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  تقرير مجلس ا�دارة
  

                                   في شركة إعمار المدينة ا�قتصادية ينـمـاھـسـادة المـالسالسيدات و
  المحترمين

  
  ،،، الس7م عليكم ورحمة - وبركاته

  
لمجلس ا>دارة  التقرير السنوي كمضع بين أيدييأن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة ا�قتصادية  يسر

الجمعية العامة وذلك لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه من قبل  م،٢٠١٦ديسمبر  ٣١للعام المالي المنتھي في 
يستعرض أداء الشركة وإنجازاتھا يتضمن كلمة رئيس مجلس ا�دارة والذي و للمساھمين حسب النظام،

الحسابات القانوني  عبا>ضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتھا وتقرير مراج المنصرمة، ةالماليالسنة خ7ل 
  م.٣١/١٢/٢٠١٦للسنة المالية المنتھية في 

  
التقرير يحتوي على ملخص واف حول آليات حوكمة الشركة وا>فصاحات ذات الع7قة  بجانب ذلك فإن

كما يتضمن  بمجلس ا>دارة ولجانه وكبار التنفيذيين والعقود والمعام7ت مع اLطراف ذات الع7قة،
  إقرارات المجلس.

  
صادرة من الجھات وانط7قاَ من حرص مجلس ا>دارة على الشفافية وا>فصاح المستمر وفق اLنظمة ال

يأتي ھذا التقرير متوافقا مع �ئحة حوكمة الشركة  المعنية والممارسات المحلية والعالمية في ھذا الشأن،
في مجلس ا>دارة الواردة  رتقريومتطلبات  م،٢٠٠٦الصادرة من قبل ھيئة السوق المالية في نوفمبر 

- ٣مجلس ھيئة السوق المالية  بموجب القرار رقم الصادرة عن ) من قواعد التسجيل وا>دراج ٤٣المادة (
 ٣٠ھـ بناءاً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠/٠٨/١٤٢٥وتاريخ  ٢٠٠٤-١١

وتاريخ  ٢٠١٦-٦٤-١ھيئة السوق المالية رقم  مجلس ھـ المعدلة بقرار٠٢/٠٦/١٤٢٤ تاريخو
   م.٢٦/٠٥/٢٠١٦ھـ الموافق ١٩/٠٨/١٤٣٧
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 كلمة رئيس مجلس ا�دارة:
 

إخواني وأخواتي مساھمي شركة إعمار المدينة ا�قتصادية                                         المحترمين                        
  
 

  الس7م عليكم ورحمة - وبركاته،،،         
  
  

وأضع بين  المدينة ا�قتصادية، التقرير السنوي المفصل لشركة إعماريشرفني أن ألتقي بكم مجدداً عبر 
أيديكم أھم التطورات وا>نجازات في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية با>ضافة إلى النتائج المالية للشركة 

 م.٢٠١٦خ7ل العام المنصرم 
  

ملك عبد- ا�قتصادية بالتھنئة ففي البداية اتقدم باLصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي مدينة ال
تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك والتي  ٢٠٣٠إط7ق رؤية للشعب السعودي بمناسبة 

سلمان بن عبدالعزيز لتنويع ا�قتصاد وتحفيز دور القطاع الخاص والتاكيد على رفاھية المواطن وتنافسية 
ونتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ي، العمرانالمملكة في مجا�ت العلم والصحة والتطوير 

نة الذي يقدمونه لمدي في وطننا الغالي والدعموحكومته الرشيدة على اھتمامھم وعنايتھم بالمشاريع الھامة 
  .الملك عبد- ا�قتصادية

  
 ،مليار \ سعودي ١،٦ر بأكثر من بترسية عقود جديدة في مجال ا>نشاء والتطويو] الحمد قمنا  ولقد

% في تطوير ٤٠الوادي الصناعي و  طويرتل% في المناطق المخصصة ٣٠بمختلف القطاعات منھا 
وخطتنا التطويرية تسير  وذلك Lن المدينة ا�قتصادية مستمرة في النمو، المناطق السكنية والسياحية.

يتيح لھا ا�ستثمار والتوسع في أنشطتھا لتحقيق تنمية  لشركةثابتة في ظل وضع مالي قوي لبخطى 
ولقد  مستدامة. نحمد - ونشكره على ما استطاعت الشركة تحقيقه من نتائج مالية خ7ل العام المنصرم،

تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمثال قوي أثبتت مدينة الملك عبد- ا�قتصادية بأنھا 
بن عبدالعزيز التي تھدف الى تحول ا�قتصادي السعودي الى اقتصاد رائد مع تعزيز مشاركة القطاع 

  الخاص في ھذه التنمية. 
  

 واLنماط المساحات في السكنية المتكاملة الخيارات من واسعة وقد نجحت الشركة في تقديم تشكيلة
نجحت بأن تكون ا�قتصادية كما ان مدينة الملك عبد-  اLسرة، متطلبات واحتياجات كل لتلبية والتصاميم

واستضافت المدينة  ،م٢٠١٦خ7ل العام إضافية مرافق ترفيھية  ٤وتم افتتاح العائلي للترفيه  مميزةواجھة 
  الف شخص خ7ل العام.   ١٥٠العديد من الفعاليات وا�نشطة الترفيھية والتي تخللھا زيارة اكثر من 

  
وقد حققنا ايضا و] الحمد انجازات ھامة في المشاريع المؤثرة على العجلة ا�قتصادية في المدينة 

الوادي الصناعي استقطبنا المزيد من  ففي ا�قتصادية بشكل خاص وعلى ا�قتصاد الوطني بشكل عام،
المواد الغذائية وا�ستھ7كية،  الشركات العالمية والمحلية في قطاعات استراتيجية مثل صناعة ا�دوية،

 ١١٥ومواد التعمير والبناء ووصل عدد الشركات الحاصلة على اراضي صناعية  الخدمات اللوجستية،
مصنعاً تحت  ٢٨مصنع بينما يوجد  ٢٦د بدأ ا�نتاج في شركة وطنية وعالمية بمختلف القطاعات. وق

ً مصنع ٦١ا�نشاء و   تحت الترخيص.  ا
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بدء وفي ذات السياق، استمرت الشركة في دعمھا المالي والمعنوي لمشروع ميناء "الملك عبد-" والذي 

الطاقة ا�ستيعابية  وقد ارتفعت ليكون الخط الم7حي العالمي الثالث في الميناء، ،بتشغيل خط م7حي جديد
معظم  فيه ليكون من اكثر الموانئ نموا في العالم في عام شھدتمليون حاوية  ٣للميناء ووصلت إلى 

وبات ميناء الملك عبد - يلعب دورا بالغ اLھمية في تعزيز حركة  ،الموانئ ھبوط في حركة التشغيل
الموانئ السعودية اLخرى التي تعمل على تلبية ويتكامل دوره مع منظومة  الم7حة والشحن بالمملكة،

  .الطلب المتزايد في المملكة على أنشطة التصدير وا�ستيراد
   

أود أن اتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس ا�دارة الموقرين بخالص  وفي الختام،
  مزيداً من التوفيق والنجاح.شكرنا وتقديرنا لثقتكم ومساندتكم لنا، متمنين لكم ولشركتكم 

  
  

  محمد بن علي العبار
  رئيس مجلس ا�دارة 
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 نبذة عن نشاط الشركة وتاريخھاأو�ً: 
  

تأسست شركة "إعمار المدينة ا�قتصادية" شركة مساھمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 
وقد تم م، ٢٠٠٦ھـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر ١٤٢٧بتاريخ الثالث من رمضان  ٢٥٣٣

 ٨٫٥ ويبلغ رأس مال الشركة المسجل م،٢٠٠٦أكتوبر  ٧إدراجھا في السوق المالية السعودية في تاريخ 
ريا�ت لكل سھم، وقد  ١٠مليون سھم، وذلك بقيمة إسمية قدرھا  ٨٥٠مليار \ سعودي تم توزيعھا على 

% من إجمالي أسھمھا ل7كتتاب العام وسجلت رقما قياسياً في عدد المكتتبين تجاوز ٣٠طرحت الشركة 
 في المناطق ا�قتصادية توتزاول الشركة أعمالھا في مجال تطوير اLراضي والعقارا ،مليون مكتتب ١٠

بما في ذلك عمليات تطوير البنيات اLساسية، وترويج وتسويق وبيع قطع اLراضي  غيرھاالخاصة أو في 
وإيجار اLراضي وعمليات التطوير للمباني  ،المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكھا للغير

وأي  طوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية،والوحدات السكنية أو بناء منشآت على اLراضي للغير وت
وتنفيذ "مدينة الملك عبد-  تطويرنشاطات أخرى �زمة لتحقيق أغراض الشركة. وتضطلع الشركة ب

"ھيئة المدن  تتولىساحل البحر اLحمر. و على شمال مدينة جدةكيلومتر  ٩٠الواقعة على بعد قتصادية" �ا
بتاريخ العاشر من شھر  ١٩تنظيمھا بموجب اLمر الملكي رقم (أ/ ا�قتصادية"، التي تمت الموافقة على

ا>شراف الكامل على المدن ا�قتصادية من أجل تحقيق أھدافھا في توطين ، ھـ)١٤٣١ربيع اLول لعام 
  اLجنبية،وأھداف خطط التنمية في المملكة. ا�ستثمارات واستقطابرأس المال الوطني 

 
التي يديرھا القطاع قتصادية أھم وأكبر المشاريع ا� " أحدقتصادية�ا بد-عدينة الملك "م ويعتبر مشروع

ويقع المركز الرئيسي للشركة في مركز اLعمال في مدينة الملك عبد-  ،العالمعلى مستوى الخاص 
 ا�قتصادية.
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  م ٢٠١٦عام  ا�قتصادية خ-ل في مدينة الملك عبد(ثانيا: أھم ا�نجازات 
  

تمكنت الشركة من إرساء دعائم اقتصادية متينة تتمثل في البنى  السنوات العشراLولى من تأسيسھا،في 
التحتية والميناء والوادي الصناعي واستقطاب الشركات والسكان وتقديم الخدمات المناسبة لھم، وتخلل ذلك 

تدفقاتھا شركة المالية وتطويرلوتدعيم م7ءة ا أيضاً ترسيخ النموذج المالي لتطوير المدينة ا�قتصادية،
كأحد المحركات التنموية وا�قتصادية في الب7د تناغماً مع كما استطاعت الشركة اثبات دورھا  ،النقدية

في تفعيل توجه الحكومة الرشيدة في خصصة المشاريع التنموية والشراكات مع  م٢٠٣٠رؤية السعودية 
  القطاع الخاص في قطاعات حيوية متعددة. 

  
شركة إعمار المدينة ا�قتصادية قدماً في تطوير مدينة الملك عبد- ا�قتصادية وفق خطة  مضيتو� تزال 

على ا�ستثمار بشكل مكثف في البنى  ھااعتمدت فيو ھدفھا خلق بيئة مزدھرة وتنمية مستدامة،استراتيجية 
اعية �ستقطاب المستثمرين من التحتية والخدمات اLساسية الضرورية وأھمھا الميناء والمنطقة الصن

انتقال السكان إلى المدينة يحفز شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية الى المدينة ا�قتصادية، مما 
وترتكز تلك  ،ا�قتصادية ومن خ7ل ذلك نمو الطلب على منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة

  المحاور التالية:الخطة ا�ستراتيجية في المرحلة الحالية على 
  

والبناء في المدينة ا�قتصادية مع التركيز على الميناء والوادي  مواصلة عمليات التطوير )١
الصناعي باعتبارھما عنصري الجذب اLكثر أھمية للمستثمرين في المدينة ا�قتصادية والمحفزين 

  .الرئيسيين للحركة العمرانية
ع والمنشآت التجارية إلى المدينة والتي تؤدي مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصان )٢

ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية  بدورھا إلى إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة،
  .والخدمات

 -توفير العديد من المنتجات السكنية التي تت7ءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة  )٣
وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة  - والمحدودبما في ذلك ذوي الدخل المتوسط 

 .أو التطوير من خ7ل مستثمرين عقاريين
تطوير قطاع السياحة والترفيه في المدينة ا�قتصادية بشكب يتماشى مع احتياجات الفئات المختلفة  )٤

وار للمدينة في المملكة، بھدف زيادة ا�يرادات واLرباح التشغيلية المكررة، وزيادة عدد الز
 ا�قتصادية مما سيساھم في رفع الطلب على المنتجات السكنية المختلفة.

حتضان وتنظيم الفعاليات الدولية والمحلية، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيھية إ )٥
ن الحكومية ومنتديات القطاع الخاص، مما يثري الحراك الثقافي والمجتمعي في المدينة وينمي م

 حجم الطلب على منتجاتھا المختلفة.
إحتضان واستقطاب رواد اLعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحثھا على النمو، مما يسرع  )٦

 في المدينة، ويزيد من عدد قاطنيھا وزوارھا ويرفع من خدماتھا. من عجلة النمو ا�قتصادي
عليم والصحة واستقطاب المؤسسات تطوير الخطط وا�ستراتيجيات المختلفة للتوسع في قطاعي الت )٧

   المختصة ل7ستثمار فيھا.
تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمھا الشركة عن طريق طرح اLراضي الصناعية والسكنية  )٨

كمية إضافية من للبيع والتأجير بشكل محدد بھدف تسريع عجلة التطوير في المدينة وتوفير 
  لتطوير المدينة. السيولة النقدية ال7زمة
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المضي قدماً في الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض  )٩
  .المشاريع العم7قة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة ا�قتصادية

مراعاة الطرق المثلى >دارة وتشغيل المدينة ا�قتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين  )١٠
   .سعار م7ئمةبأ

  
في دفع عجلة التطوير في المدينة ا�قتصادية واصلنا العمل ھذه ا�ستراتيجية  ونتيجة �ستمرارنا في

وبمصانع  واصبح اسرع ميناء نمواً في العالم ا�ن نابضة بميناء عالمي يعمل على مدار الساعة، باتتو
ساھمت في وضع مدينة الملك عبد- ا�قتصادية كأحد أھم مراكز الشحن  ،متعددةعالمية في مجا�ت 

 للتعليم، مميزة ومشاريع مشاريع سكنية تخدم جميع فئات المجتمع،والخدمات اللوجستيه في العالم. بجانب 
وبنية تحتية متكاملة وخدمات ضيافة وترفيه مميزة تخدم  ككلية ا�مير محمد بن سلمان �دارة اLعمال،

وبدأت  بطرح عدد من المشاريع السكنية الجديدة، خ7ل العامالشركة  قامتوقد  ،لساكنين والزائرينا
وابراج المارينا  والمروج والشروق الواحة اتفي مخطط التي تم ا�نتھاء منھا بتسليم الوحدات السكنية

وقعت عقود كما  ،والشاطئ في البيلسان با>ضافة إلى ا�راضي السكنية في مخططات التالة والشاطئ
ورست عقود  رائدة في الصناعة والخدمات اللوجستية،الشركات الصناعية مع العديد من خاصة بأراض 

واستضافت العديد من ا�حتفا�ت  ،\ سعودي مليون ٦٠٠مليار و  حوالي وصلت إلىبقيمة  جديدة بناء
"كأفضل مشروع  م٢٠١٦في عام  عالمية ةوحصدت جائز والمناسبات الترفيھية بالتعاون مع ھيئة الترفيه،

 ترفيھي" على مستوى المملكة والشرق اLوسط  عبر ملعب الغولف "رويال غرينز" والنادي الريفي.
  
 ةاستراتيجيالمدينة ا�قتصادية وفق في ن مشاريع الضوء على آخر ما تم انجازه مھذا التقرير لقي وي

  م: ٢٠١٦لعام اوفيما يلي ملخص بأھم وآخر تلك ا�نجازات حتى نھاية  ،التطوير المتبعة
  
  
  : تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشيةأو�ً 

  
صممت بطريقة مميزة وقد  تعتبر ا�حياء الساحلية رؤية جديدة تنفرد بھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية،

منتجات  تقديم م٢٠١٦الشركة في عام  واصلت .ل7ستفادة من كل ميزات مكانھا الطبيعي على البحر
اصبح امام الراغبين في واكثر تنوعا مما ساھم في توسيع قاعدة المشترين والمستثمرين في المدينة سكنية 

الضرورية كالتعليم تشمل الخدمات سكنية  خمسة أحياءالملك عبد- ا�قتصادية في مدينة العيش 
  ويتنوع العمل في المناطق السكنية على حسب المشاريع التالية: مح7ت،الوالخدمات الصحية و

   
  السكنية الساحلية منطقة المروج

  
تتميز تعتبر منطقة المروج الحي اLرقى في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية ضمن ا�حياء الساحلية و

والمجمع  العالمي على البحر ا�حمر والشواطئ الخ7بة والمساحات الخضراء وملعب الجولف بإط7لتھا
الرياضي، وقد اطلقت الشركة منتجات مختلفة في منطقة المروج من اراض مطلة على البحر و غيرھا 

مركز و الترفيھية،من المرافق قريبة  فاخرةووحدات سكنية متمثلة في فلل  على ملعب الجولف، ةمطل
ھنا تفاصيل ونسرد  وحدة، ٤٣٤وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم بناءھا  ،أكاديمية العالمو التسوق،

  ا�عمال التطويرية في ھذه المنطقة: 
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 :ملعب الجولف وملحقاته .١
 ـالعديد من الجوائز العالمية بما في ذلك ث7ث جوائز من الوملحقاته حصد ملعب الجولف  
)International Property Awards) :جائزة أفضل مشروع ترفيھي في المملكة، ١) وھي (
في  ) جائزة أفضل مشروع ترفيھي٣) جائزة أفضل مشروع ترفيھي في منطقة الشرق ا�وسط و (٢(

 Cityفي قطاع الضيافة والترفيه من (بجائزة أفضل مشروع  العالم. كذلك فاز ملعب الجولف
Scape(،  ي أنجزت ضمن ھذه المنشأةيلي المشاريع اللتوفيما: 

 

إنشاء وتنفيذ ملعب الجولف والذي يعتبر المحور لمنطقة المروج من  ا�نتھاء من المرحلة ا�ولى •
باط7لة مميزة على حفرة  ١٨وھو مصمم بمواصفات م7عب الجولف العالمية ويحتوي على 

  .مليون \ تنفذه شركة ستي سكيب المحدودة ٩١قيمة المشروع وتبلغ البحر، 

استمرار العمل في تنفيذ مشروع البنية التحتية في المنطقة الخاصة بنادي الجولف والم7عب  كذلك •
الخاصة به، ويشمل المشروع تجھيز المنطقة بشبكات المياه والري وشبكة الصرف الصحي 

ار المدينة ا�قتصادية قد وقعت عقداً مع وتصريف مياه أمطار بجانب التشجير، وكانت شركة اعم
  مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع. ٣٤شركة سيتي سكيب المحدودة بقيمة 

وھو ناد فاخر  بمنطقة المروج، (رويال جرينز) إنشاء مبنى نادي الجولف اعمال استمراركذلك  •
وتبلغ  للتصميم،وقد تم تصميمه من قبل المعھد اLوروبي  ،يخدم اعضاء وزوار ملعب الجولف

مليون \  ٩٩قيمة العقد  ،شركة زھير احمد زھرانوتنفذه مليون \  ٦٧قيمة المشروع 
  .م٢٠١٧من عام  رابعالومتوقع تشغيله في الربع سعودي 

 
 : مجمع العائلة الرياضي .٢

 للترفيهمتكامل  صحي وعائلي ، وھو مجمعفي ضاحية المروج نشاء المجمع الرياضيإاستمرار 
وم7عب  ،وم7عب كرة سلة ،مخصصة للرجال واخرى للنساء لسكان المدينة سيحتوى على مسابح

 ١٤٠ بولينج وغيرھا في اجواء عصرية وتبلغ قيمة المشروعوصالة  وم7عب تنس أرضي، كرة قدم،
من عام  لرابعومتوقع تشغيله في الربع ا ،والصيانةللمقاو�ت تنفذه مؤسسة ياسر يغمور ومليون \ 

  م.٢٠١٧
  

  :مركز المروج التجاري .٣
ضاحية المروج والذي يحتضن المركز التجاري بفي  ةا�ستمرار في تأجير المح7ت التجاري

مؤسسة رفيق نفذته  الذيو وعدد من المح7ت التجارية ،المستوصف الطبي وھايبر ماركت بنده 
 \. مليون ٣٠٫٥كريديه بقيمة 

 
  منطقة الشاطئ: .٤

يرتكز على تجھيز الذي ، و)BC2( )٢أعمال البنية التحتية في منطقة الشاطئ (البدء في است7م  •
المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب 

وقعت عقداً مع شركة نسما  قد المدينة ا�قتصادية وكانت شركة إعمار سفلتة الطرق ورصفھا،
 أرض سكنية. قطعة ٣٩٢ويشمل تجھيز  ،ھذا المشروع مليون \ لتنفيذ ٧٣بقيمة المحدودة 

  

)، ويشمل المشروع BC3استمرار العمل في تنفيذ مشروع البنية التحتية في منطقة الشاطئ ( •
تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه أمطار 
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عمار المدينة ا�قتصادية قد وقعت عقداً مع مؤسسة إوكانت شركة  ورصفھا،بجانب سفلتة الطرق 
قطعة أرض  ٢٢٠ويشمل تجھيز  ،مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع ٤٢سالم آل حارث بقيمة 

 سكنية.
 

  منطقة الجولف:  .٥

 GC3، GC4تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعي المراحل اLخيرة في العمل في استمرار  •
وتتركز اLعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة  والتي تشمل أراضي سكنية بمساحات مختلفة،

ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق 
وكانت الشركة قد وقعت عقدا مع شركة رزيق عبد - سعيد  ورصفھا وتشجير المنطقة،
 ٤٥٧ويشمل تجھيز  ،مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع ٧٩٫٣٠ه بقيمة الجدراوي الثبيتي وشركاؤ

أرض سكنية لـ  ٢٢٢و  GC3أرض لـ  ٢٣٥قطعة أرض سكنية مقسمة على المخططين بواقع 
GC4. 

 

)، والذي تنفذه شركة مراسم GC2تنفيذ فلل (برديرا) في ضاحية المروج ( استمرار العمل في •
ن بأعلماً  استمرار العمل في التشطيبات النھائية لباقي الفلل، مليون \، مع ١٧٤السعودية بقيمة 

 في7. ١٤٧إجمالي عدد الفلل في المشروع 
 

  

والتي تشمل أراضي  GC7و GC6استمرار العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعي  •
وشبكة وتتركز اLعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري  سكنية بمساحات مختلفة،

اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا وتشجير 
مع شركة رزيق عبد - سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه  اً الشركة قد وقعت عقدوكانت  المنطقة،

قطعة أرض سكنية مقسمة على  ٣٤٠ويشمل تجھيز  ،مليون  \ لتنفيذ ھذا المشروع ٥٨بقيمة 
 . GC7قطعة أرض لـ  ١٧٢و  GC6قطعة أرض لـ  ١٦٨اقع المخططين بو

  

والتي تشمل أراضي سكنية  GC5استمرار العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع  •
بمساحات مختلفة، وتتركز اLعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة 
اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا وتشجير 

مليون  \ لتنفيذ ھذا  ٣٢٫٥وكانت الشركة قد وقعت عقدا مع شركة ارسامكو بقيمة  المنطقة،
 قطعة أرض سكنية. ٢٦٠ويشمل تجھيز  ،المشروع

  
  منطقة البيلسان الساحلية السكنية 

  
يعد حي البيلسان من أكثر أحياء مدينة الملك عبد- ا�قتصادية تنوعاً لما يتضمنه من مرافق سكنية 

ستكون منطلقاً با>ضافة إلى منطقة المارينا ذات القنوات المائية التي  وتجارية وتعليمية وترفيھية فخمة،
وتحتوي المنطقة على أبراج مطلة على  لمرسى القوارب واليخوت با>ضافة لعدد من المشاريع السياحية،

با�ضافة إلى فندق البيلسان وكلية ا�مير محمد بن وحدة سكنية  ٨٤٨بلغ عددا البحر وفيھا وحدات سكنية 
  ة في ھذه المنطقة:ونسرد ھنا تفاصيل ا�عمال التطويري سلمان ومركز اLعمال،
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فھي حديقة تمتد على مساحة  الدائم ل7ستمتاع بالطبيعة، تم افتتاح جمان بارك "عنوان العائلة" •
وتحتوي  وبجانب فندق البيلسان، في قلب حي البيلسان والمطلة على المارينا، متر مربع، ٥٠٫٠٠٠

وممرات مشاة ومسارات على مجموعة واسعة من اLنشطة والمرافق الترفيھية ومساحات خضراء 
وم7عب المرشات المائية  للركض وأخرى مخصصة للدراجات الھوائية وم7عب متعددة ا�ستخدام،

 لiطفال وملعب صغير للغولف.
 

ى المواصفات الھندسية والذي صمم وفق أحدث وأرق ،تم افتتاح مضمار سباق سيارات الكارتينج •
مركبة ايطالية الصنع مع محرك  ١٤وعدد  متار،أ ١٠إلى  ٧متر وعرض يتراوح مابين  ٧٠٠بطول 

 مخصصة لراكب او لراكبين.
 

 م.٢٠١٧رينا ويبدأ التشغيل في الربع الثاني من العام امن أعمال الما>نتھاء  •
  

  منطقة الواحة السكنية
  

قة من عدة قرى تترابط وتتألف المنط خيارات عصرية متعددة لمنزل ا�سرة،ليوفر تم تطوير حي الواحة 
 "تاون ھاوس"وحدة سكنية متنوعة من شقق وفلل  ١٧٠٠، وتشمل ممرات المشي والطرقاتب ،فيما بينھا

ھنا تفاصيل ا�عمال ونسرد  وحدة حتى ا�ن ٩٨٠وقد تم ا�نتھاء من بناء  ،ومنازل مزدوجة وفلل مستقلة
  التطويرية في ھذه المنطقة:

  

من مشروع حي الواحة السكني، والذي يتضمن بناء  (أ) المرحلة اLولى العمل في بناء تم ا�نتھاء من •
الى تجھيز البنية التحتية  با>ضافةوفلل منفصلة  متصلةمتنوعة من شقق وفلل  وحدة سكنية ٦٥٠

مع شركة  اقد وقعت عقد وكانت الشركة ،للسكانوبدأت الشركة بتسليم الوحدات السكنية  ،للمنطقة
 فيذ ھذا المشروع.مليون \ لتن ٣١٣رزيق الجدراوي بقيمة 

 

استمرار العمل في تنفيذ أعمال المرحلة اLولى (ب) من مشروع حي الواحة السكني والذي يتضمن  •
وكانت  شقة سكنية بمساحات مختلفة، ٣٤٢في7 تاون ھاوس و  ٣٠وحدة سكنية منھا  ٣٧٢بناء 

مليون   ١٣٨بقيمة  الشركة قد وقعت عقدا مع شركة رزيق عبد - سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه
 \ لتنفيذ ھذا المشروع.

  
  منطقة الشروق السكنية

  
والمتوسط، وتقع على المحدود الدخل  Lصحابيعد الشروق مكاناً مثالياً لiسر الشابة، وھي منطقة م7ئمة 
ھذه المنطقة أولى ساكنيھا في  تضفقد استاو ،بعد مسافة قصيرة من الوادي الصناعي وميناء الملك عبد-

مخطط والذي الالمرحلة ا�ولى من  �ستكمالحالياً  اجاري و� يزال العملم ٢٠١٦النصف اLول من عام 
وكانت الشركة قد وقعت  ،ھيز كامل البنية التحتية للمخططبا>ضافة الى تج وحدة سكنية، ١٤٤٠يتضمن 

 مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع. ٤٠٠مع شركة رزيق الجدراوي بقيمة  اً عقد
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  السكنية جاردنزمنطقة التاله 
  
التي توفر  تميز التالة جاردنز ببيئتھا الطبيعية الخضراء المفتوحة والمدعومة بكافة الخدمات الضروريةت

علما  السكنية،ا�راضي ووتشمل خيارات متعددة من الوحدات  اليومية،واحتياجاته الراحة النفسية للساكن 
ھنا رد سون ،واندلسيةھي عبارة عن فلل بتصاميم عربية  ٢٣٨التي تم بناءھا وعددھا  أن الوحدات السكنية

   تفاصيل ا�عمال التطويرية في ھذه المنطقة:
 

وكانت الشركة  )،١٫٣في7 في مخطط التاله جاردنز( ١٧٩بناء التشطيبات النھائية لاستمرار العمل في  •
 مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع. ١٩١٫٦٩بقيمة  شركة العراب للمقاو�تقد وقعت عقداً مع 

 

وكانت  )،٣٫١في7 في مخطط التالة  جاردنز ( ٥٩استمرار العمل في أعمال ا>نشاء والتنفيذ لبناء  •
مليون \ لتنفيذ ھذا  ٦٤الشركة قد وقعت عقداً مع مؤسسة ياسر يغمور للمقاو�ت والصيانة بقيمة 

  المشروع.
 

والتي  )،٢عمال البنية التحتية وتجھيزھا لمشروع التاله جاردنز المرحلة (Lمشروع ال است7م إتمام •
على تجھيز المنطقة بشبكات  التي اكتملت اLعمال تتشمل أراضي سكنية بمساحات مختلفة، وتركز

إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق 
 .مليون ٨٠قيمه بشركة الراجحي Lعمال البنية التحتية  نفذتهوالذي ورصفھا، 

 

تسليم وثائق ،وكذلك البدء في )١استمرار عملية تسليم وثائق الملكية للمستثمرين في مشروع التاله ( •
وقد نجح عدد من  ،بعد ا�نتھاء من مشاريع البنية التحتية )،٢الملكية للمستثمرين في مشروع التالة (

 الم7ك في الحصول على التراخيص ال7زمة من ھيئة المدن ا�قتصادية للبدء في بناء منازلھم.
 

أراضي سكنية بمساحات مختلفة، ) والتي تشمل ٣أعمال البنية التحتية لمشروع التالة جاردنز ( إتمام •
وتتركز اLعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي 

جدراوي بقيمة الشركة رزيق  والذي تنفذه وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا،
 قطعة أرض بمساحات مختلفة. ٦٣٣والتي ستشمل تجھيز  ،مليون \ ١٤٨٫٣٧

 

، والتي تشمل أراضي سكنية ٥و ٤استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع التالة جاردنز  •
وتتركز اLعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت  بمساحات مختلفة،

والذي تنفذه  وصرف صحي وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا وتشجير المنطقة،
والتي ستشمل على  ،مليون \ ٢٣٤٫٥كة رزيق عبد- سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه بقيمة شر

 TG4قطعة أرض في  ٥٢٥ :موزعة على النحو التالي قطعة أرض بمساحات مختلفة ١٢٧٨إجمالي 
 .TG5قطعة أرض في  ٧٥٣و 

 

تشمل أراضي سكنية بمساحات والتي  ،٦استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع التالة جاردنز •
مختلفة، وتتركز اLعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف 
صحي وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا وتشجير المنطقة، والذي تنفذه شركة 

 قطعة أرض. ٩١٨والتي ستشمل تجھيز  ،مليون \ ٧٥٫٥كريت بقيمة 
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 بباقي أجزاء )١( مخطط التالةلربط البنية التحتية  الطرق الرئيسية و لتنفيذ مشروعار العمل استمر •
ويشمل المشروع تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي  ،المدينة

وكانت الشركة وقعت عقداً مع مؤسسة سالم آل  ،وتصريف مياه أمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا
 مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع. ٣٣حارث بقيمة 

 

) ٥( )،٤( )،٣البنية التحتية لربط مخططات التالة (ل لتنفيذ مشروع الطرق الرئيسية واستمرار العم •
ويشمل المشروع تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصا�ت  بباقي أجزاء المدينة،

وكانت الشركة وقعت عقداً مع  سفلتة الطرق ورصفھا،وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب 
 مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع. ٢٠مؤسسة سالم آل حارث بقيمة 

  
  خدمة العم-ء

  

افتتاح مكتب م ٢٠١٦وتشمل الخدمات التي اطلقتھا في  تضع الشركة خدمة العم7ء في مقدمة أھدافھا، •
توفير نطاقاً واسعاً من خدمات إعادة البيع والتأجير إدارة "ِسلكت الخدمات العقارية" والمتخصصة في 

كذلك الخدمات  ،للوحدات واLراضي السكنية المباعة مسبقاً داخل رحاب المدينة ا�قتصادية
با>ضافة  ا�لكترونية عن طريق الھواتف الذكية التي تتيح معرفة الدفعات المستحقة وطلب خدمات

 .لساعةمدار ا إلى مركز خدمة العم7ء الذي يعمل على
 

    
   الملك عبد( ثانياً: ميناء

  
على المستويين المحلي التي يتم تطويرھا حاليا نئ اكبر مشاريع الموا احد عبد- ملكال ءيعتبر مينا

بشكل متوازن تحولت المدينة إلى مركز عالمي للصناعة الوادي الصناعي  بجانب هانط7قبعد ف، يالعالمو
رصيف في  ١٦من أصل  أرصفة ٦تم ا�نتھاء من تطوير  ،التطويرية الناحية فمن، اللوجستيةوالخدمات 

ً  ،بسعة إستيعابية تصل إلى ث7ثة م7يين حاوية الحوض الجنوبي ان الميناء يحتوي على حوضين بعلما
عند اكتمال  مليون حاوية سنوية ٢٠جنوبي وشمالي بھدف الوصول إلى السعة التقريبية المقدرة بـ

ويعتبر الميناء اLكثر نمواً  ،٢٠١٦مليون حاوية بنھاية العام  ١٫٤استقبل وكان الميناء قد  ،المشروع
ل تشملمرحلة اLولى للمباني الحكومية والتي ضافة إلى ا�نتھاء من ا�إب مقارنة بباقي المؤانئ في المنطقة،
الرصيفين اLول والثاني بحيث ، كما سيستمر العمل على "وحرس الحدود مباني لقطاعات "وزارة الداخلية

  ستصل القدرة ا�ستيعابية في الميناء بعد تشغيلھما إلى أربعة م7ينن حاوية.
  
وھو  ،٢٠١٧وتصدير المركبات في النصف اLول من >ستيراد سيتم ا�نتھاء من تطوير أول رصيف و

البضائع السائبة كما تم ا�نتھاء من تطوير رصيف  ألف سيارة، ٣٠٠مترا، وسيستوعب  ٢٩٠بطول 
وتم ا�نتھاء من جزء كبير من منطقة التفتيش الجمركي  م7يين طن منھا، ٣مترا، ويستوعب  ٢٩٠بطول 

   .ألف متر مربع ٢٠وتحتوي على أماكن تفتيش مظللة بمساحة  الجديدة،
  

اLسوار  إلى تطويرضافة با> كيلو مترا، ١٥بطول تم ا�نتھاء من تطوير شبكات طرق داخل الميناء كما 
بصرية اللياف اLكما تم تطوير البنية التحتية من شبكات توصيل  ،كيلو متراً  ١٥الخارجية للميناء بطول 
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في الربع الثاني من  واتميجا ٣٠وسيتم تدشين محطة توليد كھرباء للميناء بسعة  كيلو مترات، ١٠بطول 
    .م٢٠١٧م العا
  

 الملك ميناء لربط النقل وزارة لمشروع ا>نشاء أعمال في المقاو�ت و للتجارة الحربي شركة وتستمر ھذا
 ميناءال والى من السير حركة حجم لمواكبة \ مليون ١٢٣ بقيمة السريع ينبع جده طريق مع عبد-
  .مراحله جميع اكتمال عند المملكة في اLكبر سيكون والذي

   
سفينة في  ٧٢٩ عبد- الملك ميناء إلى القادمة التجارية السفن عدد وصلفقد  التشغيلية، الناحية أما من
 المتحدة العربية الم7حة شركة سفن استقبال بفضل ،٢٠١٥سفينة في العام  ٦٣٧، في مقابل ٢٠١٦العام 

)UASC (ميرسك شركتي إلى با>ضافة )Maersk (سي اس ام و )MSC( كبر وھماLعالمياً  ا، 
  .مليون حاوية ١٫٤ إلى لتصل المناولة الحاويات مضاعفة من الفائت العام في الميناء تمكنو
  
  

 ً  الوادي الصناعي :ثالثا
  

تنطلق رؤيته من خ7ل سعيه Lن يكون المركز ا>قليمي المفضل ف أما على صعيد الوادي الصناعي
توجت حركة النمو في المدينة قد و ،العالمية ذات القيمة المضافة اللوجستيةللصناعات التحويلية والخدمات 

مليار \  ١١الـ لتصل إلى ما يقارب بشكل متسارع حجم ا�ستثمار من الشركات العالمية والمحلية
بلغ عدد  وقد ،وكذلك المساھمة الفعالة في ايجاد فرص العمل والتنمية ا�قتصادية للمملكة ،سعودي

شركة وطنية وعالمية بمختلف القطاعات سواء كانت  ١٢٠في الوادي الصناعي  الشركات المتعاقد معھا
مواد البناء  الصناعات الب7ستيكية، ،اللوجستيةالخدمات  المواد ا�ستھ7كية، السلع الغذائية، الدوائية،

ً مصنع ٦٦و مصنعاً تحت ا�نشاء، ٢٨ بينما يوجد مصنع ٢٦وقد بدأ ا�نتاج في  ،وقطاع المركبات تحت  ا
المطورة والمخدومة في الوادي الصناعي حوالي  لiراضيبينما بلغت المساحة ا�جمالية  الترخيص،

  مليون متر مربع، وقد جاءت تطورات وانجازات ھذا القطاع على النحو التالي: ١١٫٥
  

  :الوادي الصناعي المرحلة ا�ولى

وكانت الشركة قد وقعت عقد مع  قرية سكن العمال في المنطقة الصناعية ا�ولى، ا�نتھاء من تنفيذتم  •
 مليون ١٠٦التصميم للمقاو�ت المحدودة بقيمة الدولية للمقاو�ت المحدودة وشركة دار كريتالشركة 

، وتم مدينة الملك عبد- ا�قتصادية عامل في ٥٠٠٠والذي يتيح >قامة  \ لتنفيذ ھذا المشروع،
 عامل. ٢٥٠٠تشغيل المرحلة اLولى منھا التي تسع >قامة 

 

قد الشركة وكانت  استمرار تنفيذ مشروع إنشاء وحدات التخزين والمصانع الجاھزة بالوادي الصناعي •
ا المشروع،وتم إلغاء العقد مليون \ لتنفيذ ھذ ٢٦٫٦ت بقيمة عقداً مع مؤسسة ميقاتي للمقاو�وقعت 

 والتعاقد مع مؤسسة علي سعيد ج7ل للمقاو�ت �ستكمال المشروع. ،معه
  

  :الوادي الصناعي المرحلة الثانية

 ٢٫٥و  ٢٫١الجزء  المرحلة الثانية -تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية  تم ا�نتھاء من •
و التي تشمل تجھيز البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق، أعمال التمديدات اLرضية لشبكات 
الصرف الصحي، شبكات ري الزراعة، شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف وقنوات تجميع مياه 
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ذ وكانت الشركة قد وقعت عقد لتنفي اLمطار با>ضافة إلى شبكة التيار الكھربائي وشبكة ا�تصا�ت،
 .مليون متر مربع ٨مليون \ لمساحة تصل إلى  ٣١٠٫٨٠ھذا المشروع مع شركة نسما بقيمة 

  

 داخل المرحلة الثانية في المنطقة الصناعية، ٢تنفيذ مشروع الطرق الرئيسي رقم تم ا�نتھاء من •
 ١٥٧يمة وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع مجموعة بن �دن بق وربطھا مع المداخل الرئيسية للمدينة،

  مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع.
 

  
  :الصناعي المرحلة الثالثة يالواد

اطلقت الشركة المنطقة الثالثة وتم ا�نتھاء من  بعد ا�قبال القوي على المنطقة الصناعية ا�ولى والثانية،
وبدأت  .وتتميز بقربھا من الميناء مليون متر مربع ٧٫٥لھذه المنطقة على مساحة  العام تصميم المخطط

  الشركة في اعمال بناء تلك المنطقة على النحو التالي:
  

وكانت  ،Fو Eالجزء  أعمال القطع والردم في المنطقة الصناعية المرحلة الثالثةتنفيذ تم ا�نتھاء من  •
\ لتنفيذ مليون  ٤٤بقيمة  مع شركة سعود بريك الصبحي وشركاه المحدودةالشركة قد وقعت عقداً 

 .ا المشروعھذ
 

وكانت  ،Dوجزء من  Bتنفيذ أعمال القطع والردم في المنطقة الصناعية الثالثة الجزء  تم ا�نتھاء من •
ھذا تنفيذ ل مجموعة بن �دن السعودية المحدودة مع \ مليون ٤٢ عقداً بقيمة الشركة قد وقعت

 المشروع.
 

وجزء من  C في المنطقة الصناعية المرحلة الثالثة الجزء القطع والردمتنفيذ أعمال  تم ا�نتھاء من •
D،  ت بقيمة�٥٦وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع مؤسسة سالم صالح آل الحارث للتجارة والمقاو 

 .مليون \ لتنفيذ أعمال القطع والردم
 

 ي الزراعة،شبكات ر مشاريع البنية التحتية في المنطقة لشبكات الصرف الصحي،استمرار العمل في  •
و E الجزء  الثالثةالمرحلة  -الصناعية قنوات الو مياه ا�مطار شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف

F ،رضية و التي تشمل تجھيز البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرقLتجميع مياه  ،أعمال التمديدات ا
وكانت الشركة قد وقعت عقد لتنفيذ  اLمطار با>ضافة إلى شبكة التيار الكھربائي وشبكة ا�تصا�ت،

 لتنفيذ ھذا المشروع. مليون \ ٨٣بقيمة  مجموعة بن �دن السعودية للمقاو�تھذا المشروع مع 
 

 مشاريع البنية التحتية في المنطقة لشبكات الصرف الصحي، شبكات ري الزراعة،استمرار العمل في  •
و  Bالجزء  الثالثةالمرحلة  -قنوات الصناعية الو مياه ا�مطار شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف

تجميع مياه و أعمال التمديدات اLرضية  التي تشمل تجھيز البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق،
اLمطار با>ضافة إلى شبكة التيار الكھربائي وشبكة ا�تصا�ت،وكانت الشركة قد وقعت عقد لتنفيذ 

لتنفيذ ھذا  مليون \ ٤٩٫٥بقيمة  ل حارث للمقاو�تمؤسسة سالم صالح آھذا المشروع مع 
 المشروع.
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  :الوادي الصناعي المرحلة الرابعة

وكانت الشركة  ،Bاستمرار العمل في تنفيذ أعمال القطع والردم في المنطقة الصناعية الرابعة الجزء  •
 المشروع.ھذا تنفيذ ل مجموعة ھوتا مارين مع \ مليون ٣٥ عقداً بقيمة قد وقعت

 

، وكانت الشركة Dاستمرار العمل في تنفيذ أعمال القطع والردم في المنطقة الصناعية الرابعة الجزء  •
 ھذا المشروع.تنفيذ ل مجموعة ھوتا مارين مع \ مليون ٩ عقداً بقيمة قد وقعت

 
  

  شبكة الغاز :رابعاً 
  

المعدنية >نشاء وتملك وتشغيل شبكة حصلت الشركة على ترخيص من وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
سنة ھجرية  ٢٥وتمتد مدة الترخيص إلى  محلية لتوزيع الغاز الجاف في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية،

ستقوم شركة اعمار المدينة ا�قتصادية بتطوير  هوبناء علي ھـ،١٤٣٧شوال  ٢٦قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ 
ً للتعرفة  شبكة توزيع الغاز داخل مدينة الملك عبد- ا�قتصادية وتوفيره للشركات الصناعية المؤھلة وفقا

ملك عبد- التي تحددھا وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وستعزز ھذه الخدمة مكانة مدينة ال
  إقليميا للصناعات المتطورة والخدمات اللوجستية مع وجود ميناء الملك عبد-.  مركزكا�قتصادية 

م، على أن يتم ٢٠١٨ومن المتوقع أن يتم ا�نتھاء من إنشاء المرحلة اLولى من شبكة الغاز في عام 
  م.٢٠٢٠ا>نتھاء من المرحلة الثانية في عام 

  
  

 ً   منطقة اعادة التصدير :خامسا
  

ما تم ا�تفاق مع الجھات بعدم ٢٠١٧سيتم البدء في تنفيذ أعمال ا�نشاءات لھذه المنطقة ابتدءاً من عام 
توفير الخدمات ل وكانت الشركة قد أطلقت ھذا المشروع الرسمية لوضع اLنظمة الخاصة بھذه المنطقة،

ا�قتصادية مركزا اقليميا لخدمات تصبح مدينة الملك عبد-  حتى لميناء الملك عبد- اللوجستية المكملة
بيفوتال انترناشونال  الذي أعدته شركةالتصميم النھائي للمنطقة  وتم ا�نتھاء من ،الشحن والتوزيع

)Pivotal International( .  
  
  الرئيسية  مشاريع البنية التحتية :سادساً  
  

والبنية التحتية رئيسية الطرق البالمشاريع المختلفة داخل المدينة ربط لأولت الشركة اھتماما كبيراً 
وقد وصل إجمالي شبكة الطرق داخل المدينة إلى  ،إنشائه خ7ل السنوات الماضية مما تالى  با>ضافة

الشركة بادرت  كما كم مطورة بشبكة متكاملة من البنية التحتية بمختلف الطرق الرئيسية والفرعية. ٣٢٩
 ،بالطريق الرئيسيا�ول لربط محطة قطار الحرمين  ،المدينةداخل رئيسيين طريقين  عقود بناء بإبرام

وقد جاءت ابرز المشاريع على النحو  بشبكة الطرق داخل المدينة، والثاني لربط المنطقة الصناعية الثانية
  التالي:
  

تنفيذ أعمال البنية التحتية والسفلته للطريق الرابط بين محطة قطار الحرمين والطريق  ا�نتھاء من •
الرئيسي داخل المدينة والذي يشمل تجھيز شبكات إنارة وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي 
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وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع شركة  صيفه،وتصريف مياه اLمطار بجانب سفلتة الطريق وتر
تنفيذ البوابة  وجاري حالياً  ،مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع ٧٧الحربي للتجارة والمقاو�ت بقيمة 

وكانت الشركة قد  وأعمال البنية التحتية لكامل المنطقة، ئيسية لمدخل المدينة بجانب محطة القطار،الر
ومن المتوقع فتح  ،مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع ١٠وقعت عقداً مع مؤسسة سعودي جرين بقيمة 

افة بين جدة المس مما سيقلص ل الرئيسي للمدينةم لتكون المدخ٢٠١٧البوابة في الربع الثاني من عام 
  كم.١٠بحوالي  والمدينة ا�قتصادية

  

 A1استمرار العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية والسفلته للطرقات الداخلية بمنطقة الحجاز المرحلة  •
والذي يشمل تجھيز شبكات إنارة وري وشبكة اتصا�ت وصرف صحي وتصريف مياه اLمطار 

مليون \ لتنفيذ  ١٥وقعت عقداً مع  شركة نسما بقيمة  وكانت الشركة قد بجانب ترصيف للطرق،
  ھذا المشروع.

  
  

 ً   مشاريع ربط الكھرباء  :سابعا
 

والمنطقة الصناعية الثانية بشبكة  1Bو 1Aتم ا�نتھاء من تنفيذ مشروع ربط المنطقة الصناعية اLولى
موعة لتنفيذ ھذا المشروع مع مجون \ ملي ٤٧الكھرباء الوطنية، وكانت الشركة قد وقعت عقداً بقيمة 

ICCU. 
 

  
 ً   مشاريع ا�تصا�ت والتقنية :ثامنا

  
شركة اتحاد ا�تصا�ت (موبايلي) تنفيذ مشروع ربط شبكة ا�تصا�ت داخل  الشركة بالتعاون مع واصلت

 ربط أحياء الواحة والشروق وقد تم ا�نتھاء من مدينة الملك عبد- ا�قتصادية بشبكة اLلياف البصرية،
برج موزعه على جميع  ٢٤المجموع الكلى لiبراج وقد وصل  ،)FTTHبشبكه ا�لياف البصرية (

  .مناطق المدينة
  
  

 ً   السياحة وخدمات اDعمال :تاسعا
  

مدينة الملك لزيارة والمقيمين من المواطنين  زائر ١٥٠،٠٠٠ما يقارب من الـ إقبال م٢٠١٦عام شھد 
 ا�ستمتاع بفعاليات الترفيه الثقافية وا�جتماعية والرياضية التي أقيمت في المدينة،و �قتصادية،عبد- ا

 رغبات العصرية وتلبي الحياة روح تعكس بعناية المختارة المرافق من مجموعة الساحلية اLحياء تضمو
 نادي" واللياقة الفاخر للصحة المركز مثل والصحية والممتعة المثالية اLجواء لخلق العائلة أفراد كل

 جمان" السيارات سباق ومضمار ،"جمان بارك" العائلة وحديقة "،جرينز رويال"الغولف ونادي "،إزمرلدا
  :وقد جاءت تطورات وانجازات ھذا القطاع على النحو التالي "كارتينق
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  بارك جمان
  

 المزيج يجمع الذي الرائع البيلسان حي قلب في مربع، متر ٥٠٫٠٠٠ على مساحة تمتد بارك جمان حديقة
 تتمتع بارك جمان."فيوز بي" اLعمال مركز وحيوية البيلسان وفندق الخ7بة المارينا والمتناغم بين الفريد

 في الترفيھية والمرافق اLنشطة واسعة من مجموعة ا�قتصادية المدينة وزوار لسكان ُيقدم مميز بتصميم
 للدراجات مخصصة وأخرى للركض ومسارات وممرات المشاة الخ7بة الخضراء المساحات رحاب

 الرياضة صا�تو )المائية المرشات( لiطفال باد السب7ش وملعب متعددة ا�ستخدام، وم7عب الھوائية
 العام مطلع في بارك جمان حديقة افتتاح تم وقد المرافق، من وغيرھا للغولف صغير الخارجية وملعب

 واLلعاب المائية المشروع كالم7ھي على المكونات من العديد إضافة القريب المستقبل في وسيتم م،٢٠١٦
  .البحرية

  
  "جرينز رويال" الغولف نادي

 
 والھضاب والبحيرات الخضراء مساحاتبا�ضافة الى ملعب الجولف ال "جرينز رويال"الغولف نادييقدم 

 عالية وتجھيزات مع خصوصية والخدمات الرفاھية من المزيج ويضم ،اLحمر البحر شاطئ على المطلة
 المنتجعو ،"لسيجاروقاعة"ا كبارالشخصيات، وقاعة ،الطعام وقاعات الخاصة، المناسبات قاعة في الضيافة
  ."برو جولف"ومتجر والمطاعم الصحي

  
  إزمرالدا نادي

 
 الراقية المنطقة المروج حي وتحديداً في الساحلية اLحياء قلب في يقع واللياقة و للصحةوھو مخصص 

 واللياقة الصحية الخدمات من واسعة تشكيلة البحر، تقدم مشارف على الخضراء والمساحات الطبيعة ذات
 ھذه  إزمرلدا تقدم .العائلة أفراد لكل والخدمات واLنشطة المرافق مجموعة من مع اLعمار كافة لتناسب

 كافة الداخلية مرافقھا تضم اLنيقة، والخارجية وقاعاتھا الداخلية المميز ومقرھا الفريد موقعھا في الخدمات
 المجھزة اLلعاب وصالة الصحي المنتجع في واLنشطة الرياضات بممارسة مختلف ل7ستمتاع ا>مكانيات
 مسابح مع والسنوكر والبلياردو والبولينغ الريشة وتنس وا�سكواتش والطائرة للسلة المخصصة والم7عب

 الركض مضمار والمتمثلة في الخارجية للساحات إضافة التسلق، لرياضة وحائط للركض ومضمار داخلية
 وباقة المحترفة التدريبية الكوادر توفر مع الخارجي، السباحة وحمام اLرضي والتنس القدم كرة وم7عب

  .لiطفال الخاصة والبرامج الرياضية واLنشطة والدورات الفعاليات من
  
  

  جكارتين جمان
 

 شريحة وتطلعات شغف آخر يلبي وجانب واLطفال للكبار المشاركة متعة حيث "الكارتنج" سباق مضمار
 والتنافس العصرية الحياة مع ا�نط7ق روح ويعكس "الكارتنج"السيارات رياضة عشاق من كبيرة

 وأرقى وفق أحدث صمم حيث البيلسان حي في جللكارتن الخاص السباق مضمار يقع .الرياضي
 أو لراكبين لراكب مخصصةأمتار ١٠الى  ٧ بين يتراوح وعرض متر ٧٠٠ بطول الھندسية المواصفات

 .العالمية اLمان مواصفات أعلى وعلى
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  يھية، ومنھا ماھو آتي:رفكما � تزال اLعمال ا�نشائية جارية في عدد أخر من المشاريع السياحية والت 
 

في مركز اLعمال  وھو عبارة عن شقق فندقية )The Views( استمرار العمل في تنفيذ وتجھيز •
عقدأ مع شركة زھير أحمد  قد وقعت الشركة بحي البيلسان بمدينة الملك عبد- ا�قتصادية، وكانت
 ھذا المشروع.  مليون \ لتنفيذ ٩٩٫٣زھران ومشاركوه للتجارة والمقاو�ت المحدودة بقيمة 

 

اLحياء الساحلية في مدينة الملك جميع ) لزوار وسكان I-BIKEإستئجار الدراجات ( شبكةإط7ق  •
 عبد- ا�قتصادية.

 

البدء في التشغيل التجريبي للمارينا الخاص بمرسى القوارب واليخوت داخل القنوات المائية في حي  •
 البيلسان بعد أخذ الموافقات من الجھات الرسمية.

 

ت المدينة وقد استضاف الترفيھية بالمشاركة مع ھيئة الترفيه،عدد كبير من الفعاليات  ٢٠١٦كما شھد العام 
  :عدد من الفعاليات منھا

  
ومن ثم عروض (أكشنھا)  والذي استمر لمدة ث7ثة أيام، )Got Talentمھرجان أفضل المواھب (

وماراثون الدرجات الثالث لذوي ا�حتياجات  وسباق ھانيبعل للقدرة على التحدي، للسيارات المعدلة،
 ماراثون مدينة الملك عبد- ا�قتصادية، وفعاليات يوم اLرض، الخاصة، احتفا�ت اسبوع صحة القلب،

با>ضافة  العام،تمتد على مدار ق جمان التيوى فعاليات البيلسان ويكند وسوسباق الترايثلون با�ضافة إل
عيد ا%ضحى المبارك  وھما مھرجان عيد الفطر السعيد ومھرجان م،٢٠١٦مھرجانين خ�ل عام إلى 

  ف شخص.:آ ١٠الثقافية بحضور مايقارب الـواللذان تخللتھما العديد من النشاطات الترفيھية و
 

قطار الحرمين داخل المدينة سيساعد على زيادة حركة السياح للمدينة علما أن كما ان وجود محطة  •
قطار سوف يربط ، وقد انتھت ،وزارة النقل والتي نفذتھا ،في محطة قطار الحرمين تاأعمال ا>نشاء

والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبد- ا�قتصادية. وسوف  بين مكة المكرمةالحرمين 
في مدينة الملك عبد-  والتجارية يلعب قطار الحرمين دوراً مھماً في تحفيز الحركة العمرانية

ي مكة المكرمة والمدينة المنورة واللتان تشك7ن معاً أكبر ا�قتصادية من خ7ل تعزيز ربطھا بمنطقت
مليون  ١٢تجمع سكاني في المملكة وفي منطقة الخليج بإجمالي عدد سكان يصل الى أكثر من 

قتصادية وبين �مدة الترحال بين مدينة الملك عبد- ا تقليص علىقطار الحرمين كما سيعمل .نسمة
دقيقة للوصول الى مطار  ٢٥حوالي  زمن الرحلة بالقطاريستغرق سمدينة جدة بشكل كبير، حيث 

الملك عبدالعزيز الدولي. ومن جھة اخرى سوف يساھم القطار في ترسيخ مكانة المدينة ا�قتصادية 
كوجھة سياحية وترفيھية مھمة على ساحل البحر اLحمر وعلى مقربة من الحرمين الشريفين قادرة 

 .المعتمرين والزوارعلى جذب واستضافة الحجاج و
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  والصحية مشاريع الخدمات التعليمية :عاشراً 
  

 حجر الزاوية في مستقبلھا، سياسة تجعل من التعليم بجميع مراحله مدينة الملك عبد- ا�قتصاديةتنتھج 
والجودة العالية  ، لذلك توليه عناية خاصة من خ7ل التنوعخططھا المستقبليةعليه وركن أساسي تبنى 

  لتطورات التالية:ا المجال من خ7ل المدينة في ھذا هويظھر توج ،لجميع الخدمات المتقدمة
  

اLمير محمد بن سلمان لlدارة لمقر كلية للمرحلة اLولى تنفيذ ا�عمال ا>نشائية  تم ا�نتھاء من •
قد وقعت عقداً مع مؤسسة ھشام وكانت الشركة  في منطقة البيلسان داخل المدينة، وريادة اLعمال،

ذكر ان الشركة قامت مليون \ لتنفيذ ھذا المشروع. والجدير بال ٥٤نبيل علي رضا التجارية بقيمة 
الكلية بالتعاون مع كلية بابسون والتي ستشرف على تنفيذ  المعارفعمار إبتأسيس شركة 

الخيرية" ومدينة الملك عبد-  بين مؤسسة "مسك والمشروع ھو مبادرة مشتركة ،الجامعةالعالمية
 .اLمريكية ضمن برنامج التوازن ا�قتصادي Lockhead Martinمع شركة  ا�قتصادية،

 

الرابع طالبة وذلك في العام الدراسي طالب و ٥٣٣حوالي  العالم الى أكاديميةوصل عدد الطلبة في  •
 .من وزارة التربية والتعليم بترخيص العالمية GEMSللمدرسة والتي تديرھا شركة 

 

تدشين مركزين جديدين للرعاية الصحية اLولية بالتعاون مع قسم "الرعاية الصحية" بمستشفى  •
وذلك �ستيعاب العدد المتنامي في سكان المدينة واحتياجات المناطق  ،"مشغل"ك "الدكتور سليمان فقيه

أما (العيادة  العائلة) في وسط المدينة،المجاورة مثل (ثول وصعبر ورابغ)، حيث يقع (مركز طب 
 الطبية) فتقع بمنطقة الوادي الصناعي والعيادة الطبية الملحقة بأكاديمية العالم.

  

وتشغيل مركز للدفاع المدني في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية، وكانت الشركة قد وقعت عقداً  اكتمال •
 .ھذا المشروع مليون \ لتنفيذ ٢٫٥بقيمة غزاوي مع شركة باھر

 
  

  والجوائز العالمية الفعاليات والمؤتمرات الدولية أحد عشر:
  

فعاليات مھرجان "حكايا مسك" بمؤسسة محمد بن سلمان بن  لملك عبد- ا�قتصاديةاستضافت مدينة ا •
التي شھدھا  بعد ث7ثة أيام من اLنشطة الشبابية المتواصلة، الثانية، بنسخته "عبدالعزيز "مسك الخيرية

وسجلت اLقسام ا>بداعية وھي محترف  زائرا يمثلون شرائح المجتمع كافة، ٦٦،٠٠٠ما يقارب 
مشاركة  وقسم ا>نتاج المرئي، "اLنميشنصناعة تحريك الرسوم "الكتابة وساحات الرسم ومعمل 

لوحات رسم  مبيعات كبيرة Lعمال فنية من كما حقق "سوق حكايا" اm�ف في ورش العمل والندوات،
وشھد مسرح حكايا حضوراً �فتاً  شارك بھا شباب سعوديون من الجنسين، ومجسمات وأعمال يدوية،

فيما كان لفقرة  فقراته المتنوعة خصوصاً فقرة المسرحيات التي توافد عليھا الشباب بشكل كثيف،ل
فھم المسرح استضاحكايا مرابطين أجواء وطنية وتفاعل حار مع الحضور وبعض أسر الشھداء الذين 

 .طيلة اLيام الث7ثة
 

فعاليات  في فندق ومارينا البيلسان مؤخراً، م،٢٠١٦عام مدينة الملك عبد- ا�قتصادية خ7ل  نظمت •
معرض التوظيف "طموح" الذي يوفر فرص عمٍل نوعية لخريجي وخريجات برنامج "طموح" 
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 مبادرات المدينة ا�قتصادية للتنمية المستدامة،أحد أبرز  ويعد معرض "طموح"، للتدريب والتأھيل،
حيث  شاب وشابة من أھالي محافظة رابغ والمناطق المجاورة، ١٠٠٠والثمرة التي يقطفھا اليوم 

وفداً من سفراء وقناصل ، كما أستضافت المدينة وظيفة نوعية ١٢٠٠أكثر من شركة بطرح  ٢٢قامت 
تھم لمدة ث7ثة ايام بناءاً على التنسيق والتعاون القائم مع الدول العربية المعتمدة في المملكة وعائل

 المنظمة العربية للسياحة.
 

على حصل مشروعي ملعب الغولف "رويال غرينز" والنادي الريفي على جائزتين عالمية مرموقة  •
مشروع ترفيھي" على مستوى قد حظي ملعب "رويال غرينز" على جائزة "أفضل ف ،ترفيهمستوى ال

حصل بينما خ7ل منظمة "ذا انترناشونال بروبيرتي" العالمية في مجال القطاع الترفيھي،  من المملكة
 .على مستوى المنطقة العربية "أفضل مشروع ترفيھي" "النادي الريفي" التابع للملعب على جائزة

 

ل حصل الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية على جائزة كابيتال فاينانس كأفض •
 م.٢٠١٦مشروع صناعي وخدمي متكامل لعام 

 
  

  برامج المسؤولية ا�جتماعية :أثنا عشر
  

مكة  منطقة أمير الشريفين خادم الحرمين مستشار الفيصل خالد اLمير الملكي السمو صاحب رعى
إنسجاماً مع إلتزام الذي يأتي " طموح" برنامجفي  وشابة شاب ١٠٠٠ حفل تخريج - حفظه المكرمة

التي أطلقت قبل  لمبادرتھا واستمراراً  ،يز التنمية ا�جتماعية المستدامةالشركة بدورھا الحيوي في تحف
عقد مع جامعة الملك عبدالعزيز في جدة لتدريب عدد  وتخللھا في العام المنصرم توقيع ث7ث سنوات،

لتنمية مھارات الشباب والشابات وذلك  كز التابعة لھا،ا) شاب وشابة من أبناء محافظة رابغ والمر١٠٠٠(
طالب وطالبة  ٧٠٠كانت الشركة قد سبق وان قامت بتأھيل وحملة الثانوية العامة وتأھيلھم لسوق العمل،

  منذ إط7ق المبادرة.
  

 العمل بسوق يلتحق ولم للتطور للعمل والدافع الحاجة يملك والذي الطموح الشباب فئة البرنامج استھدف
والمتكامل  الفّعال المنھج البرنامج يوفر حيث المختلفة، التعليم اكمال مراحلدون  ظروفه حالت أو

 الحاسب وشھادة" انجليش من "دايركت ا�نجليزية اللغة شھادة على المطاف نھاية في المتخرج ويحصل
 الجمعية من الصادرة للشباب المعتمد اLعمال محترف الى شھادة با>ضافة ،"نيوھورايزن"من اmلي

  .اLعمال على للتدريب الدولية
 

 ا�ستقطاب مرحلة من رحلة التحدي شبابھا مع تواصل بل الحد ھذا عند ا�قتصادية المدينة دور يقف و�
 جسراً  ا�قتصادية المدينة فيه تشكل :اLول مسارات، ث7ث العمل وفق سوق في ا�نخراط وحتى والتدريب

 الفرص �ستكشاف لخريجي البرنامج الفرصة وإتاحة بالمدينة العاملة والشركات الشابة بين الكفاءات
 ويختص مؤخراً، ا�قتصادية المدينة إعمار شركة استحدثتھا التي "تمكين إدارة"طريق عن وذلك الوظيفية

 عبدالعزيز، الملك جامعة خاصة مع اتفاقية وفق ا�كاديمية الدراسة استكمال في الشباب بدعم المسارالثاني
 عن وذلك الخاصة، مشاريعھم إنشاء في الراغبين لشباب اLعمال الفرصة الثالث المسار يھيء بينما

  .والصناعية التجارية للمشاريع مخصصة اLعمال لرواد إنشاء حاضنات طريق
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 مارس في السعودية المرأة لتكريم "جائزة "راعية اط7ق عن كما أعلنت مدينة الملك عبد- ا�قتصادية
 السيدات لتكريم وتھدف نوعھا اLولى من الجائزة وتعتبر الحكمة، دار جامعة مع بالتعاون م٢٠١٦

 سنوياً  وسيتم وريادة اLعمال، �بداع،ا ا�بتكار، التعليم، المجتمع، خدمة مجا�ت اLسرة، في المتميزات
  .ا�قتصادية عبد- الملك خاصة بمدينة احتفالية في الجائزة تقديم

  
 تعالوا"تحت شعارلذوي ا�حتياجات الخاصة  العالمي اليوم مناسبةب تعليمية وترفيھيةكما أقامت فعالية 

المكرمة من خ7ل حفل  فرع مكة المعوقين" اLطفال "جمعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع ،"يومنا نعيش
  "البيلسان". ومنتزه ُجمان بحي حديقةفي  طفل مع عائ7تھم ١٠٠٠شارك به 

  
  

  وتطورات أخرى قرارات ث-ثة عشر:
  
 ١٩ ث7ثاءالوم ـــيلھا في  عشر الثانية العامة العادية عقدت شركة إعمار المدينة ا�قتصادية الجمعية  . أ

 وتم من خ7لھا الموافقة على القرارات التالية: م ٢٠١٦ أبريل ٢٦ھـ الموافق ١٤٣٧ رجب
  
  م. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموافقة على تقرير مجلس ا>دارة للعام المالي المنتھي في  )١
  م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتھي في  )٢
  م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتھي في  )٣
  الموافقة على اختيار مراقب الحسابات مكتب ارنست أند يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة  )٤

  م وتحديد أتعابه.٢٠١٦المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي     
  م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١إبراء ذمة أعضاء مجلس ا>دارة عن العام المالي المنتھي في  )٥
  لمعام7ت مع أطراف ذات ع7قة:الموافقة على العقود وا )٦
  

(مائة وثمانون ألف) \، مقابل  ١٨٠،٠٠٠سداد مستحقات لشركة إعمار العقارية بقيمة   . أ
صب رئيس خدمات ھندسية، والتي يشغل فيھا رئيس مجلس ا�دارة ا�ستاذ محمد العبار من

  مجلس ا�دارة ايضاً. 
 ٢،١٢٦،٠٠٠وادي الصناعي بقيمة إبرام عقد إيجار و خدمات مرافق لمكاتب في منطقة ال  . ب

م مع شركة ٢٠١٥(مليونين ومائة و ست وعشرون الف) \ للفترة من يناير إلى نوفمبر 
  .تطوير الموانئ (شركة تشارك فيھا إعمار المدينة ا�قتصادية بنسبة في ملكيتھا)

شراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيھا إعمار المدينة ا�قتصادية   . ج
(أربعة م7يين وتسعمائة وواحد وعشرون الف)  ٤،٩٢١،٠٠٠بنسبة في ملكيتھا ) بقيمة 

 .\ 
  توقيع ملحق تعديل عقد إيجار تطويري Lرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتھاد. 

  مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرھا ٢٠١٥ديسمبر،  ٦بع بتاريخ متر مر ١٠٦،١٠٠  
  وذلك �ستخدامھا سعادة اLستاذ/ عبد - صالح كامل نائب رئيس مجلس ا>دارة،   

  \ للمتر ١٠عام وبإيجار قيمته  ٢٥كمستودعات لتخزين و توزيع أجھزة تكييف،وذلك لمدة    
  م، و٢٠١٤سبتمبر  ١٨اسي الذي تم التوقيع عليه كان بتاريخ مع العلم أن العقد اLس المربع،   
  تعود أسباب التعديل إلى:    
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السماح لشركة دلة التجارية بتأجير اLرض Lي من الشركات التي تمتلك فيھا حصص . ١

 من تخصيصھا فقط لشركة حلول. بد�
  تاريخ توقيع ملحق التعديل.تغيير تاريخ بداية إنجاز التحسينات الجوھرية بحيث تبدأ من  .٢

  
(خمسة  ٥،٠٨٨،٠٠٠العقد المبرم بين الشركة وشركة تيرنر ل7ستشارات الھندسية بقيمة ھـ. 

م7يين وثمانية وثمانين الف) \ حيث تملك شركة إعمار العقارية حصة كبيرة من رأس مال 
رة شركة إعمار إداشركة تيرنر ورئيس مجلس ا>دارة اLستاذ/ محمد العبار ھو رئيس مجلس 

  العقارية. 
فبراير  ١بتاريخ  ١متر مربع بمبنى الساحل  ١٤٦إبرام عقد تأجير محل تجاري بمساحة و. 

% فيھا أقرباء من الدرجة اLولى ٨٠م لشركة لينا لiغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة ٢٠١٥
سنوات و بدون مقابل في السنة  ٥وذلك لمدة  لعضو مجلس ا>دارة معالي المھندس/ خالد الملحم،

في \ للمتر  ١٠٠٠\ للمتر في السنتين الثانية والثالثة ثم بقيمة  ٨٠٠اLولى ثم بقيمة 
  .السنتين الرابعة والخامسة

متر مربع لمدة خمسة سنوات بدون مقابل  ٩٢٥استمرار عقد تأجير محل تجاري بمساحة ز. 
والذي يشغل عضو  م،٢٠١٣يناير  ١٤والذي وقع في تاريخ  لبنك ساب >قامة احد فروعه

 الملحم عضوية مجلس ادارة شركة إعمار المدينة ا�قتصادية معالي المھندس/ خالد بن عبد-
  مجلس إدارته.

رينا البيلسان مع شركة ناغي لiعمال البحرية التي اإبرام عقد لخدمات إنشائية و كھربائية بمح. 
مد يوسف ناغي حصة فيھا، وھو عضو مجلس إدارة الشركة، و ذلك بتاريخ يمتلك اLستاذ/ مح

(مليونين و اربعمائة الف) \.والجدير بالذكر ان  ٢،٤٠٠،٠٠و بقيمة  ٢٠١٥نوفمبر  ١٠
 .شفافة جميع ھذه التعام7ت تمت وفق سعر السوق وبضوابط تنافسية

  
طريق خدمات تداو�تي التي باستخدام نظام التصويت ا�لكتروني للمساھمين عن وكانت الشركة قد قامت 

ايام قبل موعد  ١٠وفتحت باب التصويت للمساھمين لمدة تزيد عن  السوق المالية السعودية (تداول) تقدمھا
  .الجمعية

  
وتشغيل  حصلت الشركة على ترخيص من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية >نشاء وتملك )ب

سنة  ٢٥وتمتد مدة الترخيص إلى  شبكة محلية لتوزيع الغاز الجاف في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية،
عمار المدينة ا�قتصادية إوبناء علية ستقوم شركة  ھـ،١٤٣٧شوال  ٢٦ھجرية قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ 

ية وتوفيره للشركات الصناعية المؤھلة وفقاً بتطوير شبكة توزيع الغاز داخل مدينة الملك عبد- ا�قتصاد
للتعرفة التي تحددھا وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وستعزز ھذه الخدمة مكانة مدينة الملك 
عبد- ا�قتصادية في كونھا مركزا إقليميا للصناعات المتطورة والخدمات اللوجستية مع وجود ميناء 

   .الملك عبد-
  
ھـ الموافق ٠٨/٠٢/١٤٣٨بتاريخ  ا�سكانمع وزارة  مذكرة تفاھمالشركة بتوقيع ) قامت ج

م، ومدتھا عام تبدأ من تاريخ التوقيع تھدف الى اعتماد بعض المشاريع السكنية القائمة ٠٨/١١/٢٠١٦
المتقدمين لبرامج وتسويقھا وبيعھا على المواطنين  حاليا او تحت التنفيذ في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية،
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وزارة ا>سكان وفقاً لتنظيم الدعم السكني و�ئحته التنفيذية. وستعزز ھذه المبادرة من امكانية شراء 
  الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد- ا�قتصادية من قبل المواطنين.

  
  

  التوقعات المستقبلية: عشر أربعة
  

دعائم اقتصادية متينة تتمثل في البنى إرساء  الشركة منتمكنت في السنوات العشر اLولى من تأسيسھا، 
وتخلل ذلك  وتقديم الخدمات المناسبة لھم،والسكان التحتية والميناء والوادي الصناعي واستقطاب الشركات 

لمدينة ا�قتصادية، وتدعيم م7ءة الشركة المالية وتطوير تدفقاتھا لتطوير اأيضاً ترسيخ النموذج المالي 
كما استطاعت الشركة اثبات دورھا في تفعيل توجه الحكومة الرشيدة في خصصة المشاريع النقدية. 

  التنموية والشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية متعددة. 
  

جديدة ترتكز على  خططتقوم الشركة بوضع و القادمة كمرحلة توسع وحصد للثمار،وتأتي المرحلة 
ولويه لھا واصبح للشركة خبرة فيھا مثل الميناء نية أالتنمية الوطخطط ولت أالتوسع في القطاعات التي 

وتطوير قطاعات جديدة تعكف  والخدمات اللوجستية واLراضي والخدمات الصناعية والمشاريع السكنية،
 التعليم، الصحة، (السياحة، كبر وتسھيل التمويل لھا مثلاشراك القطاع الخاص فيھا بشكل أالدولة على 

 دارة المباني،حركة ا�قتصادية داخل المدينة (إالمدن) والنظر في قطاعات أخرى تستفيد من الدارة إ
    ).ااLمن وغيرھ التموين،
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  :المالية ثالثاً: نتائج الشركة
  

 م٢٠١٦ م إلى٢٠١٢سنوية للسنوات من الدخل الوائم أ) ق
عشر  ىثن�لفترة ا 

شھراً المنتھية في 
ديسمبر  ٣١

  م (مدققة)٢٠١٢
ال سعودي ـري

  باm�ف

عشر  ىثن�لفترة ا
شھراً المنتھية في 

ديسمبر  ٣١
  م (مدققة)٢٠١٣

ال سعودي ـري
  باm�ف

عشر  ىثن�لفترة ا
شھراً المنتھية في 

ديسمبر  ٣١
  م (مدققة)٢٠١٤

ال سعودي ـري
  باm�ف

لفترة ا�ثنى عشر 
 ٣١شھراً المنتھية في 

م ٢٠١٥ديسمبر 
 (مدققة)

ريـال سعودي 
  باm�ف

لفترة ا�ثنى عشر 
 ٣١شھراً المنتھية في 

م ٢٠١٦ديسمبر 
 (مدققة)

ريـال سعودي 
  باm�ف

  ١٫١٣٩٫٨٢٧  ١٫٠٢٢٫٩٥٧  ١٫٠٦٤٫٣٤٢  ٨٣٣٫٤٥٢  ٥٤٥٫١٨٢  ا>يرادات

  )٦٧٢٫٩٠٩(  )٤٥٦٫١٨٤(  )٣٣٦٫٦٢٦(  )١٢٨٫٧٨٦(  )٦٦٫٧٢٨(  تكلفة ا>يرادات

  ٤٦٦٫٩١٨  ٥٦٦٫٧٧٣ ٧٢٧٫٧١٦ ٧٠٤٫٦٦٦ ٤٧٨٫٤٥٤  اجمالي الربح 

مصاريف تسويق، 
 عمومية وإدارية 

)٥١١٫٦٤٨(  )٣٣٢،٦٦٤(  )٣٠١٫٦٦٠(  )٤٢٢٫٧٦٥(  )٢٥٩٫٠٥٦(  

عمولة محققة من ودائع 
بنكية وإيداعات على 

 أساس مرابحة
٥١٫٣٣٢  ٢١٫٨٦٨  ١٣٫٨٧٣  ٣٧٫١٤٤  ٥٣٫٧٨٨  

  )٨٢٫٠١٧(  )٤٦٫٤١٧( )٥٤٫٩٥١( )٨٣٫٠٦٦(  )٨٨٫٨٨٣( أعباء تمويل، بالصافي

  ١٨٩،٤٩٣  ١٢٠،٣٢٦  ٢٠٫٤٤٤  ٦٨٫٤٣٩  ٦،٩١٣  إيرادات أخرى

  )٢٠٫٠٠٠(  )٢٨٫٥٨٤(  )٢٦٫٦٠٠(  )٣١٫١١٢(  )٥٫٠٧٣( الزكاة الشرعية

صافي الدخل قبل حقوق 
  الملكية غير المسيطرة

٩٤٫٠٧٨  ٣٠١٫٣٠٢  ٣٧٨٫٨٢٢  ٢٧٣٫٣٠٦  ١٨٦٫١٤٣  

حصة حقوق الملكية 
  غير المسيطرة صافي

)١٫٦٦١  ١٫٤١٥  ٨٥٦  )٢٤٧(  )٢١  

  ٩٥٫٧٣٩  ٣٠٢٫٧١٧  ٣٧٩٫٦٧٨  ٢٧٣٫٠٥٩  ١٨٦٫١٢٢   الدخل صافي

  ٠٫١١  ٠٫٣٦  ٠٫٤٥  ٠٫٣٢  ٠٫٢٢ )الــري(الربح للسھم 

 

545,182

833,452

1,064,342
1,022,957

1,139,827

2012 2013 2014 2015 2016

revenue

revenue
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  للشركة خ7ل الـخمسة أعوام الماضية جدول يوضح ا>يرادات
  

  م٢٠١٦ م إلى٢٠١٢للسنوات من ديسمبر  ٣١ب) الميزانية العمومية المرحلية كما في 
  م٢٠١٢ 

  ال سعودي ـري
  باm�ف

  م٢٠١٣
  ال سعودي ـري

  باm�ف

  م٢٠١٤
  سعودي  الـري

  باm�ف

م٢٠١٥  
 ريـال سعودي

  باm�ف

  م٢٠١٦
  ال سعودي ـري

  باm�ف

الموجودات 
 المتداولة

٤٫٣٠٦٫٨٣٢  ٤٫٨٤٨٫١١٩  ٤٫٣٨٢٫٦٧٨  ٤٫٤٤٣٫٣٥٨  ٤٫٨٢٢٫٠٠٣  

الموجودات غير 
 المتداولة

١٤٫٥٤٤٫٤٦٤  ١٣٫١٨٩٫٥٤١  ١١٫٨٢٣٫٤٥٤  ٩٫٩٠٣٫٠٩٣  ٩٫٠٥٥٫٨٣٩  

إجمالي 
 الموجودات

١٨٫٨٥١٫٢٩٦  ١٨٫٠٣٧٫٦٦٠  ١٦٫٢٠٦٫١٣٢  ١٤٫٣٤٦٫٤٥١  ١٣٫٨٧٧٫٨٤٢  

المطلوبات 
 المتداولة

١٫١٦٥٫٠٥٩  ٨٨٩٫٩٦٢  ١٫٦٣٦٫٩٥٣  ٦٨٥٫٦٦٥  ٨٦٣٫٩٥٤  

المطلوبات غير 
 المتداولة

٩٫٠٧٥٫٤٦٤  ٨٫٦٣١٫٠٠٣  ٦٫٣٥٣٫٧٨٦  ٥٫٨٢٤٫٢٢٠  ٥٫٤٥٠٫٦٢٨  

إجمالي حقوق  
 الملكية

٨٫٦١٠٫٧٧٣  ٨٫٥١٦٫٦٩٥  ٨٫٢١٥٫٣٩٣  ٧٫٨٣٦٫٥٦٦  ٧٫٥٦٣٫٢٦٠  

إجمالي 
 والمطلوبات 

     حقوق
 الملكية

١٨٫٨٥١٫٢٩٦  ١٨٫٠٣٧٫٦٦٠  ١٦٫٢٠٦٫١٣٢  ١٤٫٣٤٦٫٤٥١  ١٣٫٨٧٧٫٨٤٢  

 
 

  م.٢٠١٥م بالمقارنة مع عام ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ج)  النتائج التشغيلية للسنة المنتھية في 

  م٢٠١٥  
سعودي  الـري

  با�Dف

م٢٠١٦  
ريـال سعودي 

  با�Dف

  التغييرات
سعودي  الـري

  با�Dف

نسبة 
  التغيير%

  %١١٫٤٢   ١١٦٫٨٧٠   ١٫١٣٩٫٨٢٧  ١٫٠٢٢٫٩٥٧  ا>يرادات

  %.٤٧٫٥٠  ٢١٦٫٧٢٥  )٦٧٢٫٩٠٩(  )٤٥٦٫١٨٤(  تكلفة ا>يرادات

إجمالي الربح من 
  التشغيل

٩٩٫٨٥٥(  ٤٦٦٫٩١٨  ٥٦٦٫٧٧٣(  
.)١٧٫٦٢(%  

  

مصروفات ا�عمال 
  الرئيسية

)٥٣٫٨  ١٧٨،٩٨٤  )٥١١٫٦٤٨(  )٣٣٢،٦٦٤%  

الربح من العمليات 
  الرئيسية

٤٤٫٧٣٠(  ٢٣٤،١٠٩(  
)٢٧٨،٨٣٩(  

  
)١١٩٫١(%  

  

  
وفق المعايير والسياسة المحاسبية  م٢٠١٦ألف ريـال سعودي في عام  ١٫١٣٩٫٨٢٧ا>يرادات  بلغت

 بزيادة وذلكم ٢٠١٥ريـال للعام  ألف ١٫٠٢٢٫٩٥٧الخاصة بتحقيق ا>يرادات في الشركة، وذلك مقابل 
  تغيير في تقدير تكلفة البنية التحتية لiراضي الصناعية والسكنية. الإلى  ويرجع ذلك%، ١١٫٤٢ اقدرھ

  
 م،٢٠١٥ألف ريـال للعام  ٣٠٢،٧١٧ألف \ مقابل  ٩٥،٧٣٩ م٢٠١٦ عام في الربح صافي وبلغ

 : % ويرجع ذلك إلى عدة عوامل )٦٨٫٣٧( مقداره بانخفاض
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 البنية التحتية لiراضي الصناعية والسكنيةتغيير في تقدير تكلفة  •

 بيع عقار تطويريبحكم المحكمة فيما يتعلق  •

 انخفاض مبيعات ا�راضي الصناعية و السكنية  •

 عكس مساھمة أرض لجھة حكومية بالمجان خ7ل فترة المقارنة  •

 الزيادة في مصاريف البيع و التسويق بسبب معارض البيع و فعاليات التسويق  •

 الزيادة في المصاريف العمومية و ا�دارية  •

تعويض تم است7مه في ربع المقارنة بناء على قرار المحكمة فيما يتعلق بالغاء اتفايقة ايجار  •
 تطوير من قبل عميل 

انخفاض قيمة اLصول المحتفظ بھا بغرض ا�ستبعاد مقابل مصادرة الودائع ذات صلة في فترة  •
   .المقارنة

   
 م٢٠١٦ديسمبر ٣١عشر شھراً المنتھية في ثنى لفترة اD المستحقة النظامية فوعات) قائمة المدد

  م:٢٠١٥بالمقارنة مع عام 
  م٢٠١٦ 

 باm�فال سعودي ـري
م٢٠١٥  

  ريـال سعودي باm�ف

  ٥٥٫٦١٢ ٢٠،٩٤٤  الزكاة

  ٥٫٣٦٨ ٥،٢٧٧ ضريبة عقود العمل اLجنبية

  ٨٫٩٤٢ ١٣،١٤٩ ا�جتماعيةالتأمينات 

التأشيرات والخروج الحكومية (رسوم ال
 )والعودة ورخص العمل

٨٦٧  ١،٤٨٣  

  ٧٫٥٠٠ ٧٫٥٠٠ رسوم  ھيئة المدن ا�قتصادية

ا�قتصادية تشمل  المدنحكومية لھيئة  رسوم
  التصاريح

٣٣٨  ١٢،٢٥٦  

  
  

  رابعاً: سياسة توزيع اDرباح:
  

تلتزم الشركة بأن يضع مجلس ا>دارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح اLسھم بما يحقق مصالح 
الجمعية العامة التي تقر بدورھا اLرباح المقترح  اجتماععلى ھذه السياسة في  واط7عھمالمساھمين 

Lسھم المسجلين توزيعھا وتاريخ التوزيع وتكون أحقية اLرباح سواء النقدية أو أسھم المنحة لمالكي ا
وينص النظام اLساس  الجمعية العامة، انعقادبسج7ت مركز إيداع اLوراق المالية في نھاية تداول يوم 

للشركة على أن توزع اLرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف اLخرى 
  بالطريقة التالية:

  

كوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العادية وقف ھذا % من اLرباح الصافية لت١٠يتم تجنيب  •
  التجنيب متى بلغ ھذا ا�حتياطي نصف رأس المال.

يجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس ا>دارة أن تجنب نسبة معينة من اLرباح الصافية  •
  لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

  % على اLقل من رأس المال المدفوع.٥دفعة أولى للمساھمين تعادل يوزع من الباقي بعد ذلك  •
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% من الباقي لمكافأة مجلس ا>دارة مع مراعاة اLنظمة ١٠يخصص بعد ما تقدم نسبة � تزيد عن  •
والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بھذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك كحصة 

 إضافية في اLرباح. 
  

خ7ل السنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشركة ا>شارة إلي أن الشركة تتوقع توزيع أرباح  وتجدر
   وضع اLساس للمدينة وأصبحت عجلة ا�يرادات واLرباح أكثر وضوحاً.

 
  :القروضخامساً 

  
ألف  ٧٫١٠٠٫٠٠٠مبلغ م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وصلت المديونية ا�جمالية للقروض عن السنة المنتھية في 

 هلية ادنايبتوقيع ا�تفاقيات التمو شركة، حيث قامت ال)\ سعوديسبعة مليار ومئة مليون (  \ سعودي
  كما في تاريخ الميزانية: 

  

 المالية وزارة من مباشر قرض على شركة إعمار المدينة ا�قتصادية م حصلت٢٠١١خ7ل عام  •
 وسيتم مخصص لتمويل المشاريع اLساسية المطلوبة في المدينة، الـري مليارات خمسة بقيمة

 ١وتحديدا على سبعة أقساط تبدأ في  سنوات لث7ث اعفاء فترة مع سنوات عشر خ7ل تسديده
جدولة القرض بتمديد إعادة على م ٢٠١٥سبتمبر  فيوزارة المالية  تفاق معوتم ا� م،٢٠١٥يوليو 

وبالتالي يتم سداد المبلغ اLساسي على سبعة أقساط سنوية بدءاً فترة السماح لخمسة سنوات أخرى 
وقد قدمت الشركة ضمانات مقابل القرض  مع عمولة مستحقة تدفع سنوياً  م،٢٠٢٠من يونيو 

عبارة عن رھن مجموعة أراضي مساحتھا ا>جمالية أربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة 
 ع.عشر الف و أربعمائة وث7ث وعشرون متر مرب

 

\ مليار  ٢بمبلغ  بنك سابوقعت الشركة اتفاقية تمويل إس7مية مع  م،٢٠١٤خ7ل سنة  •
سعودي (تمويل مرابحة) بمعدل عائد تجاري. بناءاً على ا>تفاقية يتم سداد التمويل على ثمانية 

وقد قدمت الشركة م، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٨يونيو  ٣٠أقساط نصف سنوية إبتداءاً من 
يل عبارة عن رھن Lسھم شركة إعمار في شركة تطوير الموانئ با>ضافة ضمانات مقابل التمو
 مليون \ سعودي. ٢٫٥٠٠إلى سند Lمر بقيمة 

 

البنك م وقعت الشركة اتفاقية تمويل إس7مية مع ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خ7ل السنة المنتھية في  •
على حسب ا>تفاقية يتم سداد اLموال في  \ سعودي بمعدل عائد تجاري. ملياربمبلغ  الفرنسي

وقد قدمت الشركة  ،م٢٠٢٣ابريل  ٢٠م إلى ٢٠١٩أكتوبر  ٢٠ثمانية أقساط نصف سنوية من 
التي تملكھا  في مدينة الملك عبد- ا�قتصاديةأراضي  ضمانات مقابل التمويل عبارة عن رھن

 .عوديمليون \ س ١٫٢٠٠الشركة با>ضافة إلى سند Lمر بقيمة 
  

قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسھيل  م،٢٠١٥ديسمبر  ٣١م والفترة المنتھية في ٢٠١٤خ7ل سنة  •
 وفقاً لبنود ا�تفاقية، ودي لكل تسھيل وبمعدل عائد تجاري\ سعمليار بمبلغ  مصرف ا>نماءمع 

من تواريخ ا>تفاقيات. إبتداءاً سنوات  ٣سنوات مع فترة سماح  ٨فإن مدة القرض ا>جمالية ھي 
مليون \ سعودي مرتبط بالتسھيل اLول من قبل نفس  ٢٥٠تم ترتيب تسھيل إضافي بمبلغ و

رة الث7ث سنوات البنك للسماح (بالسداد والسحب) بحيث يكون المبلغ اLساسي متاح خ7ل فت
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اضي في وقد قدمت الشركة ضمانات مقابل كل تمويل عبارة عن رھن أر اLولى من القرض،
وقد  .اتفاقيةلكل  مليون \ سعودي ١٫٢٥٠وبسند Lمر بمبلغ  ،مدينة الملك عبد- ا�قتصادية

 \. ٨٢،٠١٧،٠٠٠م٢٠١٦بلغ مبلغ العمولة المدفوعة عن القروض خ7ل العام 
 

 سادساً: مجلس ا�دارة:
  
 م٢٠١٦ ديسمبر ٣١تكوين مجلس ا�دارة كما في   ) أ

  
أعضاء، وھو ما  ٩فإن عدد أعضاء مجلس ا�دارة  النظام ا�ساسي للشركة،) من ١٦حسب المادة (

 ) من �ئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية،١٢يتوافق مع البند (أ) من المادة (
مدة ث7ث ل وتستمرم، ٢٦/٩/٢٠١٤في وبناءاً عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت 

فھو منصب المنتدب وجميعھم أعضاء غير تنفيذين ومستقلين (ماعدا منصب العضو  مي7دية، سنوات
وفيما يلي أعضاء المجلس وتصنيف عضويتھم وفقاً لمعايير حوكمة الشركات الصادرة من  تنفيذي)،

  وكذلك الشركات المساھمة التي �يزالون يتولون عضويتھا. ھيئة السوق المالية،
 

 عضو مجلس ا�دارة
تنفيذي/ مستقل/

 غير تنفيذي
الشركات السعودية المساھمة اDخرى 

 التي يشارك في مجلس إدارتھا
  اDستاذ/ محمد العبار
 رئيس مجلس ا>دارة

 د� توج يغير تنفيذ

  كامل عبد (اDستاذ/ 
 نائب رئيس مجلس ا>دارة

 غير تنفيذي

للتجارة و السياحة و الصناعة و  شركة عسير
شركة  – الزراعة والعقارات واعمال المقاو�ت

شركة أم  -أم7ك العالمية للتمويل العقاري* 
  القرى للتنمية وا�عمار*

  معالي المھندس/ خالد الملحم
 عضو مجلس ا>دارة

 مستقل

 - شركة إكسترا -  يالبنك السعودي البريطان
 شركة - *شركة إسمنت الرياض -  مدينة المعرفة

للتجارة و  شركة عسير - *الموانئ تطوير
السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات 

  واعمال المقاو�ت

  الرويتع نعبد الرحمالمھندس/ 
 عضو مجلس ا>دارة

 غير تنفيذي

للتجارة و السياحة و الصناعة و  شركة عسير
شركة  -الزراعة والعقارات واعمال المقاو�ت 

  - *لlدارةشركة الخزامى  – حلواني اخوان
شركة أم7ك  -  *شركة جدوى ل7ستثمار

شركة صناعات   -* العقاريالعالمية للتطوير
المجموعة السعودية لiبحاث والنشر  - العيسى*

 شركة و�ية ل7ستثمار* –

  هاDستاذ/ أحمد بن جمال جاو
 عضو مجلس ا>دارة

  د توج� غير تنفيذي

  اDستاذ/ محمد بن يوسف ناغي
 عضو مجلس ا>دارة

 د� توج  غير تنفيذي

  الرشيد نفھد بن عبد المحس/ اDستاذ
 عضو مجلس ا>دارة المنتدب

 تنفيذي
شركة تطوير  - شركة تموين الخطوط السعودية

  بترومين*زيوت شركة  - الموانئ*
  الدكتور/فيصل المبارك

  عضو مجلس ا>دارة
  � توجد   مستقل

  المھندس/ عبد( طيبه
  عضو مجلس ا>دارة

  مستقل
شركة  -شركة تموين الخطوط السعودية 

  صناعات العيسى*
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  شركات غير مدرجة في سوق اLسھم السعودية. *
  

 م:٢٠١٦ديسمبر  ٣١اجتماعات مجلس ا�دارة كما في   ) ب
 

  م على النحو التالي:٢٠١٦اجتماعات خ7ل العام المالي  خمسةعقد مجلس ا>دارة 
  
  ھـ٠٩/٠٤/١٤٣٧ 

 م٢٠/٠٢/٢٠١٦
  ھـ١٨/٠٧/١٤٣٧
 م٢٦/٠٤/٢٠١٦

  ـھـ٠٢/١٢/١٤٣٧
 م٠٥/٠٩/٢٠١٦

  ـھـ٢٢/٠١/١٤٣٨
  م٢٤/١٠/٢٠١٦

ھـ١٩/٠٣/١٤٣٨
  م١٩/١٢/٢٠١٦

  

 اLستاذ/ محمد العبار
� � � X X 

 كاملاLستاذ/ عبد - 
� X � � � 

 معالي المھندس/ خالد الملحم
X � � X � 

المھندس/عبدالرحمن 
 الرويتع

� � � � � 

 اLستاذ/ أحمد جاوه
X � � � X 

 اLستاذ/ محمد ناغي
� � � X � 

  اLستاذ/ فھد الرشيد
 

� � � � � 

 الدكتور/ فيصل المبارك
� � � � � 

 � � � � � المھندس/ عبد- طيبه

  
 

  لجان مجلس ا�دارة: -ج
  

ولجنة  في إطار حوكمة الشركة ينبثق عن مجلس ا>دارة اللجان الرئيسية التالية: اللجنة التنفيذية،
  ولجنة الترشيحات والمكافآت. المراجعة،

 
 اللجنة التنفيذية:-١
  

ذي تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح ص7حيات ھذه اللجنة من قبل مجلس ا�دارة ال
وضع الميزانيات  متعددة منھا: ا�شراف على تنفيذ ا�ستراتيجية الشاملة للشركة، مسؤولياتاوكل لھا 

مراقبة ا�داء العملي والمالي للشركة ورفع التقارير إلى مجلس ا�دارة  مسؤولية الخاصة بالشركة،
  ا�عضاء التالية اسمائھم:وتضم ھذه اللجنة  ،بھما وما يتصلعن ا�مور المالية وا�ستراتيجية 

 
 المنصب ا�سم

 رئيساً  المھندس/ عبد الرحمن الرويتع

 عضواً  معالي المھندس/ خالد الملحم

 عضواً  اLستاذ/ فھد الرشيد

 عضواً  المھندس/ عبد- طيبه
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 م، وكانت على النحو التالي:٢٠١٦اجتماعات خ7ل العام المالي  خمسةوقد عقدت اللجنة 

 
  ھـ٠٨/٠٤/١٤٣٧ 

 م١٩/٠٢/٢٠١٦
  ھـ١٨/٠٧/١٤٣٧
 م٢٦/٠٤/٢٠١٦

  ـھـ٠٢/١٢/١٤٣٧
 م٠٥/٠٩/٢٠١٦

  ـھـ٢٢/٠١/١٤٣٨
  م٢٤/١٠/٢٠١٦

ھـ١٩/٠٣/١٤٣٨
  م١٩/١٢/٢٠١٦

  

 المھندس/عبدالرحمن الرويتع
� � � � � 

 معالي المھندس/ خالد الملحم
X � � X � 

 اLستاذ/ فھد الرشيد
 

� � � � � 

 المھندس/ عبد- طيبه
 

� � � � � 

  

  لجنة المراجعة: -٢
  

تتكون لجنة المراجعة من ث7ثة أعضاء منھم عضوين من مجلس ا>دارة غير التنفيذيين وعضو ثالث 
وتشمل مھام ھذه اللجنة دراسة نظام  من خارج مجلس ا>دارة مختص في الشئون المالية والمحاسبية،

الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتھا الرقابة الداخلية وا>شراف على إدارة المراجعة 
في تنفيذ اLعمال التي حددھا مجلس ا>دارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ 

كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية للجمعية  ا>جراءات التصحيحية للم7حظات الواردة فيھا.
ت القانونيين وفصلھم وتحديد أتعابھم والتأكد من استق7ليتھم ومتابعة العامة بتعيين مراجعي الحسابا

وكذلك دراسة م7حظاته على  أعمالھم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع القانوني،
بشأنھا مع دراسة القوائم المالية اLولية والسنوية قبل عرضھا  ما تمالقوائم المالية للشركة ومتابعة 

>دارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنھا. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية على مجلس ا
المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس ا>دارة بشأنھا وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المھمة 

التالي أسماء . ويوضح الجدول ركة لمراقبة ومواجھة ھذه المخاطروالخطوات التي اتخذتھا إدارة الش
 م:٢٠١٦ديسمبر  ٣١أعضاء اللجنة كما في 

 

 المنصب ا�سم

 رئيساً  خالد الملحم معالي المھندس/

 عضواً  الدكتور/ فيصل المبارك

 عضواً  اLستاذ/ ع7ء الجابري 

  
  م، وكانت على النحو التالي:٢٠١٦لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في العام المالي  وقد عقدت

  
  ھـ٠٨/٠٤/١٤٣٧ 

 م١٩/٠٢/٢٠١٦
  ھـ٠٩/٠٧/١٤٣٧
 م١٧/٠٤/٢٠١٦

  ـھـ١٤/٠١/١٤٣٨
  م١٦/١٠/٢٠١٦

ھـ١٩/٠٣/١٤٣٨
  م١٩/١٢/٢٠١٦

  

 معالي المھندس/ خالد الملحم
X � � � 

 الدكتور/ فيصل المبارك
 

� � � � 

 ا�ستاذ/ ع7ء الجابري
 

� � � X 
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  إقرار:

  
والموافقة عليھا  م٢٠١٦السنوية والختامية للعام  إن اللجنة تقر بأنھا قامت بمراجعة الحسابات ربع

  قبل رفعھا لمجلس ا�دارة.
  

  وفقاً لما نص عليه نظام الشركات الجديد. م٢٠١٧خ7ل العام  / سيتم تشكيل لجنة المراجعةم-حظة
 

  خطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية:
 

معايير الجديدة، وحرصاً من أساس ال تماشياً مع متطلبات التحول في تحضير القوائم المالية على
تطبيق جميع متطلبات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على  المدينة ا�قتصادية عمارإشركة 
بأخذ  الشركة بدأت وحرصاً منھا على ا�لتزام بالقوانين واLنظمة المعمول بھا، ،يةسوق المالالوھيئة 

  الخطوات ال7زمة من أجل البداية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
  

با�شتراك مع ا�ستشاري المالي شركة إرنست  ،٢٠١٦قامت ا>دارة المالية للشركة خ7ل العام فقد 
 وقامت با>ع7ن عنھا أند يونغ بالعمل على ث7ث مراحل لمواكبة التحول لمعايير المحاسبة الدولية،

  ي موقع تداول:ف
  

  وشمل الخطوات التالية: م،٢٠١٦أغسطس  ٣١للمرحلة اLولى في تاريخ  ا�ع-ن اDول
  

    تم إعداد خطة التحول وتحضير السياسات المحاسبية على أساس معايير المحاسبة الدولية، .١
 م.٢٧/١٠/٢٠١٦ھذه السياسات للموافقة عليھا في عرضت و   
 للمساعدة في خطة التحول للمعايير الدولية في الموعد المحدد.تم تعيين شركة محاسبة . ٢
. تم تشكيل فريق داخلي مؤلف من محاسبين مؤھلين بالمھارات المطلوبة والمعرفة يقود ٣

  المرحلة 
 ا�نتقالية.   
  عملية التحول لتطبيق في تنفيذ الفريق أي صعوبات لم يواجه عملية التحول بس7سة وتمت  .٤

 المعايير الدولية.    
   الربع شمل التاريخ المستھدف >عداد أول قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والذي  .٥

  م.٣٠/١١/٢٠١٦م ھو ٢٠١٦اLول والثاني من     
  

  م،وشمل الخطوات التالية:٢٠١٦أكتوبر  ٣٠للمرحلة الثانية في تاريخ  ا�ع-ن الثاني
  

  تم اعتماد السياسات المحاسبية ال7زمة >عداد القوائم المالية على أساس المعايير الدولية من  .١
مراجع  وقامھـ) ١٤٣٨محرم  ٢٣الموافق ( ٢٠١٦أكتوبر  ٢٤قبل مجلس ا>دارة بتاريخ 

الحسابات المعتمد بمراجعة ھذه السياسات بالتزامن مع القوائم المالية للربع اLول من 
٢٠١٧. 
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فريق العمل صعوبات في تنفيذ المعايير الدولية التي لم يواجه عملية التحول بس7سة و تمت  .٢
  .٠١/٠١/٢٠١٧سيتم تطبيقھا أبتداء من 

  
م وقد ٢٠١٧وتم ا>ع7ن عنھا في نھاية شھر يناير من عام  للمرحلة الثالثة واLخيرة ا�ع-ن الثالث
  شملت اmتي:

  

المبني على المعايير  م٢٠١٦يناير  ١الرصيد ا�فتتاحي لقائمة المركز المالي كما في  .١
و م ٢٠١٦يونيو  ٣٠و  م،٢٠١٦مارس  ٣١، يلخص القوائم المالية لiرباع المنتھية في الدولية

  والتي تم اعدادھا و�زالت قيد المراجعة من قبل م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠
 لخارجيين.ا المستشاريين

  التأثير الھام من تطبيق المعايير الدولية مرتبط تقريبا في طريقة ا�عتراف با�يرادات و  -٢
 انخفاض اLصول طويلة ا�جل.    

 عملية ا�نتقال تسير دون عوائق.  -٣
تؤمن ا�دارة بأن لديھا المقدرة على اعداد القوائم المالية بناًءا على المعايير الدولية للربع  -٤

 في الوقت المحدد.م ٢٠١٧ا�ول من 
  

  المكافآت:لجنة الترشيحات و -٣
  

وتتكون اللجنة من عضوين غير تنفيذيين ، م٢٠١٠تم تفعيل لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 
  وعضو مستقل من مجلس ا>دارة. 

  
وتشمل مھام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس ا>دارة بالترشيح لعضوية 
المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة 

وكذلك المراجعة السنوية ل7حتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة  ،مخلة بالشرف واLمانة
لعضوية مجلس ا>دارة وإعداد وصف للقدرات والمؤھ7ت المطلوبة لعضوية مجلس ا>دارة بما في 

  ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو Lعمال مجلس ا>دارة. 
  

في شأن كما تتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة ھيكل وتشكيل مجلس ا>دارة ورفع التوصيات 
وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس ا>دارة واقتراح  ھا،ئالتغييرات التي يمكن إجرا

معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما تقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استق7لية اLعضاء 
 ،ستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرىالم

وكذلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا>دارة وكبار التنفيذيين ويراعى 
عند وضع ھذه السياسات استخدام معايير ترتبط باLداء. وأخيراً إعداد التقارير الدورية والسنوية عن 
أعمال اللجنة وتقرير ا>فصاح السنوي حسب النظام وتقديمھا لمجلس ا>دارة. ويوضح الجدول التالي 

  :م٢٠١٦ديسمبر  ٣١أسماء أعضاء اللجنة كما في 
  

 المنصب ا�سم

 رئيساً  اLستاذ/ أحمد جاوه

 عضواً  اLستاذ/ محمد ناغي

 عضواً  اLستاذ/ عبد- طيبه
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على ذلك  م وكان٢٠١٦لھا خ7ل العام المالي  تاجتماعا ٤وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 
 النحو التالي:

  
  ھـ٠٩/٠٤/١٤٣٧ 

 م٢٠/٠٢/٢٠١٦
  ھـ١٩/٠٧/١٤٣٧
 م٢٤/٠٤/٢٠١٦

  ـھـ٠١/٠٨/١٤٣٧
 م٠٩/٠٥/٢٠١٦

  ـھـ٢٨/٠٨/١٤٣٧
  م٠٥/٠٩/٢٠١٦

 اLستاذ/ أحمد جاوه
X � �  � 

 اLستاذ/ محمد ناغي
� � � � 

 � � � � المھندس/ عبد- طيبه

  
  

  :و أزواجھم و أو�دھم القصر في أسھم الشركة ا>دارةوصف لمصلحة أعضاء مجلس   -د
  

  العضو
اDسھم المملوكة في 

  م١/١/٢٠١٦
ا�سھم المملوكة في 

  م١٢/٢٠١٦/ ٣١

ملكية اDقارب 
من الدرجة 

  اDولى

مقدار التغيير من 
م حتى ١/١/٢٠١٦
  م٣١/١٢/٢٠١٦

  صفر  � يوجد  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اLستاذ/ محمد العبار

  صفر  � يوجد  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠ كامل عبد -اLستاذ/ 

  صفر  � يوجد  ١٠٫١٥٣  ١٠٫١٥٣ معالي المھندس/ خالد الملحم

 نالرحمعبدالمھندس/
 الرويتع

  صفر  � يوجد  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠

  صفر  � يوجد  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠ هاLستاذ/ أحمد جاو

  صفر  � يوجد  ٥٫٧٨١٫٩١٥  ٥٫٧٨١٫٩١٥ اLستاذ/ محمد ناغي

  صفر  � يوجد  ٢٠٤٫٠٠٠  ٢٠٤٫٠٠٠ فھد الرشيد/ اLستاذ

  صفر  � يوجد  ٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠ فيصل المبارك/ الدكتور

  صفر  � يوجد  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠ عبد- طيبهاLستاذ/ 

  
لحة (تفاھم حقوق ا�دارة) يملك مص(نائب رئيس مجلس  سعادة ا�ستاذ/ عبد- صالح عبد- كامل

كة دايم الحديثة >دارة العقارات، شركة عسير للتجارة والسياحة، شركة مكاسب : شرتصويت) في كل من
شركة السماحة لiعمال التجارية شركة الخواتم للتجارة والمقاو�ت وھي شركات تملك حصص  الدولية،

: شركة كما يملك سيطرة كاملة على الشركات التالية ية،عمار المدينة ا�قتصاداوتة في أسھم شركة إمتف
وشركة  ،شركة العمران العالمية >دارة العقارات كوامل للتجارة والمقاو�ت، شركة القوافل العالمية،

 يبلغو ،عمار المدينة ا�قتصاديةتملك حصص متفاوتة في أسھم شركة إ نمارق العالمية للتجارة والتي
  سھم من أسھم شركة اعمار المدينة ا�قتصادية. ٢١٢٫٩٠٠٫٠٠٠ات إجمالي حصص ھذه الشرك
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  :وصف لمصلحة كبار التنفيذيين و أزواجھم و أو�دھم القصر في أسھم الشركة  -ھـ
 

  المنصب  ا�سم
اDسھم المملوكة 

في 
  م١/١/٢٠١٦

  اDسھم المملوكة
في 
  م٣١/١٢/٢٠١٦

ملكية اDقارب من 
  الدرجة اDولى

 مقدار التغيير من
م حتى ١/١/٢٠١٦
  م٣١/١٢/٢٠١٦

فھد / ا�ستاذ
 الرشيد

العضو المنتدب 
  والرئيس التنفيذي

  صفر  � يوجد  ٢٠٤٫٠٠٠ ٢٠٤٫٠٠٠

أحمد  /ا�ستاذ
  لنجاوي

نائب الرئيس 
  التنفيذي

  ٧٫٠٠٠-  � يوجد  �يوجد  ٧٫٠٠٠

 ريان/ ا�ستاذ
  قطب

الرئيس التنفيذي 
لعمليات المنطقة 

  الصناعية
  صفر  يوجد �  � يوجد  � يوجد

ا�ستاذ/ 
   رمزي الصلح

الرئيس التنفيذي 
للتشغيل والتطوير 

  التجاري
  صفر  � يوجد  � يوجد  � يوجد

ا�ستاذ/ فيصل 
  فاروقي

  صفر  � يوجد  � يوجد  � يوجد  المدير المالي

ا�ستاذ/ 
  تشالرز بيل

الرئيس التنفيذي 
لتطوير العقار 

  السكني
  صفر  � يوجد  � يوجد  � يوجد

 /الدكتور
  عصام سمباوا

سكرتير مجلس 
  ا�دارة

  ٥٠٠  � يوجد  ٥٠١  ١

  
  :بيان بملكية أكبر مساھمين في الشركة  -و

  النسبة  اDسھم المملوكة  المساھم

  %١٧٫٦٥ ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة دايم الحديثة

  %٩٫٤  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة ام اي رويال كابيتال 

  %٥٫٩  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة إعمار الشرق اLوسط

  %٥٫٩  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة ام اي ھولدينجز

  %٥٫٩  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة ام اي استراتيجيك انفسمنتس

  %٥٫٤  ٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠ بارتنرزشركة ام اي 

  
 :التقييم السنوي لمجلس ا�دارة  -د
  

قام بعمل تقييم Lداء مجلس ا>دارة حيث  م٢٠١٦فقد قامت الشركة خ7ل عام  تعزيزاً لمبادئ الحوكمة،
تحديد نقاط القوة والضعف في المجلس وفقاً ب يقوم من خ7له اLعضاءتقييم  بإعدادسكرتير المجلس 

أداء المجلس و بأداءالمتعلقة وذلك من خ7ل استمارة مسح تضمنت عدد من ا�سئلة  لمتطلبات الحوكمة،
من أجل  إجراء التحلي7ت ال7زمة يتم حالياً و ،ا من قبل جميع اLعضاءوتم تعبئتھكل على حدة أعضائه 

تطوير ممارسات الحوكمة في  استمراروذلك بھدف  ،عرض النتائج على لجنة الترشيحات والمكافآتً 
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يتم ا�عداد لبرامج تدريبية سو بناءاً على ھذه النتائج  ،مع أفضل الممارسات العالميةينسجم  الشركة بما
L بحسب الحاجةعضاء المجلس.  
  
  

  معام-ت مع الجھات ذات الع-قةسابعاً: 
 

م تعام7ت مع عدة شركات يملك فيھا أعضاء مجلس إدارة شركة إعمار حصصاً ٢٠١٦لقد شھد العام 
مختلفة أو يشغلون مراكز في عضوية مجالس إداراتھا أو يملك أقارب أعضاء مجلس إدارة الشركة 

  حصصا" فيھا.
على  نظام الشركات وفقاً Lحكام وافقة الجمعية العامةسيتم عرض المعام7ت ذات الع7قة التي تتطلب م

 الجمعية.
  

م بحسب القوائم ٢٠١٦يبين الجدول التالي مجمل العمليات التي تمت مع أطراف ذات ع7قة في العام 
 \ سعودي: ٩٩،٧٣٦،٧٤٢، و التي بلغ مجموعھا المالية السنوية المدققة للمجموعة

 

  الشركة  نوع العقد
طرف ذو  –سبب التصنيف 
  ع�قة

  مدة العقد
التعام�ت في 

  م٢٠١٦
  م�حظات

إيجار 
مباني 
  إدارية

إيجار شقق 
  سكنية

شركة 
تطوير 
  الموانئ

أعضاء مجلس إدارة  -١
  مشتركين:

معالي المھندس خالد  -
 الملحم.

 ا%ستاذ فھد الرشيد. -

  

  سنة واحدة

قابلة 
  للتجديد

يشمل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٢،١٠٦،٣٢٠
وفواتير الخدمات و المرافق ا:يجار 

  للمباني اWدارية و السكنية.

  

إيجار 
أرض 

صناعية و 
  خدمات

 مجموعة
  التجارية دلة

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

 كامل صالح - عبد اLستاذ

  

يشمل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ١،١٦٧،١٠٠  سنة ٢٥
  ا:يجار وفواتير الخدمات.

  

إيجار 
أرض 
  صناعية

  و خدمات

 الخطوط
 السعودية
  للتموين

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

 ا%ستاذ فھد الرشيد. -

 ا%ستاذ عبد هللا طيبة -

  

يشمل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ١،٠٤٧،٦٠٣  سنة ٢٠
  ا:يجار وفواتير الخدمات.

إيجار 
أرض 
  صناعية

  و خدمات

شركة 
زيوت 

  رومينبت

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

  ا%ستاذ فھد الرشيد.

يشمل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ١،٣٥١،٧٧٧  سنة ٢٠
 ا:يجار وفواتير الخدمات.

العقد تم توقيعه قبل سنتين ولكن كان 
مع شركة البحر اLحمر وتم تحويله 

لشركة زيوت  ٢٠١٦خ7ل عام 
  بترومين.

إيجار 
أرض 
  صناعية

  و خدمات

 شركة
  نمارق

 مجلس عضو فيھا يملك
 بن محمد ا�ستاذ ا>دارة
  %.٨٠ حصة ناغي يوسف

يشمل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ١،٣٧٤،٠٠٠  سنة ١٥
  ا:يجار وفواتير الخدمات.

مقابل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٢،٦٥٧،٨٦٩  سنة ٢٠ شقيق من مملوكةالشركة  سقالة شركةأرض 
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  الشركة  نوع العقد
طرف ذو  –سبب التصنيف 
  ع�قة

  مدة العقد
التعام�ت في 

  م٢٠١٦
  م�حظات

 -  صناعية

  خدمات

 شركة ادارة مجلس عضو  للتجارة
 يوسف محمد اLستاذ اعمار
  .ناغي

+ 

  مصاريف

حسب 
  اWستخدام

توصيل الخدمات حسب العقد 
باWضافة الى فواتير الخدمات و 
المرافق باWضافة الى جزء يعود الى 

  إيجار أرض صناعية.

  

بيع 
  أراضي

 البيوتات
 المتطورة
 و ل7ستثمار
 التطوير
  العقاري

% ٢٠تملك اعمار حصة 

  من الشركة

ھو قيمة  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٥٣،٧٥٥،٢٩٩  مرة واحدة
  ا%رض حسب العقد.

خدمات 
انشائية و 
  كھربائية

 ناغي شركة
 لiعمال
  البحرية

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

 يوسف بن محمد اLستاذ
  ناغي

  

مقابل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٢،٠٩٤،٧٧٢  مرة واحدة
  تنفيذ أعمال حسب العقد.

تنفيذ 
أعمال بنية 

  تحتية

(GC5) 

 الشركة
 العربية

 الغيار لقطع
  والصيانة

 مجلس عضو فيھا يملك
 بن محمد ا�ستاذ ا>دارة
  %.٨٠ حصة ناغي يوسف

مقابل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٣،٢٥٠،٠٠٠  شھر ١٨
  دفعة مقدمة حسب العقد.

 

 خدمات
استشارية 

إدارة  –
  مشاريع

 تيرنر شركة
 ل7ستشارات

  الھندسية

 العقارية إعمار شركةتملك 
 محمد اLستاذ التي يرأسھا

(الذي يرأس مجلس  العبار
إدارة إعمار المدينة 

 كبيرة حصة ا>قتصادية)
  مال شركة تيرنر. رأس من

يشمل  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٢٧،٧١٧،١٩٨  سنوي
  فواتير متأخرة عن السنوات السابقة.

يتم أخذ الموافقة من الجمعية بشكل 
  سنوي.

 توريد
 شاشات
  تلفزيونية

 شركة
 يوسف
 ناغي

  المتحدة

 إدارة مجلس عضو يملك
 المدينة اعمار شركة

 محمد ا�ستاذ ا>قتصادية
 حصة فيھا ناغي يوسف بن
٢٠.%  

  

  مرة واحدة

  بدل توريد شاشات تلفزيونية  ١١٤،٤٨٣

إيجار 
محل 
  تجاري

أعضاء مجلس إدارة   بنك ساب
  مشتركين:

معالي المھندس خالد 
 الملحم.

  

عبارة  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٣٩١،٥٨٠  سنوات ٥
  رسوم خدمات. عن

  

إيجار 
محل 
  تجاري

شركة لينا 
لiغذية 
  الخفيفة

شركة لينا مملوكة من ابنة 
عضو مجلس اWدارة معالي 

 المھندس خالد الملحم.

  

عبارة  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٩٩،٠٠٠  سنوات ٥
  عن بدل إيجار و رسوم خدمات.

  

عقد إدارة 
و تشغيل 

فندق 
  البيلسان

شركة 
الخزامى 

  رةلlدا

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

عبدالرحمن اLستاذ 
 .الرويتع

  

١٠ 

  سنوات

 عبارة ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٢،١٤٥،٩٩٦
رسوم إدارية و تسويقية و عن 

  حسب العقد. تحفيزية
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  الشركة  نوع العقد
طرف ذو  –سبب التصنيف 
  ع�قة

  مدة العقد
التعام�ت في 

  م٢٠١٦
  م�حظات

  –خدمات 
أرض 
  صناعية

حلواني 
  إخوان

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

عبدالرحمن اLستاذ 
 .الرويتع

  

رسوم 
خدمات 
  سنوية

عبارة  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   37,145
 عن رسوم خدمات.

إيجار 
مكاتب 
  تجارية

مؤسسة 
عكاظ 

للصحافة و 
  النشر

أعضاء مجلس إدارة 
  مشتركين:

 .- صالح كاملعبداLستاذ 

  

عبارة  ٢٠١٦مبلغ التعام�ت في   ٤٢٦،٦٠٠  سنوات ٥
عن بدل إيجار و رسوم خدمات و 

 تأمين مسترد.

 

  
 

  

  :مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة: ثامناً 
  
النظام اLساسي للشركة المكافآت المحددة Lعضاء مجلس ا>دارة، وقد قامت الشركة بدفع مبلغ  بين 
  . ا>دارة مجلس عضاءال) كرواتب وبد�ت Lـري ٣٫٤٦٢٫٤٦٦(
  

لكبار التنفيذيين بالشركة بما فيھم  وبد�ت كرواتب )\ ٣٢،٧٨٧،١١٢كما أن الشركة قامت بدفع مبلغ (
ويوضح الجدول التالي تفصي7َ لمكافآت أعضاء مجلس ا>دارة و لرواتب  ،الرئيس التنفيذي والمدير المالي

ورؤساء  المالي والمدير ونائب الرئيس التنفيذي التنفيذيين بالشركة بما فيھم الرئيس التنفيذي من كبار ستة
  . الشركات التابعة

  

أعضاء المجلس   البيان
  غير النفيذيين

أعضاء المجلس 
  االتنفيذيين

الذين  الستة التنفيذيين
تلقوا أعلى المكافآت و 

  *التعويضات


	�  ���,���,�  ���,���,�  الرواتب و التعويضات���
���  

��  البد�ت�,��� ��
���    !!  

  ���,���,��  	�	,�	�,��  !!   السنوية المكافآت الدورية

 !!    !!   !!   الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
  تدفع بشكل شھري أو سنوي

 !!   !!   !! 

��,�  المجموع�,���  ��,���,	��  ��
�	�
���  

  
  الھيكل ا�داري للشركة:تاسعاً: 
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فقد قامت ، الموضحة في ھذا التقرير البدء في نشاطات الشركات التابعةو نظرا لتوسع أعمال الشركة
حمل يالتي ولكل شركة من الشركات التابعة ومدير مالي رئيس تنفيذي وتم تعيين بإعادة ھيكلتھا  الشركة

مختلفة في المدينة بحيث تدار مجموعة الشركات تحت شركة  اتقطاع أو تشغيل مسؤولية تطويركل منھا 
  .ير المدينةبصورة مستقلة ولكن متناسقة مع توجھات الشركة ومصالح تطوإعمار المدينة ا�قتصادية 

  
للمساھمة في العمل وفق المتميزة باستقطاب عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية كما قامت المجموعة 

وقد قامت  ،عمليات التطوير كثافةمتطلبات المرحلة المقبلة �سيما بعد دخول المدينة حيز التشغيل و
  التدريبية وورش العمل لمنسوبيھا.م بتنفيذ العديد من الدورات ٢٠١٦الشركة خ7ل العام 

  
وتأھيل  المديرينوتعزيزاً لتطبيق توجھھا ا�ستراتيجي الرامي إلى توطين الكوادر البشرية وبھدف إعداد 

متدرباً سعودياً حديثي  ٢٥ خريجبت ٢٠١٦الشركة خ7ل عام قامت جيل جديد من قادة المستقبل، فقد 
متخصصاً (حسب تأھيلھم وتدريبھم تدريباً مكثفاً وبعد أن تم  العامة للشركة با>دارةالتخرج وإلحاقھم للعمل 

-  شھراً من خ7ل برنامج (المتدربين ا�داريين ١٢يشغلونھا) لمدة تصل إلى سطبيعة الوظيفة التي 
Management Trainee Program (.  

  

  
 عاشراً: الشركات التابعة:

  
  تملك الشركة حصص مختلفة في سبعة شركات تابعة ھي: 

  
"المملكة  شركة "تطوير الموانئ" شركة مساھمة مغلقة ومقرھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية )١

، وتعنى الشركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار العربية السعودية"
ويبلغ جميع الخدمات ال7زمة لتشغيل الميناء ومرافقه الضرورية،  ميناء الملك عبد- وتقديم وتنفيذ

\ سعودي (خمسة مليارات ومائتين  ٥٫٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠في شركة تطوير الموانئ رأس المال 
تبلغ حصة إعمار المدينة  ،مليون سھم ٥٢١موزعة على  و عشرة م7يين \ سعودي)،

 ينمليار\ سعودي ( ٢٫٦٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ يساويأي ما  ،مليون سھم ٢٦٠٫٥ا�قتصادية منھا 
% من رأس مال شركة تطوير ٥٠ما يعادل  وھو وستمائة وخمسة م7يين \ سعودي)،

 .الموانئ
 

وتملك فيھا  )،٤٦٠٢٠٠٣١٣٠، سجل تجاري رقم (شركة "استثمارات المدن ا�قتصادية القابضة" )٢
ة المتبقية لشريك حيث يبلغ رأس % والحص٩٩شركة إعمار المدينة ا�قتصادية حصة مقدارھا 

سعودي ومقرھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية المملكة العربية  الـريمالھا خمسمائة ألف 
 وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة. ،السعودية

 
تملك فيھا و )،٤٦٠٢٢١١٩٩٥(، سجل تجاري رقم شركة "تطوير المناطق الصناعية المحدودة" )٣

% وشركة استثمارات المدن ا�قتصادية ١شركة إعمار المدينة ا�قتصادية حصة مقدارھا 
حيث يبلغ رأس مالھا خمسمائة ألف  % والحصة المتبقية لشريك،٩٨القابضة حصة مقدارھا 

وتعنى  ،ينة الملك عبد- ا�قتصادية، المملكة العربية السعوديةمدومقرھا سعودي  الـري
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بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات للمناطق والمدن الصناعية ومناطق 
 المستودعات والتخزين.

 
شركة ذات  )،٤٦٠٢٠٠٤٩٦٩سجل تجاري رقم ( ،شركة "تطوير عقارات المدن ا�قتصادية" )٤

ويبلغ راس  ،سعودية، المملكة العربية المسؤولية محدودة ومقرھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية
وشركة  %١تملك فيھا شركة إعمار المدينة ا�قتصادية حصة مقدارھا  الف \، ٥٠٠مالھا 

وتعنى  % والحصة المتبقية لشريك،٩٨استثمارات المدن ا�قتصادية القابضة حصة مقدارھا 
مدارس بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار اLراضي والعقارات وال

ي ذلك اLراضي عب الرياضية ومحطات القطارات بمافوالمستشفيات والمرافق الصحية والم7
 لصالح الشركة.

 
شركة  )،٤٦٠٢٠٠٤٩٧٠، سجل تجاري رقم ("الشركة الرائدة >دارة عقارات المدن ا�قتصادية" )٥

ويبلغ  ،السعودية ، المملكة العربيةذات مسؤولية محدودة ومقرھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية
 %١تملك فيھا شركة إعمار المدينة ا�قتصادية حصة مقدارھا  الف \، ٥٠٠راس مالھا 

 % والحصة المتبقية لشريك،٩٨وشركة استثمارات المدن ا�قتصادية القابضة حصة مقدارھا 
انواع  وتعني بإنشاء وادارة وتطوير وتشغيل وتأجير واستئجار وتقديم الخدمات المختلفة لمختلف

 العقارات والمجمعات التجارية والسكنية وا�دارية في المدن ا�قتصادية.
 

شركة  )،٤٦٠٢٠٠٤٩٦٨سجل تجاري رقم ( ،شركة "إدارة وتشغيل عقارات المدن ا�قتصادية" )٦
ويبلغ  ،، المملكة العربية السعوديةذات مسؤولية محدودة ومقرھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية

 %١حصة مقدارھا  تملك فيھا شركة إعمار المدينة ا�قتصادية الف \، ٥٠٠راس مالھا 
% والحصة المتبقية لشريك، ٩٨وشركة استثمارات المدن ا�قتصادية القابضة حصة مقدارھا 

وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار ا�راضي والعقارات 
رية في المدن ا�قتصادية لصالح الشركة وانشاء وتقديم الخدمات لمختلف ا�غراض السكنية والتجا

المختلفة للعقارات بمختلف انواعھا بما فيھا الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشفيات 
 والم7عب الرياضية في المدن ا�قتصادية.

 
شركة ذات مسؤولية  )،٤٦٠٢٠٠٦٦٢٠، سجل تجاري رقم (شركة "اعمار المعارف المحدودة" )٧

ويبلغ راس مالھا  ،، المملكة العربية السعوديةمحدودة ومقرھا مدينة الملك عبد- ا�قتصادية
وا�سھم المتبقية  %٩٦حصة مقدارھا  تملك فيھا شركة إعمار المدينة ا�قتصادية مليون \،١٠

ادارة وتشغيل كلية % من اسھم الشركة مملوكة من قبل شركات تابعة. وتعنى ب٤والتي تمثل 
متخصصة في منح درجتي البكالوريوس والماجستير في ادارة ا�عمال وانشاء مباني الكلية 

 والمعاھد والمركز وسكن الط7ب والمدرسين والمدارس والم7عب الرياضية التابعة .
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 :عشًر: حوكمة الشركاتأحد 

  
يتناسب مع نظام الشركات الجديد وذلك لعرضه على  حاليا إجراء تعدي7ت على النظام ا�ساس بما يتم
  معية العامة غير العادية و من ثم اعتماده.جال
  

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

م �ئحة حوكمة شركة إعمار المدينة ا�قتصادية، ٢٠١٠خ7ل العام لشركة إعمار المدينة ا�قتصادية 
الصادرة عن ھيئة السوق المالية الشركات في المملكة العربية السعودية  حوكمة المستندة إلى �ئحة

م بناء على نظام السوق المالية الصادر ٢٠٠٦نوفمبر لعام  ١٢بتاريخ  ٢٠٠٦-٢١٢-١بموجب القرار 
- ١٠-١ھـ والمعدلة بقرار مجلس ھيئة السوق المالية رقم ١٤٢٤-٦- ٢بتاريخ  ٣٠بالمرسوم الملكي رقم م/

 ،حكومتھا، وتلتزم الشركة بكل ما ورد في �ئحة م٣/٢٠١٠/ ١٦ھـ الموافق ٣٠/٣/١٤٣١بتاريخ  ٢٠١٠
  في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي: لشركاتائحة حوكمة ذ بعض أحكام �يتنفتتمكن من  إ� أنھا لم

  
 السادسة من الباب الثاني (حقوق المساھمين والجمعية العامة) علىتنص الفقرة (ب) من المادة  )١

، ولكن في الجمعية العامة التصويت التراكمي �ختيار أعضاء مجلس ا>دارة إتباع أسلوب وجوب
ن الجمعية العامة العادية تراعي دائما أ ة الحوكمة المعتمدة لھا حيثالشركة لم تدرجه في �ئح

عضو مجلس إدارة يحظى بثقة  اختيارحقوق المساھمين وتفتح باب الترشيح للكل وتراعي دائما 
، ولكن كة � ينص على التصويت التراكميإلى ذلك فإن النظام اLساسي للشر وبا>ضافةاLغلبية 

ساسي للشركة وسيتم فرض وجوب التصويت التراكمي في اختيار اعضاء سيتم تعديل النظام ا�
لتصويت عليه وسيتم ا نفاذ نظام الشركات الجديد الذي صدر من وزارة التجارةمجلس ا�دارة بعد 

 .م٢٠١٧عادية في العام الغير في اجتماع الجمعية 
 

التصويت) على وجوب إفصاح تنص الفقرة (د) من المادة السادسة من الباب الثاني (حقوق  )٢
المستثمرين من اLشخاص ذوي الصفة ا�عتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرھم في 

وكذلك ا>فصاح عن كيفية  سياساتھم في التصويت وتصويتھم الفعلي في تقاريرھم السنوية،
ة التعامل مع أي تضارب جوھري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق اLساسية الخاص

حيث لم يقم أي من اLشخاص ذوي الصفة  ولم تتمكن الشركة من تنفيذ ذلك، باستثماراتھم،
 .ا�عتبارية بإفادة الشركة عن تقاريرھم السنوية أو ا>فصاح عن سياستھم في التصويت

  
  
  
  
  
  
  

  م :٢٠١٦بلوائح الحوكمة التي طبقت والتي لم تطبق في عام  ا�لتزامجدول يوضح مستوى 
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عدد   المادة وفق �ئحة حوكمة الشركاترقم 
  البنود

 رالبنود غي
  المطبقة

  م-حظات

  طبقت    ١  الثالثة: الحقوق العامة للمساھمين
الرابعة: تسھيل ممارسة المساھمين لحقوقھم وحصولھم على 

  المعلومات
  طبقت    ٢

  طبقت    ١٠  الخامسة: حقوق المساھمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
  تم ا>يضاح سابقاً   (ب)، (د)   ٤  السادسة: حقوق التصويت

  طبقت     ٢  السابعة: حقوق المساھمين في أرباح اLسھم
  طبقت    ١  با>فصاحالثامنة: السياسات وا>جراءات المتعلقة 

  طبقت    ٧  التاسعة: ا>فصاح في تقرير مجلس ا>دارة
  طبقت    ١٧  العاشرة: الوظائف اLساسية لمجلس ا>دارة

  طبقت    ٨  الحادية عشر: مسؤوليات مجلس ا>دارة
  طبقت    ٩  الثانية عشرة: تكوين مجلس ا>دارة

  طبقت    ٣  الثالثة عشرة: لجان مجلس ا>دارة واستق7ليتھا
  طبقت    ١١  الرابعة عشرة: لجنة المراجعة

  طبقت    ٨  الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت
  طبقت    ٤  ا>دارة وجدول اLعمالالسادسة عشرة: اجتماعات مجلس 

  طبقت    ١  السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس ا>دارة

  طبقت    ٣  الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس ا>دارة

  
 ھيئة مجلس عن الصادرة) من قواعد ا�دراج والتسجيل ٤٣وانط7قا من مبدأ ا�لتزام بمتطلبات المادة (

بناًء  م ،٠٤/١٠/٢٠٠٤الموافق  ھـ٢٠/٠٨/١٤٢٥وتاريخ  ٢٠٠٤-١١-٣المالية بموجب القرار  السوق
 بقرار ھـ، والمعدل٠٢/٠٦/١٤٢٤وتاريخ  ٣٠على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

والتي  ،م٢٦/٠٥/٢٠١٦ھـ الموافق ١٩/٠٨/١٤٣٧وتاريخ  ٢٠١٦- ٦٤-١رقم  المالية السوق ھيئة مجلس
بجانب تقديم إقرارات من  ا ورد بھذه المادة في تقريرھا السنوي لمجلس ا�دارة،تلزم الشركة با>فصاح عم

) من ذات المادة من الشركة ٢٢المجلس حول ما � ينطبق أو ا�قرارات اLخرى التي تطلبھا الفقرة (
  عليه يقر المجلس بما يلي: المساھمة المدرجة،

   

Lعضاء مجلس إدارتھا، أو تضمنھم في أي  تؤكد الشركة أنھا لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع •
 .قرض مع الغير

 

� يوجد في الشركة حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود Lعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين  •
وأزواجھم وأو�دھم القصر سواء في أسھم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركات التابعة لشركة 

 "إعمار المدينة ا�قتصادية".
  

أو حقوق  و� حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، للشركة أدوات دين قابلة للتحويل لiسھم، دتوج�  •
 م.٢٠١٦مشابھة أصدرتھا الشركة خ7ل السنة المالية 

  

 اتؤكد الشركة بأنھا لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين أو التنفيذيين بالشركة أو موظفيھ •
  تم بموجبه التنازل عن حقه في اLرباح.
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وأنھا تلتزم بالمعايير  أي تعديل جوھري على سج7ت حساباتھا،إجراء تؤكد الشركة أنه لم يتم  •
المحاسبية الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما � توجد أي م7حظات جوھرية من 

القوائم المالية المعتمدة لھا للعام 7تھا المحاسبية أوالقانوني تتعلق بنشاط الشركة أوسج المحاسب
 .يوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول ھذه القوائمم، و�٢٠١٦

  

 تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتھا من خ7ل: •
 

مناقشتھا مع إدارة الشركة ومع المتبعة ونة السياسات المحاسبية دراسة القوائم المالية المتضم �
 المحاسب القانوني

التقارير الدورية والملحوظات التي يتم رفعھا من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة   �
 مدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ ا>جراءات التصحيحية لھذه الم7حظاتوالمراجعة السنوية 

مدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ ا>جراءات مراجع الحسابات و ات التي يقدمھاالملحوظالتقارير و �
  التصحيحية لھذه الم7حظات.

مناقشتھا خ7ل تطلبھا اللجنة من إدارة الشركة والتي تقوم بمراجعتھا والتقارير المختلفة التي  �
 إجتماعاتھا الدورية.

  
ي نظام الرقابة الداخلية للشركة لم تظھر تقارير عمليات المراجعة المشار إليھا أع7ه أي ضعف جوھري ف

تفعيل عمل ا>دارات و  حيث أن أغلبية الم7حظات تصب بشكل رئيسي في مجا�ت تحسين اLداء و
استغ7ل د من المتانة الى نظام الرقابة واستكمال توثيق إجراءاتھا بھدف إضفاء مزياLقسام ورفع كفاءتھا و

  الموارد المتاحة أفضل استغ7ل. 
 

  كل ما تقدم أع7ه، و مع اLخذ بعين ا�عتبار بأن أھداف نظام الرقابة الداخلية ھي:بناء على 
  

 الثقة في البيانات المحاسبية.ت بالشكل الصحيح و زيادة الدقة والتأكيد على أن سج7ت الحسابات أعد - 

 حماية اLصول والممتلكات. - 

 الحفاظ على النزاھة في المعام7ت. - 

 ا�ستغ7ل الكفء >مكانياتھا المتاحة.زيادة كفاءة أداء الشركة و - 

 ا�متثال للقوانين و اللوائح والعقود المختلفة. - 

  
عليه في شركة  قابة الداخلية على النحو المنصوصفإن لجنة المراجعة تعتبر أن أھداف نظام الرعليه و
شركة بوجه عام بشأن عمار المدينة ا�قتصادية قد تحققت الى حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الإ

إجراءات مكتوبة، و تتفاعل غالبية اLنشطة تحكمھا سياسات و حيث أن الرقابة الداخلية ھو موقف إيجابي،
  ا>دارة بشكل إيجابي تجاه السياسات الموصى بھا.

  
فإن إدارة الشركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف اLقسام كل بحسب  با>ضافة الى ذلك، 

ا�متثال للقوانين المختلفة التي تخضع لھا سير العمليات و تطبيق السياسات واختصاصه من أجل حسن 
  كل شركة مساھمة عامة مدرجة في سوق اLسھم السعودي.
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ة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حا�ت تؤكد الشركة بأن مجلس ا>دارة قد قام بوضع سياس •
التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس ا>دارة وا�دارة التنفيذية والمساھمين، ويشمل ذلك إساءة 

 استخدام اصول الشركة ومرافقھا، وإساءة التصرف الناتج عن التعام7ت مع اLشخاص ذوي الع7قة.
  

تؤكد الشركة بأنھا لم تستقبل أي ب7غ عن المصلحة في اLسھم ذات اLحقية في التصويت تعود  •
 أزواجھم و أو�دھم القصر).مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وLشخاص (عدا أعضاء 

  

أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة Lي أدوات دين قابلة  دتؤكد الشركة بأنه � يوج •
 ل7سترداد.

  

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم أو  دتؤكد الشركة بأنه � يوج •
 حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.

  

جلس ا>دارة Lحد أعضاء م تؤكد الشركة بأنه يوجد عقود تم توقيعھا وتوجد فيه مصلحة جوھرية •
 بحسب ما ورد في الفقرة السابعة من التقرير.

  

 أي استثمارات أو احتياطيات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة. دتؤكد الشركة بأنه � توج •
 

الذي يحق له نظام الشركة تعيين ممثلين له وشخص ذي الصفة ا�عتبارية تؤكد الشركة بأنه � يوجد  •
 .التصويت على اختيار ا�عضاء اmخرين في مجلس ا�دارةقد قام بفي مجلس ا�دارة 

 

  
 :حكوميةعشر: الزكاة والمدفوعات ال اثنا

  
  م.٢٠١٦ ديسمبر حتى التابعة الشركات و ا�قتصادية المدينة أعمار لشركة الزكوي الموقف

  

 -:ا�قتصادية المدينة إعمار شركة •

م وحصلت على ٢٠١٥قدمت شركة إعمار المدينة ا�قتصادية إقراراتھا الزكوية حتى نھاية سنة 
   .م تحت التنفيذ٢٠١٥م. � يزال إصدار شھادة سنة ٢٠١٤شھادات زكاة مقيدة حتى سنة 

  
م وحتى ٢٠٠٦ أصدرت الھيئة العامة للزكاة والدخل ("الھيئة") الربوط الزكوية للسنوات منكما 

مليون \ سعودي  ٩٠٫٤م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة استقطاع بمبلغ ٢٠٠٨
با>ضافة إلى غرامة التأخير. تم تحويل الحالة للجنة ا�ستئنافية والتي أصدرت قرارھا المؤيد لصالح 

ً بنكياً ودفعت الھيئة. وبا�متثال >جراءات ا�عتراض وبدون قبول ا�لتزام، قدمت الشركة ضمان ا
   .الشركة فروق ضريبة ا�ستقطاع، و� يزال اLمر تحت ا�عتراض

  
كما قامت الشركة با�عتراض ضد اللجنة ا�ستئنافية لدى ديوان المظالم. وأصدر ديوان المظالم 

م وفي قراره بعدم قبول التظلم من الناحية النظامية، كما تم تقديم التظلم تماشياً مع أنظمة ديوان المظال
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إطار الموعد النھائي المحدد. وبالتالي اعترضت الشركة ضد قرار ديوان المظالم وطالبت بمراجعة 
  المظالم. الحجج الفنية. تم تحويل القضية الى محكمة ا�ستئناف ا>دارية في ديوان

  
 م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات٢٠١١م وحتى ٢٠٠٩أصدرت الھيئة الربط الزكوي للسنوات       

مليون \ سعودي. قامت الشركة با�عتراض على ھذا  ٦٤٫٧ضريبة استقطاع وغرامة تأخير بمبلغ 
م إلى ٢٠٠٩الربط وقدمت مستندات مؤيدة ل7عتراض. قامت الھيئة بإصدار ربط معدل للسنوات من 

 مليون \ سعودي. وقد ٣٠٫٢م والذي تم بموجبه تخفيض الزكاة وضريبة ا�ستقطاع بمبلغ ٢٠١١
وافقت الشركة على ذلك الربط المعدل وتم تسوية فروقات الزكاة وضريبة ا�ستقطاع وغرامات 

  التأخير.
  

شركة استثمارات المدن ا�قتصادية القابضة، شركة تطوير المناطق الصناعية  - الشركات التابعة 
ة >دارة عقارات المحدودة، شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن ا�قتصادية المحدودة، الشركة الرائد

المدن ا�قتصادية المحدودة، شركة تطوير عقارات المدن ا�قتصادية المحدودة، شركة إعمار 
 المعارف المحدودة

  
وقدمت م، ٢٠١٢وضعھا الزكوي حتى سنة  شركة استثمارات المدن ا�قتصادية القابضةأنھت  •

  .خطاب تسھي7توحصلت على م ٢٠١٥إقراراتھا الزكوية حتى سنة 
  

م. وقدمت ٢٠١٢وضعھا الزكوي حتى سنة  شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودةت أنھ •
أصدرت الھيئة العامة للزكاة  وحصلت على شھادات الزكاة. م٢٠١٥إقراراتھا الزكوية حتى سنة 

م وطالبت ٢٠١٥م الى ٢٠١٣والدخل ("الھيئة") ربطاً زكوياً على حسابات الشركة للسنوات 
  مليون \ سعودي. اعترضت الشركة على ربط الھيئة. ٤٫٦ بفروقات زكوية بمبلغ

  

 عقاراتالشركة الرائدة >دارة المحدودة و المدن ا�قتصادية عقاراتشركة إدارة وتشغيل قدمت  •
م ٢٠١٥م حتى ٢٠١٣للفترة / للسنوات من  إقراراتھا الزكويةالمحدودة  المدن ا�قتصادية

  وحصلت على شھادات زكاة.
  

للفترة / للسنوات من  إقراراتھا الزكوية المحدودة المدن ا�قتصادية عقاراتشركة تطوير قدمت  •
  م وحصلت على خطاب تسھي7ت .٢٠١٥م حتى ٢٠١٣

  
  التسجيل لدى الھيئة وحصلت على شھادات تسجيل. شركة إعمار المعارف المحدودةأنھت  •

  
  

  إقرار:
  

والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد تخضع الشركة للزكاة وفقاً Lنظمة مصلحة الزكاة 
مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعدي7ت التي تطرأ عند الربط 

  في الفترة التي تتم فيھا عملية الربط. -إن وجدت -النھائي للزكاة
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ة حقوقھم وحصولھم على ث-ثة عشر: حقوق المساھمين والجمعية العامة وتسھيل ممارس
  المعلومات:

  
Lحتياطات ال7زمة لضمان ممارسة  يساسلقد تضمن النظام ا�ئحة حوكمتھا ا>جراءات وا�للشركة و

  جميع المساھمين لحقوقھم النظامية التي منھا:
  

 الحق في الحصول على اLرباح التي يتقرر توزيعھا. .١
 عند التصفية.الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة  .٢
 حق حضور الجمعيات العامة، وا�شتراك في مداو�تھا والتصويت على قراراتھا. .٣
 حق التصرف في اLسھم. .٤
 حق مراقبة أعمال مجلس ا>دارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس ا�دارة. .٥
ة بمصالح الشركة و� يعارض نظام السوق المالي ر� يضحق ا�ستفسار وطلب معلومات بما  .٦

 ولوائحه التنفيذية.
  

كما وفرت الشركة جميع المعلومات التي تمكن المساھمين من ممارسة حقوقھم على أكمل وجه، بحيث 
كانت ھذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة عبر التقارير السنوية 

وذلك في تطبيق نشر المعلومات للمساھمين  وموقع الشركة ا>لكتروني وموقع تداول واLخبار الصحفية
  .دون تمييز بينھم

  
وذلك العادية الثانية عشر،  م اجتماعاً للجمعية العامة٢٠١٦ومن جھتھا فقد عقدت الشركة في السنة المالية 

، ونؤكد بأن الشركة لم تتلق من المحاسب م ٢٠١٦ أبريل ٢٦ھـ الموافق ١٤٣٧ رجب ١٩ الث7ثاء يـــوم 
أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خ7ل السنة المالية المنتھية في  )KPMG( كي بي إم جي القانوني
% من رأس المال أو ٥م ولم يتم انعقادھا، كما نؤكد بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساھمين يملكون ٢٠١٥

  انعقادھا.م ولم يتم ٢٠١٥أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خ7ل السنة المالية المنتھية 
  

تھا العامة العادية ومكانھا وجدول أعمالھا قبل الموعد كة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعيوقد كانت الشر
المحدد بخمسة وعشرين يوماً، ونشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في موقع تداول وفي صحيفة 

القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية المدينة وكذلك في الصحيفة الرسمية أم القرى. وقد وضح ا>ع7ن 
العامة للمساھمين وإجراءات التصويت، ولقد اتيحت الفرصة لجميع المساھمين بالمشاركة الفعالة 
والتصويت على بنود جدول اLعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول ا�عمال 

القانوني وتمت ا>جابة عليھم. علماً أنه لم يتقدم اي وتوجيه ا�سئلة إلى أعضاء مجلس ا�دارة والمحاسب 
% أو اكثر من أسھم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية ٥مساھم يملك 

  العامة عند إعداده.
  
تؤكد الشركة بأنھا تجنبت وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساھم لحقه في التصويت، كما  و

امت بالتحقق من وكا�ت المساھمين الذين حضروا من غير أعضاء مجلس ا>دارة ومن غير أنھا ق
  موظفي الشركة. وإدراكاً من الشركة Lھمية التواصل مع المساھمين فقد استمرت في:
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م على موقع تداول وذلك ٢٠١٦نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي  )١
 التي حددھا النظام. خ7ل المدة

ا�لتزام بصيغة ا>ع7نات التي حددتھا ھيئة السوق المالية والمعلومات الجوھرية التي ينبغي أن  )٢
  تتضمنھا ومواعيد نشرھا.

إعداد تقرير مجلس ا>دارة وفقا لمتطلبات ا>فصاح والنموذج ا�سترشادي المعد من قبل ھيئة  )٣
  السوق المالية.

) على شبكة ا>نترنت وتحميله بالمعلومات ال7زمة www.kaec.netتحديث موقع الشركة ( )٤
 التي تعكس نشاط الشركة وأخبارھا ونتائجھا المالية بصفة دورية. 

  
�سيما وان ،ولقد اتيحت الفرصة لجميع المساھمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول اLعمال

  نظام التصويت ا�لكتروني عبر السوق المالية السعودية (تداول). واصلت استخدامالشركة 

 المخاطر المستقبلية: :عشر أربعة
  

كما ھو الحال في المشاريع ا�ستراتيجية العم7قة، فإن بناء مدينة متكاملة  ينطوي على العديد من 
كل ما يعنيه ذلك من ضرورة التكيف مع  المخاطر المرتبطة بالفترة الزمنية الطويلة �نھاء المشروع مع

المتغيرات السريعة من الناحية ا�قتصادية و العملية. لذا تقوم الشركة من وقت mخر بالتشاور مع بيوت 
الخبرة للتأكد من دقة ا�فتراضات والدراسات وا�عتماد على أفضل الممارسات في النشاطات التي 

  المدى الطويل.ن ا�ستمرارية على تمارسھا من أجل ضما

قامت الشركة بتحديد تصور عام عن المخاطر و التحديات التي قد تواجھھا  و التي من الممكن أن تأثر 
  على أداءھا أو على برامج تطوير المدينة وأھمھا:

 أخطار مرتبطة بأمن وس7مة المدينة. •

النفط الذي أثر على انخفاض المبيعات بسبب التباطؤ ا�قتصادي في المملكة نتيجة لھبوط اسعار  •
المناخ ا�ستثماري للقطاعين العام و الخاص و الذي أثر على قدرة العم7ء الحاليين على الوفاء 

 بالتزاماتھم المالية و ا�ستثمارية في المدينة.

تفعيل ا�نظمة كما نص عليھا تنظيم ھيئة المدن ا�قتصادية و العديد من اLنظمة الجديدة أو  •
 ت المختصة.المحدثة من الجھا

اLخطار المرتبطة بالھجمات ا�لكترونية التي تعرضت لھا المملكة العربية السعودية خ7ل الفترة  •
 اLخيرة.

 

با>ضافة الى المخاطر أع7ه تقوم إدارة الشركة برصد ومتابعة المخاطر ذات الطبيعة المالية المتمثلة 
  بالمخاطر التالية:

ھي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لiدوات المالية بسبب العمولة: مخاطر أسعار 
ودائع البنكية في السوق بالأسعار العمولة تغير المجموعة لمخاطر يتعلق تعرض تقلبات أسعار العمولة في السوق. 

ارية. تدير المجموعة مخاطر التي تدفع عليھا عمولة وعلى القرض من وزارة المالية والبنوك التجللمجموعة 



                                                                                                                

 
 

 

������ ��	
 ����  ����� �����                                                                                                              

 ������   

أسعار العمولة عن طريق مراقبة تقلبات أسعار العمولة في العم7ت المسجلة بھا مطلوباتھا وموجوداتھا التي تدفع 
  عليھا عمولة.

ھي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لiدوات المالية بسبب تقلبات أسعار مخاطر العملة: 
لم تقم المجموعة خ7ل السنة بمعام7ت ھامة بعم7ت غير ال\ السعودي والدو�ر  العم7ت اLجنبية.صرف 

معرضة Lي مخاطر عملة المجموعة اLمريكي. ونظراً Lن الدو�ر اLمريكي مرتبط بال\ السعودي فلم تكن 
  ھامة.

م ما والتسبب في تكبد الطرف اmخر خسارة بالتزافي أداة مالية ھي مخاطر عدم وفاء طرف مخاطر ا�ئتمان: 
المدينة القائمة. الذمم على الحد من مخاطر ا�ئتمان فيما يتعلق بالعم7ء عن طريق مراقبة  المجموعةمالية. تعمل 

تقوم  فقط عند است7م الثمن كام7ً.يتم تحويله للعم7ء فإن صك ملكية العقار  ءعم7الووفقاً �تفاقية البيع مع 
ا�ستثمار ولدى البنوك عن طريق التنويع المرابحة ودائع بوعة بإدارة تعرضھا لمخاطر ا�ئتمان فيما يتعلق المجم

  ذوي تصنيف ائتماني جيد.مع اLطراف المقابلة 

صعوبة في توفير اLموال لمقابلة التزاماتھا المجموعة مخاطر السيولة ھي مخاطر مواجھة مخاطر السيولة: 
صل مالي بسرعة بمبلغ أن تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أالمالية. يمكن  المتصلة بالمطلوبات

من التأكد من توافر أموال كافية عن طريق المراقبة المنتظمة والسيولة إدارة مخاطر يساوي قيمته العادلة. يتم 
تتوقع المجموعة أن يكون لديھا أموا�ً كافية متاحة لدفع  .مستقبليةلمقابلة أي التزامات خ7ل التسھي7ت ا�ئتمانية 

  شھراً من نھاية السنة. ١٢ ميع المطلوبات مستحقة الدفع خ7لج

  
تقوم ادارة الشركة برصد وتقييم كل ھذه المخاطر والتعامل معھا بشكل مستمر من خ7ل متابعتھا بشكل 

التوجھات السليمة من أجل الغاء مفاعيل ھذه  دوري و رفعھا لمجلس ا�دارة و من خ7ل أخذ القرارت و
 اLخطار أو التقليل من تأثيرھا الى مستوى مقبول.

  

  

  الغرامات:عشر: خمسة 
  

  .م٢٠١٦عام  في أو أي جھة حكومية أخرى من ھيئة السوق المالية مخالفة وغرامة مالية الشركةلم تتلقى 

 
 

  :ا�قرارات :عشرستة 
  

  :ما يليا�قتصادية بتقر شركة إعمار المدينة 
 

 بالشكل الصحيح. أعدت سج7ت الحسابات أن )١
  علية.ابف ونفذ أعد على أسس سليمة، الرقابة الداخلية نظام أن )٢
  .انشاطھ مواصلةقدرة شركة إعمار المدينة ا�قتصادية على  يذكرفيشكك أي وجد ي� أنه  )٣

 
  و( الموفق،،،

  
 ا�قتصادية.مجلس ادارة شركة إعمار المدينة 
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