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تقـريـر مجلـس اإلدارة

مقدمة

الســيدات والســـادة المـسـاهـمـــون في شــركة إعمار المدينة االقتصادية المحترمين.

الســام عليكــم ورحمة الله وبركاته.

يســر مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة أن يضــع بيــن أيديكم التقرير الســنوي لمجلــس اإلدارة للعام المالي
المنتهــي فــي  31ديســمبر 2017م ،وذلــك لمناقشــته ومــن ثــم الموافقــة عليه مــن قبل الجمعية العامة للمســاهمين
حســب النظــام ،والــذي يتضمــن كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة ،وكلمــة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ويســتعرض أداء
الشــركة وإنجازاتهــا خــال الســنة الماليــة المنصرمــة ،باإلضافــة إلى القوائــم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحســابات
القانونــي للســنة الماليــة المنتهية في 2017/12/31م.

واف حول آليات حوكمة الشــركة واإلفصاحــات ذات العالقة بمجلس
بجانــب ذلــك فــإن التقريــر يحتــوي علــى ملخـ ٍـص ٍ
اإلدارة ولجانــه وكبــار التنفيذييــن والعقــود والمعامــات مــع األطــراف ذات العالقة ،كمــا يتضمن إقرارات المجلس.

وانطالقــاَ مــن حــرص مجلــس اإلدارة علــى الشــفافية واإلفصــاح المســتمر وفــق األنظمــة الصــادرة عن الجهــات المعنية
والممارســات المحليــة والعالميــة فــي هــذا الشــأن ،يأتــي هــذا التقريــر متوافقــا مــع المــادة التســعين من الئحــة حوكمة
الشــركة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي 13فبرايــر 2017م ،والمــادة الخامســة والســتين مــن قواعد طرح
األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1439/04/09هـــ الموافق
2017/12/ 27م.
نبذة عن نشــاط الشــركة وتاريخها

تأسســت شــركة «إعمار المدينة االقتصادية» شــركة مســاهمة عامة ســعودية بموجب القرار الوزاري رقم  2533الصادر بتاريخ الثالث من رمضان
1427هـ الموافق الســادس والعشــرون من ســبتمبر 2006م.
وقد تم إدراجها في الســوق المالية الســعودية في تاريخ  7أكتوبر 2006م ،ويبلغ رأس مال الشــركة المســجل  8.5مليار ريال ســعودي ُموزعة
على  850مليون ســهم ،وذلك بقيمة اســمية قدرها  10رياالت لكل ســهم ،وقد طرحت الشــركة  %30من إجمالي أســهمها لالكتتاب العام
وســجلت رقمــا قياســياً فــي عــدد المكتتبيــن تجــاوز  10مليون مكتتب.
وتــزاول الشــركة أعمالهــا فــي مجــال تطويــر األراضــي والعقــارات فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصــة أو فــي غيرها بما في ذلــك عمليات تطوير
البنيــات األساســية ،وترويــج وتســويق وبيــع قطــع األراضــي المملوكــة للشــركة بخدمــات للتطويــر أو لتمليكهــا للغير ،وإيجــار األراضي وعمليات
التطويــر للمبانــي والوحــدات الســكنية أو بنــاء منشــآت علــى األراضــي للغيــر وتطويــر مناطــق اقتصاديــة وموانئ بحرية ،وأي نشــاطات أخرى الزمة
لتحقيق أغراض الشــركة.
وتضطلــع الشــركة بتطويــر وتنفيــذ «مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة» الواقعــة علــى بعــد  90كيلومتــر شــمال مدينة جدة على ســاحل البحر
األحمــر .وتتولــى «هيئــة المــدن االقتصاديــة» ،التــي تمــت الموافقــة علــى تنظيمهــا بموجــب األمر الملكي رقم (أ 19/بتاريخ العاشــر من شــهر
ربيــع األول لعــام 1431هــ) ،اإلشــراف الكامــل علــى المــدن االقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا في توطين رأس المال الوطني واســتقطاب
االســتثمارات األجنبيــة ،وأهــداف خطــط التنمية فــي المملكة.
ويعتبــر مشــروع «مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة» أحــد أهــم وأكبــر المشــاريع االقتصاديــة التــي يديرها القطاع الخاص على مســتوى العالم،
ويقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مركــز األعمــال في مدينة الملــك عبدالله االقتصادية.
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فــي الســنوات العشــر األولــى مــن تأسيســها ،تمكنــت الشــركة مــن إرســاء دعائــم اقتصاديــة متينــة تتمثل في البنى التحتيــة والميناء والوادي
الصناعــي واســتقطاب الشــركات والســكان وتقديــم الخدمــات المناســبة لهــم ،وتخلــل ذلــك أيضاً ترســيخ النموذج المالــي لتطوير المدينة
االقتصاديــة ،وتدعيــم مــاءة الشــركة الماليــة وتطويــر تدفقاتها النقدية.
كمــا اســتطاعت الشــركة اثبــات دورهــا كأحــد المحــركات التنمويــة واالقتصاديــة فــي البــاد تناغماً مع رؤية الســعودية 2030م فــي تفعيل توجه
الحكومــة الرشــيدة فــي خصخصــة المشــاريع التنمويــة والشــراكات مــع القطــاع الخاص في قطاعــات حيوية متعددة.
وال تــزال تمضــي شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة قدمــاً فــي تطويــر مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة وفق خطة اســتراتيجية هدفها خلق
بيئــة مزدهــرة وتنميــة مســتدامة ،واعتمــدت فيهــا علــى االســتثمار بشــكل مكثــف فــي البنــى التحتية والخدمات األساســية الضرورية وأهمها
المينــاء والمنطقــة الصناعيــة الســتقطاب المســتثمرين مــن شــركات ومصانــع ومنشــآت تجاريــة وخدميــة إلــى المدينة االقتصاديــة ،مما يحفز
انتقــال الســكان إلــى المدينــة االقتصاديــة ومــن خــال ذلــك نمــو الطلــب علــى منتجات الشــركة العقاريــة والخدمية المختلفة ،وترتكــز تلك الخطة
االســتراتيجية فــي المرحلــة الحاليــة علــى المحاور التالية:
	.1مواصلــة عمليــات التطويــر والبنــاء فــي المدينــة االقتصاديــة مــع التركيــز علــى المينــاء والــوادي الصناعي باعتبارهمــا عنصري الجذب األكثر
أهميــة للمســتثمرين فــي المدينــة االقتصاديــة والمحفزيــن الرئيســيين للحركــة العمرانية.
	.2مواصلــة العمــل علــى اســتقطاب الشــركات والمصانــع والمنشــآت التجاريــة إلــى المدينــة والتــي تــؤدي بدورها إلى إيجــاد فرص عمل جديدة
داخــل المدينــة ،ومــن ثــم حــث الطلــب على المنتجــات العقارية والخدمات.
	.3توفيــر العديــد مــن المنتجــات الســكنية التــي تتــاءم مــع كافــة شــرائح المجتمــع وفئــات الدخــل المختلفــة  -بما في ذلك ذوي الدخل المتوســط
والمحــدود  -وذلــك عــن طريــق التطويــر المباشــر مــن قبــل الشــركة أو التطويــر من خالل مســتثمرين عقاريين.
	.4تطوير قطاع السياحة والترفيه في المدينة االقتصادية بشكل يتماشى مع احتياجات الفئات المختلفة في المملكة ،بهدف زيادة االيرادات
واألرباح التشغيلية المكررة ،وزيادة عدد الزوار للمدينة االقتصادية مما سيساهم في رفع الطلب على المنتجات السكنية المختلفة.
	.5احتضــان وتنظيــم الفعاليــات الدوليــة والمحليــة ،بمــا فــي ذلــك الفعاليــات الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة الحكوميــة ومنتديات القطاع
الخــاص ،ممــا يثــري الحــراك الثقافــي والمجتمعــي فــي المدينــة وينمــي من حجــم الطلب على منتجاتهــا المختلفة.
	.6احتضــان واســتقطاب رواد األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وحثهــا علــى النمــو ،ممــا يســرع من عجلــة النمو االقتصادي في
المدينــة ،ويزيــد مــن عــدد قاطنيهــا وزوارها ويرفع من مســتوى خدماتها.
	.7تطويــر الخطــط واالســتراتيجيات المختلفــة للتوســع فــي قطاعــي التعليــم والصحــة واســتقطاب المؤسســات المختصة لالســتثمار فيها.
	.8تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الموقــع الجغرافــي لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ووقوعهــا مــا بين مكة المكرمــة والمدينة المنورة،
والمرتبطــة بينهــم عبــر قطــار الحرميــن ،بجانــب الموقــع المطل علــى البحر األحمر.
	.9تنويــع قاعــدة المنتجــات العقاريــة التــي تقدمهــا الشــركة عــن طريــق طــرح األراضــي الصناعية والســكنية للبيع والتأجير بشــكل محدد بهدف
تســريع عجلــة التطويــر فــي المدينــة وتوفيــر كميــة إضافيــة من الســيولة النقدية الالزمــة لتطوير المدينة.
	.10المضــي قدمــاً فــي الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مــع القطاعيــن الخــاص والحكومي في بعض المشــاريع العمالقــة الضرورية لدعم
وتســريع بنــاء وتطويــر المدينة االقتصادية.
	.11مراعــاة الطــرق المثلــى إلدارة وتشــغيل المدينــة االقتصاديــة وتقديــم الخدمــات للمســتثمرين والقاطنين بأســعار مالئمة.
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ونتيجــة الســتمرارنا فــي هــذه االســتراتيجية واصلنــا العمــل فــي دفــع عجلــة التطويــر فــي المدينة االقتصاديــة التي تعتبر النطــاق الجغرافي الوحيد
لنشــاطات الشــركة ،وباتــت اآلن نابضــة بمينــاء عالمــي يعمــل علــى مــدار الســاعة ،وأصبــح أســرع مينــاء من حيــث النمو في العالــم وبمصانع عالمية
فــي مجــاالت متعــددة ،ســاهمت فــي وضــع مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة كأحــد أهم مراكز الشــحن والخدمات اللوجســتية في العالم.
بجانــب مشــاريع ســكنية تخــدم جميــع فئــات المجتمــع ،ومشــاريع مميــزة للتعليــم ،ككليــة االميــر محمد بن ســلمان إلدارة األعمــال ،وبنية تحتية
متكاملــة وخدمــات ضيافــة وترفيــه مميــزة تخدم الســاكنين والزائرين.
وقد قامت الشــركة خالل العام باالســتمرار في تســليم الوحدات الســكنية التي تم االنتهاء منها في مخططات الواحة والشــروق والمروج
وابــراج المارينــا والشــاطئ فــي البيلســان باإلضافــة إلــى األراضــي الســكنية فــي مخططــات التالة والشــاطئ ،كما وقعــت عقود خاصة بأراض
صناعيــة مــع العديــد مــن الشــركات الرائــدة في الصناعة والخدمات اللوجســتية.
واســتضافت العديــد مــن االحتفــاالت والمناســبات الترفيهيــة بالتعاون مــع هيئة الترفيه.
قــرارات وتطورات أخرى

عددا من القرارات المهمة في مســار الشــركة وكانت على النحو التالي:
شــهد العام 2017
ً

قــرارات الجمعية العامة

الجمعيــة العامــة غير العادية الخامســة
عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخامســة لهــا فــي ي ـ ــوم األثنين  27رجب 1438ه ـ الموافق  24أبريل 2017م
وتــم مــن خاللهــا الموافقة علــى القرارات التالية:
	.1الموافقــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهــي في  31ديســمبر 2016م.
	.2الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة عــن العــام المالــي المنتهي في  31ديســمبر 2016م.
	.3الموافقــة علــى تقريــر مراقــب الحســابات عــن العــام المالــي المنتهي في  31ديســمبر 2016م.
	.4الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي تجديــد عقــد إيجــار مكاتــب فــي منطقة الوادي الصناعي مع شــركة تطوير
الموانــئ التــي يشــغل فيهــا كل مــن عضــو مجلــس إدارة المجموعــة معالــي المهنــدس خالــد الملحــم والرئيس التنفيــذي والعضو المنتدب
ســعادة األســتاذ فهــد الرشــيد ونائــب الرئيــس التنفيــذي األســتاذ أحمــد لنجــاوي عضويــة مجلــس اإلدارة ،بقيمة  850ريال للمتــر ،والترخيص به
لعام قادم ،علماً بأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغ ( 2,106,320مليونان ومائة وســتة آالف وثالث مائة وعشــرون) ريال ســعودي
الــذي يشــمل اإليجــار وفواتيــر الخدمــات و المرافــق ومبلــغ التأميــن المســترد عن كل اإليجارات.
	.5الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار تطويــري لمدة  25ســنة بدأت من ســبتمبر 2014م ألرض
صناعيــة بمنطقــة الــوادي الصناعــي مســاحتها  106.100متــر مربــع مــع مجموعــة دلــة التجاريــة والتي يديرها ســعادة األســتاذ عبد الله صالح
كامــل نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علمــاً بــأن قيمــة المعامالت للعام الســابق بلغــت ( 1,167,100مليون ومائة
وســبعة وســتون ألف ومائة) ريال ســعودي تشــمل اإليجار وفواتير الخدمات.
	.6الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار لمــدة  20ســنة بــدأت من يناير 2012م ألرض صناعية لشــركة
الخطوط الســعودية للتموين ،والتي يشــغل فيها كل من األســتاذ فهد بن عبدالمحســن الرشــيد و األســتاذ عبدالله بن جميل طيبة عضوية
مجلــس إدارة ،والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علمــاً بــأن قيمــة المعامــات للعــام الســابق بلغت ( 1.047.603مليون و ســبعة وأربعون ألف وســت
مائــة و ثالثــة) ريــال ســعودي كرســوم إيجار وخدمات وفواتيــر منتفعات.
	.7الموافقة على المعامالت التجارية والعقود المتمثلة في االستمرار بعقد إيجار لمدة  20سنة بدأت من سبتمبر 2013م ألرض صناعية لشركة
زيوت بترومين ،والتي يشغل فيها االستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضوية مجلس اإلدارة ،والترخيص به لعام قادم ،علماً بأن قيمة
المعامالت للعام السابق بلغت مبلغ ( 1.351.777مليون وثالثمائة وواحد وخمسون ألف و سبعمائة و سبعة و سبعون) ريال سعودي
كرسوم إيجار وخدمات .العقد تم توقيعه قبل سنتين مع شركة البحر األحمر وتم تحويله خالل عام 2016م لشركة زيوت بترومين.
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	.8الموافقة على المعامالت التجارية والعقود المتمثلة في االستمرار بعقد إيجار لمدة  15سنة بدأت من سبتمبر 2014م ألرض صناعية
لشركة نمارق ،والتي يملك فيها عضو مجلس اإلدارة االستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة  %80والترخيص به لعام قادم ،علماً بأن قيمة
المعامالت للعام السابق بلغت ( 1,374,000مليون وثالث مائة وأربعة وسبعون ألف) ريال سعودي كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
	.9الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد بيــع أرض صناعيــة فــي عام 2012م لشــركة ســقالة للتجارة ،شــركة مملوكة
من شــقيق عضو مجلس إدارة شــركة إعمار األســتاذ محمد يوســف ناغي ،بمبلغ ( 25,000,000خمســة وعشــرون مليون) ريال ســعودي،
والترخيــص للعــام القــادم علــى تقديــم الخدمــات ،علمــاً بــأن قيمــة المعامــات للعــام الســابق بلغت ( 31,250واحــد وثالثون ألف ومائتان و
خمســون) ريال ســعودي كرســوم خدمات.
	.10الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد بيــع أرض صناعيــة فــي عــام 2012م لمســتودع ســقالة لألدوية  -فرع من
شــركة ســقالة للتجارة المملوكة من شــقيق عضو مجلس إدارة شــركة إعمار المدينة االقتصادية األســتاذ محمد يوســف ناغي ،بمبلغ
( 14,605,000أربعــة عشــر مليــون وســتمائة وخمســة آالف) ريــال ســعودي ،والترخيــص للعــام المقبــل علــى تقديم الخدمــات ،علماً بأن قيمة
المعامالت للعام الســابق بلغت ( 2,161,850مليونان ومائة وواحد وســتون ألف وثمانمائة وخمســون) ريال ســعودي مقابل رســوم توصيل
خدمات حســب العقد.
	.11الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد إيجــار لمــدة  20ســنة بــدأت من فبراير 2016م ألرض صناعية لشــركة ســقالة
فارما لألدوية  -فرع من شــركة ســقالة للتجارة المملوكة من شــقيق عضو مجلس إدارة شــركة إعمار المدينة االقتصادية األســتاذ محمد
يوســف ناغــي ،والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علمــاً بــأن قيمــة المعامــات للعام الســابق بلغت ( 464,769أربعمائة وأربعة وســتون ألف وســبعمائة
وتســعة وســتون) ريال ســعودي تشــمل اإليجار ورســوم الخدمات.
	.12الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة المتمثلــة فــي تعديــل بقيمــة ( 350,497ثــاث مائة وخمســون ألف وأربعمائة وســبعة وتســعون) ريال
ســعودي على عقد خدمات انشــائية وكهربائية مع شــركة ناغي لألعمال البحرية التي يشــغل االســتاذ محمد يوســف ناغي عضوية مجلس
إدارتهــا ،والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علمــاً بــأن قيمــة المعامــات للعــام الســابق بلغت ( 2,094,772مليونان وأربعة وتســعون ألف وســبعمائة
واثنان وســبعون) ريال ســعودي مقابل تنفيذ أعمال حســب العقد.
	.13الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد خدمــات إنشــائية وكهربائيــة بــدأت في نوفمبر 2015م والتعديــل على العقد
في ســبتمبر 2016م مع شــركة ناغي لألعمال البحرية التي يشــغل االســتاذ محمد يوســف ناغي عضوية مجلس إدارتها ،بحيث أصبحت كامل
قيمة العقد ( 975,960تســعمائة وخمســة وســبعون ألف و تســعمائة وســتون) ريال ســعودي والترخيص به لعام قادم.
	.14الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد تنفيــذ أعمــال بنيــة تحتيــة داخــل مخطط المــروج ( )GC5ابتداء من أكتوبر
2016م بمبلــغ ( 32,500,000اثنــان و ثالثــون مليــون وخمســمائة ألــف) ريــال ســعودي مــع تعديــل علــى العقــد بقيمة ( 2,597,125مليونان
وخمســمائة وســبعة وتســعون ألف ومائة وخمســة و عشــرون) ريال ســعودي ،مع الشــركة العربية لقطع الغيار والصيانة ،التي يملك فيها
عضــو مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد بــن يوســف ناغــي حصــة  ،%80والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علما بــأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت
( 3,250,000ثالثة ماليين ومائتان وخمســون ألف) ريال ســعودي مقابل دفعة مقدمة حســب شــروط العقد.
	.15الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد تنفيــذ أعمــال بنيــة تحتيــة داخــل مخطط المــروج ( )TH3ابتداء من يناير 2017م
بمبلــغ ( 18,800,000ثمانيــة عشــر مليــون وثمــان مائــة ألــف) ريــال ســعودي مــع الشــركة العربيــة لقطــع الغيار والصيانة ،التي يملــك فيها عضو
مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد بــن يوســف ناغــي حصــة  ،%80والترخيــص به لعام قادم.
	.16الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي ترخيــص مســبق للعــام القــادم لشــراء مواد خام من شــركة تطويــر الموانئ التي
يشــغل فيهــا كل مــن عضــو مجلــس إدارة المجموعــة معالــي المهنــدس خالــد الملحــم والرئيــس التنفيذي والعضو المنتدب ســعادة األســتاذ
فهد الرشــيد و نائب الرئيس التنفيذي االســتاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس اإلدارة ،بســعر عشــرة رياالت للمتر المكعب .تســتخدم هذه
المــواد فــي أعمــال القطــع والــردم فــي مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ومتطلبات تصريف االمطار والســيول ،وتتوقع الشــركة أن تشــتري
مــا يســاوي  10مليــون متــر مكعــب مــن هذه المواد خــال العامين القادمين.
	.17الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد خدمات استشــارية حســب الطلب بين الشــركة وشــركة تيرنر لالستشــارات
الهندســية ،التــي تملــك شــركة إعمــار العقاريــة التــي يــرأس مجلــس إدارتهــا ســعادة األســتاذ محمــد العبار حصة كبيــرة  ،والترخيص به لعام
قادم ،علماً بأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت ( 27,717,198ســبعة وعشــرون مليون وســبعمائة وســبعة عشــر ألف ومائة وثمانية
وتســعون) ريال ســعودي مقابل فواتير خدمات عن الســنوات الســابقة.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

قــرارات وتطورات أخرى تتمة

	.18الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي توريــد شاشــات تلفزيونيــة من شــركة يوســف ناغي المتحدة التــي يملك فيها
عضــو مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد بــن يوســف ناغــي حصــة  ،%20والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علماً بــأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت
( 114,483مائة وأربعة عشــر ألف وأربعمائة وثالثة وثمانون) ريال ســعودي مقابل توريد شاشــات تلفزيونية باألســعار التجارية الســائدة.

	.19الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار بــدون مقابــل لمحــل تجاري بمســاحة  925متر مربع لمدة
 5ســنوات بــدأت مــن فبرايــر 2013م لبنــك ســاب ،والــذي يشــغل عضــو مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينة االقتصادية معالــي المهندس خالد
بــن عبداللــه الملحــم عضويــة مجلــس إدارتــه ،والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علمــاً بــأن قيمــة المعامالت للعام الســابق بلغت ( 391,580ثالث مائة
وواحد وتســعون ألف وخمســمائة وثمانون) ريال ســعودي عبارة عن رســوم خدمات.
	.20الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار لمحــل تجــاري بمســاحة  146متر مربع بمبنى الســاحل ()1
لمــدة  5ســنوات بــدأت مــن أبريــل 2013م لشــركة لينــا لألغذيــة الخفيفــة والتــي يمتلــك حصــة  %80فيهــا أقربــاء من الدرجة األولــى لعضو مجلس
اإلدارة معالــي المهنــدس خالــد بــن عبداللــه الملحــم ،والترخيــص بــه لعــام قــادم ،علمــاً بــأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت 99,000
(تســعة وتســعون ألف) ريال ســعودي بدل رســوم إيجار وخدمات.
	.21الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد إدارة وخدمــات لمــدة  10ســنوات بــدأت من يناير 2013م مع شــركة الخزامى
لــإدارة التــي يشــغل االســتاذ عبــد الرحمــن الرويتــع عضويــة مجلــس اإلدارة فيهــا ،والترخيــص بــه لعــام قادم ،علماً بأن قيمــة المعامالت للعام
الســابق بلغت ( 2,145,996مليونان ومائة وخمســة وأربعون ألف وتســعمائة وســتة وتســعون) ريال ســعودي لقاء نســبة من العوائد كرســوم
إدارية وتســويقية ونســبة من األرباح التشــغيلية كعوائد تحفيزية حســب شــروط العقد.
	.22الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد إدارة وخدمــات لمــدة  5ســنوات بــدأت مــن نوفمبر 2016م عبر أحد الشــركات
التابعــة إلعمــار المدينــة االقتصاديــة (شــركة إدارة وتشــغيل عقــارات المــدن االقتصاديــة المحــدودة) لتشــغيل مبنى الشــقق الفندقية (The
 )Viewsمــع شــركة الخزامــى لــإدارة التــي يشــغل األســتاذ عبــد الرحمــن الرويتــع عضويــة مجلــس اإلدارة فيها ،والترخيص بــه لعام قادم ،لقاء
نســبة من العوائد كرســوم إدارية و تســويقية و نســبة من األرباح التشــغيلية كعوائد تحفيزية.
	.23الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي ترخيــص مســبق للعــام القــادم الســتمرار تقديــم خدمــات لشــركة حلوانــي إخــوان،
التــي يشــغل االســتاذ عبــد الرحمــن الرويتــع عضويــة مجلــس اإلدارة فيهــا ،والتــي ســبق وأن اشــترت أرض صناعيــة فــي العــام 2013م و قــد
بلغــت قيمــة المعامــات للعــام الســابق ( 37,145ســبعة وثالثــون ألــف ومائــة وخمســة وأربعــون) ريــال ســعودي عبــارة عــن رســوم خدمات
حســب العقد.
	.24الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي اســتمرار بعقــد إيجــار مكاتــب تجارية لمدة  5ســنوات بــدأت من نوفمبر 2014م
مــع مؤسســة عــكاظ للصحافــة والنشــر التــي يــرأس مجلــس إدارتهــا األســتاذ عبــد اللــه صالح كامــل ،والترخيص به لعام قــادم ،علماً بأن قيمة
المعامالت للعام الســابق بلغت ( 426,600أربعمائة وســتة و عشــرون ألف وســتمائة) ريال ســعودي بدل إيجار و رســوم خدمات و مبلغ
تأمين مســترد.
	.25الموافقــة علــى اختيــار مراقــب الحســابات إرنســت ويونــغ مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنة المراجعــة لمراجعة القوائم الماليــة للعام المالي
2017م وتحديــد أتعابه.
	.26الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالي المنتهي في  31ديســمبر 2016م.
	.27الموافقــة علــى تعديــل النظــام األســاس للشــركة وذلــك بمــا يتفــق مــع نظــام الشــركات الجديد ونموذج رقم ( )4الصــادر بالقرار الوزاري رقم
( )18379وتاريــخ 1437/06/01هـ.
	.28الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة واعتمــاد تحديــث قواعــد اختيــار أعضائهــا وتحديــد مهامهــا ،وضوابط عملها ومكافــآت أعضائها للدورة
الحاليــة (2017م 2020-م) علمــا بــأن المرشــحين هــم معالــي المهنــدس خالــد الملحــم (عضــو مجلــس إدارة مســتقل) ،الدكتــور فيصل المبارك
(عضو مجلس إدارة مســتقل) ،األســتاذ عالء الجابري (عضو خارجي ذو خبرة بالشــؤون المالية و المحاســبية).
	.29الموافقــة علــى صــرف مبلــغ ( 3,462,466ثالثــة مالييــن و أربعمائــة واثنيــن وســتين ألــف و أربعمائة وســتة وســتين) ريال ســعودي كمكافآت
وتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم وإدارتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة للفتــرة مــن  1ينايــر 2016م وحتى  31ديســمبر 2016م.
وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية
الســعودية (تــداول) وفتحــت بــاب التصويــت للمســاهمين لمــدة  5ايام قبل موعــد الجمعية.

38

مدينة الملك عبد الله االقتصادية  -التقرير السنوي 2017

الجمعيــة العامــة العادية الثالثة عشــر
عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة عشــر لهــا فــي ي ـ ــوم األثنيــن  5محرم 1439هـ الموافق  25ســبتمبر 2017م
وتــم مــن خاللهــا الموافقة علــى القرار التالي:
انتخــاب الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــا لطريقــة التصويــت التراكمــي مــن بيــن المتقدمين بترشــيح أنفســهم لعضويــة مجلس اإلدارة حيث
أقــرت الجمعيــة العامــة اختيــار الســادة التاليــة أســمائهم لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الجديــدة التــي تبدأ فــي 2017/09/26م ،وتنتهي في
2020/09/25م ،لمــدة  3ســنوات ميالديــة ،وهــم علــى النحو التالي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		
معالــي األســتاذ محمــد بــن علــي العبــار
		
األســتاذ عبد الله بن صالح كامل
معالــي المهنــدس خالــد بــن عبداللــه الملحــم
		
المهنــدس عبدالرحمــن إبراهيــم الرويتــع
			
األســتاذ احمد جمال جاوه
		
األســتاذ فهد بن عبد المحســن الرشــيد
			
األســتاذ عبداللــه جميــل طيبــة
		
معالي األســتاذ ســعود صالح الصالح
		
األســتاذ جمال بن ماجد بن ثنيه

رئيــس مجلس اإلدارة
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة

وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية
الســعودية (تــداول) وفتحــت بــاب التصويــت للمســاهمين لمــدة  5أيام قبل موعــد الجمعية.
الجمعيــة العامــة العادية الرابعة عشــر
عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة عشــر لهــا فــي يــوم الخميــس  3ربيع الثاني 1439هـ الموافق  21ديســمبر
2017م ،وتــم مــن خاللهــا الموافقــة علــى القرارات التالية:
	.1الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود التــي ســتتم مــع شــركة رووف ( )Roveالمتمثلــة فــي توقيــع عقد إدارة وخدمات لمدة  20ســنة
وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة إعمــار العقاريــة والتــي يــرأس مجلــس إدارتها ســعادة األســتاذ محمد العبــار رئيس مجلس اإلدارة في
الشــركة ،باإلضافة لعضوية ســعادة األســتاذ أحمد جمال جاوه وســعادة األســتاذ جمال بن ثنية في مجلس إدارة الشــركتين ،والترخيص به
لعام قادم ،لتشــغيل فندق في مدينة الملك عبد الله االقتصادية ،لقاء نســبة  %1.75من العوائد كرســوم إدارية وتســويقية ونســبة تتراوح
مــا بيــن ( )%8-%0مــن األربــاح التشــغيلية كعوائــد تحفيزيــة حســب شــروط العقــد ،علمــاً بــأن االختيــار تم بعد اجتياز جميع إجــراءات المناقصة
والتقييــم المعمــول به في الشــركة.
	.2الموافقــة علــى المعامــات التجاريــة والعقــود التــي ســتتم مــع شــركة أمــاك العالميــة المتمثلــة في توقيــع عقد بيع وحدات ســكنية وتمليكها
للمواطنيــن المؤهليــن مــن قبــل وزارة اإلســكان ،والتــي يتــرأس مجلــس إدارتهــا ســعادة االســتاذ عبداللــه صالح كامل ،نائــب رئيس مجلس إدارة
شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة كمــا يشــغل ســعادة المهنــدس عبــد الرحمــن إبراهيــم الرويتــع عضويــة مجلس إدارة الشــركتين ،علماً بأن
شــركة أمــاك هــي أحــد المموليــن المعتمديــن من وزارة اإلســكان ضمــن ممولين آخرين.
	.3الموافقــة علــى تحديــث الئحــة عمــل لجنة المكافآت والترشــيحات.
	.4الموافقــة علــى سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة وكبــار التنفيذيين.
	.5الموافقــة علــى تحديــث سياســات وإجــراءات معاييــر العضويــة في مجلس اإلدارة.
	.6الموافقــة علــى تعييــن معالــي االســتاذ ســعود بــن صالــح الصالــح (مســتقل) عضــواً فــي لجنة المراجعــة ابتداء من تاريخ الجمعيــة وحتى انتهاء
فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ  23أبريــل 2020م ،وذلــك بــدال مــن عضــو اللجنــة المســتقيل معالــي المهندس خالد بــن عبدالله الملحم.
وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية
الســعودية (تــداول) وفتحــت بــاب التصويــت للمســاهمين لمــدة  5ايام قبل موعــد الجمعية.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

التوقعات المســتقبلية

تأتــي المرحلــة القادمــة كمرحلــة توســع وحصــد للثمــار ،وتقــوم الشــركة بوضــع خطــط جديــدة ترتكز على التوســع في القطاعــات التي أولت خطط
التنميــة الوطنيــة أولويــه لهــا وتتماشــى مــع رؤيــة  ،2030واصبــح للشــركة خبــرة فيهــا مثــل الميناء والخدمات اللوجســتية واألراضي والخدمات
الصناعيــة والمشــاريع الســكنية ،وتطويــر قطاعــات جديــدة تعكــف الدولــة علــى اشــراك القطــاع الخاص فيها بشــكل أكبر وتســهيل التمويل لها
مثــل (الســياحة ،الصحــة ،التعليــم ،إدارة المــدن) والنظــر فــي قطاعــات أخــرى تســتفيد مــن الحركــة االقتصادية داخــل المدينة (إدارة المباني،
التمويــن ،األمن وغيرها).
نتائج الشــركة المالية لعام 2017م
أ .قوائم الدخل الســنوية للســنوات من 2013م إلى 2017م

اإليرادات

2013
ألف ريـــال سعودي

833.452

2013
ألف ريـــال سعودي

1.064.342

2015
ألف ريـــال سعودي

1.022.957

تكلفــة اإليرادات

()128.786

()336.626

مصاريــف تســويق ،عمومية وإدارية

عمولــة محققــة مــن ودائــع بنكية وإيداعات
على أســاس مرابحة

()422.765

()301.660

()332,664

37.144

13.873

21.868

إيرادات أخرى

68.439

إجمالــي الربح

أعبــاء تمويل ،بالصافي

704.666

727.716

()456.184
566.773

()83.066

()54.951

()46.417

()31.112

()26.600

()28.584

2.267.771

1.437,976

()1.093.607

()615.622

()598.266

()529.691

18,150

1.174.164

()48.784

822.354

15.953

()54.074

120,326

198.769

102.858

صافــي الدخــل قبــل حقــوق الملكية غير المســيطرة

273.306

378.822

301.302

722.050

250.824

مجموع الدخل الشــامل للســنة

273.306

378.822

301.302

718.974

222.721

حملة األســهم في الشــركة األم

273.059

379.678

302.717

716.607

212.922

الزكاة الشــرعية

خســارة الدخل الشــامل اآلخر
حصة غير المســيطرة
الربح للسهم (ريـ ــال)

-

()247
0.32

20.444

2016
ألف ريـــال سعودي

2017
ألف ريـــال سعودي

-

856

0.45

-

1.415

()20.000
()3.076
()2.367

0.36

0.85

()138.038
()28.103
()9.799
0.28

عــام 2016و  2017تــم احتســابهما وفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدولية.
والجديــر بالذكــر انــه أعتبــارا مــن  1ينايــر  2017قامــت الشــركة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  .وبنــاء عليــه ،تم إجراء بعــض التغييرات/
التصنيفــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة وفتــرات المقارنــة وفقا للسياســات المحاســبية المتبعة والمتماشــية مــع المعايير
الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمصــادق عليهــا فــي المملكــة العربية الســعودية مع غيرها مــن المعايير
والتصريحــات الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.
ويعــود ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017مقارنــة بالعام  2016إلى مايلي:
‹ .1التغييــر فــي تقديــر تكلفــة البنيــة التحنيــة لألراضــي الصناعيــة و المشــاريع الســكنية ممــا ادى إلــى الزيــادة فــي اجمالي الربــح لفترة المقارنة
 .2الزيادة في مصروف االســتهالك بســبب زيادة رســملة أصول البنية التحتية
 .3الزيــادة فــي الفوائــد الماليــة بســبب الزيــادة في حجم القروض

	.4التعويضــات المســتلمة بنــاء علــى قــرار المحكمــة خــال الســنة الســابقة فيمــا يتعلــق بإلغــاء «عقــد تطويــر اإليجار» من قبــل العميل ،مما أدى
إلــى زيــادة صافــي الربح في تلك الســنة
 .5انخفــاض مصاريــف البيــع والتســويق و المصاريــف العموميــة بالمقارنــة بســنة  2016بســبب تقنيــن اســتراتيجيات اإلنفاق
 .6الزيادة في حصة الدخل من المشــاريع المشــتركة خالل الســنة الحالية مقارنة بالســنة الســابقة
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ب .الميزانيــة العموميــة المرحليــة كمــا في  31ديســمبر للســنوات من 2013م إلى 2017م
2013
ألف ريـــال سعودي

2013
ألف ريـــال سعودي

2015
ألف ريـــال سعودي

2016
ألف ريـــال سعودي

2017
ألف ريـــال سعودي

الموجــودات غير المتداولة

9.903.093

11.823.454

13.189.541

12.242.888

12.686.851

المطلوبــات المتداولة

685.665

الموجــودات المتداولة
إجمالي الموجودات

4.443.358

4.382.678

4.848.119

4.326.601

4.608.790

14.346.451

16.206.132

18.037.660

16.569.489

17.295.641

المطلوبــات غيــر المتداولة

5.824.220

6.353.786

8.631.003

7.620.721

7.491.469

إجمالــي المطلوبــات وحقوق الملكية

14.346.451

16.206.132

18.037.660

16.569.489

إجمالــي حقــوق الملكية

7.836.566

1.636.953
8.215.393

889.962

8.516.695

1.164.369
7.784.399

1.797.052
8.007.120

17.295.641

عــام 2016و  2017تــم احتســابهما وفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدولية.
ج .النتائج التشــغيلية للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2017م بالمقارنة مع عام 2016م

اإليرادات

تكلفــة اإليرادات

إجمالي الربح من التشــغيل

مصروفــات االعمال الرئيســية

الربــح من العمليات الرئيســية

2017
ألف ريـــال سعودي

1.437.976

()615.622
822.354

()529.691
292.663

2016
ألف ريـــال سعودي

2.267.771

()1.093.607

التغييرات
ألف ريـــال سعودي

()829.795
()477,985

نسبة
التغيير%

(%)36.6
(%)43.7

1.174.164

()351.810

(%)30

575.898

()283.235

(%)49

()598.266

()68.575

(%)11.5

د .قائمة المدفوعات النظامية المســتحقة لفترة االثني عشــر شــهراً المنتهية في  31ديســمبر2017م بالمقارنة مع عام 2016م

الزكاة

التأمينــات االجتماعية

2016
ألف ريـــال سعودي

2017
ألف ريـــال سعودي

13,149

5,669

20,944

الرســوم الحكومية (التأشــيرات والخروج والعودة ورخص العمل)

1,483

رســوم حكوميــة لهيئــة المــدن االقتصادية تشــمل التصاريح

4,756

رســوم هيئــة المــدن االقتصادية

7,500

6.345
905

7,500
1,763

سياســة توزيع األرباح

توزع أرباح الشــركة الصافية الســنوية على الوجه اآلتي:
	.1يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقف هــذا التجنيب متى بلغ
االحتياطــي المذكــور ( )%30مــن رأس المــال المدفوع.
	.2يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز ( )%10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطي اتفاقي
وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينة.
	.3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيع أربــاح ثابتة قدر اإلمكان
علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو لمعاونة
مــا يكــون قائما من هذه المؤسســات.
	.4للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.
	.5يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن ( )%10مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هذه المكافأة متناسـ ًـبا مع
عــدد الجلســات التــي يحضرها العضو.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

سياســة توزيع األرباح تتمة

	.6يجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية على مســاهميها بشــكل نصف ســنوي أو ربع ســنوي بعد اســتيفاء المتطلبات والتعليمات النظامية في
هذا الشأن.

وتجدر اإلشــارة إلي أن الشــركة تتوقع توزيع أرباح خالل الســنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشــركة وضع حجر األســاس للمدينة وأصبحت
عجلــة االيــرادات واألرباح أكثر وضوحاً.
القروض

وصلــت المديونيــة االجماليــة للقــروض عــن الشــركة ،وال توجــد قــروض علــى الشــركات التابعــة عــن الســنة المنتهية في  31ديســمبر 2017م مبلغ
 8.000.000ألــف ريــال ســعودي (ثمانيــة مليــار ريــال ســعودي) ،حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع االتفاقيــات التمويليــة أدناه كما في تاريــخ الميزانية:

أ)	خــال الســنة 2011م ،اســتلمت الشــركة األم قرضــاً بمبلــغ  5.000مليــون ريــال ســعودي مــن وزارة الماليــة لتطويــر مدينــة الملك عبد الله
االقتصاديــة .القــرض مضمــون مقابــل رهــن  24.7مليــون متــراً مربعــاً مــن أراضــي فضــاء ويترتب على القرض عمولة ســنوية حســب المعدالت
أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشــركة مهلة مدتها ثالث ســنوات على أن يتم الســداد بعد ذلك
التجارية وكان مســتحق الســداد
ً
وبناء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد،
ولكن
2015م.
يونيو
1
من
اعتباراً
على ســبعة أقســاط ســنوية
ً
أعــادت وزارة الماليــة خــال ســبتمبر 2015م جدولــة القــرض بتمديــد فتــرة اإلمهــال إلــى خمــس ســنوات إضافية .وبالتالي فإن المبلغ األساســي
ابتداء من يونيو 2020م مع عمولة مســتحقة تُ دفع ســنوياً.
للقرض مســتحق الســداد اآلن على ســبعة أقســاط ســنوية
ً

ب)	خالل الســنة 2014م ،وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســامية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال ســعودي .يترتب على
تســهيالت المرابحــة للتمويــل عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة .بلــغ الرصيــد القائــم للقــرض طويــل األجــل كما في  31ديســمبر 2017م مبلغ
 1.500مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2016م 1.500 :مليون ريال ســعودي) .وفقاً لشــروط االتفاقية ،يســتحق ســداد القرض على ثمانية
أقســاط نصف ســنوية اعتباراً من  30يونيو 2018م وحتى  31ديســمبر 2021م .تم تصنيف القســط المســتحق خالل  12شــهراً ـ بمبلغ 550
مليــون ريــال ســعودي ـ كالتــزام متــداول .القــرض مضمــون مقابــل جــزء مــن أرض فضــاء ملــكاً لمدينــة الملك عبد اللــه االقتصادية ،بقيمة 3.002
مليون ريال ســعودي ،تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ  2.500مليون ريال ســعودي.
ج)	خالل الســنة 2015م ،وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســامية مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال ســعودي ويترتب عليها
عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة .بلــغ الرصيــد القائــم للقــرض طويــل االجــل كمــا فــي  31ديســمبر 2017م مبلغ  500مليون ريال ســعودي (31
ديســمبر 2016م :ال شــيء) .وفقاً لشــروط االتفاقية ،يســتحق ســداد القرض على ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتباراً من  20أكتوبر 2019م
وحتــى  20أبريــل 2023م .القــرض مضمــون مقابــل جــزء مــن أرض فضــاء ملــكاً لمدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصادية ،بإجمالي القيمــة المطلوبة
بمبلــغ  1.500مليــون ريــال ســعودي منهــا نســبة  %56تــم اســتكماله فعليــاً والجــزء المتبقــي قيــد اإلجــراء .القــرض مضمون أيضاً بســند ألمر بمبلغ
 1.200مليون ريال ســعودي.
د)	خــال الســنتين 2014م و2015م ،قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيتــي تســهيالت مــع بنــك تجــاري بمبلــغ  1.000مليون ريال ســعودي لــكل اتفاقية
ويترتــب عليهــا عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة الســائدة .وبلــغ الرصيــد القائــم للقــرض كمــا فــي  31ديســمبر 2017م مبلغ  1.000مليون ريال
ســعودي ( 31ديســمبر 2016م 1.000 :مليون ريال ســعودي) .وفقاً لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي  8ســنوات من
البدايــة حتــى النهايــة مــع فتــرة إمهــال  3ســنوات اعتبــاراً مــن تاريــخ االتفاقيتيــن .وبغــرض التمشــي مع مبادئ الشــريعة ،فقد تم ترتيب تســهيل
إضافــي مــن قبــل البنــك بمبلــغ  250مليــون ريــال ســعودي مرتبــط بــكل اتفاقيــة من االتفاقيتين للســماح بالتدوير (الســداد والســحب) بحيث
يكون أصل القرض متاحاً للشــركة خالل فترة الثالث ســنوات األولى من القرض .تم تصنيف القســط المســتحق خالل  12شــهراً ـ بمبلغ 100
مليــون ريــال ســعودي ـ كالتــزام متــداول .إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابــل جــزء مــن أراض فضــاء ملــكاً لمدينة الملك عبــد الله االقتصادية
بإجمالــي القيمــة المطلوبــة بمبلــغ  3.000مليــون ريــال ســعودي منهــا  %50تــم اســتكماله فعليــاً والجــزء المتبقــي قيد التنفيذ .وتســهيالت
القــرض ايضــاً مضمونــة بســند ألمــر بمبلــغ  1.250مليــون ريال ســعودي لكل منها.
وقــد بلــغ مبلــغ العمولــة المدفوعــة عــن القــروض خــال العام 2017م  54مليون ريال ســعودي.
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مجلس اإلدارة
تكويــن مجلس اإلدارة

حسب المادة ( )17من النظام االساسي للشركة ،فإن عدد أعضاء مجلس اإلدارة  9أعضاء ،وهو ما يتوافق مع الفقرة ( )1من المادة ( )68من نظام الشركات
الصادر من وزارة التجارة واالستثمار ،وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت في 2017/9/26م ،وتستمر لمدة ثالث سنوات ميالدية.
وهم أعضاء غير تنفيذين أو مستقلين (ماعدا منصب العضو المنتدب فهو منصب تنفيذي) ،وفيما يلي أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وفقاً لمعايير
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ،وكذلك الشركات المساهمة التي اليزالون يتولون عضويتها.
عضــو مجلس اإلدارة

مستقل/تنفيذي/
غير تنفيذي

المؤهــل العلمي

الشــركات الســعودية والخارجية المســاهمة األخرى التي يشــارك
في مجلس إدارتها والتي ســبق وان شــارك فيها

ألســتاذ /محمد العبار
رئيــس مجلس اإلدارة

غيــر تنفيذي

األســتاذ /عبد الله كامل
نائــب رئيس مجلس
اإلدارة

غيــر تنفيذي

بكالوريــوس ،اقتصــاد (جامعة
كاليفورنيا)

معالــي المهندس/
خالــد الملحم
عضــو مجلس اإلدارة

مستقل

بكالوريــوس ،هندســة كهربائيــة (جامعة
إيفانســفيل) – بكالوريــوس ،إدارة
هندســة (جامعة إيفانســفيل)

المهنــدس /عبد الرحمن
الرويتع
عضــو مجلس اإلدارة

غيــر تنفيذي

شــركة عســير للتجارة و الســياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال
المقاوالت  -البنك الســعودي البريطاني (ســاب)  -مدينة المعرفة  -شــركة
إســمنت الرياض*  -شــركة تطوير الموانئ*  -المدير العام للخطوط الســعودية
(ســابقاً )  -رئيس شــركة االتصاالت الســعودية (ســابقاً )

األســتاذ /أحمد جاوه
عضــو مجلس اإلدارة

غيــر تنفيذي

بكالوريــوس ،هندســة صناعية (جامعة شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
جنوب كاليفورنيا) – ماجســتير ،هندســة  -شركة حلواني اخوان – شركة األبحاث والتسويق  -شركة جدوى لالستثمار*
 شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري*  -شركة صناعات العيسى*  -شركةصناعيــة (جامعــة جنــوب كاليفورنيا)
والية لالستثمار*

األســتاذ /محمد ناغي**
عضــو مجلس اإلدارة

غيــر تنفيذي

بكالوريــوس ،إدارة أعمــال (جامعة ســان
فرانسيســكو) – ماجســتير ،إدارة أعمال
(جامعة ســان فرانسيســكو)

مجموعــة إعمــار العقاريــة – شــركة بتــرول رأس الخيمــة – مصرف الســام

تنفيذي

بكالوريــوس ،إدارة أعمــال (جامعة
واشــنطن) – ماجســتير ،إدارة أعمال
(جامعة ســتانفورد)

شــركة تموين الخطوط الســعودية  -شــركة تطوير الموانئ*  -شــركة زيوت
بتروميــن*  -شــركة إعمــار المعارف*

مستقل

بكالوريــوس ،هندســة معمارية (جامعة
الملك ســعود) – ماجســتير ،تخطيط
عمرانــي (جامعــة جنــوب كاليفورنيا) –
دكتــوراه ،تصميم (جامعة واشــنطن)

شــركة إعمار المعارف*

بكالوريــوس ،هندســة كهربائيــة (جامعة
الملــك فهــد للبترول والمعادن)

شــركة تموين الخطوط الســعودية  -شــركة صناعات العيســى*

مستقل

بكالوريــوس ،إدارة اعمــال (جامعة
بورتالنــد) – ماجســتير ،اقتصــاد
(جامعــة روايلند)

شــركة معاد العالمية لإلنشــاء والتطوير*  -مجموعة البركة المالية – شــركة
الخليــج للمجمعــات الســكنية* -رئيــس مجلــس أمنــاء منتــدى الرياض االقتصادي
 -أميــن عــام المجلــس االقتصــادي األعلــى برتبة وزير

غيــر تنفيذي

بكالوريــوس ،إدارة عامــة (جامعة
االمارات)

مجموعــة إعمــار العقارية

األســتاذ /فهد الرشيد
عضــو مجلس اإلدارة
المنتدب

الدكتور/فيصل
المبارك**

المهندس /عبدالله طيبه مستقل
عضــو مجلس اإلدارة
معالي األســتاذ/
ســعود الصالح***
عضــو مجلس اإلدارة

األستاذ /جمال بن ثنية***
عضــو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس ،إدارة ماليــة (جامعة
ســياتل)  -دكتــوراه فخريــة ،العلوم
اإلنســانية (جامعة ســياتل)

رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة إعمــار العقاريــة و إعمــار مولز  -إعمار الشــرق
األوســط  -عضــو مجلــس فــي بنــك دبــي الوطنــي  -رئيس مجلس شــركة دبي
للكابــات – رئيــس مجلــس إدارة شــركة أمــاك للتمويــل  -نائــب رئيس مجلس
إدارة مركــز دبــي التجــاري العالمــي  -نائــب رئيــس مجلس إدارة شــركة دبي
لأللمونيوم  -رئيس مجلس ومؤســس ســوق دبي المالي.

شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاوالت
– شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري*  -شركة أم القرى للتنمية واالعمار* -
شركة درة الرياض للتطوير العقاري (مدير)  -الشركة الوطنية للتطوير العقاري (مدير)
– شركة صناع األغذية (مدير) – شركة النهج الحديثة (مدير) – شركة كوامل للتجارة
والمقاوالت (مدير)  -شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت (مدير) – شركة
مكاسب الدولية (مدير) – شركة صكوك اإلقليمية لالستثمار (مدير)  -شركة بيت
التوفيق للتنمية (مدير)  -شركة دلة البركة القابضة (مدير)  -شركة الخواتم للتجارة
والمقاوالت (مدير)  -شركة التالل اإلقليمية لالستثمار (مدير)  -شركة المواجد
العالمية للتنمية والتطوير العقاري (مدير)  -شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير
العقاري (مدير) – شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري (مدير).

ال توجد

* شــركات غير مدرجة في ســوق األســهم الســعودية.
** عضــو غــادر المجلــس بنهايــة دورتــه الثالثة بتاريخ 2017/9/25م.
*** عضــو جديــد انضــم إلــى المجلــس في دورتــه الرابعة بتاريخ 2017/9/26م.
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تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة
اجتماعــات مجلــس اإلدارة كما في  31ديســمبر 2017م

عقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات خــال العــام المالــي 2017م علــى النحو التالي:
1438/06/15هـ
2017/03/13م

األســتاذ /محمد العبار

األســتاذ /عبد الله كامل

معالــي المهنــدس /خالد الملحم
المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

األســتاذ /أحمد جاوه

األســتاذ /محمد ناغي

األســتاذ /فهد الرشيد

الدكتــور /فيصل المبارك

المهنــدس /عبداللــه طيبه

معالي األســتاذ /ســعود الصالح
 حضــر االجتمــاع

 Xلــم يحضــر االجتمــاع















x





x

x





x





x









x









x









-

-

-

-

األســتاذ /جمال بن ثنية

1438/07/28هـ
2017/04/24م

1439/01/05هــ
2017/09/25م

1439/03/23هــ
2017/12/11م

-

-

-


-


x


– لــم يكــن عضــواً فــي المجلــس

عقــدت الجمعيــة العامــة ثالثــة اجتماعــات خــال العــام المالي 2017م علــى النحو التالي:
1438/07/28هـ
2017/04/24م
الجمعيــة غير
العادية الـ5

األســتاذ /محمد العبار

األســتاذ /عبد الله كامل

معالــي المهنــدس /خالد الملحم
المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

األســتاذ /أحمد جاوه

األســتاذ /محمد ناغي

األســتاذ /فهد الرشيد

الدكتــور /فيصل المبارك

المهنــدس /عبداللــه طيبه

معالي األســتاذ /ســعود الصالح
 حضــر االجتمــاع
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x

x



x



x

x



x

x

x



x



x





x

x





-

-

-

األســتاذ /جمال بن ثنية

 Xلــم يحضــر االجتمــاع

1439/01/05هــ
2017/09/25م
الجمعيــة العادية
الـ13

1439/04/03هــ
2017/12/21م
الجمعيــة العادية
الـ14

– لــم يكــن عضــواً فــي المجلــس

-


-

x
x
x

لجــان مجلس اإلدارة

فــي إطــار حوكمــة الشــركة ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة اللجــان الرئيســية التاليــة :اللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة المراجعة ،ولجنة الترشــيحات والمكافآت.
اللجنــة التنفيذية
تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة أعضــاء وتمنــح صالحيــات هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة الذي اوكل لها مســؤوليات متعددة منها:
االشــراف على تنفيذ االســتراتيجية الشــاملة للشــركة ،وضع الميزانيات الخاصة بالشــركة ،مســؤولية مراقبة االداء العملي والمالي للشــركة ورفع
التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة عــن االمــور المالية واالســتراتيجية ومــا يتصل بهما.
وقــد تــم إعــادة تشــكيل هــذه اللجنــة فــي عام 2017م وتضم االعضاء التالية أســمائهم:
االسم

المهنــدس /عبــد الرحمن الرويتع

المنصب

رئيساً

معالــي المهنــدس /خالد الملحم

عضواً

المهنــدس /عبداللــه طيبه

عضواً

األســتاذ /فهد الرشيد

عضواً

وقــد عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــال العــام المالي 2017م ،وكانت علــى النحو التالي:

المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

معالــي المهنــدس /خالد الملحم
األســتاذ /فهد الرشيد

المهنــدس /عبداللــه طيبه

1438/05/16هـ
2017/02/12م

1438/06/15هـ
2017/03/13م

1438/07/28هـ
2017/04/24م

1439/01/15هــ
2017/10/05م

































لجنــة المراجعة
تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل علــى ّأل يزيــد عــدد أعضائهــا عــن خمســة ،من المســاهمين أو غيرهم ،مع ضرورة األخــذ بعين االعتبار
الشــروط التالية:
• أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل عل األقل.
• أن ال يكــون بيــن أعضائهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن.
• أن ال يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة أحــد أعضــاء اللجنة.
ـتقال.
• يجــب أن يكــون رئيــس لجنــة المراجعة عضواً مسـ ً
• أن يكــون بيــن أعضائهــا عضــو مختص بالشــؤون المالية والمحاســبية.
•	ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــال الســنتين الماضيتيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة أو الماليــة للشــركة ،أو لــدى مراجــع حســابات الشــركة ،أن
يكــون عضــواً فــي لجنة المراجعة.
•	يجب أن تمتلك اللجنة بشكل جماعي خبرة كافية في مجال األعمال ومعرفة عميقة في السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
•	إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء اللجنــة ،ألي ســبب مــن األســباب ،يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن عضــو مؤقــت يحــل مكان العضو الســابق بحيث يكمل
مــدة ســلفه ،علــى أن ُيعــرض هــذا التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي أول اجتمــاع لهــا .يتــم تبليــغ الجهات المختصة بهذا التعيين حســب
متطلبــات األنظمة الســائدة.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة

وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمة الرقابة الداخلية فيها .تشــمل
ـكل خاص ما يلي:
مهــام اللجنــة بشـ ٍ

التقاريــر المالية
•	دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصية في شــأنها ،لضمان نزاهتها
وعدالتها وشــفافيتها.
ـاء عــل طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنة ومفهومة
•	إبــداء الــرأي الفنــي – بنـ ً
وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونموذج عملها واســتراتيجيتها.
مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر المالية.
• دراســة أي مســائل
ّ
• البحث بدقة في أي مســائل يثيرها المدير المالي أو مســؤول االلتزام في الشــركة أو مراجع الحســابات.
• التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية المعتمــدة فــي المســائل الجوهريــة الواردة فــي التقارير المالية.
• دراســة السياســات المحاســبية المتبعة في الشــركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس اإلدارة في شــأنها.

المراجعــة الداخلية
• دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطر في الشــركة.
• دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظات الواردة فيها.
•	الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة ومراجعــة فعاليتهــا والتأكــد من امتثالهــا للمعايير الدولية
للمراجعــة الداخليــة واألخالقيــات الحرفيــة والمهنيــة ذات الصلــة .علــى لجنــة المراجعــة أيضــاً التحقــق مــن توافر الموارد المالئمــة لتمكين إدارة
المراجعــة الداخليــة مــن تأديــة المهــام المنوطــة بهــا بفعاليــة ،وأن تقــوم بمراجعــة الميزانيــة المخصصــة لهــذه اإلدارة والموافقة عليها.
•	التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيين/إعفــاء مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي وتحديــد مكافآتــه بالتشــاور مــع لجنة
المكافآت والترشــيحات.
• التحقــق مــن اســتقاللية إدارة المراجعــة الداخلية.

مراجع الحســابات
•	تقييــم مــدى مالءمــة شــركة المحاســبة كمراجــع للحســابات ،والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيينــه أو إعــادة تعيينــه للعــام المقبــل ،وتحديد أتعابه
بحســب مفاوضــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ،أو إعفائــه مــن مهامه.
•	التحقــق مــن عــدم قيــام مراجــع الحســابات بخدمــات فنيــة أو إداريــة أو استشــارية أخــرى للشــركة تخــرج عن نطاق أعمــال المراجعة ،وإبداء أراءها
حيال ذلك.
•	مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ،ودراســة تقريــره ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة والتحقــق مــن أجوبــة اإلدارة التنفيذيــة
اتخــذ بشــأنها ،والتحقــق مــن عــدم وجــود أيــة صعوبــات واجههــا مراجــع الحســابات مع إدارة الشــركة
علــى هــذه المالحظــات ومتابعــة مــا ِ
خــال تأديــة مهامه.
• دراســة أثــر أي تغييــر فــي المعاييــر الدوليــة للمحاســبة أو أيــة تغييــرات فــي األنظمــة على القوائم المالية للشــركة وسياســاتها المحاســبية.
• االجتماع بشــكل دوري مع مراجع الحســابات واإلجابة عن استفســاراته وأســئلته.
•	التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ،ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ،مع األخذ في االعتبار القواعــد والمعايير
ذات الصلة.
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ضمان االلتزام
•	مراجعــة تقاريــر الشــركة المقدمــة الــى الجهــات التنظيميــة والتــي تتضمــن القوائــم والبيانــات الماليــة والتحقــق بــأن المعلومات الواردة في هذه
التقاريــر متالئمــة مــع المعلومــات الــواردة في القوائم الماليــة المعتمدة.
• مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق من اتخاذ الشــركة اإلجراءات الالزمة بشــأنها.
• التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمات ذات العالقة.
• مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة ،وتقديــم أراءهــا حيــال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
• رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات بشــأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبــداء توصياتها باإلجراءات التــي يتعين اتخاذها.
•	مراجعــة نتائــج التحقيقــات الداخليــة علــى أي شــك بتزويــر او اشــتباه بمحاولــة التعــدي علــى أي قانــون أو قواعــد أو لوائــح ،التــي لديهــا أو من
المحتمــل أن يكــون لديهــا تأثيــر مــادي علــى النتائــج التشــغيلية للشــركة أو مركزهــا المالــي .علــى اللجنــة أن تقوم بمناقشــة هــذه النتائج مع
مراجع الحســابات ورفع التوصيات بشــأنها الى مجلس اإلدارة في الوقت المناســب.
ّ
معرفة
•	التحقــق مــن وجــود بنيــة قويــة لحوكمــة الشــركات ،وأن ممارســات اإلدارة الســليمة والسياســات والمبــادئ التوجيهيــة الماليــة وغيرها
كاف ومتاحــة فــي متنــاول جميــع الذيــن يحتاجون إلــى معرفتها.
ـكل ٍ
بشـ ٍ

تقييــم نظــام الرقابــة الداخلية
ـكل ســنوي ،بمراجعــة مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة في الشــركة ،الذي يشــمل الضوابط التشــغيلية وضوابط االمتثال
تقــوم اللجنــة بشـ ٍ
وإدارة المخاطــر وتقييــم االلتــزام بهــا .كمــا قامــت اللجنــة بتقديــم تقريــر فــي شــأن مــدى كفايــة هذا النظام ،وشــمل التقرير أيضــاً جميع األعمال
األخــرى التــي قامــت بهــا وتدخــل ضمــن اختصاصهــا .وتــم عــرض هذا التقرير أثنــاء انعقاد الجمعية العادية الســنوية.
وتقيــم مــع مراجــع الحســابات ومــع المراجــع الداخلــي مــدى فعاليــة نظــام الرقابة الداخلية للشــركة .وقــد صمم هذا النظام
•	تســتعرض اللجنــة
ّ
بحيــث يوفــر ضمانــات معقولــة للتأكيد على:
 ســرية ونزاهــة وتوافــر المعلومات الدقيقة. فعاليــة وكفــاءة العمليات. حماية األصول. االمتثــال للوائــح والقواعــد والسياســات واإلجــراءات والعقود ومدونة أخالقيات الشــركة.•	تراجــع اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذيــة المخاطــر الماليــة والعمليــة المهمــة ،وتقــوم بتقييــم مالءمــة األنظمــة العملية واآللية وخطة اســتئناف
األعمــال مــن أجــل ضمــان اســتمرارية األعمــال وكفاءة وفعالية عمليات الشــركة.

مهام أخرى
•	مراجعــة الدعــم المقــدم مــن اإلدارة التنفيذيــة لــكل مــن المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات وتحديــد بأنه لم توضع قيــود عليهما خالل
القيــام بواجباتهما.
• رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة باألعمــال التــي تقــوم بهــا اللجنة والواقعة ضمــن اختصاصها.
• األخــذ بعيــن االعتبــار أيــة أمــور أخــرى قد يطلبها مجلــس اإلدارة من اللجنة.
أي
•	يمكــن للجنــة المراجعــة أن تطلــب مــن مراجــع الحســابات أو المراجــع الداخلــي مراجعــة وتدقيــق أمــور معينــة ،و يمكــن أن تجتمــع مــع ٍ
مــن الطرفيــن لمناقشــة أي مواضيــع قــد تــرى اللجنــة أو المراجعيــن بــأن عليهــم مناقشــتها بشــكل خصوصــي مــن دون وجــود أي ممثــل عــن
اإلدارة التنفيذيــة.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة

لجنــة المراجعة تتمة
أعضــاء اللجنــة كما في  25ســبتمبر 2017م
المنصب

االسم

معالــي المهنــدس /خالد الملحم

رئيساً

األســتاذ /عالء الجابري

عضــواً مــن خارج مجلس اإلدارة

عضواً

الدكتــور /فيصل المبارك

ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء اللجنــة كمــا تــم المصادقــة عليهــم مــن قبــل الجمعية العامة بتاريخ  21ديســمبر 2017م:
المنصب

االسم

معالي االســتاذ /ســعود الصالح

رئيساً

األســتاذ /عالء الجابري

عضــواً مــن خارج مجلس اإلدارة

عضــواً مــن خــارج مجلس اإلدارة

الدكتــور /فيصل المبارك

وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة ثالثــة اجتماعــات فــي العــام المالي 2017م ،وكانت علــى النحو التالي:
1438/06/15هـ
2017/03/13م

معالــي المهنــدس /خالد الملحم
الدكتــور /فيصل المبارك

األســتاذ /عالء الجابري

معالي األســتاذ /ســعود الصالح

 حضــر االجتمــاع

 Xلــم يحضــر االجتمــاع

1438/07/27هـ
2017/04/23م

1439/03/23هــ
2017/12/11م

x















-

-

– لــم يكــن عضــواً فــي المجلــس

إقرار
إن اللجنــة تقــر بأنهــا قامــت بمراجعــة الحســابات ربــع الســنوية والختاميــة للعــام 2017م والموافقــة عليهــا قبــل رفعها لمجلس اإلدارة.
لجنة الترشــيحات والمكافآت
تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــع االخذ في االعتبار الشــروط التالية:
• أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء المســتقلين ،ويتــم تعيينــه مــن قبــل أعضــاء اللجنــة في أو اجتماع لها بعد تشــكيلها.
• يتــم اختيــار أعضــاء اللجنــة بصــورة تضمــن توافــر مهــارات وخبــرات متنوعــة يراعــى فيهــا وجود خبرات مالئمة لمجال عمل الشــركة.
•	يلتــزم رئيــس وأعضــاء اللجنــة بمبــادئ الصــدق واألمانــة والــوالء والعنايــة واالهتمام بمصالح الشــركة والمســاهمين وتقديمها
علــى مصلحتهم الشــخصية.
•	علــى الشــركة أن تشــعر الهيئــة بأســماء أعضــاء اللجنــة وصفــات عضويتهــم خــال خمســة أيــام عمل من تاريــخ تعيينهم وأي تغييرات
تطــرأ علــى ذلــك خــال خمســة أيــام عمل من تاريخ حــدوث التغييرات.
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-

x

•	تنتهــي عضويــة اللجنــة بانتهــاء مدتهــا أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفقــاً ألي نظــام أو الئحــة أو تعليمــات ســارية فــي المملكة ،ومع ذلك
يجــوز للمجلــس فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء اللجنــة أو بعضهــم ،ولعضــو اللجنــة أن يســتقيل مــن عضوية اللجنة.
• يجــب حضــور رئيــس اللجنــة أو مــن ينيبــه مــن أعضائهــا للجمعيــات العامة لإلجابة عن أســئلة المســاهمين.

مســؤوليات ومهام لجنة المكافآت والترشــيحات
تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تُ حــال اليهــا مــن مجلــس اإلدارة ،وترفــع توصياتهــا الى المجلس التخاذ القرارات بشــأنها،
أو تتخــذ القــرارات اذا فـ ّـوض اليهــا المجلس ذلك.
تختــص اللجنــة تحديــداً بما يلي:

المكــا فــآت
•	إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيد اً
العتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
• توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا ،وبيــان أي انحــراف جوهري عن هذه السياســة .
• المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت ،وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيق األهــداف المتوخاة منها .
• التوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضائــه واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقاً للسياســة المعتمدة .
•	مراجعــة المكافــآت الماليــة للرئيــس التنفيــذي ،بمــا فــي ذلــك الحوافــز طويلــة وقصيــرة األجــل إلى جانب تحديد ســقف النتائج المتوقــع تحقيقه
مــن الرئيــس التنفيــذي ،وتقديــم توصيــات بشــأنها إلى مجلس اإلدارة.
• مراجعــة توصيــات الرئيــس التنفيــذي حــول المكافــآت الماليــة لكبــار التنفيذيين وإجازتها.
•	التأكــد مــن التــزام الشــركة ومراعاتهــا لمــا ورد بسياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عن مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعية العامة للمســاهمين.

الترشيحــات
• اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة في المجلــس واإلدارة التنفيذية.
•	التوصية للمجلس بترشــيح أعضاء فيه وإعادة ترشــيحهم وفقاً للسياســات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشــيح أي شــخص ســبقت
إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانة .
• إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة المجلس وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذية
• تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمال المجلس .
•	المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة المجلــس ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة ،مــع تحديد جوانب
الضعــف والقــوة فــي المجلــس واإلدارة التنفيذيــة واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفق مع مصلحة الشــركة.
• مراجعــة هيــكل المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكن إجراؤها .
•	التحقق بشــكل ســنوي من اســتقالل األعضاء المســتقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشــغل عضوية مجلس إدارة
شــركة أخرى .
• وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضاء المســتقلين وكبــار التنفيذيين.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة
لجنــة الترشــيحات والمكافآت تتمة
• وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضاء المجلس أو كبــار التنفيذيين .
•	توفيــر مســتوى مناســب مــن التدريــب والتعريــف ألعضــاء المجلــس الجــدد عــن مهــام الشــركة ومنجزاتها بما يمكنهــم من أداء أعمالهم
بالكفــاءة المطلوبة.
• دراســة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة.
• دراســة ومراجعــة خطــط اإلحــال الوظيفــي للشــركة بصفــة عامــة وللمجلــس والرئيس التنفيذي وكبــار التنفيذيين.

صالحيــات لجنــة المكافآت والترشــيحات
• حــق التحــري عــن أي أمــر يدخــل ضمــن مهماتهــا ،أو أي موضــوع يطلبــه المجلس علــى وجه التحديد.
•

حق االطالع على ســجالت الشــركة ووثائقها.

• طلــب أي ايضــاح أو بيــان مــن أعضــاء المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي الشــركة بغــرض التحــري واالستفســار عــن أي معلومــات.
•	حق االســتعانة بالمشــورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشــارية مســتقلة أخرى متى كان ذلك ضرورياً لمســاعدة
اللجنــة فــي أداء مهامهــا ،علــى أن ُيضمـ ّـن ذلــك فــي محضــر اجتماع اللجنة.
•	للجنــة المكافــآت والترشــيحات الحــق بدعــوة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لحضــور اجتمــاع معيــن ولتقديــم معلومــات معينة ،على أن
ُيضمـ ّـن ذلــك فــي محضــر اجتماع اللجنة.
أعضــاء اللجنــة كما في  25ســبتمبر 2017م
االسم

األســتاذ /أحمد جاوه

األســتاذ /محمد ناغي

األســتاذ /عبدالله طيبه

المنصب

رئيساً

عضواً
عضواً

ومــع بدايــة الــدورة الرابعــة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ  26ســبتمبر 2017م ،قــام المجلــس بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لتســتمر طوال فترة
إدارتــه وهــي ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ  25ســبتمبر 2020م ،وذلــك علــى النحو التالي:
االسم

المنصب

األســتاذ /عبدالله طيبه

رئيساً

األســتاذ /جمال بن ثنيه

عضواً

األســتاذ /أحمد جاوه

عضواً

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعــاً واحــداً خــال العــام المالــي 2017م وكان ذلك علــى النحو التالي:

األســتاذ /أحمد جاوه

األســتاذ /محمد ناغي

المهنــدس /عبداللــه طيبه
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وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القصر في أســهم الشــركة
العضو

األســتاذ /محمد العبار

األســهم المملوكة
في 2017/1/1م

االســهم المملوكة
في 2017/12/ 31م

ملكية األقارب
مــن الدرجة األولى

مقــدار التغيير من
2017/1/1م حتى
2017/12/31م

1,000

1,000

ال يوجد

صفر

10,000,000

األســتاذ /عبد الله كامل

معالــي المهنــدس /خالد الملحم

10,153

األســتاذ /أحمد جاوه

1,000

المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

األســتاذ /محمد ناغي*

معالي األســتاذ /ســعود الصالح**
األســتاذ /فهد الرشيد

10,153

ال يوجد

125,000

125,000

ال يوجد

5,781,915

-

-

204,000

14,000

ال يوجد

4,000

ال يوجد

الدكتــور /فيصل المبارك*

3,000

األســتاذ /عبدالله طيبه

1,000

األســتاذ /جمال بن ثنيه**

10,000,000

ال يوجد

1,000
1,000
-

1,000

ال يوجد

صفر
صفر
صفر
صفر
-

ال يوجد

1,000

-

-

ال يوجد

190,000-

4,000
صفر

* غــادر المجلــس في  25ســبتمبر 2017م
** انضــم للمجلــس في  26ســبتمبر 2017م.

ســعادة االســتاذ /عبداللــه صالــح عبداللــه كامــل (نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة) يملــك مصلحــة (تفاهــم حقــوق تصويت) في كل من :شــركة دايم
الحديثة إلدارة العقارات ،شــركة عســير للتجارة والســياحة ،شــركة مكاســب الدولية ،شــركة الســماحة لألعمال التجارية شــركة الخواتم للتجارة
والمقــاوالت وهــي شــركات تملــك حصــص متفاوتة في أســهم شــركة إعمــار المدينة االقتصادية.
كمــا يملــك ســيطرة كاملــة علــى الشــركات التاليــة :شــركة كوامــل للتجــارة والمقاوالت ،شــركة القوافل العالمية ،شــركة العمــران العالمية إلدارة
العقــارات ،وشــركة نمــارق العالميــة للتجــارة والتــي تملــك حصــص متفاوتــة في أســهم شــركة إعمــار المدينة االقتصادية ،ويبلــغ إجمالي حصص
هذه الشــركات  212.900.000ســهم من أســهم شــركة اعمار المدينة االقتصادية.
وصــف لمصلحــة كبــار التنفيذييــن و أزواجهم و أوالدهم القصر في أســهم الشــركة
العضو

االســتاذ /فهد الرشيد

االســتاذ /أحمد لنجاوي
االســتاذ /ريان قطب*
االســتاذ /رمزي الصلح

االســتاذ /فيصل فاروقي
االســتاذ /تشالرز بيل

الدكتور /عصام ســمباوا**
األســتاذ /كريم مراد***

المنصب

األســهم المملوكة
في 2017/1/1م

األســهم المملوكة
في 2017/12/31م

ملكية األقارب
مــن الدرجة األولى

مقــدار التغيير من
2017/1/1م حتى
2017/12/31م

اليوجد

اليوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

صفر
صفر

العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي

204.000

الرئيــس التنفيــذي لعمليات
المنطقــة الصناعية

الرئيــس التنفيذي للتشــغيل
والتطويــر التجاري

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الرئيــس التنفيــذي لتطوير
العقار الســكني

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ســكرتير مجلس اإلدارة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

نائــب الرئيــس التنفيذي

المديــر المالي

ســكرتير مجلس اإلدارة

ال يوجد

1

14.000

ال يوجد

850

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

190.000-

صفر

849

* غادر الشــركة في  17ديســمبر 2017م
** غــادر المنصــب في  12ديســمبر 2017م
*** اســتلم المنصب في  12ديســمبر 2017م
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة

بيان بملكية أكبر مســاهمين في الشــركة
المساهم

شــركة دايم الحديثة

األســهم المملوكة

النسبة

80.000.000

%9.4

150.000.000

شــركة ام اي رويال كابيتال

شــركة إعمار الشــرق األوسط

50.000.000

شــركة ام اي اســتراتيجيك انفســمنتس

50.000.000

50.000.000

شــركة ام اي هولدينجز

46.000.000

شــركة ام اي بارتنرز

%17.65
%5.9
%5.9
%5.9
%5.4

التقييــم الســنوي لمجلس اإلدارة
تعزيــزاً لمبــادئ الحوكمــة ،فقــد قامــت الشــركة خــال عــام 2017م بعمــل تقييــم ألداء مجلــس اإلدارة حيــث قام ســكرتير المجلــس بإعداد تقييم
يقــوم مــن خاللــه األعضــاء بتحديــد نقــاط القــوة والضعف فــي المجلس وفقــاً لمتطلبات الحوكمة.
وذلــك مــن خــال اســتمارة مســح تضمنــت عــدد مــن االســئلة المتعلقــة بــأداء المجلــس وأداء أعضائــه كل علــى حدة وتم تعبئتها مــن قبل جميع
والمكافآت ،وذلك بهدف اســتمرار تطوير ممارســات
األعضــاء ،ويتــم حاليــاً إجــراء التحليــات الالزمــة مــن أجــل عــرض النتائــج على لجنة الترشــيحات
ً
ـاء علــى هــذه النتائج ســيتم االعداد لبرامج تدريبيــة ألعضاء المجلس
الحوكمــة فــي الشــركة بمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات العالميــة ،وبنـ ً
بحســب الحاجة.
معامــات مــع الجهات ذات العالقة

لقــد شــهد العــام 2017م تعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة ،وفــي مثــل هذه التعامالت تتبع الشــركة نفس الشــروط واألســس التجاريــة المتبعة
مــع الغيــر ودون أي تفضيل،وتشــمل األطــراف ذات العالقــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة وكبــار التنفيذييــن أو أي من
أقاربهــم مــن الدرجــة األولى والثانية.
وســيتم عــرض المعامــات ذات العالقــة التــي تتطلــب موافقــة الجمعيــة العامــة والترخيــص لهــا وفقاً ألحكام نظام الشــركات علــى الجمعية.
يبيــن الجــدول التالــي مجمــل العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة في العام 2017م ،والتي بلــغ مجموعها ( 38.918.933ثمانية وثالثون
مليون وتســعمائة وثمانية عشــر الف وتســعمائة وثالثة وثالثون) (ريال ســعودي):
نوع العقد

الشركة

ســبب التصنيف – طرف ذو عالقة

مدة العقد

إيجار شــقق سكنية

شــركة تطوير
الموانئ

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:

سنة واحدة

إيجــار مباني إدارية
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التعامالت
في 2017م

مالحظات

2.619.380

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
االيجــار وفواتيــر الخدمــات و المرافق
للمبانــي اإلدارية و الســكنية.

إيجــار أرض صناعية
وخدمات

مجموعــة دلة
التجارية

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:

 25سنة

1.771.615

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
االيجــار وفواتير الخدمات.

إيجــار أرض صناعية
وخدمات

الخطوط
السعودية
للتموين

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:

 20سنة

1.020.404

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
االيجــار وفواتير الخدمات.

إيجــار أرض صناعية
وخدمات

شركة زيوت
بترومين

معالــي المهنــدس خالد الملحم قابلــة للتجديد-األســتاذ فهد الرشيد

مدينة الملك عبد الله االقتصادية  -التقرير السنوي 2017

األســتاذ عبــد اللــه صالح كامل
 -األســتاذ فهد الرشــيد.

 األســتاذ عبد الله طيبةأعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
األســتاذ فهد الرشيد.

 20سنة

1.096.025

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
االيجــار وفواتير الخدمات.

العقــد تــم توقيعــه قبل ســنتين ولكن
كان مــع شــركة البحــر األحمــر وتم تحويله
خــال عــام  2016لشــركة زيوت بترومين.

نوع العقد

الشركة

ســبب التصنيف – طرف ذو عالقة

مدة العقد

التعامالت
في 2017م

إيجــار أرض صناعية
وخدمات

شركة نمارق

يملــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة
االســتاذ محمد بن يوســف ناغي
حصة .%80

 15سنة

710.033

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
االيجــار وفواتير الخدمات.

أرض صناعية

مؤسســة سقالة
التجارية

الشــركة مملوكة من شــقيق
عضو مجلس إدارة شــركة اعمار
األســتاذ محمد يوســف ناغي.

 3سنوات

110.922

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
فواتيــر الخدمات

أرض صناعية

مؤسســة سقالة
الطبية

الشــركة مملوكة من شــقيق
عضو مجلس إدارة شــركة اعمار
األســتاذ محمد يوســف ناغي.

 3سنوات

219.537

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل
فواتيــر الخدمات

أرض صناعيــة -
خدمات

شــركة سقالة
للتجارة

الشــركة مملوكة من شــقيق
عضو مجلس إدارة شــركة اعمار
األســتاذ محمد يوســف ناغي.

 20ســنة +
مصاريف
حسب
اإلستخدام

431.112

مبلــغ التعامــات فــي  2017مقابل
توصيــل الخدمات حســب العقد
باإلضافــة الــى فواتيــر الخدمات و
المرافــق باإلضافــة الــى جزء يعود إلى
إيجــار أرض صناعية.

تنفيــذ أعمال بنية
تحتية ()GC5

الشــركة العربية
لقطــع الغيار
والصيانة

يملــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة
االســتاذ محمد بن يوســف ناغي
حصة .%80

 18شهر

 21.400.333مبلــغ التعامــات فــي  2017مقابــل تنفيذ
األعمال اإلنشــائية حســب العقد.

خدمات استشــارية
– إدارة مشــاريع

شــركة تيرنر
لالستشارات
الهندسية

تملــك شــركة إعمــار العقارية التي
يرأســها األســتاذ محمد العبار
(الــذي يــرأس مجلس إدارة إعمار
المدينــة االقتصاديــة) حصة كبيرة
من رأس مال شــركة تيرنر.

إيجــار محل تجاري

بنك ساب

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:

مالحظات

سنوي

1.505.561

مبلــغ التعامــات في  2017يشــمل فواتير
متأخرة عن الســنوات الســابقة.

 5سنوات

193.712

مبلــغ التعامــات فــي  2017عبارة عن
رسوم خدمات.

إيجــار محل تجاري

شــركة لينا
لألغذية
الخفيفة

شــركة لينــا مملوكــة من ابنة
عضــو مجلــس اإلدارة معالي
المهنــدس خالــد الملحم.

 5سنوات

11.078

مبلــغ التعامــات فــي  2017عبارة عن
بدل إيجار و رســوم خدمات.

عقد إدارة
وتشــغيل فندق
البيلسان

شــركة الخزامى
لإلدارة

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
األســتاذ عبدالرحمــن الرويتع.

 10سنوات

2.790.876

مبلــغ التعامــات فــي  2017عبارة عن
رســوم إدارية و تســويقية و تحفيزية
حســب العقد.

خدمــات – أرض
صناعية

حلواني إخوان

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:

رسوم خدمات 4.664.390
سنوية

مبلــغ التعامــات فــي  2017عبارة عن
رسوم خدمات.

إيجــار مكاتب
تجارية

مؤسســة عكاظ
للصحافة
والنشر

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:

معالــي المهنــدس خالد الملحم.

األســتاذ عبدالرحمــن الرويتع.

األســتاذ عبداللــه صالح كامل.

يتــم أخــذ الموافقة مــن الجمعية
بشــكل سنوي.

 5سنوات

373.950

مبلــغ التعامــات فــي  2017عبارة
عن بدل إيجار و رســوم خدمات
وتأمين مســترد.

53

تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

بيــن النظــام األسا ســي للشــركة المكا فــآت المحــددة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،بجا نــب سياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار
التنفيذ يــن التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العا مــة العاد يــة للشــركة والتــي تشــير إ لــى ان لجنــة المكافــآت والترشــيحات تقــوم بالتوصيــة للمجلــس
بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالشــركة ،وفقــاً لهــذه السياســة ،وتلتــزم الشــركة
بأنهــا ترا عــي مــا يلي:
• انســجامها مع اســتراتيجية الشــركة وأهدافها .
•	أن تقـ َّـدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ،كأن تربط الجزء
المتغيــر مــن المكافــآت باألداء علــى المدى الطويل.
ـاء علــى مســتوى الوظيفــة ،والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها ،والمؤهــات العلمية ،والخبــرات العملية،
•	أن تحـ َّـدد المكافــآت بنـ ً
والمهارات ،ومســتوى األداء.
• انســجامها مــع حجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطر لدى الشــركة .
•	األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت ،مــع تفــادي ما قد ينشــأ عن ذلك مــن ارتفاع غير مبرر
للمكافــآت والتعويضــات .
• أن تســتهدف اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا وتحفيزهــا ،مــع عــدم المبالغــة فيها .
• أن تعــد بالتنســيق مــع لجنــة المكافــآت والترشــيحات عنــد التعيينــات الجديدة .
ـاء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة
•	حــاالت إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنـ ً
التنفيذيــة وذلــك لمنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول على مكافآت غير مســتحقة.
وطبقــاً للمــادة  21مــن النظــام األســاس للشــركة والمــادة  76مــن نظــام الشــركات ،تكــون مكافــأة أعضــاء المجلــس مبلغــاً معيناً أو بدل حضور عن
الجلســات ،أو مزايــا عينيــة ،أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح ،ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايا ،وذلك بمــا يتوافق مع األحكام
الــواردة فــي نظــام الشــركات ،والئحــة حوكمــة الشــركات ،والقواعــد والمعاييــر التــي تضعهــا هيئة الســوق المالية فــي هذا الخصوص ،وفق
الضوابــط التالية:
•	إذا كانــت مكافــآت أعضــاء المجلــس نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح ،فإنــه وطبقــاً لنص المادة  47من النظام األســاس للشــركة والمادة
 76مــن نظــام الشــركات ،فــإن مكافــآت أعضــاء المجلــس يجــب أال تتجــاوز نســبة عشــرة بالمئــة ( )%10مــن باقي صافــي األرباح بعد خصم
االحتياطــات المقــررة وتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن خمســة بالمائــة (  )%5مــن رأس المال المدفوع.
•	يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاته والمهــام المنوطة به
واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرها من االعتبارات.
•	يجب ّال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المســتقلين نســبة من األرباح التي تحققها الشــركة أو أن تكون مبنية بشــكل مباشــر أو غير
مباشــر على ربحية الشــركة.
فــي جميــع األ حــوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكا فــآت ومزا يــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة
أ لــف ر يــال ســنوياً .
كمــا يجــب أن تشــتمل الئحــة عمــل كل لجنــة مــن اللجــان علــى المكافــآت الخاصــة بأعضائهــا ،كما تشــتمل السياســة على مكافــآت اإلدراة التنفيذية
وفقــاً لمــا هو أت:
تشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى ما يلي:
• راتب أســاس (يتم ســداده في نهاية الشــهر وبصفة شــهرية).
• بدالت تشــتمل ،على ســبيل المثال ال الحصر ،على بدل ســكن ،وبدل ســيارة ،وبدل هاتف  ،وبدل تعليم لألطفال.
• مزايــا تأميــن ،بمــا فــي ذلــك تأميــن طبــي ،تأميــن صحــي ،تأمين على الحيــاة وتأمين ضد الحوادث.
•	الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــأداء الفــرد والشــركة ،الخطــط التحفيزيــة طويلــة األجل مثل خيارات األســهم ,والخطط األخرى
المرتبطــة باالحتفــاظ واســتبقاء الموظفين.
• مزايا أخرى تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر ،إجازة ســنوية ،وتذاكر ســفر ســنوية بالطائرة ،ومكافأة نهاية خدمة.
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وقــد قامــت الشــركة بدفــع مبلــغ ( )3.724.726كرواتب وبــدالت ألعضاء مجلس اإلدارة.

ألف ريـــال سعودي
المكافــآت الثابتة

المكافــآت المتغيرة

معالــي المهندس /خالد
الملحم

المهنــدس /عبداللــه طيبه

الدكتــور /فيصل المبارك

مبلغ معين

350,000

350,000

256,986

بدل حضور
جلسات
المجلس

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

93,014

مجموع
بدل حضور
جلسات
اللجان

131,644
75,000
86,575

ال ينطبق

مزايا عينية

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

19,932

مكافأة
رئيس
المجلس
أو العضو
مكافأة
المنتدب أو
االعمال
أمين السر
الفنية
إن كان مــن
واإلدارية
واالستشارية االعضاء

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

المجموع

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

نسبة من
األرباح

481,644
425,000
343,561

ال ينطبق

مكافآت
دورية

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

112,946

خطط
تحفيزية
قصيرة
األجل

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

خطط
تحفيزية
طويلة
األجل

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

األسهم
الممنوحة

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

المجموع

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

مكافأة
نهاية
الخدمة

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

المجموع

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

بدل
المصروفات

481.644
425.000
343.561
ال ينطبق

أوال :األعضاء المســتقلين
ً
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
112.946

معالي األســتاذ /سعود
الصالح

ال ينطبق

المجموع

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

350,000
350,000
430,000
370,000
271,986
93,014

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

0,000
0,000
80,000
20,000
15,000
0,000

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

350,000

350,000

350,000

350,000

256,986

93,014

1750,000

األســتاذ /محمد العبار

األســتاذ /عبد الله كامل

المهنــدس /عبد الرحمن
الرويتع

األســتاذ /أحمد جاوه

األســتاذ /محمد ناغي

األســتاذ /جمال بن ثنية

المجموع

ثانيــاً  :األعضاء غيــر التنفيذيين

1050,000

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

313,151

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

1363,151

350.000
350.000
430.000
370.000
271.986

ال ينطبق

1363.151
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

115,000

ال ينطبق

1865,000

93.014
1865.000

ال ينطبق

ال ينطبق

ثالثــاً  :العضو التنفيذي

األســتاذ /فهد الرشيد

رابعــاً  :العضو الخارجي

350,000

ال ينطبق

60,000

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

410,000

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

األســتاذ /عالء الجابري

المجموع

ال ينطبق

0,000

3150,000

ال ينطبق

86,575
574,726

ال ينطبق

86,575
3724,726

410,000
86,575
3724,726

مالحظــة :يشــمل ذلــك مكافــآت أعضاء اللجان.
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مكافــآت أعضاء اللجان

أعضاء اللجنــة التنفيذية

األســتاذ /عبدالرحمــن الرويتع

المكافــآت الثابتة
(عــدا بدل حضور
الجلسات)

-

بدل حضور جلســات

60,000

المجموع

60,000

معالــي المهنــدس /خالد الملحم

األســتاذ /فهد الرشيد

-

31,644

5,000

40,000

19,932
71,644
41,575
41,575

45,000
45,000

-

-

20,000

15,000

20,000
-

0,000

15,000

المجموع

مكافأة
نهاية
الخدمة

المجموع

18.002.244

0,000

15,000

15,000

86,575
86,575

14,932

-

80,000

األســتاذ /عبدالله طيبة

المكافــآت المتغيرة

60,000

80,000
-

المكافــآت الثابتة
مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية أرباح

األسهم
خطــط تحفيزية خطــط تحفيزية الممنوحــة (يتم
قصيرة األجل طويلة األجل إدخال القيمة)

60,000
60,000

مجموع
مكافأة
التنفيذيين
إن وجدت

-

60,000

أعضــاء لجنة المراجعة

معالي األســتاذ /ســعود الصالح*

معالــي المهنــدس /خالد الملحم**

الدكتــور /فيصل المبارك***

األســتاذ /عالء الجابري****

األســتاذ /عبدالله طيبة

أعضــاء لجنة الترشــيحات والمكافآت

األســتاذ /أحمد جاوه

األســتاذ /جمال بن ثنية*****

األســتاذ محمد ناغي**

رواتب

بدالت

2.807.671 11.529.912

285.821

- 14.623.404

-

-

- 3.378.840

0 3.378.840

* عضــو جديــد انضــم إلــى المجلــس فــي دورتــه الرابعــة بتاريــخ 2017/9/26م ** .غــادر اللجنــة بنهايــة دورة المجلــس الثالثــة بتاريــخ 2017 /9 /25م.
ـداء مــن 2017/9/26م **** .عضــو مــن خــارج مجلــس اإلدارة ***** .عضــو جديــد انضــم إلــى المجلــس واللجنــة بتاريخ 2017/9/26م.
*** عضــو مــن مجلــس اإلدارة حتــى  2017/9/25ثــم عضــو خارجــي ابتـ ً

مكافآت كبــار التنفيذيين

وظائف كبــار التنفيذيين

المجموع

المصدر :إدارة الموارد البشــرية

تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

الهيكل اإلداري للشــركة

نظرا لتوسع أعمال الشركة والبدء في نشاطات الشركات التابعة الموضحة في هذا التقرير ،فقد قامت الشركة بإعادة هيكلتها وتم تعيين رئيس
تنفيذي ومدير مالي لكل شركة من الشركات التابعة والتي يحمل كل منها مسؤولية تطوير أو تشغيل قطاعات مختلفة في المدينة بحيث تدار
مجموعة الشركات تحت شركة إعمار المدينة االقتصادية بصورة مستقلة ولكن متناسقة مع توجهات الشركة ومصالح تطوير المدينة.
كمــا قامــت المجموعــة باســتقطاب عــدد كبيــر مــن الكــوادر العالميــة والمحليــة المتميــزة للمســاهمة في العمــل وفق متطلبات المرحلــة المقبلة
الســيما بعــد دخــول المدينــة حيــز التشــغيل وكثافــة عمليــات التطويــر ،وقــد قامــت الشــركة خالل العــام 2017م بتنفيذ العديد من الــدورات التدريبية
وورش العمــل لمنســوبيها.
الشركات التابعة

تملك الشــركة حصص مختلفة في ســبعة شــركات تابعة هي:
	.1شــركة «تطويــر الموانــئ» شــركة مســاهمة مغلقــة ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة «المملكة العربية الســعودية» ،وتعنى الشــركة
بتنفيــذ عقــود وإدارة وتطويــر وصيانــة وتشــغيل وتمويــل واســتثمار مينــاء الملــك عبداللــه وتقديــم وتنفيــذ جميع الخدمات الالزمة لتشــغيل
الميناء ومرافقه الضرورية ،ويبلغ رأس المال في شــركة تطوير الموانئ  5.210.000.000ريال ســعودي (خمســة مليارات ومائتين و عشــرة
مالييــن ريــال ســعودي) ،موزعــة علــى  521مليــون ســهم ،تبلــغ حصــة إعمــار المدينــة االقتصادية منها  260.5مليون ســهم ،أي ما يســاوي
 2.605.000.000ريال ســعودي (مليارين وســتمائة وخمســة ماليين ريال ســعودي) ،وهو ما يعادل  %50من رأس مال شــركة تطوير الموانئ.
	.2شــركة «اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة» « ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602003130وتملك فيها شــركة إعمار
المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا  %99والحصــة المتبقيــة لشــريك حيــث يبلــغ رأس مالهــا خمســمائة ألف ري ــال ســعودي ومقرها مدينة
الملك عبدالله االقتصادية المملكة العربية الســعودية ،وتعنى بالمشــاركة في تأســيس الشــركات أو شــراء الحصص في الشــركات القائمة.
	.3شــركة «تطوير المناطق الصناعية المحدودة» « ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602211995وتملك فيها شــركة إعمار
المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا  %1وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارهــا  %98والحصة المتبقية لشــريك ،حيث
يبلــغ رأس مالهــا خمســمائة ألــف ري ــال ســعودي ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ،المملكة العربية الســعودية ،وتعنى بالمشــاركة
فــي إنشــاء وإدارة وتشــغيل وتقديــم الخدمــات للمناطــق والمــدن الصناعيــة ومناطق المســتودعات والتخزين.
	.4شــركة «تطوير عقارات المدن االقتصادية» « ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602004969شــركة ذات مســؤولية محدودة
ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ويبلــغ راس مالهــا  500الــف ريــال ،تملــك فيها شــركة إعمار المدينة
االقتصاديــة حصــة مقدارهــا  %1وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارهــا  %98والحصــة المتبقيــة لشــريك ،وتعنى بتملك
وشــراء واســتثمار وبيع وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار األراضي والعقارات والمدارس والمستشــفيات والمرافق الصحية والمالعب
الرياضيــة ومحطــات القطــارات بمــا فــي ذلك األراضي لصالح الشــركة.
«	.5الشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية» « ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602004970شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ويبلــغ راس مالهــا  500الــف ريال ،تملك فيها شــركة
إعمــار المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا  %1وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارها  %98والحصــة المتبقية
لشــريك ،وتعنــي بإنشــاء وإدارة وتطويــر وتشــغيل وتأجيــر واســتئجار وتقديــم الخدمــات المختلفــة لمختلــف انواع العقــارات والمجمعات التجارية
والســكنية واالداريــة فــي المدن االقتصادية.
	.6شــركة «إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية» « ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602004968شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ويبلــغ راس مالهــا  500الــف ريــال ،تملك فيها شــركة إعمار
المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا  %1وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارهــا  %98والحصة المتبقية لشــريك،
وتعنى بتملك وشــراء واســتثمار وبيع وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار االراضي والعقارات لمختلف االغراض الســكنية والتجارية في
المــدن االقتصاديــة لصالــح الشــركة وانشــاء وتقديــم الخدمــات المختلفــة للعقــارات بمختلــف انواعهــا بمــا فيها الفنــادق والمنتجعات والمرافق
والمــدارس والمستشــفيات والمالعــب الرياضيــة فــي المدن االقتصادية.
	.7شــركة «اعمار المعارف المحدودة» « ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602006620شــركة ذات مســؤولية محدودة
ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ويبلــغ راس مالهــا 10مليــون ريــال ،تملــك فيها شــركة إعمار المدينة
االقتصاديــة حصــة مقدارهــا  %96واالســهم المتبقيــة والتــي تمثــل  %4مــن اســهم الشــركة مملوكــة مــن قبل شــركات تابعة .وتعنى بإدارة
وتشــغيل كليــة متخصصــة فــي منــح درجتــي البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة االعمــال وانشــاء مبانــي الكلية والمعاهد والمركز وســكن
الطــاب والمدرســين والمــدارس والمالعــب الرياضية التابعة .
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

حوكمة الشركات

تــم تعديــل النظــام األســاس للشــركة بمــا يتناســب مــع نظــام الشــركات الجديــد وتــم اعتماده من الجمعية العامــة غير العادية.
وتحــرص إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة علــى تطبيــق مبــادئ وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة واختيار أفضل الممارســات بمــا يخدم مصالح
مســاهميها ويحمــي حقــوق ذوي المصلحــة ،وتقــوم الشــركة بتطبيــق جميــع لوائــح حوكمــة الشــركات الصــادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية
بموجــب القــرار رقــم ( )2017-16-8بتاريــخ 1438/5/16ه ـ الموافــق 2017/2/13م باســتثناء الفقرات التالية:
	.1تنــص الفقــرة (ج )10/مــن المــادة العشــرين علــى أن يكــون العضــو غيــر مســتقل فــي حــال إكمالــه  9ســنوات في عضوية المجلــس منفصلة او
متصلــة ،وتــرى الشــركة ان بقــاء العضــو لهــذه المــدة ال ينافــي عــوارض االســتقاللية بتاتــاً  ،وان تطبيقهــا قد يضر بمصلحة الشــركة.
	.2تنــص الفقــرة (ب) مــن المــادة الثانيــة والثالثيــن حــول و جــود  4اجتماعــات لمجلــس اإلدارة خــال العــام ،فالشــركة تــرى انهــا ملتزمــة
بمــا نــص عليــه نظــام الشــركات حــول و جــود اجتماعييــن علــى أ قــل تقد يــر ،وبالر غــم مــن ذلــك فالشــركة قــد عقــدت خــال عــام 2017م 4
اجتما عــات لمجلــس اإلدارة.
	.3المواد  70،71،72تتعلق بتشكيل لجنة إدارة مخاطر ،والشركة ترى أن لجنة المراجعة تقوم بأعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشكل الكامل.
	.4المــادة  95التــي تشــير علــى وجــود لجنــة للحوكمــة ،فالشــركة تــرى أن لجنــة المراجعــة تســطيع القيــام بهذا العمل بالشــكل الكامل.
إفصاحــات مجلس اإلدارة

• تؤكــد الشــركة أنهــا لــم تقــدم أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا ،أو تضمنهم فــي أي قرض مع الغير.
•	ال يوجــد فــي الشــركة حقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهم وأوالدهم القصر ســواء في
أســهم أو أدوات دين للشــركة أو أي من الشــركات التابعة لشــركة «إعمار المدينة االقتصادية».
•	ال توجــد للشــركة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل لألســهم ،وال حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو حقــوق مشــابهة أصدرتها الشــركة أو
الشــركات التابعة خالل الســنة المالية 2017م.
•	تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تقــم بــأي اتفــاق أو تنــازل مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســاهمين أو التنفيذييــن بالشــركة أو موظفيها تم
بموجبــه التنــازل عــن حقه في األرباح.
•	تؤكــد الشــركة أنــه لــم يتــم إجــراء أي تعديــل جوهــري علــى ســجالت حســاباتها ،وأنهــا تلتزم بالمعايير المحاســبية الصادرة عن الهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين ،كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من المحاســب القانوني تتعلق بنشــاط الشــركة أو ســجالتها المحاســبية أو
القوائــم الماليــة المعتمــدة لهــا للعــام 2017م ،وال يوجــد للمحاســب القانونــي أي تحفظــات حــول هذه القوائم.
تقــوم لجنــة المراجعــة بالشــركة بفحــص إجــراءات وأنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة وفعاليتها من خالل:
•	دراســة القوائم المالية المتضمنة السياســات المحاســبية المتبعة ومناقشــتها مع إدارة الشــركة ومع المحاســب القانوني
•	التقاريــر الدوريــة والملحوظــات التــي يتــم رفعهــا مــن قبــل المراجــع الداخلــي بالشــركة بنــاء على خطة المراجعة الســنوية ومدى قيام إدارة
الشــركة بإتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لهذه المالحظات
•	التقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات ومــدى قيــام إدارة الشــركة بإتخــاذ اإلجراءات التصحيحيــة لهذه المالحظات.
•	التقاريــر المختلفــة التــي تطلبهــا اللجنــة مــن إدارة الشــركة والتــي تقــوم بمراجعتهــا ومناقشــتها خــال إجتماعاتها الدورية.
لــم تظهــر تقاريــر عمليــات المراجعــة المشــار إليهــا أعــاه أي ضعــف جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلية للشــركة حيث أن أغلبيــة المالحظات تصب
بشــكل رئيســي في مجاالت تحســين األداء و تفعيل عمل اإلدارات و األقســام ورفع كفاءتها واســتكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد
مــن المتانــة الــى نظــام الرقابــة واســتغالل الموارد المتاحة أفضل اســتغالل.
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بنــاء علــى كل مــا تقــدم أعــاه ،و مــع األخــذ بعيــن االعتبــار بأن أهداف نظام الرقابــة الداخلية هي:
 التأكيد على أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح و زيادة الدقة والثقة في البيانات المحاســبية. حمايــة األصــول والممتلكات. الحفــاظ علــى النزاهــة في المعامالت. زيــادة كفــاءة أداء الشــركة واالســتغالل الكــفء إلمكانياتها المتاحة. االمتثــال للقوانيــن و اللوائــح والعقــود المختلفة.وعليــه فــإن لجنــة المراجعــة تعتبــر أن أهــداف نظــام الرقابــة الداخليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه في شــركة إعمار المدينة االقتصاديــة قد تحققت
الــى حــد بعيــد .كمــا تعتبــر اللجنــة أن موقــف إدارة الشــركة بوجــه عــام بشــأن الرقابــة الداخليــة هــو موقــف إيجابي ،حيث أن غالبية األنشــطة تحكمها
سياســات وإجراءات مكتوبة ،و تتفاعل اإلدارة بشــكل إيجابي تجاه السياســات الموصى بها.
باإلضافة الى ذلك ،فإن إدارة الشــركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف األقســام كل بحســب اختصاصه من أجل حســن ســير
العمليات و تطبيق السياســات واالمتثال للقوانين المختلفة التي تخضع لها كل شــركة مســاهمة عامة مدرجة في ســوق األســهم الســعودي.
•	تؤكــد الشــركة بــأن مجلــس اإلدارة قــد قــام بوضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجة حاالت التعــارض المحتملة لكل من
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمســاهمين ،ويشــمل ذلك إســاءة اســتخدام اصول الشــركة ومرافقها ،وإســاءة التصرف الناتج عن
التعامــات مــع األشــخاص ذوي العالقة.
•	تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تســتقبل أي بــاغ عــن المصلحــة فــي األســهم ذات األحقيــة فــي التصويت تعود ألشــخاص (عــدا أعضاء مجلس اإلدارة
وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم و أوالدهــم القصر).
• تؤكد الشــركة بأنه ال يوجد أي اســترداد أو شــراء أو إلغاء من جانب الشــركة أو الشــركات التابعة ألي أدوات دين قابلة لالســترداد.
• تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو مذكرات حق اكتتاب.
•	تؤكــد الشــركة بأنــه يوجــد عقــود تــم توقيعهــا وتوجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضاء مجلس اإلدارة بحســب ما ورد في الفقرة الســابعة
مــن التقرير.
• تؤكد الشــركة بأنه ال توجد أي اســتثمارات أو احتياطيات أخرى انشــئت لمصلحة موظفي الشــركة.
•	تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد شــخص ذي الصفــة االعتباريــة والــذي يحــق لــه نظــام الشــركة تعييــن ممثلين له فــي مجلس اإلدارة قد قام
بالتصويــت علــى اختيــار االعضــاء اآلخريــن في مجلس اإلدارة.
الــزكاة والمدفوعات الحكومية
الشــركة األم – شــركة إعمار المدينة االقتصادية

أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل («الهيئــة») ربوطــاً زكويــة للســنوات مــن 2006م إلــى 2008م طالبت بزكاة إضافيــة وفروقات ضريبة
اســتقطاع بمبلــغ  90.4مليــون ريــال ســعودي إضافـ ًـة إلــى غرامــة تأخيــر .كانــت القضيــة منظــورة لدى ديوان المظالم .تمشــياً مع إجراءات االســتئناف
ودون االعتــراف بااللتــزام ،قامــت الشــركة بتقديــم ضمــان بنكــي تحــت االحتجــاج على فروقات ضريبة االســتقطاع.

لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية .قدمــت الشــركة التماســاً إلــى الديوان الملكــي طالبت فيه ديوان المظالــم بإعادة النظر
فــي الحكــم وإعــادة دراســة القضيــة .لــم يتــم قبــول االلتمــاس وقدمــت الشــركة التماســاً آخراً وهو قيد التنفيــذ في الوقت الراهن.
كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالــم الــذي أصــدر قراراً بتأييد االعتــراض المتعلق بالغرامــات .الحقاً لنهاية
الســنة ،قامــت الشــركة بإعــادة تقديــم التمــاس لــدى ديــوان المظالم بخصوص فروقات ضريبة االســتقطاع.
انهت الشــركة الربط الزكوي للســنوات من 2009م إلى 2011م .قدمت الشــركة االقرارات الزكوية للســنوات من 2012م إلى 2016م وحصلت على
شــهادات زكاة مقيدة.
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الــزكاة والمدفوعــات الحكومية تتمة
الشركات التابعة

انهــت شــركة اســتثمارات المــدن الصناعيــة القابضــة وضعهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م وقدمــت اقراراتهــا الزكوية حتى ســنة 2016م وقد حصلت
على شــهادات زكاة غير مقيدة حتى ســنة 2016م.
انهــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة وضعهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م .أصــدرت الهيئــة العامة للزكاة والدخــل («الهيئة») الربط
الزكــوي للســنوات مــن 2013م إلــى 2015م طالبــت بموجبهــا فروقــات زكويــة بمبلــغ  4.6مليــون ريــال ســعودي .وقد اعترضت الشــركة على ربط
ً
إضافة لذلك ،قدمت الشــركة اقرارات زكوية حتى ســنة 2016م وحصلت على شــهادات زكاة.
الهيئة.
قدمــت الشــركة الرائــدة إلدارة عقــارات المــدن االقتصاديــة وشــركة إدارة وتشــغيل عقــارات المــدن االقتصادية المحــدودة اقراراتهما الزكوية
للفتــرة  /للســنوات مــن 2013م إلــى 2016م وحصلتــا علــى شــهادات زكاة غيــر مقيدة.
قدمــت شــركة تطويــر عقــارات المــدن االقتصاديــة المحــدودة اقرارتهــا الزكويــة للفتــرة  /للســنوات 2013م إلــى 2015م وحصلت على خطاب
تســهيالت حيث أنه لم تســجل إيرادات من العمليات.
قدمــت شــركة اعمــار المعــارف المحــدودة إقرارهــا الزكــوي للفتــرة األولــى المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م وحصلت على خطاب تســهيالت حيث
أنــه لم تســجل إيرادات مــن العمليات.
إقرار
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتقوم بقيد مخصص الزكاة المســتحقة ســنوياً
وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة -إن وجدت -فــي الفترة التي تتم فيهــا عملية الربط.
حقــوق المســاهمين والجمعية العامة

لقــد تضمــن النظــام األساســي للشــركة والئحــة حوكمتهــا اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمة لضمان ممارســة جميع المســاهمين لحقوقهم
النظاميــة التــي منها:
 .1الحــق فــي الحصــول علــى األرباح التــي يتقرر توزيعها.
 .2الحــق فــي الحصــول علــى نصيب من موجودات الشــركة عنــد التصفية.
 .3حــق حضــور الجمعيــات العامــة ،واالشــتراك فــي مداوالتها والتصويــت على قراراتها.
 .4حق التصرف في األســهم.
 .5حــق مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعوى المســؤولية علــى أعضاء مجلس اإلدارة.
 .6حــق االستفســار وطلــب معلومــات بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يعــارض نظام الســوق المالية ولوائحــه التنفيذية.
كمــا وفــرت الشــركة جميــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمين مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجه ،بحيث كانت هــذه المعلومات وافية
ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة عبــر التقاريــر الســنوية وموقــع الشــركة اإللكتروني وموقع تداول واألخبــار الصحفية
وذلــك فــي تطبيــق نشــر المعلومــات للمســاهمين دون تمييز بينهم.
ومــن جهتهــا فقــد عقــدت الشــركة فــي الســنة الماليــة 2017م  3اجتماعــات للجمعيــة العامــة ،كان أولهــا اجتمــاع الجمعية العامــة غير العادية
الخامســة فــي يــوم االثنيــن  27رجــب 1438ه ـ الموافــق  24أبريــل 2017م ،واالجتمــاع الثانــي كان هــو اجتمــاع الجمعيــة العامة العادية الثالثة عشــر
فــي يــوم االثنيــن  5محــرم 1439ه ـ الموافــق  25ســبتمبر 2017م أمــا االجتمــاع الثالــث فقــد كان اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية الرابعة عشــر في
يــوم الخميــس  3ربيــع الثانــي 1439ه ـ الموافق  21ديســمبر 2017م.
ونؤكــد بــأن الشــركة لــم تتلــق مــن المحاســب القانونــي إرنســت أنــد يونــغ أي طلــب بانعقــاد الجمعية العامة خالل الســنة الماليــة المنتهية في
2017م ولــم يتــم انعقادهــا ،كمــا نؤكــد بأنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مســاهمين يملكــون  %5مــن رأس المــال أو أكثر طلباً بانعقــاد الجمعية
العامــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة 2017م ولــم يتم انعقادها.
وقــد كانــت الشــركة قــد أعلنــت عــن موعــد انعقــاد جمعياتهــا العامــة العاديــة وغيــر العاديــة ومكانها وجدول أعمالها قبــل الموعد المحدد بـ10
أيــام ،ونشــرت الدعــوات فــي موقــع تــداول وفــي صحيفــة المدينــة وعبــر موقع أعمالي الخاص بوزارة التجارة واالســتثمار.
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وقــد وضــح اإلعــان القواعــد التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين وإجــراءات التصويت ،ولقــد اتيحت الفرصة لجميع المســاهمين
بالمشــاركة الفعالــة والتصويــت علــى بنــود جــدول األعمــال .كمــا تمكنــوا مــن مناقشــة الموضوعــات المدرجة في جدول االعمال وتوجيه االســئلة
إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمحاســب القانونــي وتمــت اإلجابة عليهم.
علمــاً أ نــه لــم يتقــدم اي مســاهم يملــك  %5أو اكثــر مــن أ ســهم الشــركة بطلــب إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة
عنــد إعداده.
و تؤكــد الشــركة بأنهــا تجنبــت وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقــه فــي التصويت ،كما أنها قامــت بالتحقق من
وكاالت المســاهمين الذيــن حضــروا مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن غيــر موظفــي الشــركة .وإدراكاً مــن الشــركة ألهمية التواصل مع
المســاهمين فقد اســتمرت في:
 .1نشــر القوائــم الماليــة ربــع الســنوية والحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2017م علــى موقــع تــداول وذلك خالل المدة التــي حددها النظام.
 .2االلتــزام بصيغــة اإلعالنــات التــي حددتهــا هيئــة الســوق الماليــة والمعلومــات الجوهريــة التــي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشــرها.
 .3إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة وفقــا لمتطلبــات اإلفصــاح والنمــوذج االسترشــادي المعــد من قبل هيئة الســوق المالية.
	.4تحديــث موقــع الشــركة ( )www.kaec.netعلــى شــبكة اإلنترنــت وتحميلــه بالمعلومــات الالزمــة التي تعكس نشــاط الشــركة وأخبارها
ونتائجهــا الماليــة بصفة دورية.
	.5يســتمر قســم شــؤون المســاهمين فــي الشــركة بالتواصــل الدا ئــم مــع المســاهمين واســتقبال مقترحاتهــم واستفســاراتهم ويتــم رفعهــا
لمجلــس اإلدارة.
ولقــد اتيحــت الفرصــة لجميــع المســاهمين بالمشــاركة الفعالــة والتصويــت علــى بنــود جدول األعمال،الســيما وان الشــركة واصلت اســتخدام نظام
التصويــت االلكترونــي عبــر الســوق المالية الســعودية (تداول).
وقــد قامــت الشــركة بالحصــول علــى  12ســجل للمســاهمين خــال العــام  2017م وفقــا للجدول الموضح أدناه:
تاريخ الطلب

تاريخ التقرير

سبب الطلب

1

2016/12/29
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إجراءات الشركات

3

2017/3/30

2017/4/2
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5
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2017/2/6

2017/4/19

2017/4/24
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2017/7/12
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2017/7/23

2017/9/21
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2017/9/24

12

2017/12/21
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2017/2/6

إجراءات الشركات

2017/10/31

2017/5/31

2017/7/20

إجراءات الشركات
أخرى

إجراءات الشركات

2017/9/20

إجراءات الشركات

2017/10/30

إجراءات الشركات

2017/9/25

2017/12/21
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

المخاطر المســتقبلية

كمــا هــو الحــال فــي المشــاريع االســتراتيجية العمالقــة ،فــإن بنــاء مدينــة متكاملــة ينطــوي علــى العديد مــن المخاطر المرتبطــة بالفترة الزمنية
الطويلــة إلنهــاء المشــروع مــع كل مــا يعنيــه ذلــك مــن ضــرورة التكيــف مــع المتغيــرات الســريعة مــن الناحية االقتصاديــة و العملية .لذا تقوم
الشــركة من وقت آلخر بالتشــاور مع بيوت الخبرة للتأكد من دقة االفتراضات والدراســات واالعتماد على أفضل الممارســات في النشــاطات
التــي تمارســها مــن أجــل ضمان االســتمرارية علــى المدى الطويل.
قامــت الشــركة بتحديــد تصــور عــام عــن المخاطــر و التحديــات التــي قــد تواجههــا و التــي مــن الممكــن أن تأثــر على أداءها أو علــى برامج تطوير
المدينــة وأهمها:
• أخطــار مرتبطــة بأمن وســامة المدينة.
•	انخفــاض المبيعــات بســبب التباطــؤ االقتصــادي فــي المملكــة نتيجــة لهبــوط اســعار النفــط الــذي أثر علــى المناخ االســتثماري للقطاعين العام
و الخــاص و الــذي أثــر علــى قــدرة العمــاء الحالييــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة و االســتثمارية في المدينة.
• تفعيــل االنظمــة كمــا نــص عليهــا تنظيــم هيئــة المــدن االقتصاديــة و العديــد مــن األنظمــة الجديــدة أو المحدثة من الجهــات المختصة.
• األخطــار المرتبطــة بالهجمــات االلكترونيــة التــي تعرضــت لهــا المملكــة العربية الســعودية خــال الفترة األخيرة.
باإلضافــة الــى المخاطــر أعــاه تقــوم إدارة الشــركة برصــد ومتابعــة المخاطــر ذات الطبيعــة الماليــة المتمثلــة بالمخاطر التالية:
مخاطر أســعار العمولة

هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب تقلبــات أســعار العمولة في الســوق .يتعلق
تعــرض المجموعــة لمخاطــر تغيــر أســعار العمولــة فــي الســوق بالودائــع البنكيــة للمجموعــة التــي تدفــع عليها عمولــة وعلى القرض من وزارة
الماليــة والبنــوك التجارية.
تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار العمولــة عــن طريــق مراقبــة تقلبــات أســعار العمولــة فــي العمالت المســجلة بها مطلوباتهــا وموجوداتها التي
تدفــع عليها عمولة.
مخاطر العملة

هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب تقلبات أســعار صرف العمــات األجنبية .لم
تقــم المجموعــة خــال الســنة بمعامــات هامــة بعمــات غيــر الريــال الســعودي والــدوالر األمريكي .ونظراً ألن الدوالر األمريكــي مرتبط بالريال
الســعودي فلــم تكــن المجموعــة معرضــة ألي مخاطــر عملة هامة.
مخاطر االئتمان

هــي مخاطــر عــدم وفــاء طــرف فــي أداة ماليــة بالتــزام مــا والتســبب فــي تكبــد الطرف اآلخر خســارة ماليــة .تعمل المجموعة علــى الحد من مخاطر
االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــاء عــن طريــق مراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة .ووفقــاً التفاقيــة البيــع مع العمــاء فإن صك ملكية العقــار يتم تحويله
للعمــاء فقــط عنــد اســتالم الثمــن كامـ ًـا .تقــوم المجموعــة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بودائع المرابحة لــدى البنوك عن طريق
التنويــع واالســتثمار مــع األطــراف المقابلــة ذوي تصنيــف ائتماني جيد.
مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة صعوبــة فــي توفيــر األمــوال لمقابلــة التزاماتهــا المتصلــة بالمطلوبات الماليــة .يمكن أن تنتج
مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة بمبلــغ يســاوي قيمتــه العادلة .يتم إدارة مخاطر الســيولة عــن طريق المراقبة
المنتظمــة والتأكــد مــن توافــر أمــوال كافيــة مــن خــال التســهيالت االئتمانيــة لمقابلــة أي التزامــات مســتقبلية .تتوقع المجموعــة أن يكون لديها
ـواال كافيــة متاحــة لدفــع جميــع المطلوبــات مســتحقة الدفع خالل  12شــهراً من نهاية الســنة.
أمـ ً
تقــوم إدارة الشــركة برصــد وتقييــم كل هــذه المخاطــر والتعامــل معهــا بشــكل مســتمر مــن خــال متابعتهــا بشــكل دوري و رفعهــا لمجلس اإلدارة
و مــن خــال أخــذ القــرارات والتوجهــات الســليمة مــن أجــل الغــاء مفاعيــل هــذه األخطــار أو التقليل من تأثيرها الى مســتوى مقبول.
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الغرامات

تلقــت الشــركة مخالفــة وغرامــة ماليــة مــن هيئــة الســوق الماليــة مقدارهــا  100الــف ريــال بســبب ان الشــركة أعلنت عن توقيــع عقدين مع طرف
ذو عالقــة قبــل أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة علــى ترســية هذيــن العقديــن ،وتــم مناقشــة هــذه المخالفة في اجتمــاع مجلس اإلدارة وتم وضع
اإلجــراءات والترتيبــات الالزمــة لعدم تكرارها.
اإلقرارات

تقــر شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية بما يلي:
 .1أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح.
 .2أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعد على أســس ســليمة ،ونفــذ بفاعلية.
 .3أنــه ال يوجــد أي شــكك يذكــر فــي قــدرة شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية على مواصلة نشــاطها.
واللــه الموفق،

مجلس اإلدارة
شــركة إعمــار المدينة االقتصادية
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