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 تقرير مجلس اإلدارة
  

  المحترمين                                   قتصاديةالافي شركة إعمار المدينة  ينـمـاهـسـادة المـالسالسيدات و 
  

  ،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
عن العام المالي  لمجلس اإلدارة التقرير السنوي كمضع بين أيدييأن االقتصادية مجلس إدارة شركة إعمار المدينة  يسر 

باإلضافة إلى القوائم المالية وٕايضاحاتها ، المنصرمة ةالماليالسنة الذي يستعرض أداء الشركة وٕانجازاتها خالل  م2011
  م.31/12/2011الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في  عوتقرير مراج

  
واإلفصاحات ذات العالقة بمجلس اإلدارة الشركة بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على ملخص واف حول آليات حوكمة 

  ذات عالقة، كما يتضمن إقرارات المجلس.ولجانه وكبار التنفيذيين والمعامالت مع أطراف 
  

 الصادرة من الجهات المعنية نظمةاألوفق  المستمر وانطالقَا من حرص مجلس اإلدارة على الشفافية واإلفصاح
الصادرة من قبل هيئة  الشركة العالمية في هذا الشأن، يأتي هذا التقرير متوافقا مع الئحة حوكمةالمحلية و  والممارسات

اإلدراج التسجيل و ) من قواعد 27م، ومتطلبات اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة (2006في نوفمبر  يةلسوق الماال
  . يةسوق المالالاإلدارة المعد من قبل هيئة  سوالنموذج اإلرشادي لتقرير مجل
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                         المحترمين                            االقتصادية   إخواني وأخواتي مساهمي شركة إعمار المدينة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،         
قتصادية، وأضع بين أيديكم ي المفصل لشركة إعمار المدينة االيشرفني أن ألتقي بكم مجددًا وعبر التقرير السنو 

قتصادية بجانب النتائج المالية للشركة خالل العام المنصرم ازات في مدينة الملك عبداهللا االجأهم التطورات واإلن
  م.2011

خادم الحرمين الشريفين الملك ل الرشيدة رؤيةالأعوامًا من الجهد والعطاء لنترجم من خاللها خمسة ها نحن نكمل 
االنتهاء مدينة الملك عبداهللا االقتصادية حيز التشغيل بعد فلقد دخلت ، عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهللا

  الماضية. الخمس سنواتال منذ وضع اللبنة األولى لها  من
، فقد حققت شركة لنتائج مالية فاقت التوقعاتتحقيق الخالل  بوضوح من على المستوى العملي وترجم ذلك

  بالسنوات الماضية. واألرباح مقارنة أعلى نمو لها في صافي المبيعات م2011خالل العام  الشركة
أغتنم هذه الفرصة لمواصلة شكري وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها المتواصل ٕاننى هنا و 

والمستمر للمدينة االقتصادية والذي تجلى خالل العام المنصرم في توقيع اتفاقية قرض تجاري بين وزارة المالية 
يساهم في دفع عجلة تطوير  األمر الذي ال وهوـمليارات ريخمسة بقيمة  القتصاديةالمدينة ا وشركة إعمار

موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على ربط المدينة بشبكة الغاز في  في المراحل المقبلة، إضافة إلى المدينة
أرض مدينة الملك عبداهللا جل مشروع مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة العالمي الذي سيقام على أالمملكة من 
األمر الملكي  بجانب وتيرة العمل المتسارعة في مشروع محطة قطار الحرمين، وأخيرًا صدور، االقتصادية

ختيار األسلوب على إدارة وتصريف أمور الهيئة والالشراف مجلس إدارة هيئة المدن االقتصادية  بتسمية أعضاء
  ية وتشغيلها.الذي يراه مناسبًا لتنفيذ المدن االقتصاد

كما أتقدم بخالص الشكر لإلخوة أعضاء مجلس االدارة السابقين الذين عملوا خالل فترة المجلس التأسيسي 
معنا للعمل في الدورة المقبلة، ونحن كمجلس إدارة نتطلع  اأنضمن اللذي ينديالجدالعضوين باالخوين وأرحب 

تعظيم لحقوق لما فيه  لها لتقديم الكثير من العمل لتحسين إنتاجية الشركة والتأثير اإليجابي على القوائم المالية
  المساهمين.

رين بخالص اصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس االدارة الموقوفي الختام، أود أن اتقدم لكم 
  شكرنا وتقديرنا لثقتكم ومساندتكم لنا، متمنين لكم ولشركتكم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

  
 محمد بن علي العبار
  رئيس مجلس اإلدارة
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 :: عرض عامأوالً 
 

بتاريخ  2533سعودية بموجب القرار الوزاري رقم  عامة شركة مساهمة -تأسست شركة "إعمار المدينة االقتصادية"
 م، وتزاول الشركة أعمالها في مجال تطوير2006سبتمبر  السادس والعشرون منهـ الموافق 1427رمضان  الثالث من
بما في ذلك عمليات تطوير البنيات األساسية،  غيرهاالخاصة أو في  في المناطق االقتصادية العقارات األراضي و

وٕايجار األراضي وعمليات ، للتطوير أو لتمليكها للغيربخدمات وترويج وتسويق وبيع قطع األراضي المملوكة للشركة 
التطوير للمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على األراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية، وأي 

لواقعة ا" قتصاديةالاوتنفيذ "مدينة الملك عبداهللا  تطويرنشاطات أخرى الزمة لتحقيق أغراض الشركة. وتضطلع الشركة ب
الموافقة  تتم التي ،"االقتصاديةهيئة المدن " تتولىو . ساحل البحر األحمر على شمال مدينة جدةكيلومتر  90على بعد 

اإلشراف الكامل ، ) هـ1431العاشر من شهر ربيع األول لعام  بتاريخ 19أ/ رقم ( بموجب األمر الملكي على تنظيمها
على المدن االقتصادية من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني وٕاستقطاب اإلستثمارات األجنبية، وأهداف 

  .                                                                                            خطط التنمية في المملكة
 

على القطاع الخاص  ايديره تيال قتصاديةاالأهم وأكبر المشاريع  أحد "قتصاديةالا عبداهللاة الملك دين"م ويعتبر مشروع
أجزاء  6مليون متر مربع تتألف من  168مساحتها تبلغ  متكاملةمستوى الشرق األوسط ويتمحور حول إقامة مدينة 

المنتجعات واألحياء السكنية والمدينة منطقة وحي األعمال المركزي و  يالصناع الواديو رئيسية هي: الميناء البحري 
  التعليمية.
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  : م2011عام  خاللاالقتصادية  عبداهللافي مدينة الملك ثانيا: أهم اإلنجازات 
  
 ومتابعة القيادة الرشيدة: استقطاب المشاريع االستراتيجية ستمرارا  ) أ

دعمها  حفظه اهللا آل سعود زعبد العزيبن  عبد اهللالملك واصلت الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
   :في اآلتي تجسد ذلك م2011خالل عام  االقتصادية عبداهللالمدينة الملك  متواصلال

في شهر مايو  الـري مليارات خمسة بقيمة المالية وزارة من تجاري قرض على االقتصادية شركة إعمار المدينة حصول  )1
 التطويرمشاريع لتمويل  وذلك األولى، السنوات للثالث اعفاء فترة مع القادمة سنوات العشر خالل تسديده يتم ،م2011

وقد قدمت الشركة . المشروع تطوير مراحل من الثانية المرحلة خالل االقتصادية عبداهللا الملك مدينة في األساسية
ئة وخمسة عشر أربعة وعشرون مليون وسبعمابمساحة إجمالية بلغت أراضي رهن ضمانات لهذا القرض تتمثل في 

  .متر مربع عشرونواربعمائة وثالثة و 

 
  الغاز بشبكة االقتصادية عبداهللا الملك مدينة ربط على المعدنية والثروة البترول وزارة موافقة صدرت )2

 المدينة إلى الكبرى الصناعية االستثمارات جذب في كبير بشكل سيساهم مما م،2011وذلك في شهر مايو ، المملكة في
 الجاف الغاز من يومياً  قياسي مكعب قدم مليون سبعين تخصيص وتم. فيها العمراني التطوير حركة وتسريع االقتصادية

 عبداهللا الملك مدينة في المتخصصة الحديدية للصناعات مجمع مشروع إلنشاء للصناعات الثقيلة الراجحي لشركة
 الذي الصناعي المجمع يحتوي وسوف. سعودي الـري مليار خمسة عشر نحو تبلغ رأسمالية استثمار بقيمة االقتصادية

 من عدد على االقتصادية عبداهللا الملك مدينة من الصناعي الوادي في مربع متر مليون أربعة مساحة على سيقام
 م،2016 عام من األول الربع خالل اإلنتاج مراحل في المشروع يدخل أن المقرر ومن. المعدنية المنتجات مصانع
 .مباشرة غير وظيفة ثالثة آالف وحوالي مباشرة وظيفة ألف وخمسمائة نحو توفير في وسيسهم

 
 من االقتصادية عبداهللا الملك مدينة احتياجات توفير علىم 2010في يونيو  للكهرباء السعودية الشركة مع اإلتفاق تم )3

 في االتفاقية هذه وستساهم. م2014 عام من إعتباراً  الوطنية الكهرباء بـشبكة وربطها تطورها، مراحل خالل الكهرباء
 .االقتصادية المدينة إلىوالخدمية  الصناعية اإلستثمارات وٕاستقطاب للشركة الرأسمالية التكاليف تقليص

 

محطة قطار الحرمين الشريفين الممتد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة االنشائية لالبدء في االعمال  )4
  م.2013، والمتوقع أن يبدأ تشغيلها خالل النصف الثاني من عام الملك عبداهللا االقتصادية

  
  :والميناءالصناعية المناطق   ) ب

الذين سيكون لهم الدور  استقطاب العديد من المستثمرين في المنطقة الصناعية علىالعمل الشركة  واصلت لقد
الفرص الوظيفية وكذلك فتح المجال للوظائف المختلفة المتعلقة بالخدمات المقدمة لهذه الصناعات،  توفيراألكبر في 

  :وفيما يلي أبرز اإلنجازات المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية والميناء
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ضمن  "االقتصادية عبداهللامدينة الملك "في  مصانعها تشييدل المحليةو  العالمية عدد من الشركات مع التعاقد تم .1
التي تم  من األراضي الصناعية . وقد بلغت المساحة اإلجمالية"الوادي الصناعي"من  والثانية المرحلة األولى

تسعة أكثر من  المشاريعهذه  وفرأن ت ، ومن المتوقعمتر مربعسبعة ماليين  حتى اآلن وحجزها وبيعهاتأجيرها 
 وظيفة مباشرة في المدينة. آالف

المخصصة كأراضي صناعية للبيع ستساهم في استقطاب الشركات رحلة الثانية من الوادي الصناعي طالق المإ .2
 أخرى متر مربع أربعة ماليين، وتسعى الشركة إلى تطوير مايقارب المحلية الكبرى وتوفير عائد مالي للشركة

 لهذا الغرض.

متر مربع، وستبدأ اعمال  مليوني/ب بمساحة 1االنشائية للمنطقة الصناعية  المخططاتأنهت الشركة تنفيذ  .3
  م.2013م لتكون جاهزة بكامل الخدمات في منتصف 2012البناء في الربع األول من عام 

 وعلى صعيد التطوير في الميناء:

يبدأ التشغيل أن  ومن المتوقع "االقتصادية عبد اهللالملك  مدينة ميناء"تشغيل من ثم إنشاء و جاري العمل على  .1
وكانت شركة بتكلفة استثمار أكثر من ستمائة وتسعون مليون ريـال. ، م2013خالل النصف الثاني من عام 

السعودية لتطوير وبناء ميناء  اعمار المدينة االقتصادية قد أسست شركة تطوير المؤانئ مع مجموعة بن الدن
  .نة الملك عبداهللا االقتصاديةمدي

ذلك و  متر مكعب من الحفر) مليونأربعة إلى مراحل متقدمة (أكثر من  عمليات الحفر في الميناء وصلت .2
  .في العالمحفارة أضخم  باستخدام

باستخدام أحد أكبر الرافعات لهذا النوع من عملية وضع  بدأت عمليات وضع القواعد الخاصة بأرصفة الميناء .3
 القواعد.

تم االتفاق المبدئي مع الشركة المشغلة للميناء وٕاحدى اكبر خطوط المالحة ويشمل االتفاق استقطاب مليون  .4
 وسبعمائة ألف حاوية خالل السنتين األولى من تشغيل الميناء.

خاصة لتخزين السيارات واآلليات الكبيرة المتحركة، وذلك انئ فكرة تطوير منطقة تدرس شركة تطوير المو  .5
وقد قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد أكبر شركات  ،الستقطاب شركات توزيع السيارات والمعدات الثقيلة

 توزيع السيارات في المملكة لهذا المشروع.

 

  :حيويةوالمشاريع ال السكنية والخدمات والترفيه واألراضي تطوير الوحدات  ) ج
 بيع األراضي للمواطنين الراغبين فيبتأجير عدد من المساكن لموظفي الشركة، و  م2011العام  فيالشركة  بدأت 

في المرحلتين االولى والثانية من  أرض قطعة أربعمائة وثالثين اء المساكن وقد تم بيع مايقارببنل تملك ارض
. وذلك لتواكب أوجه التطوير األخرى بالمشروع سكنية متكاملة منطقةفي  منافسةوذلك بأسعار مخطط التالة جاردنز 



 
 

 

 
  24من  7صفحة                                                                                                                     تقرير مجلس اإلدارة

" االقتصادية عبداهللالتحتية األساسية وتطوير المساكن بهدف تجهيز "مدينة الملك  يةالبنتطوير  واصلت الشركة كما
للمستثمرين  قد تم خالل العام المنصرم تسليم الوحدات السكنيةو  ،الشركات والعائالت للعمل والعيش فيها الستقبال

خالل الفترة الحالية على إتمام مشروع أكاديمة العالم وهي المدرسة النموذجية المتطورة وتركز الشركة  .في برج مارينا
فندق الرئيسي ومركز المؤتمرات التي م، بجانب مشروع ال2012عام  نهايةالتي ستفتح ابوابها للطالب والطالبات في 

  م.2013عام  بدايةون جاهزة للتشغيل في كست

 

 تطورات أخرى:قرارات و ) د

على  )م2011 يونيو 12هـ الموافق 1432 رجب 10المنعقدة بتاريخ ( تمت موافقة الجمعية العامة العادية .1
، واعتماد السياسات والضوابط والمعايير قتصاديةالمدينة االاعتماد الئحة الحوكمة الخاصة بشركة إعمار 

أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم إختيار واإلجراءات للترشح لعضوية مجلس اإلدارة، واعتماد قواعد 
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل إختيار واسلوب عمل اللجنة، واعتماد قواعد 

صرف مجلس اإلدارة بالمبالغ الناتجة من عوائد الودائع في البنوك والتي قدرت اللجنة. كما تمت الموافقة على ت
 م النفاقها ضمن برامج المسوؤلية االجتماعية.2007ال سعودي في عام ـمليون ري سبعة وسبعينب

سنوات ميالدية، وقد تم ثالث سبتمبر ولمدة  26تم تشكيل مجلس إدارة للشركة في دورته الثانية التي بدأت من  .2
 25هـ الموافق 1432شوال  27في إنعقدت في الجمعية العامة العادية السادسة التي التسعة إختيار االعضاء 

  م.2011سبتمبر 

م) 2011يونيو  12هـ الموافق 1432رجب  10تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية (المنعقدة بتاريخ  .3
م) والذي نص على الموافقة على 2010مايو  18غير العادية ( المنعقدة في  على إلغاء قرار الجمعية العامة

متر  ستمائة وخمسون ألفالتنازل بدون مقابل عن قطعة أرض لجامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية بمساحة 
  مربع.

م) 2011 يونيو 12هـ الموافق 1432رجب  10تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية (المنعقدة بتاريخ  .4
سبعة آالف على التنازل عن قطعة أرض بدون مقابل لجامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية بمساحة تصل إلى 

  . وواحد وسبعون سنتمتر مربع متر مربع ومائة وخمسة وستون
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  :مؤتمرات وندوات عالميةستضافة إ) هـ
" إلى استضافة المؤتمرات والندوات العالمية من أجل التعريف "بمدينة الملك االقتصاديةتهدف شركة "إعمار المدينة 

المتوفرة في المدينة وقد استضافت المدينة عدة المرافق والخدمات القصوى من  االستفادة"، وكذلك االقتصادية عبداهللا
   منها ما يلي: م2011في عام  وفعاليات مؤتمرات

 الفكرية للشباب" والذي نظمته مجموعة األغر للفكر االستراتيجي في  الحاويةمبادرة " اللقاء الحواري الرابع لـ
 .مدينة الملك عبداهللا االقتصادية

  مائة وأمضى أكثر من  مخيم السالم ألعضاء الكشافة العالمي، "االقتصادية عبداهللاستضافت "مدينة الملك
كما استضافت اجتماعات  عبداهللا االقتصادية،شخصية محلية وأجنبية عدة ليالي في مدينة الملك وعشرون 

 والذي عقد ألول مرة خارج جنيف. بحضور ملك السويد زمالة بادن باول واللجنة الكشفية العالمية

 وفد إيطالي يمثل اتحاد غرف منطقة "ماركية" وغرفة "بيسارو" االيطالية  زيارة.  
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  :المالية ثالثًا: نتائج الشركة
 م2011 إلىم 2007للسنوات من  سنويةالدخل الوائم قأ) 

 عشر ىثنال ا للفترة 
 شهرًا المنتهية في

ديسمبر  31
  م (مدققة)2007

 ال سعودي باآلالفـري 

عشر  ىثنال لفترة ا
شهرًا المنتهية في 

ديسمبر  31
  م (مدققة)2008

سعودي باآلالف الـري

عشر  ىثنال لفترة ا
شهرًا المنتهية في 

ديسمبر  31
  م (مدققة)2009

  سعودي باآلالف الـري

عشر  ىثنال لفترة ا
شهرًا المنتهية في 

ديسمبر  31
  م (مدققة)2010

  سعودي باآلالف الـري

عشر  ىثنال لفترة ا
شهرًا المنتهية في 

ديسمبر  31
  م (مدققة)2011

  سعودي باآلالف الـري
  407.724  90.928 260.532  101.567  -  اإليرادات

  )96.108(  )154.652( )191.050( )221.861(  -  تكلفة اإليرادات

 311.616 )63.724( 69.482  )120.294(  -  اإلجمالية /األرباحالخسائر

مصاريف تسويق، عمومية 
 وٕادارية 

)169.820( )278.864(  )374.791(  )526.394(  )186.783(  
عمولة محققة من ودائع بنكية 
 وٕايداعات على أساس مرابحة

206.678 140.642  12.442  2.134  19.576  

 )60.855(  -  - - - أعباء تمويل

  5.060  *10.126 1.294  -  -  إيرادات أخرى

  )6.000(  )5.955(  )17.280(  )33.522( )10.575( الزكاة الشرعية

  82.614  )583.813(  )308.853(  )292.038( 26.283   الدخل )/الخسارة( صافي
 الـريللسهم   الربح )/الخسارة(

 سعودي
0.031 )0.34(  )0.36(  )0.69(  0.10  

 أرباح مالية من إستبعاد موجودات.  الـريألف  9.364 *تشمل

 

  
  أعوام الماضية يوضح اإليرادات للشركة خالل الـخمسة جدول

  م2011 إلى م2007للسنوات من ديسمبر  31ب) الميزانية العمومية المرحلية كما في 

اإليرادات
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  م2007
باآلالفال سعودي ـري

  م2008
  سعودي  الـري

 باآلالف

  م2009
  باآلالفسعودي  الـري

  م2010
  سعودي  الـري

  باآلالف

  م2011
  سعودي  الـري

  باآلالف
الموجودات 
 المتداولة

675.525 2.503.099  1.773.071  1.563.794  5.999.377  

الموجودات 
 الموظفة

8.071.4707.029.108  7.532.064  7.313.421  7.746.957  

إجمالي 
 الموجودات

8.746.9959.532.207  9.305.135  8.877.215  13.746.334  

المطلوبات 
 المتداولة

263.111 1.293.912  1.297.554  1.434.197  1.120.612  

المطلوبات غير 
 المتداولة

1.316 47.765  125.904  145.154  5.245.244  

إجمالي حقوق 
 نيالمساهم

8.482.5688.190.530  7.881.677  7.297.864  7.380.478  

إجمالي 
 المطلوب و
حقوق 
 نيالمساهم

8.746.9959.532.207  9.305.135  8.877.215  13.746.334  

  
  م.2010م بالمقارنة مع عام 2011ديسمبر  31ج)  النتائج التشغيلية للسنة المنتهية في 

  م2011  
سعودي  الـري

  باالالف

  م  2010
  نسبة التغيير%  يراتيالتغ      سعودي باالالف الـري

  %348  316.796  90.928  407.724  اإليرادات
  % 38  )58.544(  )154.652(  )96.108(  تكلفة اإليرادات

الخسارة من  /إجمالي الربح
  التشغيل

311.616  )63.724(      

  %65  )339.611(  )526.394(  )186.783(  مصروفات االعمال الرئيسية
الخسارة من العمليات / الربح   

  الرئيسية
124.833  )590.118(      

  
م وفق المعايير والسياسة المحاسبية الخاصة بتحقيق اإليرادات في 2011سعودي في عام  الـريألف  407,724اإليرادات  بلغت

% ويرجع ذلك إلى زيادة عمليات بيع أراضي  348م وذلك بإرتفاع قدره 2010للعام  الـريألف  90,928الشركة، وذلك مقابل 
  سكنية داخل مدينة الملك عبداهللا االقتصادية.

 م، ويرجع ذلك إلى زيادة2010) للعام 583,813مقابل خسارة ( الـريألف  82,614م، 2011صافي الربح في عام وبلغ 
االقتصادية وٕاعادة جدولة تكاليف البنية التحتية عمليات بيع األراضي داخل مدينة الملك عبداهللا إجمالي الربح من خالل تنفيذ 

  للمدينة مما نتج عنه تقليل تكاليف التطوير.
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  :م2010بالمقارنة مع عام  م2011ديسمبر 31عشر شهرًا المنتهية في  ىثناأل قائمة المدفوعات الحكومية لفترة ) د

م2010   
 باآلالفسعودي  الـري

  م2011
 باآلالفسعودي  الـري

 4.592 13.356  الزكاة

 - - ضريبة عقود العمل األجنبية

 3.311 6.179 االجتماعيةالتأمينات 

 101 320 )التأشيرات والخروج والعودة ورخص العملالحكومية (رسوم ال

 7.500 7.500 مساهمة مالية في برامج الهيئة العامة لالستثمار

  
 : سياسة توزيع األرباح:رابعاً 

تلتزم الشركة بأن يضع مجلس اإلدارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين وٕاطالعهم 
على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة التي تقر بدورها األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية 

ألسهم المسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم األرباح سواء النقدية أو أسهم المنحة لمالكي ا
توزع األرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع  على أن للشركةينص النظام األساسي و  إنعقاد الجمعية العامة،

  :بالطريقة التالية المصروفات العمومية والتكاليف األخرى
o من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى 10تجنيب  يتم %

  بلغ هذا االحتياطي نصف رأس المال.
o  يجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين

  ض معينة.احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغرا
o  على األقل من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل %  
o  من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات 10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن %

  كحصة إضافية في األرباح.  ويوزع الباقي بعد ذلكرة التجارة والصناعة بهذا الشأن، الصادرة من وزا
نظرَا لحجم المشروع والجدول الزمني ال تتوقع توزيع أرباح على المدى القصير والمتوسط تجدر اإلشارة إلي أن الشركة و 

 إمكانيةاستثمارات ضخمة قد تحد من  لتي تتطلبواقتصادية" الا عبد اهللالمتوقع لعمليات تطوير وبناء "مدينة الملك 
  على المساهمين على المدى القصير والمتوسط.توزيع أرباح 

  
 :القروضخامسًا: 

مخصص لتمويل المشارع  الـري مليارات خمسة بقيمة المالية وزارة من مباشر قرض على شركة إعمار المدينة االقتصادية حصلت
، وقد قدمت الشركة األولى السنوات للثالث اعفاء فترة مع القادمة سنوات العشر خالل تسديده يتم األساسية المطلوبة في المدينة،

أربعمائة وثالث وسبعمائة وخمسة عشر الف و مليون أربعة وعشرون ضمانات عبارة عن مجموعة أراضي مساحتها اإلجمالية 
 متر مربع. وعشرون

 سادسًا: مجلس اإلدارة:
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  م2011 ديسمبر 31تكوين مجلس اإلدارة كما في   - أ
  للشركة وهم: لنظام األساساحسب يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء 

 

مستقل/ غير  عضو مجلس اإلدارة
 مستقل

تنفيذي/ غير 
 تنفيذي

الشركات السعودية المساهمة األخرى التي يشارك 
 في مجلس إدارتها

  األستاذ/ محمد علي العبار
 *الشرق األوسط إعمارشركة  غيرتنفيذي غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة

  كاملصالح بن  عبد اهللاألستاذ/ 
 غير تنفيذي غير مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة

والتسويق  لألبحاثالشركة السعودية  -  بنك الجزيرة 
شركة  - حلواني أخوانشركة  - رشركة عسي –

 *أمالك العالمية
  الملحم عبد اهللابن معالي المهندس/ خالد 
إسمنت شركة – يالبنك السعودي البريطان غير تنفيذي  مستقل عضو مجلس اإلدارة

 *شركة تموين الخطوط السعودية - *الرياض
  األستاذ/ محمد بن يوسف ناغي

بي إم جي للخدمات  –*طيران الوفير  - بنك اإلنماء غير تنفيذي غير مستقل عضو مجلس اإلدارة
 * المالية

  ابراهيم الرويتع بن نعبد الرحمالمهندس/ 
 غير تنفيذي غير مستقل عضو مجلس اإلدارة

 - الشركة السعودية لألبحاث والتسويق –شركة عسير
شركة  - *أمالك العالميةشركة –حلواني أخوانشركة 

 *شركة الخزامى -*جدوى لالستثمار
  هاألستاذ/ أحمد بن جمال جاو 

 *الشرق األوسط إعمارشركة  غير تنفيذي غير مستقل عضو مجلس اإلدارة

  الرشيد نعبد المحسبن فهد / األستاذ
 الخطوط تموينشركة  -*شركة تطوير المؤانئ  تنفيذي مستقلغير  المنتدبعضو مجلس اإلدارة 

 *السعودية
  **زينل علي رضا محمد بن أحمد /االستاذ

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية   غير تنفيذي  مستقل  عضو مجلس اإلدارة
  **سليمان باناجهبن أحمد / االستاذ

 - *شركة تطوير جدة -*سدكو القابضةمجموعة   غير تنفيذي  مستقل  عضو مجلس اإلدارة
  *مجموعة الفيصلية-*شركة سدكو لالستثمارات

  ***الدكتور/فيصل بن عبدالعزيز المبارك
  وجدالت  غير تنفيذي  مستقل  عضو مجلس اإلدارة
  ***جميل طيبهبن المهندس/ عبداهللا 
  وجدالت  غير تنفيذي  مستقل  عضو مجلس اإلدارة

  .في سوق األسهم السعودية جةرشركات غير مد *
  .م2011سبتمبر  25غادر مجلس االدارة في  **

  م.2011سبتمبر  26إلتحق بمجلس االدارة في  ***

  
التأسيسي التي  سبتمبر بعد انتهاء فترة المجلس 25وكان مجلس اإلدارة قد شهد تغيرًا في اعضاءه بتاريخ 

بن  ، واألستاذ/ احمدبن أحمد زينل علي رضا/ محمد وذلك بخروج كًال من االستاذسنوات خمس استمرت 
ليعاد  جميل طيبه.بن ، والمهندس عبداهللا فيصل بن عبدالعزيز المبارك /من الدكتور ودخول كالً سليمان باناجه 

سنوات ميالدية حسب م وتستمر لمدة ثالث 2011سبتمبر  26تشكيل المجلس للدورة الثانية التي ابتدأت منذ 
  للشركة. النظام األساس
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 :م2011 ديسمبر 31كما في  اجتماعات مجلس اإلدارة  -  ب

  م على النحو التالي:2011اجتماعات خالل العام المالي  ةست عقد مجلس اإلدارة
  هـ  1432صفر1  

  م2011يناير  5
 االول   ربيع21

هـ         1432
  م2011فبراير  24

جمادىاألولى 6
 10هـ          1432

  م2011إبريل 

  هـ1432رجب  10
  م2011يونيو  12

هـ    1432رمضان14
  م2011أغسطس  14

هـ     1432ذوالقعدة 19
  م2011أكتوبر  17

  العبار األستاذ/ محمد
              

  كامل عبد اهللاألستاذ/ 
      x        

  الملحم معالي المهندس/ خالد
        x      

  ناغياألستاذ/ محمد 
      x  x  x    

  الرويتع نعبد الرحمالمهندس/ 
              

  هاألستاذ/ أحمد جاو 
              

  الرشيد فهد/ األستاذ
              

  محمد زينل علي رضا االستاذ/
            -  

  االستاذ/ أحمد باناجه
  x          -  

  المبارك فيصل الدكتور/
  - -  -  -  -    

  المهندس/ عبداهللا طيبه
  -  -  -  -  -    

  .العضوية تعني نهاية أو عدم بداية ) -( *
  
 لجان مجلس اإلدارة: -ج

: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة التاليةرئيسية اللجان المجلس اإلدارة ينبثق عن في إطار حوكمة الشركة 
 والمكافآت. الترشيحات

  اللجنة التنفيذية:-1
أغسطس  22بتاريخ  حل اللجنة التنفيذيةتم قد و  التنفيذيةمهام اللجنة مجلس إدارة الشركة أن يتولى رأى 

في أول اجتماع التنفيذية ثم أعيد تشكيل اللجنة  م،2011خالل العام  أي اجتماعات تنعقدلم  هذاول م2010
 وذلك بعضوية األعضاء التالية أسماؤهم:  ،م2011أكتوبر  17بتاريخ   ةالثاني اإلدارة في دورته لمجلس

 



 
 

 

 
  24من  14صفحة                                                                                                                     تقرير مجلس اإلدارة

  
  المنصب  االسم

  رئيساً   عبد الرحمن الرويتع /المهندس
  عضواً   خالد الملحم/ معالي المهندس

  عضواً   األستاذ/ فهد الرشيد
  عضواً   عبداهللا طيبه األستاذ/

 
  لجنة المراجعة: -2

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء منهم عضوين من مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وعضو ثالث من 
اإلدارة مختص في الشئون المالية والمحاسبية، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام خارج مجلس 

ليتها في عاالرقابة الداخلية واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى ف
المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ حددها مجلس اإلدارة. وكذلك دراسة تقارير  تنفيذ األعمال والمهمات التي

كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية لمجلس اإلدارة  اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم ومتابعة أعمالهم مع  حساباتلمراجعي ابتعيين 

القانوني، وكذلك دراسة مالحظاته على القوائم المالية للشركة  اجعالمر دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع 
ومتابعة ماتم بشأنها مع دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء الرأي 

مجلس والتوصية في شأنها. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وٕابداء الرأي والتوصية ل
تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة  و اإلدارة بشأنها

حتى نهاية دورة المجلس األولى بتاريخ  ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة .ومواجهة هذه المخاطر
   :م2011سبتمبر  25

  المنصب  االسم
  رئيساً   أحمد باناجه /األستاذ
  عضواً   محمد زينل/ األستاذ
  عضواً   فيصل السقاف /األستاذ

  

، ثالثة منها في فترة المجلس األولى م2011في العام المالي  اجتماعات ةأربع المراجعةعقدت لجنة قدو 
  :وهي

فيصل 
 السقاف

محمد 
 زينل

أحمد 
 باناجه

 تاريخ اإلجتماع الموافق

    ١٤٣٢ ربيع األول 10 2011فبراير  13

x     1432جمادى األولى  21  2011إبريل  24

     1432رجب  11  2011يونيو  12

  



 
 

 

 
  24من  15صفحة                                                                                                                     تقرير مجلس اإلدارة

باعادة تشكيل لجنة  ،م2011سبتمبر 26أت بتاريخ والتي بد ،فترته الثانية في مجلس إدارة الشركة ثم قام

  ، وذلك بعضوية األعضاء التالية أسماؤهم:المراجعة
  المنصب  االسم

  رئيساً   خالد الملحم /معالي المهندس
  عضواً   فيصل المبارك/ الدكتور

  عضواً   فيصل السقافاألستاذ/ 
  

  :وھو م2011بأعضائھا الجدد إجتماعاً واحداً في  المراجعة لجنةوعقدت  
فيصل 
 السقاف

فيصل 
 المبارك

خالد الملحم  تاريخ اإلجتماع الموافق

x    ١٤٣٢القعدة  ذو ٢٠ ٢٠١١أكتوبر  ١٧

   
  المكافآت: الترشيحات و لجنة -3

من  نغير تنفيذيي من ثالثة أعضاء وتتكون اللجنة م.2010في عام  المكافآت الترشيحات و لجنةتم تفعيل 
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح  تمهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآ شملت. و مجلس اإلدارة

لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة 
المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس  لالحتياجاتالمراجعة السنوية . وكذلك مخلة بالشرف واألمانة

الت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي اإلدارة وٕاعداد وصف للقدرات والمؤه
مراجعة هيكل و تشكيل  كما تتضمن مسؤوليات اللجنة يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

تحديد جوانب الضعف والقوة ، وكذلك مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
التأكد بشكل سنوي من ب كما تقوم اللجنة ة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.في مجلس اإلدار 

استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة 
ن وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي وكذلك. شركة أخرى

إعداد التقارير الدورية والسنوية عن . وأخيرًا ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء
ويوضح الجدول التالي أسماء  .أعمال اللجنة وتقرير اإلفصاح السنوي حسب النظام وتقديمها لمجلس اإلدارة

  :م2011سبتمبر  25حتى نهاية دورة المجلس األولى بتاريخ  أعضاء اللجنة

  المنصب  االسم
  رئيساً   جاوهاألستاذ/ أحمد 

  عضواً   محمد زينل األستاذ/
  عضواً   أحمد باناجةاألستاذ/ 

  
م، باعادة تشكيل لجنة 2011سبتمبر 26ثم قام مجلس إدارة الشركة في فترته الثانية، والتي بدأت بتاريخ  

  أسماؤهم:، وذلك بعضوية األعضاء التالية الترشيحات والمكافآت



 
 

 

 
  24من  16صفحة                                                                                                                     تقرير مجلس اإلدارة

  المنصب  االسم
  رئيساً   جاوهاألستاذ/ أحمد 

  عضواً   محمد ناغي األستاذ/
  عضواً   عبداهللا طيبهاألستاذ/ 

  
ولكن قامت اللجنة بمراجعة  م.2011 في العام الماليولم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي اجتماعات 

سياسات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة  وإقرار العديد من اللوائح والسياسات، منھا على سبيل المثال
الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت، قواعد إختيار أعضائھا وأسلوب وقواعد إختيار أعضاء المجلس، كذلك 

   .عمل اللجنة
  :سهم الشركةفي أ أزواجهم و أوالدهم القصرو  اإلدارةأعضاء مجلس  وصف لمصلحة   - د

األقارب من ملكية   األسهم المملوكة  العضو
  الدرجة األولى

مقدار التغيير من 
حتى م 31/12/2010

  م31/12/2011
  صفر  ال يوجد  1.000 العبار األستاذ/ محمد

  صفر  ال يوجد  1.000 كامل عبد اهللاألستاذ/ 
  صفر  ال يوجد  10.153 الملحم معالي المهندس/ خالد

  صفر  ال يوجد  11.000.000 ناغي األستاذ/ محمد
  صفر  ال يوجد  125.000 الرويتع نالرحمعبد المهندس/ 

  صفر  ال يوجد  1.000 هجاو  األستاذ/ أحمد
  صفر  ال يوجد  4.000 الرشيد فهد/ األستاذ
  1.000  ال يوجد  1.000 فيصل المبارك/ الدكتور

  1.000  ال يوجد  1.000 عبداهللا طيبهاألستاذ/ 
  
 :سهم الشركةأ في القصرزواجهم و أوالدهم و أ كبار التنفيذيين وصف لمصلحة   -هـ

األسهم   المنصب  االسم
  المملوكة

ملكية األقارب 
من الدرجة 
  األولى

مقدار التغيير من 
حتى م 31/12/2010

  م31/12/2011
  صفر  ال يوجد 4.000  الرئيس التنفيذي فهد الرشيد/ االستاذ

  31.000  ال يوجد  38.000  رئيس قطاع الصناعة  أحمد لنجاوي /االستاذ

  صفر  ال يوجد  ال يوجد  مدير المبيعات  هاشم عمادالمهندس/ 

  صفر  ال يوجد  ال يوجد  مدير المشاريع  مدين المهندس/ وديع أبو

  صفر  ال يوجد  ال يوجد  المدير المالي  االستاذ/ فيصل فاروقي
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  :بيان بملكية أكبر خمسة مساهمين في الشركة  - و
  النسبة  األسهم المملوكة  المساهم

  %20 170.000.000 شركة دايم الحديثة
  %9.4  80.000.000 شركة ام اي رويال كابيتال 
  %5.9  50.000.000 شركة إعمار الشرق األوسط

  %5.9  50.000.000 شركة ام اي هولدينجز
  %5.9  50.000.000 شركة ام اي استراتيجيك انفسمنتس

  
 :سابعًا: المعامالت مع الجهات ذات العالقة

وال توجد عقود للشركة توجد بها مصلحة  .سعودي) الـري 387.941.100(بلغت المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
  . عالقة بأي منهم يأو أي شخص ذ جوهرية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي

 

  2011  البيان  ذات العالقة جهاتال  العمليات ذات العالقة

  5.937.500  قرض لشركة تابعة كادر قرض لجهة تابعة
استثمار المدن االقتصادية  استثمار

  500.000  استثمار في شركة تابعة  القابضة المحدودة

طق االمن تنميةشركة   استثمار
  500.000  استثمار في شركة تابعة  الصناعية المحدودة

مبالغ مستحقة من شركة 
  23.600  النفقات التي تكبدتها الشركة  تطوير المؤانئشركة  مرتبطة
  380.980.000  استثمار في شركة مرتبطة  تطوير المؤانئشركة  استثمار

  387.941.100  المجموع
  

  :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: ثامناً 
 2.220.000بدفع مبلغ ( الشركة قامت وقد لمحددة ألعضاء مجلس اإلدارة،ساسي للشركة المكافآت ابين النظام األ 
  عضاء مجلس اإلدارة. أل وبدالت كرواتب )الـري
  

لكبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس  وبدالت كرواتب )الـري 8.330.400كما أن الشركة قامت بدفع مبلغ (
 لرواتب خمسة من كبار لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و ويوضح الجدول التالي تفصيالَ  .التنفيذي والمدير المالي

  . التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
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أعضاء المجلس غير   البيان
  النفيذيين

أعضاء المجلس 
  االتنفيذيين

الخمسة التنفيذيين الذين 
تلقوا أعلى المكافآت و 

  *التعويضات
  8.330.400  200.000  1.600.000  الرواتب و التعويضات

  -  45.000  375.000  البدالت
  -  اليوجد  اليوجد  السنوية المكافآت الدورية

 -  اليوجد  اليوجد  الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 -  اليوجد  اليوجد  تدفع بشكل شهري أو سنوي

 8.330.400  245.000   1.975.000  المجموع

  
  الهيكل اإلداري للشركة:: تاسعاً 

قامت الشركة بإعادة ترتيب وتقييم الوظائف وفق متطلبات الحاجة الماسة للشركة حيث ساهم ذلك في تخفيض التكاليف  
   المالية وعدد الوظائف.

  
  عاشرًا: الشركات التابعة:

   :تابعة هي شركات اربعحصص مختلفة في  تملك الشركة
. و تعنى كادر "مدينة الملك عبداهللا االقتصادية"" ومقرها ذات مسئولية محدودة شركة "كادر المدن االقتصادية .1

بتطوير الموارد البشرية و تطوير األيدي العاملة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل في المدن االقتصادية وٕانشاء 
% من شركة 95 حصة تبلغ "إعمار المدينة االقتصادية"وتملك شركة  معاهد ومراكز التطوير اإلداري للسعوديين.

% المتبقية مملوكة من ِقَبل 5 حصةسعودي، بينما  الـريالبالغ رأس مالها خمسة ماليين  "كادر المدن االقتصادية"
لشركة حتى تاريخ ل تيناإلدارة الكامل باإلشراف و لالستثمار ةتقوم الهيئة العامشركة "تنارو" اإلماراتية. و 

  الشراف واالدارة الكاملين للشركة.م  وبعد ذلك تولت هيئة المدن االقتصادية ا23/10/2011
 الـري يويبلغ رأس مالها مليون "قتصاديةمدينة الملك عبداهللا اال"ومقرها  مساهمة مغلقةشركة  "تطوير المؤانئ"شركة  .2

السعودية  بن الدن" شركة% بينما تملك 49 حصة تساوي "قتصاديةإعمار المدينة اال"سعودي وتملك شركة 
الشركة بتنفيذ عقود وٕادارة  ىوتعن ،آخرين وبقية الحصص موزعة على ثالثة شركاء %،48 حصة تبلغ "المحدودة

وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات  "قتصاديةمدينة الملك عبداهللا اال"وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار ميناء 
 تشغيل الميناء ومرافقه الضرورية.لالالزمة 

حصة شركة  لتصبحبتوقيع اتفاقية يتم بموجبها تغيير حصص الشركاء قام الشركاء في شركة تطوير المؤانئ  وقد
على  موزعة %، وباقي الحصص65.8 السعودية ، فيما تملك مجموعة بن الدن%34قتصادية مدينة االإعمار ال

  ثالثة شركاء آخرين.
 حصة مقدارها "قتصاديةإعمار المدينة اال"شركة فيها تملك  قتصادية القابضة المحدودة"شركة "استثمارات المدن اال .3

مدينة الملك عبداهللا "سعودي ومقرها  الـري خمسمائة ألفيبلغ رأس مالها  والحصة المتبقية لشريك حيث% 99
 بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة. ىوتعن "قتصاديةاال
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% 99قتصادية" حصة مقدارها "إعمار المدينة االشركة فيها تملك  طق الصناعية المحدودة"ا"تطوير المنشركة  .4
 الـريحيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف  "قتصادية القابضة المحدودةاستثمارات المدن االوالحصة المتبقية لشركة "

بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في  ىقتصادية" وتعنومقرها "مدينة الملك عبداهللا اال سعودي
  .بالوادي الصناعي ئمةالشركات القا

  
 :عشًر: حوكمة الشركاتأحد 

ص إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة واختيار أفضل الممارسات بما تحر 
ت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار المدينة يخدم مصالح مساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة، وقد اعتمد

الشركات  حوكمة الئحة حوكمة شركة إعمار المدينة االقتصادية، المستندة إلى الئحةم 2011خالل العام االقتصادية 
نوفمبر لعام  12بتاريخ  2006-212-1قرار ية بموجب السوق المالالهيئة  الصادرة عن في المملكة العربية السعودية

 والمعدلة بقرار هـ1424-6-2بتاريخ  30بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ م2006
، وتلتزم الشركة بكل م3/2010/ 16 هـ الموافق30/3/1431 بتاريخ 2010-10-1رقم  مجلس هيئة السوق المالية

 في المملكة العربية لشركاتاذ بعض أحكام الئحة حوكمة يتنفتتمكن من  إال أنها لم ما ورد في الئحة حوكمتها،
  :وفقًا لما يلي السعودية

إتباع  وجوب علىالجمعية العامة) الباب الثاني (حقوق المساهمين و  منالسادسة تنص الفقرة (ب) من المادة ) 1(
لم تدرجه في الئحة الحوكمة  ، ولكن الشركةفي الجمعية العامة التصويت التراكمي الختيار أعضاء مجلس اإلدارة أسلوب

الية وما يشمله من ، وتؤكد الشركة أن مجلس اإلدارة بتشكيلته الحاسة بالشركةالمعتمدة لها، حيث مازال هذا المبدأ قيد الدر 
 .يمثل حماية مناسبة لحقوق األقلية أعضاء مستقلين

  
من  ب إفصاح المستثمرينعلى وجو  من الباب الثاني (حقوق التصويت) السادسةالمادة  الفقرة (د) من تنص) 2(

عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في  الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم األشخاص ذوي الصفة االعتبارية
ممارسة الحقوق ، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على تقاريرهم السنوية

م يقم أي من األشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية ، ولم تتمكن الشركة من تنفيذ ذلك، حيث لاألساسية الخاصة باستثماراتهم
  بإفادة الشركة عن تقاريرهم السنوية أواإلفصاح عن سياستهم في التصويت.

  
الجمع بين وظيفة رئيس  حظر على ،مجلس اإلدارة)ة من الباب الرابع (تكوين تنص الفقرة (د) من المادة الثانية عشر ) 3(

مجلس اإلدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، ولكن الشركة لم تدرج هذا النص في الئحة 
الحوكمة المعتمدة لها، وترى الشركة عدم وجوب ذلك، وأن األفضل للشركة ومساهميها أن يترك هذا الخيار لمجلس 

دارة لتقريره وفقًا لالحتياجات المرحلية التي يتطلبها موقف الشركة، وعلى الرغم من هذا فإن مجلس اإلدارة الحالي اإل
  .يفصل وال يجمع بين وظيفتي رئيس المجلس ووظيفة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي أو المدير العام

  التقرير: تأكيدات عن تطبيق بنود الحوكمة الملزم اإلفصاح عنها في هذا
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 .تؤكد الشركة أنها لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، أو تضمنهم في أي قرض مع الغير) 4(

أوالدهم ارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم و وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االد حقوق خيار ال يوجد في الشركة) 5(
  .من الشركات التابعة لشركة "إعمار المدينة االقتصادية" و أدوات دين للشركة أو أيأالقصر في أسهم 

، وال حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة دوات دين قابلة للتحويل لألسهمأالتوجد للشركة  )6(
  .م2011أصدرتها الشركة خالل السنة المالية 

أحد التنفيذيين بالشركة أوموظفيها تم بموجبه  المساهمين أوتؤكد الشركة بأنها لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من  )7(
  التنازل عن حقه في األرباح.

تؤكد الشركة أنه لم يتم تنفيذ أي عقوبة أوجزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية، أو من أي ) 8(
  .جهة إشرافية أخرى

تؤكد الشركة أنه لم يتم أي تعديل جوهري على سجالت حساباتها، وأنها تلتزم بالمعايير المحاسبية الصادرة عن ) 9(
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من المحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة أو 

، وال يوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول هذه م2011لها للعام  سجالتها المحاسبية أو القوائم المالية المعتمدة
  .القوائم

تؤكد الشركة أن نتائج المراجعة السنوية لنشاط الرقابة الداخلية بها، أثبت فعالية منظومة الرقابة الداخلية، وال يوجد ) 10(
  .للمحاسب القانوني أي مالحظات سلبية عليها

تؤكد الشركة بأن مجلس اإلدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض  )11(
 ، ويشمل ذلك إساءة استخدام اصول الشركةة واالدارة التنفيذية والمساهمينالمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدار 

  ومرافقها، وٕاساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
) تؤكد الشركة بأنها لم تستقبل أي بالغ عن المصلحة في األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا 12(

  لكية كبار المساهمين.وال يوجد أي تغيير في م أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين و أزواجهم و أوالدهم القصر)
  ) تؤكد الشركة بأنه اليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.13(
) تؤكد الشركة بأنه اليوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو 14(

  مذكرات حق اكتتاب.
الشركة بأنه اليوجد عقد تم توقيعه وتوجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس  ) تؤكد15(

  التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.
    ) تؤكد الشركة بأنه التوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة.16(
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  : م2011اإللتزام بلوائح الحوكمة التي طبقت والتي لم تطبق في عام جدول يوضح مستوى 
عدد   رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

  البنود
البنودغير 
  المطبقة

  مالحظات

  طبقت    1  الحقوق العامة للمساهمين الثالثة:
  طبقت    2  تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات الرابعة:
  طبقت    10  :حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامةالخامسة

  تم اإليضاح سابقاً   (د) 1(ب)، 1  4  السادسة: حقوق التصويت
  تم اإليضاح سابقاً   (ب)1  2  السابعة:حقوق المساهمين في أرباح األسهم

  طبقت    1  الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باالفصاح
  طبقت    7  تقرير مجلس اإلدارةاإلفصاح في  التاسعة:
  طبقت    17  الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة العاشرة:

  طبقت    8  مسؤوليات مجلس اإلدارة الحادية عشر:
  تم اإليضاح سابقاً   (ط)12  9  تكوين مجلس اإلدارة الثانية عشرة:
  طبقت    3  لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها الثالثة عشرة:

  طبقت    11  المراجعة الرابعة عشرة: لجنة
  طبقت    8  لجنة الترشيحات والمكافآت الخامسة عشر:

  طبقت    4  السادسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال
  طبقت    1  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السابعة عشرة:
  طبقت    3  تعارض المصالح في مجلس اإلدارة الثامنة عشرة:

 

 :حكوميةعشر: الزكاة والمدفوعات ال إثنا

تقوم الشركة بتسديد الزكاة بعد اإلنتهاء من تسوية جميع المعلقات واإلستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل، كما س
وتم توضيح تلك المستحقات في جدول المدفوعات  تخضع الشركة ألنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية

  . فقرة ج) 3 الحكومية (البند
  

  عشر: حقوق المساهمين والجمعية العامة وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات:ثالثة 
اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين  والئحة حوكمتها للشركة لقد تضمن النظام اآلساس

  لحقوقهم النظامية التي منها:
 األرباح التي يتقرر توزيعها.الحق في الحصول على  .1

 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. .2

 حق حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها. .3

 حق التصرف في األسهم. .4

 حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس االدارة. .5

 بمصالح الشركة وال يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وطلب معلومات بما اليضر االستفسارحق  .6

  
كما وفرت الشركة جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث كانت هذه 

عبر التقارير السنوية وموقع الشركة اإللكتروني  المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة
  وموقع تداول واألخبار الصحفية وذلك في تطبيق نشر المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.
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حيث كان اإلجتماع األول للجمعية العامة اجتماعين اثنين  م2011ومن جهتها فقد عقدت الشركة في السنة المالية 

واإلجتماع ، م2011يونيو  12 الموافق هـ 1432لعام  رجب  10جمعية غير عادية) في تاريخ   و (جمعية عادية
من  ونؤكد بأن الشركة لم تتلقم، 2011سبتمبر  25هـ الموافق 1432شوال  27في تاريخ الثاني (جمعية عادية) 

 في ة خالل السنة المالية المنتهيةأي طلب بانعقاد الجمعية العام أو كي بي إم جي المحاسب القانوني إرنست أند يونغ
% من رأس المال أو أكثر طلبًا 5ؤكد بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ، كما نولم يتم انعقادها م2011

  ولم يتم انعقادها.م 2011بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية 
  

تها العامة العادية وغير العادية ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد اوقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعي
عشرين يومًا، ونشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في موقع تداول وفي صحيفة المدينة وكذلك خمسة و المحدد ب

جراءات إ و للمساهمين  أم القرى. وقد وضح اإلعالن القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة الرسمية صحيفةالفي 
كما تمكنوا من  التصويت، ولقد اتيحت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول األعمال.

مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول االعمال وتوجيه االسئلة إلى أعضاء مجلس االدارة والمحاسب القانوني وتمت 
% أو اكثر من أسهم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى 5يتقدم اي مساهم يملك  علمًا أنه لم اإلجابة عليهم.

  عمال الجمعية العامة عند إعداده.أجدول 
  

استخدام المساهم لحقه في التصويت، كما أنها عاقة إنها تجنبت وضع أي إجراء قد يؤدي إلى أفي حين تؤكد الشركة ب
  الذين حضروا وأنهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة.قامت بالتحقق من وكاالت المساهمين 

  وٕادراكًا من الشركة ألهمية التواصل مع المساهمين فقد استمرت في:
  على موقع تداول وذلك وفقا للمدة م 2011نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي

  دها النظام.دالتي ح
  االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هيئة سوق المال والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد

  نشرها.
 يةسوق المالال هيئةنموذج االسترشادي المعد من قبل لمتطلبات اإلفصاح وال اإعداد تقرير مجلس اإلدارة وفق.  
 ) تحديث موقع الشركةwww.kaec.net على شبكة اإلنترنت وتحميله بالمعلومات الالزمة التي تعكس نشاط (

  الشركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية. 
 
 
  

 المخاطر المستقبلية: :عشر أربعة

العديد من المخاطر. لذا تقوم  ىالحال في المشاريع االستراتيجية العمالقة، فإن بناء مدينة متكاملة قد ينطوي عل كما هو
سات آلخر للتأكد من دقة اإلفتراضات والدراسات واالعتماد على أفضل الممار  مع بيوت الخبرة من وقت تشاورالشركة بال
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هناك تحديات تواجهها الشركة قد يكون لها تأثير على  إلى أن. وتجدر اإلشارة هاب الشركةفي النشاطات التي تعمل 
  امج تطوير المدينة وأهمها:أداءها أو على بر 

 .توفر التمويل الالزم لبعض المشاريع 

 واالحتفاظ بها توفر الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة المشروع. 

 اإلنشاء وفق الجدول الزمني المطلوب.و اعمال البناء تنفيذ على المقاولين  قدرة 

  األزمة العالمية.سلبَا بتبعات استمرار تأثر المبيعات 

  المدن االقتصادية هيئة االنظمة كما نص عليها تنظيمتفعيل.   
  .بشكل مستمر يم هذه المخاطر والتعامل معهايوتقوم الشركة برصد وتق

  
  الغرامات:عشر: خمسة 

  .م2011لعام  أو غيرها يةسوق المالاللم تتلق الشركة أي مخالفات أو غرامات من هيئة 
  
  :اإلقرارات :عشر تةس

 :ما يليالمدينة االقتصادية بتقر شركة إعمار 

 .أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح .1

  .وتم تنفيذه بفعالية، أعد على أسس سليمة الرقابة الداخلية نظام أن .2
  .انشاطهتعلق بقدرة شركة إعمار المدينة االقتصادية على االستمرار في مزاولة توجد شكوك تال  .3

 
 

  واهللا الموفق،،،
  

 .شركة إعمار المدينة االقتصادية مجلس ادارة
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  تقرير مراجعي الحسابات  –الملحق 
  
  
 
























































