






 

 

 بنود تعامالت األطراف ذوي العالقة

 
 

 2 من 1 صفحة

 

شركة محمد بن والتي ستتم بين البنك و (جهاز صراف آليموقع ايجار )المتمثلة في التصويت على األعمال والعقود  :(13البند )

عضو مجلس إدارة مصلحة فيها باعتباره  السبيعياألستاذ/ ناصر بن محمد و مجلس اإلدارة التي لعضو ،عي واوالدهيابراهيم السب

عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي انت م ك2016في العام  عة التعامالتعلمًا بأن طبيوالترخيص بها لعام قادم،  ،وشريك فيها بالشركة

وال توجد شروط تفضيلية في هذه م(، 02/07/2025م إلى 03/07/2015ريال سنويًا )فترة العقد من  100,000مدينة الرياض، بمبلغ ب

 األعمال والعقود. 
 

شركة محمد بن ابراهيم والتي ستتم بين البنك و (مركز انجاز ايجار)المتمثلة في التصويت على األعمال والعقود  (:14البند )

 مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعيوالتي لعضو مجلس اإلدارة  ،عي واوالدهيالسب

فرع الخالدية الجنوبية مركز انجاز  عقد ايجارم كانت 2016في العام  عة التعامالتبأن طبي، والترخيص بها لعام قادم، علمًا وشريك فيها

وال توجد شروط تفضيلية في هذه  م(،04/12/2026م إلى 05/12/2016من )فترة العقد ريال سنويًا  174,790 ، بمبلغمدينة الدمام –

 األعمال والعقود. 
 

شركة محمد بن ابراهيم والتي ستتم بين البنك و (مركز انجاز ايجار)المتمثلة في التصويت على األعمال والعقود  (:15البند )

 مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والتي لعضو مجلس اإلدارة عي واوالدهيالسب

 -الصناعية الثانية مركز انجاز  عقد ايجارم كانت 2016في العام  عة التعامالت، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيوشريك فيها

توجد شروط تفضيلية في هذه وال م(، 05/04/2026م إلى 06/04/2016من  )فترة العقدريال سنويًا  472,000 بمبلغ الرياض،مدينة 

 األعمال والعقود.
 

شركة خالد عبدالعزيز والتي ستتم بين البنك و (ايجار معرض ومكتبين)المتمثلة في التصويت على األعمال والعقود  (:16البند )

مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة  األستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن، والتي لعضو مجلس اإلدارة المقيرن وأوالده القابضة

بالدور ( 2عقد ايجار المعرض رقم ) م كانت2016في العام  عة التعامالتوالترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبي ،ومالك لها الشركة

ريال سنويًا )فترة  2,376,000بمبلغ ، بطريق الملك فهد بمدينة الرياض )برج سمارت( هوالواقع( 104(، )103و المكتبين رقم )األرضي 

وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال ، المؤجرة لشركة البالد لالستثمار ،م(31/12/2017م إلى 01/01/2013العقد من 

 والعقود.
 

شركة خالد عبدالعزيز المقيرن المتمثلة في )ايجار مكتبين( والتي ستتم بين البنك والتصويت على األعمال والعقود  (:17البند )

مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة  األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن، والتي لعضو مجلس اإلدارة وأوالده القابضة

 (102، )(101المكتبين رقم ) عقد ايجارم كانت 2016في العام  عة التعامالتومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبي

م إلى 08/08/2016  من )فترة العقدريال سنويًا  1,168,200بمبلغ ،  بطريق الملك فهد بمدينة الرياض )برج سمارت( هوالواقع

 ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.المؤجرة لشركة البالد لالستثمار، م(31/12/2019
 

لسيد/ عبدالرحمن بن صالح ا( والتي ستتم بين البنك ومركز انجاز ايجارالمتمثلة في )التصويت على األعمال والعقود  (:18البند )

، والترخيص بها لعام مالك العقارابن خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره األستاذ/ والتي لعضو مجلس اإلدارة الراجحي 

)فترة ريال سنويًا  150,000 بمبلغ الخفجي، محافظة  – مركز انجاز ايجارعقد م كانت 2016في العام  عة التعامالتقادم، علمًا بأن طبي

 ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.م(10/04/2020م إلى 11/04/2010من  العقد

 



 

 

 بنود تعامالت األطراف ذوي العالقة

 
 

 2 من 2 صفحة

 

والتي ستتم بين البنك وشركة المراكز العربية  مواقع صراف آلي()ايجارات  المتمثلة فيالتصويت على األعمال والعقود  (:19البند )

والترخيص بها  ،لشركةلالتنفيذي الرئيس  مصلحة فيها باعتبارهخالد بن سليمان الجاسر  األستاذ/المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة 

في بعض مدن  اف آليصراجهزة موقع ( 26ات عدد )ايجار ودعقم كانت 2016في العام  عة التعامالتلعام قادم، علمًا بأن طبي

وال توجد شروط تفضيلية في  م(،15/05/2018م إلى 09/07/2013ود من )فترة العقريال سنويًا   2,792,400المملكة، بمبلغ إجمالي 

 هذه األعمال والعقود.
 

شركة عبدالله ابراهيم و والتي ستتم بين البنك (البالدبنك ايجار موقع فرع ) المتمثلة فيالتصويت على األعمال والعقود  (:20البند )

م 01/01/2016من )خالل فترة عضويته  األستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعيوالتي لعضو مجلس اإلدارة السابق  السبيعي العقارية

في العام  عة التعامالتوالترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبي ،الشركة مالكمصلحة فيها باعتباره أبن  (م16/04/2016وحتى 

م إلى 13/11/2014ريال سنويًا )فترة العقد من  2,090,600الخبر، بمبلغ مدينة  –العقربية عقد ايجار موقع فرع البالد م كانت 2016

 (، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.م12/11/2024
 

عبدالله بن فرع البالد( والتي ستتم بين البنك والسيد/ عقد ايجار موقع المتمثلة في )التصويت على األعمال والعقود  (:21البند )

خالل فترة عضويته )من  األستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعيوالتي لعضو مجلس اإلدارة السابق  السبيعيبن محمد إبراهيم 

 عة التعامالتوالترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبي ،م( مصلحة فيها باعتباره أبن مالك العقار16/04/2016م وحتى 01/01/2016

ريال سنويًا )فترة العقد من  650,000المدينة المنورة، بمبلغ  - عقد ايجار موقع فرع البالد سلطانةم كانت 2016في العام 

 وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.م(، 31/03/2017م إلى 01/04/2005
 

السيد عبدالرحمن بن ( والتي ستتم بين البنك ومركز انجاز عقد ايجار)المتمثلة في التصويت على األعمال والعقود  (:22البند )

م 2016والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعامالت في العام  ،عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين

وال (، م08/08/2025م إلى 09/08/2015من  )فترة العقدريال سنويًا  180,000 بمبلغ مدينة ينبع، -الرئيسي  مركز انجاز عقد ايجار كانت

 توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
 

ن بن والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحم( البالدبنك عقد ايجار فرع المتمثلة في )التصويت على األعمال والعقود  (:23البند )

م 2016عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعامالت في العام 

وال م(، 31/05/2025م إلى 01/06/2015من  )فترة العقدريال سنويًا  400,000 بمبلغ مدينة بريدة، -الخبيب  عقد ايجار فرع البالد كانت

 تفضيلية في هذه األعمال والعقود.توجد شروط 
 

( والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن البالدبنك عقد ايجار فرع )المتمثلة في التصويت على األعمال والعقود  (:24البند )

م 2016العام  عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعامالت في

م(، 14/09/2025م إلى 15/09/2010من  )فترة العقدريال سنويًا  500,000 بمبلغ مدينة الدمام، -الرئيسي  عقد ايجار فرع البالد كانت

 وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
 


