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 الشركة ذات العالقة 

صفة العضو في الشركة ذات 

 العالقة 
 هل تنافس أعمال الشركة  طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة 

عضو مجلس 

 إدارة / مدير

مالك )ملكية 

 مباشرة( 
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شركة محمد بن 

عبدالعزيز الحبيب 

 واوالده القابضة

  نعم، توجد منافسة  استثمار وتطوير األراضي والبناء عليها نعم نعم

شركة محمد عبدالعزيز 

الحبيب وشركاؤه 

 لالستثمار العقاري

 ال نعم
العقارات و االراضي والعقارات تملك 

 وتطويرها واستثمارها.
 نعم توجد منافسة .

 ال نعم شركة أصالة القابضة

مقاوالت عامة للمباني وصيانة المباني، 

وشراء األراضي إلقامة مباني عليها 

 واستثمارها.

 نعم توجد منافسة .

شركة مجموعة سليمان 

الحبيب للخدمات الطبية 

 القابضة

 نعم نعم

اقامة وإدارة المستشفيات الطبية 

شراء االراضي  –والمستوصفات 

 –واقامة المباني عليها واستثمارها 

تجارة الجملة في األدوية 

 والمستحضرات واالجهزة الطبية

 نعم، توجد منافسة .
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الزكري للصناعة 

 والتجارة
 نعم نعم

شراء األراضي وتطويرها وإقامة 

المباني عليها واستثمارها بالبيع أو 

التأجير أو التقسيط لصالح الشركة 

وأعمال المقاوالت العامة للمباني 

 وتشغيل العقارات وتسويقها.

 نعم، توجد منافسة .

 نعم تطوير عقاري  نعم ال كنان للتجارة 

 نعم تطوير عقاري  نعم ال  الرياض للتعمير 

 نعم تطوير عقاري  نعم ال طيبة القابضة 

 نعم  تطوير عقاري نعم ال جبل عمر 
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 نعم نعم شركة حرمة الوطنية 

االستثمار العقاري بشراء واستثمار 

األراضي والعقارات إما بتأجيرها أو 

بيعها  وإدارة وتشغيل المدن والمرافق 

العامة والخاصة والمقاوالت المعمارية 

 والمدنية.

 نعم، توجد منافسة .

 نعم نعم شركة وادي حرمة  

االستثمار العقاري بشراء واستثمار 

االراضي والعقارات اما بتأجيرها او بيعها 

وادارة وتشغيل المدن والمرافق العامة 

 نعم، توجد منافسة .



 الشركة ذات العالقة 

صفة العضو في الشركة ذات 

 العالقة 
 هل تنافس أعمال الشركة  طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة 

عضو مجلس 

 إدارة / مدير

مالك )ملكية 

 مباشرة( 

والخاصة والمقاوالت المعمارية والمدنية 

والميكانيكية والكهربائية وأعمال 

 . االنشاءات والصيانة

شركة كنان الدولية 

 للتطوير العقاري 
 نعم نعم

شراء واستئجار االراضي إلقامة المباني 

عليها واستثمارها بالبيع او االيجار 

بالنقد أو التقسيط وخدمات والتسويق 

للغير واعمال المقاوالت العامة والترميم 

واعمال الحفر للمباني العامة والسكنية 

السياحية والشقق والفنادق والمنتجعات 

والمطاعم واإلنشاء والهدم واالعمال 

 الميكانيكية.

 نعم، توجد منافسة .

شركة جرير للتطوير 

 التجاري
 نعم نعم

إدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء 

وتملك العقار لصالح الشركة ومقاوالت 

عامة للمباني وصيانة المباني والطرق 

صرف والسدود وأعمال المياه وال

الصحي واألعمال الكهربائية 

والميكانيكية وإقامة وإدارة وصيانة 

المستشفيات والمستوصفات والمرافق 

 الصحية.

 نعم، توجد منافسة .

 ال نعم شركة أصالة القابضة

مقاوالت عامة للمباني وصيانة المباني 

السكنية والتجارية واألعمال الكهربائية 

والميكانيكية وخدمات التصدير 

والتسويق للغير وشراء األراضي إلقامة 

المباني عليها واستثمارها بالبيع أو 

 التأجير لصالح الشركة.

 نعم، توجد منافسة .

 نعم نعم شركة اسواق المستقبل

مقاوالت عامة للمباني وصيانة المباني 

واألعمال الكهربائية والميكانيكية 

والتصدير والتسويق للغير وشراء 

مباني عليها األراضي إلقامة 

واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح 

 الشركة.

 نعم، توجد منافسة .

 21شركة سنشري 

 السعودية
 نعم نعم

شراء األراضي إلقامة مباني عليها 

واستثمار هذه االراضي بالبيع او 

اإليجار لصالح الشركة ادارة وصيانة 

وتطوير العقار لحساب الشركة وشراء 

لشركة وتشغيل وتملك العقار لحساب ا

المباني والمنشآت واالعمال الكهربائية 

وتوريد ونقل وتوزيع الطاقة وتمديد 

شبكات الري وتنسيق الحدائق واالعمال 

الميكانيكية والتكييف والتبريد ومحطات 

 الضخ والتنقية وتنفيذ عقود مقاوالت.

 نعم، توجد منافسة .

 نعم نعم  شركة خماسية طابة

التحتية والطرق والمباني مقاوالت عامة للبنية 

)اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم للمباني 

العامة واألبراج والمراكز الفندقية والسكنية 

 نعم، توجد منافسة .



 الشركة ذات العالقة 

صفة العضو في الشركة ذات 

 العالقة 
 هل تنافس أعمال الشركة  طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة 

عضو مجلس 

 إدارة / مدير

مالك )ملكية 

 مباشرة( 

والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية( 

وتطوير األراضي بإقامة مباني عليها 

واستثمارها بالشراء أو البيع أو اإليجار لصالح 

 الشركة.

 نعم نعم  ركة خماسية طيبةش

مقاوالت عامة للبنية التحتية والطرق 

والمباني )اإلنشاء واإلصالح والهدم 

والترميم للمباني العامة واألبراج 

والمراكز الفندقية والسكنية والتجارية 

والحدائق والمنشآت الترفيهية( وتطوير 

األراضي بإقامة مباني عليها 

أو اإليجار واستثمارها بالشراء أو البيع 

 لصالح الشركة.

 نعم، توجد منافسة .

 نعم ال  شركة افراس العربية 

مقاوالت عامة للبنية التحتية والطرق 

والمباني )اإلنشاء واإلصالح والهدم 

والترميم للمباني العامة واألبراج 

والمراكز الفندقية والسكنية والتجارية 

والحدائق والمنشآت الترفيهية( وتطوير 

بإقامة مباني عليها األراضي 

واستثمارها بالشراء أو البيع أو اإليجار 

 لصالح الشركة.

 نعم، توجد منافسة .

شركة جرير 

 لالستثمارات التجارية
 ال نعم

شراء األراضي إلقامة المباني عليها 

واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح 

الشركة ومقاوالت عامة للمباني وصيانة 

والمياه المباني والطرق والسدود 

والصرف الصحي واألعمال الكهربائية 

والميكانيكية وصيانة وإصالح األجهزة 

االلكترونية والكهربائية والمعدات 

واألجهزة المكتبية وصيانة أجهزة 

الحاسب اآللي واالستيراد والتسويق 

 للغير.

 نعم، توجد منافسة .

 . نعم، توجد منافسة القطاع العقاري ال نعم شركة صروح المراكز
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شركة عبد الرحمن 

 عبدهللا الموسى القابضة
 نعم نعم

شراء وبيع األراضي والعقارات  

وتطويرها وبيعها وإقامة المباني السكنية 

والتجارية والصناعية والتعليمية وإقامة 

وبيع وشراء وصيانة المراكز الترفيهية 

 والسياحة.  

 نعم، توجد منافسة .

شركة عبد الرحمن 

 الموسى وأوالده  
 نعم نعم

مقاوالت عامة للمباني وتركيب وصيانة 

المصاعد وإدارة وتشغيل المستشفيات 

والمراكز الطبية وصيانة وإصالح 

 الطرق. 

 نعم، توجد منافسة .

 ال نعم شركة روبين العربية 

مقاوالت عامة للمباني وصيانة المباني 

السكنية والتجارية واألعمال الكهربائية 

والميكانيكية واالستيراد والتصدير وشراء 

في مشاريع الشركة ال تزال  إال أن –نعم 

 مرحلة اإلنشاء .



 الشركة ذات العالقة 

صفة العضو في الشركة ذات 

 العالقة 
 هل تنافس أعمال الشركة  طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة 

عضو مجلس 

 إدارة / مدير

مالك )ملكية 

 مباشرة( 

االراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها 

بالبيع أو االيجار وإدارة وصيانة وتطوير 

 المجمعات التجارية والسكنية.  

 

شركة تنمية العقار 

 والسياحة 
 ال نعم

مقاوالت عامة للمباني وأعمال تركيب 

المباني الحديدية واألعمال الكهربائية 

والميكانيكية وإقامة وصيانة الفنادق والشقق 

المفروشة والمراكز الترفيهية لصالح الشركة 

 واإليواء السياحي. 

 نعم، توجد منافسة .

 ال نعم الضيافة شركة مهد

مقاوالت عامة للمباني وأعمال البناء 

المعدنية وإقامة وصيانة المراكز 

الترفيهية والفنادق والقرى السياحية   

وشراء االراضي إلقامة مباني عليها 

واستثمارها بالبيع أو التأجير واإلدارة 

وتشغيل المراكز الترفيهية وتجارة 

الجملة والتجزئة في السجاد واألثاث 

المكتبي وتأثيث الفنادق والقرى السياحة 

 واإليواء السياحي.

 نعم، توجد منافسة .

 ال نعم شركة درة السياحة 

مقاوالت عامة للمباني وأعمال البناء 

المعدنية وإقامة وإدارة وصيانة المراكز 

الترفيهية والفنادق والقرى السياحية 

وشراء األراضي إلقامة مباني عليها 

بالبيع أو اإليجار لصالح واستثمارها 

الشركة وصيانة ونظافة المباني السكنية 

والتجارية والحدائق والمنتزهات 

 واإليواء السياحي.

 

 نعم، توجد منافسة .

 ال نعم ينبع للسياحة المحدودة 

أعمال الخرسانة الجاهزة واستيراد 

وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في 

والصحية مواد البناء والمواد الكهربائية 

والخرسانة الجاهزة والبلوك والبالط 

والخردوات وشراء األراضي إلقامة 

 مباني.

 إال أن الشركة ما زالت تحت التأسيس –نعم 

شركة درة الجبيل 

 للسياحة المحدودة 
 ال نعم

مقاوالت عامة للمباني وأعمال البناء 

المعدنية وإقامة وصيانة وإدارة المراكز 

والقرى السياحية   الترفيهية والفنادق 

والشقق الفندقية  وشراء األراضي 

إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع 

أو اإليجار لصالح الشركة وإقامة وإدارة 

وصيانة العقار لصالح الشركة وتأثيث 

 الفنادق والشقق المفروشة.

 . أن الشركة ما زالت تحت التأسيسإال –نعم 

 ال نعم شركة أسواق الجزيرة

تجارة الجملة والتجزئة في المواد 

الغذائية واألدوات المنزلية والكهربائية 

والعطور وأدوات التجميل واألدوات 

 نعم، توجد منافسة .



 الشركة ذات العالقة 

صفة العضو في الشركة ذات 

 العالقة 
 هل تنافس أعمال الشركة  طبيعة أعمال الشركة ذات العالقة 

عضو مجلس 

 إدارة / مدير

مالك )ملكية 

 مباشرة( 

المدرسية والمفروشات وخدمات 

التصدير والملبوسات وإنتاج الحلويات 

 والخبز.
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شركة عبد العزيز و 

هللا بن  فيصل أبناء عبد

 سعد الراشد المحدودة

 نعم نعم

مقاوالت وتجارة العقار وتحلية مياه 

 والتجارة في األثاث.

 

 نعم، توجد منافسة .

شركة عبد هللا بن سعد 

 الراشد و أوالده 
 نعم نعم

مقاوالت وتجارة العقار واستثمار 

 وتجارة عامة.
 نعم، توجد منافسة .
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 شركة االركان العقارية
 نعم عقارية مالك اسهم ال

شركة عبدهللا بن 

 سعيدان العقارية 
 نعم عقارية مالك اسهم ال

 خالد محمد الصليع 9/7

 ليس في النشاط االساسي استثمارات عقارية مالك اسهم ال شركة موطن العقارية 

 المدينة االقتصادية 
عضو لجنة 

 مراجعة
 ليس في النشاط االساسي اقتصاديةتطوير مدن  ال

 شركة جبل عمر 
عضو لجنة 

 مراجعة
 نعم  استثمارات عقارية  ال


