائن ةمة  شتساة   دالة جملس عضتو   صتفم  

 .والعقود عمالاأل

 


