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تقرير مجلس اإلدارة
السيدات والسـادة المـسـاھـمـين في شركة إعمار المدينة االقتصادية
المحترمين
السالم عليكم ورحمة ( وبركاته ،،،
يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
عن العام المالي ٢٠١٤م وذلك لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه حسب النظام ،والذي يتضمن كلمة رئيس
مجلس االدارة ويستعرض أداء الشركة وإنجازاتھا خالل السنة المالية المنصرمة ،باإلضافة إلى القوائم
المالية وإيضاحاتھا وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتھية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على ملخص واف حول آليات حوكمة الشركة واإلقصاءات ذات العالقة
بمجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والعقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ،كما يتضمن
إقرارات المجلس.
وانطالقا َ من حرص مجلس اإلدارة على الشفافية واإلفصاح المستمر وفق األنظمة الصادرة من الجھات
المعنية والممارسات المحلية والعالمية في ھذا الشأن ،يأتي ھذا التقرير متوافقا مع الئحة حوكمة الشركة
الصادرة من قبل ھيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م ،ومتطلبات اإلفصاح والشفافية الواردة في المادة
) (٢٧من قواعد التسجيل واإلدراج والنموذج اإلرشادي لتقرير مجلس اإلدارة المعد من قبل ھيئة السوق
المالية.



   

 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
إخواني وأخواتي مساھمي شركة إعمار المدينة االقتصادية

المحترمين

السالم عليكم ورحمة ( وبركاته،،،
يشرفني أن ألتقي بكم مجدداً عبر التقرير السنوي المفصل لشركة إعمار المدينة االقتصادية ،وأضع بين
أيديكم أھم التطورات واإلنجازات في مدينة الملك عبد( االقتصادية باإلضافة إلى النتائج المالية للشركة
خالل العام المنصرم ٢٠١٤م.
ففي البداية اتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي مدينة الملك عبد( االقتصادية بخالص
العزاء لألسرة المالكة والشعب السعودي واالمة االسالمية لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد( بن
عبدالعزيز آل سعود )رحمه (( سائلين ( ان يتغمد بواسع رحمته ،كما نتقدم بمبايعتنا لخادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عھده االمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
ولسمو ولي ولي العھد االمير محمد بن نايف آل سعود متمنين ً لھم دوام التوفيق والنجاح في إكمال مسيرة
البناء والعطاء لھذا البلد.
وبعد ،أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساھمين في شركتنا على ثقتھم النتخاب أعضاء مجلس
االدارة للدورة الجديدة التي بدأت أعمالھا من نھاية شھر سبتمبر من العام ٢٠١٤م ولمدة ثالث سنوات
ميالدية ،متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح ،و[ الحمد استطاعت الشركة تحقيق نتائج فاقت التوقعات
خالل العام المنصرم .وتأتي ھذه النتائج ترجم ًة الستراتيجية التطوير في مدينة الملك عبد( االقتصادية،
والمرتكزة على تطوير محركي التنمية الرئيسيين في المدينة االقتصادية وھما الميناء البحري ومنطقة
الوادي الصناعي .كما اعتمدت الشركة على االستثمار في مشاريع البنية التحتية بالمدينة ،وعلى استقطاب
الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين لالستثمار وإقامة المشاريع الصناعية والتجارية وتوفير
الفرص الوظيفية في المدينة االقتصادية ،والعمل على تطوير بيئة سكنية واعدة من خالل توفير العديد من
الحلول السكنية لمختلف شرائح الدخل ،اضاف ًة الى توفير المرافق التعليمية ،و مرافق الرعاية الصحية،
وخدمات األمن والسالمة ،وإقامة المشاريع الترفيھية والسياحية الجاذبة.
فقد شھد العام ٢٠١٤م إطالق مشاريع سكنية مميزة منھا مشروعي ضاحية الشروق و ضاحية الواحة،
واللذان يتميزان بتصاميمھم الجاذبة للسكن والترفيه ،وبأسعار مالئمة لشريحة واسعة من المجتمع وقد
شھدا إقباالً قويا و[ الحمد ،باإلضافة الى مشاريع فلل المروج والتاله جاردنز ،كما استمر إقبال المواطنين
على شراء األراضي السكنية للعام الرابع على التوالي .وقد انعكس كل ذلك ايجابيا ً على النتائج المالية
للشركة حيث سجلت بفضل من ( تعالى أعلى إيرادات في تاريخھا كما شھدت نمواً ً في صافي المبيعات
واألرباح مقارنة بالسنوات الماضية ،كما انھت الشركة ترسية عقود بناء وانشاء لمشاريع جديدة بحوالي
 ٢مليار ].



   

 

وقد حققنا ايضا و[ الحمد انجازات ھامة في المشاريع المؤثرة على العجلة االقتصادية في المدينة
االقتصادية بشكل خاص وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام ،ففي الوادي الصناعي استقطبنا المزيد من
الشركات العالمية والمحلية في قطاعات استراتيجية مثل صناعة االدوية ،المواد الغذائية واالستھالكية،
الخدمات اللوجستية ،ومواد التعمير والبناء ووصل عدد الشركات الحاصلة على اراضي صناعية ٩٣
شركة.
وفي ذات السياق ،استمرت الشركة في دعمھا المالي والمعنوي لمشروع ميناء "الملك عبد(" لكونه
محرك اساسي لعجلة االقتصاد في المدينة ،وقد توسعت امكانيات الميناء فأصبح بإمكانه استقبال ثالث سفن
عمالقة وتفريغھا في ذات الوقت .وقد شھد الميناء و[ الحمد منذ تشغيله وصول أكثر من  ٣٨٠سفينة
تجارية بما فيھا السفن العمالقة مثل ) (MSC Londonوالتي تعد من اكبر سفن الحاويات في العالم
والتي ترسو وألول مره في موانئ المملكة ،باإلضافة لمناولة ما يزيد عن  ٥١١ألف حاوية قياسية منذ بدء
التشغيل .كما انطلقت عمليات االستيراد والتصدير بشكل سلس ،ونحن من خالله نتطلع إلى تغيير خريطة
الخدمات اللوجستية المحلية والعالمية.
كما شھدت المدينة استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية في منطقة الوادي الصناعي واالحياء السكنية
والتجارية ،باإلضافة الى استضافة مدينة الملك عبد( االقتصادية لما يقارب  ٩٨فعالية من ملتقيات
ومنتديات ومعارض وورش عمل لمختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية على مدار العام .كما نجحنا
و[ الحمد في وضع المدينة كوجھة عالمية جديدة لالستثمار ومحفز وطني للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وقد تكللت تلك الجھود باستضافة منتدى سيتي كويست للمرة الثانية تحت شعار "ربط المدن
الجديدة" والذي يعتبر الحدث االھم واالكبر على مستوى قادة المدن الحديثة حول العالم وشھد مشاركة
أكثر من  ٢٠٠متحدث ومشارك و  ٢٠مدينة جديدة وھو ما ساھم في تعزيز الدور الريادي للمملكة في
صياغة الحوار الدولي واالقتصادي الحديث في مجال تطوير المدن الجديدة.
وألن االستثمار في االنسان من أولى اھتماماتنا فقد اقامت الشركة اول معرض للتوظيف في مدينة الملك
عبد( االقتصادية وتم طرح  ١٠٠٠وظيفة لعدد  ٢٥شركة عامله في المدينة بمختلف المجاالت تقدم لھا
 ٢٠الف شاب وشابة.
وفي الختام ،أود أن اتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس االدارة الموقرين بخالص
شكرنا وتقديرنا لثقتكم ومساندتكم لنا ،متمنين لكم ولشركتكم مزيداً من التوفيق والنجاح.
محمد بن علي العبار
رئيس مجلس اإلدارة



   

 

أوالً :النشاط الرئيسي للشركة :
تأسست شركة "إعمار المدينة االقتصادية" -شركة مساھمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم
 ٢٥٣٣بتاريخ الثالث من رمضان ١٤٢٧ھـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر ٢٠٠٦م ،وتزاول
الشركة أعمالھا في مجال تطوير األراضي والعقارات في المناطق االقتصادية الخاصة أو في غيرھا بما
في ذلك عمليات تطوير البنيات األساسية ،وترويج وتسويق وبيع قطع األراضي المملوكة للشركة بخدمات
للتطوير أو لتمليكھا للغير ،وإيجار األراضي وعمليات التطوير للمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت
على األراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية ،وأي نشاطات أخرى الزمة لتحقيق
أغراض الشركة .وتضطلع الشركة بتطوير وتنفيذ "مدينة الملك عبد( االقتصادية" الواقعة على بعد ٩٠
كيلومتر شمال مدينة جدة على ساحل البحر األحمر .وتتولى "ھيئة المدن االقتصادية" ،التي تمت الموافقة
على تنظيمھا بموجب األمر الملكي رقم ) أ ١٩/بتاريخ العاشر من شھر ربيع األول لعام ١٤٣١ھـ (،
اإلشراف الكامل على المدن االقتصادية من أجل تحقيق أھدافھا في توطين رأس المال الوطني واستقطاب
االستثمارات األجنبية ،وأھداف خطط التنمية في المملكة.
ويعتبر مشروع "مدينة الملك عبد( االقتصادية" أحد أھم وأكبر المشاريع االقتصادية التي يديرھا القطاع
الخاص على مستوى الشرق األوسط .ويقع المركز الرئيسي للشركة في مركز األعمال في مدينة الملك
عبد( االقتصادية.



   

 

ثانيا :أھم اإلنجازات في مدينة الملك عبد' االقتصادية خالل عام ٢٠١٤م:
تمضي شركة إعمار المدينة االقتصادية قدما ً في تطوير مدينة الملك عبد( االقتصادية وفق خطة
استراتيجية اعتمدت في مرحلتھا األولى على االستثمار بشكل مكثف في البنى التحتية والخدمات األساسية
الضرورية وأھمھا الميناء والمنطقة الصناعية الستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت
تجارية وخدمية الى المدينة االقتصادية ،مما يؤدي الى انتقال السكان إلى المدينة االقتصادية ومن خالل
ذلك نمو الطلب على منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة .وترتكز تلك الخطة االستراتيجية في
المرحلة الحالية على المحاور التالية:
(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦

مواصلة عمليات التطوير والبناء في المدينة االقتصادية مع التركيز على الميناء والوادي
الصناعي باعتبارھما عنصري الجذب األكثر أھمية للمستثمرين في المدينة االقتصادية والمحفزين
الرئيسيين للحركة العمرانية.
مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية إلى المدينة  -والتي تؤدي
بدورھا إلى إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة ،ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية
والخدمات.
توفير العديد من المنتجات السكنية التي تتالءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة -
بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود  -وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة
أو التطوير من خالل مستثمرين عقاريين .
تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمھا الشركة عن طريق طرح األراضي الصناعية والسكنية
للبيع والتأجير بشكل محدد بھدف تسريع عجلة التطوير في المدينة وتوفير السيولة النقدية الالزمة .
المضي قدما ً في الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض
المشاريع العمالقة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة االقتصادية.
مراعاة الطرق المثلى إلدارة وتشغيل المدينة االقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين
بأسعار مالئمة .

وقد اثمرت ھذه االستراتيجية في دفع عجلة التطوير في المدينة االقتصادية واصبحت المدينة االن نابضة
بميناء عالمي يعمل على مدار الساعة ،وبمصانع عالمية في مجاالت ھامة مثل صناعة الدواء ،ومشاريع
سكنية تخدم جميع فئات المجتمع ،ومشاريع للتعليم مميزة ،وبنية تحتية متكاملة وخدمات ضيافة وترفيه
مميزة تخدم الساكنين والزائرين .وقد طرحت الشركة خالل العام اكثر من  ٢٥٠٠وحدة سكنية من شقق
وفلل وأراضي سكنية القت اقباال الفتا ،كما انھت التوقيع ألراضي صناعية شاسعة مع العديد من الشركات
الرائدة في الصناعة والخدمات اللوجستية ،ورست عقود بناء بقيمة تجاوزت  ٢مليار ] سعودي .وقد
اثمرت ھذه النتائج في بناء ثقة المصارف السعودية والعالمية في الشركة وھذا ما يؤكده التمويل الذي
حصلت عليه الشركة ھذا العام من البنك السعوي البريطاني بقيمة  ٢مليار ومن بنك االنماء بقيمة ١،٢٥
مليار ].
و يلقي ھذا التقرير الضوء على آخر ما تم انجازه من مشاريع في المدينة االقتصادية وفق استراتيجية
التطوير المتبعة .وفيما يلي ملخص بأھم وآخر تلك االنجازات حتى نھاية العام ٢٠١٤م:



   

 

أوالً :تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشية:
تعتبر االحياء الساحلية رؤية جديدة تنفرد بھا مدينة الملك عبد( االقتصادية ،وقد صممت بطريقة مميزة
لالستفادة من كل ميزات مكانھا الطبيعي على البحر ،وقد تمكنت الشركة في عام ٢٠١٤م من تقديم
منتجات سكنية اكثر تنوعا مما ساھم في توسيع قاعدة المشترين والمستثمرين في المدينة واصبح امام
الراغبين في العيش في مدينة الملك عبد( االقتصادية  ٥مجتمعات سكنية تشمل الخدمات الضرورية
كالتعليم والخدمات الصحية والمحالت ،ويتنوع العمل في المناطق السكنية على حسب المشاريع التالية:
منطقة المروج السكنية الساحلية
تعتبر منطقة المروج الحي األرقى في مدينة الملك عبد( االقتصادية ضمن االحياء الساحلية وتتميز
بإطاللتھا على البحر االحمر والشواطئ الخالبة والمساحات الخضراء وملعب الجولف العالمي والمجمع
الرياضي ،وقد اطلقت الشركة خالل عام ٢٠١٤م منتجات مختلفة في منطقة المروج من اراضي مطلة
على البحر و غيرھا مطله على ملعب الجولف ،ووحدات سكنية متمثلة في فلل فاخرة  ،قريبة من المرافق
الترفيھية ،ومركز التسوق ،وأكاديمية العالم .ونسرد ھنا تفاصيل االعمال التطويرية في ھذه المنطقة:
• يستمر العمل في إنشاء و تنفيذ ملعب الجولف والذي يعتبر المحور لمنطقة المروج وھو مصمم
بمواصفات مالعب الجولف العالمية ويحتوي على  ١٨حفرة وله اطالله على البحر ،وتبلغ قيمة
المشروع  ٨٥مليون ] تنفذه شركة ستي سكيب المحدودة.
• بدأت اعمال إنشاء مبنى نادي الجولف ) رويال جرينز( بمنطقة المروج ،وھو ناد فاخر يخدم اعضاء
وزوار ملعب الجولف ،وقد تم تصميمه من قبل المعھد األوروبي للتصميم ،وتبلغ قيمة المشروع
 ٦٢،٧مليون ] وتنفذه شركة زھير احمد زھران.
• كما وقعت الشركة عقد انشاء المجمع الرياضي في ضاحية المروج ،وھو مجمع صحي وعائلي
متكامل للترفيه لسكان المدينة سيحتوى على مسابح مخصصة للرجال واخرى للنساء ،ومالعب كرة
سلة ،ومالعب كرة قدم ،ومالعب تنس أرضي ،وصالة بولينج وغيرھا في اجواء عصرية وتبلغ قيمة
المشروع  ١٤٠مليون ] تنفذه مؤسسة ياسر يغمور لإلنشاءات والصيانة .
• وفيما يخص الوحدات السكنية في ضاحية المروج ،فقد تم االنتھاء من اعمال الھياكل االنشائية لعدد
 ١٤٧فيال في منطقة )برديرا( في ضاحية المروج ) ،(GC2وتم ترسية مشروع اعمال التشطيب
النھائي للفلل إلى شركة مراسم السعودية بقيمة  ١٧٤مليون ].
• االنتھاء من تجھيز البنية التحتية للمنطقة ) (E1في ضاحية المروج ،وھي منطقة سكنية تحتوي على
 ٢٧٠فيال وعدد من االراضي السكنية والنادي الصحي المركزي ،وترتكز األعمال فيھا على تجھيز
المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصاالت وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب
سفلتة الطرق ورصفھا ،بعدما أجريت بعض التعديالت على التصاميم ،وكانت الشركة قد وقعت عقداً
مع شركة القمم للمقاوالت والصيانة بقيمة  ٩٠٫٦٠مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع.



   

 

• وقد كانت الشركة عازمة في استكمال إنشاء الـ  ٢٧٠فيال سكنية في منطقة المنازل في ضاحية
المروج ،ولكن اضطرت الشركة إلغاء العقد المبرم مع شركة رواد المدائن لإلنشاء والتعمير لعجزھا
عن تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني وستقوم الشركة بإكمال المشروع فور االنتھاء من
االجراءات القانونية للعقد الحالي.
• استمرار.استكمال إنشاء المركز التجاري في ضاحية المروج والذي يحتضن ھايبر ماركت بنده والذي
بدأ تشغيله في ديسمبر ٢٠١٣م ،كما سيحتضن المستوصف الطبي المزمع تشغيله اخر عام ٢٠١٥م
وقد بلغت نسبة االنجاز في المشروع  ،%٩٨تنفذه مؤسسة رفيق كريديه بقيمة  ٣٠٫٥مليار ].
• تم االنتھاء من اعمال القطع والردم في منطقة الشاطئ ) (٢في ضاحية المروج ،وكانت الشركة قد
وقعت عقداً مع شركة الماجد لتنفيذ ھذا المشروع مقابل  ٥ماليين ].
• وقعت الشركة عقداً مع شركة نسما المحدودة بقيمة  ٧٤مليون ] لتنفيذ أعمال البنية التحتية في
منطقة الشاطئ ) ،(٢ويرتكز المشروع على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة
اتصاالت وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا ،وكانت شركة إعمار
المدينة االقتصادية قد أنھت العقد الذي قد وقعته مع شركة قرملي للمقاوالت وذلك لمخالفتھا بنود العقد
المبرم بينھما.
• استمرار العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية في منطقة الجولف ) (١في ضاحية المروج والتي ترتكز
على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصاالت وصرف صحي وتصريف مياه أمطار
بجانب سفلتة الطرق ورصفھا ،وقد بلغت نسبة االنجاز حوالي  ،%٩٩وكانت الشركة قد وقعت عقد
مع شركة سيمكو للمقاوالت بقيمة  ٤٨٫٥٦مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع.
• تم االنتھاء من تنفيذ بعض أعمال البنية التحتية في منطقة الشاطئ ) ، (١وكانت الشركة قد وقعت عقداً
مع شركة رزيق الجدراوي للمقاوالت بقيمة  ٦٫٠٥ماليين ] لتنفيذ ھذا المشروع.
منطقة الواحة السكنية
تم تطوير حي الواحة ليوفر خيارات عصرية متعددة لمنزل االسرة ،وتتألف المنطقة من عدة قرى
تترابط فيما بينھا عبر األودية ،ممرات المشي والطرقات ،وتشمل  ١٧٠٠وحدة سكنية متنوعة من
شقق وفلل تاون ھاوس ومنازل مزدوجة وفلل مستقلة على عدة مراحل ،ونسرد ھنا تفاصيل االعمال
التطويرية في ھذه المنطقة:
• استمرار العمل في بناء المرحلة األولى من مشروع حي الواحة السكني ،والذي يتضمن بناء ٦٥٠
وحدة سكنية متنوعة من شقق وفلل متصلة وفلل منفصلة باإلضافة الى تجھيز البنية التحتية للمنطقة،
وقد بلغت نسبة االنجاز حوالي  ،%٥٤وكانت الشركة قد وقعت عقدا مع شركة رزيق الجدراوي
بقيمة  ٣١٣مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع.



   

 

• تم االنتھاء من تنفيذ أعمال القطع والردم في المرحلة الثانية من مخطط الواحة ،وكانت الشركة قد
وقعت عقداً مع شركة فضل الدھلوي بقيمة  ١٤٫٩مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع.
منطقة الشروق السكنية
يعد الشروق مكانا ً مثاليا ً لألسر الشابة ،وھي منطقة مالئمة ألصحاب الدخل المحدود والمتوسط ،وتقع
على بعد مسافة قصيرة من الوادي الصناعي وميناء الملك عبد( ،ونسرد ھنا تفاصيل االعمال
التطويرية في ھذه المنطقة:
• استمرار العمل في بناء المرحلة االولى من مخطط الشروق والذي يتضمن  ١٣٤٠وحدة سكنية،
باإلضافة الى تجھيز كامل البنية التحتية للمخطط ،وقد بلغت نسبة االنجاز  ،%١٨وكانت الشركة قد
وقعت عقداً مع شركة رزيق الجدراوي بقيمة  ٣٩٩٫٩٩مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع.
منطقة البيلسان الساحلية السكنية
يعد حي البيلسان من أكثر أحياء مدينة الملك عبد( االقتصادية ثرا ًء من حيث الكثافة السكانية مقارنة
بمساحته لما يتضمنه من مرافق سكنية وتجارية وترفيھية فخمة ،باإلضافة إلى منطقة المارينا ذات
القنوات المائية التي ستكون منطلقا ً لمرسى القوارب واليخوت باإلضافة لعدد من المشاريع السياحية،
ونسرد ھنا تفاصيل االعمال التطويرية في ھذه المنطقة:
• استمرار الشركة في تسليم الوحدات السكنية للمستثمرين والمستأجرين في مبنى مارينا ) (٤بعد اكتمال
اعمال اختبارات الجودة وسالمة المباني والذي يحتوي على  ١١٦وحدة سكنية.
• البدء في تسليم الوحدات السكنية للمستثمرين والمستأجرين في مبنى مارينا ) (٢بعد اكتمال اعمال
اختبارات الجودة وسالمة المباني ،والذي يحتوي على  ١٩٢وحدة سكنية.
• االنتھاء من اعمال التشطيبات في مبنى مارينا ) (٣وذلك بعد أن وقعت شركة إعمار أربعة عقود مع
أربعة مقاولين مختلفين ألعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبنية التحتية للمبنى بقيمة إجمالية
تصل إلى  ٥٧مليون ] ،ويضم المبنى  ١١٦وحدة سكنية ،وقد بدأت الشركة بإجراء اختبارات
الجودة وسالمة المباني تمھيدا لتسليمھا للمستثمرين خالل االشھر المقبلة.
منطقة التاله جاردنز السكنية
تتميز التالة جاردنز ببيئتھا الطبيعية الخضراء المفتوحة والمدعومة بكافة الخدمات الضرورية التي
توفر للساكن الراحة النفسية واحتياجاته اليومية ،وتشمل خيارات متعددة منھا الوحدات واالراضي السكنية
 ،علما أن الوحدات السكنية ھي عبارة عن فلل بتصاميم عربية واندلسية ،ونسرد ھنا تفاصيل االعمال
التطويرية في ھذه المنطقة:



   

 

• تم االتفاق مع شركة الراجحي للمقاوالت لترحيل العقد الموقع معھا لبناء  ١٧٩فيال في مخطط التاله
جاردنز) ،(٣بقيمة إجمالية  ١٩١٫٦٩مليون ] الى شركة العراب لتنفيذ المشروع بعد تعثر شركة
الراجحي في االلتزام بتنفيذ بنود العقد.
• االنتھاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية وتجھيزھا لمشروع التاله جاردنز المرحلة ) ،(٢والتي تشمل
أراضي سكنية بمساحات مختلفة ،وتتركز األعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري
وشبكة اتصاالت وصرف صحي وتصريف مياه األمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا ،شركة
الراجحي ألعمال البنية التحتية بقيمة  ٨٢٫٥٤مليون ]  ،وتم تعديل قيمته المالية الى  ٩٩مليون ]
بعد إجراء تعديالت على العقد.
• استمرار عملية تسليم وثائق الملكية للمستثمرين في مشروع التاله ) (١بعد االنتھاء من مشاريع البنية
التحتية.
• تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع التالة جاردنز ) (٣والتي تشمل أراضي سكنية بمساحات مختلفة،
وتتركز األعمال على تجھيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصاالت وصرف صحي
وتصريف مياه األمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفھا ،وقد شرع المقاول بتنفيذ المشروع ،وقد بلغت
نسبة االنجاز  ،%٩ينفذه شركة رزيق جدراوي بقيمة  ١٤٨٫٣٧مليون ].
• تنفيذ أعمال القطع والردم لمشروع التالة جاردنز ٤و  ٥بمساحة ،وقد بلغت نسبة االنجاز  ،%٥٠مع
شركة فضل الدھلوي بقيمة  ٨٫٩مليون ].
ثانياً :الميناء والوادي الصناعي
يعتبر ميناء الملك عبد( من احد اكبر مشاريع الموانئ التي يتم تطويرھا حاليا على المستويين المحلي
والعالمي ،أما الوادي الصناعي فقد توجت حركة النمو في المدينة بشكل متسارع و تجاوز حجم االستثمار
من الشركات العالمية والمحلية الـ ١١مليار ] سعودي.
بعد انطالق الميناء والوادي الصناعي بشكل متوازن تحولت المدينة إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات
اللوجستية ،فمن الناحية التشغيلية للميناء يتواصل التشغيل الجزئي بتكرار وصول أكثر من  ٣٨٠سفينة
تجارية بما فيھا السفن العمالقة مثل ) (MSC Londonوالتي تعد من اكبر سفن الحاويات في العالم
والتي ترسو ألول مره في موانئ المملكة ومناولة ما يزيد عن  ٥١١ألف حاوية قياسية منذ بدء التشغيل،
وانطلقت عمليات االستيراد والتصدير بشكل سلس وبات ميناء الملك عبد( قادراً على استيعاب ثالث سفن
عمالقة في آن واحد .أما من الناحية التطويرية للمرحلة الحالية فقد تم االنتھاء من بناء  ١٤٥٠متر من
األرصفة و تشغيل  ١١٥٠متر منھا باإلضافة الى االستمرار في عمليات التطوير داخل الميناء حيث
وصل اإلنجاز بھا  %٧٢من أعمال اإلنشاءات البرية و  %٩٧من أعمال اإلنشاءات البحرية .وكانت
شركة تطوير الموانئ قد وقعت ثالثة عقود مع شركة ھوتا لألعمال البحرية بإجمالي يصل تقريبا الى ٢
مليار ] سعودي لتنفيذ ثالثة مشاريع داخل ميناء مدينة الملك عبد( االقتصادية منھا تكملة الحفر في
الميناء ووضع االرصفة في الجھة الشمالية وكذلك وضع رصيف في الجھة الجنوبية.



   

 

وال تزال اعمال الحفر في الميناء مستمرة و البدء في التوسعة في الجھة الجنوبية منه لتطوير األرصفة
الستقبال السفن التجارية و كذلك تطوير رصيف المواد السائبة و رصيف العربات )الدحرجة( .وعلى
صعيد أخر ،يجدر بالذكر تعديل حصة شركة إعمار المدينة االقتصادية في ملكية شركة تطوير الموانئ،
والتي وافق مساھموھا في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في  ٥رمضان ١٤٣٥ھـ الموافق ٣
يوليو ٢٠١٤م ،على زيادة راس المال إلى  ] ٥٫٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠سعودي )خمسة مليارات ومائتين و
عشرة ماليين ] سعودي( ،بحيث تصبح حصة إعمار المدينة االقتصادية ھي ] ٢٫٦٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠
سعودي )اثنين مليار وستمائة وخمسة ماليين ] سعودي( ،أي ما يعادل  %٥٠من رأس مال شركة
تطوير الموانئ ،وحصة شركة ھوتا لألعمال البحرية  ] ٢٫٦٠٤٫٩٤٠٫٠٠٠سعودي )اثنين مليار
وستمائة واربعة ماليين واربعمائة واربعة وتسعون الف ] سعودي( أي ما يعادل %٤٩٫٩٩من رأس
المال.
ھذا وقد قامت وزارة النقل بترسية عقد ربط ميناء الملك عبد( مع طريق جده ينبع السريع بقيمة ١٢٣
مليون ] مع شركة الحربي للمقاوالت لمواكبة حجم حركة السير من والى ميناء الملك عبد( والذي
سيكون األكبر في المملكة عند اكتمال جميع مراحله.
أما على صعيد الوادي الصناعي فتنطلق رؤيته من خالل سعيه ألن يكون المركز اإلقليمي المفضل
للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية العالمية ذات القيمة المضافة ،وكذلك المساھمة الفعالة في ايجاد
فرص العمل والتنمية االقتصادية للمملكة ،وقد بلغ عدد الشركات المتعاقدة معھا في الوادي الصناعي ٩٣
شركة وطنية وعالمية بمختلف القطاعات سواء كانت الدوائية ،السلع الغذائية ،المواد االستھالكية،
الخدمات اللوجستية ،الصناعات البالستيكية ،مواد البناء وقطاع المركبات .وقد بدأ االنتاج في  ٧مصانع،
و ١٧مصنعا ً تحت االنشاء ،بينما بلغت المساحة االجمالية لألراضي المطورة والمخدومة في الوادي
الصناعي حوالي  ٣٫٧مليون متر مربع ،وقد جاءت تطورات وانجازات ھذا القطاع على النحو التالي:
الوادي الصناعي المرحلة االولى
• تم االنتھاء من تنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة األولى )ب( على مساحة ٢٫١
مليون متر مربع بعقد تكلفته  ٩١مليون ] وقد تم إنجازه بالكامل .وقد شكل العقد تجھيز المنطقة
الصناعية المرحلة األولى )ب( بكامل البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق ،أعمال التمديدات
األرضية لشبكات الصرف الصحي ،شبكات ري الزراعة ،شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف
وقنوات تجميع مياه األمطار باإلضافة إلى شبكة التيار الكھربائي وشبكة االتصاالت.
• استمرار العمل في تنفيذ المرحلة االولى والثانية من بناء قرية سكن العمال في المنطقة الصناعية
االولى ،وقد بلغت نسبة االنجاز حوالي  ،%١٨وكانت الشركة قد وقعت عقد مع شركة كريت بيت
التصميم للمقاوالت المحدودة بقيمة  ٨٩٫٥٠مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع ،والذي يتيح إلقامة
 ٢٥٠٠عامل في مدينة الملك عبد( االقتصادية.



   

 

الوادي الصناعي المرحلة الثانية
• تم االنتھاء من العمل في عمليات القطع والردم األرضية في المنطقة الصناعية  -المرحلة الثانية
الجزء  ٢٫١و  ٢٫٢و  ٢٫٥بمساحة تصل الى  ١٢مليون متر مربع ،وكانت الشركة قد وقعت العقود
التالية :الحارث للمقاوالت بقيمة  ٨٠مليون ] ،و مع شركة بن الدن بقيمة  ٥١مليون ] ،ومع
مؤسسة فضل الدھلوي بقيمة  ٣٩مليون ].
• تم ترسية عقد لعمليات القطع والردم في المنطقة الصناعية المرحلة الثانية الجزء  ٢٫٣و  ٢٫٤بمساحة
تصل الى  ٨مليون متر مربع مع مؤسسة الحارث للمقاوالت بقيمة  ٤٩٫٨مليون ] .
• استمرار العمل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية  -المرحلة الثانية و التي تشمل
تجھيز المنطقة الصناعية  -المرحلة الثانية بكامل البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق ،أعمال
التمديدات األرضية لشبكات الصرف الصحي ،شبكات ري الزراعة ،شبكات مياه الشرب وشبكات
تصريف وقنوات تجميع مياه األمطار باإلضافة إلى شبكة التيار الكھربائي وشبكة االتصاالت ،وكانت
الشركة قد وقعت عقد لتنفيذ ھذا المشروع مع شركة نسما بقيمة  ٣١٠٫٨٠مليون ] لمساحة تصل
إلى  ٨مليون متر مربع ،وقد بلغت نسبة االنجاز في المشروع .%٨
• استمرار العمل في مشروع إنشاء قناة تحويل مجرى مياه األمطار بطول  ١٠٫٧كم ،وذلك لحماية
المنطقة الصناعية – المرحلة الثانية من السيول الخارجية ،وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع مجموعة
بن الدن السعودية بقيمة  ١٤٫٦مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع.
• استمرار العمل في تنفيذ مشروع الطرق الرئيسي رقم  ٢داخل المرحلة الثانية في المنطقة الصناعية،
وربطھا مع المداخل الرئيسية للمدينة ،وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع مجموعة بن الدن بقيمة ١٥٧
مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع ،وقد بلغت نسبة االنجاز فيه .%٢٦
الوادي الصناعي المرحلة الثالثة
بعد االقبال القوي على المنطقة الصناعية االولى والثانية ،اطلقت الشركة المنطقة الثالثة وتم االنتھاء
من تصميم المخطط العام لھذه المنطقة على مساحة  ٧٫٥مليون متر مربع وتتميز بقربھا من الميناء  ،وقد
وقعت الشركة عقدا مع شركة سعود الصبحي وشركاه بقيمة  ٢٢مليون ] لتنفيذ أعمال القطع والردم في
اجزاء من المنطقة الصناعية الثالثة .وجاري تجھيز الخرائط الھندسية لبناء البنية التحتية في ھذه المنطقة.
منطقة اعادة التصدير
بعد ان بدأ الميناء التشغيل التجاري اصبح من الضروري توفير الخدمات اللوجستية المكملة لكي
تصبح مدينة الملك عبد( االقتصادية مركزا اقليميا لخدمات الشحن والتوزيع ،ومن ھنا اطلقت الشركة
منطقة اعادة التصدير المالصقة للميناء والتي ستوفر اراضي و منشئات مخصصة للخدمات اللوجستية
ضمن النطاق الجمركي للميناء .وقد وقعت الشركة عقدا مع بيفوتال انترناشونال ) Pivotal
 (Internationalلتنفيذ التصميم النھائي لمنطقة اعادة التصدير في المنطقة الصناعية بقيمة  ٤ماليين


   

 

] ،.وجاري حاليا العمل مع الجھات المعنية لوضع االنظمة الخاصة بھذه المنطقة بھدف بدأ اعمال البناء
خالل ٢٠١٥م.
ثالثا ً :مشاريع البنية التحتية الرئيسية :
أولت الشركة اھتماما كبيراً لربط المشاريع المختلفة داخل المدينة بالطرق الرئيسية والبنية التحتية
باإلضافة الى ما تم إنشائه خالل السنوات الماضية ،فقد بادرت الشركة بإبرام عقود بناء طريقين رئيسيين
داخل المدينة ،االول لربط محطة قطار الحرمين بالطريق الرئيسي ،والثاني لربط المنطقة الصناعية الثانية
بشبكة الطرق داخل المدينة ،وقد جاءت ابرز المشاريع على النحو التالي:
• استمرار العمل في تنفيذ أعمال القطع والردم في الطريق الرابط بين محطة قطار الحرمين والطريق
الرئيسي داخل المدينة ،وقد بلغت نسبة االنجاز في المشروع  ،%٩٥الجدير بالذكر أن شركة اعمار
المدينة االقتصادية قد وقعت عقدا لتنفيذ ھذا المشروع مع مؤسسة سعود الصبحي وشركاؤه بقيمة
 ١٨٫٩٢مليون ] .
• تم ترسية عقد البنيه التحتية والسفلته للطريق الرابط بين محطة قطار الحرمين والطريق الرئيسي
داخل المدينة لصالح شركة الحربي للمقاوالت بقيمة  ٧٧مليون ].
• تم االنتھاء من التصميم المبدئي لشبكة توزيع الغاز الطبيعي داخل المدينة وكانت الشركة قد وقعت
عقدا مع شركة مستانج إتش دي بي إلجراء التصميم التفصيلي بقيمة  ٣٫٦مليون ].
• تم االنتھاء من العمل في تشجير وتزيين الكورنيش العام ،وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع شركة
روابي فيفا بقيمة  ٣٫٦١ماليين ] لتنفيذ ھذا المشروع.
رابعاً :مشاريع ربط الكھرباء:
• استمرار العمل في تنفيذ مشروع توسعة محطة  ٣٨٠كيلو/فولت إلضافة محوالت لتوليد  ٥٠٠ميغا
وات مخصصة للمدينة االقتصادية ،وقد بلغت نسبة االنجاز حوالي  ،%٤٤وكانت شركة إعمار
المدينة االقتصادية قد اعتمدت مبلغ  ١٧٥مليون ] وذلك حصة الشركة من تكلفة المشروع ،حيث
قامت شركة الكھرباء السعودية بالتعاقد مع شركة ) (ABBلتنفيذ ھذا المشروع وستقوم شركة
الكھرباء باإلشراف الكامل على سير وعمل المشروع.
• استمرار العمل على تنفيذ محطة فرعية داخل المنطقة الصناعية في مدينة الملك عبد( االقتصادية
لتحويل الطاقة إلى  ١١٠فولت ،وقد بلغت نسبة االنجاز  ،%٦٥وكانت شركة إعمار قد قامت بتوقيع
عقد مع شركة ) (ABBبقيمة  ٨٥مليون ] لتصميم وتنفيذ ھذا المشروع.
• استمرار العمل على بناء خطوط نقل الكھرباء على سعة  ١١٠فولت امبير بين محطة ٣٨٠
كيلو/فولت و المحطة الفرعية داخل المنطقة الصناعية ،وقد بلغت نسبة االنجاز  ،%٤٤٫٤وكانت
شركة إعمار قد قامت بتوقيع عقد مع مجموعة الشريف بقيمة  ٣٥مليون ] لبناء ھذا المشروع.


   

 

خامسا ً :مشاريع االتصاالت والتقنية:
واصلت شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( تنفيذ المرحلة األولى من ربط شبكة االتصاالت داخل مدينة
الملك عبد( االقتصادية بشبكة األلياف البصرية ،وقد تم االنتھاء من ربط المقسمين من مقسم المنطقة
الصناعية إلى مقسم البيلسان بطول  ١٥٫٦كم بواسطة كيبل االلياف البصرية عبر تقنية )،(DWDN
وكانت موبايلي قد انھت تنفيذ  ١٧كم كرابط أول يمتد من المنطقة الصناعية الى منطقة البيلسان ويحتوي
على قنوات وتمديدات أرضية بجانب ألياف بصرية ،كما تم االنتھاء من تنفيذ  ٢١كم من الرابط الثاني
والذي يمتد من البوابة الرئيسية للمدينة الى منطقة البيلسان ويحتوي على قنوات وتمديدات أرضية بجانب
شبكة الياف بصرية .كما اليزال العمل مستمراً في بناء المقاسم الخاصة بأماكن توزيع الخدمات ،وقد تم
انجاز  %٩٨من مقسم المنطقة الصناعية ،فيما تم انجاز  %٩٦من مقسم البيلسان .كما تم زيادة عدد
المستخدمين لخدمات  FTTHالبصرية ،وكذلك تم االنتھاء من تركيب وتشغيل  ٧ابراج لخدمة الھاتف
الجوال داخل المدينة ،باإلضافة إلى تشغيل خدمات الجيل الرابع )  (4Gداخل منطقة البيلسان.
سادساً :السياحة وخدمات األعمال:
شھد عام ٢٠١٤م إقبال من المواطنين والمقيمين لزيارة مدينة الملك عبد( االقتصادية ،واستطاع
الفندق االول في المدينة )فندق ومارينا البيلسان( استقطاب الشركات الكبرى والجھات الحكومية إلقامة
اجتماعاتھا السنوية وورش عملھا في المدينة االقتصادية ضمن اجواء مميزة وخدمات تضاھي افضل
الفنادق ،وقد جاءت تطورات وانجازات ھذا القطاع على النحو التالي:
• حصول فندق ومارينا البيلسان على جائزة افضل وجھة فندقية جديدة في المملكة للعام ٢٠١٤م.
• استضاف فندق ومارينا البيلسان خالل عام ٢٠١٤م حوالي  ٩٨فعالية بمختلف أنواعھا  -ورش عمل
ودورات تدريبية وملتقيات ومنتديات وكذلك اجتماعات مجالس ادارة لعدد كبير من الجھات الحكومية
والشركات الخاصة والعالمية.
• استمرار العمل في تشجير وتزيين وتجھيز المرافق الرياضية في حديقة جمان التابعة لفندق البيلسان،
وقد بلغت نسبة االنجاز في المشروع  ،%٢٢وكانت الشركة قد وقعت عقدا مع مؤسسة العمل الجديد
بقيمة إجمالية  ٤٣٫٥مليون ] لتنفيذ ھذا المشروع ،وتم تعديل القيمة المالية إلى  ٤٤٫٤مليون ]
بعد إضافات على التصميم العام للمشروع وإدخال بعض المرافق الجديدة.
• عينت الشركة استشاري عالمي لوضع خطة لتطوير شامل لقطاع السياحة في مدينة الملك عبد(
االقتصادية.
• وقعت الشركة مذكرة تفاھم مع شركة  NPSلتأثيث شركة جديدة تعنى بتطوير مرسى القوارب
واليخوت في المرحلة األولى والتي ستشمل تجھيز المرسى إلقامة الفعاليات وكذلك سباقات الرياضة
البحرية ،وسيكون جاھزاً الستقبال  ٩٠قاربا ً بمقاسات مختلفة.



   

 

• استمرار العمل الستكمال تطوير منطقة خليج االعمال المكتبية والتي ستبلغ مساحتھا النھائية حوالي
 ١٢٠ألف متر مربع ،وقد بدأت الشركة بإشغال عدد من المباني في المنطقة حيث تضم االن مكاتب
شركة إعمار المدينة االقتصادية باإلضافة لمبنى ھيئة المدن االقتصادية ،كما قامت الشركة بتأجير
مساحات مكتبية وتجارية في منطقة خليج االعمال لعدد من مقدمي الخدمات .واستمرار العمل في
تشجير وتزيين المرافق العامة في مركز األعمال ،وقد بلغت نسبة االنجاز حوالي  ،%٧٢وكانت
الشركة قد وقعت عقد بقيمة اجمالية  ٣٥مليون ] مع مؤسسة زيد الحسين لتنفيذ ھذا المشروع.
• وقعت الشركة عدد من عقود اإليجار لمحالت تجارية مختلفة تتضمن مطاعم ومقاھي ومحالت بيع
تجزئة في مختلف مناطق المدينة ،منھا سلسلة مطاعم ستيك ھاوس وفاير جريل وبياتو وبرجر كنج
وكذلك مقھى بيرتس.
• كما ان وجود محطة لقطار الحرمين داخل المدينة سيساعد على زيادة حركة السياح للمدينة علما أن
أعمال اإلنشاءات مستمرة في محطة قطار الحرمين الواقعة داخل مدينة الملك عبد( االقتصادية والتي
تنفذھا وزارة النقل ،وسوف يربط قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة
ومدينة الملك عبد( االقتصادية .وسوف يلعب قطار الحرمين دوراً مھما ً في تحفيز الحركة العمرانية
والتجارية في مدينة الملك عبد( االقتصادية من خالل تعزيز ربطھا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة
المنورة واللتان تشكالن معا ً أكبر تجمع سكاني في المملكة وفي منطقة الخليج بإجمالي عدد سكان
يصل الى أكثر من  ٨٫٥مليون نسمة ،كما سيعمل قطار الحرمين على تقليص مدة الترحال بين مدينة
الملك عبد( االقتصادية وبين مدينة جدة بشكل كبير ،حيث يستغرق زمن الرحلة بالقطار حوالي ٢٥
دقيقة للوصول الى مطار الملك عبدالعزيز الدولي .ومن جھة اخرى سوف يساھم القطار في ترسيخ
مكانة المدينة االقتصادية كوجھة سياحية وترفيھية مھمة على ساحل البحر األحمر وعلى مقربة من
الحرمين الشريفين قادرة على جذب واستضافة الحجاج والمعتمرين والزوار ،ومن المتوقع ان يتم بدأ
التشغيل التجريبي للقطار في عام ٢٠١٥م.
سابعا ً :مشاريع الخدمات التعليمية
تنتھج مدينة الملك عبدﷲ االقتصادية سياسة تجعل من التعليم بجميع مراحله حجر الزاوية في مستقبلھا،
وركن أساسي تبنى عليه خططھا المستقبلية ،لذلك توليه عناية خاصة من خالل التنوع والجودة العالية
لجميع الخدمات المتقدمة ،ويظھر توجه المدينة في ھذا المجال من خالل استعراض التطورات التالية:
• تم استكمال العمل على مشروع توسعة مبنى مدرسة اكاديمية العالم ،حيث بلغت نسبة االنجاز ،%١٠٠
وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع مؤسسة رفيق كريديه بقيمة  ٧٫٢٦مليون ﷼ لتنفيذ ھذا المشروع.
• وصل عدد الطلبة في أكاديمية العالم الى  292طالب وطالبة وذلك في العام الدراسي الثاني للمدرسة
والتي تديرھا شركة  GEMSالعالمية بترخيص من وزارة التربية والتعليم.
• تم تأسيس شركة إعمار المعارف المحدودة والتي ستشرف على تنفيذ وتشغيل الجامعة المزمع انشاءھا
في مدينة الملك عبدﷲ االقتصادية ابتداء بكلية ريادة األعمال مع جامعة  ،Babsonوجاري حاليا إتمام
اعمال تصميم مبنى الكلية والحصول على التراخيص الالزمة لتنفيذ وتشغيل الكلية خالل عام ٢٠١٥م.


   

 

والمشروع ھو مبادرة مشتركة مع شركة  Lockheed Martinاألمريكية ضمن برنامج التوازن
االقتصادي الذي تشرف عليه وزارة االقتصاد والتخطيط.
• وقعت الشركة عقداً مع شركة الخليج للتدريب والتعليم إليجار أرض مساحتھا  ٢٠،٤٤٥متر مربع في
حي التالة السكني بمدينة الملك عبدﷲ االقتصادية لبناء مدارس نموذجية طاقتھا االستيعابية ٢٥٠٠
طالب وطالبة ويتوقع أن تستغرق عملية البناء سنتين على أن يبدأ التشغيل في عام ٢٠١٧م.
ثامنا ً :الفعاليات والمؤتمرات الدولية
• استضافت مدينة الملك عبدﷲ االقتصادية فعاليات منتدى )سيتي كويست( ٢٠١٤م في دورته الثانية
والذي حمل شعار )ربط المدن الجديدة( بالتعاون مع مؤسسة المدن الجديدة وبمشاركة أكثر من ٢٠٠
مشارك من قادة المدن من اكثر من  ٣٥دولة ،ويعتبر ھذا الحدث ھو األول من نوعه على مستوى
العالم ويعني بمشاريع المدن الجديدة.
• أقامت الشركة ولمدة ثالث ايام متتالية فعاليات يوم المھنة االول في مدينة الملك عبدﷲ االقتصادية
بمشاركة  ٢٥شركة من الصناعات المختلفة داخل المدينة االقتصادية )األدوية ،األغذية ،السياحة
والفندقة ،إدارة الموانئ ،صناعة السيارات وغيرھا( ،وقد شھدت الفعاليات تسجيل  ٢٠الف شاب وشابة
لحضور ھذا الملتقى .
• استضافت مدينة الملك عبدﷲ االقتصادية فعاليات برنامج المشاريع الصغيرة الذي تم تنظيمه بالشراكة
مع صاحب السمو الملكي دوق يورك صاحب برنامج " بتش آت باالس" )،(Pitch@Palace ٢٠١٤
وذلك ضمن برامجھا الستقطاب مشاريع ريادة األعمال إلى المدينة االقتصادية.
تاسعا ً :قرارات وتطورات أخرى
أ( عقدت شركة إعمار المدينة االقتصادية الجمعية العامة العادية التاسعة لھا في يـــوم األثنين ٧
جمادى الثانية ١٤٣٥ھـ الموافق  ٧أبريل ٢٠١٤م وتم من خاللھا الموافقة على القرارات التالية:
-١
-٢
-٣

-٤



الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م.
الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتھي
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م.
الموافقة على بيع أرض صناعية في المنطقة الصناعية الثانية لشركة الرؤيا المميزة
للعقار المحدودة بقيمة ) ٢٩٧٫٢٤٢٫٤٦٠مائتان وسبعة وتسعون مليون ومائتان واثنين
واربعين ألف وأربعمائة وستين ]( وبمساحة إجمالية  ١٫١٠٠٫٨٩٨متر مربع والتي
يشغل عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية االستاذ محمد يوسف محمد
ناغي فيھا منصب رئيس مجلس االدارة.
الموافقة على بيع أرض صناعية في المنطقة الصناعية الثانية لشركة حلواني أخوان
بقيمة ) ٤٤٫٩٢٥٫٠٠٠أربعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف ](

   

 

-٥

-٦

-٧

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥



وبمساحة إجمالية  ١٤٩٫٧٥٠متر مربع ،والتي يشغل عضو مجلس إدارة شركة إعمار
المدينة االقتصادية المھندس عبدالرحمن الرويتع فيھا منصب رئيس مجلس االدارة.
الموافقة على تأجير مبنى رقم  ٣في مركز االعمال لصالح شركة الخطوط السعودية
بعقد مدته  ٢٥سنة وتبلغ مساحته  ١٤،٨١٧متر مربع بسعر  ] ٧٥٠للمتر وتزيد كل
خمس سنوات  ،والتي شغل فيھا عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية
المھندس خالد الملحم فيھا منصب المدير العام.
الموافقة على بيع أرضين صناعية في المنطقة الصناعية الثانية لصالح شركة الخطوط
السعودية بقيمة إجمالية ) ٦،١٥٥،٧٠٠ستة ماليين و مائة وخمسة وخمسون ألف
وسبعمائة ]( وبمساحة  ٢٠،٥١٩متر مربع ،والتي شغل عضو مجلس إدارة شركة
إعمار المدينة االقتصادية المھندس خالد بن عبد( الملحم فيھا منصب المدير العام.
الموافقة على تأجير أرضين صناعية في المنطقة الصناعية االولى لصالح شركة
الخطوط السعودية بعقد مدته  ٢٥سنة وبمساحة إجمالية  ٢٠،٥١٩متر مربع وبدون
مقابل مالي إلنشاء مجمع مركز البيانات الجديد للخطوط السعودية ،والتي شغل عضو
مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية المھندس خالد بن عبد( الملحم فيھا
منصب المدير العام.
الموافقة على تأجير محل تجاري بمساحة  ٩٢٥متر مربع لمدة خمسة سنوات بدون
مقابل لبنك ساب الفتتاح احد فروعه ،والذي يشغل عضو مجلس ادارة شركة إعمار
المدينة االقتصادية المھندس خالد بن عبد( الملحم عضوية مجلس إدارته.
الموافقة على بيع ارض سكنية لعضو مجلس االدارة االستاذ فيصل المبارك بقيمة
) ١٫٧٩٩٫٨٨٨مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون ](
وبمساحة  ٩٩٧متر مربع.
الموافقة على بيع ارض سكنية لعضو مجلس االدارة الدكتور فيصل المبارك بقيمة
) ١٫٨٤٥٫٨٨٨مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون
]( وبمساحة  ١٫٠٢٥متر مربع.
الموافقة على بيع ارض سكنية لعضو مجلس االدارة االستاذ فھد بن عبدالمحسن الرشيد
بقيمة ) ٢٫١٧٠٫٨٨٨مليونين ومائة وسبعون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون ](
ومساحتھا  ١٫٧٥٥متر مربع.
الموافقة على بيع أرض سكنية لعضو مجلس االدارة المھندس خالد بن عبد( الملحم
بقيمة ) ٣٫٧٢٣٫٨٨٨ثالثة ماليين وسبعمائة وثالثة وعشرون الف وثمانمائة وثمانية
وثمانون ]( ومساحتھا  ٢٫٧٢١متر مربع.
الموافقة على بيع ارض سكنية لعضو مجلس االدارة المھندس خالد بن عبد( الملحم
بقيمة ) ٢٫٢٩١٫٨٨٨مليونين ومائتين وواحد وتسعون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون
]( ومساحتھا  ١٫٨٩٤متر مربع.
الموافقة على بيع أرض سكنية لعضو مجلس االدارة االستاذ عبد( صالح عبد( كامل
بقيمة ) ٧٫٩٨٩٫٨٨٨سبعة ماليين وتسعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة وثمانية
وثمانون ]( ومساحتھا ٢٫٦٦٤متر مربع.
الموافقة على بيع أرض سكنية لعضو مجلس االدارة االستاذ عبد( صالح عبد( كامل
بقيمة ) ١٦٫٤٣٩٫٨٨٨ستة عشر مليون وأربعمائة وتسعة وثالثون الف وثمانمائة
وثمانية وثمانون ]( ومساحتھا  ٣٫٣٢٠متر مربع.

   

 

-١٦

-١٧
-١٨
-١٩

الموافقة على بيع فيال سكنية لعضو مجلس االدارة االستاذ فھد بن عبدالمحسن الرشيد
بقيمة  ) ٤٫١٧٨٫٠٧٢أربعة ماليين ومائة وثمانية وسبعون الف واثنين وسبعون ](
ومساحتھا  ١٫٨٠٨متر مربع ،تحت برنامج تملك الموظفين في شركة إعمار المدينة
االقتصادية.
الموافقة على تمديد عقد تيرنر العربية إلدارة المشاريع لمدة سنة إضافية بقيمة  ٢٠مليون
] ،والتي تملك فيھا إعمار العقارية حصة  %٥٠ويمثلھا في مجلس إدارة شركة إعمار
المدينة االقتصادية االستاذ محمد بن علي العبار.
الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة
لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤م وتحديد أتعابه.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م.

ب( عقدت شركة إعمار المدينة االقتصادية الجمعية العامة العادية العاشرة لھا في يـــوم األثنين ٤
شعبان ١٤٣٥ھـ الموافق  ٢يونيو ٢٠١٤م وتم من خاللھا الموافقة على القرارات التالية :
 -١الموافقة على اختيار أعضاء مجلس االدارة في دورته الجديدة التي انطلقت من ٢٦
سبتمبر ٢٠١٤م وتستمر لغاية  ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م  ،وھم على النحو التالي:
• محمد علي العبار ) إمارتي الجنسية(
• عبد( صالح كامل ) سعودي الجنسية(
• فھد بن عبدالمحسن الرشيد )سعودي الجنسية(
• أحمد جمال جاوه ) سعودي الجنسية(
• خالد بن عبد( الملحم ) سعودي الجنسية(
• عبدالرحمن إبراھيم الرويتع ) سعودي الجنسية(
• محمد بن يوسف محمد ناغي ) سعودي الجنسية(
• فيصل بن عبد العزيز محمد المبارك ) سعودي الجنسية(
• عبد( جميل عبد( طيبة ) سعودي الجنسية(
وألول مرة قامت الشركة في ھذه الجمعية باستخدام نظام التصويت االلكتروني للمساھمين عن طريق
خدمات تداوالتي التي تقدمھا السوق المالية السعودية )تداول(.



   

 

ثالثاً :نتائج الشركة المالية:
أ( قوائم الدخل السنوية للسنوات من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م
لفترة االثنى عشر
شھراً المنتھية في
ديسمبر
٣١
٢٠١٠م )مدققة(
ريـال سعودي
باآلالف

لفترة االثنى عشر
شھراً المنتھية في
ديسمبر
٣١
٢٠١١م )مدققة(
ريـال سعودي
باآلالف

لفترة االثنى عشر
شھراً المنتھية في
ديسمبر
٣١
٢٠١٢م )مدققة(
ريـال سعودي
باآلالف

لفترة االثنى عشر
شھراً المنتھية في
ديسمبر
٣١
٢٠١٣م )مدققة(
سعودي
ريـال
باآلالف

اإليرادات

٩٠٫٩٢٨

٤٠٧٫٧٢٤

٥٤٥٫١٨٢

٨٣٣٫٤٥٢

١٫٠٦٤٫٣٤٢

تكلفة اإليرادات

)(١٥٤٫٦٥٢

)(٩٦٫١٠٨

)(٦٦٫٧٢٨

)(١٢٨،٧٨٦

)(٣٣٦٫٦٢٦

)الخسائر(/األرباح اإلجمالية

)(٦٣٫٧٢٤

٣١١٫٦١٦

٤٧٨٫٤٥٤

٧٠٤،٦٦٦

)(٥٢٦٫٣٩٤

)(١٨٦٫٨٣٣

)(٢٥٩،٠٥٦

)(٤٢٢،٧٦٥

٢٫١٣٤

١٩٫٥٧٦

٥٣،٧٨٨

مصاريف تسويق ،عمومية
وإدارية
عمولة محققة من ودائع
بنكية وإيداعات على أساس
مرابحة

٧٢٧٫٧١٦
)(٣٠١٫٦٦٠
١٣٫٨٧٣

أعباء تمويل

-

)(٦٠٫٨٥٥

)(٨٨٫٨٨٣

)(٨٣،٠٦٦

)(٥٤٫٩٥١

إيرادات أخرى

*١٠٫١٢٦

٥٫٠٦٠

٦،٩١٣

**٦٨،٤٣٩

٢٠٫٤٤٤

الزكاة الشرعية

)(٥٫٩٥٥

)(٦٫٠١١

)(٥٫٠٧٣

)(٣١،١١٢

)(٢٦٫٦٠٠

٥٨٣٫٨١٣

٨٢٫٥٥٣

١٨٦،١٤٣

٢٧٣،٣٠٦

٣٧٨٫٨٢٢

-

١

)(٢١

)(٢٤٧

)(٥٨٣٫٨١٣

٨٢٫٥٥٤

١٨٦،١٢٢

٢٧٣،٠٥٩

٠٫٢٢

٠٫٣٢

صافي الدخل قبل حقوق
الملكية غير المسيطرة
حصة حقوق الملكية غير
المسيطرة صافي
صافي )الخسارة( /الدخل
الربح

)الخسارة(/
)ريــال(
* تشمل  ٩٫٣٦٤ألف ريـال أرباح مالية من استبعاد موجودات.
**تشمل  ٥٨،٦٣٥ألف ] أرباح مالية من استبعاد عقارات استثمارية.



٣٧،١٤٤

لفترة االثنى عشر
شھراً المنتھية في
ديسمبر
٣١
٢٠١٤م )مدققة(
سعودي
ريـال
باآلالف

للسھم

   

 

)(٠٫٦٩

٠٫١٠

٨٥٦
٣٧٩٫٦٧٨
٠٫٤٥

جدول يوضح اإليرادات للشركة خالل الـخمسة أعوام الماضية
ب( الميزانية العمومية المرحلية كما في  ٣١ديسمبر للسنوات من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م
٢٠١٠م
ريـال سعودي
باآلالف
الموجودات
المتداولة
الموجودات
الموظفة
إجمالي
الموجودات
المطلوبات
المتداولة
المطلوبات غير
المتداولة
إجمالي حقوق
الملكية
إجمالي المطلوب
و حقوق
الملكية

٢٠١١م
ريـال سعودي
باآلالف

٢٠١٣م
ريـال سعودي
باآلالف

٢٠١٢م
ريـال سعودي
باآلالف

٢٠١٤م
ريـال سعودي
باآلالف

١٫٥٦٣٫٧٩٤

٦٫٠٠٥٫١٣٣

٤٫٨٢٢٫٠٠٣

٤،٤٤٣،٣٥٨

٤٫٣٨٢٫٦٧٨

٧٫٣١٣٫٤٢١

٧٫٧٤١٫٢٠٧

٩،٠٥٥،٨٣٩

٩،٩٠٣،٠٩٣

١١٫٨٢٣٫٤٥٤

٨٫٨٧٧٫٢١٥

١٣٫٧٤٦٫٣٤٠

١٣،٨٧٧،٨٤٢

١٤،٣٤٦،٤٥١

١٦٫٢٠٦٫١٣٢

١٫٤٣٤٫١٩٧

١٫١٢٠٫٦٩٦

٨٦٣٫٩٥٤

٦٨٥،٦٦٥

١٫٦٣٦٫٩٥٣

١٤٥٫١٥٤

٥٫٢٤٥٫٢٤٤

٥٫٤٥٠٫٦٢٨

٥،٨٢٤،٢٢٠

٦٫٣٥٣٫٧٨٦

٧٫٢٩٧٫٨٦٤

٧٫٣٨٠٫٤٠٠

٧،٥٦٣،٢٦٠

٧،٨٣٦،٥٦٦

٨٫٢١٥٫٣٩٣

٨٫٨٧٧٫٢١٥

١٣٫٧٤٦٫٣٤٠

١٣،٨٧٧،٨٤٢

١٤،٣٤٦،٤٥١

١٦٫٢٠٦٫١٣٢

ج( النتائج التشغيلية للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م بالمقارنة مع عام ٢٠١٣م.

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح من التشغيل

٢٠١٣م
ريـال سعودي
باألالف
٨٣٣،٤٥٢
)(١٢٨،٧٨٦
٧٠٤،٦٦٦

مصروفات
الرئيسية
الربح من
الرئيسية

االعمال

)(٤٢٢،٧٦٥

العمليات
٢٨١،٩٠١

٢٠١٤م
ريـال سعودي
باألالف
١٫٠٦٤٫٣٤٢
)(٣٣٦٫٦٢٦
٧٢٧٫٧١٦
)(٣٠١٫٦٦٠
٤٢٦٫٠٥٦

التغييرات
ريـال سعودي
باألالف
٢٣٠٫٨٩٠
٢٠٧٫٨٤٠
٢٣٫٠٥٠

نسبة التغيير%
%٢٨
%١٦١
%٣

)(١٢١٫١٠٥

)%(٢٩

١٤٤٫١٥٥

%٥١

بلغت اإليرادات  ١٫٠٦٤٫٣٤٢ألف ريـال سعودي في عام ٢٠١٤م وفق المعايير والسياسة المحاسبية
الخاصة بتحقيق اإليرادات في الشركة ،وذلك مقابل  ٨٣٣٫٤٥٢ألف ريـال للعام ٢٠١٣م وذلك بارتفاع
قدره  ،%٢٨ويرجع ذلك إلى إكمال إجراءات بيع كامل ارض الميناء الى شركة تطوير الموانئ
باإلضافة الى التغير في التكلفة التقديرية لمشروع سكني.



   

 

وبلغ صافي الربح في عام ٢٠١٤م  ٣٧٩٫٦٧٨ألف ] مقابل  ٢٧٣،٠٥٩ألف ريـال للعام ٢٠١٣م،
بزيادة مقدارھا  %٣٩ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منھا االنخفاض في إجمالي مصاريف السنة الحالية
مقارنة بالسنة السابقة والتي تتضمن خسائر انخفاض في قيمة أصول.
د( قائمة المدفوعات الحكومية لفترة األثنى عشر شھراً المنتھية في  ٣١ديسمبر٢٠١٣م بالمقارنة مع
عام ٢٠١٤م:
الزكاة
ضريبة عقود العمل األجنبية
التأمينات االجتماعية
الرسوم الحكومية )التأشيرات والخروج
والعودة ورخص العمل(
مساھمة مالية في برامج ھيئة المدن االقتصادية



   

 

٢٠١٣م
ريـال سعودي باآلالف
٥٫٥٢٤
٥٫٢١٨
٥٥٢

٢٠١٤م
ريـال سعودي باآلالف
٦٫٢٦٨
٦٫٩٠٩
٥٨٦

٧٫٥٠٠

٧٫٥٠٠

رابعاً :سياسة توزيع األرباح:
تلتزم الشركة بأن يضع مجلس اإلدارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسھم بما يحقق مصالح
المساھمين واطالعھم على ھذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة التي تقر بدورھا األرباح المقترح
توزيعھا وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح سواء النقدية أو أسھم المنحة لمالكي األسھم المسجلين
بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نھاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ،وينص النظام األساسي
للشركة على أن توزع األرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى
بالطريقة التالية:
يتم تجنيب  %١٠من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العادية وقف ھذا
التجنيب متى بلغ ھذا االحتياطي نصف رأس المال.
يجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل  %٥على األقل من رأس المال المدفوع.
يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن  %١٠من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة
والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بھذا الشأن ،ويوزع الباقي بعد ذلك كحصة
إضافية في األرباح.

•
•
•
•

وتجدر اإلشارة إلي أن الشركة ال تتوقع توزيع أرباح على المدى القصير والمتوسط نظراَ لحجم المشروع
والجدول الزمني المتوقع لعمليات تطوير وبناء "مدينة الملك عبد ( االقتصادية" والتي تتطلب استثمارات
ضخمة قد تحد من إمكانية توزيع أرباح على المساھمين على المدى القصير والمتوسط.



   

 

خامسا ً :القروض:
• خالل عام ٢٠١١م حصلت شركة إعمار المدينة االقتصادية على قرض مباشر من وزارة المالية
بقيمة خمسة مليارات ريـال مخصص لتمويل المشاريع األساسية المطلوبة في المدينة ،وسيتم
تسديده خالل عشر سنوات مع فترة اعفاء لثالث سنوات وتحديدا على سبعة أقساط تبدأ في ١
يوليو ٢٠١٥م ،وقد قدمت الشركة ضمانات مقابل القرض عبارة عن رھن مجموعة أراضي
مساحتھا اإلجمالية أربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة عشر الف و أربعمائة وثالث
وعشرون متر مربع.
• خالل عام ٢٠١٤م  ،وقعت الشركة اتفاقية تمويل اسالمية )تمويل مرابحة( بمعدل عائد تجاري
مع بنك ساب بقيمة  ٢مليار ] سعودي ،وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية ابتداءاً من ٣٠
يونيو  ٢٠١٨إلى  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م ،وقد قدمت الشركة ضمانات مقابل التمويل عبارة عن
رھن ألسھم شركة إعمار في شركة تطوير الموانئ باإلضافة إلى سند ألمر بقيمة  ٢٫٥٠٠مليون
] سعودي.
• خالل عام ٢٠١٤م ،وقعت الشركة اتفاقية تمويل اسالمية )تمويل مرابحة( مع بنك اإلنماء بقيمة
 ١٫٢٥٠مليون ] سعودي ،لمدة  ٨سنوات وفترة سماح لمدة  ٣سنوات ،وقد قدمت الشركة
ضمانات مقابل التمويل عبارة عن أراضي حرة في مدينة الملك عبد( االقتصادية باإلضافة إلى
سند ألمر بقيمة  ١٫٢٥٠مليون ] سعودي.



   

 

سادساً :مجلس اإلدارة:
أ( تكوين مجلس اإلدارة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
حسب المادة ) (١٦من النظام االساسي للشركة ،فإن عدد أعضاء مجلس االدارة  ٩أعضاء ،وھو ما
يتوافق مع البند )أ( من المادة ) (١٢من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية،١
وحيث انتھت عضوية أعضاء مجلس االدارة للدورة السابقة في ٢٠١٤/٩/٢٥م ،وذلك إلكمالھم مدة
ثالث سنوات من تاريخ تعيين للدورة السابقة ،٢وبناءاً عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي
بدأت في ٢٠١٤/٩/٢٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية ،وجميعھم أعضاء غير تنفيذين ومستقلين )ماعدا
منصب العضو المنتدب فھو منصب تنفيذي(  ،وفيما يلي أعضاء المجلس وتصنيف عضويتھم وفقا ً
لمعايير حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية ،وكذلك الشركات المساھمة التي اليزالون
يتولون عضويتھا.
عضو مجلس اإلدارة

مستقل/تنفيذي /الشركات السعودية المساھمة األخرى
التي يشارك في مجلس إدارتھا
غير تنفيذي

األستاذ /محمد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

األستاذ /عبد ' كامل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

معالي المھندس /خالد الملحم
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

المھندس /عبد الرحمن الرويتع
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

األستاذ /أحمد بن جمال جاوه
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /محمد بن يوسف ناغي
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /فھد بن عبد المحسن الرشيد
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
الدكتور/فيصل المبارك
عضو مجلس اإلدارة
المھندس /عبد' طيبه
عضو مجلس اإلدارة
* شركات غير مدرجة في سوق األسھم السعودية.

ال توجد
شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و
الزراعة والعقارات واعمال المقاوالت – بنك
الجزيرة – شركة أمالك العالمية للتطوير
والتمويل العقاري*  -شركة أم القرى للتنمية
واالعمار*
البنك السعودي البريطاني– شركة إسمنت
الرياض* -شركة صناعات العيسى *
شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و
الزراعة والعقارات واعمال المقاوالت –
المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق -شركة
حلواني اخوان – شركة الخزامى لإلدارة* -
شركة جدوى لالستثمار*  -شركة أمالك
العالمية للتطوير*  -شركة صناعات العيسى*

غير تنفيذي

ال توجد

غير تنفيذي

ال توجد

تنفيذي

شركة تطوير الموانئ* -شركة تموين الخطوط
السعودية -شركة زيوت بترومين*

مستقل

ال توجد

مستقل

ال توجد

 ١نص المادة )-١٢أ(  :أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،على أن ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن أحد عشر.
٢المادة )-١٦أ( من النظام االساسي للشركة تنص على مدة انتھاء دورة المجلس ثالث سنوات ميالدية.


   

 

ب( اجتماعات مجلس اإلدارة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م:
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام المالي ٢٠١٤م على النحو التالي:

األستاذ /محمد العبار
األستاذ /عبد ( كامل
المھندس/

معالي
الملحم
المھندس/عبدالرحمن
الرويتع
األستاذ /أحمد
جاوه
األستاذ /محمد ناغي

خالد

األستاذ /فھد الرشيد
الدكتور /فيصل المبارك
المھندس /عبد( طيبه

١٤٣٥/٦/٦ھـ
 ٧ابريل ٢٠١٤م

١٤٣٥/٧/٢٦ھـ
 ٢٦مايو٢٠١٤م

١٤٣٥/١١/٢٧ھــ
 ٢٢سبتمبر٢٠١٤م

١٤٣٥/١٢/١٤ھـ
 ٩ديسمبر ٢٠١٤م





X

























X















X























X

ومن الجدول يتضح أن مجلس االدارة قد عقد ثالث اجتماعات في الدورة الماضية واجتماع وحيد في
الدورة الجديدة التي ابتدأت في  ٢٦سبتمبر ٢٠١٤م ولمدة ثالث سنوات ميالدية.
ج -لجان مجلس اإلدارة:
في إطار حوكمة الشركة ينبثق عن مجلس اإلدارة اللجان الرئيسية التالية :اللجنة التنفيذية ،ولجنة
المراجعة ،ولجنة الترشيحات والمكافآت.
-١اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح صالحيات ھذه اللجنة من قبل مجلس االدارة الذي
اوكل لھا مسؤوليات متعددة منھا :االشراف على تنفيذ االستراتيجية الشاملة للشركة ،وضع الميزانيات
الخاصة بالشركة ،مسؤولية مراقبة االداء العملي والمالي للشركة ورفع التقارير إلى مجلس االدارة
عن االمور المالية واالستراتيجية وما يتصل بھما ،وتضم ھذه اللجنة االعضاء التالية اسمائھم:



   

 

المنصب
رئيسا ً
عضواً
عضواً
عضواً

االسم
المھندس /عبد الرحمن الرويتع
معالي المھندس /خالد الملحم
األستاذ /فھد الرشيد
المھندس /عبد( طيبه

وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل العام المالي ٢٠١٤م ،وكانت على النحو التالي:
١٤٣٥/٦/٦ھـ
 ٧ابريل ٢٠١٤م
١٤٣٥/٦/٢١ھـ
 ٢٢ابريل ٢٠١٤م
١٤٣٥/٧/٢٦ھـ
 ٢٦مايو ٢٠١٤م
١٤٣٥/١١/٢٧ھـ
 ٢٢سبتمبر ٢٠١٤م
١٤٣٥/١٢/١٤ھـ
 ٩اكتوبر ٢٠١٤م
١٤٣٦/٢/٢٩ھـ
 ٢٢ديسمبر ٢٠١٤م

عبدالرحمن الرويتع

خالد الملحم

فھد الرشيد

عبد( طيبة

















































ومن الجدول يتضح ان اللجنة قد عقدت اربع اجتماعات في الدورة الماضية واجتماعين في الدورة الجديدة
التي انطلقت في  ٢٦سبتمبر ٢٠١٤م ،علما ً ان اعضاء اللجنة لم يتغيروا وظلوا كما ھم.
 -٢لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء منھم عضوين من مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وعضو ثالث
من خارج مجلس اإلدارة مختص في الشئون المالية والمحاسبية ،وتشمل مھام ھذه اللجنة دراسة نظام
الرقابة الداخلية واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتھا
في تنفيذ األعمال التي حددھا مجلس اإلدارة .وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ
اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيھا .كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية للجمعية
العامة بتعيين مراجعي الحسابات القانونيين وفصلھم وتحديد أتعابھم والتأكد من استقالليتھم ومتابعة
أعمالھم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع القانوني ،وكذلك دراسة مالحظاته على
القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنھا مع دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضھا
على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنھا .كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية
المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنھا و تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المھمة
والخطوات التي اتخذتھا إدارة الشركة لمراقبة ومواجھة ھذه المخاطر .ويوضح الجدول التالي أسماء
أعضاء اللجنة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م:
االسم
معالي المھندس /خالد الملحم
الدكتور /فيصل المبارك
األستاذ /عالء الجابري


   

 

المنصب
رئيسا ً
عضواً
عضواً

وقد عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في العام المالي ٢٠١٤م ،وكانت على النحو التالي:
١٤٣٥/٤/٢٢ھـ
 ٢٣فبراير ٢٠١٤م
١٤٣٥/٦/١٥ھـ
 ١٦ابريل ٢٠١٤م
١٤٣٥/٩/١٧ھـ
 ١٥يوليو ٢٠١٤م
١٤٣٦/٢/٢٩ھـ
 ٢٢ديسمبر ٢٠١٤م

خالد الملحم

فيصل المبارك

عالء الجابري

























من الجدول يتضح أن لجنة المراجعة قد عقدت ثالث اجتماعات لھا في الدورة الماضية واجتماع وحيد في
الدورة الجديدة التي انطلقت في  ٢٦سبتمبر ٢٠١٤م  ،علما ً ان جميع االعضاء لم يتغيروا.
 -٣لجنة الترشيحات و المكافآت:
تم تفعيل لجنة الترشيحات و المكافآت في عام ٢٠١٠م ،وتتكون اللجنة من عضوين غير تنفيذيين و
عضو مستقل من مجلس اإلدارة.
وتشمل مھام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية
المجلس وفقا ً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة
مخلة بالشرف واألمانة ،وكذلك المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة
لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في
ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
كما تتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة ھيكل وتشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن
التغييرات التي يمكن إجراؤھا ،وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح
معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة .كما تقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء
المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى،
وكذلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى
عند وضع ھذه السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء .وأخيراً إعداد التقارير الدورية والسنوية عن
أعمال اللجنة وتقرير اإلفصاح السنوي حسب النظام وتقديمھا لمجلس اإلدارة .ويوضح الجدول التالي
أسماء أعضاء اللجنة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م:
االسم
األستاذ /أحمد جاوه
األستاذ /محمد ناغي
األستاذ /عبد( طيبه



   

 

المنصب
رئيسا ً
عضواً
عضواً

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالث اجتماعات لھا خالل العام المالي ٢٠١٤م وكانت على
النحو التالي:
 ١٧جمادى األولى ١٤٣٥ھـ
 ١٩مارس ٢٠١٤م
 ٢٦رجب ١٤٣٥ھـ
 ٢٦مايو ٢٠١٤م
 ٢١صفر ١٤٣٦ھـ
 ١٤ديسمبر ٢٠١٤م

احمد جاوه


محمد ناغي
X

عبد( طيبه














من الجدول يتضح ان لجنة الترشيحات والمكافآت عقدت اجتماعين لھا في الدورة الماضية واجتماع وحيد
في الدورة الجديدة التي انطلقت في  ٢٦سبتمبر ٢٠١٤م ،علما ً ان جميع أعضاء اللجنة لم يتغيروا.
د -وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و أزواجھم و أوالدھم القصر في أسھم الشركة:
العضو



ملكية األقارب مقدار التغيير من
األسھم المملوكة في االسھم المملوكة في
الدرجة ٢٠١٤/١/١م حتى
من
٢٠١٤/١٢/ ٣١م
٢٠١٤/١/١م
٢٠١٤/١٢/٣١م
األولى

األستاذ /محمد العبار

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ال يوجد

صفر

األستاذ /عبد ( كامل

١٫٠٠٠

١٫٠٠٠

ال يوجد

صفر

معالي المھندس /خالد الملحم
المھندس/عبدالرحمن
الرويتع

١٠٫١٥٣

١٠٫١٥٣

ال يوجد

صفر

١٢٥٫٠٠٠

١٢٥٫٠٠٠

ال يوجد

صفر

األستاذ /أحمد جاوه

٣٫٠٠١٫٠٠٠

١٫٠٠٠

ال يوجد

٣٫٠٠٠٫٠٠٠-

األستاذ /محمد ناغي

٥٫٧٨١٫٩١٥

٥٫٧٨١٫٩١٥

ال يوجد

صفر

األستاذ /فھد الرشيد

٤٫٠٠٠

٩٤٫٠٠٠

ال يوجد

٩٠٫٠٠٠

الدكتور /فيصل المبارك

١٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

ال يوجد

٢٫٠٠٠

األستاذ /عبد( طيبه

١٫٠٠٠

١٫٠٠٠

ال يوجد

صفر

   

 

ھـ -وصف لمصلحة كبار التنفيذيين و أزواجھم و أوالدھم القصر في أسھم الشركة:
االسم

المنصب

العضو المنتدب
االستاذ /فھد
والرئيس
الرشيد
التنفيذي
االستاذ /أحمد نائب الرئيس
التنفيذي
لنجاوي
الرئيس التنفيذي
االستاذ /ريان
لعمليات المنطقة
قطب
الصناعية
الرئيس التنفيذي
للتشغيل
االستاذ/
رمزي الصلح والتطوير
التجاري
االستاذ /فيصل
المدير المالي
فاروقي
الرئيس التنفيذي
االستاذ/
لتطوير العقار
تشالرز بيل
السكني
الدكتور عصام سكرتير مجلس
االدارة
سمباوا

األسھم المملوكة األسھم المملوكة
في
في ٢٠١٤/١/١م
٢٠١٤/١٢/٣١م

مقدار التغيير من
ملكية األقارب من ٢٠١٤/١/١م حتى
الدرجة األولى
٢٠١٤/١٢/٣١م

٤٫٠٠٠

٩٤٫٠٠٠

ال يوجد

٩٠٫٠٠٠

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

و -بيان بملكية أكبر مساھمين في الشركة:
المساھم

األسھم المملوكة

النسبة

شركة دايم الحديثة

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

%١٧٫٦٥

شركة ام اي رويال كابيتال

٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠

%٩٫٤

شركة إعمار الشرق األوسط

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

%٥٫٩

شركة ام اي ھولدينجز

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

%٥٫٩

شركة ام اي استراتيجيك انفسمنتس

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

%٥٫٩

شركة ام اي بارتنرز

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠

%٥٫٤



   

 

د -التقييم السنوي لمجلس اإلدارة :
تعزيزاً لمبادئ الحوكمة ،فقد قامت الشركة خالل عام ٢٠١٤/٢٠١٣م بعمل تقييم ألداء مجلس اإلدارة
حيث قام سكرتير مجلس االدارة الدكتور عصام سمباوه بعمل تقييم ألداء مجلس االدارة بغرض تحديد
نقاط القوة والضعف في المجلس وفقا ً لمتطلبات الحوكمة ،وذلك من خالل استمارة مسح تضمنت عدد من
االسئلة المتعلقة بأداء المجلس ككل و أداء أعضاء المجلس كل على حدة وتم تعبئتھا من قبل جميع أعضاء
ً
والمكافآت ،من
مجلس االدارة ،وتم إجراء التحليالت الالزمة وتم عرض النتائج على لجنة الترشيحات
أجل استمرار تطوير ممارسات الحوكمة في الشركة بما يتناسق مع أفضل الممارسات العالمية حضر عدد
من أعضاء المجلس دورة تدريبية في مجال الحوكمة.



   

 

سابعاً :معامالت مع الجھات ذات العالقة
بلغت المعامالت مع الجھات ذات العالقة )٩٩٧٫٤٢٢الف ]( .وال توجد عقود للشركة توجد بھا
مصلحة جوھرية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو أي شخص ذي
عالقة بأي منھم.
العمليات ذات العالقة

الجھات ذات العالقة

البيان

مبيعات لشركة شقيقة

شركة تطوير الموانئ

بيع أرض

٧٦٠،٠٠٠

مشتريات من شركة شقيقة

شركة تطوير الموانئ

مشتريات  /مدفوعات

٧٩٫٣٢٧

مبيعات لشركة يمتلك فيھا
محمد
احد اعضاء مجلس االدارة
المتحدة
حصة مؤثرة

يوسف

ناغي

) ٢٠١٤باألالف(

١٣٣٫٦٥٩

بيع ارض صناعية

معامالت مع شركة شقيقة

اعمار العقارية

مصروفات زيارة استشاري من
شركة اعمار العقارية

معامالت مع أعضاء مجلس
االدارة

عبد' صالح كامل

بيع أرض

٦
٢٤٫٤٣٠
٩٩٧٫٤٢٢

المجموع

ثامناً :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
بين النظام األساسي للشركة المكافآت المحددة ألعضاء مجلس اإلدارة ،وقد قامت الشركة بدفع مبلغ
) ٢٫٥٢٥٫٠٠٠ريـال( كرواتب وبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة.
كما أن الشركة قامت بدفع مبلغ ) (] ٢٢٫٩١٣٫٠٥٩كرواتب وبدالت لكبار التنفيذيين بالشركة بما فيھم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي .ويوضح الجدول التالي تفصيالَ لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و لرواتب
ستة من كبار التنفيذيين بالشركة بما فيھم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورؤساء
الشركات التابعة.
البيان
الرواتب و التعويضات
البدالت
المكافآت الدورية السنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شھري أو سنوي
المجموع



   

 

أعضاء المجلس
التنفيذيين و غير
التنفيذيين
١٫٨٠٠٫٠٠٠
٧٢٥٫٠٠٠
-

التنفيذيين الذين تلقوا
أعلى المكافآت و
التعويضات
١٠٫٩١٣٫٠٥٩
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
-

-

-

٢٫٥٢٥٫٠٠٠

٢٢٫٩١٣٫٠٥٩

تاسعا ً :الھيكل اإلداري للشركة:
نظرا لتوسع أعمال الشركة والبدء في نشاطات الشركات التابعة الموضحة في ھذا التقرير ،فقد قامت
الشركة بإعادة ھيكلتھا وتم اضافة منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ككل ،ورئيس تنفيذي ومدير
مالي لكل شركة من الشركات التابعة والتي يحمل كل منھا مسؤولية تطوير أو تشغيل قطاعات مختلفة في
المدينة بحيث تدار مجموعة الشركات تحت شركة إعمار المدينة االقتصادية بصورة مستقلة ولكن متناسقة
مع توجھات الشركة ومصالح تطوير المدينة.
كما قامت المجموعة باستقطاب عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية المتميزة للمساھمة في العمل وفق
متطلبات المرحلة المقبلة السيما بعد دخول المدينة حيز التشغيل وكثافة عمليات التطوير ،وقد قامت
الشركة خالل العام ٢٠١٤م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيھا.
وتعزيزاً لتطبيق توجھھا االستراتيجي الرامي إلى توطين الكوادر البشرية وبھدف إعداد المديرين وتأھيل
جيل جديد من قادة المستقبل ،فقد قامت الشركة خالل عام ٢٠١٤/٢٠١٣م بتوظيف  ١٣متدربا ً سعوديا ً
حديثي التخرج وإلحاقھم للعمل باإلدارة العامة للشركة وتأھيلھم وتدريبھم تدريبا ً مكثفا ً ومتخصصا ً )حسب
طبيعة الوظيفة التي يشغلونھا( لمدة تصل إلى  ٢٤شھراً من خالل برنامج )المتدربين االداريين -
 .( Management Trainee Programكما وافق مجلس االدارة على تمديد برامج متخصصة في
دعم الموظفين للحصول على اراضي سكنية ومنازل في مدينة الملك عبد( االقتصادية عبر تقسيط يصل
الى  ٢٠سنة وبدون فوائد ،وذلك لمساعدتھم في استقرار الموظفين وأسرھم في المدينة.
كما ان الشركة قد شھدت خالل العام ٢٠١٤م انتقال جميع طاقم الموظفين الى المبنى الجديد المخصص
للشركة كمقر رئيسي وھو المبنى رقم  ١في منطقة خليج االعمال في قرية البيلسان داخل مدينة الملك
عبدﷲ االقتصادية ،وتم تخصيص الطوابق رقم  ٦،٧،٨لموظفي الشركة.
كما أقامت الشركة احتفالين خاصين بالموظفين بما جرت عليه العادة ،األول كان عبارة عن حفل تكريم
سنوي يتم من خالله تكريم الموظفين المميزين ،وكذلك من اتموا خمس سنوات متتالية في الشركة ،بينما
كان الحفل الثاني عبارة عن إفطار جماعي في شھر رمضان المبارك.



   

 

عاشراً :الشركات التابعة:
تملك الشركة حصص مختلفة في ستة شركات تابعة ھي:
 (١شركة "تطوير الموانئ" شركة مساھمة مغلقة ومقرھا مدينة الملك عبد( االقتصادية ،وتعنى
الشركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار ميناء الملك عبد( وتقديم
وتنفيذ جميع الخدمات الالزمة لتشغيل الميناء ومرافقه الضرورية ،وقد قام الشركاء في شركة
تطوير الموانئ بالموافقة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في  ٥رمضان ١٤٣٥ھـ
الموافق  ٣يوليو ٢٠١٤م ،على زيادة راس المال إلى  ] ٥٫٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠سعودي )خمسة
مليارات ومائتين و عشرة ماليين ] سعودي( ،بحيث تصبح حصة إعمار المدينة االقتصادية
ھي  ] ٢٫٦٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠سعودي )اثنين مليار وستمائة وخمسة ماليين ] سعودي( ،أي ما
يعادل  %٥٠من رأس مال شركة تطوير الموانئ ،وحصة شركة ھوتا لألعمال البحرية
 ] ٢٫٦٠٤٫٩٤٠٫٠٠٠سعودي )اثنين مليار وستمائة واربعة ماليين واربعمائة واربعة وتسعون
الف ] سعودي( أي ما يعادل  %٤٩٫٩٩من رأس المال .وبذلك تكون أسھم شركة تطوير
الموانئ  ٥٢١مليون سھم ،تبلغ حصة إعمار المدينة االقتصادية منھا  ٢٦٠٫٥مليون سھم .
 (٢شركة "استثمارات المدن االقتصادية القابضة" وتملك فيھا شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة
مقدارھا  %٩٩والحصة المتبقية لشريك حيث يبلغ رأس مالھا خمسمائة ألف ريـال سعودي
ومقرھا "مدينة الملك عبد( االقتصادية" وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء
الحصص في الشركات القائمة ،وخالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م ،ساھمت الشركة
بمبلغ  ١٫٦٠٥مليون ريـال سعودي كرأس مال إضافي في ھذه الشركة.
 (٣شركة "تطوير المناطق الصناعية المحدودة" تملك فيھا شركة إعمار المدينة االقتصادية حصة
مقدارھا  %١وشركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارھا  %٩٨والحصة
المتبقية لشريك ،حيث يبلغ رأس مالھا خمسمائة ألف ريـال سعودي ومقرھا "مدينة الملك عبد(
االقتصادية" وتعنى بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات للمناطق والمدن
الصناعية ومناطق المستودعات والتخزين.
 (٤شركة "تطوير عقارات المدن االقتصادية" شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرھا مدينة الملك
عبد( االقتصادية ،ويبلغ راس مالھا  ٥٠٠الف ] ،تملك فيھا شركة إعمار المدينة االقتصادية
حصة مقدارھا  %١وشركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارھا  %٩٨والحصة
المتبقية لشريك ،وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار األراضي
والعقارات والمدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والمالعب الرياضية ومحطات القطارات
بماقي ذلك األراضي لصالح الشركة.
" (٥الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية" شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرھا مدينة
الملك عبد( االقتصادية ،ويبلغ راس مالھا  ٥٠٠الف ] ،تملك فيھا شركة إعمار المدينة
االقتصادية حصة مقدارھا  %١وشركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارھا
 %٩٨والحصة المتبقية لشريك ،وتعني بإنشاء وادارة وتطوير وتشغيل وتأجير واستئجار وتقديم


   

 

الخدمات المختلفة لمختلف انواع العقارات والمجمعات التجارية والسكنية واالدارية في المدن
االقتصادية.
 (٦شركة "إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية" شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرھا مدينة
الملك عبد( االقتصادية ،ويبلغ راس مالھا  ٥٠٠الف ] ،تملك فيھا شركة "إعمار المدينة
االقتصادية" حصة مقدارھا  %١وشركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارھا
 %٩٨والحصة المتبقية لشريك ،وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير
واستئجار االراضي والعقارات لمختلف االغراض السكنية والتجارية في المدن االقتصادية لصالح
الشركة وانشاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف انواعھا بما فيھا الفنادق والمنتجعات
والمرافق والمدارس والمستشفيات والمالعب الرياضية في المدن االقتصادية وذلك على سبيل
المثال ال الحصر.



   

 

عشر :حوكمة الشركات:
أحد
ً
تحرص إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة واختيار أفضل
الممارسات بما يخدم مصالح مساھميھا ويحمي حقوق ذوي المصلحة ،وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار المدينة االقتصادية خالل العام ٢٠١٠م الئحة حوكمة شركة إعمار المدينة االقتصادية،
المستندة إلى الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن ھيئة السوق المالية
بموجب القرار  ٢٠٠٦-٢١٢-١بتاريخ  ١٢نوفمبر لعام ٢٠٠٦م بناء على نظام السوق المالية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م ٣٠/بتاريخ ١٤٢٤-٦-٢ھـ والمعدلة بقرار مجلس ھيئة السوق المالية رقم -١٠-١
 ٢٠١٠بتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠ھـ الموافق ٢٠١٠/٣/ ١٦م ،وتلتزم الشركة بكل ما ورد في الئحة حكومتھا،
إال أنھا لم تتمكن من تنفيذ بعض أحكام الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وفقا ً لما يلي:
 (١تنص الفقرة )ب( من المادة السادسة من الباب الثاني )حقوق المساھمين والجمعية العامة( على
وجوب إتباع أسلوب التصويت التراكمي الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة ،ولكن
الشركة لم تدرجه في الئحة الحوكمة المعتمدة لھا حيث أن الجمعية العامة العادية تراعي دائما
حقوق المساھمين وتفتح باب الترشيح للكل وتراعي دائما اختيار عضو مجلس إدارة يحظى بثقة
األغلبية وباإلضافة إلى ذلك فإن النظام األساسي للشركة ال ينص على التصويت التراكمي.
 (٢تنص الفقرة )د( من المادة السادسة من الباب الثاني )حقوق التصويت( على وجوب إفصاح
المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرھم في
سياساتھم في التصويت وتصويتھم الفعلي في تقاريرھم السنوية ،وكذلك اإلفصاح عن كيفية
التعامل مع أي تضارب جوھري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة
باستثماراتھم ،ولم تتمكن الشركة من تنفيذ ذلك ،حيث لم يقم أي من األشخاص ذوي الصفة
االعتبارية بإفادة الشركة عن تقاريرھم السنوية أو اإلفصاح عن سياستھم في التصويت.
 (٣تنص الفقرة )د( من المادة الثانية عشرة من الباب الرابع )تكوين مجلس اإلدارة( ،على حظر
الجمع بين وظيفة رئيس مجلس اإلدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير
العام ،ولكن الشركة لم تدرج ھذا النص في الئحة الحوكمة المعتمدة لھا ،وترى الشركة عدم
وجوب ذلك ،وأن األفضل للشركة ومساھميھا أن يترك ھذا الخيار لمجلس اإلدارة لتقريره وفقا ً
لالحتياجات المرحلية التي يطلبھا موقف الشركة ،وعلى الرغم من ھذا فإن مجلس اإلدارة الحالي
يفصل وال يجمع بين وظيفتي رئيس المجلس ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو
المدير العام.
وانطالقا من مبدأ االلتزام بمتطلبات المادة ) (٤٣من قواعد االدراج والتسجيل ،والتي تلزم الشركة
باإلفصاح عما ورد بھذه المادة في تقريرھا السنوي لمجلس االدارة ،بجانب تقديم إقرارات من
المجلس حول ما ال ينطبق أو االقرارات األخرى التي تطلبھا الفقرة ) (٢٢من ذات المادة من
الشركة المساھمة المدرجة ،عليه يقر المجلس بما يلي:
 (١تؤكد الشركة أنھا لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا ،أو تضمنھم في أي
قرض مع الغير.


   

 

 (٢ال يوجد في الشركة حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين
وأزواجھم وأوالدھم القصر سواء في أسھم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركات التابعة
لشركة "إعمار المدينة االقتصادية".
 (٣ال توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل لألسھم ،وال حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ،أو
حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة خالل السنة المالية ٢٠١٤م.
 (٤تؤكد الشركة بأنھا لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين أو التنفيذيين بالشركة أو
موظفيھا تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح.
 (٥تؤكد الشركة أنه لم يتم إجراء أي تعديل جوھري على سجالت حساباتھا ،وأنھا تلتزم بالمعايير
المحاسبية الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،كما ال توجد أي مالحظات جوھرية
من المحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة أو سجالتھا المحاسبية أو القوائم المالية المعتمدة لھا
للعام ٢٠١٤م ،وال يوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول ھذه القوائم.
 (٦تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتھا من
خالل التقارير الدورية التي يتم رفعھا من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة المراجعة
السنوية ،باإلضافة الى التقرير السنوي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية .وفي ضوء ما تمت
دراسته تبين عدم وجدود أي قصور جوھري في انظمة الرقابة وسالمتھا يقتضي االفصاح عنه و
تعتبر اللجنة بأن ھذه الدورة للرقابة الداخلية تعكس فعالية اجراءات الرقابة الداخلية الى حد بعيد.
وحددت اللجنة بعض الجوانب التي تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر
حسب ما رفعته لمجلس االدارة وبناء عليه قامت االدارة التنفيذية في الشركة بوضع خطة لتحسين
االجراءات التي يجب تطويرھا حسب تقييم لجنة المراجعة وستقوم اللجنة بمتابعة العمل بھذه
الخطة خالل العام المقبل ٢٠١٥م لضمان التزام االدارة بخطة العمل المتفق عليھا.
 (٧تؤكد الشركة بأن مجلس اإلدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة
حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية والمساھمين ،ويشمل
ذلك إساءة استخدام اصول الشركة ومرافقھا ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع
األشخاص ذوي العالقة.
 (٨تؤكد الشركة بأنھا لم تستقبل أي بالغ عن المصلحة في األسھم ذات األحقية في التصويت تعود
ألشخاص )عدا أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين و أزواجھم و أوالدھم القصر(.
 (٩تؤكد الشركة بأنه ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة
لالسترداد.
 (١٠تؤكد الشركة بأنه ال يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم
أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.
 (١١تؤكد الشركة بأنه يوجد عقد تم توقيعه وتوجد فيه مصلحة جوھرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة
وھو رئيس مجلس االدارة من خالل العقد المبرم بين الشركة وشركة تيرنر لالستشارات الھندسية
حيث تملك مجموعة أعمار العقارية حصة كبيرة من رأس مال شركة تيرنر .عدا ذلك ال توجد
عقود تم توقيعھا فيھا مصلحة جوھرية.
 (١٢تؤكد الشركة بأنه ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة.



   

 

جدول يوضح مستوى االلتزام بلوائح الحوكمة التي طبقت والتي لم تطبق في عام ٢٠١٣م :
عدد
رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات
البنود
١
الثالثة :الحقوق العامة للمساھمين
الرابعة :تسھيل ممارسة المساھمين لحقوقھم وحصولھم على ٢
المعلومات
١٠
الخامسة :حقوق المساھمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
٤
السادسة :حقوق التصويت
٢
السابعة :حقوق المساھمين في أرباح األسھم
١
الثامنة :السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
٧
التاسعة :اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
١٧
العاشرة :الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة
٨
الحادية عشر :مسؤوليات مجلس اإلدارة
٩
الثانية عشرة :تكوين مجلس اإلدارة
٣
الثالثة عشرة :لجان مجلس اإلدارة واستقالليتھا
١١
الرابعة عشرة :لجنة المراجعة
٨
الخامسة عشر :لجنة الترشيحات والمكافآت
٤
السادسة عشرة :اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال
١
السابعة عشرة :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
٣
الثامنة عشرة :تعارض المصالح في مجلس اإلدارة
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اثنا عشر :الزكاة والمدفوعات الحكومية:
قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية حتى نھاية سنة ٢٠١٣م وحصلت على شھادات الزكاة المقيدة .
أصدرت المصلحة الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٨م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات
ضرائب مقتطعة بمبلغ  ٩٠٫٤مليون ] سعودي باإلضافة إلى غرامة التأخير .ھذه القضية تحت النظر
من قبل لجنة االستئناف العليا والتي طلبت بعض المستندات اإلضافية والتي قدمت بواسطة الشركة .امتثاال
إلجراءات االستئناف دون االعتراف بالمسئولية ،قدمت الشركة ضمان بنكي ودفعت فروقات الضرائب
المستقطعة .أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارھا المؤيد لمصلحة الزكاة والدخل ،وستقوم الشركة
باالستئناف ضد لجنة االستئناف العليا لدى ديوان المظالم .وترى الشركة أنه في ظل مراجعة عادلة
للربوط الزكوية ،قد تكون نتيجة المراجعة لصالحھا .ولم يتم تكوين مخصص مقابل التزام الزكاة اإلضافي
وضريبة االستقطاع في ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
أصدرت المصلحة الربط الزكوي للسنوات المنتھية في ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١١م وطالبت بزكاة إضافية
وفروقات ضرائب مقتطعة وغرامة تأخير بمبلغ  ٦٤٫٧مليون ] سعودي .قامت الشركة باالعتراض
على ھذا الربط وقدمت مستندات مؤيدة لالعتراض .ترى الشركة أنه في ظل مراجعة عادلة للربوط
الزكوية للسنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م ،قد تكون نتيجة معظم البنود تحت االعتراض لصالحھا .وعليه
قامت الشركة بعمل مخصص جزئي بمبلغ  ٢٦٫٦مليون ] سعودي خالل ٢٠١٤م .
أنھت شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة وشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة وضعھا
الزكوي حتى سنة ٢٠١١م وقدمت إقرارھا الزكوي لسنة ٢٠١٢م وحصلت على شھادة الزكاة غير
المقيدة .إن الشركة بصدد تقديم اإلقرار الزكوي لعام ٢٠١٣م.
تأسست شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية
وشركة تطوير عقارات المدن االقتصادية خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م كما أنھا غير
خاضعة للزكاة ،ومع ذلك فإن تسجيل ھذه الشركات لدى مصلحة الزكاة والدخل قيد اإلجراء.



   

 

ثالثة عشر :حقوق المساھمين والجمعية العامة وتسھيل ممارسة حقوقھم وحصولھم على
المعلومات:
لقد تضمن النظام األساسي للشركة والئحة حوكمتھا اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة
جميع المساھمين لحقوقھم النظامية التي منھا:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

الحق في الحصول على األرباح التي يتقرر توزيعھا.
الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
حق حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتھا والتصويت على قراراتھا.
حق التصرف في األسھم.
حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس االدارة.
حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يعارض نظام السوق المالية
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
وموقع الشركة اإللكتروني وموقع تداول واألخبار الصحفية وذلك في تطبيق نشر المعلومات للمساھمين
دون تمييز بينھم )ملحق :١االعالنات التي تم نشرھا على موقع تداول خالل العام ٢٠١٤م(.
ومن جھتھا فقد عقدت الشركة في السنة المالية ٢٠١٤م اجتماعا ً للجمعية العامة حيث كان االجتماع
)جمعية عادية( وذلك يـــوم األثنين  ٧جمادى الثانية ١٤٣٥ھـ الموافق  ٧أبريل ٢٠١٤م  ،ونؤكد بأن
الشركة لم تتلق من المحاسب القانوني كي بي إم جي ) (KPMGأي طلب بانعقاد الجمعية العامة خالل
السنة المالية المنتھية في ٢٠١٤م ولم يتم انعقادھا ،كما نؤكد بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساھمين يملكون
 %٥من رأس المال أو أكثر طلبا ً بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتھية ٢٠١٤م ولم يتم
انعقادھا.
وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتھا العامة العادية ومكانھا وجدول أعمالھا قبل الموعد
المحدد بخمسة وعشرين يوماً ،ونشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في موقع تداول وفي صحيفة
المدينة وكذلك في الصحيفة الرسمية أم القرى .وقد وضح اإلعالن القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية
العامة للمساھمين وإجراءات التصويت ،ولقد اتيحت الفرصة لجميع المساھمين 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 عليھم .علما ً أنه لم يتقدم اي
مساھم يملك  %٥أو اكثر من أسھم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية
العامة عند إعداده.
و تؤكد الشركة بأنھا تجنبت وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساھم لحقه في التصويت ،كما
أنھا قامت بالتحقق من وكاالت المساھمين الذين حضروا من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير
موظفي الشركة .وإدراكا ً من الشركة ألھمية التواصل مع المساھمين فقد استمرت في:
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(٢
(٣
(٤
(٥

نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٤م على موقع تداول وذلك
وفقا للمدة التي حددھا النظام.
نشر التقارير ربع سنوية المتعلقة بآخر مستجدات المشاريع في مدينة الملك عبد( االقتصادية
على موقع تداول.
االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتھا ھيئة السوق المالية والمعلومات الجوھرية التي ينبغي أن
تتضمنھا ومواعيد نشرھا.
إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات اإلفصاح والنموذج االسترشادي المعد من قبل ھيئة
السوق المالية.
تحديث موقع الشركة ) (www.kaec.netعلى شبكة اإلنترنت وتحميله بالمعلومات الالزمة
التي تعكس نشاط الشركة وأخبارھا ونتائجھا المالية بصفة دورية.

كما عقدت الشركة في يـــوم األثنين  ٤شعبان ١٤٣٥ھـ الموافق  ٢يونيو ٢٠١٤م اجتماع الجمعية العامة
العادية العاشرة لھا ،وتم من خاللھا انتخاب أعضاء مجلس االدارة للدورة الجديدة والتي ابتدأت في ٢٦
سبتمبر ٢٠١٤م وتستمر لمدة ثالث سنوات ميالدية وتنتھي في  ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م.
وكانت الشركة قد أعلنت عن فتح باب الترشيح قبل موعد الجمعية شھرين من موعد انعقاد الجمعية ،وقد
أوضحت القواعد التي تحكم عملية الترشيح وتركت الباب مفتوحا ً للجميع بالترشح لمدة اسبوعين كاملين.
كما أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتھا العامة العادية ومكانھا وجدول أعمالھا قبل الموعد المحدد بخمسة
وعشرين يوماً ،ونشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في موقع تداول وفي صحيفة المدينة وكذلك في
الصحيفة الرسمية أم القرى .وقد وضح اإلعالن القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة للمساھمين
وإجراءات التصويت ،ولقد اتيحت الفرصة لجميع المساھمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود
جدول األعمال .السيما وان الشركة استخدمت وألول مرة نظام التصويت االلكتروني عبر السوق المالية
السعودية )تداول(.

أربعة عشر :المخاطر المستقبلية:
كما ھو الحال في المشاريع االستراتيجية العمالقة ،فإن بناء مدينة متكاملة قد ينطوي على العديد من
المخاطر .لذا تقوم الشركة بالتشاور مع بيوت الخبرة من وقت آلخر للتأكد من دقة االفتراضات
والدراسات واالعتماد على أفضل الممارسات في النشاطات التي تعمل الشركة بھا.
قامت الشركة بتحديد تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة والتي تمثل تحديات قد تواجھھا
ويكون لھا تأثير على أداءھا أو على برامج تطوير المدينة وأھمھا:
ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع.
انخفاض المبيعات بسبب تباطؤ اقتصادي في المملكة نتيجة لھبوط اسعار النفط.
توفر التمويل الالزم لبعض المشاريع.
توفر الكوادر البشرية المؤھلة إلدارة المشروع واالحتفاظ بھا.

•
•
•
•


   

 

• قدرة المقاولين على تنفيذ اعمال البناء واإلنشاء وفق الجدول الزمني المطلوب.
• تفعيل االنظمة كما نص عليھا تنظيم ھيئة المدن االقتصادية.
وتقوم الشركة برصد وتقييم ھذه المخاطر والتعامل معھا بشكل مستمر من خالل متابعتھا بشكل دوري و
رفعھا لمجلس االدارة.

خمسة عشر :الغرامات:
تلقت الشركة مخالفة وغرامة مالية من ھيئة السوق المالية في عام ٢٠١٤م مقدارھا  ١٠الف ] ،وذلك
بسبب نشر إعالن دعوة للجمعية العامة العادية على موقع تداول في أقل من ساعتين قبل افتتاح السوق.

ستة عشر :اإلقرارات:
تقر شركة إعمار المدينة االقتصادية بما يلي:
 (١أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 (٢أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ،ونفذ بفاعلية.
 (٣أنه ال يوجد أي شكك يذكرفي قدرة شركة إعمار المدينة االقتصادية على مواصلة نشاطھا.
و' الموفق،،،
مجلس ادارة شركة إعمار المدينة االقتصادية.



   

 

الملحق١
االعالنات التي تم نشرھا على موقع تداول خالل العام ٢٠١٤م
العنوان
تعلن إعمار المدينة اإلقتصادية النتائج المالية األولية للفترة
)المنتھية في ) ٢٠١٣-١٢-٣١اثنا عشر شھراً
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن آخر تطورات مشاريعھا
في مدينة الملك عبد( االقتصادية
تعلن إعمار المدينة االقتصادية النتائج المالية السنوية
المنتھية في ٢٠١٣-١٢-٣١
تدعو إعمار المدينة االقتصادية مساھميھا إلى حضور
اجتماع الجمعية العامة العادية
تعلن شركة إعمار المدينة االقتصادية عن إضافة بنود
الجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
تدعو إعمار المدينة االقتصادية مساھميھا إلى حضور
اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول() اعالن
)تذكيري
تعلن إعمار المدينة االقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة
العادية التاسعة
تعلن شركة إعمار المدينة االقتصادية عن فتح باب الترشيح
لمجلس ادارتھا للدورة الجديدة
تعلن إعمار المدينة االقتصادية النتائج المالية األولية للفترة
)المنتھية في ) ٢٠١٤-٠٣-٣١ثالثة اشھر
تدعو إعمار المدينة االقتصادية مساھميھا إلى حضور
)اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن آخر تطورات مشاريعھا
في مدينة الملك عبد( االقتصادية
تعلن شركة اعمار المدينة االقتصادية عن بدء التصويت
االلكتروني الجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة
تدعو إعمار المدينة االقتصادية مساھميھا إلى حضور
اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول()اعالن
)تذكيري
تعلن إعمار المدينة االقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة
العادية
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن تعيين مستشار مالي
إلدارة االكتتاب في أسھم حقوق األولوية
إعالن إلحاقي من إعمار المدينة االقتصادية بخصوص تعيين
مستشار مالي إلدارة االكتتاب في أسھم حقوق األولوية
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن تعديل حصتھا في شركة
تطوير الموانئ
تعلن إعمار المدينة االقتصادية النتائج المالية األولية للفترة
)المنتھية في ) ٢٠١٤-٠٦-٣٠ستة اشھر
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن آخر تطورات مشاريعھا
في مدينة الملك عبد( االقتصادية
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن حصولھا على مرابحة


   

 

التاريخ /الوقت
17:57:13

) 2014-01-19 (1435-03-18

09:41:19

) 2014-01-23 (1435-03-22

15:52:06

) 2014-02-25 (1435-04-25

09:08:18

) 2014-03-11 (1435-05-10

15:48:41

) 2014-03-17 (1435-05-16

08:15:08

) 2014-04-06 (1435-06-06

09:57:38

) 2014-04-08 (1435-06-08

16:06:19

) 2014-04-08 (1435-06-08

08:55:31

) 2014-04-21 (1435-06-21

10:05:11

) 2014-05-01 (1435-07-02

09:07:24

) 2014-05-05 (1435-07-06

08:14:32

) 2014-05-25 (1435-07-26

08:20:45

) 2014-06-01 (1435-08-03

08:13:37

) 2014-06-03 (1435-08-05

08:07:31

) 2014-06-15 (1435-08-17

08:57:42

) 2014-06-15 (1435-08-17

09:28:31

) 2014-07-06 (1435-09-09

16:28:50

) 2014-07-20 (1435-09-23

15:48:21

) 2014-08-03 (1435-10-07

08:41:38

) 2014-09-24 (1435-11-29

تعلن شركة إعمار المدينة االقتصادية عن اعادة انتخاب
رئيس مجلس اإلدارة وإعادة تشكيل لجان المجلس
تعلن إعمار المدينة االقتصادية النتائج المالية األولية للفترة
)المنتھية في ) ٢٠١٤-٠٩-٣٠تسعة اشھر
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن آخر تطورات مشاريعھا
في مدينة الملك عبد( االقتصادية
تعلن إعمار المدينة االقتصادية عن حصولھا على تمويل
مرابحة
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