
  

 

 البند الثاني

 

 م. وتفاصيلها كالتالي:2022يونيو  30العقود واملعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة للفترة املنتهية في 

م، وهذه االرصدة 2022يونيو  30القوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ريال بحسب  10,719,343املطلوب من األطراف ذات العالقة بإجمالي قدره  .أ

 كما يلي:

 2022يونيو  30 اسم الجهة

  5,332,186.10  شركة مستقبل اإلبداع للوساطة الرقمية

  2,634,500.20  صندوق أصول وبخيت لتطوير مجمع ايربان فيلج

  1,104,033.10  صندوق املعذر ريت

  216,560.00  سيريس –شركة ار جي ون 

  1,982,065.00  عضاء مجلس اإلدارةأ

  1,415,234.00  مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية

  14,857.10  الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت االستثمارية

  372,940.00  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية

  204,278.20  وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق املوازيةصندوق أصول 

  225,703.15  صندوق مجمع تالل امللقا السكني

  154,422.00  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

  73,261.05  مساهمين شركة أصول املالية

  4,805.05  آي مينا رؤى للنمو –صندوق أصول وبخيت 

 27,351.05  اإلدارةاقارب اعضاء مجلس 

  17,847.00  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية املتوافقة مع الضوابط الشرعية

 (3,060,700.00)  مخصص خسائر ائتمانية

 10,719,343,00 اإلجمالي

 

 



  

 

 

 

م، وهذه االرصدة 2022يونيو  30املفحوصة للفترة املنتهية في ريال بحسب القوائم املالية  140,906املطلوب إلى األطراف ذات العالقة بإجمالي قدره  .ب

 كما يلي:

 2022يونيو  30 اسم الجهة

 40,906 مجلس اإلدارة

 100,000 أعضاء مجلس ادارة صندوق املعذر ريت

 140,906 اإلجمالي

 

 م:2022 يونيو 30للفترة املنتهية في  أهم املعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة .ج

 م2022يونيو  30مبلغ املعاملة في  طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة

  326,341 اتعاب إدارة وعمليات وساطة وأخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

  797,856 اتعاب إدارة وعمليات وساطة وأخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية

أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية  صندوق 

 املتوافقة مع الضوابط الشرعية
  34,057 اتعاب إدارة وعمليات وساطة وأخرى 

  455,468 اتعاب إدارة وعمليات وساطة وأخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق املوازية

  453,583 اتعاب إدارة صندوق مجمع تالل امللقا السكني

  3,960,564 اتعاب إدارة وتعامل وأخرى  صندوق املعذر ريت

  522,278 اتعاب إدارة 1آي مينا رؤى للنمو  –صندوق أصول وبخيت 

  718 اتعاب وساطة 2صندوق أصول وبخيت الخاص لالستثمار 

  1,570 تسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت 

  1,428,412 تسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة عبد الرحمن يحيي عبد هللا اليحياء

  3,928 تسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة خالد عبد الرحمن محمد املوس ى

  59,461 تسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة وائل محمد عبد العزيز السرحان

  1,132,061 وعموالت مستحقةتسهيالت مرابحة  اليحيا يحيى إبراهيم عبد الرحمن



  

 

 م2022يونيو  30مبلغ املعاملة في  طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة

 اليحيا عبدهللا منصور يحيى

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة 

وتسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة 

 واخرى 

374,616  

  61,956 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيا عبدهللا رعد يحيى

  18,336 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيايحيى الهنوف عبد الرحمن 

  18,388 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيا يحيى سارة عبد الرحمن

  18,334 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيايحيى غادة عبد الرحمن 

 الخضير عبدالرحمن عبدهللا عبد هللا

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة 

وتسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة 

 واخرى 

359,378  

 املوس ى عبدالرحمن محمد عبد املحسن

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة 

وتسهيالت مرابحة وعموالت مستحقة 

 واخرى 

3,928  

  1,467,290 مصاريف تأسيس شركة تابعة شركة مستقبل اإلبداع للوساطة الرقمية

  180,567 شراء أسهم سيريس –شركة ار جي ون 

  52,408 اتعاب أخرى  مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية

  107,546 اتعاب أخرى  الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت االستثمارية

  1,878 اتعاب أخرى  اقارب أعضاء مجلس اإلدارة

 (42,000) بدل حضور  أعضاء مجلس اإلدارة

 (100,000) مكافأة مجلس إدارة أعضاء مجلس إدارة صندوق املعذر ريت

 

 

 

 

 



  

 

 البند الثالث

 

القوائم املالية اإلفصممممممممماةات املرفقة  عرضممممممممم ا في  كما تمم، 2021ديسمممممممممم ر  31العقود واملعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة للفترة املنتهية في 

 املراجعة وتفاصيل ا كالتالي:

 م. وهذه االرصدة كما يلي:2021ديسمبر  31ريال بحسب القوائم املالية املراجعة املنتهية في  7,768,333املطلوب من األطراف ذات العالقة بإجمالي قدره  .أ

  2021ديسم ر  31 اسم الج ة

 3,864,896 شركة مستقبل اإلبداع لتقنية املعلومات

 2,634,500 صندوق أصول وبخيت لتطوير مجمع ايربان فيلج

 1,015,763 صندوق املعذر ريت

 937,500 سيريس ون اس –شركة ار جي ون 

 587,148 اعضاء مجلس اإلدارة

 420,962 مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية

 347,421 الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت االستثمارية

 266,350 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية

 247,896 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق املوازية

 193,964 صندوق مجمع تالل امللقا السكني

 148,188 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

 73,261 مساهمين شركة أصول املالية

 35,013 آي مينا رؤى للنمو –صندوق أصول وبخيت 

 22,622 اإلدارةاقارب اعضاء مجلس 

 10,942 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية املتوافقة مع الضوابط الشرعية

 (3,038,093) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 7,768,333 اإلجمالي

 

 



  

 

 

م، وهذه االرصدة 2021ديسمبر  31للفترة املنتهية في ريال بحسب القوائم املالية املراجعة  278,000املطلوب إلى األطراف ذات العالقة بإجمالي قدره  .ب

 كما يلي:

 2021ديسم ر  31 اسم الج ة

 78,000 مجلس اإلدارة

 200,000 أعضاء مجلس ادارة صندوق املعذر ريت

 278,000 اإلجمالي

 

 :2021ديسمبر 31للفترة املنتهية في  أهم املعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة .ج

 طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة
ديسم ر  31مبلغ املعاملة في 

 م2021

 586,682 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

 895,929 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية

وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية صندوق أصول 

 املتوافقة مع الضوابط الشرعية

 35,751 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى 

 948,228 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق املوازية

 695,122 اتعاب إدارة صندوق مجمع تالل امللقا السكني

 5,038,628 اتعاب إدارة وتعامل واخرى  صندوق املعذر ريت

 1,384,206 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  آي مينا رؤى للنمو –صندوق أصول وبخيت 

 16,936 اتعاب وساطة 2صندوق أصول وبخيت الخاص لالستثمار 

مرابحة  اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت

 وعموالت مستحقة واخرى 

4,446,691 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت مرابحة   الخضير عبدالرحمن عبدهللا عبد هللا

 وعموالت مستحقة واخرى 

739,780 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت مرابحة  اليحيا عبدهللا عبد الرحمن يحيى

 وعموالت مستحقة واخرى 

15,824,693 

 16,056 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيايحيى غادة عبد الرحمن 



  

 

 طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة
ديسم ر  31مبلغ املعاملة في 

 م2021

 865,730 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيا عبدهللا رعد يحيى

 16,151 اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيايحيى الهنوف عبد الرحمن 

 16,056 ووساطة واخرى اتعاب إدارة وعمليات  اليحيا يحيى سارة عبد الرحمن

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت مرابحة  اليحيا عبدهللا منصور يحيى

 وعموالت مستحقة واخرى 

2,538,891 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت مرابحة  اليحيايحيى ابراهيم عبد الرحمن 

 وعموالت مستحقة واخرى 

297,716 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت مرابحة  املوس ىمحمد خالد عبد الرحمن 

 وعموالت مستحقة واخرى 

16,020,267 

اتعاب إدارة وعمليات وتسهيالت مرابحة  املوس ىمحمد عبد املحسن عبد الرحمن 

 وعموالت مستحقة واخرى 

3,851,246 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت مرابحة  السرحان عبدالعزيز وائل محمد

 مستحقة واخرى  وعموالت

963,122 

 5,864,896 مالية شركة مستقبل اإلبداع لتقنية املعلومات

 937,500 شراء أسهم سيريس ون اس –شركة ار جي ون 

 77,954 اتعاب اخرى  مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية

وتسهيالت مرابحة اتعاب إدارة وعمليات ووساطة  الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت االستثمارية

 وعموالت مستحقة واخرى 

4,390,675 

 90,000 تمويل مساهمين شركة أصول املالية

 9,445 اتعاب اخرى  اقارب اعضاء مجلس اإلدارة

 (78,000) بدل حضور  مجلس اإلدارة

 (200,000) مكافأة مجلس إدارة أعضاء مجلس ادارة صندوق املعذر ريت

 

 



  

 

 البندالرابع

القوائم املالية اإلفصممممممممماةات املرفقة  عرضممممممممم ا في  كما تمم، 2020ديسمممممممممم ر  31العقود واملعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة للفترة املنتهية في 

 املراجعة وتفاصيل ا كالتالي:

 م. وهذه االرصدة كما يلي:2020ديسمبر  31. ريال بحسب القوائم املالية املراجعة املنتهية في 5,805,196من األطراف ذات العالقة بإجمالي قدره املطلوب  .أ

 2020ديسم ر  31 اسم الج ة

 .1,093,336 شركة مستقبل اإلبداع لتقنية املعلومات

 2,734,500 صندوق أصول وبخيت لتطوير مجمع ايربان فيلج

 425,410 صندوق املعذر ريت

 707,052 اعضاء مجلس اإلدارة

 52,206 مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية

 1,232 الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت االستثمارية

 235,588 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية

 25,466 السوق املوازيةصندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم 

 147,066 صندوق مجمع تالل امللقا السكني

 142,228 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

 221,830 آي مينا رؤى للنمو –صندوق أصول وبخيت 

 14,351 اقارب اعضاء مجلس اإلدارة

 4,931 الضوابط الشرعيةصندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية املتوافقة مع 

 5,805,196 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 



  

 

م، وهذه االرصدة 2020ديسمبر  31ريال بحسب القوائم املالية املراجعة للفترة املنتهية في  311,000املطلوب إلى األطراف ذات العالقة بإجمالي قدره  .ب

 كما يلي:

 2020ديسم ر  31 اسم الج ة

 111,000 مجلس اإلدارة

 200,000 أعضاء مجلس ادارة صندوق املعذر ريت

 311,000 اإلجمالي

 

 3 2020ديسمبر  31للفترة املنتهية في  أهم املعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة .ج

 طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة
ديسم ر  31مبلغ املعاملة في 

2020 

  534,448  اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  السعوديةصندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم 

  989,017  اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية املتوافقة 

 مع الضوابط الشرعية

  24,594  واخرى اتعاب إدارة وعمليات ووساطة 

  46,310  اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق املوازية

  562,741  اتعاب إدارة صندوق مجمع تالل امللقا السكني

  4,727,944  اتعاب إدارة وتعامل واخرى  صندوق املعذر ريت

  245,497  إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اتعاب آي مينا رؤى للنمو –صندوق أصول وبخيت 

  5,522  اتعاب وساطة 1صندوق أصول وبخيت الخاص لالستثمار 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 2,170,089  

وعمليات ووساطة وتسهيالت اتعاب إدارة  الخضير عبدالرحمن عبدهللا عبد هللا

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 31,621  

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  اليحيا عبدهللا عبد الرحمن يحيى

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 52,312,935  

  966,136  اتعاب إدارة وعمليات ووساطة واخرى  اليحيا عبدهللا رعد يحيى



  

 

 طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة
ديسم ر  31مبلغ املعاملة في 

2020 

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  اليحيا عبدهللا منصور يحيى

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 2,920,952  

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  اليحيا يحيى ابراهيم عبد الرحمن

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 105  

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  املوس ى محمد خالد عبد الرحمن

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 17,433,385  

اتعاب إدارة وعمليات وتسهيالت مرابحة  املوس ى محمد عبد املحسن عبد الرحمن

 وعموالت مستحقة واخرى 

 2,357,300  

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  السرحانعبدالعزيز وائل محمد 

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 364,063  

  1,093,336  مالية مستقبل اإلبداع لتقنية املعلوماتشركة 

  3,902  اتعاب اخرى  مجلس اإلدارة

  954,860  اتعاب اخرى  مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية

اتعاب إدارة وعمليات ووساطة وتسهيالت  الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت االستثمارية

 مرابحة وعموالت مستحقة واخرى 

 435,681  

  2,073  اتعاب اخرى  اقارب اعضاء مجلس اإلدارة

 (111,000)  بدل حضور  مجلس اإلدارة

 (200,000)  مكافأة مجلس إدارة أعضاء مجلس ادارة صندوق املعذر ريت

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 البند الخامس
 

  مع أطراف ذات عالقة: 30/06/2022إلى  01/01/2020لفترة من لوالعقود  االتفاقيات

 بيان العمليات  نوع التعاقد  اسم الجهة ذات العالقة

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة 

 باألسهم السعودية

إدارة وتشغيل الصندوق 

 وتقديم خدمة التداول 

صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت 

االستثمارية خدمات اإلدارة والتشغيل باإلضافة إلى خدمة التداول بسوق األسهم 

 السعودية 

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم 

 اإلصدارات األولية

الصندوق إدارة وتشغيل 

 وتقديم خدمة التداول 

صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت 

االستثمارية خدمات اإلدارة والتشغيل باإلضافة إلى خدمة التداول بسوق األسهم 

 السعودية 

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم 

اإلصدارات األولية املتوافقة مع 

 ةالضوابط الشرعي

إدارة وتشغيل الصندوق 

 وتقديم خدمة التداول 

صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت 

االستثمارية خدمات اإلدارة والتشغيل باإلضافة إلى خدمة التداول بسوق األسهم 

 السعودية 

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم 

 السوق املوازية

صندوق إدارة وتشغيل ال

 وتقديم خدمة التداول 

صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت 

االستثمارية خدمات اإلدارة والتشغيل باإلضافة إلى خدمة التداول بسوق األسهم 

 السعودية 

 إدارة الصندوق   صندوق مجمع تالل امللقا السكني
املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت  صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق 

 االستثمارية خدمات اإلدارة

 إدارة الصندوق   صندوق املعذر ريت
صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت 

 االستثمارية خدمات اإلدارة

آي مينا رؤى  –صندوق أصول وبخيت 

 1للنمو 
 إدارة الصندوق  

ي مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت صندوق استثمار 

 االستثمارية خدمات اإلدارة

صندوق أصول وبخيت الخاص 

 1لالستثمار 

إدارة وتشغيل الصندوق 

 وتقديم خدمة التداول 

صندوق استثماري مرخص من هيئة السوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت 

االستثمارية خدمات اإلدارة والتشغيل باإلضافة إلى خدمة التداول بسوق األسهم 

 السعودية 

صندوق أصول وبخيت الخاص 

 2لالستثمار 

إدارة وتشغيل الصندوق 

 وتقديم خدمة التداول 

لسوق املالية، تقدم له شركة أصول وبخيت صندوق استثماري مرخص من هيئة ا

االستثمارية خدمات اإلدارة والتشغيل باإلضافة إلى خدمة التداول بسوق األسهم 

 السعودية 

 بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت 
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم وعضو مجلس إدارة( ويستخدم 

الخدمات االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات 

االستثمارية كباقي عمالء الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول 

 على معاملة تفضيليه أو سعر تفضيلي(. 

 عبد الرحمن يحيي عبد هللا اليحيا
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم وعضو مجلس إدارة( ويستخدم 

الخدمات االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات 



  

 

 بيان العمليات  نوع التعاقد  اسم الجهة ذات العالقة

)بدون الحصول االستثمارية كباقي عمالء الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء 

 على معاملة تفضيليه أو سعر تفضيلي(. 

 خالد عبدالرحمن محمد املوس ى
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم وعضو مجلس إدارة( ويستخدم 

الخدمات االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات 

االستثمارية كباقي عمالء الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول 

 على معاملة تفضيليه أو سعر تفضيلي(. 

 يز السرحانوائل محمد عبدالعز 
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )عضو مجلس إدارة( ويستخدم الخدمات 

االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية 

كباقي عمالء الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة 

 ليه أو سعر تفضيلي(. تفضي

 اليحيايحيى  إبراهيم عبدالرحمن
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو الشركة وبنفس السعر املقدم للعم

 سعر تفضيلي(. 

 اليحياعبدهللا منصور يحيى 
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو 

 سعر تفضيلي(. 

 اليحياعبدهللا رعد يحيى 
ثمارية تقدم خدمات است

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )قريب لعضو مجلس إدارة( ويستخدم 

الخدمات االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات 

االستثمارية كباقي عمالء الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول 

 يلي(. على معاملة تفضيليه أو سعر تفض

 اليحيا يحيى الهنوف عبدالرحمن
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو 

 سعر تفضيلي(. 

 اليحيا يحيى سارة عبدالرحمن
استثمارية تقدم خدمات 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو 

 سعر تفضيلي(. 

 اليحيا يحيى غادة عبدالرحمن
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

لة تفضيليه أو الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معام

 سعر تفضيلي(. 



  

 

 بيان العمليات  نوع التعاقد  اسم الجهة ذات العالقة

 الخضيرعبدالرحمن عبدهللا عبدهللا 
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو 

 سعر تفضيلي(. 

 املوس ى عبدالرحمن محمد عبد املحسن
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو 

 سعر تفضيلي(. 

شركة مستقبل اإلبداع للوساطة 

  يةالرقم
 املالك واملؤسس للشركة 

٪ من قبل شركة اصول وبخيت االستثمارية، 100هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 

تتحمل شركة أصول وبخيت االستثمارية مبالغ وتكاليف التأسيس باإلضافة إلى 

 مصاريف ما قبل التشغيل بصفتها املالك الوحيد للشركة

 سيريس –شركة ار جي ون 
إدارة وتشغيل االستثمار 

 املشترك  

هي شركة استثمار مشترك تديرها شركة اصول وبخيت االستثمارية، وتم تأسيسها 

من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية بالنيابة عن عمالء االستثمار املشترك 

 )بصفتها مدير لالستثمار( 

 مالك شركة أصول وبخيت االستثمارية
خدمات استثمارية تقدم 

 مالء الشركةلع

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )مساهم( ويستخدم الخدمات االستثمارية التي 

تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية كباقي عمالء 

الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول على معاملة تفضيليه أو 

 سعر تفضيلي(.

كة أصول الرؤساء التنفيذيين لشر 

 وبخيت االستثمارية

خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )موظف بالشركة( ويستخدم الخدمات 

االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات االستثمارية 

ى معاملة كباقي عمالء الشركة وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول عل

 تفضيليه أو سعر تفضيلي(.

 اقارب أعضاء مجلس اإلدارة
خدمات استثمارية تقدم 

 لعمالء الشركة

عميل ضمن قاعدة عمالء الشركة )قريب لعضو مجلس إدارة( ويستخدم 

الخدمات االستثمارية التي تقدمها الشركة للعمالء. تقدم له الشركة الخدمات 

وبنفس السعر املقدم للعمالء )بدون الحصول االستثمارية كباقي عمالء الشركة 

 على معاملة تفضيليه أو سعر تفضيلي(.

 مساهمين شركة أصول املالية

اتفاقية االندماج بين 

أصول املالية ومجموعة 

 بخيت االستثمارية

اعتمادا على اتفاقية االندماج سددت شركة اصول وبخيت االستثمارية في عام 

املالية فاتورة قديمة صادرة من شركة تداول، نيابة عن مساهمي أصول  2021

حيث كجزء من اتفاقية االندماج، يتحمل كل طرف التزاماته الخاصة قبل تاريخ 

 االندماج.

 أعضاء مجلس اإلدارة
دارة إعضوية مجلس 

 الشركة

آالف ريال سعودي لكل  3بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة / اللجان يبلغ 

 عضو في االجتماع الواحد

أعضاء مجلس إدارة صندوق املعذر ريت 

 املستقلين
 إدارة الصندوق  

اعتمادا على شروط وأحكام الصندوق فإن مدير الصندوق )شركة اصول وبخيت 

 االستثمارية( تتحمل مصاريف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين 
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