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 تقریر مجلس اإلدارة
 

                                   في شركة إعمار المدینة االقتصادیة نـومـاھـسـادة المـالس
 

 ،وبعد        وبركاتھالسالم علیكم ورحمة هللا 
 

لمجلس اإلدارة  التقریر السنوي كمضع بین أیدییأن مجلس إدارة شركة إعمار المدینة االقتصادیة  یسر
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للعام المالي المنتھي في 

 
باإلضافة إلى القوائم المالیة  المنصرمة، ةالمالیالسنة ا خالل أداء الشركة ھذا التقریر یستعرض  

 .م۳۱/۱۲/۲۰۲۰الحسابات القانوني للسنة المالیة المنتھیة في  عوإیضاحاتھا وتقریر مراج
 

آلیات حوكمة الشركة واإلفصاحات ذات العالقة بمجلس اإلدارة بجانب ذلك فإن التقریر یحتوي على 
 .ولجانھ وكبار التنفیذیین والعقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة

 
 ً ، یأتي ھذا وفق األنظمة الصادرة عن الجھات المعنیة من حرص مجلس اإلدارة على الشفافیة  انطالقا

 ً مع  متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات، والواردة في الضوابط واإلجراءات  التقریر متوافقا
باإلضافة الستیفاء متطلبات لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساھمة المدرجة  التنظیمیة الصادرة تنفیذاً 

بموجب  ھیئة السوق المالیةمجلس ثالثة وتسعین من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن و تسعین تینالماد
وتاریخ  ۳بناءاً على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ ۲۰۱۷-۱٦-۸القرار رقم 

وتاریخ  ۲۰۱۹-٥۷-۳رقم  ھـ، والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة۲۸/۰۱/۱٤۳۷
، والمادة الخامسة والستین من قواعد طرح األوراق المالیة م۲۰/۰٥/۲۰۱۹ھـ الموافق ۰۹/۱٤٤۰/۱٥

بتاریخ  ۲۰۱۷-۱۲۳-۳بموجب القراررقم  وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة
-۱۰٤-۱، والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم م۱۲/۲۰۱۷/ ۲۷ھـ الموافق ۱٤۳۹/۰۹/۰٤

 م.۳۰/۰۹/۲۰۱۹ھـ الموافق ۰۱/۰۲/۱٤٤۱بتاریخ  ۲۰۱۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نبذة عن نشاط الشركة وتاریخھاوالً: ا
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تأسست شركة "إعمار المدینة االقتصادیة" شركة مساھمة عامة سعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

م، ۲۰۰٦ھـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر ۱٤۲۷الثالث من رمضان الصادر بتاریخ  ۲٥۳۳
م، ویبلغ رأس مال الشركة المسجل ۲۰۰٦أكتوبر  ۷وقد تم إدراجھا في السوق المالیة السعودیة في تاریخ 

ریاالت لكل سھم،  ۱۰ملیون سھم، وذلك بقیمة اسمیة قدرھا  ۸٥۰ملیار لایر سعودي ُموزعة على  ۸٫٥
ً في عدد المكتتبین  %۳۰الشركة وقد طرحت  من إجمالي أسھمھا لالكتتاب العام وسجلت رقما قیاسیا

في المناطق  ملیون مكتتب، وتزاول الشركة أعمالھا في مجال تطویر األراضي والعقارات ۱۰تجاوز 
طع األساسیة، وترویج وتسویق وبیع ق ىبما في ذلك عملیات تطویر البن غیرھاالخاصة أو في  االقتصادیة

وإیجار األراضي وعملیات التطویر للمباني  ،األراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطویر أو لتملیكھا للغیر
والوحدات السكنیة أو بناء منشآت على األراضي للغیر وتطویر مناطق اقتصادیة وموانئ بحریة، وأي 

 عبد هللا"مدینة الملك وتنفیذ  تطویربنشاطات أخرى الزمة لتحقیق أغراض الشركة. وتضطلع الشركة 
"ھیئة  تتولىساحل البحر األحمر. و على شمال مدینة جدةكیلومتر  ۹۰الواقعة على بعد قتصادیة" الا

 ۱۹"، التي تمت الموافقة على تنظیمھا بموجب األمر الملكي رقم (أ/الخاصة االقتصادیةوالمناطق  المدن
اإلشراف الكامل على المدن االقتصادیة من أجل ، ھـ)۱٤۳۱بتاریخ العاشر من شھر ربیع األول لعام 

وأھداف خطط التنمیة في  تحقیق أھدافھا في توطین رأس المال الوطني واستقطاب االستثمارات األجنبیة،
 المملكة.

 
التي یدیرھا القطاع قتصادیة أھم وأكبر المشاریع اال " أحدقتصادیةالا عبد هللادینة الملك "م ویعتبر مشروع

الموافقة من المساھمین على نقل المقر الرئیسي للشركة  م تمت۲۰۱۰في عام . العالمعلى مستوى الخاص 
 االقتصادیة. عبد هللامن جدة إلى مركز األعمال في مدینة الملك 

  



 

 ۲۰۲۰تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي    ٤
 

  

 م ۲۰۲۰عام  االقتصادیة خالل عبد هللافي مدینة الملك ثانیا: أھم اإلنجازات 
 

من تأسیسھا، تمكنت الشركة من إرساء دعائم اقتصادیة متینة تتمثل في البنى التحتیة  ىفي السنوات األول
والمیناء والوادي الصناعي واستقطاب الشركات والسكان وتقدیم الخدمات المناسبة لھم، وتخلل ذلك أیضاً 

تدفقاتھا النقدیة، ترسیخ النموذج المالي لتطویر المدینة االقتصادیة، وتدعیم مالءة الشركة المالیة وتطویر
ً مع رؤیة  كما استطاعت الشركة اثبات دورھا كأحد المحركات التنمویة واالقتصادیة في البالد تناغما

المشاریع التنمویة والشراكات مع  ةفي تفعیل توجھ الحكومة الرشیدة في خصخص م۲۰۳۰السعودیة 
نمو وتطویر كافة تأثیرا حاد على  م۲۰۲۰وقد شھد العام ، القطاع الخاص في قطاعات حیویة متعددة

-وفید كوذلك بسبب تأثیر جائحة كورونا ( البنى التحتیة والخدمات والمرافق الترفیھیة  ومنھااألصعدة 
على مختلف القطاعات في  أثرتو، أشھر  ثالثةال) والتي تسببت في إجراءات حظر بلغت مایقارب ۱۹

 المدینة أثراً عالیاً، السیما قطاع الترفیھ والضیافة بجانب انخفاض المبیعات السكنیة واألراضي السكنیة.
ً في تطویر مدینة الملك عبدهللا االقتصادیة وفق  مضيت شركة إعمار المدینة االقتصادیةوال تزال  قدما

 ترتكز على المحاور التالیة:، وتنمیة مستدامةھدفھا خلق بیئة مزدھرة خطة استراتیجیة 
 

والبناء في المدینة االقتصادیة مع التركیز على المیناء والوادي الصناعي  مواصلة عملیات التطویر )۱
باعتبارھما عنصري الجذب األكثر أھمیة للمستثمرین في المدینة االقتصادیة والمحفزین الرئیسیین 

 .للحركة العمرانیة
على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجاریة إلى المدینة والتي تؤدي مواصلة العمل  )۲

ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقاریة  بدورھا إلى إیجاد فرص عمل جدیدة داخل المدینة،
 .والخدمات

 -توفیر العدید من المنتجات السكنیة التي تتالءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة  )۳
وذلك عن طریق التطویر المباشر من قبل الشركة  - في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود بما

 .أو التطویر من خالل مستثمرین عقاریین
تطویر قطاع السیاحة والترفیھ في المدینة االقتصادیة بشكل یتماشى مع احتیاجات الفئات المختلفة  )٤

یة المكررة، وزیادة عدد الزوار للمدینة في المملكة، بھدف زیادة االیرادات واألرباح التشغیل
 االقتصادیة مما سیساھم في رفع الطلب على المنتجات السكنیة المختلفة.

احتضان وتنظیم الفعالیات الدولیة والمحلیة، بما في ذلك الفعالیات الثقافیة والتعلیمیة والترفیھیة  )٥
لمجتمعي في المدینة وینمي من الحكومیة ومنتدیات القطاع الخاص، مما یثري الحراك الثقافي وا

 حجم الطلب على منتجاتھا المختلفة.
احتضان واستقطاب رواد األعمال والشركات الصغیرة والمتوسطة، وحثھا على النمو، مما یسرع  )٦

من عجلة النمو االقتصادي في المدینة، ویزید من عدد قاطنیھا وزوارھا ویرفع من مستوى 
 خدماتھا.

واالستراتیجیات المختلفة للتوسع في قطاعي التعلیم والصحة واستقطاب المؤسسات تطویر الخطط  )۷
 المختصة لالستثمار فیھا.

االقتصادیة ووقوعھا ما بین  عبد هللاتحقیق االستفادة القصوى من الموقع الجغرافي لمدینة الملك  )۸
الموقع المطل على  مكة المكرمة والمدینة المنورة، والمرتبطة بینھم عبر قطار الحرمین، بجانب

  البحر األحمر.
تنویع قاعدة المنتجات العقاریة التي تقدمھا الشركة عن طریق طرح األراضي الصناعیة والسكنیة  )۹

كمیة إضافیة من للبیع والتأجیر بشكل محدد بھدف تسریع عجلة التطویر في المدینة وتوفیر 
 لتطویر المدینة. السیولة النقدیة الالزمة
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ً في )۱۰ الدخول في شراكات استراتیجیة مع القطاعین الخاص والحكومي في بعض  المضي قدما
 .المشاریع العمالقة الضروریة لدعم وتسریع بناء وتطویر المدینة االقتصادیة

مراعاة الطرق المثلى إلدارة وتشغیل المدینة االقتصادیة وتقدیم الخدمات للمستثمرین والقاطنین  )۱۱
  .بأسعار مالئمة

 
 

 وتطورات أخرىقرارات  ثالثاً:
 عدًدا من القرارات المھمة في مسار الشركة وكانت على النحو التالي: ۲۰۲۰شھد العام 

 
 عشر السابعة العادیة العامة الجمعیة االقتصادیة المدینة إعمار عقدت شركةم ۲۰۲۰ سبتمبر ۲۲ ) فيأ

 على الموافقة خاللھا من وتم م۲۰۲۰ سبتمبر ۲۲ الموافق ھـ۱٤٤۲ صفر ۰٥ الثالثاء یـــوم في لھا
 : التالیة القرارات

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة من بین المرشحین التي تبدأ من تاریخ  -
 :ھمم و السادة االعضاء ۲٥/۰۹/۲۰۲۳م ومدتھا ثالث سنوات تنتھي في تاریخ ۰۹/۲۰۲۰/۲٦
 جمال بن ماجد بن ثنیھ .۱
 محمد نبیل محمد حسن حفني .۲
 سلیمان الھویش إبراھیم عبدهللا .۳
 عارف عبدهللا الھرمي .٤
 أسامة عمر سعید باریان.٥
 أحمد بن راشد المطروشي .٦
 فالح معتصم حجاج .۷
 أحمد یوسف بشناق .۸
 بدر ھشام علي رضا .۹
- 
 

م) ۳۱/۰۸/۲۰۲۰ھـ (الموافق ۱۲/۰۱/۱٤٤۲شركة عن إبرام اتفاقیة اكتتاب باألسھم بتاریخ ال ) أعلنتب
بین كل من الشركة وشركة دایم الحدیثة إلدارة العقارات وشركة إم إي رویال كابیتال (ش.ذ.م.م.) وشركة 
إعمار الشرق األوسط (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي استراتیجیك انفستمنتس وشركة إم إي ھولدینجز 

مة ("الصندوق") ("اتفاقیة (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي بارتنرز (ش.ذ.م.م) وصندوق االستثمارات العا
  .االكتتاب")

الشركة أن المناقشات جاریة بین وزارة المالیة والصندوق بخصوص قیام وزارة المالیة بحوالة  أعلنتكما 
جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فیما بین الشركة ووزارة المالیة بتاریخ 

ھـ (الموافق ۱۷/۰۸/۱٤۳٦والمعدل بتاریخ  م)۲۳/۰٥/۲۰۱۱ھـ (الموافق ۱٤۳۲/۲۰/۰٦
م) ("القرض") من وزارة المالیة الى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره ملیارین وثمانمائة ۲۰۱٥/۰٦/۰٤

) لایر سعودي ۲٬۸۳۳٬۳۳۳٬۳٤۰وثالثة وثالثین ملیون وثالثمائة وثالثة وثالثین ألف وثالثمائة وأربعین (
 .("حوالة القرض")

ة االكتتاب، سیدخل الصندوق كمستثمر في الشركة وذلك عن طریق إصدار الشركة لمائتین وبموجب اتفاقی
) سھماً ۲۸۳٬۳۳۳٬۳۳٤وثالثة وثمانین ملیون وثالثمائة وثالثة وثالثین ألف وثالثمائة وأربعة وثالثین (

ما على الشركة ) ریاالت سعودیة للسھم الواحد مقابل ۱۰عادیاً جدیداً بالقیمة االسمیة التي تبلغ عشرة (
من دیون بموجب حوالة القرض. كما قدمت كل من شركة دایم الحدیثة إلدارة العقارات وشركة إم إي 
رویال كابیتال (ش.ذ.م.م.) وشركة إعمار الشرق األوسط (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي استراتیجیك 



 

 ۲۰۲۰تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي    ٦
 

  

) ضمانات للصندوق انفستمنتس وشركة إم إي ھولدینجز (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي بارتنرز (ش.ذ.م.م
بموجب اتفاقیة االكتتاب. وتكون اتفاقیة االكتتاب خاضعة إلتمام الشركة كافة اإلجراءات النظامیة الالزمة 
ً لنظام الشركات ولوائح ھیئة السوق المالیة ("الھیئة") بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعیة  وفقا

 :عدداً من الشروط بما في ذلك العامة للشركة على ذلك. وتتضمن اتفاقیة االكتتاب
 .إتمام حوالة القرض .۱

 
الحصول على موافقة الھیئة على زیادة رأس مال الشركة عن طریق تحویل الدیون وذلك من  .۲

خالل إصدار مائتین وثالثة وثمانین ملیون وثالثمائة وثالثة وثالثین ألف وثالثمائة وأربعة 
للصندوق ("األسھم الجدیدة") مقابل كامل القرض سھماً عادیاً جدیداً  )۲۸۳٬۳۳۳٬۳۳٤(  وثالثین

المستحق بموجب حوالة القرض والبالغة قیمتھ ملیارین وثمانمائة وثالثة وثالثین ملیون وثالثمائة 
) لایر سعودي لیصبح رأس المال ۲٬۸۳۳٬۳۳۳٬۳٤۰وثالثة وثالثین ألف وثالثمائة وأربعین (

ین ملیون وثالثمائة وثالثة وثالثین ألف وثالثمائة ملیار وثالثمائة وثالثة وثالث۱۱بعد الزیادة 
 .) لایر سعودي ("زیادة رأس المال")۱۱٬۳۳۳٬۳۳۳٬۳٤۰وأربعین (

 
الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة على زیادة رأس المال وتعدیل النظام  .۳

 .األساس للشركة نتیجة لذلك
 

 .السعودیة (تداول) على إدراج األسھم الجدیدةالحصول على موافقة السوق المالیة  .٤
 

 .الحصول على أي موافقة أخرى مطلوبة من الجھات الرسمیة ذات العالقة .٥
 

وسیترتب على اتفاقیة االكتتاب، بعد إتمام الشروط الواردة أعاله، زیادة رأس المال وتسویة القرض 
والبالغ ملیارین وثمانمائة وثالثة وثالثین ملیون المحول من وزارة المالیة للصندوق بموجب حوالة القرض 

  .) لایر سعودي۲٬۸۳۳٬۳۳۳٬۳٤۰وثالثمائة وثالثة وثالثین ألف وثالثمائة وأربعین (
 

یجدر بالذكر بأن الشركة قد تلقت خطاباً من وزارة المالیة بعدم ممانعتھا من حیث المبدأ بإبرام الشركة 
تنفیذ اتفاقیة االكتتاب معلقاً على شرط انتھاء جمیع اإلجراءات المتعلقة التفاقیة االكتتاب شریطة أن یكون 

بحوالة القرض، وأن تكون رسملة الدین لصالح الصندوق متعلقة فقط بالجزء من القرض الذي سیتم تحویلھ 
إلى الصندوق بموجب حوالة القرض وبما ال یتعارض مع شروط اتفاقیة حوالة القرض التي ستُبرم بین 

 .المالیة والصندوق بھذا الشأن وزارة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً  التوقعات المستقبلیة :رابعا
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 فیھا ، وتقوم الشركةةھیكلالاعادة ھي مرحلة ومھمھ في تاریخ الشركھ تأتي المرحلة القادمة كمرحلة 
التوسع في القطاعات التي أولت خطط التنمیة الوطنیة و ادارة التكالیف بوضع خطط جدیدة ترتكز على

، واصبح للشركة خبرة فیھا مثل المیناء والخدمات اللوجستیة م۲۰۳۰لھا وتتماشى مع رؤیة  ةأولوی
واألراضي والخدمات الصناعیة والمشاریع السكنیة، وتطویر قطاعات جدیدة تعكف الدولة على اشراك 

المدن) والنظر القطاع الخاص فیھا بشكل أكبر وتسھیل التمویل لھا مثل (السیاحة، الصحة، التعلیم، إدارة 
 في قطاعات أخرى تستفید من الحركة االقتصادیة داخل المدینة (إدارة المباني، التموین، األمن وغیرھا).

راتیجیھ والتي سیتم من خاللھا تنفیذ معظم خطط الشراكات االستبناء وسیتم التركیز في ھذه المرحلھ على 
  .المرحلھ
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 ً  :المالیة نتائج الشركة :خامسا
 

 م۲۰۲۰ إلىم ۲۰۱٦سنویة للسنوات من الدخل الوائم أ) ق
 ۲۰۱٦ 

باآلالف ریـال سعودي 
وفقاً للمعاییر الدولیة (

 المحاسبیة)

۲۰۱۷ 
ریـال سعودي 

وفقاً (باآلالف 
للمعاییر الدولیة 

 المحاسبیة)

۲۰۱۸ 
ریـال سعودي 

وفقاً (باآلالف 
للمعاییر الدولیة 

 المحاسبیة)

۲۰۱۹ 
ریـال سعودي 

ً (باآلالف   وفقا
للمعاییر الدولیة 

 المحاسبیة)

۲۰۲۰ 
باآلالف ریـال سعودي 

) ً للمعاییر الدولیة  وفقا
 المحاسبیة)

 ٥٤۷٫۲۸۷ ۹۸٦٬۸۸۸ ۱٬۰۰۸٬۲۳٤ ۱٫٤۳۷٬۹۷٦ ۲٫۲٦۷٫۷۷۱ اإلیرادات

 )۸٦٦٫۳۱٦( )۸۱۹٤٬٤٦( )٦٦۹٬۸۲۷( )٦۲۱٫۹۳۳( )۱٫۰۹۳٫٦۰۷( تكلفة اإلیرادات

 )۳۱۹٫۰۲۹( ۰۷٬٤۱۳۰ ۳۳۸٬٤۰۷ ۸۱٦٫۰٤۳ ۱٫۱۷٤٫۱٦٤ اجمالي الربح 

، عمومیة بیع وتسویق مصاریف
 )۷۲٤٬٦۱۰( )٦٤۰٬۰۲٤( )٥۹٤٬۱۱۸( )٥۲۲٬٥٦٥( )٥۹۸٫۲٦٦( وإداریة 

عمولة محققة من ودائع بنكیة وإیداعات 
 ۲٬٥۳٦ ۷۹۱ ۷٬۷۳۷ ۱٥٫۹٥۳ ۱۸٬۱٥۰ على أساس مرابحة

 )۳۱٥٬٥٦۸( )۷۳٦٬٦۸۲( )٥۹٬٦٥۳( )٥٤٫۸۸۹( )٤۸٫۷۸٤( أعباء تمویل، بالصافي

 فیھا المستثمر الشركة نتائج من حصة
 ٤۸٬۰٦٥ ۷٬۹۸۳ ۲٦٬۱۳۰ ۳۱٬٤٦۲ )۱٬۹۸۳( الملكیة حقوق بطریقة

 ۱۱٥٬۲٤۲ ٦۰۷٬۹۱۰ ۲۰۹٬۹۰۹ ۱۰۲٫۸٥۸ ۱۹۸٫۷٦۹ إیرادات أخرى

 )٥٥٬۰۰۰( )٤٥٬۰۰۰( )٦٦٬۰۰۰( )۱۳۸٫۰۳۸( )۲۰٫۰۰۰( الزكاة الشرعیة

صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر 
 )۱٬۲٤۸٬۳٦٤( )۳۹۱٬۳۳٥( )۱۳۷٬٥۸۸( ۲٥۰٫۸۲٤ ۷۲۲٫۰٥۰ المسیطرة

 )۱۰٬٦۱۸( )۱۳٫۸۱۱( ۷٬۷٤٤ )۲۸٫۰٥۷( )۳٫۰۷٦( خسارة/الدخل الشامل اآلخر

 )۱٬۲٥۸٬۹۸۲( )۲۰۲٬٤۷٥( )۱۲۹٬٦٦۱( ۲۲۲٫۷۲۱ ۷۱۸٫۹۷٤ مجموع الدخل الشامل للسنة

 ۰ ۰ )۲٬٥۰۳( )۹٫۷۹۹( )۲٫۳٦۷( حصة غیر المسیطرة 

 )۱٬۲٥۸٬۹۸۲( )۲۰۲٬٤۷٥( )۱۲۹٬٦٦۱( ۲۱۲٫۷۲۱ ۷۱٦٫٦۰۷   حملة األسھم في الشركة األم

 )۱٫٤۷( )۰٫٦۰( )۰٬۱٦( ۰٫۲۸ ۰٫۸٥ )الــری(الربح للسھم 

 
 :إلى الماضي بالعام مقارنة الخسائر ارتفاع في السبب یعود
 التباطؤ بسبب المقابل بالعام مقارنة الحالي العام خالل الربح وإجمالي اإلیرادات في االنخفاض •

 غیر كورونا فیروس انتشار إلى باإلضافة العقارات قطاع في االقتصادیة األنشطة في العام
 وعقود للبیع المتاحة العقارات قیمة في انخفاًضا المجموعة سجلت ،كذل على عالوة. المسبوق
 العام خالل سعودي لایر ملیون ۳۱٦ بمبلغ التقییم اعادة بعد التشغیلیة األصول وبعض اإلیجار
 .المجموعة نتائج على أثر مما الحالي،

 تقدیرات تقییم بإعادة اإلدارة قامت ،المشاریع إنجاز في والتأخیر السائدة االقتصادیة البیئة بسبب •
 إلى أدى مما ،التكلفة تقدیرات تعدیل تم علیھ وبناءً  ،والصناعیة السكنیة للمشاریع الكلیة التكلفة
 .السابق بالعام مقارنة سعودي لایر ملیون ۳۰۷ بمقدار الخسارة إجمالي في زیادة
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 كورونا فیروس جائحة وتأثیر السائدة الكلي االقتصاد لظروف نتیجة التنمیة نشاط في التباطؤ أدى •
 بدالً  الحالیة للفترة الدخل بیان في الدین لخدمة المالیة بالتكالیف االعتراف إلى ۱۹_كوفید المستجد

 .للسنة الخسارة صافي زیادة إلى أدى مم رسملتھا من
 الكلي االقتصاد ظروف بسبب القائمة التجاریة المدینة الذمم قیمة انخفاض خسائر في الزیادة •

 .۱۹_كوفید المستجد كورونا فیروس جائحة وتأثیر السائدة
 زیادة خالل من جزئي بشكل أعاله المذكورة العوامل عن الناتجة الخسارة في الزیادة تعویض تم •

 المصاریف وانخفاض الموانئ، تطویر شركة نتائج وتحسن الضیافة، قطاع نتائج في الربحیة
 .الحالي العام خالل واإلداریة العمومیة

 
 التسعیر اتجاھات على أثر مما ضعیفًاال یزال  السابقة السنوات خالل العقارات لسوق العام االتجاه إن

 جانب إلى الحالي الوضع أنونتوقع . القطاع ھذا وربحیة ایرادات على أثَر وبالتالي الدفع وشروط
 بسبب الطویل المدى على متفائلین نزال الولكننا  القصیر، المدى على یسود سوف ۱۹-كوفید تأثیر

 للمناطق الملكیة الموافقة وتحدیداً  االقتصادیة، المدن تنمیة تحفیز إلى تھدف التي الحكومیة المبادرات
 قامت ذلك، الى اضافة. جدیدة أعمال قطاعات جذب في ستسرع التي الدولة داخل الخاصة االقتصادیة

 بإبرام العقاري والرھن العقاري التمویل شركات من العدید مع مؤخًرا االقتصادیة المدینة إعمار شركة
 هللا عبد الملك مدینة في السكنیة الوحدات سداد تكالیف المشترین تحمل على القدرة لتعزیز اتفاقیات

 بین السائد الفائدة سعر انخفاض أن أیًضا بالذكر الجدیر ومن. النقدي التدفق تولید وتعزیز االقتصادیة
 ذلك، على عالوة. للشركة المالیة الرسوم تخفیض في یساھم أن شأنھ من) سایبور( السعودیة البنوك

 في وفورات تحقیق في أیًضا ساھمت الحالي العام خالل اتخاذھا تم التي النفقات ضبط إجراءات فإن
 .ةواإلداری العامة التكالیف

 
 هللا عبد الملك مدینة فإن ،الشركة تواجھھا التي العقارات سوق في المستمرة التحدیات إلى باإلضافة

 للمدینة التحتیة البنیة تطویر في فقط الشركة تستثمر ال حیث متكاملة اقتصادیة مدینة ھي االقتصادیة
 التحتیة والبنیة الصحي الصرف ومحطات والمیاه الفرعیة والمحطات والجسور المدینة طرق مثل

 على عالوة. للمدینة التحتیة البنیة وصیانة تشغیل تكلفة تتحمل أیًضا ولكنھا ،ذلك إلى وما لالتصاالت
 والترفیھ والضیافة الصحیة والرعایة التعلیم مثل المدینة ضروریات في أیًضا الشركة تستثمر ذلك،
 إلى االستھالك من كبیر قدر إلى الحال بطبیعة ھذا یؤدي. المدینة لسكان المتزایدة االحتیاجات لتلبیة
 المدى على الشركة ربحیة على تؤثر والتي األصول بھذه المتعلقة األولیة التشغیل خسائر جانب

 هللا عبد الملك لمدینة االستراتیجیة األھداف تحقیق في ستساھم االستثمارات ھذه ولكن ،القصیر
 ةالعربی ةالمملك في واالقتصادي االجتماعي للتحول كبیًرا مساعًدا عامالً  باعتبارھا االقتصادیة

 .ةالسعودی
 

 ملیار ۱۸ من یقرب ما االقتصادیة هللا عبد الملك مدینة تطویر في الشركة استثمرت القیمة، ناحیة من
 االستثماریة العقارات قیمة ارتفاع إلى أدى مما إنشائھا منذ والتمویل المال رأس خالل سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة المدققة المالیة البیانات في عنھا اإلفصاح تم كما أضعاف ۸ حوالي
 كل قبل من اإلستراتیجیة المشاریع في اإلضافي االستثمار طریق عن القیمة ھذه تحقیق سیتم. ۲۰۲۰

 معینة نقطة إلى لتصل المدینة على وإقبال عمل فرص لخلق الخارجیین، والمطورین الشركة من
 لمساھمیھا كبیرة عائدات تحقق وبالتالي بعدھا، عضویًا نمًوا االقتصادیة هللا عبد الملك مدینة ستشھد
 .طویلة لفترة
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 وفي. مقرضیھا مع الدیون جدولة إعادة إلى متسارعة بوتیرة الشركة تسعى السیولة، إدارة منظور من
 للشروط وفقًا. الكبرى التجاریة البنوك أحد مع معدلة تمویل اتفاقیة بالفعل الشركة وقعت الصدد، ھذا

 فترة على السداد مستحق اآلن سعودي لایر ملیار ۱٫۷ حوالي البالغ األساسي السداد أصبح المعدلة،
 البنوك مع التفاوض قید المماثلة الترتیبات. سنوات ۳ مدتھا سماح فترة بعد) ۲۰۳۰-۲۰۲۳( سنوات ۷

 العامة االستثمارات صندوق مع اكتتاب اتفاقیة الشركة أبرمت ذلك، إلى باإلضافة. األخرى التجاریة
 یجري ملكیة حقوق إلى سعودي لایر ملیار ۲٫۸۳ حوالي البالغ المالیة وزارة قرض من جزء لتحویل

 .شروطھا واتمام استكمالھا
 

 م۲۰۲۰ إلىم ۲۰۱٦للسنوات من دیسمبر  ۳۱ب) المیزانیة العمومیة المرحلیة كما في 
 م۲۰۱٦ 

 ال سعودي ـری
 باآلالف

 م۲۰۱۷
 ال سعودي ـری

 باآلالف

 م۲۰۱۸
 ال سعودي ـری

 باآلالف

 م۲۰۱۹
 ال سعودي ـری

 باآلالف

 م۲۰۲۰
 ال سعودي ـری

 باآلالف
 ۱٬٥۲۸٬٥۸٦ ۲٥٦٬۰۲۲٬۲ ۲٬۲۷٥٬۹۲۲ ۳٬۱۸۳٬۷٥۲ ٤٫۳۲٦٫٦۰۱ الموجودات المتداولة

 ۱٤٬۷۸۸٬۰۷٦ ۷۰۲٬۱۳۱۱٥٬ ۱٤٬۸۳۷٬۸۰۲ ۱٤٬۱۸٥٬۹۲٥ ۱۲٫۲٤۲٫۸۸۸ الموجودات غیر المتداولة
 ۱٦٬۳۱٦٬٦٦۲ ۹٥۸٬۳۳۳۱۷٬ ۱۷٬۱۱۳٬۷۲٤ ۱۷٬۳٦۹٬٦۷۷ ۱٦٫٥٦۹٫٤۸۹ إجمالي الموجودات
 ٤٬۷٥۹٬۰۸۹ ۳٬۳۸۳٬۸۳٥ ۲٬۲٥۲٬٤۰٦ ۱٬۸۷۱٬۰۸۸ ۱٫۱٦٤٫۳٦۹ المطلوبات المتداولة

 ٥٬۷۱٤٬۳۰۰ ۸٦۸٬٤۷٦٬۸ ۷٬۲۱۱٬۲٥۲ ۷٫٤۹۱٫٤٦۹ ۷٫٦۲۰٫۷۲۱ المطلوبات غیر المتداولة
 ٥٬۸٤۳٬۲۷۳ ۲٥٥٬۱۰۲۷٬ ۷٬٦٥۰٬۰٦٦ ۸٬۰۰۷٬۱۲۰ ۷٫۷۸٤٫۳۹۹ إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات إجمالي 
 ۱٦٬۳۱٦٬٦٦۲ ۹٥۸٬۳۳۳۱۷٬ ۱۷٬۱۱۳٬۷۲٤ ۱۷٬۳٦۹٬٦۷۷ ۱٦٫٥٦۹٫٤۸۹ الملكیة      وحقوق

 
 

 .م۲۰۱۹بالمقارنة مع عام م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱التشغیلیة للسنة المنتھیة في  النتائجج) 
 

م۲۰۱۹   
ریـال سعودي 

 باآلالف

م۲۰۲۰  
ریـال سعودي 

 باآلالف

 التغییرات
ال سعودي ـری

 باآلالف
 نسبة
 %التغییر

 %٤۲- )۳۹۹٬٥۲۰( ٥٤۷٬۲۸۷ ۹٤٦٬۸۰۷ اإلیرادات
 %۳٤ )۲۲۱٬٤۹۷( )۸٦٦٬۳۱٦( )۸۱۹٤٬٤٦( تكلفة اإلیرادات
 %٦ ۱۷٬۰٤۱ ۳۱۹٬۰۲۹ ۹۸۸٬۱۳۰ إجمالي الربح 

، وتسویقبیع  مصاریف
 %۱۳ )۸٤٬٥۸٦( )۷۲٤٬٦۱۰( )٦٤۰٬۰۲٤( عمومیة وإداریة

الربح من العملیات 
 %۲۰۹ )۷۰٥٬٦۰۳( )۱٬۰٤۳٬٦۳۹( )۰۳٦٬۸۳۳( الرئیسیة

 
 
 
 
 
 
 
 م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱عشر شھراً المنتھیة في االثني لفترة  المستحقة النظامیة ) قائمة المدفوعاتد

 :م۲۰۱۹بالمقارنة مع عام 
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 م۲۰۱۹ 
 باآلالفال سعودي ـری

 م۲۰۲۰
 باآلالفال سعودي ـری

 ٦۷٬٤۲۱ ۷۹٬۸٤٥ الزكاة
 ۹۰٬٦۷٤ ٥٬۰۹٥ ضریبة القیمة المضافة

 ۱۳٬۱۰۰ ۱٥٬۱۳۹ االجتماعیةالتأمینات 
 ۲٬٤٤۱ ۲٬٦۳٤ )العملالتأشیرات والخروج والعودة ورخص ( الحكومیةرسوم ال

 ۳۷٥ ۱۸٦ الخاصة االقتصادیة والمناطقالمدن  رسوم ھیئة
 ۸٬٤۱۳ ۱۱٬۷۹٥ االقتصادیة تشمل التصاریح والمناطقالمدن حكومیة لھیئة  رسوم

 
 

 ً  : سیاسة توزیع األرباح:سادسا
 

 على الوجھ اآلتي: طبقاً للنظام األساسي للشركة، فإن توزیع أرباح الشركة
من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر الجمعیة ) %۱۰یجنب ( .۱

 ) من رأس المال المدفوع.%۳۰العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (
) %۱۰یجوز للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز ( .۲

 فیة لتكوین احتیاطي اتفاقي وتخصیصھ لغرض أو أغراض معینة.من األرباح الصا
للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة  .۳

أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من 
مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائما من ھذه  صافي األرباح مبالغ إلنشاء

 المؤسسات.
للجمعیة العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة  .٤

 ) من رأس مال الشركة المدفوع.%٥ال تقل عن (
لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون ) من الباقي %۱۰یخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزید عن ( .٥

 استحقاق ھذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو.
یجوز للشركة توزیع أرباح مرحلیة على مساھمیھا بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استیفاء  .٦

 .المتطلبات والتعلیمات النظامیة في ھذا الشأن
 
 

 :القروض سابعاً:
 

 األجل:القروض طویلة 
 
ملیون لایر سعودي من وزارة  ٥٬۰۰۰م، استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ ۲۰۱۱خالل السنة  )أ(

ملیون مترا مربعا  ۲٤٫۷المالیة لتطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. القرض مضمون مقابل رھن 
من أرض فضاء ویترتب على القرض عمولة سنویة حسب األسعار التجاریة وكان مستحق السداد أصال 

ثالث سنوات على أن یتم السداد بعد ذلك على سبعة  لوزارة المالیة وقد منحت الوزارة الشركة مھلة مدتھا
م. ولكن وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد ۲۰۱٥سبتمبر  ۱أقساط سنویة اعتبارا من 

م جدولة القرض بتمدید فترة اإلمھال إلى ۲۰۱٥استحقاق السداد، أعادت وزارة المالیة خالل سبتمبر 
م، بناًء على المناقشات التي أجریت مع وزارة المالیة، قامت ۲۰۲۰خمس سنوات إضافیة. خالل ینایر 

م. وبالتالي فإن ۲۰۲۱م إلى ینایر ۲۰۲۰وزارة المالیة بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في یونیو 
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م مع عمولة مستحقة تُدفع ۲۰۲۱المبلغ األساسي مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط ابتداًء من ینایر 
 سنویا.

 
 ۲٬۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٤خالل سنة  )(ب

ملیون لایر سعودي. یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عمولة حسب األسعار التجاریة. وبلغ الرصید 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷٦٫۲٥م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱األجل كما في  طویلالقائم للقرض 

ملیون لایر سعودي). وفقاً لشروط االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط  ۹۷٦٫۲٥م: ۲۰۱۹
م. وتم تصنیف األقساط المستحقة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۱۸یونیو  ۳۰نصف سنویة اعتبارا من 

ملیون لایر سعودي كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل  ۹۷٦٫۲٥ر شھرا بمبلغ خالل اثني عش
ملیون لایر سعودي، بناًء على  ۱٬٦٦۹جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بقیمة 

لایر  ملیون ۱٬٦٤۲٫٥التعرض الحالي القائم من قبل الشركة، تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ 
 . اتفاقیة التسھیالت المعدلة خطابسعودي وفقاً آلخر

 
ملیون  ۱٬۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥خالل سنة (ج) 

األجل  طویللایر سعودي ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة. وبلغ الرصید القائم للقرض 
ملیون لایر  ٤۳۷٫٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۳۷٫٥م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۲۰سعودي). وفقاً لشروط االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من 
م. وتم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا بمبلغ ۲۰۲۳أبریل  ۲۰م حتى ۲۰۱۹أكتوبر 

سعودي كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة ملیون لایر  ۲٥۰
 تم ٪۹۲ملیون لایر سعودي منھا نسبة  ۱٬٥۰۰الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

ملیون لایر  ۱٬۲۰۰راء. القرض مضمون أیضا بسند ألمر بمبلغ اإلج قید المتبقي والجزء فعلیا استكمالھ
 سعودي. 

 
م، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥م و۲۰۱٤خالل السنتین (د) 

ملیون لایر سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة. بلغ  ۱٬۰۰۰
 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬۷۰۰ م،۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید المستحق لتسھیالت القرض المعني، في 

ملیون لایر سعودي). وفقاً لبنود االتفاقیتین، فإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي  ۱٬۷۰۰م: ۲۰۱۹دیسمبر 
ثمانیة سنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھال ثالث سنوات اعتبارا من تاریخ االتفاقیتین. وبغرض 

ملیون لایر سعودي  ۲٥۰تسھیل إضافي من قبل البنك بمبلغ  التمشي مع مبادئ الشریعة، فقد تم ترتیب
مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث یكون أصل القرض متاحا 

م، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. خالل الفترة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۱٬۷۰۰الت معدلة مع بنك تجاري للتسھیالت المستحقة بقیمة وقعت الشركة اتفاقیة تسھی

م ۲۰۲۰سنوات من سنة  ۳سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتھا 
م. إن ۲۰۳۰م إلى سنة ۲۰۲۳أقساط متعددة نصف سنویة غیر متساویة من سنة على  م،۲۰۲۲إلى سنة 

ض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي تسھیالت القر
ملیون لایر سعودي. وتسھیالت القرض أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ  ۳٬۰۰۰القیمة المطلوبة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي. ۱٬۷۰۰
 

ین إلى حقوق ملكیة وخطط وعالوة على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وتحویل الد
 السداد مع المقِرضین اآلخرین جاریة بالفعل. 
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 القروض قصیرة األجل
 

ملیون لایر  ۲٥۰م، استفادت الشركة من تسھیالت قصیرة األجل من بنك تجاري بقیمة ۲۰۱۸خالل سنة 
سعودي، ویترتب علیھا عمولة حسب األسعار التجاریة السائدة، بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. 

تقسیمھا إلى م، وتم ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل عام  ۲۰۰تم تخفیض تسھیالت القرض المعني إلى 
ملیون لایر سعودي للتسھیل االئتماني المستندي، وھي  ۳۰ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و  ۱۷۰

ملیون لایر سعودي. وبلغ رأس المال العامل والتسھیالت االئتمانیة  ۲۰۰بقیمة  أمرمضمونة بسند 
ملیون  ۱۷۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷۰م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المستندیة كما في 

ملیون لایر سعودي)، على التوالي. خالل الفترة  ۳٫۷م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي) وال شيء (
م، وقعت المجموعة قائمة مطلوبات وموجودات أجنبیة معدلة لتسھیالت ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

لقرض متوسط األجل، على أن یتم ملیون لایر سعودي، معاد ھیكلتھا  ۱۷۰رأس المال العامل بمبلغ 
، مع بعض ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸سنوات تبدأ في  ٤أقساط نصف سنویة متساویة على مدى  ۸سدادھا على 

 الضمانات التأمینیة والتعھدات. تم االنتھاء من الخطط المحددة كضمان الحقا لنھایة العام.
 

ملیون لایر سعودي  ٤۰۰لحالیة البالغة عالوة على ذلك، استخدمت الشركة، من التسھیالت قصیرة األجل ا
م بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱٥۰من بنك آخر، مبلغ 

تحمل تسھیالت القرض المذكور عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ 
 ۳۱ل العامل والتسھیالت االئتمانیة المستندیة كما في ملیون لایر سعودي. وبلغ رأس الما ۱٬٦٤۲٫٥

 ٦٦ملیون لایر سعودي) و  ۱٥۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٥۰م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر 
 ملیون لایر سعودي)، على التوالي. ٤۲٫۷م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (

 
ملیون لایر سعودي  ۹٥تسھیالت قصیرة األجل بمبلغ  باإلضافة إلى ما سبق، فقد استفادت الشركة أیًضا من

ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل  ٥۰من بنك تجاري آخر، بأسعار تجاریة سائدة، وتم تقسیمھا إلى 
ملیون لایر سعودي للتسھیل االئتماني المستندي. وبلغ رأس المال العامل والتسھیالت االئتمانیة  ٤٥و 

 ۳۷م: ال شيء) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۰م مبلغ ۲۰۲۰سمبر دی ۳۱المستندیة كما في 
 م: ال شيء)، على التوالي.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً  : مجلس اإلدارة:ثامنا
 
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱تكوین مجلس اإلدارة كما في  )أ
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أعضاء، وھو ما  ۹مجلس االدارة ) من النظام االساسي للشركة، فإن عدد أعضاء ۱۷حسب المادة (
، وبناء علیھ تم ة) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجار٦۸) من المادة (۱یتوافق مع الفقرة (

م، وتستمر لمدة ثالث سنوات میالدیة، ۲٦/۹/۲۰۲۰انتخاب مجلس إدارة للدورة الجدیدة التي بدأت في 
وتصنیف عضویتھم وفقاً واللجان وفیما یلي أعضاء المجلس  مستقلین،وھم أعضاء غیر تنفیذین أو 

 یشغلونالشركات المساھمة التي رة من ھیئة السوق المالیة، ولمعاییر حوكمة الشركات الصاد
 .م۳۱/۱۲/۲۰۲۰كما في  عضویتھا
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 فیھا شارك وان سبق والتي المساھمة األخرى التي یشارك في مجلس إدارتھا والخارجیة الشركات السعودیة المؤھل العلمي التصنیف عضو مجلس اإلدارة

 *األستاذ/ محمد العبار
 يغیر تنفیذ رئیس مجلس اإلدارة

إدارة -سبكالوریو
 جامعة(مالیة. 

 سیاتل)
-دكتوراه فخریة

العلوم اإلنسانیة 
 (جامعة سیاتل)

رئیس  -عضو مجلس إدارة في بنك دبي الوطني -األوسط  الشرق إعمار -مولز وإعمارمجلس إدارة مجموعة إعمار العقاریة  رئیس
 -دبي التجاري العالمي نائب رئیس مجلس إدارة مركز -رئیس مجلس إدارة شركة أمالك للتمویل –مجلس إدارة شركة دبي للكابالت 

 رئیس مجلس ومؤسس سوق دبي المالي. -نائب رئیس مجلس إدارة شركة دبي لأللمونیوم

 *كامل عبد هللاألستاذ/ 
 غیر تنفیذي نائب رئیس مجلس اإلدارة

 – سبكالوریو
جامعة االقتصاد (
 كالیفورنیا).

 شركة - العقاري للتمویل العالمیة أمالك شركة – واعمال المقاوالتشركة عسیر للتجارة و السیاحة و الصناعة و الزراعة والعقارات 
شركة صناع  –الشركة الوطنیة للتطویر العقاري (مدیر)  - (مدیر) العقاري للتطویر الریاض درة شركة -*واالعمار للتنمیة القرى أم

شركة نمارق العالمیة للتجارة والمقاوالت  -للتجارة والمقاوالت (مدیر) كواملشركة  –(مدیر)  شركة النھج الحدیثة –(مدیر)  األغذیة
شركة دلة  -شركة بیت التوفیق للتنمیة (مدیر)  -شركة صكوك اإلقلیمیة لالستثمار(مدیر)  –شركة مكاسب الدولیة (مدیر)  –(مدیر) 

 العالمیة المواجد شركة -(مدیر)لالستثمار اإلقلیمیة لتاللا شركة - (مدیر) شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت -البركة القابضة (مدیر) 
شركة النصرة العالمیة للتنمیة والتطویر  –العقاري (مدیر)  والتطویر للتنمیة العربیة األسطول شركة - (مدیر) العقاري والتطویر للتنمیة

 العقاري (مدیر).

معالي المھندس/ خالد 
 *الملحم

 عضو مجلس اإلدارة
 مستقل

 – سبكالوریو
ھندسة كھربائیة 

(جامعة 
)، إیفانسفیل

 – بكالوریوس
إدارة ھندسة 
 (جامعة إیفانسفیل)

شركة إسمنت  -ساب) ( يالبنك السعودي البریطان -والعقارات واعمال المقاوالت  والزراعة والصناعة والسیاحةللتجارة  شركة عسیر
 - الریاض

 نعبد الرحمالمھندس/ 
 *الرویتع

 عضو مجلس اإلدارة
 غیر تنفیذي

 – سبكالوریو
ھندسة صناعیة 
(جامعة جنوب 

 كالیفورنیا)
ھندسة  –ماجستیر 

صناعیة (جامعة 
 جنوب كالیفورنیا)

 ***لالستثمار. شركة والیة  - ***جدوى لالستثمار شركة -األبحاث والتسویق  شركة

 *هاألستاذ/ أحمد جاو
 غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة

إدارة  سبكالوریو
أعمال (جامعة سان 

 فرانسیسكو)
 .****مصرف السالم – ****شركة بترول رأس الخیمة – ****إعمار العقاریة شركة
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إدارة  –ماجستیر 
أعمال (جامعة سان 

 فرانسیسكو)

فھد  /األستاذمعالي 
 *الرشید

 عضو مجلس اإلدارة 
 تنفیذيغیر

إدارة  سبكالوریو
أعمال (جامعة 

 واشنطن)
إدارة  –ماجستیر 

أعمال (جامعة 
 ستانفورد)

 

 *طیبھ عبد هللالمھندس/ 
 مستقل عضو مجلس اإلدارة

 – سبكالوریو
ھندسة كھربائیة 
(جامعة الملك فھد 
 للبترول والمعادن)

  

سعود  /ستاذمعالي األ
 *الصالح

 اإلدارةعضو مجلس 
 مستقل

إدارة  سبكالوریو
اعمال (جامعة 

 بورتالند
ماجستیر اقتصاد 

 (جامعة روایلند)

 **شركة الخلیج للمجمعات السكنیة* –مجموعة البركة المالیة  - ***شركة معاد العالمیة لإلنشاء والتطویر

 **جمال بن ثنیةاألستاذ/ 
 غیر تنفیذي مجلس اإلدارة رئیس

إدارة  سبكالوریو
جامعة  –عامة 

 االمارات
 المؤانئشركة تطویر  -إعمار العقاریة  مجموعة

إبراھیم  عبد هللاألستاذ/ 
 الھویش**

 نائب رئیس مجلس االدارة
 غیر تنفیذي

بكالریوس اقتصاد 
عبد جامعة الملك  –

 ۱۹۸٥ زالعزی

 عسیر للتجارةالعضو المنتدب لشركة  –نائب رئیس مجلس إدارة حلواني أخوان  -مجلس إدارة أمالك العالمیة للتمویل العقاري رئیس
الشركة  - **عضو مجلس إدارة شركة االتفاق للصناعات الحدیدیة* –والعقارات واعمال المقاوالت  والزراعة والصناعة والسیاحة

 **عضو مجلس إدارة شركة صناعات العیسى* – *** سدكو –ألوراق المالیة السعودیة لالقتصاد والتنمیة 

األستاذ/ محمد نبیل محمد 
               **حفني حسن

 عضو مجلس ادارة

 غیر تنفیذي
((ممثل عن 
شركة دایم 
 الحدیثة))

ماجستیر إدارة 
أعمال + 
بكالریوس ھندسة 
مدنیة ( جامعة 
الملك فھد للبترول 

 والمعادن)

 شركة مستشفیات سمیر عباس*** -المناخة للتطویر العقاري*** شركة 

األستاذ/ أسامة عمر 
ماجستیر إدارة  مستقل **باریان

 الیوجدمالیة + بكالریوس 
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 .م۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥انتھت عضویتھ في  *

 م۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦** بدأت عضویتھ في 
 *** شركات مساھمة غیر مدرجة في السعودیة.

 **** شركات مساھمة مدرجة في بورصات خارجیة
 ***** شركات مساھمة غیر مدرجة خارج السعودیة

محاسبة (جامعة  عضو مجلس ادارة
الملك فھد للبترول 

 والمعادن)
 هللاعبد األستاذ/عارف

 **الھرمي
 عضو مجلس ادارة

 مستقل
ماجستیر إدارة 

 شركة أمالك للتمویل واالستثمار العقاري بمصر***** -شركة أعمار للصناعة واالستثمار*****  -مكس**** اأر أعمال دولیة

األستاذ أحمد یوسف 
 **بشناق

 عضو مجلس ادارة
 مستقل

ماجستیر إدارة 
أعمال في المالیة 

ریادة إدارة و
عمال + األ

ھندسة بكالوریوس 
 كھربائیة

 الدوائیة*** شركة الرأي للصناعات

فالح معتصم  /األستاذ 
 **حجاج

 عضو مجلس ادارة
 مستقل

دبلوم إدارة 
العقارات والتطویر 
+ بكالریوس 
اقتصاد وتطویر 

 عقاري

 ال یوجد

 **األستاذ / بدر علي رضا
ماجستیر إدارة +  مستقل عضو مجلس ادارة

 ال یوجد بكالریوس اقتصاد

األستاذ/ أحمد ثاني 
 **المطروشي

 مجلس ادارةعضو 
 غیر تنفیذي

بكالریوس إدارة 
 شركة اعمار مولز**** -شركة اعمار العقاریة****  عامة

األستاذ/ عالء شكیب 
 جابري

عضو لجنة 
(من  المراجعة

 خارج المجلس)

ماجستیر إدارة 
 ***روالكومجموعة  -**الخدمات الطبیة والصیدالنیة* شركة -االدارة) رئیس مجلس  (نائبالراجحي  مصرف أعمال
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 :م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱اجتماعات مجلس اإلدارة كما في  )ب

 
 على النحو التالي: ۲۰۲۰خالل العام المالي  ستة اجتماعاتعقد مجلس اإلدارة 

 
 ۲٦ یولیو ۱ ینایر ۲۱ االسم

 ۲٦ أكتوبر ۸ أغسطس
 دیسمبر ۱٦ أكتوبر

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    سعادة األستاذ محمد العبار
 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    األستاذ عبد هللا كامـلسعادة 

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    معالي المھندس خالد الملحـم
 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    سعادة المھندس عبد الرحمن الرویتع

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    سعادة األستاذ أحمد جاوه
 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    فھد الرشید معالي األستاذ

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    سعادة المھندس عبد هللا طیبة
       سعادة األستاذ جمال بن ثنیھ
 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق    معالي األستاذ سعود الصالح

    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق سعادة األستاذ عبد هللا الھویش
    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق سعادة المھندس محمد حفني

    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق عارف الھرمي سعادة األستاذ
    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق أحمد مطروشي سعادة األستاذ
    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق أسامة باریان سعادة األستاذ
    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق فالح حجاج سعادة األستاذ
    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق بدر علي رضا سعادة األستاذ

    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق أحمد بشناقسعادة األستاذ 
 
 

 على النحو التالي:م ۲۰۲۰خالل العام المالي  یناجتماع ت الجمعیة العامةعقد
 

 ۲۰۲۰أبریل  ۲۷ االسم
 ۱٦الجمعیة العادیة الـ

 ۲۰۲۰سبتمبر ۲۲  
 ۱۷الجمعیة العادیة الـ

   العبار محمد األستاذ سعادة
   كامـل هللا عبد األستاذ سعادة
   الملحـم خالد المھندس معالي
   الرویتع الرحمن عبد المھندس سعادة
   جاوه أحمد األستاذ سعادة
   الرشید فھد األستاذ معالي
   طیبة هللا عبد المھندس سعادة
   ثنیھ بن جمال األستاذ سعادة
   الصالح سعود األستاذ معالي

 
 

 
 لجان مجلس اإلدارة: -ج
 

ولجنة  في إطار حوكمة الشركة ینبثق عن مجلس اإلدارة اللجان الرئیسیة التالیة: اللجنة التنفیذیة،
 والمكافآت.ولجنة الترشیحات  المراجعة،
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 اللجنة التنفیذیة:-۱
 

تتكون اللجنة التنفیذیة من أربعة أعضاء وتمنح صالحیات ھذه اللجنة من قبل مجلس االدارة الذي 
المیزانیات  اوكل لھا مسؤولیات متعددة منھا: االشراف على تنفیذ االستراتیجیة الشاملة للشركة،

والمالي للشركة ورفع التقاریر إلى مجلس االدارة مسؤولیة مراقبة االداء العملي  الخاصة بالشركة،
 ۲٥أسمائھم حتى تاریخ االعضاء التالیة وتضم  عن االمور المالیة واالستراتیجیة وما یتصل بھما،

 :م۲۰۲۰سبتمبر 
 

 المنصب االسم
ً  المھندس/ عبد الرحمن الرویتع  رئیسا

 عضواً  معالي المھندس/ خالد الملحم
 عضواً  الرشیداألستاذ/ فھد معالي 

 عضواً  طیبھ عبدهللا جمیلالمھندس/ 
 

 م، وقد ضمت األسماء على النحو التالي:۲۰۲۰أكتوبر  ۰۸في حین تم إعادة تشكیل اللجنة بتاریخ 
  

 المنصب االسم
ً  المھندس/ محمد نبیل محمد حسن حفنيسعادة   رئیسا

 عضواً  سعادة االستاذ/ عبدهللا إبراھیم الھویش
 عضواً  األستاذ/ أسامة عمر باریانسعادة 

 عضواً  سعادة االستاذ/ عارف عبدهللا الھرمي
 

  ، وكانت على النحو التالي:م۲۰۲۰اجتماعات خالل العام المالي  خمسةوقد عقدت اللجنة 
 

 دیسمبر ۰۹ نوفمبر ۲۹ نوفمبر ۲۲ نوفمبر ۱۱ یونیو  ٤ اللجنة التنفیذیة
الرویتع نعبد الرحمسعادة المھندس    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 
خالد الملحـم معالي المھندس   ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 

فھد الرشید األستاذ معالي   ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 
طیبة عبد هللا سعادة المھندس   ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 

نبیل حفنيسعادة المھندس محمد       ال ینطبق 
     ال ینطبق سعادة األستاذ عبد هللا الھویش
     ال ینطبق سعادة األستاذ عارف الھرمي
     ال ینطبق سعادة األستاذ أسامة باریان

 
 

 
 لجنة المراجعة: -۲

 

الشروط  االعتبار، من المساھمین أو غیرھم، مع ضرورة األخذ بعین للجنة من ثالثة أعضاءتتكون ا
 التالیة:

 األقل. ىأن یكون من بینھم عضو مستقل عل •
 ال یكون بین أعضائھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین. أن •
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 أن ال یكون رئیس مجلس اإلدارة أحد أعضاء اللجنة. •
 مستقالً.یجب أن یكون رئیس لجنة المراجعة عضواً  •
 أن یكون بین أعضائھا عضو مختص بالشؤون المالیة والمحاسبیة. •
ال یجوز لمن یعمل أو كان یعمل خالل السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذیة أو  •

المالیة للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن یكون عضواً في لجنة 
 المراجعة.

 
افیة في مجال األعمال ومعرفة عمیقة یجب أن تمتلك اللجنة بشكل جماعي خبرة ك •

 في السیاسات واإلجراءات المالیة والمحاسبیة للشركة.
إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة، ألي سبب من األسباب، یجوز لمجلس اإلدارة  •

تعیین عضو مؤقت یحل مكان العضو السابق بحیث یكمل مدة سلفھ، على أن یُعرض 
لھا. یتم تبلیغ الجھات  اجتماعلعادیة في أول ھذا التعیین على الجمعیة العامة ا

 المختصة بھذا التعیین حسب متطلبات األنظمة السائدة.
 
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة وأنظمة و

 الرقابة الداخلیة فیھا. تشمل مھام اللجنة بشكٍل خاص ما یلي:
 التقاریر المالیة: 

دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء رأیھا  •
 والتوصیة في شأنھا، لضمان نزاھتھا وعدالتھا وشفافیتھا.

فیما إذا كان تقریر مجلس اإلدارة  –بناًء عل طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  •
لشركة عادلة ومتوازنة ومفھومة وتتضمن المعلومات التي تتیح للمساھمین والقوائم المالیة ل

 والمستثمرین تقییم المركز المالي للشركة وأدائھا ونموذج عملھا واستراتیجیتھا.
 .دراسة أي مسائل مھّمة أو غیر مألوفة تتضمنھا التقاریر المالیة •
في الشركة أو مراجع  االلتزامالبحث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي أو مسؤول  •

 .الحسابات
 التحقق من التقدیرات المحاسبیة المعتمدة في المسائل الجوھریة الواردة في التقاریر المالیة. •
دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فیھا والتوصیة لمجلس اإلدارة  •

 في شأنھا.
 

 المراجعة الداخلیة:
 م الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة.دراسة ومراجعة نظ •
دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة  •

 فیھا.
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة ومراجعة فعالیتھا  •

الدولیة للمراجعة الداخلیة واألخالقیات الحرفیة والمھنیة ذات والتأكد من امتثالھا للمعاییر 
الصلة. على لجنة المراجعة أیضاً التحقق من توافر الموارد المالئمة لتمكین إدارة المراجعة 
الداخلیة من تأدیة المھام المنوطة بھا بفعالیة، وأن تقوم بمراجعة المیزانیة المخصصة لھذه 

 اإلدارة والموافقة علیھا.
التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین/إعفاء مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع  •

 الداخلي وتحدید مكافآتھ بالتشاور مع لجنة المكافآت والترشیحات.



 

 ۲۰۲۰تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي    ۲۱
 

  

 إدارة المراجعة الداخلیة. استقاللیةالتحقق من  •
 

 مراجع الحسابات:
لتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیینھ أو تقییم مدى مالءمة شركة المحاسبة كمراجع للحسابات، وا •

إعادة تعیینھ للعام المقبل، وتحدید أتعابھ بحسب مفاوضات اإلدارة التنفیذیة للشركة، أو إعفائھ 
 من مھامھ.

التحقق من عدم قیام مراجع الحسابات بخدمات فنیة أو إداریة أو استشاریة أخرى للشركة  •
 یال ذلك.ح أراءھاتخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء 

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، ودراسة تقریره ومالحظاتھ على القوائم  •
المالیة والتحقق من أجوبة اإلدارة التنفیذیة على ھذه المالحظات ومتابعة ما اتِخذ بشأنھا، 
والتحقق من عدم وجود أیة صعوبات واجھھا مراجع الحسابات مع إدارة الشركة خالل تأدیة 

 .مھامھ
دراسة أثر أي تغییر في المعاییر الدولیة للمحاسبة أو أیة تغییرات في األنظمة على القوائم  •

 المالیة للشركة وسیاساتھا المحاسبیة.
 وأسئلتھ. استفساراتھبشكل دوري مع مراجع الحسابات واإلجابة عن  االجتماع •
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعیتھ وعدالتھ، ومدى فعالیة أعمال المراجعة،  •

 القواعد والمعاییر ذات الصلة. االعتبارمع األخذ في 
 

 :االلتزامضمان 
مراجعة تقاریر الشركة المقدمة الى الجھات التنظیمیة والتي تتضمن القوائم والبیانات المالیة  •

والتحقق بأن المعلومات الواردة في ھذه التقاریر متالئمة مع المعلومات الواردة في القوائم 
 المالیة المعتمدة. 

 جراءات الالزمة بشأنھا.مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من اتخاذ الشركة اإل •
 الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة. التزامالتحقق من  •
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدیم  •

 حیال ذلك إلى مجلس اإلدارة. أراءھا
ات بشأنھا إلى مجلس اإلدارة، وإبداء إجراء اتخاذرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة  •

 .اتخاذھاتوصیاتھا باإلجراءات التي یتعین 
بمحاولة التعدي على أي  اشتباهمراجعة نتائج التحقیقات الداخلیة على أي شك بتزویر او  •

قانون أو قواعد أو لوائح، التي لدیھا أو من المحتمل أن یكون لدیھا تأثیر مادي على النتائج 
ركة أو مركزھا المالي. على اللجنة أن تقوم بمناقشة ھذه النتائج مع مراجع التشغیلیة للش

 الحسابات ورفع التوصیات بشأنھا الى مجلس اإلدارة في الوقت المناسب.
التحقق من وجود بنیة قویة لحوكمة الشركات، وأن ممارسات اإلدارة السلیمة والسیاسات  •

شكٍل كاٍف ومتاحة في متناول جمیع الذین والمبادئ التوجیھیة المالیة وغیرھا معرفةّ ب
 یحتاجون إلى معرفتھا.

 
  تقییم نظام الرقابة الداخلیة:

 یةتقریر حول مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في شركة إعمار المدینة االقتصاد
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 ۱٤و ۱۰بناء على ما نصت علیھ الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة في المادتین 
على ما نصت علیھ  وبناءالخاصة بلجنة المراجعة،  والمھامالخاصتین بالوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة 

من نظام الشركات الجدید، تقدم لجنة المراجعة من خالل ھذا التقریر رأیھا في مدى فاعلیة  ۱۰٤المادة 
 نظام الرقابة الداخلیة في شركة إعمار المدینة االقتصادیة.

الموكلة بھا من قبل مجلس اإلدارة حیث  والمھامبالمسؤولیات  والقیاملمراجعة بالمتابعة الدوریة تقوم لجنة ا
 إعتمدت في إبداء رأیھا حول مدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة على التالي:

 
مراجع  مع إدارة الشركة و مع ومناقشتھادراسة القوائم المالیة المتضمنة السیاسات المحاسبیة المتبعة  -

الحسابات: لقد قامت اللجنة من خالل اجتمعاتھا الدوریة خالل العام بمناقشة السیاسات المالیة المتبعة 
دراسة  وبعد. (IFRS)في اعداد القوائم المالیة على أساس المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالیة  تم اعتمادھا من قبل مجلس االدارة. كما ومناقشتھاھذه السیاسات 
أیة مالحظات علیھا  وابداءوالتقاریر الخاصة بالمقارنة مع الفترات السابقة  والسنویةالربع سنویة 

مراجع الحسابات قبل اعتمادھا من قبل مجلس االدارة  ومعمع االدارة المالیة للشركة  ومناقشتھا
فظ على البیانات المالیة المجمعة للشركة للسنة النتھیة في والتي نتج عنھا تقدیم رأي غیر متح ونشرھا

 . م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 
قیام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات  ومدىالتي یقدمھا مراجع الحسابات  والملحوظاتالتقاریر  -

التصحیحیة لھذه الملحوظات: قامت اللجنة باالضطالع على تقریر الملحوظات التي قدمھا مراجع 
من ادارة الشركة الخطة الالزمة التخاذ االجراءات  وتلقتالحسابات بحسب تقریره السنوي 

رة المالیة مراحل تنفیذ الخطة المذكورة التصحیحیة الخاصة بھذه المالحظات. تابعت اللجنة مع االدا
 من التزام االدارة بتطبیق ھذه الخطة. وتأكدتآنفا" 

 
وتحدید أتعابھم وتقییم  وعزلھمالتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین أو إعادة تعیین مراجعي الحسابات  -

 أدائھم.
 
اجعة المقدمة من خطة المراجعة السنویة المقدمة من مراجع الحسابات: اعتمدت اللجنة خطة المر -

بالنسبة  والجوھریةمن تضمنھا مجاالت االھتمام الرئیسیة  والتأكدمراجع الحسابات بعد مناقشتھا 
 للشركة.

 
قیام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات  ومدىالتي یقدمھا المراجع الداخلي للشركة  والملحوظاتالتقاریر  -

العلیا للشركة  واالدارةي مع المراجع الداخلي التصحیحیة لھذه الملحوظات: تتابع اللجنة بشكل دور
مراحل التزام االدارة بخطط العمل المتفق علیھا من أجل اتخاذ الخطوات التصحیحیة الخاصة 
بالمالحظات المقدمة من المراجع الداخلي للشركة. ویقوم المراجع الداخلي بتقدیم تقریر دوري یبین 

انجاز خطة العمل المتفق علیھا مع االدارة. تقوم اللجنة بمناقشة ھذا  ونسبةالحالة المحدثة للمالحظات 
 المراجع الداخلي. ومعالتقریر مع االدارة العلیا للشركة 

 
خطة المراجعة السنویة المقدمة من المراجع الداخلي: یقدم المراجع الداخلي خطة المراجعة السنویة  -

م من أقسام الشركة باالضافة الى توجیھات االدارة المبنیة على أساس تقییم المخاطر الخاصة بكل قس
المراجعة. تعتمد اللجنة ھذه الخطة بعد مراجعة المعاییر السابقة الذكر. تتابع اللجنة مع  ولجنةالعلیا 
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أیة تغییرات علیھا بناء على المبررات التي  وتعتمدالمراجع الداخلي مدى االلتزام بالخطة المعتمدة 
 ت ان وجدت.تستوجب ھذه التعدیال

 
خالل  ومناقشتھاتقوم بمراجعتھا  والتيالتقاریر المختلفة التي تطلبھا اللجنة من إدارة الشركة  -

إجتماعاتھا الدوریة: تطلب اللجنة بشكل دوري من االدارة العلیا للشركة تقاریر مختلفة خاصة بسیر 
على القیمة المضافة  بةوالضریالزكاة  وأوضاعالقانونیة  والقضایاالتحصیل  وعملیاتالعملیات 

والعملیات اللتي تتم مع الجھات ذات العالقة. تتم مناقشة مختلف التقاریر خالل االجتماعات الدوریة 
الكافیة على استفسارات اللجنة. كما تقوم اللجنة  واألجوبةللجنة المراجعة حیث تقدم االدارة المعلومات 

من امتثال  وتتأكدالجدیدة في المملكة  والقوانینة كل المستجدات على صعید األنظم ومراجعةبمناقشة 
 الشركات. ونظامالشركة لجمیع متطلبات ھیئة السوق المالیة 

 
التقریر السنوي الخاص بالمخاطر التي قد تواجھھا الشركة: تقوم اللجنة بمراجعة التقریر الخاص  -

ع الى الخطوات المتخذة من المالحظات علیھ بعد االستما وتبديبالمخاطر التي قد تواجھھا الشركة 
برفعھ الى مجلس االدارة  وتقومقبل ادارة الشركة لتخفیف آثار ھذه المخاطر أو الغائھا كلیا" ان أمكن 

 لمناقشتھ واعتماده یشكل نھائي.
 
 والداخليالمقدمة من اإلدارة للمراجعین الخارجي (مراجع الحسابات)  والمساعدةمراجعة مدى التعاون  -

اللجنة من  طلبت :المنوطةوجود أي قیود تمنعھما من إتمام المھام  وعدماستقاللیتھما على  والتأكید
المراجعین مراجعتھا في حال وجود أیة صعوبات مھنیة تكون عائقا" أمام اتمام مھام المراجعة. لم 
تتلقى اللجنة أیة مالحظة من المراجعین بھذا الخصوص وقد أكد المراجع الخارجي كما المراجع 

المطلوبة من أجل اتمام أعمال المراجعة بشكل  والوثائقاخلي بأنھما قد حصال على كل المعلومات الد
 كامل.

 
التحقق من المظالم التي ترد إلى الشركة من أصحاب المصالح وتسویتھا ومراجعة صفقات ذوي  -

 العالقة.
 

لم تظھر تقاریر عملیات المراجعة الداخلیة المشار إلیھا أعاله ضعف جوھري في نظام الرقابة الداخلیة 
للشركة حیث أن أغلبیة المالحظات تصب بشكل رئیسي في مجاالت تحسین األداء وتفعیل عمل اإلدارات 

الى نظام الرقابة واستغالل  واألقسام ورفع كفاءتھا واستكمال توثیق إجراءاتھا بھدف إضفاء مزید من المتانة
 الموارد المتاحة أفضل استغالل. 

من أكثر المخاطر الناشئة تأثیراً على نشاطات الشركة  COVID-19وقد كانت جائحة كورونا العالمیة 
. غیر أن اإلدارة العلیا بالتنسیق ۲۰۲۰على المستوى المالي وطبیعة العمل والتي لم یتوقعھا أحد خالل عام 

ات الرقابیة المختلفة ومجلس اإلدارة قامت باتخاذ قرارات وإجراءات فوریة إلدارة المخاطر مع اإلدار
 وضمان وجود بیئة رقابیة كافیة ضمن ھذه المرحلة المصیریة، والتي یمكن اختصارھا بما یلي:

 تفعیل فرق عمل إلدارة أزمات الصحة العامة وعملیات المدینة -
 الستمراریة األعمال (للشؤون المالیة والتشغیلیة)إنشاء فریق إدارة أزمات  -
 استحداث آلیة لقیاس مستوى المخاطر المتعلقة بإدارة أزمة كورونا بشكل یومي ومنتظم -
 إعداد إرشادات للعمل عن بعد لألقسام الرئیسیة في الشركة -
ت عمل االحتیاطات الالزمة للدخول على نظام المعلومات بطریقة آمنة واعتماد المرافقا -

 االلكترونیة
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 عمل ورشات تقییم مخاطر على مستوى قیادات الشركة لألثر الناجم عن الجائحة  -
 

كما قامت لجنة المراجعة في نھایة العام بمراجعة وتفعیل سیاسة ونظام اإلبالغ عن المخالفات بشكل مستقل 
 لوضعھ حیز التنفیذ بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.

 
 ، ومع األخذ بعین االعتبار بأن أھداف نظام الرقابة الداخلیة ھي:بناء على كل ما تقدم أعاله

 التأكید على أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح وزیادة الدقة والثقة في البیانات المحاسبیة. -
 حمایة األصول والممتلكات. -
 الحفاظ على النزاھة في المعامالت. -
 إلمكانیاتھا المتاحة.زیادة كفاءة أداء الشركة واالستغالل الكفء  -
 االمتثال للقوانین واللوائح والعقود المختلفة. -
 

فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أھداف نظام الرقابة الداخلیة على النحو المنصوص علیھ في شركة اعمار 
ابة المدینة االقتصادیة قد تحققت الى حد بعید. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجھ عام بشأن الرق

الداخلیة ھو موقف إیجابي، حیث أن غالبیة األنشطة تحكمھا سیاسات وإجراءات مكتوبة، وتتفاعل اإلدارة 
بشكل إیجابي تجاه السیاسات الموصي بھا. كما تشدد اللجنة بأن ھذه المرحلة الدقیقة الناشئة تتطلب من 

بیة وإدارة المخاطر للمساعدة في تجاوز مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا العمل على تحدیث أنظمة البیئة الرقا
 المتغیرات والتحدیات الحالیة أو المستقبلیة في كافة مستویات عملیات الشركة بكفاءة وفعالیة.

 
باإلضافة الى ذلك، فإن إدارة الشركة قامت بتكوین عدة لجان داخلیة من مختلف األقسام كل بحسب 

یاسات واالمتثال للقوانین المختلفة التي تخضع لھا كل اختصاصھ من أجل حسن سیر العملیات وتطبیق الس
 شركة مساھمة عامة مدرجة في سوق األسھم السعودي. 

 
كما ننوه أنھ ال یمكن التأكید بشكل مطلق على شمولیة عملیات الفحص والتقییم التي تتم إلجراءات الرقابة 

نات عشوائیة، فضالً على تنوع عملیات الداخلیة وذلك ألن عملیة المراجعة في جوھرھا تستند إلى أخذ عی
الشركة. ولذلك فإن جھود التحسین والتطویر مستمرة من قبل اللجنة واإلدارات الرقابیة لضمان الفعالیة 

 والكفاءة في آلیة متابعة وتحسین عملیات وإجراءات الرقابة الداخلیة.
 

باإلبالغ بأي تغییر على ما سبق في حال  سوف تتابع اللجنة عملھا خالل العام المقبل بإذن هللا وسوف تقوم
 وجوده.

م وافقت الجمعیة العامة على تشكیل لجنة المراجعة لمدة ثالث سنوات میالدیة تنتھي ۲۰۲۰أبریل  ۲۷في 
 م، وقد جاء التشكیل على النحو التالي:۲۰۲۳أبریل  ۲۳في 

 
 

 المنصب االسم
 رئیساً  الملحم خالد /لمھندسمعالي ا

 خارج مجلس االدارة من عضواً  الھویش هللاعبد األستاذ/ 
 من خارج مجلس اإلدارة عضواً  األستاذ/ عالء الجابري
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التي أنطلقت في  رة في دورتھ الجدیدةام وافقت الجمعیة على تشكیل مجلس االد۲۰۲۰سبتمبر  ۲۲في 
المھندس خالد الملحم ، وعلى ضوء ذلك تقدم معالي م۲۰۲۳سبتمبر  ۲٥م وتستمر لغایة ۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦

م، وتم ۲۰۲۰سبتمبر  ۲۷یخ رمن عضویة لجنة المراجعة بسبب مغادرتھ لمجلس اإلدارة بتا باستقالتھ
یوضح الجدول التالي أسماء وتعیین سعادة األستاذ أسامة عمر باریان بدیال لھ حتى نھایة دورة اللجنة، 

 من اللجنة.  المھندس خالد الملحم معاليم عقب استقالة ۲۰۲۰ سبتمبر ۲۷من بعد  أعضاء اللجنة
 

 المنصب االسم
 رئیساً  أسامة عمر باریان /سعادة االستاذ
 خارج مجلس االدارة من عضواً  الھویش عبد هللاألستاذ/ 

 من خارج مجلس اإلدارة عضواً  األستاذ/ عالء الجابري
 أمین سر لجنة المراجعة  الجبرتي*هللاألستاذ/ عادل بن عطا

 أكتویر تعیینھ أمین سر للجنة ۲۰اللجنة في اجتماعھا بتاریخ قررت  •

 
 
 

 ، وكانت على النحو التالي:م۲۰۲۰اجتماعات في العام المالي  خمسةوقد عقدت لجنة المراجعة 
 

 دیسمبر ۰٦ نوفمبر ۰٥ أكتوبر ۲۰ یونیو ۱۰ مارس۱۸ لجنة المراجعة
خالد الملحـم معالي المھندس    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 

عالء الجابري األستاذ سعادة       
      سعادة األستاذ عبدهللا الھویش

    ال ینطبق ال ینطبق سعادة األستاذ أسامة باریان

 
 
 
 لجنة الترشیحات والمكافآت: -۳
 

 مع االخذ في االعتبار الشروط التالیة:تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء 
 أن یكون رئیس اللجنة من األعضاء المستقلین، ویتم تعیینھ من قبل أعضاء اللجنة في أول اجتماع •

 لھا بعد تشكیلھا. 
 وجود فیھا متنوعة یراعى وخبرات مھارات توافر تضمن بصورة اللجنة أعضاء اختیار یتم •

 .الشركة عمل لمجال مالئمة خبرات
یلتزم رئیس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعنایة واالھتمام بمصالح الشركة  •

 والمساھمین وتقدیمھا على مصلحتھم الشخصیة.
 عمل أیام خالل خمسة عضویتھم وصفات اللجنة أعضاء بأسماء الھیئةعلى الشركة أن تشعر  •

 حدوث تاریخ من عمل خمسة أیام خالل ذلك على تطرأ تغییرات وأي تعیینھم تاریخ من
 .التغییرات

ً  لھا العضو صالحیة بانتھاء أو مدتھا بانتھاء اللجنة عضویة تنتھي •  أو الئحة أو ألي نظام وفقا
 أو اللجنة أعضاء جمیع عزل وقت في كل للمجلس یجوز ذلك ومع المملكة، في ساریة تعلیمات
 اللجنة. من عضویة یستقیل أن اللجنة ولعضو بعضھم،

یجب حضور رئیس اللجنة أو من ینیبھ من أعضائھا للجمعیات العامة لإلجابة عن أسئلة  •
 المساھمین.
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 مسؤولیات ومھام لجنة المكافآت والترشیحات:
تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بھا أو التي تُحال الیھا من مجلس اإلدارة، وترفع 

 فّوض الیھا المجلس ذلك. إذاتوصیاتھا الى المجلس التخاذ القرارات بشأنھا، أو تتخذ القرارات 
 تختص اللجنة تحدیداً بما یلي:

 ) المكافآت:۱
 واإلدارة عن المجلس المنبثقة واللجان المجلس أعضاء لمكافآت واضحة سیاسة إعداد •

 أن على العامة، الجمعیة من العتمادھا اً  تمھید فیھا للنظر المجلس إلى ورفعھا التنفیذیة،
 تنفیذھا. من والتحقق عنھا، واإلفصاح باألداء، ترتبط معاییر اتباع السیاسة تلك في یراعى

 انحراف أي بھا، وبیان المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بین العالقة توضیح •
 .السیاسة ھذه عن جوھري

 .منھا المتوخاة األھداف تحقیق في فعالیتھا مدى وتقییم المكافآت، لسیاسة الدوریة المراجعة •
ً  بالشركة التنفیذیین وكبار عنھ المنبثقة واللجان أعضائھ بمكافآت للمجلس التوصیة •  وفقا

  .المعتمدةللسیاسة 
 إلى األجل وقصیرة طویلة الحوافز ذلك في بما التنفیذي، للرئیس المالیة المكافآت مراجعة •

 إلى بشأنھا توصیات وتقدیم التنفیذي، الرئیس من تحقیقھا المتوقع النتائج سقف تحدید جانب
 .اإلدارة مجلس

 وإجازتھا.  التنفیذیین لكبار المالیة المكافآت حول التنفیذي الرئیس توصیات مراجعة •
 وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بسیاسة ورد لما ومراعاتھا الشركة التزام من التأكد •

 العامة الجمعیة قبل من المعتمدة التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان
 للمساھمین.

 
 :الترشیحات )۲
 التنفیذیة. واإلدارة المجلس في للعضویة واضحة ومعاییر سیاسات اقتراح •
ً  ترشیحھم وإعادة فیھ أعضاء بترشیح للمجلس التوصیة •  المعتمدة، والمعاییر للسیاسات وفقا

 .باألمانة مخلة بجریمة إدانتھ سبقت شخص أي ترشیح عدم مراعاة مع
 اإلدارة وظائف وشغل المجلس لعضویة المطلوبة والمؤھالت للقدرات وصف إعداد •

  التنفیذیة
 .المجلس ألعمال تخصیصھ العضو على یتعین الذي الوقت تحدید •
 المجلس لعضویة المناسبة الخبرات أو المھارات من الالزمة لالحتیاجات السنویة المراجعة •

 التنفیذیة واإلدارة المجلس في والقوة الضعف جوانب تحدید مع التنفیذیة، اإلدارة ووظائف
 الشركة. مصلحة مع یتفق بما معالجتھا واقتراح

 یمكن التي التغییرات شأن في التوصیات وتقدیم التنفیذیة واإلدارة المجلس ھیكل مراجعة •
 .إجراؤھا

 إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلین، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق •
 .أخرى شركة إدارة مجلس عضویة یشغل العضو كان

 المستقلین واألعضاء التنفیذیین غیر واألعضاء التنفیذیین لألعضاء وظیفي وصف وضع •
 التنفیذیین وكبار

 .التنفیذیین أو كبار المجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع •
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 الشركة عن مھام الجدد المجلس ألعضاء والتعریف التدریب من مناسب مستوى توفیر •
 .المطلوبة بالكفاءة أعمالھم أداء من یمكنھم بما ومنجزاتھا

 .التنفیذیة اإلدارة أداء ومراجعة دراسة •
 التنفیذي وللمجلس والرئیس عامة بصفة للشركة الوظیفي اإلحالل خطط ومراجعة دراسة •

 .التنفیذیین وكبار
 

 صالحیات لجنة المكافآت والترشیحات:
 للجنة في سبیل أداء مھماتھا:

 .التحدید وجھ على المجلس یطلبھ موضوع أي أو مھماتھا، ضمن یدخل أمر أي عن التحري حق •
 ووثائقھا. الشركة سجالت على االطالع حق  •
 بغرض الشركة موظفي أو التنفیذیة اإلدارة أو المجلس أعضاء من بیان أو ایضاح أي طلب  •

 .معلومات أي عن واالستفسار التحري
 أخرى مستقلة استشاریة جھة أیة أو خارجیة جھة أیة من والفنیة القانونیة بالمشورة االستعانة حق •

ً  ذلك كان متى مھامھا، على أن یُضمّن ذلك في محضر اجتماع  أداء في اللجنة لمساعدة ضروریا
 اللجنة.

 معین اجتماع لحضور التنفیذیة اإلدارة أعضاء من أي بدعوة الحق المكافآت والترشیحات للجنة •
 معینة، على أن یُضمّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة. معلومات ولتقدیم

 
 م:۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥حتى  أعضاء اللجنةویوضح الجدول التالي أسماء 

 
 المنصب االسم

 رئیساً  األستاذ/ عبدهللا طیبھ
 عضواً  األستاذ/ أحمد جاوه

 عضواً  جمال بن ثنیھاألستاذ/ 
 
 م:۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦ویوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة من  
  

 المنصب االسم
ً  عارف الھرمياألستاذ/   رئیسا
 عضواً  الھویش عبدهللاألستاذ/ 
 عضواً  أحمد بشناقاألستاذ/ 

 
 

 
وكان ذلك على م ۲۰۲۰خالل العام المالي  اتاجتماعخمسة وقد عقدت لجنة الترشیحات والمكافآت 

 النحو التالي:
 

 ۱۷  مارس        ۰۹  ینایر ۱۲   والمكافآت الترشیحات لجنة
 أغسطس

 نوفمبر ۳۰  أكتوبر ۲۲

طیبة هللا عبد المھندس سعادة     ال ینطبق ال ینطبق 
 ال ینطبق ال ینطبق    ثنیھ بن جمال األستاذ سعادة
جاوه أحمد األستاذ سعادة     ال ینطبق ال ینطبق 
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الھرمي عارف األستاذ سعادة    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 
الھویش هللا عبد األستاذ سعادة    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 
بشناق أحمد األستاذ سعادة    ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 
 

 
 
 
 
 :القصر في أسھم الشركة وأوالدھم وأزواجھم اإلدارةلمصلحة أعضاء مجلس  وصف -د
 

األسھم المملوكة في  العضو
 م۱/۱/۲۰۲۰

االسھم المملوكة في 
 م۱۲/۲۰۲۰/ ۳۱

ملكیة 
األقارب 

من 
الدرجة 
 األولى

مقدار التغییر من 
حتى م ۱/۱/۲۰۲۰

 م۳۱/۱۲/۲۰۲۰

       األستاذ/ محمد العبار
 صفر ال یوجد ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )۲۰۲۰ سبتمبر ۲٥(حتى 

 *كامل عبد هللاألستاذ/ 
 صفر ال یوجد ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى 

معالي المھندس/ خالد 
 صفر ال یوجد ۱۰٫۱٥۳ ۱۰٫۱٥۳ )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى  الملحم

 نعبدالرحمالمھندس/
 الرویتع

 )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى  
 صفر ال یوجد ۱۲٥٫۰۰۰ ۱۲٥٫۰۰۰

 هاألستاذ/ أحمد جاو
 صفر ال یوجد ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى 

معالي األستاذ/ سعود 
 الصالح

 )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى 
 صفر دال یوج ۱۰۰ ۱۰۰

 فھد الرشید /األستاذ
 صفر ال یوجد ۱٤٫۰۰۰ ۱٤٬۰۰۰ )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى 

 صفر دال یوج ٤٬۱۰۷ ٤٬۱۰۷ األستاذ/ جمال بن ثنیھ
 عبدهللا طیبھاألستاذ/ 

 صفر ال یوجد ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٥(حتى 
 األستاذ / عبدهللا الھویش 

 ۱۰۲+ ال یوجد ۱۰۲ - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 
األستاذ/ محمد نبیل 

 **حفني
 )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 

 - یوجدال  - -

 األستاذ/ عارف الھرمي
 ۱۰۰۰+ ال یوجد ۱۰۰۰ - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 

 األستاذ/ أسامة باریان
 ۱۰۰+ ال یوجد ۱۰۰ - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 

 األستاذ/ أحمد بشناق
 ۱۰۰+ ال یوجد ۱۰۰ - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 

 األستاذ/ أحمد المطروشي
 صفر ال یوجد - - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 

 األستاذ / فالح حجاج
 ۱۰+ ال یوجد ۱۰ - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 

 األستاذ/ بدر علي رضا
 ٥+ ال یوجد ٥ - )۲۰۲۰سبتمبر  ۲٦(منذ 
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سعادة االستاذ/ عبدهللا صالح عبدهللا كامل (نائب رئیس مجلس االدارة) یملك مصلحة (تفاھم *مالحظة: 
حقوق تصویت) في كل من: شركة دایم الحدیثة إلدارة العقارات، شركة عسیر للتجارة والسیاحة، شركة 

ة دلة البركھ ، شركمكاسب الدولیة، شركة السماحة لألعمال التجاریة شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت 
وھي شركات تملك حصص متفاوتة في أسھم شركة إعمار المدینة االقتصادیة، كما ، شركة كن لالستثمار 

یملك سیطرة كاملة على الشركات التالیة: شركة كوامل للتجارة والمقاوالت، شركة العمران العالمیة إلدارة 
والتي تملك حصص متفاوتة في أسھم شركة إعمار المدینة االقتصادیة، ویبلغ إجمالي حصص  العقارات،

 سھم من أسھم شركة اعمار المدینة االقتصادیة. ۱۹۲٬۷۱۰٬٥۷۰ھذه الشركات 
 

 اإلدارة التنفیذیة
 

 الخبرات المؤھل العلمي المنصب اإلسم

االستاذ/ احمد 
من  طبیة تقنیةبكالریوس  الرئیس التنفیذي إبراھیم لنجاوي

 زعبد العزیجامعة الملك 

 ٦ -سنوات كنائب للرئیس التنفیذي ٥
سنوات كمدیر عام تنفیذي للشؤون 

 ۱۰ -اعمار) الخارجیة (شركة 
 لسنوات في شركة بروكتر أند جامب

األستاذ / إیاد احسان 
أعمال،  ماجستیر دارة المدیر المالي معبد الرحی

 محاسبة ومالیة وبكالرویس

سنة في أقسام  ۲٤سبق لھ العمل لمدة 
المالیة بمختلف القطاعات وفي 

شركات مدرجة وشركات عائلیة 
مجموعة الفطیم للتطویر  منھا:

ستاندرد  –العقاري، أرابتك القابضة 
بنك العرب –شارتر بنك   

االستاذ رمزي 
 *الصلح

الرئیس التنفیذي 
 للتطویر التجاري

جامعة  –بكالریوس اقتصاد 
 و الغربیة في كنداأونتاری

سنة في اعمار تدرج من خاللھا  ۱۲
سبق لھا العمل في  -في عدة مناصب

 ھیئة االستثمار ومجموعة الفطیم

د. ھاني بن طارق 
 غرباوي

المستشار القانوني العام 
والرئیس التنفیذي 

 ون العامةؤللش

بكالریوس ھندسة كیمیائیة 
جامعة أوریجون  –

ماجستیر +  الحكومیة،
دكتوراه في مجال الحقوق 

كلیة لویس آند كالرك  –
 نورث ویسترن

وسبق لھ العمل  –سنوات في إعمار  ۷
عبد في شركة أرامكو وجامعة الملك 

 للعلوم والتكنولجیا هللا

االستاذ/ كریم شوقي 
 مراد

أمین سر مجلس االدارة 
التنفیذي رئیس الو

شؤون اإللتزام وشؤون ل
 المساھمین

جامعة  –بكالرویس مالیة 
 القدیس یوسف

سنة في شركة اعمار تدرج من  ۱۲
كما سبق لھ  –خاللھا في عدة مناصب 

 فعبد اللطیالعمل كبیر مدققي شركة 
 سنوات. ٦جمیل لمدة 

 .۲۰۲۰ فبرایر ۲٥تاریخ في  ھاستقال من منصب*
 

 :القصر في أسھم الشركة وأوالدھم وأزواجھملمصلحة كبار التنفیذیین  وصف -ھـ
 

 المنصب االسم
األسھم 

المملوكة في 
 م۱/۱/۲۰۲۰

 األسھم المملوكة
في 
 م۳۱/۱۲/۲۰۲۰

ملكیة األقارب من 
 الدرجة األولى

مقدار التغییر من 
حتى م ۱/۱/۲۰۲۰

 م۳۱/۱۲/۲۰۲۰
أحمد  /االستاذ
 ۱٦٫٦٥۰- ال یوجد ۸٬۳٥۰ ۲٥٬۰۰۰ الرئیس التنفیذي لنجاوي

االستاذ/ 
 رمزي الصلح 

الرئیس التنفیذي 
للتشغیل والتطویر 

 التجاري
 صفر ال یوجد ال یوجد ال یوجد
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 المنصب االسم
األسھم 

المملوكة في 
 م۱/۱/۲۰۲۰

 األسھم المملوكة
في 
 م۳۱/۱۲/۲۰۲۰

ملكیة األقارب من 
 الدرجة األولى

مقدار التغییر من 
حتى م ۱/۱/۲۰۲۰

 م۳۱/۱۲/۲۰۲۰
األستاذ/ إیاد 

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد المدیر المالي عبدالرحیم

الدكتور/ ھاني 
 غرباوي

المستشار القانوني 
العام والرئیس 
التنفیذي للشئون 

 العامة

 صفر یوجد ال ال یوجد ال یوجد

األستاذ/ كریم 
 مراد

أمین سر مجلس 
االدارة ورئیس 
شؤون اإللتزام 

  المساھمین وشؤون

 صفر ال یوجد ال یوجد ال یوجد

 
 
 :بملكیة أكبر مساھمین في الشركة بیان -و

 النسبة األسھم المملوكة المساھم
 %۱۷٫۲٦ ۱٤٦٫۰۰۰٫۰۰۰ شركة دایم الحدیثة

 %۹٫٤ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ شركة ام اي رویال كابیتال

 %٥٫۹ ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ شركة إعمار الشرق األوسط

 %٥٫۹ ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ شركة ام اي ھولدینجز

 %٥٫۹ ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ شركة ام اي استراتیجیك انفسمنتس

 %٥٫٤ ٤٦٫۰۰۰٫۰۰۰ بارتنرزشركة ام اي 
 
 اإلدارة:التقییم السنوي لمجلس  -د
 

 باعداد الشركة ، قامت۲۰۲۰في شھر سبتمبر  ۹أصل  أعضاء جدد من ۸مع تغییر مجلس اإلدارة ودخول 
 في بدأت التي الجدیدة دورتھ في اإلدارة مجلس ألعضاء االقتصادیة عبدهللا الملك مدینة في مفتوح برنامج

 جمیع زیارة تمت حیث وأعمالھا الشركة أداء حول وشامل تعریفي برنامج لھم وقدمت ۲۰۲۰ سبتمبر ۲٦
 والشركة. المدینة مرافق

 
 
 
 

 العالقة ذات الجھات مع معامالت
 

 تعریف ضمن تقع التي األخرى الكیانات مع معامالت في الشركة دخلت لألعمال، االعتیادي السیر خالل
 الرئیسین المساھمین العالقة ذات الجھات تمثل. ۲٤ الدولي المحاسبة معیار في العالقة ذي الطرف

 نفوذا أو مشتركة سیطرة الجھات ھذه على تمارس التي والكیانات المجموعة في العلیا اإلدارة وموظفي
 أكثر تكن لم بشروط العادیة األعمال دورة خالل العالقة ذات األطراف مع المعامالت تنفیذ وتم. جوھریا
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 أطراف مع مماثلة معامالت في متاحة تكون أن معقول بشكل المتوقع من التي أو المتاحة تلك من مالءمة
 ۱۸اإلیضاح  إلى باإلضافة. تجاري أساس على المعامالت في السائدة لتلك مماثلة أي عالقة، ذات لیست

 المتعلقة واألرصدة الفترة خالل الھامة العالقة ذات األطراف معامالت یلي فیما في القوائم المالیة المفصلة،
 :بھا
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 الرصید كما في  مبالغ المعامالت  طبیعة المعامالت  طرف ذو عالقة

    
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

ألف لایر     
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

       

إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفات خدمة   أطراف ذات عالقة أخرى
 وأخرى

 
۲٫۳٤٫٦ ٥٤۱٦  ۷۲۱ ۳٫۲۱۱ 

 ۱٫٦٥۰ ۳٫۰۸۹  ٥٫٦٤۰ ۱٤٫۱۸۱  بیع عقارات  
          

 ۹۷۱ ۱۱٫٦٥۳   ۱٫٤۹۷ ۱۰٫۸٥۰  مصروفات عقود وإیجارات ومرافق  مشروع مشترك
         

 ۸۹٥ ۲٦۱  ۱٫۱۷۹ -  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة  موظفي اإلدارة العلیا
 ۲۲۲  ۳٤٤  ۲۲۲ ٤۱٤  إیرادات إیجاریة  
         

 ۲۳۱ -  ۱٦٤ -  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة  مجلس اإلدارة
 ۱٤۷ -  ۱٤۷ ۳۱٦  إیرادات إیجاریة  
       ─────── ─────── 

 ۷٫۳۲۷ ۱٦٫۰٦۸       اإلجمالي 
       ═══════ ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 )۲٫٦۱۹( -  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  أطراف ذات عالقة أخرى

 )٤۱٥( )۳(  ۳۸۹ ۳٫۱٤٥  خدمات مقدمة إلى المجموعة  
 )۷٫۹٦۱( -  - -  دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة  
 - -  ۲۰ -  شراء بضائع  
         

 )۸۹( )٤٥٥(  - ۱۱  بالنیابة عن المجموعةمصروفات متكبدة   أطراف أخرى ذات صلة لھا تأثیر جوھري
         

 - -  ۱٦٫۲٦۳ ۹٫۹۷۳  مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا
         

 )٤٫۰۰۳( )٤٫۱۰۰(  ٤٫۰۰۳ ٤٫۱۰۰  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة
 )۱۹( -  - -  مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
       ─────── ─────── 

 )۱٥٫۱۰٦( )٤٫٥٥۸(       اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة:
 
بجانب سیاسة المكافآت ألعضاء  النظام األساسي للشركة المكافآت المحددة ألعضاء مجلس اإلدارة، بین 

 لجنةمجلس اإلدارة وكبار التنفیذین التي اعتمدتھا الجمعیة العامة العادیة للشركة والتي تشیر إلى ان 
 عن المنبثقة اللجان المجلس وأعضاء أعضاء بمكافآت للمجلس بالتوصیة ت تقوموالترشیحا المكافآت

ً  بالشركة، التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس  :یلي ما تراعي ھابأن الشركة تلتزملھذه السیاسة، و وفقا
 .وأھدافھا الشركة استراتیجیة مع انسجامھا •
 وتنمیتھا الشركة إنجاح التنفیذیة على واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت تقدَّم أن •

 .الطویل المدى على باألداء المكافآت المتغیر من الجزء تربط كأن الطویل، المدى على
 والمؤھالت بشاغلھا، والمسؤولیات المنوطة والمھام الوظیفة، مستوى على بناءً  المكافآت تحدَّد أن •

  .األداء والمھارات، ومستوى العملیة، والخبرات العلمیة،
 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبیعة حجم مع انسجامھا •
 ذلك عن ینشأ قد ما مع تفادي المكافآت، تحدید في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ •

 .والتعویضات للمكافآت مبرر غیر ارتفاع من
 .فیھا المبالغة مع عدم وتحفیزھا، علیھا والمحافظة المھنیة الكفاءات استقطاب تستھدف أن •
 .الجدیدة التعیینات عند والترشیحات المكافآت لجنة مع بالتنسیق تعد أن •
 دقیقة غیر على معلومات بناءً  تقررت أنھا تبین إذا استردادھا أو المكافأة صرف إیقاف حاالت •

 للحصول الوظیفي الوضع استغالل لمنع التنفیذیة وذلك اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو قدمھا
 .مستحقة غیر مكافآت على
 ً  أعضاء مكافأة تكون ،من نظام الشركات ۷٦والمادة  للشركة األساس النظام من ۲۱ للمادةوطبقا
ً  المجلس ً  مبلغا  األرباح، صافي من معینة نسبة أو عینیة، مزایا أو الجلسات، عن حضور أو بدل معینا

نظام  في الواردة األحكام مع یتوافق بما وذلك المزایا، ھذه من أكثر أو بین اثنین ویجوز الجمع
 ھذا المالیة في السوق ھیئة تضعھا التي والمعاییر والقواعد الشركات، حوكمة والئحة الشركات،
 ، وفق الضوابط التالیة:الخصوص
ً  فإنھ األرباح، صافي من معینة نسبة المجلس أعضاء مكافآت كانت إذا •  لنص المادة وطبقا

 أعضاء مكافآت فإن ،من نظام الشركات ۷٦والمادة  للشركة األساس النظام من ٤۷
 خصم بعد األرباح صافي باقي من) %۱۰( بالمئة عشرة تتجاوز نسبة أال یجب المجلس

 )%٥خمسة بالمائة ( عن تقل ال بنسبة المساھمین على أرباح المقررة وتوزیع االحتیاطات
  .المدفوع المال رأس من

یجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة  •
یحضرھا وغیرھا  العضو واختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ واستقاللھ وعدد الجلسات التي

 من االعتبارات.
یجب اّال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من األرباح التي تحققھا الشركة  •

 أو أن تكون مبنیة بشكل مباشر أو غیر مباشر على ربحیة الشركة.
في جمیع األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت  •

 لیة أو عینیة مبلغ خمسمائة ألف لایر سنویاً.ومزایا ما
، كما تشتمل السیاسة یجب أن تشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائھاكما 

 على مكافآت اإلدارة التنفیذیة وفقاً لما ھو أت:
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 :تشتمل مكافآت اإلدارة التنفیذیة على ما یلي
 .ة)لشھر وبصفة شھرییتم سداده في نھایة ا(راتب أساس  •
وبدل تعلیم  ھاتف،بدالت تشتمل، على سبیل المثال ال الحصر، على بدل سكن، وبدل سیارة، وبدل  •

 .لألطفال
 .مزایا تأمین، بما في ذلك تأمین طبي، تأمین صحي، تأمین على الحیاة وتأمین ضد الحوادث •
الخطط التحفیزیة قصیرة األجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، الخطط التحفیزیة طویلة األجل مثل  •

 .الموظفین واستبقاء باالحتفاظخیارات األسھم ,والخطط األخرى المرتبطة 
مزایا أخرى تشمل على سبیل المثال ال الحصر، إجازة سنویة، وتذاكر سفر سنویة بالطائرة، ومكافأة  •

 .ةنھایة خدم
 . اإلدارة مجلس عضاءكرواتب وبدالت أل )سعوديلایر   ٤٬۱۰٥٬۷۳۸( وقد قامت الشركة بدفع مبلغ   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 المكافآت الثابتة 
 لایر سعودي) ۱۰۰۰(

مكافأة  المكافآت المتغیرة
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 أوالً: األعضاء المستقلین
معالي    -۱

المھندس/ خالد 
 الملحم

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ۱۲٥٬٦٥٦
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۳۸۲٬۸۹٦
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۳۸۲٬۸۹٦ ال ینطبق

المھندس/    -۲
 عبدهللا طیبھ

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ۱۳۰٬۲٤٦
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۳۸۷٬٤۸٦
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۳۸۷٬٤۸٦ ال ینطبق

معالي   -۳
األستاذ/ سعود 

 الصالح

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۲٥۷٬۲٤۰ ال ینطبق

سعادة األستاذ/  -٤
 أسامة باریان

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال ٦۹٬۸۳٦
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۱٦۲٬٥۹٦
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۱٦۲٬٥۹٦ ینطبق ال

سعادة األستاذ  -٥
 عارف الھرمي

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال ٥۹٬۸۳٦
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۱٥۲٬٥۹٦
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۱٥۲٬٥۹٦ ینطبق ال

األستاذ/ سعادة  -٦
 أحمد بشناق

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال ۲۷٬٤۱۸
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۱۲۰٬۱۷۸
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۱۲۰٬۱۷۸ ینطبق ال

سعادة األستاذ/  -۷
 فالح حجاج

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال 
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۹۲٬۷٦۰ ینطبق ال

سعاد األستاذ/  -۸
 بدر علي رضا

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال 
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۹۲٬۷٦۰ ینطبق ال

  ۱٬٦٤۸٬٥۱۲        ۱٬٦٤۸٬٥۱۲    ٤۱۲٬۹۹۲  ۱٬۲۳٥٬٥۲۰ المجموع
 ثانیاً: األعضاء غیر التنفیذیین

األستاذ/ محمد  -۱
 العبار

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ۰٫۰۰۰
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۲٥۷٬۲٤۰ ال ینطبق

األستاذ/ عبد  -۲
 هللا كامل

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ۰٫۰۰۰
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ینطبقال  ۲٥۷٬۲٤۰ ال ینطبق

المھندس/ عبد  -۳
 الرحمن الرویتع

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ٦۰٬۱۲۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۳۱۷٬۳٦۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۳۱۷٬۳٦۳ ال ینطبق

األستاذ/ أحمد  -٤
 جاوه

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ٦٥٬۱۲۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۳۲۲٬۳٦۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۳۲۲٬۳٦۳ ال ینطبق

األستاذ/ جمال  -٥
 بن ثنیة

ال  ۳٥۰٫۰۰۰
 ینطبق

ال  ۷۰٬۱۲۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ٤۲۰٬۱۲۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ٤۲۰٬۱۲۳ ال ینطبق

األستاذ/ معالي -٦
 فھد الرشید

ال  ۲٥۷٬۲٤۰
 ینطبق

ال  ٥٥٬۱۲۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال  ۳۱۲٬۳٦۳
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

ال 
 ینطبق

 ال ینطبق ۳۱۲٬۳٦۳ ال ینطبق

سعادة األستاذ/ -۷
 عبدهللا الھویش

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال ۱٦٤٬۸۳٦
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۲٥۷٬٥۹٦
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۲٥۷٬٥۹٦ ینطبق ال

سعادة المھندس/ 
 محمد حفني

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال ۳۷٬٤۱۸
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۱۳۰٬۱۷۸
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۱۳۰٬۱۷۸ ینطبق ال

األستاذ/ سعادة  -۹
 احمد المطروشي

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال 
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال ۹۲٬۷٦۰
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ال
 ینطبق

 ینطبق ال ۹۲٬۷٦۰ ینطبق ال

  ۲٬۳٦۷٬۲۲٦        ۲٬۳٦۷٬۲۲٦    ٤٥۲٬۷٤٦  ۱٬۹۱٤٬٤۸۰ المجموع
 ثالثاً: العضو التنفیذي

                 
 رابعاً: العضو الخارجي

األستاذ/ عالء  -۱
 الجابري

۷٥٬۰۰۰  ۱٥٬۰۰۰    ۹۰٬۰۰۰        ۹۰٬۰۰۰  

                 
 
 

                

          ۹۰٬۰۰۰    ۱٥٬۰۰۰  ۷٥٬۰۰۰ المجموع الكلي
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 .اللجان أعضاء مكافآت ذلك ویشمل

 
 
 

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

 أعضاء اللجنة التنفیذیة
 ٦۰٬۱۲۳ ٥٬۰۰۰ ٥٥٬۱۲۳ الرویتع نعبد الرحماألستاذ/  -۱
 ٦۰٬۱۲۳ ٥٬۰۰۰ ٥٥٬۱۲۳ معالي المھندس/ خالد الملحم -۲
 ٥٥٬۱۲۳ ۰ ٥٥٬۱۲۳ األستاذ/ فھد الرشید -۳
 ٦۰٬۱۲۳ ٥٬۰۰۰ ٥٥٬۱۲۳ طیبة عبد هللاألستاذ/  -٤
 ۳۷٬٤۱۸ ۲۰٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ حفنيالمھندس/ محمد  -٥
 ۳۷٬٤۱۸ ۲۰٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ/ عبدهللا الھویش -٦
 ۳۷٬٤۱۸ ۲۰٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ/ أسامة باریان -۷
 ۳۷٬٤۱۸ ۲۰٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ/ عارف الھرمي -۸

 أعضاء لجنة المراجعة
 ٦٥٬٥۳۳ ۱۰٬۰۰۰ ٥٥٬٥۳۳ معالي المھندس/ خالد الملحم -۱
 ۹۰٫۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ ۷٥٬۰۰۰ األستاذ/ عالء الجابري* -۲
 ۱۰۰٬۰۰۰ ۲٥٬۰۰۰ ۷٥٬۰۰۰ الھویش عبد هللاألستاذ/  -۳
 ۳۲٬٤۱۸ ۱٥٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ أسامة باریان -٤

 أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت
 ۷۰٬۱۲۳ ۱٥٬۰۰۰ ٥٥٬۱۲۳ طیبة عبد هللاألستاذ/  -۱
 ٦٥٬۱۲۳ ۱۰٬۰۰۰ ٥٥٬۱۲۳ األستاذ/ أحمد جاوه -۲
 ۷۰٬۱۲۳ ۱٥٬۰۰۰ ٥٥٬۱۲۳ األستاذ/ جمال بن ثنیة -۳
 ۲۲٬٤۱۸ ٥٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ/ عارف الھرمي -٤
 ۲۷٬٤۱۸ ۱۰٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ/ عبدهللا الھویش -٥
 ۲۷٬٤۱۸ ۱۰٬۰۰۰ ۱۷٬٤۱۸ األستاذ/ أحمد بشناق -٦

 اإلدارة مجلس خارج من*عضو 

 
بعضویة مجلس اإلدارة قامت الشركة بدفع المبالغ المستحقة للجان فقط، على ان یتم صرف المبالغ المتعلقة 

 بعد موافقة الجمعیة العامة للشركة.
 

 :التنفیذیین كبار مكافآت
بما فیھم الرئیس التنفیذي والمدیر  كبار التنفیذیینمنلستة  لایر سعودي)  ۱٥٬۰٤۳٬٦٦٥(قامت بدفع  كما

 المالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲۰۲۰تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي    ۳٦
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إقرار:
 المكافآت وسیاسة التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت بین العالقة الشركة تؤكد

 .السیاسة ھذه عن جوھري انحراف أي بینھما یوجد ال بھا، المعمول
 

 الھیكل اإلداري للشركة:
 
 

في الشركات التابعة الموضحة في ھذا التقریر، فقد قامت  ونشاطاتھاالشركة  أعمالفي نظرا لالستمرار 
المتمیزة للمساھمة في العمل وفق متطلبات العالمیة المحلیة وعدد كبیر من الكوادر  الشركة باستقطاب

 .المرحلة المقبلة السیما بعد دخول المدینة حیز التشغیل وكثافة عملیات التطویر
 

 الشركات التابعة:
 

 تملك الشركة حصص مختلفة في سبعة شركات تابعة ھي: 
 
شركة "تطویر الموانئ" شركة مساھمة مغلقة ومقرھا مدینة الملك عبدهللا االقتصادیة "المملكة العربیة  )۱

السعودیة"، وتعنى الشركة بتنفیذ عقود وإدارة وتطویر وصیانة وتشغیل وتمویل واستثمار میناء الملك 

ة المكافآت الثابتة  المكافآت المتغ�ي

مكافأة نها�ة 
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وریة، ویبلغ رأس المال في عبدهللا وتقدیم وتنفیذ جمیع الخدمات الالزمة لتشغیل المیناء ومرافقھ الضر
لایر سعودي (خمسة ملیارات ومائتین و عشرة مالیین  ٥٫۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰شركة تطویر الموانئ 

 ۲٦۰٫٥تبلغ حصة إعمار المدینة االقتصادیة منھا ، ملیون سھم ٥۲۱موزعة على  لایر سعودي)،
سة مالیین لایر وستمائة وخم ینلایر سعودي (ملیار ۲٫٦۰٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ، أي ما یساويملیون سھم
 .من رأس مال شركة تطویر الموانئ %٥۰ما یعادل  وھو سعودي)،

 
"، "ذات مسؤولیة محدودة" سجل تجاري رقم محدودة االقتصادیة ال ینةشركة "استثمارات المد )۲

حیث یبلغ  ،%۱۰۰)، وتملك فیھا شركة إعمار المدینة االقتصادیة حصة مقدارھا٤٦۰۲۰۰۳۱۳۰(
سعودي ومقرھا مدینة الملك عبدهللا االقتصادیة المملكة العربیة  الـری رأس مالھا خمسمائة ألف

 السعودیة، وتعنى بالمشاركة في تأسیس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة.
 
سجل تجاري رقم "ذات مسؤولیة محدودة" شركة "تطویر المناطق الصناعیة المحدودة"،  )۳

وشركة  %۲)، وتملك فیھا شركة إعمار المدینة االقتصادیة حصة مقدارھا ٤٦۰۲۲۱۱۹۹٥(
، حیث یبلغ رأس مالھا خمسمائة ألف %۹۸حصة مقدارھا  محدودةاالقتصادیة ال ینةاستثمارات المد

عنى بالمشاركة االقتصادیة، المملكة العربیة السعودیة، وت عبد هللاسعودي ومقرھا مدینة الملك  الـری
 في إنشاء وإدارة وتشغیل وتقدیم الخدمات للمناطق والمدن الصناعیة ومناطق المستودعات والتخزین.

 
)، شركة ذات ٤٦۰۲۰۰٤۹٦۹االقتصادیة"، سجل تجاري رقم ( ینةشركة "تطویر عقارات المد )٤

ودیة، ویبلغ راس مالھا مسؤولیة محدودة ومقرھا مدینة الملك عبدهللا االقتصادیة، المملكة العربیة السع
وشركة استثمارات  %۲تملك فیھا شركة إعمار المدینة االقتصادیة حصة مقدارھا الف لایر،  ٥۰۰
، وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبیع وتطویر %۹۸حصة مقدارھا  محدودةاالقتصادیة ال ینةالمد

وتسویق وتأجیر واستئجار األراضي والعقارات والمدارس والمستشفیات والمرافق الصحیة والمالعب 
 الریاضیة ومحطات القطارات بما في ذلك األراضي لصالح الشركة.

 
)، شركة ٤٦۰۲۰۰٤۹۷۰ل تجاري رقم (االقتصادیة"، سج ینة"الشركة الرائدة إلدارة عقارات المد )٥

االقتصادیة، المملكة العربیة السعودیة، ویبلغ راس  عبد هللاذات مسؤولیة محدودة ومقرھا مدینة الملك 
وشركة  %۲تملك فیھا شركة إعمار المدینة االقتصادیة حصة مقدارھا لایر،  ألف ٥۰۰مالھا 

، وتعني بإنشاء وادارة وتطویر وتشغیل %۹۸حصة مقدارھا  محدودةاالقتصادیة ال ینةاستثمارات المد
وتأجیر واستئجار وتقدیم الخدمات المختلفة لمختلف انواع العقارات والمجمعات التجاریة والسكنیة 

 واالداریة في المدن االقتصادیة.
 
)، شركة ٤٦۰۲۰۰٤۹٦۸االقتصادیة"، سجل تجاري رقم ( ینةشركة "إدارة وتشغیل عقارات المد )٦

ت مسؤولیة محدودة ومقرھا مدینة الملك عبدهللا االقتصادیة، المملكة العربیة السعودیة، ویبلغ راس ذا
وشركة  %۲حصة مقدارھا  تملك فیھا شركة إعمار المدینة االقتصادیةالف لایر،  ٥۰۰مالھا 

بیع ، وتعنى بتملك وشراء واستثمار و%۹۸حصة مقدارھا  محدودةاالقتصادیة ال ینةاستثمارات المد
وتطویر وتسویق وتأجیر واستئجار االراضي والعقارات لمختلف االغراض السكنیة والتجاریة في 
المدن االقتصادیة لصالح الشركة وانشاء وتقدیم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف انواعھا بما فیھا 

 ن االقتصادیة.الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشفیات والمالعب الریاضیة في المد
 

)، شركة ذات مسؤولیة ٤٦۰۲۰۰٦٦۲۰شركة "اعمار المعارف المحدودة"، سجل تجاري رقم ( )۷
ملیون ۱۰االقتصادیة، المملكة العربیة السعودیة، ویبلغ راس مالھا  عبد هللامحدودة ومقرھا مدینة الملك 
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واالسھم المتبقیة والتي تمثل  %۹٦تملك فیھا شركة إعمار المدینة االقتصادیة حصة مقدارھا لایر، 
الشركة مملوكة من قبل شركات تابعة. وتعنى بإدارة وتشغیل كلیة متخصصة في منح  أسھممن  %٤

درجتي الماجستیر في ادارة االعمال وانشاء مباني الكلیة والمعاھد والمركز وسكن الطالب والمدرسین 
 التابعة.والمدارس والمالعب الریاضیة 

 
 
 :حوكمة الشركات 
 

یشرف مجلس اإلدارة على التزام الشركة بمعاییر الحوكمة، واللوائح الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، 
اإلدارة التنفیذیة ولجانھا على مراجعة األمانة العامة للمجلس ووتعمل إدارة الحوكمة وااللتزام بالتنسیق مع 

 .تعزیز النزاھة والشفافیة وااللتزاموتحدیث سیاسات الحوكمة والممارسات، وذلك بھدف 
كما تلتزم الشركة باإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة عن المتطلبات النظامیة الواردة في الئحة حوكمة 

 الشركات الصادرة عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة، وتُطبق أحكامھا اإللزامیة بالكامل.
 

شیدة واختیار أفضل الممارسات بما یخدم مصالح على تطبیق مبادئ وقواعد الحوكمة الر صكما تحر
وتقوم الشركة بتطبیق جمیع لوائح حوكمة الشركات الصادرة مساھمیھا ویحمي حقوق ذوي المصلحة، 

ھـ الموافق ۱٦/٥/۱٤۳۸) بتاریخ ۲۰۱۷-۱٦-۸عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم (
 م باستثناء الفقرات التالیة:۱۳/۲/۲۰۱۷

 
ً تتعلق بتشكیل لجنة إدارة مخاطر،  ۷۲، ۷۱، ۷۰ المواد .۱ أن لجنة المراجعة تقوم باالعمال  علما

 المطلوبة من ھذه اللجنة بالشكل الكامل.
ً التي تشیر الى وجود لجنة للحوكمة،  ۹٥المادة  .۲ العمل بالشكل   تقوم بھذهأن لجنة المراجعة  علما

 الكامل.
 

  افصاحات مجلس اإلدارة:
 
تؤكد الشركة أنھا لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا، أو تضمنھم في أي  •

 .قرض مع الغیر
 

ال یوجد في الشركة حقوق خیار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفیذیین  •
للشركة أو أي من الشركات التابعة لشركة وأزواجھم وأوالدھم القصر سواء في أسھم أو أدوات دین 

 "إعمار المدینة االقتصادیة".
 
للشركة أدوات دین قابلة للتحویل لألسھم، وال حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  دال توج •

 .م۲۰۲۰الشركات التابعة خالل السنة المالیة  الشركة أومشابھة أصدرتھا 
 
فاق أو تنازل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین أو تؤكد الشركة بأنھا لم تقم بأي ات •

 تم بموجبھ التنازل عن حقھ في األرباح. االتنفیذیین بالشركة أو موظفیھ
 
وأنھا تلتزم بالمعاییر  أي تعدیل جوھري على سجالت حساباتھا،إجراء تؤكد الشركة أنھ لم یتم  •

المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، كما ال توجد أي مالحظات جوھریة من 
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المالیة المعتمدة لھا للعام  مأو القوائالمحاسبیة  اأو سجالتھالمحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة 
 .ھذه القوائمیوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول  ، والم۲۰۲۰

 
 تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة وفعالیتھا من خالل: •
 

  دراسة القوائم المالیة المتضمنة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومناقشتھا مع إدارة الشركة ومع
 المحاسب القانوني

   التقاریر الدوریة والملحوظات التي یتم رفعھا من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة
 ومدى قیام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لھذه المالحظاتالمراجعة السنویة 

 التقاریر والملحوظات التي یقدمھا مراجع الحسابات ومدى قیام إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات 
 التصحیحیة لھذه المالحظات.

  التقاریر المختلفة التي تطلبھا اللجنة من إدارة الشركة والتي تقوم بمراجعتھا ومناقشتھا خالل
 إجتماعاتھا الدوریة.

 
لم تظھر تقاریر عملیات المراجعة المشار إلیھا أعاله أي ضعف جوھري في نظام الرقابة الداخلیة  •

للشركة حیث أن أغلبیة المالحظات تصب بشكل رئیسي في مجاالت تحسین األداء و تفعیل عمل 
 اإلدارات و األقسام ورفع كفاءتھا واستكمال توثیق إجراءاتھا بھدف إضفاء مزید من المتانة الى

 نظام الرقابة واستغالل الموارد المتاحة أفضل استغالل. 
 

 بناء على كل ما تقدم أعاله، و مع األخذ بعین االعتبار بأن أھداف نظام الرقابة الداخلیة ھي:
 
 التأكید على أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح و زیادة الدقة والثقة في البیانات المحاسبیة. -
 والممتلكات.حمایة األصول  -
 الحفاظ على النزاھة في المعامالت. -
 زیادة كفاءة أداء الشركة واالستغالل الكفء إلمكانیاتھا المتاحة. -
 االمتثال للقوانین و اللوائح والعقود المختلفة. -

 
علیھ في شركة  فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أھداف نظام الرقابة الداخلیة على النحو المنصوصوعلیھ 

ینة االقتصادیة قد تحققت الى حد بعید. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجھ عام بشأن عمار المدإ
حیث أن غالبیة األنشطة تحكمھا سیاسات وإجراءات مكتوبة، و تتفاعل  الرقابة الداخلیة ھو موقف إیجابي،

 اإلدارة بشكل إیجابي تجاه السیاسات الموصى بھا.
 

ارة الشركة قامت بتكوین عدة لجان داخلیة من مختلف األقسام كل بحسب فإن إد باإلضافة الى ذلك، 
اختصاصھ من أجل حسن سیر العملیات و تطبیق السیاسات واالمتثال للقوانین المختلفة التي تخضع لھا 

 كل شركة مساھمة عامة مدرجة في سوق األسھم السعودي.
 
بة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت تؤكد الشركة بأن مجلس اإلدارة قد قام بوضع سیاسة مكتو •

التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفیذیة والمساھمین، ویشمل ذلك إساءة 
 استخدام اصول الشركة ومرافقھا، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
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تؤكد الشركة بأنھا لم تستقبل أي بالغ عن المصلحة في األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود  •

 القصر). وأوالدھمألشخاص (عدا أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفیذیین وأزواجھم 
 

أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة ألي  دتؤكد الشركة بأنھ ال یوج •
 دین قابلة لالسترداد. أدوات

 
حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسھم أو  دتؤكد الشركة بأنھ ال یوج •

 حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب.
 
 مباشرة وغیر مباشرةوتوجد فیھ مصلحة  ۲۰۲۰في عام  تم توقیعھایوجد عقود ال  بأنھتؤكد الشركة  •

  بحسب ما ورد في الفقرة السابعة من التقریر. كبار التنفیذیین أحدأو  اإلدارةألحد أعضاء مجلس 
 
 أي استثمارات أو احتیاطیات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة. دتؤكد الشركة بأنھ ال توج •
 
 
 

 :حكومیةالزكاة والمدفوعات ال
 

م طالبت ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٦أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربطا زكویا للسنوات من 
ملیون لایر سعودي إضافةً إلى غرامة تأخیر على ضریبة  ۹۰٫٤بزكاة إضافیة ضریبة استقطاع بمبلغ 

المدینة االستقطاع. تمشیا مع إجراءات االستئناف ودون االعتراف بااللتزام، قامت شركة إعمار 
 مع االعتراض على فروقات ضریبة االستقطاع. والدفعبنكي  ضماناالقتصادیة بتقدیم 

 
لم یقبل دیوان المظالم التظلم على الزكاة من وجھة نظر "النموذج". قدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة 

إعادة دراسة القضیة. لم یقبل التماسا إلى الدیوان الملكي طالبت فیھ دیوان المظالم بإعادة النظر في الحكم و
 دیوان المظالم االلتماس وحصلوا على الحكم السابق. 

 
ملیون لایر سعودي  ۸٦٫٦م، أصدرت الھیئة خطاب لتحصیل التزام زكاة إضافي بمبلغ ۲۰۱۹خالل سنة 

 المطلوبات إجمالي من ٪٤۳ و ٪۲۰م. قامت الشركة بتسویة نسبة ۲۰۰۸إلى  ۲۰۰٦متعلقة بالسنوات من 
م على التوالي. عالوة على ذلك، وافقت الھیئة على السماح بدفع مطلوبات ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹سنة  في

 الرصید على أقساط.
 

كما أن قضیة ضریبة االستقطاع كانت قید الدراسة لدى دیوان المظالم. أصدر دیوان المظالم قرارا بتأیید 
یر. قدمت الھیئة استئنافا إلى الدیوان الملكي اعتراض شركة إعمار المدینة االقتصادیة المتعلق بغرامة التأخ

 ضد قرار دیوان المظالم فیما یتعلق بغرامة التأخیر، والتي ال تزال في انتظار صدور الحكم.
 

قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة بتسویة التزامات الزكاة اإلضافیة وإنھاء الربوط للسنوات من 
م. أصدرت ۲۰۱۹م و ۲۰۱۳م و ۲۰۱۲شركة إقرارات السنوات م مع الھیئة. قدمت ال۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۹

 م. ۲۰۲۱أبریل  ۳۰م ساریة حتى ۲۰۱۹الھیئة شھادة الزكاة لسنة 
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ملیون لایر سعودي.  ٦۷٫۷م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٤أصدرت الھیئة الربط الزكوي لسنة 
أكتوبر  ۸قدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة التماس ضد ربط الھیئة وأصدرت الھیئة ربطا معدال في 

استئناف ضد الربط  ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بتقدیم ۳۳ إلىم بانخفاض مطلوبات الزكاة ۲۰۲۰
 المعدل المذكور أعاله لدى األمانة العامة للجان الضریبیة.

 
م بمطلوبات ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱٥م للسنوات ۲۰۲۰نوفمبر  ۲۳أصدرت الھیئة أیضا ربوطا زكویة بتاریخ 

ملیون لایر سعودي. وقدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة استئنافا ضد ربط  ۲٥٤زكاة إضافیة بمبلغ 
م، أصدرت الھیئة ربطا معدال بالتزام زكوي مخفض یبلغ ۲۰۲۱فبرایر  ۲٤یئة. الحقًا لنھایة السنة، في الھ

ملیون لایر سعودي. تقوم الشركة بمراجعة الربط المعدل ومن المرجح أن تقدم استئنافا إلى لجنة  ۲٤۷
 حل الخالفات والنزاعات الضریبیة.

 
ملیون لایر سعودي  ۳۱٫٥الھیئة دفع الرصید المتبقي البالغ طلبت شركة إعمار المدینة االقتصادیة من 

ملیون لایر سعودي  ٤٤٫۳م ولمطلوبات الزكاة البالغة ۲۰۰۸م وحتى عام ۲۰۰٦على أقساط للسنوات 
م. سمحت الھیئة لشركة إعمار المدینة االقتصادیة لتسویة المطلوبات المستحقة بمبلغ ۲۰۱۹متعلقة بسنة 

ملیون لایر سعودي تبدأ  ۷٫٥) أقساط شھریة متساویة بمبلغ ۱۰على عشرة ( ملیون لایر سعودي ۷٥٫۸
أربع أقساط مستحقة من أغسطس حتى  بدفع م. قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة۲۰۲۰من أغسطس 

، وھو ما ۲۰۲۱م وینایر ۲۰۲۰م، وطلبت من الھیئة إرجاء األقساط المستحقة في دیسمبر ۲۰۲۰نوفمبر 
ینھ من قبل الھیئة. الحقًا لنھایة السنة، قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة بتسویة القسط تم قبولھ في ح

 م.۲۰۲۱المستحق في شھر فبرایر 
 

شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة، شركة تطویر المناطق الصناعیة  -الشركات التابعة 
الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن المحدودة، شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة، 

االقتصادیة، شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة، والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن 
 االقتصادیة

م وقدمت إقرارات زكاة / ۲۰۱۲أنھت شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة إقرارھا حتى سنة 
 م.۲۰۲۱أبریل  ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹الھیئة شھادة الزكاة لسنة م. أصدرت ۲۰۱۹معلومات حتى سنة 

 
م. أصدرت الھیئة الربط ۲۰۱۲أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة 

ملیون لایر سعودي.  ٤٫٦م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٥م إلى ۲۰۱۳الزكوي للسنوات من 
لمناطق الصناعیة المحدودة على تقییم الھیئة، حیث قدمت المستندات الداعمة واعترضت شركة تطویر ا

لموقفھا. أحالت الھیئة القضیة إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطویر المناطق الصناعیة 
الضریبیة المحدودة أیًضا استئنافًا على البوابة اإللكترونیة لألمانة. عقدت لجنة حل الخالفات والنزاعات 

م، ورفضت شركة تطویر ۲۰۲۰دیسمبر  ۲۲م، وقدمت قرارھا في ۲۰۲۰أكتوبر  ۲۲جلسة االستماع في 
. قدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة التماسا ضد قرار القرار المناطق الصناعیة المحدودة

 الضریبیة. لجنة حل الخالفات والنزاعات الضریبیة لدى لجنة استئناف الخالفات والنزاعات
 

م. أصدرت ۲۰۱۹قدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة 
 م.۲۰۲۱أبریل  ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹الھیئة شھادة الزكاة لسنة 
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م. ۲۰۱۹قدمت شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة 
م. أصدرت الھیئة ربوطا ۲۰۲۱أبریل  ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹ئة شھادات زكاة نھائیة لسنة أصدرت الھی

م بمطلوبات زكاة إضافیة بمبلغ ۲۰۱۷م إلى ۲۰۱٥م للسنوات من ۲۰۲۰نوفمبر  ۲۹زكویة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي. تقدمت شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة باستئناف ضد الربط  ۷۲٫٤٥

م، برفض استئناف شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة ۲۰۲۱مارس  ۱۰ئة قرارھا في وأصدرت الھی
ألسباب فنیة. تقوم الشركة بمراجعة الربط المعدل ومن المرجح أن تقدم استئنافا إلى لجنة حل الخالفات 

 والنزاعات الضریبیة.
 

دارة عقارات المدن االقتصادیة قدمت شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة والشركة الرائدة إل
م. أصدرت الھیئة شھادات ۲۰۱۹وشركة إعمار المعارف المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة 

 م. ۲۰۲۱أبریل  ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹زكاة نھائیة لسنة 
 

 :إقرار
ً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة  السعودیة، وتقوم بقید تخضع الشركة للزكاة وفقا

ً وتحمیلھ على قائمة الدخل ویتم قید التعدیالت التي تطرأ عند الربط  مخصص الزكاة المستحقة سنویا
 في الفترة التي تتم فیھا عملیة الربط. - إن وجدت -النھائي للزكاة

 
 حقوق المساھمین والجمعیة العامة وتسھیل ممارسة حقوقھم وحصولھم على المعلومات:

 
تضمن النظام األساسي للشركة والئحة حوكمتھا اإلجراءات واالحتیاطات الالزمة لضمان ممارسة لقد 

 جمیع المساھمین لحقوقھم النظامیة التي منھا:
 
 الحق في الحصول على األرباح التي یتقرر توزیعھا. .۱
 الحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة. .۲
 واالشتراك في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا.حق حضور الجمعیات العامة،  .۳
 حق التصرف في األسھم. .٤
 حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس االدارة. .٥
بمصالح الشركة وال یعارض نظام السوق المالیة ولوائحھ  رحق االستفسار وطلب معلومات بما ال یض .٦

 التنفیذیة.
جمیع المعلومات التي تمكن المساھمین من ممارسة حقوقھم على أكمل وجھ، بحیث كما وفرت الشركة 

كانت ھذه المعلومات وافیة ودقیقة ومحدثة بطریقة منتظمة وفي المواعید المحددة عبر التقاریر السنویة 
 وموقع الشركة اإللكتروني وموقع تداول واألخبار الصحفیة وذلك في تطبیق نشر المعلومات للمساھمین

تقاریر دوریة لإلدارة العلیا تتضمن تقریراً مفصالً  دون تمییز بینھم، كما أن قسم شؤون المساھمین یقدم
عن المساھمین وحركة السھم وما یتعلق باالستفسارات والمقترحات والمالحظات حیال الشركة وأدائھا، 

ً یحتوي على ا لمعلومات الالزمة عن نشاط وتعرض اإلدارة التنفیذیة على مجلس اإلدارة تقریراً سنویا
المستثمرین وما یتعلق بسھم الشركة وحركتھ، وتفصح الشركة عن كافة أسئلة المساھمین أو الجھات 
الرقابیة التي تردھا خالل اجتماع الجمعیة العمومیة، وتنشر ذلك في موقعھا اإللكتروني، وال توجد 

 ف ما أفصح عنھ.اقتراحات أو مالحظات للمساھمین حیال الشركة وأدائھا خال
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وم ـــیفي  لھاعشر السادسة  ةالعادیالعامة  عقدت شركة إعمار المدینة االقتصادیة الجمعیةومن جھتھا  .أ
وتم من خاللھا الموافقة على القرارات م ۲۰۲۰ أبریل ۲۷ھـ الموافق ۱٤٤۱ رمضان ۰٤ األربعاء
 التالیة: 

 .م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ في المنتھیة المالیة السنة عن اإلدارة مجلس تقریر على موافقةال .۱
 
 .م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ في المنتھیة المالیة للسنة للشركة الموحدة المالیة القوائم على موافقةال .۲
 
 .م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ في المنتھیة المالیة للسنة الحسابات مراجع تقریر على موافقةال .۳
 
للشركة من  وشركاه)كي بي إم جي الفوزان  (شركةتعیین مراجع الحسابات الخارجي  على موافقةال .٤

بین المرشحین بناًء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني 
 .م، وتحدید أتعابھ۲۰۲۱م، والربع األول من عام ۲۰۲۰والثالث والسنوي من العام المالي لعام 

 

تشكیل لجنة المراجعة وعلى مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا للدورة القادمة على  موافقةال .٥
 :وھمم، ۲۳/۰٤/۲۰۲۳م، ولمدة ثالث سنوات میالدیة تنتھي في ۲۷/۰٤/۲۰۲۰التي تبدأ من 

  معالي المھندس خالد الملحم -

  سعادة االستاذ/ عبد هللا الھویش -

  .سعادة االستاذ/ عالء جابري -
 
 .على تحدیث الئحة عمل لجنة الترشیحات والمكافآت التصویت .٦
 
) لایر سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ٤٫۰۰۲٫٦٥٤على صرف مبلغ ( موافقةال .۷

 .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في 
 
 .م۲۰۱۹ بردیسم ۳۱ في المنتھي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على موافقةال. ۸

 
 

 الثالثاء یـــوم في لھا عشر السابعة العادیة العامة الجمعیة االقتصادیة المدینة إعمار شركة ج. كما عقدت
 :التالیة القرارات على الموافقة خاللھا من وتم م۲۰۲۰ سبتمبر ۲۲ الموافق ھـ۱٤٤۲ صفر ۰٥
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة من بین المرشحین التي تبدأ من تاریخ  -

 :ھمم و السادة االعضاء ۲٥/۰۹/۲۰۲۳م ومدتھا ثالث سنوات تنتھي في تاریخ ۰۹/۲۰۲۰/۲٦
 جمال بن ماجد بن ثنیھ .۱
 محمد نبیل محمد حسن حفني .۲
 سلیمان الھویش إبراھیم عبدهللا .۳
 رف عبدهللا الھرميعا .٤
 أسامة عمر سعید باریان.٥
 أحمد بن راشد المطروشي .٦
 فالح معتصم حجاج .۷



 

 ۲۰۲۰تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي    ٤٤
 

  

 أحمد یوسف بشناق .۸
 بدر ھشام علي رضا .۹
 

 .الموافقة على تعدیل الئحة عمل لجنة المراجعة -
 

تداوالتي التي وكانت الشركة قد قامت باستخدام نظام التصویت اإللكتروني للمساھمین عن طریق خدمات 
 ایام قبل موعد الجمعیة. ٥تقدمھا السوق المالیة السعودیة (تداول) وفتحت باب التصویت للمساھمین لمدة 

 
 

ھا قبل الموعد وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعیاتھا العامة العادیة ومكانھا وجدول أعمال
وقد وضح اإلعالن القواعد التي تحكم  وسائل التقنیة الحدیثة. عبریوماً، ونشرت الدعوات  ۲۱بـ المحدد 

اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین وإجراءات التصویت، ولقد اتیحت الفرصة لجمیع المساھمین 
بالمشاركة الفعالة والتصویت على بنود جدول األعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات المدرجة في 

االدارة والمحاسب القانوني وتمت اإلجابة علیھم. علماً جدول االعمال وتوجیھ االسئلة إلى أعضاء مجلس 
من أسھم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول  أكثرأو  %٥أنھ لم یتقدم اي مساھم یملك 

 أعمال الجمعیة العامة عند إعداده.
 

صویت، كما الشركة بأنھا تجنبت وضع أي إجراء قد یؤدي إلى إعاقة استخدام المساھم لحقھ في الت وتؤكد
أنھا قامت بالتحقق من وكاالت المساھمین الذین حضروا من غیر أعضاء مجلس اإلدارة ومن غیر موظفي 

 الشركة. وإدراكاً من الشركة ألھمیة التواصل مع المساھمین فقد استمرت في:
 
وذلك خالل على موقع تداول م ۲۰۲۰نشر القوائم المالیة ربع السنویة والحسابات الختامیة للعام المالي  )۱

 المدة التي حددھا النظام.
االلتزام بصیغة اإلعالنات التي حددتھا ھیئة السوق المالیة والمعلومات الجوھریة التي ینبغي أن  )۲

 تتضمنھا ومواعید نشرھا.
إعداد تقریر مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات اإلفصاح والنموذج االسترشادي المعد من قبل ھیئة السوق  )۳

 المالیة.
) على شبكة اإلنترنت وتحمیلھ بالمعلومات الالزمة التي www.kaec.netقع الشركة (تحدیث مو )٤

 تعكس نشاط الشركة وأخبارھا ونتائجھا المالیة بصفة دوریة. 
یستمر قسم شؤون المساھمین في الشركة بالتواصل الدائم مع المساھمین واستقبال مقترحاتھم   )٥

 ساراتھم ویتم رفعھا لمجلس اإلدارة.واستف
 

السیما وان  ولقد اتیحت الفرصة لجمیع المساھمین بالمشاركة الفعالة والتصویت على بنود جدول األعمال،
 الشركة واصلت استخدام نظام التصویت االلكتروني عبر السوق المالیة السعودیة (تداول).

 
م وفقا للجدول الموضح  ۲۰۲۰للمساھمین خالل العام  تسجال تسعةوقد قامت الشركة بالحصول على 

 أدناه:
 
 

 سبب الطلب تاریخ التقریر تاریخ الطلب 
 إجراءات الشركات ۰۱/۲۰۲۰/۱٥ ۰۱/۲۰۲۰/۱٦ ۱

http://www.kaec.net/
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 )(القیودأخرى  ۰۳/۰۲/۲۰۲۰ ۰۳/۰۲/۲۰۲۰ ۲
 إجراءات الشركات ۱۸/۰۲/۲۰۲۰ ۱۹/۰۲/۲۰۲۰ ۳
 الجمعیة العامة ۲۰۲۰/۲۷/۰٤ ۲۰۲۰/۲۲/۰٤ ٤
  أخرى ۰۹/۲۰۲۰/۰٦ ۰۹/۲۰۲۰/۰٦ ٥
 الجمعیة العامة ۲۲/۰۹/۲۰۲۰ ۲۰/۰۹/۲۰۲۰ ٦
 أخرى (القیود) ۱۲/۱۰/۲۰۲۰ ۱۳/۱۰/۲۰۲۰ ۷
 إجراءات الشركات ۲۳/۱۱/۲۰۲۰ ۱۱/۲۰۲۰/۲٤ ۸
 إجراءات الشركات ۳۱/۱۲/۲۰۲۰ ۱۳/۰۱/۲۰۲۱ ۹

 
 

 المخاطر المستقبلیة:
 

على العدید من المخاطر  متكاملة ینطويكما ھو الحال في المشاریع االستراتیجیة العمالقة، فإن بناء مدینة 
المرتبطة بالفترة الزمنیة الطویلة إلنھاء المشروع مع كل ما یعنیھ ذلك من ضرورة التكیف مع المتغیرات 

وقت آلخر بالتشاور مع بیوت الخبرة للتأكد . لذا تقوم الشركة من والعملیةالسریعة من الناحیة االقتصادیة 
من دقة االفتراضات والدراسات واالعتماد على أفضل الممارسات في النشاطات التي تمارسھا من أجل 

 ضمان االستمراریة على المدى الطویل.

من الممكن أن تؤثرعلى  والتيتواجھھا التي قد  والتحدیاتقامت الشركة بتحدید تصور عام عن المخاطر 
وقام المجلس واإلدارة التنفیذیة بوضع الخطط واإلجراءات الالزمة أدائھا أو على برامج تطویر المدینة 

 :ھذه المخاطر أھمللحد من تأثیر ھذه المخاطر أو إزالتھا. 

 أخطار مرتبطة بأمن وسالمة المدینة. •

انخفاض المبیعات بسبب التباطؤ االقتصادي في المملكة نتیجة لھبوط اسعار النفط الذي أثر على المناخ  •
أثر على قدرة العمالء الحالیین على الوفاء بالتزاماتھم  والذي والخاصاالستثماري للقطاعین العام 

 في المدینة. واالستثماریةالمالیة 

من األنظمة الجدیدة أو المحدثة  والعدیدتفعیل االنظمة كما نص علیھا تنظیم ھیئة المدن االقتصادیة  •
 من الجھات المختصة.

األخطار المرتبطة بالھجمات االلكترونیة التي تعرضت لھا المملكة العربیة السعودیة خالل الفترة  •
 األخیرة.

 

باإلضافة الى المخاطر أعاله تقوم إدارة الشركة برصد ومتابعة المخاطرذات الطبیعة المالیة المتمثلة 
 بالمخاطر التالیة:

ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة العمولة: مخاطر أسعار 
في السوق أسعار العمولة تغیر المجموعة لمخاطر یتعلق تعرض بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. 

بنوك التجاریة. تدیر التي تدفع علیھا عمولة وعلى القرض من وزارة المالیة والللمجموعة ودائع البنكیة بال
المجموعة مخاطر أسعار العمولة عن طریق مراقبة تقلبات أسعار العمولة في العمالت المسجلة بھا 

 مطلوباتھا وموجوداتھا التي تدفع علیھا عمولة.
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ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب تقلبات مخاطر العملة: 
لم تقم المجموعة خالل السنة بمعامالت ھامة بعمالت غیر اللایر السعودي  سعار صرف العمالت األجنبیة.أ

معرضة المجموعة والدوالر األمریكي. ونظراً ألن الدوالر األمریكي مرتبط باللایر السعودي فلم تكن 
 ألي مخاطر عملة ھامة.

بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر یة في أداة مالھي مخاطر عدم وفاء طرف مخاطر االئتمان: 
الذمم على الحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء عن طریق مراقبة  المجموعةخسارة مالیة. تعمل 

فقط عند استالم یتم تحویلھ للعمالء فإن صك ملكیة العقار  ءعمالالالمدینة القائمة. ووفقاً التفاقیة البیع مع 
لدى البنوك عن المرابحة ودائع بقوم المجموعة بإدارة تعرضھا لمخاطر االئتمان فیما یتعلق ت الثمن كامالً.

 ذوي تصنیف ائتماني جید.االستثمار مع األطراف المقابلة وطریق التنویع 
صعوبة في توفیر األموال لمقابلة المجموعة مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة مخاطر السیولة: 

صل مالي أن تنتج مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع أالمطلوبات المالیة. یمكن التزاماتھا المتصلة ب
التأكد من عن طریق المراقبة المنتظمة والسیولة إدارة مخاطر بسرعة بمبلغ یساوي قیمتھ العادلة. یتم 

تتوقع المجموعة أن یكون  .مستقبلیةلمقابلة أي التزامات من خالل التسھیالت االئتمانیة توافر أموال كافیة 
 شھراً من نھایة السنة. ۱۲لدیھا أمواالً كافیة متاحة لدفع جمیع المطلوبات مستحقة الدفع خالل 

 
تقوم ادارة الشركة برصد وتقییم كل ھذه المخاطر والتعامل معھا بشكل مستمر من خالل متابعتھا بشكل 

السلیمة من أجل الغاء مفاعیل ھذه  لتوجھاتواخالل أخذ القرارات  ومنلمجلس االدارة  ورفعھادوري 
 األخطار أو التقلیل من تأثیرھا الى مستوى مقبول.

 

 
 الغرامات:

 
لم تتلقى الشركة أي مخالفة مالیة من ھیئة السوق المالیة أو اي جھة إشرافیة أخرى خالل العام المالي 

 .م۲۰۲۰
 

 :اإلقرارات
 

 :ما یليتقر شركة إعمار المدینة االقتصادیة ب
 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح. )۱
 أعد على أسس سلیمة، ونفذ بفاعلیة. الرقابة الداخلیة نظام أن )۲
  .انشاطھ مواصلةقدرة شركة إعمار المدینة االقتصادیة على  یذكر فيشكك أي وجد یال أنھ  )۳

 
 وهللا الموفق،،،

 
 مجلس ادارة شركة إعمار المدینة االقتصادیة.
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