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 تقرير مجلس اإلدارة
 

                                   في شركة إعمار المدينة االقتصادية نـومـاهـسـادة المـالسالسيدات و
 

 ،،وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 
 

لمجلس اإلدارة  التقرير السنوي كمضع بين أيدييأن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية  يسر
ثم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة وذلك لمناقشته ومن  ،م2019ديسمبر  31للعام المالي المنتهي في 
 .للمساهمين حسب النظام

 
باإلضافة إلى القوائم المالية  المنصرمة، ةالماليالسنة أداء الشركة وإنجازاتها خالل هذا التقرير يستعرض  

 .م31/12/2019الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في  عوإيضاحاتها وتقرير مراج
 

بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على ملخٍص واٍف حول آليات حوكمة الشركة واإلفصاحات ذات العالقة 
 .بمجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والعقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة

 
من حرص مجلس اإلدارة على الشفافية واإلفصاح المستمر وفق األنظمة الصادرة عن الجهات  انطالقا  

مع  متطلبات اإلفصاح  المعنية والممارسات المحلية والعالمية في هذا الشأن، يأتي هذا التقرير متوافقا  
لنظام الشركات  ذا  الواردة في نظام الشركات، والواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفي

ثالثة وتسعين من وتسعين   تينالخاصة بالشركات المساهمة المدرجة باإلضافة الستيفاء متطلبات الماد
بناءا   2017-16-8بموجب القرار رقم  هيئة السوق الماليةمجلس الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هـ، والمعدلة بقرار مجلس 28/01/1437وتاريخ  3على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/
، والمادة م20/05/2019هـ الموافق 15/09/1440وتاريخ  2019-57-3هيئة السوق المالية رقم 

الخامسة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
، والمعدلة م12/2017/ 27هـ الموافق 09/04/1439بتاريخ   2017-123-3بموجب القراررقم  المالية

 م.30/09/2019هـ الموافق 01/02/1441بتاريخ  2019-104-1بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
 
 

كما يوضح هذا التقرير كيف ساهمت خطط واستراتيجيات شركة اعمار المدينة االقتصادية بالمشاركة 
" في صناعة رائدةاالقتصادية " عبد هللا، لتصبح مدينة الملك 2030في تحقيق أهداف رؤية المملكة الفعالة 

باإلضافة الى موقعها الجغرافي الذي يجعل منها مركزا   الترفيه والبيئة المثالية للسكن ولصناعة األعمال
 لوجستيا  رئيسيا  على البحر األحمر
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 الشركة وتاريخهانبذة عن نشاط والً: ا
 

تأسست شركة "إعمار المدينة االقتصادية" شركة مساهمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 
م، 2006هـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر 1427الصادر بتاريخ الثالث من رمضان  2533

لغ رأس مال الشركة المسجل م، ويب2006أكتوبر  7وقد تم إدراجها في السوق المالية السعودية في تاريخ 
رياالت لكل سهم،  10مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها  850مليار لاير سعودي ُموزعة على  8.5

من إجمالي أسهمها لالكتتاب العام وسجلت رقما قياسيا  في عدد المكتتبين  %30وقد طرحت الشركة 
في المناطق  وير األراضي والعقاراتمليون مكتتب، وتزاول الشركة أعمالها في مجال تط 10تجاوز 

بما في ذلك عمليات تطوير البنيات األساسية، وترويج وتسويق وبيع  غيرهاالخاصة أو في  االقتصادية
وإيجار األراضي وعمليات التطوير  ،قطع األراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير

للمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على األراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية، 
عبد وتنفيذ "مدينة الملك  تطويربوأي نشاطات أخرى الزمة لتحقيق أغراض الشركة. وتضطلع الشركة 

"هيئة  تتولىساحل البحر األحمر. و على شمال مدينة جدة كيلومتر 90الواقعة على بعد قتصادية" الا هللا
 19"، التي تمت الموافقة على تنظيمها بموجب األمر الملكي رقم )أ/الخاصة االقتصاديةوالمناطق  المدن

اإلشراف الكامل على المدن االقتصادية من أجل ، هـ(1431بتاريخ العاشر من شهر ربيع األول لعام 
وأهداف خطط التنمية في  توطين رأس المال الوطني واستقطاب االستثمارات األجنبية،تحقيق أهدافها في 

 المملكة.
 

التي يديرها القطاع قتصادية أهم وأكبر المشاريع اال " أحدقتصاديةالا عبد هللادينة الملك "م ويعتبر مشروع
ل المقر الرئيسي الموافقة من المساهمين على نق م تمت2010العالم، وفي عام على مستوى الخاص 

 االقتصادية. عبد هللاللشركة من جدة إلى مركز األعمال في مدينة الملك 
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 م 2019عام  االقتصادية خالل عبد هللافي مدينة الملك ثانيا: أهم اإلنجازات 
 

من تأسيسها، تمكنت الشركة من إرساء دعائم اقتصادية متينة تتمثل في البنى التحتية  ىفي السنوات األول
والميناء والوادي الصناعي واستقطاب الشركات والسكان وتقديم الخدمات المناسبة لهم، وتخلل ذلك أيضا  

تدفقاتها النقدية، ترسيخ النموذج المالي لتطوير المدينة االقتصادية، وتدعيم مالءة الشركة المالية وتطوير
كما استطاعت الشركة اثبات دورها كأحد المحركات التنموية واالقتصادية في البالد تناغما  مع رؤية 

المشاريع التنموية والشراكات مع  ةفي تفعيل توجه الحكومة الرشيدة في خصخص م2030السعودية 
تطوير على كافة األصعدة سواء نمو وم 2019وقد شهد العام القطاع الخاص في قطاعات حيوية متعددة.

على صعيد البنى التحتية أو في مستوى الخدمات والمرافق الترفيهية بجانب النمو السكاني فيها ، فقد وصل 
عما كانت عليه  %39فرد بزيادة قدرها  7,388عدد سكان مدينة الملك عبدهللا االقتصادية بنهاية العام 

نسبة اإلشغال في الوحدات السكنية التي تم تسليمها إلى إلى وصول ، باإلضافة 2018في نهاية عام 
في نهاية العام مقارنة  %100، كما وصلت نسبة األراضي المطورة من المرحلة األولى إلى 68.6%
كم من كابالت  333.3.وعلى صعيد البنى التحتية فقد تم إكتمال تنفيذ م2018في نهاية عام  %87مع 

، برج جوال 44بناء وتشغيل  ، بجانب إكتمالم2018كم في نهاية عام  227.7باأللياف البصرية مقارنة 
 شبكة من كم 425.8 و المياه شبكة منكم 127 و الصحي الصرف شبكة منكم 94.1 باإلضافة الى

 .الكهرباء
 غرفة 472الى  عدد الغرف في الفنادق واألجنحة والمنتجعاتوصلت وعلى صعيد المرافق الترفيهية فقد 

بينما أرتفع عدد الطالب المنتسبين لكلية األمير محمد  ،%37وصلت نسبة اإلشغال فيها طوال السنة الى 
، أما م2019طالبا  بنهاية العام  230الى م 2018طالبا  بنهاية عام  166بن سلمان لريادة األعمال من 

بينما سجل ميناء الملك  مصنعا ، 36عدد المصانع التي تعمل الى على صعيد الوادي الصناعي فقد وصلت 
مليون  2,3مليون حاوية مقابل  3,4في نهاية العام بطاقة انتاجية  %59معدل نمو وصل الى  عبد هللا

 .م2018حاوية لنهاية العام 
قدما  في تطوير مدينة الملك عبدهللا االقتصادية وفق  مضيت شركة إعمار المدينة االقتصاديةوال تزال 

هدفها خلق بيئة مزدهرة وتنمية مستدامة، تجعلها من طليعة المدن في التنوع االقتصادي، خطة استراتيجية 
على االستثمار بشكل مكثف في البنى التحتية والخدمات األساسية الضرورية وأهمها الشركة  اعتمدتلذلك 

 إلىة الميناء والمنطقة الصناعية الستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمي
انتقال السكان إلى المدينة االقتصادية ومن خالل ذلك نمو الطلب على يحفز المدينة االقتصادية، مما 

وترتكز تلك الخطة االستراتيجية في المرحلة الحالية على ، منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة
 المحاور التالية:

 
قتصادية مع التركيز على الميناء والوادي الصناعي والبناء في المدينة اال مواصلة عمليات التطوير (1

باعتبارهما عنصري الجذب األكثر أهمية للمستثمرين في المدينة االقتصادية والمحفزين الرئيسيين 
 .للحركة العمرانية

مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية إلى المدينة والتي تؤدي  (2
ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية  ص عمل جديدة داخل المدينة،بدورها إلى إيجاد فر

 .والخدمات
 -توفير العديد من المنتجات السكنية التي تتالءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة  (3

وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة  - بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود
 .ر من خالل مستثمرين عقاريينأو التطوي
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تطوير قطاع السياحة والترفيه في المدينة االقتصادية بشكل يتماشى مع احتياجات الفئات المختلفة  (4
في المملكة، بهدف زيادة االيرادات واألرباح التشغيلية المكررة، وزيادة عدد الزوار للمدينة 

 السكنية المختلفة.االقتصادية مما سيساهم في رفع الطلب على المنتجات 
احتضان وتنظيم الفعاليات الدولية والمحلية، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية  (5

الحكومية ومنتديات القطاع الخاص، مما يثري الحراك الثقافي والمجتمعي في المدينة وينمي من 
 حجم الطلب على منتجاتها المختلفة.

مال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحثها على النمو، مما يسرع احتضان واستقطاب رواد األع (6
من عجلة النمو االقتصادي في المدينة، ويزيد من عدد قاطنيها وزوارها ويرفع من مستوى 

 خدماتها.
تطوير الخطط واالستراتيجيات المختلفة للتوسع في قطاعي التعليم والصحة واستقطاب المؤسسات  (7

 المختصة لالستثمار فيها.
االقتصادية ووقوعها ما بين  عبد هللاتحقيق االستفادة القصوى من الموقع الجغرافي لمدينة الملك  (8

مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتبطة بينهم عبر قطار الحرمين، بجانب الموقع المطل على 
  البحر األحمر.

راضي الصناعية والسكنية تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة عن طريق طرح األ (9
كمية إضافية من للبيع والتأجير بشكل محدد بهدف تسريع عجلة التطوير في المدينة وتوفير 

 لتطوير المدينة. السيولة النقدية الالزمة
المضي قدما  في الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض  (10

 .سريع بناء وتطوير المدينة االقتصاديةالمشاريع العمالقة الضرورية لدعم وت
مراعاة الطرق المثلى إلدارة وتشغيل المدينة االقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين  (11

  .بأسعار مالئمة
 

التي ونتيجة الستمرارنا في هذه االستراتيجية واصلنا العمل في دفع عجلة التطوير في المدينة االقتصادية 
، الساعةنابضة بميناء عالمي يعمل على مدار اآلن وباتت جغرافي الوحيد لنشاطات الشركة، تعتبر النطاق ال

االقتصادية كأحد أهم مراكز  عبد هللاساهمت في وضع مدينة الملك  عالمية في مجاالت متعددة، وبمصانع
ومشاريع مميزة  في العالم. بجانب مشاريع سكنية تخدم جميع فئات المجتمع، اللوجستيةالشحن والخدمات 

وبنية تحتية متكاملة وخدمات ضيافة وترفيه مميزة  األعمال،إلدارة ككلية االمير محمد بن سلمان  للتعليم،
تسليم الوحدات السكنية التي تم  باالستمرار فيوقد قامت الشركة خالل العام  تخدم الساكنين والزائرين،

راضي السكنية في مخططات التالة األاإلضافة إلى االنتهاء منها في مخططات الواحة والشروق والمروج ب
كما وقعت عقود خاصة بأراض صناعية مع العديد من الشركات الرائدة في الصناعة والخدمات  والشاطئ،
ووزارة  واستضافت العديد من االحتفاالت والمناسبات الترفيهية بالتعاون مع هيئة الترفيه اللوجستية،

 الثقافة
 

 وتطورات أخرىقرارات  ثالثاً:
 عدد ا من القرارات المهمة في مسار الشركة وكانت على النحو التالي: 2019شهد العام 

 03 األربعاءوم ـــيفي  لها سادسةال ةالعاديغيرالعامة  عقدت شركة إعمار المدينة االقتصادية الجمعية .أ
 وتم من خاللها الموافقة على القرارات التالية: م 2019 مايو 08الموافق هـ 1440 رمضان

 

 .م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .1
 
 .م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت .2
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 .م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على التصويت .3
 
 لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات مراجع تعيين على التصويت .4

 لعام المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة
 .أتعابه وتحديد م،2020 عام من األول األول والربع م2019

 
 .(مرفق)الجمعيات بدعوة المتعلقة للشركة األساس النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت .5
 
 .(مرفق) اللجنة بتقارير المتعلقة للشركة االساس النظام من( 41) المادة تعديل على التصويت .6
 
 .(مرفق) المالية بالوثائق المتعلقة للشركة االساس النظام من( 46) المادة تعديل على التصويت .7
 
 عضوا الملحم خالد /المهندس اإلدارة مجلس عضو تعيين على االدارة مجلس توصية على التصويت .8
 من اعتبارا   الصالح سعود/  االستاذ اللجنة من المستقيل اإلدارة مجلس عضو من بدال المراجعة لجنة في

 المراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا   م،23/4/2020 في اللجنة دورة نهاية إلى م13/11/2018 تاريخ
 .(مرفق)
 
 مجلس خارج )من المراجعة لجنة في رابع كعضو الهويش عبد هللا االستاذ تعيين على التصويت .9

 .(مرفق. )م23/4/2020 بتاريخ اللجنة عمل دورة نهاية وحتى م8/5/2019 تاريخ من ابتداءا  ( اإلدارة
 

 والمضمنة عضويتهم نظير اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت على التصويت.10
 .م2018 ديسمبر 31 وحتى 2018 يناير 1 من للفترة اإلدارة مجلس تقرير في
 

 .م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت. 11
 

باستخدام نظام التصويت اإللكتروني للمساهمين عن طريق خدمات تداوالتي التي وكانت الشركة قد قامت 
 ايام قبل موعد الجمعية. 5تقدمها السوق المالية السعودية )تداول( وفتحت باب التصويت للمساهمين لمدة 

 
 الشخصية،عضو لجنة المراجهة الدكتور فيصل المبارك باالستقالة لظروفه  تقدمم 2019 يوليو 31 ب( في

 االستقالة سريان يبدأ أن على م2019 أغسطس 06 بتاريخ االستقالة طلب على اإلدارة مجلس وافق وقد
 .م2019 أغسطس 06 تاريخ من اعتبارا  

  
 

 ً  التوقعات المستقبلية :رابعا
 

تأتي المرحلة القادمة كمرحلة توسع وحصد للثمار، وتقوم الشركة بوضع خطط جديدة ترتكز على التوسع 
، واصبح للشركة 2030في القطاعات التي أولت خطط التنمية الوطنية أولويه لها وتتماشى مع رؤية 

خبرة فيها مثل الميناء والخدمات اللوجستية واألراضي والخدمات الصناعية والمشاريع السكنية، وتطوير 
ويل لها مثل قطاعات جديدة تعكف الدولة على اشراك القطاع الخاص فيها بشكل أكبر وتسهيل التم
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)السياحة، الصحة، التعليم، إدارة المدن( والنظر في قطاعات أخرى تستفيد من الحركة االقتصادية داخل 
  المدينة )إدارة المباني، التموين، األمن وغيرها(.
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 ً  :المالية نتائج الشركة :خامسا
 

 م2019 إلىم 2015سنوية للسنوات من الدخل الوائم أ( ق
 2015 

ريـال سعودي 
 باآلالف

2016 
ريـال سعودي 

وفقا  )باآلالف 
للمعايير الدولية 

 المحاسبية(

2017 
ريـال سعودي 

 وفقا  )باآلالف 
للمعايير الدولية 

 المحاسبية(

2018 
ريـال سعودي 

 وفقا  )باآلالف 
للمعايير الدولية 

 المحاسبية(

2019 
ريـال سعودي 

 وفقا  )باآلالف 
للمعايير الدولية 

 المحاسبية(

 986,888 1,008,234 1.437,976 2.267.771 1.022.957 اإليرادات

 (684,468) (669,827) (621.933) (1.093.607) (456.184) تكلفة اإليرادات

 302,420 338,407 816.043 1.174.164 566.773 اجمالي الربح 

بيع  مصاريف
، عمومية وتسويق
 وإدارية 

(332,664) (598.266) (522,565) (594,118) (640,024) 

عمولة محققة من 
ودائع بنكية وإيداعات 

 على أساس مرابحة
21.868 18,150 15.953 7,737 791 

أعباء تمويل، 
 بالصافي

(46.417) (48.784) (54.889) (59,653) (236,993) 

 102,015 209,909 102.858 198.769 120,326 إيرادات أخرى

 (45,000) (66,000) (138.038) (20.000) (28.584) الزكاة الشرعية

صافي الدخل قبل 
حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
301.302 722.050 250.824 (137,588) (508,808) 

الدخل الشامل /خسارة
 اآلخر

- (3.076) (28.057) 7,744 (13.811) 

مجموع الدخل الشامل 
 للسنة

301.302 718.974 222.721 (129,661) (522,619) 

 0 (2,503) (9.799) (2.367) 1.415 المسيطرة  حصة غير

حملة األسهم في 
   الشركة األم

302.717 716.607 212.721 (129,661) (522,619) 

 (0.60) (0,16) 0.28 0.85 0.36 (الــري)الربح للسهم 

 تم احتسابهم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 2019و 2018و2017و 2016عام 

 

 :إلى الماضي بالعام مقارنة الخسائر ارتفاع في السبب يعود
 
زيادة المصاريف المالية كنتيجة للزيادة في أرصدة القروض ب سلبيا متأثرة البيع عقود في زيادة -

مع ظروف  بما يتماشىوانخفاض القيمة المرسملة لتكاليف االقتراض بسبب تباطؤ وتيرة التطوير 
 السائد.اإلقتصاد الكلي 

 اإليرادات األخرى خالل العام الحالي نتيجة انخفاض مبيعات العقارات االستثمارية.انخفاض  -
إطالق بعض األصول التشغيلية الجديدة في قطاعي الضيافة والترفيه لتعزيز النمو في مدينة الملك  -

 يات.مما أدى إلى خسائر تشغيلية أولية لهذه األصول في الفترة األولى من العمل االقتصادية،عبد هللا 
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انخفاض حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها )شركة تطوير الموانئ( وبشكل رئيسي  -
 بسبب الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم ترتيبات حماية أسعار الفائدة التي قامت بها الشركة.

 السابق. مع العامالحالي مقارنة  خالل العامالعامة واإلدارية  والمصاريفزيادة قيمة اإلستهالك  -
 على الذمم المدينة التجارية القائمة. خسائر المخصصاتزيادة  -
 

حيث حققت عقودا  ،2018مقارنة بعام  2019في عام  بيع أعلى'بالرغم من تحقيق الشركة لحجم عقود 
 ذلك،ومع  ؛2018مليون لاير سعودي في  354مقابل  2019مليون لاير سعودي في عام  658بقيمة 

 الدفع،مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط  ضعيف ا، 2019ظل االتجاه العام لسوق العقارات خالل 
 على قيمة االيرادات المحاسبية المسجلة وعلى ربحية هذا القطاع. أثروبالتالي 

 
أننا إال  القصير،األخير سيسود على المدى  COVID 19بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي مقترن ا بتأثير 

ما زلنا متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن 
وتحديدا  الموافقة الملكية للمناطق االقتصادية الخاصة داخل المدن االقتصادية التي ستسرع  االقتصادية،

التي ستزيد الطلب على قطاعات الضيافة  التأشيرة السياحية الجديدة، وتفعيلفي جذب قطاعات األعمال 
ا مع شركة تمويل عقاري لزيادة  ذلك،والترفيه. باإلضافة إلى  شراء  تسهيل اجراءاتعملت الشركة مؤخر 

سيساعد الشركة  SIBORفإن انخفاض اسعار الفائدة ل  ذلك،الوحدات السكنية لعمالئها. عالوة على 
 ئيسية.بشكل كبير في تقليل نفقاتها المالية الر

 
تعد إعمار المدينة االقتصادية  الشركة،باإلضافة إلى تحديات السوق العقارية المستمرة التي تواجهها 

مطورا  لمدينة اقتصادية حيث يتعين على الشركة استثمار مبالغ أكبر في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل 
ا في أساسيات المدينة  ذلك،باإلضافة إلى  الفرعية،طرق المدينة والجسور والمحطات  تستثمر الشركة أيض 

طبيعية  وكنتيجةمثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية االحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. 
لذلك، فإَن تكاليف اإلهالك تزداد باإلضافة إلى خسائر التشغيل األولية المتعلقة بهذه األصول والتي تؤثر 

 ركة على المدى القصير.على ربحية الش
 
من منظور القيمة المالية، فإن شركة إعمار المدينة اإلقتصادية قد استثمرت كرأس مال وتمويل ما يقارب  

ب ضعف قيمة  9.5أثمر في ارتفاع القيمة على األقل  والذيمليار لاير سعودي منذ بداية الشركة  18
تمهد  وسوف. 2019ديسمبر  31سنة المالية المنتهية في األصول المستثمرة في القوائم المالية المراجعة لل

الطرف الثالث  ومطوريهذه القيمة بفتح استثمارات إضافية على مشاريع إستراتيجية لكل من الشركة 
على المدينة، بهدف أن تصل المدينة اإلقتصادية إلى نقطة معينة من النمو  وإقباللتوفير فرص وظيفية 

 ى تقديم عائدات مجدية متوقعة لمساهميها.الصحي مما يؤدي كنتيجة إل
 

ا من تأمين إعادة هيكلة الديون مع وزارة المالية و اإلرشادية  على الشروط االتفاقتمكنت الشركة أيض 
 قدرتها لخلقالبنوك المصرفية لديها ,مما يعكس ثقة شركاء العمل في الشركة على  أحد أكبرلديونها مع 

 تطوير مستقبلية لها. اضافية وخططقيمة 
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 م2019 إلىم 2015للسنوات من ديسمبر  31ب( الميزانية العمومية المرحلية كما في 

م2015   
 ريـال سعودي

 باآلالف

 م2016
 ال سعودي ـري

 باآلالف

 م2017
 ال سعودي ـري

 باآلالف

 م2018
 ال سعودي ـري

 باآلالف

 م2019
 ال سعودي ـري

 باآلالف

الموجودات 
 المتداولة

4.848.119 4.326.601 3,183,752 2,543,013 2,220,534 

الموجودات 
 غير المتداولة

13.189.541 12.242.888 14,185,925 14,798,686 15,347,256 

إجمالي 
 الموجودات

18.037.660 16.569.489 17,369,677 17,341,699 17,567,790 

المطلوبات 
 المتداولة

889.962 1.164.369 1,871,088 2,252,406 3,383,835 

المطلوبات غير 
 المتداولة

8.631.003 7.620.721 7.491.469 7,211,834 6,829,724 

حقوق إجمالي 
 الملكية

8.516.695 7.784.399 8,007,120 7,877,459 7,354,231 

إجمالي 
المطلوبات 

      وحقوق
 الملكية

18.037.660 16.569.489 17,369,677 17,341,699 17,567,790 

 تم احتسابهم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 2019و 2018و 2017و 2016عام 

 
 
 

 .م2018بالمقارنة مع عام م 2019ديسمبر  31التشغيلية للسنة المنتهية في  ج( النتائج
م2019   

ريـال سعودي 
 باآلالف

م2018  
ريـال سعودي 

 باآلالف

 التغييرات
ال سعودي ـري

 باآلالف

 نسبة
 %التغيير

 (%2) (21,346) 1,008,234 986,888 اإليرادات

 %2 14,641 (669,827) (684,468) تكلفة اإليرادات

 (%11) (35,987) 338,407 302,420 إجمالي الربح 
، وتسويقبيع  مصاريف

 %8 45,906 (594,118) (640,024) عمومية وإدارية

الربح من العمليات 
 الرئيسية

(337,604) (255,711) 81,893 32% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

  

 م2019ديسمبر 31عشر شهراً المنتهية في االثني لفترة  المستحقة النظامية ( قائمة المدفوعاتد
 :م2018بالمقارنة مع عام 

 م2019 
 باآلالفال سعودي ـري

 م2018
 باآلالفال سعودي ـري

 62,242 79.844 الزكاة

 - 6.981 ضريبة القيمة المضافة

 15,687 15.750 االجتماعيةالتأمينات 

التأشيرات والخروج والعودة ورخص ) الحكوميةرسوم ال
 (العمل

2.963 1,474 

 7.500 7.500 المدن االقتصادية رسوم هيئة

 1,670 4.472 االقتصادية تشمل التصاريح المدنحكومية لهيئة  رسوم

 
 
 

 ً  : سياسة توزيع األرباح:سادسا
 

 السنوية على الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة الصافية 
( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة %10يجنب ) .1

 ( من رأس المال المدفوع.%30العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )
( من %10نسبة ال تتجاوز )يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  .2

 األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو  .3

ن تقتطع من صافي يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أ
 األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال  .4
 ( من رأس مال الشركة المدفوع.%5تقل عن )

( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون %10نسبة ال تزيد عن ) يخصص بعد ما تقدم .5
 استحقاق هذه المكافأة متناسب ا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء  .6
 .المتطلبات والتعليمات النظامية في هذا الشأن

 
أن الشركة تتوقع توزيع أرباح خالل السنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشركة  إلىوتجدر اإلشارة 

 وضع حجر األساس للمدينة وأصبحت عجلة االيرادات واألرباح أكثر وضوحا . 
 :القروض سابعاً:

 
 القروض طويلة األجل )تابع(

 
مليون لاير سعودي من وزارة المالية  5.000م، استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ 2011خالل سنة  .أ

مليون مترا مربعا من  24.7لتطوير مدينة الملك عبد هللا االقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن 
أرض فضاء ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب األسعار التجارية وكان مستحق السداد أصال 

وزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثالث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على ل
م. ولكن وبناء  على الطلب المقدم من المجموعة قبل 2015يونيو  1سبعة أقساط سنوية اعتبارا من 
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فترة اإلمهال م جدولة القرض بتمديد 2015موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 
إلى خمس سنوات إضافية. بناء  على النقاش الذي دار خالل السنة، أعادت وزارة المالية جدولة الدفعة 

م، وبالتالي فإن المبلغ األساسي للقرض 2021م إلى يناير 2020األولى المستحقة في الفترة من يونيو 
 م مع عمولة مستحقة تُدفع سنويا.2021مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط سنوية ابتداء  من يونيو 

 
مليون  2.000م، وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ 2014خالل سنة  .ب

لاير سعودي. يترتب على تسهيالت المرابحة للتمويل عمولة حسب األسعار التجارية. بلغ الرصيد 
 31مليون لاير سعودي ) 976.25بلغ م م2019ديسمبر  31القائم للقرض طويل األجل كما في 

مليون لاير سعودي(. وفقا لشروط االتفاقية، يستحق سداد القرض على  1,508.75م: 2018ديسمبر 
م. تم تصنيف 2021ديسمبر  31م حتى 2018يونيو  30ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من 

سعودي ـ كمطلوبات متداولة.  مليون لاير 532.5األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا ـ بمبلغ 
 3.002القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية، بقيمة 

 مليون لاير سعودي.   2.500مليون لاير سعودي، تحتفظ بها الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ 
 

مليون  1.000بنك تجاري بمبلغ م، وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع 2015خالل سنة  .ج
لاير سعودي ويترتب عليها عمولة حسب المعدالت التجارية. بلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل 

مليون  500م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 437.5م مبلغ 2019ديسمبر  31كما في 
ة أقساط نصف سنوية اعتبارا لاير سعودي(. وفقا لشروط االتفاقية، يستحق سداد القرض على ثماني

م. تم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا 2023أبريل  20م حتى 2019أكتوبر  20من 
مليون لاير سعودي ـ كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء  125ـ بمبلغ 

مليون لاير سعودي منها  1.500بمبلغ ملكا لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية، بإجمالي القيمة المطلوبة 
٪ تم استكماله فعليا والجزء المتبقي قيد اإلجراء. القرض مضمون أيضا بسند ألمر بمبلغ 92نسبة 

 مليون لاير سعودي. 1.200
 

م، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مع بنك تجاري بمبلغ 2015م و 2014خالل السنتين  .د
اتفاقية ويترتب عليها عمولة حسب المعدالت التجارية السائدة. بلغ  مليون لاير سعودي لكل 1.000

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.700م مبلغ 2019ديسمبر  31الرصيد القائم للقرض كما في 
 8مليون لاير سعودي(. وفقا لبنود االتفاقيتين، فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي  900م: 2018

سنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين. وبغرض التمشي  3اية مع فترة إمهال سنوات من البداية حتى النه
مليون لاير سعودي مرتبط  250مع مبادئ الشريعة، فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ 

بكل اتفاقية من االتفاقيتين للسماح بالتدوير )السداد والسحب( بحيث يكون أصل القرض متاحا للشركة 
سنوات األولى من القرض. تم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا ـ  3ترة الـ خالل ف
مليون لاير سعودي ـ كمطلوبات متداولة. إن تسهيالت القرض مضمونة مقابل جزء من  200بمبلغ 

 مليون لاير 3.000أراض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ 
 مليون لاير سعودي. 2.250سعودي. وتسهيالت القرض أيضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 

 
 القروض قصيرة األجل .26
 

مليون لاير  250م، استفادت الشركة من تسهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة 2018خالل سنة 
متطلبات رأس المال العامل.  سعودي، ويترتب عليها عمولة حسب األسعار التجارية السائدة، بهدف تمويل

مليون لاير سعودي خالل السنة الحالية وهو مضمون بسند  200تم تخفيض تسهيل القرض المذكور إلى 
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 170م مبلغ 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي. بلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما في  200أذني قدره 
 سعودي(. مليون لاير 150م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
مليون لاير سعودي،  400عالوة على ذلك، استخدمت الشركة، من التسهيالت قصيرة األجل الحالية البالغة 

مليون لاير سعودي خالل السنة الحالية بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل. تحمل  150مبلغ 
 2.500مقابل سند ألمر بمبلغ تسهيالت القرض المذكور عمولة باألسعار التجارية السائدة وهي مضمونة 

م 2019ديسمبر  31)ب((. بلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما في  25مليون لاير سعودي )راجع اإليضاح 
 مليون لاير سعودي. 150مبلغ 

 
مليون لاير سعودي من بنك  250تمتلك الشركة تسهيالت ائتمانية مستندية بقيمة  سبق،باإلضافة إلى ما 

 .مليون لاير سعودي 42.7م مبلغ 2019ديسمبر  31القائم كما في  تجاري. بلغ الرصيد
مليون لاير سعودي. بلغ الرصيد  30عالوة على ذلك، هناك تسهيالت تكميلية من بنك تجاري آخر، بمبلغ 

 مليون لاير سعودي. 3.7م مبلغ 2019ديسمبر  31القائم للتسهيالت كما في 
 
 
 
 

 ً  : مجلس اإلدارة:ثامنا
 
 م2018 ديسمبر 31تكوين مجلس اإلدارة كما في  (أ

 
أعضاء، وهو ما  9( من النظام االساسي للشركة، فإن عدد أعضاء مجلس االدارة 17حسب المادة )

، وبناء عليه تم ة( من نظام الشركات الصادر من وزارة التجار68( من المادة )1يتوافق مع الفقرة )
م، وتستمر لمدة ثالث سنوات ميالدية، 26/9/2017انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت في 

وتصنيف عضويتهم وفقا  واللجان وفيما يلي أعضاء المجلس  مستقلين،وهم أعضاء غير تنفيذين أو 
 يشغلونمساهمة التي الشركات الرة من هيئة السوق المالية، ولمعايير حوكمة الشركات الصاد

 .م31/12/2019كما في  عضويتها
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 عضو مجلس اإلدارة
تنفيذي/ مستقل/

 غير تنفيذي
المساهمة األخرى التي  والخارجية الشركات السعودية المؤهل العلمي

 فيها شارك وان سبق والتي يشارك في مجلس إدارتها

 األستاذ/ محمد العبار
 رئيس مجلس اإلدارة

 يغير تنفيذ

إدارة -سبكالوريو
جامعة ) مالية.
 سياتل(

-دكتوراه فخرية
العلوم اإلنسانية 

 )جامعة سياتل(

 -مولز وإعمارمجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية  رئيس
عضو مجلس إدارة في بنك دبي  -األوسط  الشرق إعمار
رئيس  –رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابالت  -الوطني

نائب رئيس مجلس إدارة  -مجلس إدارة شركة أمالك للتمويل
نائب رئيس مجلس إدارة شركة  -مركز دبي التجاري العالمي

 رئيس مجلس ومؤسس سوق دبي المالي. -دبي لأللمونيوم

 كامل عبد هللااألستاذ/ 
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 غير تنفيذي

 – سبكالوريو
جامعة االقتصاد )
 كاليفورنيا(.

شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة 
 للتمويل العالمية أمالك شركة – والعقارات واعمال المقاوالت

 درة شركة -*واالعمار للتنمية القرى أم شركة -* العقاري
الشركة الوطنية للتطوير  - )مدير( العقاري للتطوير الرياض

شركة النهج  –)مدير(  شركة صناع األغذية –العقاري )مدير( 
 -للتجارة والمقاوالت )مدير( كواملشركة  –)مدير(  الحديثة

شركة  –شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت )مدير( 
شركة صكوك اإلقليمية  –مكاسب الدولية )مدير( 

شركة  -شركة بيت التوفيق للتنمية )مدير(  -مدير( لالستثمار)
 شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت -دلة البركة القابضة )مدير( 

 شركة -)مدير(لالستثمار اإلقليمية التالل شركة - )مدير(
 شركة - )مدير( العقاري والتطوير للتنمية العالمية المواجد

شركة  –العقاري )مدير(  والتطوير للتنمية العربية األسطول
 النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري )مدير(.

معالي المهندس/ خالد 
 الملحم

 عضو مجلس اإلدارة
 مستقل

 – سبكالوريو
هندسة كهربائية 
(، )جامعة إيفانسفيل

 – بكالوريوس
إدارة هندسة 
 )جامعة إيفانسفيل(

والعقارات  والزراعة والصناعة والسياحةللتجارة  شركة عسير
شركة  -ساب( ) يالبنك السعودي البريطان -واعمال المقاوالت 
 -المدير العام للخطوط السعودية )سابقا (-إسمنت الرياض* 

 رئيس شركة االتصاالت السعودية )سابقا (.

 نعبد الرحمالمهندس/ 
 الرويتع

 عضو مجلس اإلدارة
 غير تنفيذي

 – سبكالوريو
هندسة صناعية 
)جامعة جنوب 

 كاليفورنيا(
هندسة  –ماجستير 

صناعية )جامعة 
 جنوب كاليفورنيا(

شركة  - *جدوى لالستثمار شركة -األبحاث والتسويق  شركة
 *لالستثمار. والية 

 هاألستاذ/ أحمد جاو
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

إدارة  سبكالوريو
أعمال )جامعة سان 

 فرانسيسكو(
إدارة  –ماجستير 

أعمال )جامعة سان 
 فرانسيسكو(

 –شركة بترول رأس الخيمة  –إعمار العقارية  مجموعة
 مصرف السالم.

فهد  /األستاذمعالي 
 الرشيد

 عضو مجلس اإلدارة 
 تنفيذيغير

إدارة  سبكالوريو
أعمال )جامعة 

 واشنطن(
إدارة  –ماجستير 

أعمال )جامعة 
 ستانفورد(

 *المعارف. شركة إعمار  -شركة تطوير الموانئ* 

 طيبه عبد هللاالمهندس/ 
 عضو مجلس اإلدارة

 مستقل

 – سبكالوريو
هندسة كهربائية 
)جامعة الملك فهد 
 للبترول والمعادن(
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 شركات غير مدرجة في سوق األسهم السعودية. *

 ** عضو من خارج المجلس 
 

 

 :م2019ديسمبر  31اجتماعات مجلس اإلدارة كما في  (ب
 

 على النحو التالي: 2019خالل العام المالي  اجتماعات ثالثةعقد مجلس اإلدارة 
 هـ23/07/1440 

 م30/03/2019
 هـ02/02/1441
 م01/10/2019

 ـهـ18/04/1441
 م15/12/2019

 األستاذ/ محمد العبار
X ✓ ✓ 

 األستاذ/ عبد هللا كامل
✓ X ✓ 

 معالي المهندس/ خالد الملحم
✓ ✓ X 

 الرويتع نالرحم عبدالمهندس/
✓ ✓ ✓ 

 األستاذ/ أحمد جاوه
✓ ✓ ✓ 

سعود  /ستاذمعالي األ
 الصالح

 عضو مجلس اإلدارة
 مستقل

إدارة  سبكالوريو
اعمال )جامعة 

 بورتالند
ماجستير اقتصاد 

 )جامعة روايلند(

مجموعة البركة المالية  -* شركة معاد العالمية لإلنشاء والتطوير
 شركة الخليج للمجمعات السكنية* –

 جمال بن ثنيةاألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي
إدارة  سبكالوريو
جامعة  –عامة 
 االمارات

 المؤانئشركة تطوير  -إعمار العقارية  مجموعة

عبد الدكتور/ فيصل بن 
 المبارك** زالعزي

عضو لجنة 
 المراجعة

في الفلسفة  هدكتورا
في مجال التصميم 

 العمراني
والتخطيط 

الحضري، جامعة 
واشنطن )سنة 

(، 1992التخرج: 
 سياتل

في  دكتوراه
االقتصاد السياسي 
)سنة واحدة(، 
جامعة جنوب 
كاليفورنيا، لوس 

(، 1987) أنجيليس
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 وكيل جامعة الفيصل للشؤون التعليمية والرئيس التنفيذي
 أستاذ التخطيط العمراني واإلستراتيجي 

شركة اعمار  –الملك سعود  جامعة -والتخطيط كلية العمارة 
 المعارف*

 

األستاذ/ عالء شكيب 
 جابري**

عضو لجنة 
 المراجعة

ماجستير إدارة 
 أعمال

 شركة -االدارة( رئيس مجلس  )نائبالراجحي  مصرف

 *روالكومجموعة  -الخدمات الطبية والصيدالنية*

إبراهيم  عبد هللااألستاذ/ 
 الهويش**

عضو لجنة 
 المراجعة

بكالريوس اقتصاد 
عبد جامعة الملك  –

 1985 زالعزي

نائب رئيس  -مجلس إدارة أمالك العالمية للتمويل العقاري رئيس
عسير العضو المنتدب لشركة  –مجلس إدارة حلواني أخوان 

والعقارات واعمال  والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة
عضو مجلس إدارة شركة االتفاق للصناعات  –المقاوالت 
العربية  رئيس مجلس شركة ستاندرد تشارترد كابيتال -الحديدية* 
 عضو مجلس إدارة شركة صناعات العيسى* –السعودية* 
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 ✓ ✓ ✓  األستاذ/ فهد الرشيد

 ✓ ✓ ✓ طيبه عبدا هللالمهندس/ 

 ✓ ✓ *✓ سعود الصالح /ستاذمعالي األ

 ✓ ✓ ✓ جمال بن ثنيةاألستاذ/ 

 حضر االجتماع ✓

X      لم يحضر االجتماع 

 (الرويتع نعبد الرحم االستاذ وكل )حيث بالوكالة حضر*
 

 

  

 على النحو التالي:م 2019خالل العام المالي  اجتماعا  واحد   ت الجمعية العامةعقد
 

 هـ03/09/1440 
 م08/05/2019
 6 الـغير العادية  مةالجمعية العا

 X األستاذ/ محمد العبار

 X األستاذ/ عبد هللا كامل

 X معالي المهندس/ خالد الملحم

 X الرويتع نعبد الرحمالمهندس/

 X األستاذ/ أحمد جاوه

 X األستاذ/ فهد الرشيدمعالي 

 ✓ طيبه عبد هللاالمهندس/ 

 X سعود الصالح /ستاذمعالي األ

 ✓ جمال بن ثنيةاألستاذ/ 

 حضر االجتماع ✓

X      لم يحضر االجتماع 
 

 

 
 لجان مجلس اإلدارة: -ج
 

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

 
 التنفيذية:اللجنة -1
 

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح صالحيات هذه اللجنة من قبل مجلس االدارة الذي 
الميزانيات  اوكل لها مسؤوليات متعددة منها: االشراف على تنفيذ االستراتيجية الشاملة للشركة،

تقارير إلى مجلس االدارة مسؤولية مراقبة االداء العملي والمالي للشركة ورفع ال الخاصة بالشركة،
 االعضاء التالية اسمائهم:وتضم  عن االمور المالية واالستراتيجية وما يتصل بهما،

 
 المنصب االسم

 رئيسا   المهندس/ عبد الرحمن الرويتع

 عضوا   معالي المهندس/ خالد الملحم

 عضوا   األستاذ/ فهد الرشيدمعالي 

 عضوا   المهندس/ عبدهللا طيبه
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  ، وكانت على النحو التالي:م2019اجتماعات خالل العام المالي  أربعوقد عقدت اللجنة 

 
 هـ27/06/1440 

 م04/03/2019
 هـ22/07/1440
 م29/03/2019

 هـ16/01/1441
 م15/09/2019

 هـ18/04/1441
 م12/12/2019

 المهندس/عبدالرحمن الرويتع
✓ ✓ ✓ ✓ 

 معالي المهندس/ خالد الملحم
✓ ✓ ✓ ✓ 

 X ✓ ✓ ✓  األستاذ/ فهد الرشيدمعالي 

 X  ✓ X ✓  المهندس/ عبدهللا طيبه

 

 لجنة المراجعة: -2
 

الشروط  االعتبار، من المساهمين أو غيرهم، مع ضرورة األخذ بعين للجنة من ثالثة أعضاءتتكون ا
 التالية:

 األقل. ىأن يكون من بينهم عضو مستقل عل •

 يكون بين أعضائها أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. أن ال •

 أن ال يكون رئيس مجلس اإلدارة أحد أعضاء اللجنة. •

 يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا  مستقال . •

 أن يكون بين أعضائها عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. •

في اإلدارة التنفيذية أو  ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين •
المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوا  في لجنة 

 المراجعة.
 

يجب أن تمتلك اللجنة بشكل جماعي خبرة كافية في مجال األعمال ومعرفة عميقة  •
 في السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة.

إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة، ألي سبب من األسباب، يجوز لمجلس اإلدارة  •
تعيين عضو مؤقت يحل مكان العضو السابق بحيث يكمل مدة سلفه، على أن يُعرض 

لها. يتم تبليغ الجهات  اجتماعهذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول 
 السائدة.المختصة بهذا التعيين حسب متطلبات األنظمة 

 
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة و

 الرقابة الداخلية فيها. تشمل مهام اللجنة بشكٍل خاص ما يلي:
 التقارير المالية: 

اإلدارة وإبداء رأيها دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس  •
 والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة  –بناء  عل طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  •
والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين 

 المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.والمستثمرين تقييم 

 .دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية •
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في الشركة أو مراجع  االلتزامالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مسؤول  •
 .الحسابات

 ئل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.التحقق من التقديرات المحاسبية المعتمدة في المسا •

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس اإلدارة  •
 في شأنها.

 
 المراجعة الداخلية:

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. •

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة دراسة تقارير المراجعة الداخلية  •
 فيها.

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومراجعة فعاليتها  •
والتأكد من امتثالها للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية واألخالقيات الحرفية والمهنية ذات 

يضا  التحقق من توافر الموارد المالئمة لتمكين إدارة المراجعة الصلة. على لجنة المراجعة أ
الداخلية من تأدية المهام المنوطة بها بفعالية، وأن تقوم بمراجعة الميزانية المخصصة لهذه 

 اإلدارة والموافقة عليها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين/إعفاء مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع  •
 داخلي وتحديد مكافآته بالتشاور مع لجنة المكافآت والترشيحات.ال

 إدارة المراجعة الداخلية. استقالليةالتحقق من  •
 

 مراجع الحسابات:

تقييم مدى مالءمة شركة المحاسبة كمراجع للحسابات، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيينه أو  •
اإلدارة التنفيذية للشركة، أو إعفائه  إعادة تعيينه للعام المقبل، وتحديد أتعابه بحسب مفاوضات

 من مهامه.

التحقق من عدم قيام مراجع الحسابات بخدمات فنية أو إدارية أو استشارية أخرى للشركة  •
 حيال ذلك. أراءهاتخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء 

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، ودراسة تقريره ومالحظاته على القوائم  •
المالية والتحقق من أجوبة اإلدارة التنفيذية على هذه المالحظات ومتابعة ما اتِخذ بشأنها، 
والتحقق من عدم وجود أية صعوبات واجهها مراجع الحسابات مع إدارة الشركة خالل تأدية 

 مهامه.

ئم دراسة أثر أي تغيير في المعايير الدولية للمحاسبة أو أية تغييرات في األنظمة على القوا •
 المالية للشركة وسياساتها المحاسبية.

 وأسئلته. استفساراتهبشكل دوري مع مراجع الحسابات واإلجابة عن  االجتماع •

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة،  •
 القواعد والمعايير ذات الصلة. االعتبارمع األخذ في 

 
 :االلتزامضمان 

اجعة تقارير الشركة المقدمة الى الجهات التنظيمية والتي تتضمن القوائم والبيانات المالية مر •
والتحقق بأن المعلومات الواردة في هذه التقارير متالئمة مع المعلومات الواردة في القوائم 

 المالية المعتمدة. 

 اءات الالزمة بشأنها.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجر •
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 الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. التزامالتحقق من  •

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم  •
 حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. أراءها

بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء  إجراءات اتخاذرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة  •
 .اتخاذهاتوصياتها باإلجراءات التي يتعين 

بمحاولة التعدي على أي  اشتباهمراجعة نتائج التحقيقات الداخلية على أي شك بتزوير او  •
قانون أو قواعد أو لوائح، التي لديها أو من المحتمل أن يكون لديها تأثير مادي على النتائج 
التشغيلية للشركة أو مركزها المالي. على اللجنة أن تقوم بمناقشة هذه النتائج مع مراجع 

 .الحسابات ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس اإلدارة في الوقت المناسب

التحقق من وجود بنية قوية لحوكمة الشركات، وأن ممارسات اإلدارة السليمة والسياسات  •
والمبادئ التوجيهية المالية وغيرها معرفةّ بشكٍل كاٍف ومتاحة في متناول جميع الذين 

 يحتاجون إلى معرفتها.
 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية:
  

 يةفي شركة إعمار المدينة االقتصادتقرير حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 
 

 14و 10بناء على ما نصت عليه الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في المادتين 
على ما نصت عليه  وبناءالخاصة بلجنة المراجعة،  والمهامالخاصتين بالوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 

من نظام الشركات الجديد، تقدم لجنة المراجعة من خالل هذا التقرير رأيها في مدى فاعلية  104المادة 
 نظام الرقابة الداخلية في شركة إعمار المدينة االقتصادية.

الموكلة بها من قبل مجلس اإلدارة حيث  والمهامبالمسؤوليات  والقيامتقوم لجنة المراجعة بالمتابعة الدورية 
 رأيها حول مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على التالي: إعتمدت في إبداء

 

مع إدارة الشركة و مع مراجع  ومناقشتهادراسة القوائم المالية المتضمنة السياسات المحاسبية المتبعة  -
الدورية خالل العام بمناقشة السياسات المالية المتبعة  الحسابات: لقد قامت اللجنة من خالل اجتمعاتها

دراسة  وبعد. (IFRS)في اعداد القوائم المالية على أساس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
تم اعتمادها من قبل مجلس االدارة. كما قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية  ومناقشتهاهذه السياسات 
أية مالحظات عليها  وابداءوالتقارير الخاصة بالمقارنة مع الفترات السابقة  السنويةوالربع سنوية 

مراجع الحسابات قبل اعتمادها من قبل مجلس االدارة  ومعمع االدارة المالية للشركة  ومناقشتها
ية في والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة النته ونشرها

 . م2019ديسمبر  31
 

قيام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات  ومدىالتي يقدمها مراجع الحسابات  والملحوظاتالتقارير  -
التصحيحية لهذه الملحوظات: قامت اللجنة باالضطالع على تقرير الملحوظات التي قدمها مراجع 

زمة التخاذ االجراءات من ادارة الشركة الخطة الال وتلقتالحسابات بحسب تقريره السنوي 
التصحيحية الخاصة بهذه المالحظات. تابعت اللجنة مع االدارة المالية مراحل تنفيذ الخطة المذكورة 

 من التزام االدارة بتطبيق هذه الخطة. وتأكدتآنفا" 
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وتحديد أتعابهم وتقييم  وعزلهمالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات  -
 ئهم.أدا

 

خطة المراجعة السنوية المقدمة من مراجع الحسابات: اعتمدت اللجنة خطة المراجعة المقدمة من  -
بالنسبة  والجوهريةمن تضمنها مجاالت االهتمام الرئيسية  والتأكدمراجع الحسابات بعد مناقشتها 

 للشركة.
 

قيام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات  ومدىالتي يقدمها المراجع الداخلي للشركة  والملحوظاتالتقارير  -
العليا للشركة  واالدارةالتصحيحية لهذه الملحوظات: تتابع اللجنة بشكل دوري مع المراجع الداخلي 

مراحل التزام االدارة بخطط العمل المتفق عليها من أجل اتخاذ الخطوات التصحيحية الخاصة 
ويقوم المراجع الداخلي بتقديم تقرير دوري يبين بالمالحظات المقدمة من المراجع الداخلي للشركة. 

انجاز خطة العمل المتفق عليها مع االدارة. تقوم اللجنة بمناقشة هذا  ونسبةالحالة المحدثة للمالحظات 
 المراجع الداخلي. ومعالتقرير مع االدارة العليا للشركة 

 

ع الداخلي خطة المراجعة السنوية خطة المراجعة السنوية المقدمة من المراجع الداخلي: يقدم المراج -
المبنية على أساس تقييم المخاطر الخاصة بكل قسم من أقسام الشركة باالضافة الى توجيهات االدارة 

المراجعة. تعتمد اللجنة هذه الخطة بعد مراجعة المعايير السابقة الذكر. تتابع اللجنة مع  ولجنةالعليا 
أية تغييرات عليها بناء على المبررات التي  وتعتمدلمعتمدة المراجع الداخلي مدى االلتزام بالخطة ا

 تستوجب هذه التعديالت ان وجدت.
 

خالل  ومناقشتهاتقوم بمراجعتها  والتيالتقارير المختلفة التي تطلبها اللجنة من إدارة الشركة  -
خاصة بسير  إجتماعاتها الدورية: تطلب اللجنة بشكل دوري من االدارة العليا للشركة تقارير مختلفة

على القيمة المضافة  والضريبةالزكاة  وأوضاعالقانونية  والقضاياالتحصيل  وعملياتالعمليات 
والعمليات اللتي تتم مع الجهات ذات العالقة. تتم مناقشة مختلف التقارير خالل االجتماعات الدورية 

فسارات اللجنة. كما تقوم اللجنة الكافية على است واألجوبةللجنة المراجعة حيث تقدم االدارة المعلومات 
من امتثال  وتتأكدالجديدة في المملكة  والقوانينكل المستجدات على صعيد األنظمة  ومراجعةبمناقشة 

 الشركات. ونظامالشركة لجميع متطلبات هيئة السوق المالية 
 

قرير الخاص التقرير السنوي الخاص بالمخاطر التي قد تواجهها الشركة: تقوم اللجنة بمراجعة الت -
المالحظات عليه بعد االستماع الى الخطوات المتخذة من  وتبديبالمخاطر التي قد تواجهها الشركة 

برفعه الى مجلس االدارة  وتقومقبل ادارة الشركة لتخفيف آثار هذه المخاطر أو الغائها كليا" ان أمكن 
 لمناقشته واعتماده يشكل نهائي.

 

 والداخليلمقدمة من اإلدارة للمراجعين الخارجي )مراجع الحسابات( ا والمساعدةمراجعة مدى التعاون  -
اللجنة من  طلبت :المنوطةوجود أي قيود تمنعهما من إتمام المهام  وعدمعلى استقالليتهما  والتأكيد

المراجعين مراجعتها في حال وجود أية صعوبات مهنية تكون عائقا" أمام اتمام مهام المراجعة. لم 
تتلقى اللجنة أية مالحظة من المراجعين بهذا الخصوص وقد أكد المراجع الخارجي كما المراجع 

أعمال المراجعة بشكل المطلوبة من أجل اتمام  والوثائقالداخلي بأنهما قد حصال على كل المعلومات 
 كامل.
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التحقق من المظالم التي ترد إلى الشركة من أصحاب المصالح وتسويتها ومراجعة صفقات ذوي  -
 العالقة.

 
 
 

لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها أعاله أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة 
ي مجاالت تحسين األداء وتفعيل عمل اإلدارات واألقسام حيث أن أغلبية المالحظات تصب بشكل رئيسي ف

ورفع كفاءتها واستكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة الى نظام الرقابة واستغالل الموارد 
 المتاحة أفضل استغالل. 

 هي:بناء على كل ما تقدم أعاله، ومع األخذ بعين االعتبار بأن أهداف نظام الرقابة الداخلية 

 التأكيد على أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح وزيادة الدقة والثقة في البيانات المحاسبية. -

 حماية األصول والممتلكات. -

 الحفاظ على النزاهة في المعامالت. -

 زيادة كفاءة أداء الشركة واالستغالل الكفء إلمكانياتها المتاحة. -

 المختلفة.االمتثال للقوانين واللوائح والعقود  -
 

فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أهداف نظام الرقابة الداخلية على النحو المنصوص عليه في شركة اعمار 
المدينة االقتصادية قد تحققت الى حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجه عام بشأن الرقابة 

ا سياسات وإجراءات مكتوبة، وتتفاعل اإلدارة الداخلية هو موقف إيجابي، حيث أن غالبية األنشطة تحكمه
 بشكل إيجابي تجاه السياسات الموصى بها.

 
باإلضافة الى ذلك، فإن إدارة الشركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف األقسام كل بحسب 

ها كل اختصاصه من أجل حسن سير العمليات وتطبيق السياسات واالمتثال للقوانين المختلفة التي تخضع ل
 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق األسهم السعودي. 

 
كما ننوه أنه ال يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم إلجراءات الرقابة 
الداخلية وذلك ألن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، فضال  على تنوع عمليات 

ذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة واإلدارات الرقابية لضمان الفعالية الشركة. ول
 والكفاءة في ألية متابعة وتحسين عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

 
بأي تغيير على ما سبق في حال  باإلبالغسوف تتابع اللجنة عملها خالل العام المقبل بإذن هللا وسوف تقوم 

 وجوده.
 

 
 

م تقدم عضو لجنة المراجهة الدكتور فيصل المبارك باالستقالة لظروفه 2019 يوليو 31في 
 سريان وبدأ م2019 أغسطس 06 بتاريخ االستقالة طلب على اإلدارة مجلس وافق الشخصية، وقد

 م.2019 أغسطس 06 تاريخ من اعتبارا   االستقالة
 

 :م2019 مايو 7ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما في 
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 المنصب االسم

 رئيسا   الملحم خالد /المهندسمعالي 

 من خارج مجلس اإلدارة عضوا   الدكتور/ فيصل المبارك

 من خارج مجلس اإلدارة عضوا   األستاذ/ عالء الجابري

 
بعد موافقة الجمعية العامة غير  م2019 مايو 8من بعد  يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنةو

  للجنة )من خارج المجلس( الهويش عبد هللاالعادية على انضمام العضواألستاذ 
 

 المنصب االسم

 رئيسا   الملحم خالد /لمهندسمعالي ا

 خارج مجلس االدارة من عضوا   الهويش عبد هللااألستاذ/ 

 خارج مجلس االدارة من عضوا   الدكتور/ فيصل المبارك

 من خارج مجلس اإلدارة عضوا   األستاذ/ عالء الجابري

 
م عقب استقالة الدكتور فيصل 2019أغسطس  6من بعد  يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنةو

  المبارك من اللجنة.
 المنصب االسم

 رئيسا   الملحم خالد /لمهندسمعالي ا

 خارج مجلس االدارة من عضوا   الهويش عبد هللااألستاذ/ 

 من خارج مجلس اإلدارة عضوا   األستاذ/ عالء الجابري

 
 
 

 ، وكانت على النحو التالي:م2019اجتماعات في العام المالي  أربعوقد عقدت لجنة المراجعة 
 
 هـ19/07/1440 

 م26/03/2019
 هـ04/12/1440
 م05/08/2019

 ـهـ08/03/1441
 م05/11/2019

 ـهـ14/04/1441
 م11/12/2019

 ✓ ✓ ✓ ✓ المهندس/ خالد الملحممعالي 

 -  - - ✓  الدكتور/ فيصل المبارك

 ✓ ✓ ✓ ✓  االستاذ/ عالء الجابري

 ✓ ✓ ✓ - الهويش عبد هللا /االستاذمعالي 

 حضر االجتماع ✓

X لم يحضر االجتماع 

 لم يكن عضوا  في اللجنة -

   
 

 
 إقرار:

 
الختامية للعام الثالث ووللربع األول والثاني إن اللجنة تقر بأنها قامت بمراجعة الحسابات ربع السنوية 

 .والموافقة عليها قبل رفعها لمجلس االدارة م2019
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 لجنة الترشيحات والمكافآت: -3
 

 مع االخذ في االعتبار الشروط التالية:تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء 

 اللجنة من األعضاء المستقلين، ويتم تعيينه من قبل أعضاء اللجنة في أول اجتماعأن يكون رئيس  •
 لها بعد تشكيلها. 

 وجود فيها متنوعة يراعى وخبرات مهارات توافر تضمن بصورة اللجنة أعضاء اختيار يتم •
 .الشركة عمل لمجال مالئمة خبرات

والعناية واالهتمام بمصالح الشركة  يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء •
 والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

 عمل أيام خالل خمسة عضويتهم وصفات اللجنة أعضاء بأسماء على الشركة أن تشعر الهيئة •
 حدوث تاريخ من عمل خمسة أيام خالل ذلك على تطرأ تغييرات وأي تعيينهم تاريخ من

 .التغييرات

 أو الئحة أو ألي نظام وفقا   لها العضو صالحية بانتهاء أو مدتها بانتهاء اللجنة عضوية تنتهي •
 أو اللجنة أعضاء جميع عزل وقت في كل للمجلس يجوز ذلك ومع المملكة، في سارية تعليمات
 اللجنة. من عضوية يستقيل أن اللجنة ولعضو بعضهم،

العامة لإلجابة عن أسئلة  يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات •
 المساهمين.

 
 
 

 مسؤوليات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات:
تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تُحال اليها من مجلس اإلدارة، وترفع 

 فّوض اليها المجلس ذلك. إذاتوصياتها الى المجلس التخاذ القرارات بشأنها، أو تتخذ القرارات 
 تختص اللجنة تحديدا  بما يلي:

 ( المكافآت:1

 واإلدارة عن المجلس المنبثقة واللجان المجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسة إعداد •
 أن على العامة، الجمعية من العتمادها ا   تمهيد فيها للنظر المجلس إلى ورفعها التنفيذية،
 تنفيذها. من والتحقق عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير اتباع السياسة تلك في يراعى

 انحراف أي بها، وبيان المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح •
 .السياسة هذه عن جوهري

 .منها المتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة •

 وفقا   بالشركة التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة واللجان أعضائه بمكافآت للمجلس التوصية •
  .المعتمدةللسياسة 

 إلى األجل وقصيرة طويلة الحوافز ذلك في بما التنفيذي، للرئيس المالية المكافآت مراجعة •
 إلى بشأنها توصيات وتقديم التنفيذي، الرئيس من تحقيقها المتوقع النتائج سقف تحديد جانب
 .اإلدارة مجلس

 وإجازتها.  التنفيذيين لكبار المالية المكافآت حول التنفيذي الرئيس توصيات مراجعة •

 وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بسياسة ورد لما ومراعاتها الشركة التزام من التأكد •
 العامة الجمعية قبل من المعتمدة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان

 للمساهمين.
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 :الترشيحات (2

 التنفيذية. واإلدارة المجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح •

 المعتمدة، والمعايير للسياسات وفقا   ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح للمجلس التوصية •
 .باألمانة مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع

 اإلدارة وظائف وشغل المجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد •
  التنفيذية

 .المجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد •

 المجلس لعضوية المناسبة الخبرات أو المهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية المراجعة •
 التنفيذية واإلدارة المجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد مع التنفيذية، اإلدارة ووظائف
 الشركة. مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح

 يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة المجلس هيكل مراجعة •
 .إجراؤها

 إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلين، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق •
 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان

 المستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع •
 التنفيذيين وكبار

 .التنفيذيين أو كبار المجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع •

 الشركة عن مهام الجدد المجلس ألعضاء والتعريف التدريب من مناسب مستوى توفير •
 .المطلوبة بالكفاءة أعمالهم أداء من يمكنهم بما ومنجزاتها

 .التنفيذية اإلدارة أداء ومراجعة دراسة •

 التنفيذي وللمجلس والرئيس عامة بصفة للشركة الوظيفي اإلحالل خطط ومراجعة دراسة •
 .التنفيذيين وكبار

 
 صالحيات لجنة المكافآت والترشيحات:

 مهماتها:للجنة في سبيل أداء 

 .التحديد وجه على المجلس يطلبه موضوع أي أو مهماتها، ضمن يدخل أمر أي عن التحري حق •

 ووثائقها. الشركة سجالت على االطالع حق  •

 بغرض الشركة موظفي أو التنفيذية اإلدارة أو المجلس أعضاء من بيان أو ايضاح أي طلب  •
 .معلومات أي عن واالستفسار التحري

 أخرى مستقلة استشارية جهة أية أو خارجية جهة أية من والفنية القانونية بالمشورة االستعانة حق •
مهامها، على أن يُضمّن ذلك في محضر اجتماع  أداء في اللجنة لمساعدة ضروريا   ذلك كان متى

 اللجنة.

 معين اجتماع لحضور التنفيذية اإلدارة أعضاء من أي بدعوة الحق المكافآت والترشيحات للجنة •
 معينة، على أن يُضمّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة. معلومات ولتقديم
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 ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة:
 

 
 المنصب االسم

 رئيسا   األستاذ/ عبدهللا طيبه

 عضوا   األستاذ/ أحمد جاوه

 عضوا   جمال بن ثنيهاألستاذ/ 

 
وكان ذلك على م 2019خالل العام المالي اجتماعا  واحدا  وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 

 النحو التالي:
 

هـ11/11/4014   
 م14/07/2019

 ✓ األستاذ/ أحمد جاوه

 ✓ األستاذ/ جمال بن ثنيه

 ✓ طيبه عبد هللاالمهندس/ 

 
ظروف  أدت. للجنة كل ستة أشهر دوريٍ  اجتماعٍ  على وجوب عقد والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحةتنص : مالحظة

 يناير شهر في عقده وتمم، 2019 ديسمبر شهرعقده في  مقررا  تأجيل االجتماع الثاني الذي كان إلى شخصية لألعضاء 
 م.2020

 

 :القصر في أسهم الشركة وأوالدهم وأزواجهم اإلدارةلمصلحة أعضاء مجلس  وصف -د
 

 العضو
األسهم المملوكة في 

 م1/1/2019
المملوكة في  االسهم

 م12/2019/ 31

ملكية 
األقارب 

من 
الدرجة 
 األولى

مقدار التغيير من 
حتى م 1/1/2019

 م31/12/2019

 صفر ال يوجد 10.000.000 10.000.000 األستاذ/ محمد العبار

 صفر ال يوجد 1.000 1.000 كامل عبد هللااألستاذ/ 

معالي المهندس/ خالد 
 الملحم

 صفر ال يوجد 10.153 10.153

 نعبدالرحمالمهندس/

 الرويتع
 صفر ال يوجد 125.000 125.000

 صفر ال يوجد 1.000 1.000 هاألستاذ/ أحمد جاو

معالي األستاذ/ سعود 
 الصالح

 صفر دال يوج 100 100

 صفر ال يوجد 14.000 14,000 فهد الرشيد /األستاذ

 صفر دال يوج 4,107 4,107 األستاذ/ جمال بن ثنيه

 صفر ال يوجد 1.000 1.000 عبدهللا طيبهاألستاذ/ 
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سعادة االستاذ/ عبدهللا صالح عبدهللا كامل )نائب رئيس مجلس االدارة( يملك مصلحة )تفاهم حقوق 
تصويت( في كل من: شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات، شركة عسير للتجارة والسياحة، شركة مكاسب 

ركات تملك حصص الدولية، شركة السماحة لألعمال التجارية شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت وهي ش
متفاوتة في أسهم شركة إعمار المدينة االقتصادية، كما يملك سيطرة كاملة على الشركات التالية: شركة 

والتي تملك حصص متفاوتة في  كوامل للتجارة والمقاوالت، شركة العمران العالمية إلدارة العقارات،
سهم من  192,710,570الشركات أسهم شركة إعمار المدينة االقتصادية، ويبلغ إجمالي حصص هذه 

 أسهم شركة اعمار المدينة االقتصادية.
 

 اإلدارة التنفيذية
 

 الخبرات المؤهل العلمي المنصب اإلسم

االستاذ/ احمد 
 إبراهيم لنجاوي

 الرئيس التنفيذي
من  طبية تقنيةبكالريوس 

 زعبد العزيجامعة الملك 

 6 -سنوات كنائب للرئيس التنفيذي 5
سنوات كمدير عام تنفيذي للشؤون 

 10 -اعمار( الخارجية )شركة 
 لسنوات في شركة بروكتر أند جامب

االستاذ/ فيصل بن 
 *راشد فاروقي

 المدير المالي
بكالريوس من جامعة 
كاليفورنيا الحكومية في 
 مدينة فريسنو االمريكية

 –سنوات كمدير مالي في اعمار  10
يشغل منصب كما سبق له أن شغل 
 ةمجموع’  مساعد المدير العام في

.‘سامبا المالية  
عام من الخبرة  15بـ ويتمتع فاروقي 

 .في الهندسة المالية

األستاذ / إياد احسان 
 **معبد الرحي

 المدير المالي
أعمال،  ماجستير دارة

 محاسبة ومالية وبكالرويس

سنة في أقسام  24سبق له العمل لمدة 
المالية بمختلف القطاعات وفي 

شركات مدرجة وشركات عائلية 
مجموعة الفطيم للتطوير  منها:

ستاندرد  –العقاري، أرابتك القابضة 
بنك العرب –شارتر بنك   

 ***م. تشالرز بيلي
الرئيس التنفيذي 

 لتطويرالعقار السكني

 –بكالريوس هندسة مدنية 
 للتقنية،جامعة فيرجينيا 

 ماجستير تمويل

وقبلها سبق له  –سنوات في إعمار  6
 -العمل في شركة ديار العقارية )قطر(

 شركة اعمار العقارية )اإلمارات(

االستاذ رمزي 
 الصلح

الرئيس التنفيذي 
 للتطوير التجاري

جامعة  –بكالريوس اقتصاد 
 أونتاريو الغربية في كندا

تدرج من خاللها سنة في اعمار  12
سبق لها العمل في  -في عدة مناصب

 هيئة االستثمار ومجموعة الفطيم

د. هاني بن طارق 
 غرباوي

المستشار القانوني العام 
والرئيس التنفيذي 

 ون العامةؤللش

بكالريوس هندسة كيميائية 
جامعة أوريجون  –

ماجستير +  الحكومية،
دكتوراه في مجال الحقوق 

رك كلية لويس آند كال –
 نورث ويسترن

وسبق له العمل  –سنوات في إعمار  7
عبد في شركة أرامكو وجامعة الملك 

 للعلوم والتكنولجيا هللا

االستاذ/ كريم شوقي 
 مراد

أمين سر مجلس االدارة 
التنفيذي رئيس الو

شؤون اإللتزام وشؤون ل
 المساهمين

جامعة  –بكالرويس مالية 
 القديس يوسف

سنة في شركة اعمار تدرج من  12
كما سبق له  –خاللها في عدة مناصب 

 فعبد اللطيالعمل كبير مدققي شركة 
 سنوات. 6جميل لمدة 

 .2019 يناير13تاريخ في  المدير المالياستقال من منصب *

 .2019 يونيو 16للشركة في تاريخ  كمدير مالي** تم تعيينه 
 2019سبتمبر  30*** تم إنهاء خدماته من الشركة في 
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 :القصر في أسهم الشركة وأوالدهم وأزواجهملمصلحة كبار التنفيذيين  وصف -هـ
 

 المنصب االسم
األسهم 

المملوكة في 
 م1/1/2019

 األسهم المملوكة
في 
 م31/12/2019

ملكية األقارب من 
 الدرجة األولى

مقدار التغيير من 
حتى م 1/1/2019

 م31/12/2019

أحمد  /االستاذ
 لنجاوي

 صفر ال يوجد 25,000 25.000 الرئيس التنفيذي

االستاذ/ 
 رمزي الصلح 

الرئيس التنفيذي 
للتشغيل والتطوير 

 التجاري
 صفر ال يوجد ال يوجد ال يوجد

االستاذ/ فيصل 
 فاروقي

 صفر ال يوجد ال يوجد ال يوجد المدير المالي

األستاذ/ إياد 
 عبدالرحيم

 ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد المدير المالي

االستاذ/ 
 تشالرز بيل

الرئيس التنفيذي 
لتطوير العقار 

 السكني
 صفر ال يوجد ال يوجد ال يوجد

الدكتور/ هاني 
 غرباوي

المستشار القانوني 
العام والرئيس 
التنفيذي للشئون 

 العامة

 صفر ال يوجد ال يوجد ال يوجد

األستاذ/ كريم 
 مراد

أمين سر مجلس 
االدارة ورئيس 

اإللتزام شؤون 
  المساهمين وشؤون

 صفر ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 
 

 :بملكية أكبر مساهمين في الشركة بيان -و
 النسبة األسهم المملوكة المساهم

 %17.26 146.000.000 شركة دايم الحديثة

 %9.4 80.000.000 شركة ام اي رويال كابيتال

 %5.9 50.000.000 شركة إعمار الشرق األوسط

 %5.9 50.000.000 شركة ام اي هولدينجز

 %5.9 50.000.000 شركة ام اي استراتيجيك انفسمنتس

 %5.4 46.000.000 بارتنرزشركة ام اي 

 
 اإلدارة:التقييم السنوي لمجلس  -د
 

 ،المجلس في والضعف القوة تحديد مواضع بغرض بنفسه ذاتي قييماكتفى المجلس بقيام كل عضو بعمل ت
 .بحسب الحاجةيتم االعداد لبرامج تدريبية ألعضاء المجلس س نتائج هذا التقييمعلى  وبناء  
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 العالقة ذات الجهات مع معامالت

 
 تعريف ضمن تقع التي األخرى المنشآت مع معامالت في الشركة دخلت لألعمال، االعتيادي السير خالل

 الرئيسين المساهمين العالقة ذات الجهات تمثل. 24 الدولي المحاسبة معيار في العالقة ذي الطرف
 نفوذا أو مشتركة سيطرة الجهات هذه على تمارس التي والمنشآت المجموعة في العليا اإلدارة وموظفي
 أفضل تكن لم بشروط العادية األعمال دورة خالل العالقة ذات الجهات مع المعامالت تنفيذ يتم. جوهريا

 ذات أطراف مع المماثلة المعامالت هذه تكون أن المتوقع ومن معقولة كانت التي أو المتوفرة تلك من
في القوائم المالية السنوية  17اإليضاح  إلى باإلضافة. السائدة الطويلة المعامالت تلك يعادل ما أي العالقة،

 الفترة خالل العالقة ذات الجهات مع الجوهرية المعامالت يلي فيما م،2019ديسمبر  31المنتهية في 
 :بها المتعلقة واألرصدة

 
    مبالغ المعامالت  طبيعة المعامالت طرف ذو عالقة

 الرصيد كما ف 

  م2018 م2019   
31 

 ديسمب  
 م2019

31 
 ديسمب  
 م2018

ألف ريال    
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

ألف ريال  
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

       
كات شقيقة  7.941 3.211  7.349 4.616  إيجارات عقود وخدمات عامة ومرصوفا ت خدمة شر

 - 1.650  27.762 5.640  بيع عقارات 
     -    

ك وع مشبر  2.241 971  - 1.208 1.497  مرصوفات عقود وإيجارات ومرافق مشر
        

  اإلدارة العليا
 203 895  186 1.179  بيع عقارات وخدمات عامة ومرصوفات خدمة موظف 

 - 222  - 222  إيرادات إيجارية 
        

 4.668 231  580 164  بيع عقارات وخدمات عامة ومرصوفات خدمة مجلس اإلدارة
 - 147  - 147  إيرادات إيجارية 
      ─────── ─────── 

 15.053 7.327      اإلجمالي 
 

 
 

   
═════

══ 
═════

══ 
       

كات شقيقة  (2.619) (2.619)  - -  مرصوفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة شر
 (305) (415)  4.187 389  خدمات مقدمة إىل المجموعة 
 (7.965) (7.961)  - -  دفعة مقدمة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة 
يات بضائع   - -  276 20  مشبر

        
كات شقيقة ذات تأثبر كببر   (89) (89)  - -  مرصوفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة شر

        
  اإلدارة العليا

 (7.875) -  23.197 16.263  مكافآت موظف 
        

 (4.200) (4.003)  4.200 4.003  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
 - (19)  - -  مبالغ مقدمة مقابل خدمات 
      ─────── ─────── 

 (23.053) (15.106)      اإلجمالي 
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 اإلدارة واإلدارة التنفيذية: مكافآت أعضاء مجلس
 
بجانب سياسة المكافآت ألعضاء  النظام األساسي للشركة المكافآت المحددة ألعضاء مجلس اإلدارة، بين 

 لجنةمجلس اإلدارة وكبار التنفيذين التي اعتمدتها الجمعية العامة العادية للشركة والتي تشير إلى ان 
 عن المنبثقة اللجان المجلس وأعضاء أعضاء بمكافآت للمجلس بالتوصية ت تقوموالترشيحا المكافآت
 :يلي ما تراعي هابأن الشركة تلتزملهذه السياسة، و وفقا   بالشركة، التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس

 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع انسجامها •

 وتنميتها الشركة إنجاح التنفيذية على واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت تقدَّم أن •
 .الطويل المدى على باألداء المكافآت المتغير من الجزء تربط كأن الطويل، المدى على

 والمؤهالت بشاغلها، والمسؤوليات المنوطة والمهام الوظيفة، مستوى على بناء   المكافآت تحدَّد أن •
  .األداء والمهارات، ومستوى العملية، والخبرات العلمية،

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع انسجامها •

 ذلك عن ينشأ قد ما مع تفادي المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ •
 .والتعويضات للمكافآت مبرر غير ارتفاع من

 .فيها المبالغة مع عدم وتحفيزها، عليها والمحافظة المهنية الكفاءات استقطاب تستهدف أن •

 .الجديدة التعيينات عند والترشيحات المكافآت لجنة مع بالتنسيق تعد أن •

 دقيقة غير على معلومات بناء   تقررت أنها تبين إذا استردادها أو المكافأة صرف إيقاف حاالت •
 للحصول الوظيفي الوضع استغالل لمنع التنفيذية وذلك اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو قدمها
 .مستحقة غير مكافآت على
 أعضاء مكافأة تكون ،من نظام الشركات 76والمادة  للشركة األساس النظام من 21 للمادةوطبقا  
 األرباح، صافي من معينة نسبة أو عينية، مزايا أو الجلسات، عن حضور أو بدل معينا   مبلغا   المجلس

نظام  في الواردة األحكام مع يتوافق بما وذلك المزايا، هذه من أكثر أو بين اثنين ويجوز الجمع
 هذا المالية في السوق هيئة تضعها التي والمعايير والقواعد الشركات، حوكمة والئحة الشركات،
 ، وفق الضوابط التالية:الخصوص

 لنص المادة وطبقا   فإنه األرباح، صافي من معينة نسبة المجلس أعضاء مكافآت كانت إذا •
 أعضاء مكافآت فإن ،من نظام الشركات 76والمادة  للشركة األساس النظام من 47

 خصم بعد األرباح صافي باقي من( %10) بالمئة عشرة تتجاوز نسبة أال يجب المجلس
 (%5خمسة بالمائة ) عن تقل ال بنسبة المساهمين على أرباح المقررة وتوزيع االحتياطات

  .المدفوع المال رأس من

اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس  •
العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها 

 من االعتبارات.

يجب ااّل تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة  •
 مباشر على ربحية الشركة.أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير 

في جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت  •
 ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويا .

، كما تشتمل السياسة يجب أن تشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائهاكما 
 دارة التنفيذية وفقا  لما هو أت:على مكافآت اإل

 :تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي

 .ة(يتم سداده في نهاية الشهر وبصفة شهري)راتب أساس  •
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وبدل تعليم  هاتف،بدالت تشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، على بدل سكن، وبدل سيارة، وبدل  •
 .لألطفال

 .تأمين صحي، تأمين على الحياة وتأمين ضد الحوادثمزايا تأمين، بما في ذلك تأمين طبي،  •

الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، الخطط التحفيزية طويلة األجل مثل  •
 .الموظفين واستبقاء باالحتفاظخيارات األسهم ,والخطط األخرى المرتبطة 

ة، وتذاكر سفر سنوية بالطائرة، ومكافأة مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر، إجازة سنوي •
 .نهاية خدمة

 . اإلدارة مجلس عضاءكرواتب وبدالت أل (سعوديلاير  4.002.654) وقد قامت الشركة بدفع مبلغ   
 
 
 

 
 
 
 
 

 المكافآت الثابتة 
 لاير سعودي( 1000)
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 أوال : األعضاء المستقلين

1-   
معالي 
المهندس/ 
خالد 
 الملحم

ال  350.000
 ينطبق

ال  150.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  500.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 500.000 ال ينطبق

2-   
المهندس/ 
عبدهللا 
 طيبه

ال  350.000
 ينطبق

ال  150.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  500.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 500.000 ال ينطبق

4-  
معالي 
األستاذ/ 
سعود 
 الصالح

ال  350,000
 ينطبق

ال  
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  350.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 350.000 ال ينطبق

  1.350.000        1.350.000    300.000  1050.000 المجموع

 ثانيا : األعضاء غير التنفيذيين

1- 
األستاذ/ 
محمد 
 العبار

ال  350.000
 ينطبق

ال  0.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  350.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 350.000 ال ينطبق

2- 
األستاذ/ 
عبد هللا 
 كامل

ال  350.000
 ينطبق

ال  0.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  350.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 350.000 ال ينطبق

3- 
المهندس/ 
عبد 
الرحمن 
 الرويتع

ال  350.000
 ينطبق

ال  95.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  445.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 445.000 ال ينطبق

4- 
األستاذ/ 
أحمد 
 جاوه

ال  350.000
 ينطبق

ال  80.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  430.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 430.000 ال ينطبق

5- 
األستاذ/ 
جمال بن 
 ثنية

ال  350.000
 ينطبق

ال  80.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  430.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 430.000 ال ينطبق

معالي -6
األستاذ/ 
فهد 
 الرشيد

ال  350.000
 ينطبق

ال  90.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال  440.000
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 440.000 ال ينطبق

  2.445.000        2.445.000    345.000  2.055.000 المجموع

 ثالثا : العضو التنفيذي

                 

 رابعا : العضو الخارجي

1- 
األستاذ/ 
عالء 
 الجابري

0.000  95.000    95.000        95.000  

2- 
االستاذ/ 
فيصل 
 المبارك

00.000  48.750    48.750        48750  

3- 
 األستاذ/ 
عبد هللا 
 الهويش

  63.904    63.904        63.904  

المجموع 
 الكلي

00.000  207.654    207.654        207.654  
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 .اللجان أعضاء مكافآت ذلك ويشمل
 

 اللجان أعضاء مكافآت
 المجموع بدل حضور جلسات عدا بدل حضور الجلسات() الثابتةالمكافآت  

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 95.000 20,000 75,000 الرويتع نعبد الرحماألستاذ/  -1

 95.000 20,000 75,000 معالي المهندس/ خالد الملحم -2

 90.000 15,000 75,000 األستاذ/ فهد الرشيد -3

 85.000 10,000 75,000 طيبة عبد هللااألستاذ/  -4

 أعضاء لجنة المراجعة

 95.000 20.000 75.000 معالي المهندس/ خالد الملحم -1

 48.750 5.000 43.750 الدكتور/ فيصل المبارك* -2

 95.000 20,000 75,000 األستاذ/ عالء الجابري* -3

  15.000 48.904 *الهويش عبد هللااألستاذ/  -4

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 80.000 5,000 75,000 طيبة عبد هللااألستاذ/  -1

 80.000 5,000 75,000 األستاذ/ أحمد جاوه -2

 80.000 5,000 75,000 األستاذ/ جمال بن ثنية -3

 اإلدارة مجلس خارج من*عضو 
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 بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي لاير سعودي( لكبار التنفيذيين 15.769.758)قامت بدفع  كما
 
 
 

 *التنفيذيين كبار مكافآت

 
 
 

 إقرار:
وسياسة المكافآت  ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  العالقة بين المكافآت الممنوحةتؤكد الشركة 
 .أي انحراف جوهري عن هذه السياسة نهمايال يوجد بالمعمول بها، 

 

 الهيكل اإلداري للشركة:
 
 

في الشركات التابعة الموضحة في هذا التقرير، فقد قامت  ونشاطاتهاالشركة  في أعمالنظرا لالستمرار 
عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية المتميزة للمساهمة في العمل وفق متطلبات  باستقطاب الشركة

المرحلة المقبلة السيما بعد دخول المدينة حيز التشغيل وكثافة عمليات التطوير، وقد قامت الشركة خالل 
 بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها.م 2019العام 

 
 بعة:الشركات التا

 
 تملك الشركة حصص مختلفة في سبعة شركات تابعة هي: 

 
شركة "تطوير الموانئ" شركة مساهمة مغلقة ومقرها مدينة الملك عبدهللا االقتصادية "المملكة العربية  (1

السعودية"، وتعنى الشركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار ميناء الملك 
ورية، ويبلغ رأس المال في عبدهللا وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات الالزمة لتشغيل الميناء ومرافقه الضر

لاير سعودي )خمسة مليارات ومائتين و عشرة ماليين  5.210.000.000شركة تطوير الموانئ 
 260.5تبلغ حصة إعمار المدينة االقتصادية منها ، مليون سهم 521موزعة على  لاير سعودي(،

سة ماليين لاير وستمائة وخم ينلاير سعودي )مليار 2.605.000.000 ، أي ما يساويمليون سهم
 .من رأس مال شركة تطوير الموانئ %50ما يعادل  وهو سعودي(،

ة المكافآت الثابتة  المكافآت المتغبر
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7.748.781 2.712.073 988.143 11.448.998 797.950 - - 3.522.810 - 4.320.760 15.769.758 
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شركة "استثمارات المدن االقتصادية القابضة"، "ذات مسؤولية محدودة" سجل تجاري رقم  (2

والحصة  %99(، وتملك فيها شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 4602003130)
سعودي ومقرها مدينة الملك عبدهللا  الـريمالها خمسمائة ألف المتبقية لشريك حيث يبلغ رأس 

االقتصادية المملكة العربية السعودية، وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في 
 الشركات القائمة.

 
سجل تجاري رقم "ذات مسؤولية محدودة" شركة "تطوير المناطق الصناعية المحدودة"،  (3

وشركة  %1(، وتملك فيها شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 4602211995)
والحصة المتبقية لشريك، حيث يبلغ رأس  %98استثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 

لعربية السعودية، االقتصادية، المملكة ا عبد هللاسعودي ومقرها مدينة الملك  الـريمالها خمسمائة ألف 
وتعنى بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات للمناطق والمدن الصناعية ومناطق 

 المستودعات والتخزين.
 
(، شركة ذات 4602004969شركة "تطوير عقارات المدن االقتصادية"، سجل تجاري رقم ) (4

ملكة العربية السعودية، ويبلغ راس مالها مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدهللا االقتصادية، الم
وشركة استثمارات  %1تملك فيها شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها الف لاير،  500

والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بتملك وشراء  %98المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 
ي والعقارات والمدارس والمستشفيات واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار األراض

 والمرافق الصحية والمالعب الرياضية ومحطات القطارات بما في ذلك األراضي لصالح الشركة.
 
(، شركة 4602004970"الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية"، سجل تجاري رقم ) (5

االقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ راس  عبد هللاذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك 
وشركة  %1تملك فيها شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها لاير،  ألف 500مالها 

والحصة المتبقية لشريك، وتعني بإنشاء  %98استثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 
قديم الخدمات المختلفة لمختلف انواع العقارات وادارة وتطوير وتشغيل وتأجير واستئجار وت

 والمجمعات التجارية والسكنية واالدارية في المدن االقتصادية.
 
(، شركة ذات 4602004968شركة "إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية"، سجل تجاري رقم ) (6

السعودية، ويبلغ راس مالها مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدهللا االقتصادية، المملكة العربية 
وشركة استثمارات  %1حصة مقدارها  تملك فيها شركة إعمار المدينة االقتصاديةالف لاير،  500

والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بتملك وشراء  %98المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 
مختلف االغراض السكنية واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار االراضي والعقارات ل

والتجارية في المدن االقتصادية لصالح الشركة وانشاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف 
انواعها بما فيها الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشفيات والمالعب الرياضية في المدن 

 االقتصادية.
 

(، شركة ذات مسؤولية 4602006620ري رقم )شركة "اعمار المعارف المحدودة"، سجل تجا (7
مليون 10االقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ راس مالها  عبد هللامحدودة ومقرها مدينة الملك 

واالسهم المتبقية والتي تمثل  %96تملك فيها شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها لاير، 
شركات تابعة. وتعنى بإدارة وتشغيل كلية متخصصة في منح  الشركة مملوكة من قبل أسهممن  4%
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درجتي البكالوريوس والماجستير في ادارة االعمال وانشاء مباني الكلية والمعاهد والمركز وسكن 
 التابعة.الطالب والمدرسين والمدارس والمالعب الرياضية 

 

 
 :حوكمة الشركات 
 

يشرف مجلس اإلدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، 
اإلدارة التنفيذية ولجانها على مراجعة األمانة العامة للمجلس ووتعمل إدارة الحوكمة وااللتزام بالتنسيق مع 

 .شفافية وااللتزاموتحديث سياسات الحوكمة والممارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة وال
كما تلتزم الشركة باإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن المتطلبات النظامية الواردة في الئحة حوكمة 

 الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وتُطبق أحكامها اإللزامية بالكامل.
 

الممارسات بما يخدم مصالح  على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة واختيار أفضل صكما تحر
وتقوم الشركة بتطبيق جميع لوائح حوكمة الشركات الصادرة مساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة، 

هـ الموافق 16/5/1438( بتاريخ 2017-16-8عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )
 م باستثناء الفقرات التالية:13/2/2017

 

تتعلق بتشكيل لجنة إدارة مخاطر، والشركة ترى أن لجنة المراجعة تقوم  72، 71، 70المواد  .1
 باالعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشكل الكامل.

القيام بهذا  عتستطيالتي تشير الى وجود لجنة للحوكمة، فالشركة ترى أن لجنة المراجعة  95المادة  .2
 العمل بالشكل الكامل.

 
  افصاحات مجلس اإلدارة:

 

تؤكد الشركة أنها لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، أو تضمنهم في أي  •
 .قرض مع الغير

 

ال يوجد في الشركة حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين  •
ت التابعة لشركة وأزواجهم وأوالدهم القصر سواء في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركا

 "إعمار المدينة االقتصادية".
 

للشركة أدوات دين قابلة للتحويل لألسهم، وال حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  دال توج •
 .م2019الشركات التابعة خالل السنة المالية  الشركة أومشابهة أصدرتها 

 

أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين أو تؤكد الشركة بأنها لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من  •
 تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح. االتنفيذيين بالشركة أو موظفيه

 

وأنها تلتزم بالمعايير  أي تعديل جوهري على سجالت حساباتها،إجراء تؤكد الشركة أنه لم يتم  •
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من 

المالية المعتمدة لها للعام  مأو القوائالمحاسبية  اأو سجالتهالمحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة 
 .هذه القوائميوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول  ، والم2019
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 تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خالل: •
 

دراسة القوائم المالية المتضمنة السياسات المحاسبية المتبعة ومناقشتها مع إدارة الشركة ومع  ▪
 المحاسب القانوني

التقارير الدورية والملحوظات التي يتم رفعها من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة   ▪
 ومدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية لهذه المالحظاتالمراجعة السنوية 

 التقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ومدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات ▪
 التصحيحية لهذه المالحظات.

التقارير المختلفة التي تطلبها اللجنة من إدارة الشركة والتي تقوم بمراجعتها ومناقشتها خالل  ▪
 إجتماعاتها الدورية.

 
لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها أعاله أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة 

تصب بشكل رئيسي في مجاالت تحسين األداء و تفعيل عمل اإلدارات و حيث أن أغلبية المالحظات 
األقسام ورفع كفاءتها واستكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة الى نظام الرقابة واستغالل 

 الموارد المتاحة أفضل استغالل. 
 

 ام الرقابة الداخلية هي:بناء على كل ما تقدم أعاله، و مع األخذ بعين االعتبار بأن أهداف نظ
 

 التأكيد على أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح و زيادة الدقة والثقة في البيانات المحاسبية. -

 حماية األصول والممتلكات. -

 الحفاظ على النزاهة في المعامالت. -

 زيادة كفاءة أداء الشركة واالستغالل الكفء إلمكانياتها المتاحة. -

 و اللوائح والعقود المختلفة.االمتثال للقوانين  -

 
عليه في شركة  فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أهداف نظام الرقابة الداخلية على النحو المنصوصوعليه 

عمار المدينة االقتصادية قد تحققت الى حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجه عام بشأن إ
أن غالبية األنشطة تحكمها سياسات وإجراءات مكتوبة، و تتفاعل  حيث الرقابة الداخلية هو موقف إيجابي،

 اإلدارة بشكل إيجابي تجاه السياسات الموصى بها.
 

فإن إدارة الشركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف األقسام كل بحسب  باإلضافة الى ذلك، 
للقوانين المختلفة التي تخضع لها اختصاصه من أجل حسن سير العمليات و تطبيق السياسات واالمتثال 

 كل شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق األسهم السعودي.
 

تؤكد الشركة بأن مجلس اإلدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت  •
ءة التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إسا

 استخدام اصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
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تؤكد الشركة بأنها لم تستقبل أي بالغ عن المصلحة في األسهم ذات األحقية في التصويت تعود  •
 القصر(. وأوالدهمألشخاص )عدا أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 

 

أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة ألي  دالشركة بأنه ال يوج تؤكد •
 أدوات دين قابلة لالسترداد.

 

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

 

وتوجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء  2019في عام  تم توقيعهايوجد عقود ال  بأنهتؤكد الشركة  •
  بحسب ما ورد في الفقرة السابعة من التقرير. كبار التنفيذيين أحدأو  مجلس اإلدارة

 

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

الذي يحق له نظام الشركة تعيين ممثلين له وشخص ذي الصفة االعتبارية تؤكد الشركة بأنه ال يوجد  •
 .التصويت على اختيار االعضاء اآلخرين في مجلس االدارةقد قام بفي مجلس االدارة 

 
 :حكوميةالزكاة والمدفوعات ال

 
 طالبت م2008 إلى م2006 من للسنوات زكويا ربطا"( الهيئة)" والدخل للزكاة العامة الهيئة أصدرت
 كانت. تأخير غرامة إلى إضافة   سعودي لاير مليون 90.4 بمبلغ استقطاع ضريبة وفروقات إضافية بزكاة

 الشركة قامت االلتزام، إثبات ودون االستئناف إجراءات مع تمشيا. المظالم ديوان لدى منظورة القضية
  .االستقطاع ضريبة فروقات على االحتجاج تحت بنكي ضمان بتقديم

 
 فيه طالبت الملكي الديوان إلى التماسا الشركة قدمت. الشكلية الناحية من االعتراض المظالم ديوان يقبل لم

 المظالم ديوان قبل من االلتماس قبول يتم لم. القضية دراسة وإعادة الحكم في النظر بإعادة المظالم ديوان
 .السابق القرار على الديوان وأبقى

 
. سعودي لاير مليون 86.6 بمبلغ إضافي زكاة التزام لتحصيل خطاب الهيئة أصدرت م،2019 سنة خالل
 بعد المطلوبات إجمالي من٪ 43و م2019 عام في المطلوبات إجمالي من٪ 20 بتسوية الشركة قامت
 .الزكاة التزام لسداد شهرية أقساط بأربعة السماح على الهيئة وافقت ذلك، على عالوة. العام نهاية
 
 بتأييد قرارا المظالم ديوان أصدر. المظالم ديوان لدى الدراسة قيد كانت االستقطاع ضريبة قضية أن كما

 المظالم ديوان قرار ضد الملكي الديوان إلى استئنافا الهيئة قدمت. التأخير بغرامة المتعلق الشركة اعتراض
 .الحكم صدور انتظار في تزال ال والتي التأخير، بغرامة يتعلق فيما
 

 قامت. م2011 إلى م2009 من للسنوات الربوط وإنهاء اإلضافية الزكاة التزامات بتسوية الشركة قامت
 .مقيدة زكاة شهادات على وحصلت م2018 حتى للسنوات الزكوية إقراراتها بتقديم الشركة
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 الصناعية المناطق تطوير وشركة القابضة، االقتصادية المدن استثمارات شركة - التابعة الشركات
 المدن عقارات إلدارة الرائدة والشركة االقتصادية، المدن عقارات وتشغيل إدارة وشركة المحدودة،

 .االقتصادية المدن عقارات تطوير وشركة االقتصادية،
 حتى الزكوية إقراراتها وقدمت م2012 سنة حتى ربطها القابضة الصناعية المدن استثمارات شركة أنهت
 من السنوات بخصوص إضافية معلومات الهيئة طلبت. مقيدة زكاة شهادات على وحصلت م2018 سنة

 .وافِ  بشكل عليها الرد تم والذي م2018 حتى م2014
 

 الربط الهيئة أصدرت. م2012 سنة حتى الزكوي موقفها المحدودة الصناعية المناطق تطوير شركة أنهت
. سعودي لاير مليون 4.6 بقيمة إضافي زكاة بمبلغ وطالبت م،2015 إلى م2013 من للسنوات الزكوي

 الداعمة المستندات قدمت حيث الهيئة، تقييم على المحدودة الصناعية المناطق تطوير شركة واعترضت
 الصناعية المناطق تطوير شركة وسجلت الضرائب للجان العامة األمانة إلى القضية الهيئة أحالت. لموقفها

ا المحدودة  الذي المقدم االستئناف على تعليقاتها الهيئة قدمت. لألمانة اإللكترونية البوابة على استئناف ا أيض 
  .منتظرا   الرد يزال وال حينه في له استجابت

 
 على وحصلت م2018 سنة حتى الزكوية اإلقرارات المحدودة الصناعية المناطق تطوير شركة قدمت

 .الزكاة شهادات
 

 االقتصادية، المدن عقارات إلدارة الرائدة والشركة االقتصادية، المدن عقارات وتشغيل إدارة شركة قدمت
 إلى م2013 من للسنوات/  للفترة الزكوية إقراراتها المحدودة االقتصادية المدن عقارات تطوير وشركة
  .مقيدة غير زكاة شهادات على وحصلتا م2018

 
 م2018 إلى م2016 من للسنوات/  للفترة الزكوي إقرارها المحدودة المعارف إعمار شركة قدمت

 .مقيدة غير زكاة شهادات على وحصلت
 

 :إقرار
تخضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد 
مخصص الزكاة المستحقة سنويا  وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط 

 في الفترة التي تتم فيها عملية الربط. - إن وجدت -النهائي للزكاة

 
 حقوق المساهمين والجمعية العامة وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات:

 
لقد تضمن النظام األساسي للشركة والئحة حوكمتها اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة 

 النظامية التي منها:جميع المساهمين لحقوقهم 
 
 الحق في الحصول على األرباح التي يتقرر توزيعها. .1
 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. .2
 حق حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها. .3
 حق التصرف في األسهم. .4
 مسؤولية على أعضاء مجلس االدارة.حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى ال .5
بمصالح الشركة وال يعارض نظام السوق المالية ولوائحه  رحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يض .6

 التنفيذية.



 

38 
 

  

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

وموقع الشركة اإللكتروني وموقع تداول واألخبار الصحفية وذلك في تطبيق نشر المعلومات للمساهمين 
تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن تقريرا  مفصال   دون تمييز بينهم، كما أن قسم شؤون المساهمين يقدم

ن وحركة السهم وما يتعلق باالستفسارات والمقترحات والمالحظات حيال الشركة وأدائها، عن المساهمي
وتعرض اإلدارة التنفيذية على مجلس اإلدارة تقريرا  سنويا  يحتوي على المعلومات الالزمة عن نشاط 

هات المستثمرين وما يتعلق بسهم الشركة وحركته، وتفصح الشركة عن كافة أسئلة المساهمين أو الج
الرقابية التي تردها خالل اجتماع الجمعية العمومية، وتنشر ذلك في موقعها اإللكتروني، وال توجد 

 اقتراحات أو مالحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خالف ما أفصح عنه.
 
وم ـــيفي  لها سادسةال ةالعاديغيرالعامة  عقدت شركة إعمار المدينة االقتصادية الجمعيةومن جهتها  .ب

وتم من خاللها الموافقة على القرارات م 2019 مايو 08هـ الموافق 1440 رمضان 03 األربعاء
 التالية: 

 

 .م31/12/2018 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت .1
 
 .م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة للشركة الموحدة المالية القوائم على التصويت .2
 

 .م31/12/2018 في المنتهية المالية للسنة الحسابات مراجع تقرير على التصويت .3
 
 لجنة توصية على بناء   المرشحين بين من للشركة الخارجي الحسابات مراجع تعيين على التصويت.4

 المالي العام من والسنوي والثالث الثاني للربع المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك المراجعة
 .أتعابه وتحديد م،2020 عام من األول األول والربع م2019 لعام
 
 .(مرفق)الجمعيات بدعوة المتعلقة للشركة األساس النظام من( 30) المادة تعديل على التصويت .5
 
 .(مرفق) اللجنة بتقارير المتعلقة للشركة االساس النظام من( 41) المادة تعديل على التصويت.6
 
 .(مرفق) المالية بالوثائق المتعلقة للشركة االساس النظام من( 46) المادة تعديل على التصويت.7
 
 عضوا الملحم خالد /المهندس اإلدارة مجلس عضو تعيين على االدارة مجلس توصية على التصويت.8
 من اعتبارا   الصالح سعود/  االستاذ اللجنة من المستقيل اإلدارة مجلس عضو من بدال المراجعة لجنة في

 المراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا   م،23/4/2020 في اللجنة دورة نهاية إلى م13/11/2018 تاريخ
 .(مرفق)
 
( اإلدارة مجلس خارج )من المراجعة لجنة في رابع كعضو الهويش عبد هللا االستاذ تعيين على التصويت.9

 .(مرفق. )م23/4/2020 بتاريخ اللجنة عمل دورة نهاية وحتى م8/5/2019 تاريخ من ابتداءا  
 

 والمضمنة عضويتهم نظير اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت على التصويت.10
 .م2018 ديسمبر 31 وحتى 2018 يناير 1 من للفترة اإلدارة مجلس تقرير في
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 .م2018 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت. 11
 

وكانت الشركة قد قامت باستخدام نظام التصويت اإللكتروني للمساهمين عن طريق خدمات تداوالتي التي 
 ايام قبل موعد الجمعية. 5تقدمها السوق المالية السعودية )تداول( وفتحت باب التصويت للمساهمين لمدة 

 

أي طلب بانعقاد الجمعية كي بي إم جي الفوزان وشركاه ونؤكد بأن الشركة لم تتلق من المحاسب القانوني 
ولم يتم انعقادها، كما نؤكد بأنه لم يحدث أن تسلمت من م 2019العامة خالل السنة المالية المنتهية في 

من رأس المال أو أكثر طلبا  بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية  %5مساهمين يملكون 
 .انعقادهاولم يتم م 2019

 
وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتها العامة العادية ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد 

يوما ، ونشرت الدعوات في موقع تداول وفي صحيفة المدينة. وقد وضح اإلعالن القواعد  21بـ المحدد 
ويت، ولقد اتيحت الفرصة لجميع التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإجراءات التص

المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول األعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات 
المدرجة في جدول االعمال وتوجيه االسئلة إلى أعضاء مجلس االدارة والمحاسب القانوني وتمت اإلجابة 

من أسهم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر  أكثرأو  %5عليهم. علما  أنه لم يتقدم اي مساهم يملك 
 إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

 
الشركة بأنها تجنبت وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، كما  وتؤكد

أنها قامت بالتحقق من وكاالت المساهمين الذين حضروا من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي 
 الشركة. وإدراكا  من الشركة ألهمية التواصل مع المساهمين فقد استمرت في:

 
على موقع تداول وذلك خالل م 2019وائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي نشر الق (1

 المدة التي حددها النظام.
االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هيئة السوق المالية والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن  (2

 تتضمنها ومواعيد نشرها.
لمتطلبات اإلفصاح والنموذج االسترشادي المعد من قبل هيئة السوق إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقا  (3

 المالية.
( على شبكة اإلنترنت وتحميله بالمعلومات الالزمة التي www.kaec.netتحديث موقع الشركة ) (4

 تعكس نشاط الشركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية. 
شؤون المساهمين في الشركة بالتواصل الدائم مع المساهمين واستقبال مقترحاتهم يستمر قسم   (5

 واستفساراتهم ويتم رفعها لمجلس اإلدارة.
 

السيما وان  ولقد اتيحت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول األعمال،
 السوق المالية السعودية )تداول(. الشركة واصلت استخدام نظام التصويت االلكتروني عبر

 
 
 
 
 
 

http://www.kaec.net/
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م وفقا للجدول الموضح  2019للمساهمين خالل العام  تسجال خمسةوقد قامت الشركة بالحصول على 
 أدناه:

 
 

 سبب الطلب تاريخ التقرير تاريخ الطلب 

 إجراءات الشركات 19/03/2019 20/03/2019 1

 الجمعية العامة 08/05/2019 05/05/2019 2

 إجراءات الشركات 05/06/2019 10/06/2019 3

 إجراءات الشركات 28/08/2019 29/08/2019 4

  إجراءات الشركات 02/12/2019 03/12/2019 5

 
 

 المخاطر المستقبلية:
 

على العديد من المخاطر  متكاملة ينطويكما هو الحال في المشاريع االستراتيجية العمالقة، فإن بناء مدينة 

المرتبطة بالفترة الزمنية الطويلة إلنهاء المشروع مع كل ما يعنيه ذلك من ضرورة التكيف مع المتغيرات 

. لذا تقوم الشركة من وقت آلخر بالتشاور مع بيوت الخبرة للتأكد والعمليةالسريعة من الناحية االقتصادية 

على أفضل الممارسات في النشاطات التي تمارسها من أجل من دقة االفتراضات والدراسات واالعتماد 

 ضمان االستمرارية على المدى الطويل.

من الممكن أن تؤثرعلى  والتيتواجهها التي قد  والتحدياتقامت الشركة بتحديد تصور عام عن المخاطر 

إلجراءات الالزمة وقام المجلس واإلدارة التنفيذية بوضع الخطط واأدائها أو على برامج تطوير المدينة 

 :هذه المخاطر أهمللحد من تأثير هذه المخاطر أو إزالتها. 

 أخطار مرتبطة بأمن وسالمة المدينة. •

انخفاض المبيعات بسبب التباطؤ االقتصادي في المملكة نتيجة لهبوط اسعار النفط الذي أثر على المناخ  •

أثر على قدرة العمالء الحاليين على الوفاء بالتزاماتهم  والذي والخاصاالستثماري للقطاعين العام 

 في المدينة. واالستثماريةالمالية 

من األنظمة الجديدة أو المحدثة  والعديدتفعيل االنظمة كما نص عليها تنظيم هيئة المدن االقتصادية  •

 من الجهات المختصة.

لكة العربية السعودية خالل الفترة األخطار المرتبطة بالهجمات االلكترونية التي تعرضت لها المم •

 األخيرة.

 

 

عند تاريح صدور هذا التقرير، كانت جائحة وباء كورونا تجتاح العالم، والشركة تقوم حاليا  بدراسة 

 تاثيراتها المستقبلية بهدف وضع الخطط الالزمة لموجهة هذه التألثيرات السلبية.
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برصد ومتابعة المخاطرذات الطبيعة المالية المتمثلة باإلضافة الى المخاطر أعاله تقوم إدارة الشركة 

 بالمخاطر التالية:

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

التي تدفع عليها عمولة وعلى القرض من وزارة المالية والبنوك التجارية. تدير المجموعة مخاطر للمجموعة 
أسعار العمولة عن طريق مراقبة تقلبات أسعار العمولة في العمالت المسجلة بها مطلوباتها وموجوداتها التي تدفع 

 عليها عمولة.

بذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب تقلبات أسعار هي مخاطر تذمخاطر العملة: 
لم تقم المجموعة خالل السنة بمعامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر  صرف العمالت األجنبية.

معرضة ألي مخاطر عملة عة المجمواألمريكي. ونظرا  ألن الدوالر األمريكي مرتبط باللاير السعودي فلم تكن 
 هامة.

بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة في أداة مالية هي مخاطر عدم وفاء طرف مخاطر االئتمان: 
المدينة القائمة. الذمم على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق مراقبة  المجموعةمالية. تعمل 

تقوم  فقط عند استالم الثمن كامال .يتم تحويله للعمالء فإن صك ملكية العقار  ءعمالالع ووفقا  التفاقية البيع م
االستثمار ولدى البنوك عن طريق التنويع المرابحة ودائع بالمجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان فيما يتعلق 

 ذوي تصنيف ائتماني جيد.مع األطراف المقابلة 

صعوبة في توفير األموال لمقابلة التزاماتها المجموعة مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة مخاطر السيولة: 
صل مالي بسرعة بمبلغ أن تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أالمتصلة بالمطلوبات المالية. يمكن 

من د من توافر أموال كافية التأكعن طريق المراقبة المنتظمة والسيولة إدارة مخاطر يساوي قيمته العادلة. يتم 
تتوقع المجموعة أن يكون لديها أمواال  كافية متاحة لدفع  .مستقبليةلمقابلة أي التزامات خالل التسهيالت االئتمانية 

 شهرا  من نهاية السنة. 12جميع المطلوبات مستحقة الدفع خالل 

 
تقوم ادارة الشركة برصد وتقييم كل هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر من خالل متابعتها بشكل 

السليمة من أجل الغاء مفاعيل هذه  والتوجهاتخالل أخذ القرارات  ومنلمجلس االدارة  ورفعهادوري 

 األخطار أو التقليل من تأثيرها الى مستوى مقبول.

 

 

 الغرامات:
 

لم تتلقى الشركة أي مخالفة مالية من هيئة السوق المالية أو اي جهة إشرافية أخرى خالل العام المالي 
 .م2019

 
 :اإلقرارات

 
 :ما يليتقر شركة إعمار المدينة االقتصادية ب

 
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. (1
 أعد على أسس سليمة، ونفذ بفاعلية. الرقابة الداخلية نظام أن (2
  .انشاطه مواصلةقدرة شركة إعمار المدينة االقتصادية على  يذكر فيشكك أي وجد يال أنه  (3
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 وهللا الموفق،،،

 
 مجلس ادارة شركة إعمار المدينة االقتصادية.

 
 
 
 
 
 

 1الملحق
 تقرير مراجعي الحسابات


