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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر )االجتماع األول( 

16th Ordinary General Assembly (First Meeting) Agenda 

1 Vote on the Board of Directors’ report for the fiscal 

year ending on 31/12/20 12 . 
التصويت على تقرير مجلس االدارة للعام المالي المنتهي في 

 م.  31/12/2021
1 

2 Vote on the report of the Company’s auditor for the 

fiscal year ending on 31/12/20 12 . 
ابات الشركة للعام المالي  قرير مراجع حسالتصويت على ت 

 م 2021/ 31/12المنتهي في 
2 

3 Vote on the consolidated financial statements for the 

fiscal year ending on 31/12/20 12 . 

في  يالتصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنته

 م. 31/12/2021
3 

4 Vote on discharging the board members from 

liability for the fiscal year ending on 31/12/20 12 . 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن العام المالي  

 م. 2021/ 31/12المنتهي في 
4 

5 Vote on the appointment of the Company’s auditor 
from among the candidates, based on the Audit 
Committee’s recommendation, to examine, review 
and audit the financial statements for Q2, Q3, 
annual statements for the fiscal year 2022, and Q1  
of 2023, and determining their fees. 

لشركة من بين المرشحين االتصويت على تعيين مراجع حسابات 

جعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  ا ربناء على توصية لجنة الم

لي لماالعام ا نمة للربع الثاني والثالث والسنوية القوائم المالي 

 م وتحديد أتعابه. 2023م والربع االول لعام 2022

5 

6 Vote on authorizing the Board to pay semi-annual or 

quarterly dividends for the fiscal year 2202 , and 

setting the date of payment in accordance with the 

implementing rules and regulations of the 

Companies Law. 

رة بتوزيع أرباح مرحلية  التصويت على تفويض مجلس اإلدا 

  م  2022الي الم منصف سنوي أو ربع سنوي عن العابشكل 

قاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات  ستحاإليخ تحديد تارو

 نظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. الت 

6 

7 Vote on payment of SAR 2,713,860 as bonus to the 

board of directors for the fiscal year ending on 

31/12/2021. 

( لاير كمكافأة  2,713,860التصويت على صرف مبلغ )

ة عن العام المالي المنتهي في االدارألعضاء مجلس 

 م. 31/12/2021

7 

8 Vote on the business and contracts that took place 

between the company and Massat which has an 

indirect interest for the Chairman of the Board, Mr. 

Abdulsalam bin Abdulrahman Alaqeel, and the Vice 

Chairman of the Board, Eng. Saleh bin Muhammad 

Alhabib, as they are indirect owners and members 

of the Board of Directors of Buroj International, 

noting that the nature of the contract is purchasing a 

land located in Umm Jarfan neighborhood (Al Naqa 

Al Jadeed) southwest of Makkah Al Mukarramah, 

on the Fourth Ring Road (Rafa plan). The land total 

area is 127,434.10 square meters and the total value 

is 174,188,738 Riyals, knowing that there are no 

preferential terms in this contract. (Attachment). 

  وشركة  الشركةبين  تمتاألعمال والعقود التي على التصويت 

من رئيس   مصلحة غير مباشرة لكل تي توجد وال )ماسات(

س  مجل العقيل، ونائب رئيس عبدالسالم مجلس اإلدارة األستاذ

ن  شري مبا الحبيب، كونهم مالكين غير المهندس صالح اإلدارة

يعة  ا ان طب لمع مديري شركة بروج العالمية في مجلس  وأعضاء

  جرفان )النقا الجديد( شراء األرض الواقعة في حي أمقد الع

الرابع   على الطريق الدائري مكة المكرمة، جنوب غرب

  متر مربع 127,434.10اإلجمالية  )مخطط الرأفة،( ومساحتها

علما أنه ال توجد    لاير 174,188,738 وتبلغ القيمة االجمالية

 فق(. شروط تفضيلية في هذا العقد. )مر
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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر )االجتماع األول( 

16th Ordinary General Assembly (First Meeting) Agenda 

9 Vote on the transactions and contracts (management 

contract) that took place between the Company and 

Hayat Real Estate Co. (associate company), in 

which the Vice Chairman of the Board, Engineer/ 

Saleh Bin Muhammad Alhabib, has an indirect 

interest as a member of the board of Hayat Real 

Estate Company. Also, the board member, Mr. 

Hathal bin Saad Alutaibi, has an indirect interest as 

a member of the board of Hayat Real Estate Co. 

According to the contract, the Company will 

manage Hayat Mall Center and charge Hayat Real 

Estate Co its prorated share of direct general and 

administrative expenses related to the management 

of the Center, without any extra charges or fees. The 

term of the contract is five calendar years 

commencing from 2/8/2020G, which is 

automatically renewable. The total amounts charged 

to Hayat Real Estate Co. being its share of direct 

general and administrative expenses related to the 

management of this center during 2021 stood at 

SAR 6,734,247 No preferential terms in this 

contract. (attached). 

وشركة  بين الشركة  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على 

اإلدارة( والتي لنائب رئيس ة(،)عقد  )شركة شقيق الحياة العقارية

  غيرمصلحة   مجلس اإلدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب 

  باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية ،مباشرة فيها 

مجلس اإلدارة االستاذ/   ووتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعض

في شركة    إدارةي باعتباره عضو مجلس د العتيب عسهذال بن 

لمأ بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة  ة العقارية، عالحيا

مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من  

المصروفات المباشرة العمومية واإلدارية المتعلقة بإدارة هذا  

ك، ومدة  لدون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذ المركز، وذلك

،  ويتجدد تلقائيام  2020/ 2/8العقد خمسة سنوات ميالدية تبدأ من 

وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية  

مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية واإلدارية  

 غبمبل 2021المتعلقة بإدارة هذا المركز خالل عام 

د شروط تفضيلية  ه ال توجن لاير سعودي، علما أ  6,734,247  

 في هذا العقد. )مرفق(. 

9 

10 Vote on the transactions and contracts to be entered 

between the Company and Hayat Real Estate Co. 

(associate company), in which the Vice Chairman of 

the Board Eng. Saleh bin Muhammad Alhabib, as a 

member of the Board of Directors of Hayat Real 

Estate Company, has an indirect interest as a 

member of the board of Hayat Real Estate Co. Also, 

Mr. Hathal bin Saad Alutaibi, has an indirect 

interest as a member of the board of Hayat Real 

Estate Co.  According to the contract, Alandalus 

Property will manage, operate, and lease out the 

commercial center of the Company in Riyadh, 

“Hayat Mall”, in return for specific fees set out in 

the contract (certain percentages of the Mall’s total 

income and the amounts collected from the tenants). 

The term of the contract is from 01/01/2022 to 

31/12/2022, which is renewable automatically. The 

total amounts due to Alandalus Property Co. in 

2021G for management, operation and leasing 

services stood at SR 6,168,020. No preferential 

terms in this contract. (attached). 

وشركة  األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة التصويت على 

مجلس اإلدارة   والتي لنائب رئيس  الحياة العقارية )شركة شقيقة(

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة  

باعتباره فيها  رةمباش غيرة، مصلحة  في شركة الحياة العقاري 

وتوجد كذلك مصلحة   .س في شركة الحياة العقاريةعضو مجل 

غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ هذال بن سعد العتيبي 

ة الحياة العقارية، علمأ بأن  باعتباره عضو مجلس في شرك

بموجبه شركة االندلس العقارية بإدارة وتشغيل  طبيعة العقد تقوم 

اض والمسمى بـ “  لتجاري التابع للشركة في الري تأجير المركزاو

نسب محددة من  مقابل أتعاب محددة في العقد ) حياة مول” 

( ومدة  إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين 

لقائيا ويتجدد ت ( 2022/ 31/12حتى  2022/ 01/01من )لعقد ا 

العقارية  شركة األندلس  وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة ل  ،

والتأجير مبلغ   قاء خدمات اإلدارة والتشغيلم ل 2021خالل العام 

لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في    6,168,020وقدره 

   هذا العقد. )مرفق(.
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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر )االجتماع األول( 

16th Ordinary General Assembly (First Meeting) Agenda 

11 Vote on the business and contracts that took place 

between the Company and Imtiaz Arabia Company 

(Renewal of Contract), in which the Chairman of 

the Board, Mr. Abdulsalam bin Abdulrahman 

Alaqeel, has a direct interest, being the Chairman of 

the Board of Directors of Imtiaz Arabia Company 

and an indirect owner therein, pursuant to which, 

Imtiaz Arabia Company rents a showroom with an 

area of 321 sqm. at Alandalus Mall in Jeddah, which 

is one of assets of AlAhli Real Estate Fund (REIT 

1), which the Company owns 68.73% of its units. 

The renewal period is from 15/01/2019 to 

14/01/2022 and the total rent for all years of the 

contract is SAR 1,444,500. There are no preferential 

terms in this contract. (Attached). 

وشركة  بين الشركة  التي تمت األعمال والعقودالتصويت على 

اإلدارة   سلوالتي لرئيس مج )تجديد العقد( امتياز العربية

م بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها  عبدالسال /ذاألستا

بية ومالك متياز العرفي شركة ا دارةرئيس مجلس اإل باعتباره 

رضا  ها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معاشر في ب غير م

( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل  2م321بمساحة ) 

 والذي تمتلك 1ي األهلي ريت ر اأحد أصول الصندوق العق

% من وحداته، فترة التجديد هي من   68.73الشركة نسبة  

وقيمة األجرة اإلجمالية   م2022/ 14/01م حتى 15/01/2019

، علما أنه ال توجد  لاير1,444,500 سنوات العقد هي  ن كاملع

 )مرفق(. شروط تفضيلية في هذا العقد.  

11 

12 Vote on the business and contracts that took place 
between the Company and Imtiaz Arabia Company, 
in which the Chairman of the Board of Directors, 
Mr. Abdul Salam bin Abdulrahman Alaqeel, has a 
direct interest, as being the Chairman of Imtiaz 
Arabia Company and an indirect owner therein, 
pursuant to which, Imtiaz Arabia Company rents a 
showroom with an area of (218 sqm at Alandalus 
Mall in Jeddah, which is one of the assets of AlAhli 
Real Estate Fund (REIT 1), which the Company 
owns 68.7% of its units. The contract term is from 
15/04/2021 to 14/04/2023. The total rent for all 
years of the contract is SAR872,000. There are no 
preferential terms in this contract. (Attached). 

ة وشركة  كربين الش التي تمت األعمال والعقودلى صويت عالت 

/ عبدالسالم  األستاذيس مجلس اإلدارة ، والتي لرئ ةامتياز العربي 

رئيس بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره 

فيها،  في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر دارةمجلس اإل

  218ضا بمساحة )بية معرويتمثل باستئجار شركة امتياز العر

أصول   ل في جدة الذي يمثل أحدو م( في مركز األندلس 2م

والذي تمتلك الشركة نسبة   1وق العقاري األهلي ريت  الصند

م حتى  15/4/2021من وحداته، فترة العقد )من %( 68.7)

سنوات العقد   م(، وقيمة األجرة اإلجمالية عن كامل14/4/2023

ذا  شروط تفضيلية في ه ، علما أنه ال توجدلاير872,000 هي 

 . ()مرفقالعقد. 

12 

13 Vote on the business and contracts that took place 
between the Company and Imtiaz Arabia Company, 
in which the Chairman of the Board of Directors, 
Mr. Abdul Salam bin Abdulrahman Alaqeel, has a 
direct interest, as being also the Chairman of Imtiaz 
Arabia Company and an indirect owner therein, 
pursuant to which, Imtiaz Arabia Company rents a 
showroom with an area of 105 sqm at Alandalus 
Mall in Jeddah, which is one of assets of AlAhli 
Real Estate Fund (REIT 1), which the Company 
owns 8.73% of its units. The contract term is from 
01/02/2022 to 31/01/2025. The total rent for all 
years of the contract is SAR 819,000. There are no 
preferential terms in this contract. (Attached). 

وشركة  بين الشركة  التي تمت األعمال والعقودالتصويت على 

عبدالسالم   /األستاذ، والتي لرئيس مجلس اإلدارة ةامتياز العربي 

رئيس بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره 

في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها،  دارةمجلس اإل

  105ا بمساحة )ضرعز العربية مويتمثل باستئجار شركة امتيا

أصول   ي جدة الذي يمثل أحدندلس مول ف( في مركز األ2م

والذي تمتلك الشركة نسبة   1الصندوق العقاري األهلي ريت  

م حتى  1/2/2022)( من وحداته، فترة العقد من 68.73)%

م(، وقيمة األجرة اإلجمالية عن كامل سنوات العقد  31/1/2025

ة في هذا  شروط تفضيلي  توجد ما أنه ال، عل لاير  819,000هي

 )مرفق(.  .العقد
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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر )االجتماع األول( 

16th Ordinary General Assembly (First Meeting) Agenda 

14 Vote on the business and contracts that took place 
between the Company and Imtiaz Arabia Company, 
in which the Chairman of the Board of Directors, 
Mr. Abdul Salam bin Abdulrahman Alaqeel, has a 
direct interest, as being the Chairman of Imtiaz 
Arabia Company and an indirect owner therein, 
pursuant to which, Imtiaz Arabia Company rents a 
showroom with an area of (218 sqm at Alandalus 
Mall in Jeddah, which is one of the assets of AlAhli 
Real Estate Fund (REIT 1), which the Company 
owns 68.7% of its units. The contract term is from 
15/03/2021 to 14/03/2024. The total rent for all 
years of the contract is SAR891,000. There are no 
preferential terms in this contract. (Attached). 

ة وشركة  كربين الش التي تمت داألعمال والعقوالتصويت على 

/ عبدالسالم  األستاذيس مجلس اإلدارة ، والتي لرئ ةي امتياز العرب 

رئيس رحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره لدابن عب 

في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها،  دارةمجلس اإل

  135ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضا بمساحة )

أصول   حدل في جدة الذي يمثل أو م( في مركز األندلس 2م

سبة  ن ة والذي تمتلك الشرك 1وق العقاري األهلي ريت  الصند

م حتى 2021/ 15/03من وحداته، فترة العقد )من %( 68.7)

م(، وقيمة األجرة اإلجمالية عن كامل سنوات  14/03/2024

ي  ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية فلاير891,000 العقد هي 

 . ()مرفقهذا العقد. 

14 

15 Vote on the business and contracts that took place 
between the Company and Global health and beauty 
company, in which the vice-chairman of the board, 
Eng. Saleh bin Mohammad Alhabib, has a direct 
interest as being a director at Global health and 
beauty company, and an indirect owner therein, 
pursuant to which, Global health and beauty 
company rents a showroom with an area of 206 
sqm. at Alandalus Mall in Jeddah, which is one of 
the assets of AlAhli Real Estate Fund (REIT 1), 
which the Company owns 68.73% of its units. The 
contract term is from 01/05/2021 - 30/4/2022. The 
total rent for all years of the contract is SAR 
515,000. There are no preferential terms in this 
contract. (Attached). 

الشركة  شركة وبين الالتي تمت األعمال والعقود التصويت على 

، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة  العالمية للصحة والجمال

بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها   صالح /المهندس

الشركة العالمية للصحة  يرين في دمه عضو مجلس رباباعت 

الشركة ل باستئجار يتمث ، ومالك غير مباشر فيها، ووالجمال

( في مركز  2م  206معرضا بمساحة ) العالمية للصحة والجمال

األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري  

( من 68.73لك الشركة نسبة )% والذي تمت  1األهلي ريت 

م(  30/4/2022م حتى 5/2021/ 1فترة العقد من ) اته،دوح

لاير، علما أنه ال توجد   515,000العقد هي وقيمة األجرة عن 

 (. شروط تفضيلية في هذا العقد. )مرفق

15 

16 Vote on the business and contracts that took place 

between the Company and International Pharmacies 

Company, in which the vice-chairman of the board, 

Eng. Saleh bin Mohammad Alhabib, has a direct 

interest, as being also a director of International 

Pharmacies Company and an indirect owner therein, 

pursuant to which, International Pharmacies 

Company rents a showroom with an area of 350 

sqm at Tilal Center in Riyadh, which is owned by 

the Company. The contract term is from 01/04/2021 

to 31/03/2022, The total rent the renewal term is 

SAR 385,000. There are no preferential conditions 

in this contract. (Attached). 

بين الشركة وشركة   التي تمت قودالعواألعمال  التصويت على 

  /المهندسالصيدليات العالمية، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

اشرة فيها باعتباره عضو بن محمد الحبيب، مصلحة مب صالح 

في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر  مجلس مديرين

العالمية معرضا   ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات فيها،

في مركز تالل سنتر الواقع في الرياض،  ( 2م 350بمساحة ) 

حتى    01/04/2021) والعائد للشركة، فترة العقد هي من  

د عن المدة المجددة هي  م(، وقيمة العق31/03/2022

لاير، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا   (385,000)

 العقد. )مرفق(. 
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 جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر )االجتماع األول( 

16th Ordinary General Assembly (First Meeting) Agenda 

17 Vote on delegating the power of the Ordinary 
General Assembly under Paragraph (1) of Article 71 
of the Companies Law to the Board of Directors for 
one year from the date of the Ordinary General 
Assembly’s approval until the end of the term of the 
concerned Board of Directors, whichever is earlier, 
subject to the terms set out in the implementing 
rules and regulations of the Companies Law 
applicable to listed joint stock companies. 

امة  التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية الع

ادية  المادة الح( من 1ي الفقرة )العادية بالترخيص الوارد ف

ام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة  نظ نوالسبعون م

لس االدارة  العادية أو حتى نهاية دورة مججمعية العامة ال

بق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط  أسالمفوض أيهما 

نفيذاً لنظام الشركات الخاصة  التنظيمية الصادرة ت  واإلجراءات

 . لمدرجة شركات المساهمة اب 

17 

18 Vote on engagement by the Chairman, Mr. 

Abdulsalam bin Abdulrahman Alaqeel, in a business 

that is competitive to that of the Company 

(Attached). 

الم  عبدالسمجلس اإلدارة األستاذ/  رئيس شتراكاتصويت على ال

 الشركة. )مرفق(.  عمل منافس لنشاط في بن عبدالرحمن العقيل 

18 

19 Vote on engagement by vice chairman, Eng. Saleh 

bin Mohammad Alhabib in a business that is 

competitive to that of the Company (Attached). 

 

  / المهندسمجلس اإلدارة   نائب رئيس شتراكاالتصويت على 

لشركة.  مل منافس لنشاط افي عصالح بن محمد الحبيب 

 )مرفق(.  

19 

20 Vote on engagement by board member, Mr. Ahmad 
bin Abdulrahman Almousa, in a business that is 
competitive to that of the Company (Attached). 

أحمد بن ستاذ/ عضو مجلس اإلدارة األ شتراكاالتصويت على 

 ركة. )مرفق(.  منافس لنشاط الش في عملالرحمن الموسى بدع

20 

21 Vote on engagement by board member, Mr. 
Mohammad Abdulmohsen Alzakari, in a business 
that is competitive to that of the Company 
(Attached). 

محمد بن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  شتراكاالتصويت على 

 كة. )مرفق(.  منافس لنشاط الشرفي عمل لمحسن الزكري عبدا

21 

22 Vote on engagement by board director, Mr. Hathal 

bin Saad Alutaibi, in a business that is competitive 

to that of the Company. (Attached). 

هذال بن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  شتراكاالتصويت على 

 (.  الشركة. )مرفق اطفي عمل منافس لنشي سعد العتيب 

22 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي 
  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األعمال والعقود التي لعضو مجلس اإلدارة مصلحة فيها  
 وتقرير المراجع الخارجي المستقل

 

 

  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن العام المالي 
 المنتهي في 31 ديسمبر 2021

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال المنافسة 
 

 

  



  
 
 
 
 

،  ةكاشتراك بعض أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال من شأنها منافسة الشر
نشاط الذي تزاوله وع الفر أو منافستها في أحد  

 

 الشركة ذات العالقة  

صفة العضو في الشركة ذات  
 العالقة  

 هل تنافس أعمال الشركة   طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة  
عضو مجلس  
 إدارة / مدير 

ك )ملكية  مال
 مباشرة(  

 األستاذ / عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل   - 1

 وجد منافسة  ت ، نعم عقارية نعم نعم شركة كنان الدولية للتطوير العقاري 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة اصالة القابضة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة بروج العاملية

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم ستقبل املحدودة شركة اسواق امل

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة االسواق املتطورة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم بل قتشركة منازل املس

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة خماسية طابة 

 افسة  نعم، توجد من عقارية نعم نعم   شركة خماسية طيبة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة صروح املراكز

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم القابضة شركة هامات 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم للتطوير التجاري  شركة جرير

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم افراس العربية املحدودة  شركة

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم ربية ن العروبي شركة

 محمد الحبيبالمهندس / صالح     - 2

 نعم، توجد منافسة   ةيارعق نعم نعم القابضة وأوالدهالحبيب عبدالعزيز  محمدشركة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية ال نعم ة اريقعاللحياة اشركة 

 منافسة  توجد نعم،  عقارية نعم نعم قارية العمحمد الحبيب شركة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة االسواق املتطورة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة الجوهرة الكبرى 

   نعم، توجد منافسة عقارية نعم نعم زملراكشركة صروح ا

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم القابضة شركة هامات 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة منافع األندلس 

 نعم، توجد منافسة   عقارية ال نعم شركة بروج العاملية

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة نجوم عالية  

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم العقاري   الحبيب التطويرلح صاشركة 

 سة  نعم، توجد مناف  عقارية نعم نعم العقاري  لالستثمارالحبيب صالح شركة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة قوائم التنمية العقارية 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة أصالة املراكز 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم الشمالية شركة أبحر 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم املراكز عراقةشركة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم ية  شركة جواهر الغرب

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة املاسة الخضراء 

   نعم، توجد منافسة عقارية نعم نعم ات العقارية سما شركة

 جد منافسة  نعم، تو  عقارية نعم نعم ستثمار العقارية الدولية اال  شركة

 عبدالرحمن الموسى  نب أحمد / األستاذ  - 3

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم شركة عبدالرحمن عبدهللا املوس ى القابضة 

 نعم، توجد منافسة   عقارية نعم نعم من عبدهللا املوس ى وأوالدة شركة عبدالرح



  
 
 
 
 

،  ةكاشتراك بعض أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال من شأنها منافسة الشر
نشاط الذي تزاوله وع الفر أو منافستها في أحد  

 الشركة ذات العالقة  

صفة العضو في الشركة ذات  
 العالقة  

 هل تنافس أعمال الشركة   طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة  
عضو مجلس  
 إدارة / مدير 

ك )ملكية  مال
 مباشرة(  

 منافسة   نعم، توجد ةعقاري ال نعم ة تنمية العقار والسياحة شرك

 الزكري  عبد المحسنستاذ / محمد بن األ  - 4

 . جد منافسةنعم، تو  عقارية نعم نعم شركة الزكري القابضة 

 نعم، توجد منافسة  عقارية نعم نعم القابضة استثمارات عزام  شركة

 م، توجد منافسة نع عقارية نعم نعم مشاريع ضمان العقارية  شركة

 األستاذ / هذال بن سعد العتيبي - 5

 . نعم، توجد منافسة عقارية ال نعم شركة صروح املراكز

 نعم، توجد منافسة   ةعقاري ال نعم شركة االسواق املتطورة 

 ة  نعم، توجد منافس عقارية ال نعم الحياة العقارية كة شر 

 . نافسةنعم، توجد م عقارية ال نعم الجوهرة الكبرى  شركة

 نعم، توجد منافسة   عقارية ال نعم ماسات العقارية  شركة

 ة  نعم، توجد منافس عقارية ال نعم منافع األندلس  شركة
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