
ájOÉ°üàbE’G áæjóŸG QÉªYEG
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

QGó``°UE’G Iô```°ûf

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

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

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

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

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

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

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

 á«£¨àdG ó¡©àeh ÜÉààc’G ôjóe

áª∏à```°ùŸG ∑ƒ``æÑdG

 »```dÉ```ª`dG QÉ```°ûà``°ùŸG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

  أ 

  إشعار هام

. مار المدينة االقتصادية وباألسهم المطروحة لالكتتابتقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بـإع
 المعلومات التي تحتويها هذه إلىتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند تد تقديم طلب االكتتاب سعنو

والبنوك ") مدير االكتتاب"أو " ساب("ن البنك السعودي البريطاني النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها م
  وموقع هيئة السوق المالية)www.sabb.com( اإللكتروني سابأو عن طريق زيارة موقع لمستلمة ا
)www.cma.org.sa.(  

لها في هذا الشأن كما تم تعيين مستشار مالي ك العربية السعودية المحدودة إتش إس بي سيمجموعة  ت الشركةعين
 . كمدير لالكتتابالبنك السعودي البريطاني

هيئة ويتحمل النشرة على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن تحتوي هذه ال
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات ) جـ(أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسمائهم في الصفحة 

لى الحد المعقول، أنه إ الدراسات الممكنة والواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء
 وقد أجرت. ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة هنا مضللة

 ا جزءعلماً بأنالشركة التحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، 
مجموعة  ومع أنه ال يوجد لدى أٍي من .ن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذ من مصادر خارجية ماكبير

 أي سبب لإلعتقاد بأن )هـ( و)د (الصفحتين الذين تظهر أسماؤهم في  الشركة أي من مستشاريأو إتش إس بي سي
 أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال

وعليه فأنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو إكتمال أٍي  .المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاع
  .من هذه المعلومات

 عوضإن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بال
 تالمالي للشركة وقيمة األسهم التي يمكن أن تتأثر بشكٍل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدال

وال ينبغي اعتبار تقديم . الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة
تعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو نشرة اإلصدار أو أي تعامل شفهي أو خطي م

  . األحداث المستقبلية

 اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين المؤسسين أو أي من مستشاريهم للمشاركة زال يجو
ات طبيعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار ألهداف وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار ذ. في عملية االكتتاب

ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اتخاذ . االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة
قرار االستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات 

  .رجة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة بهالمد

أو بيع أسهم االكتتاب توزيع هذه النشرة صراحة كما يحظر . األشخاص السعوديين الطبيعيين على كتتابيقتصر هذا اال
 التعرف على أيةشرة النومدير االكتتاب من متلقي هذه  المؤسسونوتطلب الشركة والمساهمون . دولة أخرىأي في 

  . ومراعاة التقيد بهانظاميةقيود 

  معلومات عن الصناعة والسوق
تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص سوق العقار والمعلومات األخرى المتعلقة بالسوق الذي 

الخاصة بسوق العقار في المعلومات والتحليالت ) ٢(تقديرات الشركة ) ١: (تعمل فيه الشركة من مصادر مختلفة
ولم يتم التأكد من هذه . المملكة والتي تم الحصول عليها من مصادر ومواد تصدر عن األطراف األخرى ومتاحة للعموم

المعلومات والمصادر والتقديرات بصورة مستقلة من ِقبل الشركة أو إتش إس بي سي، وال يمكن تقديم أي ضمان بشأن 
  :لمصادر التي اعتمدت عليها الشركة في دراسة السوق هي وأهم ا.صحتها أو اكتمالها



  امه إشعار

  

  ب 

  وكالة اإلحصاءات التابعة إلدارة الطاقة األمريكية
  واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية

   +٢٠٢ ٥٨٦ ٨٨٠٠: هاتف
 www.eia.doe.gov: الموقع اإللكتروني

 إنيرجي إنفورماشن أدمينيستراشن

  لندن، المملكة المتحدة
   +٤٤ ٠٢٠ ٧٨٣٠ ٧٠٠٠: هاتف

 www.economist.com: الموقع اإللكتروني

  مجلة اإليكونومست

  بناية الهالل
   دبي–طريق جرهود 

  اإلمارات العربية المتحدة
   +٩٧١ ٤٢١٠ ٨٠٠٠: هاتف

 www.itp.net: الموقع اإللكتروني

  مجموعة آي تي بي

  ٥٦٠١٠. ب.ص
  ١١٥٥٤الرياض 

  المملكة العربية السعودية
   +٩٦٦١ ٤٥٤ ١٤٤٨: هاتف

 www.recexpo.com: الموقع اإللكتروني

  مجموعة آي إف بي

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع المعلومات المأخوذة عن المصادر أعاله معلومات متاحة للعموم ولذلك لم يتم أخذ موافقة 
 .تلك المصادر على إدراج اسمها في نشرة االكتتاب هذه

   المستقبليةواإلفاداتالتوقعات 
قد تختلف ظروف العمل في . اد التوقعات المذكورة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنةلقد تم إعد

وبالتالي التحتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان يتعلق . المستقبل اختالفاً جوهرياً عن االفتراضات المستخدمة
  .بدقة أو كمال أي من هذه التوقعات

ي هذه النشرة، والتي التعد حقائق تاريخية، بيانات مستقبلية تشمل، على سبيل المثال ال تمثل بعض التوقعات الواردة ف
الحصر، البيانات التي تتعلق بالوضع المالي واستراتيجية العمل وخطط الشركة واألهداف بالنسبة إلى العمليات 

يان يسبقه أو يتبعه أو يتضمن كلمات أي ب). بما في ذلك خطط التطوير واألهداف المتعلقة بخدمات الشركة(المستقبلية 
مثل يخطط أو يقدر أو يعتقد أو يتوقع أو قد أو يهدف إلى أو ينوي أو سوف أو يجب أو يسعى إلى أو من المتوقع أو 
سوف يكون أو من المفهوم أو أي نفي أو اشتقاق من هذه الكلمات أو أي مصطلحات مماثلة لها، ينطوي على مخاطر 

أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختالف في أداء الشركة أو ماتحققه من نتائج فعلية أو إنجازات عن أي وعدم تأكيد وعوامل 
نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية تعبر عنها تلك البيانات المستقبلية صراحة أو ضمناً، يجب تفسيره بما يحمله من 

ق باستراتيجيات عمل الشركة المستقبلية والبيئة التي تعتمد هذه البيانات المستقبلية على افتراضات متعددة، تتعل. معنى
من بين العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف جوهري في النتائج الفعلية وماتحققه . سوف تعمل فيها مستقبالً

لتي تمت الشركة من أداء وإنجازات عن تلك التي تعبر عنها البيانات المستقبلية، على سبيل المثال ال الحصر، العوامل ا
  ".الشركة"و" عوامل المخاطرة"مناقشتها في قسمي 

ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج لألسهم، فإن الشركة التعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة 
. لكبالقطاع والسوق التي تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذ

ونتيجةً لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير المتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية 
المبينة في هذه النشرة قد التحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد التحدث إطالقاً وعليه يجب على الستثمرين 

ى ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية عل
  .أساسي
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  ةـرآـالشعنوان 
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  شركة إعمار العقارية

  ٩٤٤٠: ص ب 
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   المملكة العربية السعودية- ١١٤٩١الرياض 
  +٩٦٦-١-٢٩١-٥٥٦١: هاتف
  +٩٦٦-١-٢٩١-٥٥٧١: فاكس

  انونيون لمتعهد تغطية االآتتابالمستشارون الق

 
  لينكالترز

  مركز دبي المالي العالمي
  ، الطابق الثالث٤الجناح رقم 
  ٣مبنى رقم 

  ٥٠٦٥١٦. ب. ص
  دبي

  اإلمارات العربية المتحدة
  +٩٧١-٤-٣٦٩-٥٨٠٠: هاتف
  +٩٧١-٤-٣٦٩-٥٨٠١: فاكس





 

  و 

  ومتعهد التغطية  بمدير االآتتا

  
  البنك السعودي البريطاني

  ٩٠٨٤ص ب 
   المملكة العربية السعودية- ١١٤١٣الرياض 
  +٩٦٦-١-٤٧٠-٣١٢٨: هاتف
  +٩٦٦-١-٤٧٠-٦٩٣٠: فاكس

  من الباطنمتعهدو التغطية 

  
  بنك الرياض

  ٢٢٦١٦. ب.ص
   المملكة العربية السعودية– ١١٤١٦الرياض 
  +٩٦٦-١-٤٠١-٠٣٠٣: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٠٤-٢٦١٨: فاكس

 

 
  البنك األهلي التجاري

  ٣٥٥٥. ب.ص
   المملكة العربية السعودية– ٢١٤٨١جدة 
  +٩٦٦-٢-٦٤٦-٤٠٠٩: هاتف
  +٩٦٦-٢-٦٤٣-٧١١٨: فاكس





 

  ح 

  ملخص االكتتاب

شركة إعمار المدينة اإلقتصادية، وهي شركة مساهمة ....................................................الشركة
سعودية تحت التأسيس بموجب قرار وزير التجارة 

هـ ١٤٢٧ ربيع الثاني ١٥ بتاريخ ٦٠٩والصناعة رقم 
  )م٢٠٠٦ايو  م١٣الموافق (

لقد تم الترخيص بتأسيس شركة إعمار المدينة اإلقتصادية ...........................................تأسيس الشركة
كشركة مساهمة عامة، وسوف يتم تأسيس الشركة بعد 
اإلنتهاء من االكتتاب واالنتهاء من كافة اإلجراءات 
النظامية، ونشر قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن 

  تأسيس الشركة
   ريال سعودي٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠.........................................رأس مال الشركة

   ريال سعودي لسهم االكتتاب١٠............................................االكتتاب سعر 
   ريال سعودي لسهم االكتتاب١٠............................................القيمة االسمية

   بالكامل  القيمةة سهم عادي مدفوع٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠..............................ةردإجمالي عدد األسهم المص
، تمثل  بالكامل القيمةة سهم عادي مدفوع٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠...........................كتتابلال لمطروحةسهم ااألعدد 

من األسهم العادية لرأس مال الشركة تطرح % ٣٠نسبة 
لألشخاص السعوديين الطبيعيين من خالل اكتتاب عام وفقاً 

  لقواعد التسجيل واإلدراج
مال  من رأس% ٣٠ لالكتتاب طروحة األسهم المتمثل.................ةرد المصمن األسهمالكتتاب اسهم أنسبة 

  الشركة
  ريال سعودي ٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠............... لالكتتابلمطروحةاالقيمة اإلجمالية لألسهم 

  اً سهم٥٠.......................................الحد األدنى لالكتتاب
  ريال سعودي ٥٠٠.................................قيمة الحد األدنى لالكتتاب

   سهم٢٥,٠٠٠.....................................الحد األقصى لالكتتاب
   ريال سعودي٢٥٠,٠٠٠................................قيمة الحد األقصى لالكتتاب
من قبل الشركة   االكتتاب متحصالتسوف تستخدم صافي...............................استخدام متحصالت االكتتاب

وير العقارية ودفع المستحقات المتعلقة لتمويل عمليات التط
استخدام متحصالت "يرجى مراجعة قسم . (باألرض
  ")االكتتاب

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في ...................................تخصيص أسهم االكتتاب
الموافق  (ـه١٤٢٧  رجب١٤ الثالثاء موعد أقصاه يوم

) ٥٠ ( وسيتم التخصيص بحد أدنى).م٢٠٠٦ أغسطس  ٨
يتبقى من ما  سيتم تخصيصو،  لكل مكتتبماًخمسين سه

 على أساس تناسبي )إن وجدت(األسهم المطروحة لالكتتاب 
على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم بناء 

 وإذا تجاوز عدد المكتتبين. المطلوب االكتتاب فيها
مكتتب، فإن خمسة ماليين ومائة ألف ) ٥,١٠٠,٠٠٠(

دنى للتخصيص وسيتم التخصيص الشركة ال تضمن الحد األ
الرجاء مراجعة قسمي . (بالتساوي على عدد المكتتبين

  ")التخصيص ورد الفائض"و " شروط وتعليمات االكتتاب"
إلى المكتتبين ) إن ُوجد(سوف يتم إعادة فائض االكتتاب ...................................................الفائض

دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو 
إلعالن عن عملية التخصيص وسوف يتم ا. البنوك المستلمة

 رجب ١٤ الثالثاء ض في موعد أقصاه يومورد الفائ



  ملخص االكتتاب

  

  ط 

 تعليمات" راجع. ()م٢٠٠٦أغسطس  ٨الموافق  (ـه١٤٢٧
  ").وشروط االكتتاب

  جمادى اآلخرة٢٦  السبت يومسيبدأ االكتتاب في.............................................. االكتتابفترة
 ١٠ويستمر لفترة  )م٢٠٠٦  يوليو٢٢الموافق (هـ ١٤٢٧

 خر يوم إلغالق االكتتاب وهو يومأيام عمل شاملة آ
  أغسطس٢الموافق (هـ ١٤٢٧  رجب٨ األربعاء
  ).م٢٠٠٦

 لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة مطروحةتستحق األسهم ال.............................................األرباحتوزيع 
راجع  (. المالية التي تليها والسنواتبعد بداية فترة االكتتاب

  ").سياسة توزيع األرباح"قسم 

ة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم للشركة فئ...........................................حقوق التصويت
  الحق في يمنح كل سهم صاحبه. حقوق تصويت تفضيلية

 سهم على األقل ٢٠يحق لكل مساهم لديه وصوت واحد، 
 لالطالع .العموميةالحضور والتصويت في اجتماع الجمعية 

حقوق  "حقوق التصويت في الشركة راجع قسمعلى تفاصيل 
  ."ويتالتص

في لقيد عدم جواز التصرف المؤسسون خضع المساهمون ي........................................ األسهمالقيود على
من  ")فترة الحظر("خمس سنوات ) ٥(مدتها أسهمهم لفترة 

 هيئة السوق تعليمات  معتمشياًتاريخ بدء تداول األسهم 
، ويجب أن يحصل أي بيع متوقع لألسهم من قبل المالية

ة هيئة المساهمين الحاليين بعد نفاذ فترة الحظر على موافق
  .السوق المالية أوالً

لم توجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية ......................... في القائمة الرسمية األسهمإدراج
وقد  . ي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العامالسعودية أو أ

تقدمت الشركة بطلب للجهات الرسمية بغرض تسجيل 
لموافقات األسهم بالقائمة الرسمية، وتم الحصول على جميع ا

ومن المتوقع أن يبدأ .  بعملية طرح األسهمالرسمية للقيام
تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 

  )."كتتبينتواريخ مهمة للم" راجع قسم(تخصيص األسهم 

 . االكتتابهذايوجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في ..........................................عوامل المخاطرة
مخاطر تتعلق ) أ (ويمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي

مخاطر ) ـج (سوقمخاطر تتعلق بال) ب(الشركة نشاط ب
في   هذه المخاطراستعراضقد تم  و. العاديةتتعلق باألسهم

يجب مراجعتها  التي نشرةهذه ال من "ةطراخمعوامل ال"قسم 
  .بالكتتاأسهم ا في االستثماربعناية قبل اتخاذ قرار 

  



 

  ي 

  تواريخ مهمة للمكتتبين

  التاريخ  الكتتابل المتوقعي الجدول الزمن

 ٢٢الموافق ( ـه١٤٢٧  جمادى اآلخرة٢٦  السبتمن يوم...............................................فترة االكتتاب
الموافق  (هـ١٤٢٧  رجب٨  األربعاءيوم إلى )م٢٠٠٦ يوليو
 )م٢٠٠٦  أغسطس٢

  أغسطس٢الموافق ( ـه١٤٢٧  رجب٨  األربعاءيوم.......وسداد قيمة االكتتاب طلبات االكتتاب  لتقديمموعدآخر 
  )م٢٠٠٦

    الفائضةمبالغال إعادةوشعار بالتخصيص النهائي اإل
  أغسطس٨الموافق ( ـه١٤٢٧  رجب١٤ الثالثاء يوم............................)في حالة وجود فائض لالكتتاب(

 )م٢٠٠٦

  بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة.....................................سهماألتاريخ بدء تداول 
  

م اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل وسوف يت. تقريبية الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله
  .الصحافة المطبوعة

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى . يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين
ب عبر اإلنترنت أو كما يمكن االكتتا. فروع مدير االكتتاب أو فروع البنوك المستلمة أو من خالل اإلنترنت

الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين 
وجود حساب ) ١: (سبق لهم االكتتاب في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخراً وذلك بشرطين أساسيين

  .عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتتب) ٢(مصرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك المستلم المعني و 

شروط وتعليمات "فيما يختص بطلبات االكتتاب، يجب تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في قسم 
وتحتفظ الشركة بحقها . لهذه النشرة ويجب على كل مكتتب الموافقة وتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب" االكتتاب

 لالكتتاب في األسهم المطروحة كلياً أو جزئياً في حالة عدم استيفاء الطلب أي من شروط في رفض أي طلب
واليجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه، ويمثل عند قبوله من قبل الشركة عقداً . أو متطلبات االكتتاب

.")شروط وتعليمات االكتتاب"يرجى مراجعة قسم . (ملزماً بين المكتتب والشركة



 

  ك 

   للمعلومات األساسيةملخص

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد 
وقد تم . ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم. تهم المكتتبين

  ".تعريفات واختصارات"ة تحت قسم تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذه النشر

  قطاع األنشطة العقارية وتطوير البنية التحتية

منشآت وشركات مقاوالت وتطوير بشكل رئيسي ب  في المملكة سوق تطوير األراضي والعقاراتيزخر
 اًالسوق تمامويكاد أن يخلو هذا ). فيما عدا بعض الجهات اإلقليمية الرئيسية القليلة(عقاري سعودية صغيرة 

 التي أعدت لهذا المشروع، كما يكاد ال يكون هناك الرئيسيةالتي تقام في سياق الخطة كمن المجمعات الكبرى 
  .وجود حقيقي ألي مشترين أجانب في الوقت الراهن

 والخبر وربما إلى مدى أقل ةمرحلة نهضة السيما في المراكز الرئيسية مثل جدفي  طاع العقاري القوقد دخل
 أصبح دور الشركات والمؤسسات العقارية في إنشاء مساكن عالية المستوى ،على سبيل المثالف. في الرياض

  .موضع تقدير بصفة عامة من قبل طبقة مهنية متنامية ذات أذواق رفيعة

 أصبح القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً في المملكة، السيما وأن التقديرات التي أعلنت ،ونتيجة لذلك
و يرجع هذا .  بليون دوالر أمريكي٢٦٧ن أن االستثمارات في هذا القطاع أصبحت تزيد عن مؤخرا تبي

االزدهار إلى زيادة معدل استعادة األموال السعودية المستثمرة خارج المملكة باإلضافة إلى زيادة السيولة 
 الحاجة إلى تنويع وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة أدركت.  اإليرادات النفطية زيادةالنقدية من جراء

وقد أدى . االقتصاد الوطني مما أدى إلى إقرار العديد من الحوافز التشجيعية وإرخاء بعض القوانين واألنظمة
 القطاع الخاص إلى االستثمار في المباني السكنية واإلدارية، ومن ثم تلبية توجهكل ذلك إلى تضاعف 

 فردا إلى مساكن جديدة في كل عام، ٥٥٠,٠٠٠  يحتاجدر أناحتياجات السكان الذين يتزايد عددهم، إذ من المق
  .١سنويا وحدة سكنية جديدة ١٠٠,٠٠٠ما يعادل ب

كما تعمل الحكومة على التشجيع المباشر لهذه الصناعة من خالل زيادة االستثمار في البنية التحتية ضمن 
رص عمل جديدة وتحسين المنشآت جهودها لتوفير المساكن المناسبة للمواطنين والقضاء على الفقر وخلق ف

ولقد أدى ارتفاع أسعار البترول باإلضافة إلى معدالت النمو . التعليمية والصحية ووسائل المواصالت
االقتصادي اإليجابية إلى تمكن الحكومة من زيادة االعتمادات المخصصة في ميزانيتها إلنشاء المزيد من 

جديدة وإنشاء المزيد من محطات تحلية المياه والوحدات المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات ال
  .السكنية

كبر القطاعات أ أصبح قطاع التشييد والبناء ،ونتيجة لهذا النشاط من جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص
 ١٥ تبلغ عائدات هذا القطاع على االقتصاد الوطني نحوغير النفطية في االقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن 

  . ٢م٢٠٠٦ليون دوالر أمريكي على االقتصاد الوطني في عام ب

  نبذة عن الشركة

، هي شركة ")إعمار المدينة االقتصادية"أو " الشركة"يشار إليها فيما بعد بـ (إعمار المدينة االقتصادية 
 ربيع الثاني ١٥ بتاريخ ٦٠٩ مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم

  ).م٢٠٠٦ مايو ١٣ الموافق(هـ ١٤٢٧

                                                 
  آي اف بي جروب: المصدر  ١
  وآي تي بي بزنس آي اف بي جروب :المصدر ٢



  

  ل 

  ثمانية مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ويبلغ رأس مال الشركة 
عشر رياالت للسهم مدفوعة القيمة ) ١٠(ثمانمائة وخمسون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

 مصدرة مقابل  ريال مليون١,٧٠٠حصص نقدية، و  مليون ريال مصدرة مقابل ٤,٢٥٠منها ، بالكامل
  . تمثلت في نقل ملكية قطعة أرض إلى الشركة من شركة دايم الحديثة وهي أحد المؤسسينحصص عينية

 بكاملها، حيث قامت مدينة الملك عبد اهللا االقتصاديةوضع الخطة الرئيسية لتطوير تتحمل الشركة مسؤولية 
 وهذه . المتوقعةقطاعات المدينةافة تستعرض كيفية تطوير كير خطة رئيسية إعمار المدينة االقتصادية بتطو

هذه تكون  تتوقع الشركة أن وال .بعض الموافقات الحكوميةبانتظار قيد اإلنجاز واالستكمال و الرئيسية الخطة
 ةينلمدا حيث يتم تعديلها وتحسينها خالل فترة تطويرالرئيسية ثابتة، بل هي خطة متغيرة بطبيعتها الخطة 

  .  الئم ظروف ومتطلبات المشروعيلبي وي االقتصادية بما

  هدف الشركة

هدف هذه الشركة أن تصبح شركة عقارية رائدة في المملكة وأن تزاول أعمال التطوير واالستثمار في إن 
تعلقة محفظة متنوعة من األصول العقارية الرفيعة المستوى، وكذلك تقديم نطاق واسع وشامل من الخدمات الم

  . هذا والتنوي الشركة إجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاطها.باألراضي والعقارات

  الميزات التنافسية

  االقتصادية الخاصةالهيئة العامة لالستثمار وضع منطقة  الملك عبداهللا اإلقتصاديةمنح مدينة 
 تطوير األراضي  أكبر شركاتمنتعد والتي ") إعمار. ("ع.م.مشاركة شركة إعمار للعقارات ش 

 ة المتداولهاالقيمة السوقية ألسهم من حيث والعقارات في العالم
موقع المدينة االستراتيجي على البحر األحمر بالقرب من الطرق البحرية العالمية وسهولة وسرعة  

 الوصول منها إلى المدن الرئيسية في المملكة
ادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية  مع أهداف المملكة الخاصة بتنويع اقتصادها وزيالتماشي 

  . االقتصادية

  استراتيجية األعمال

ي التي تم تخصيصها لتطوير قطاعات مختلفة ومتعددة االستخدامات في المدينة ضاراألتمتلك الشركة 
ديد ضافة إلى الفنادق والمدارس والعباإلبما فيها القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة والصناعية االقتصادية 

أجزاء معينة من لشركة تطوير قد تقرر اوضمن إطار استراتيجية الشركة، . من الخدمات األساسية للمدينة
قد تقرر االحتفاظ بملكية األراضي أو /واألراضي الجاهزة إلى أطراف ثالثة تقوم بتطويرها، وبيع المدينة 

 أجزاء مناستراتيجية لتطوير م تحالفات أو قد تقرر الشركة إبرا/الجاهزة وإدارة عملية التطوير بنفسها، و
تحتفظ بملكيتها، أو التي ستبرم فيها أية تحالفات تقرر الشركة بعد القطاعات التي سهذا ولم . المدينة

  .  أو شراكات أو مشاريع مشتركةاستراتيجية

ولذلك ، عهدهامشاريع التطويرية التي تختار تبأعمال اإلنشاء لل الشركة تقوممن غير المحتمل أن كما أنه 
من أعمال اإلنشاء يتم اإلشراف على ، وسسوف تتعاقد مع شركات مقاوالت محلية وعالمية تتمتع بسمعة طيبة

الشركات اتفاقيات ملخص ل) "اتفاقيات التشييد"(الرجاء مراجعة قسم . يتم تعيينهم لهذا الغرضقبل استشاريين 
  . تالمقاولة والمقاولة من الباطن واتفاقيات االستشارا

فإنه من وعلى هذا األساس، . من غير المجدي بالنسبة للشركة التعهد بتطوير كامل المدينة بنفسهاكما أنه 
 تعاقدياً بتطوير هذه األراضي هممالزثالثة وإ الجاهزة إلى أطراف يضاأن تبيع الشركة قطع األرالمتوقع 

  . الرئيسية للمشروعتماشياً مع متطلبات الخطة 



  

  م 

  سونالمساهمون المؤس

  الحصص العينية  الحصص النقدية  النسبة  األسهم  المؤسسونالمساهمون 
  ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  -  %٢٠,٠٠ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات
  -  ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٩,٤١  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ميدل إيست رويال كابيتال المحدودة

  -  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٥,٨٨  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إعمار الشرق األوسط
  -  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٥,٨٨  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  إيست ستراتيجيك انفستمنتس المحدودةميدل

  -  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٣,٥٣  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ميدل إيست بارتنرس المحدودة
  -  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٥,٨٨  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ميدل إيست هولدنجس المحدودة

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة 
  -  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٣,٥٣  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  والعقارات وأعمال المقاوالت

  -  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٢,٩٤  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة أديم العربية
  -  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٢,٣٥ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة إسداء الحديثة إلدارة العقارات

  -  ١٥٩,٠٠٠,٠٠٠  %١,٨٧ ١٥,٩٠٠,٠٠٠  شركة روابي اآلفاق للمقاوالت
  -  ١٣٤,٠٠٠,٠٠٠  %١,٥٨ ١٣,٤٠٠,٠٠٠  مؤسسة الهدف للتجارة

  -  ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  %١,٢٩ ١١,٠٠٠,٠٠٠  محمد بن يوسف بن محمد ناغي
  -  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١,١٨ ١٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية

  -  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١,١٨ ١٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة العمران العالمية إلدارة العقارات
  -  ٧٩,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٩٤ ٧,٩٥٠,٠٠٠  شركة كوامل للتجارة والمقاوالت

  -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٥٩ ٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة قوافل العالمية القابضة
  -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٥٩ ٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت
  - ٤٥,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٥٣ ٤,٥٠٠,٠٠٠  شركة السماحة لألعمال التجارية

  - ٤٢,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٥٠ ٤,٢٥٠,٠٠٠  شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت
  - ١٠,٠٠٠,٠٠٠  %٠,١٢ ١,٠٠٠,٠٠٠  ركة الليان للتجارة والمقاوالت المحدودةش

  - ٥,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٠٦ ٥٠٠,٠٠٠  شركة رؤيا العالمية للتنمية التجارية
  - ٥,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٠٦ ٥٠٠,٠٠٠  مؤسسة منوة نجد للتجارة

  - ٢,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٠٣ ٢٥٠,٠٠٠ شركة منافع الدولية
  - ٢,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٠٣ ٢٥٠,٠٠٠ شركة مكاسب الدولية

  - ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠  عبد الرحمن إبراهيم الرويتع
  - ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠  عبد اإلله عبد الرحيم صباحي

  - ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠ عبد اهللا محمد عبده يماني
  - ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠ عبد العزيز محمد عبده يماني

  ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٧٠,٠٠  ٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠ ون المؤسسون المساهم–المجموع الجزئي 
  -  ٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٣٠,٠٠  ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠  المكتتبون–المجموع الجزئي
  ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ المجموع الكلي

  

نة االقتصادية الرجاء لمزيد من التفاصيل عن هيكل ملكية الشركات التي تملك حصصاً في إعمار المدي
  ".هيكل ملكية الشركة"االطالع على قسم 
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  عوامل المخاطرة

    ١

  عوامل المخاطرة ١

ت األخرى الواردة في هذه النشرة، ينبغى على كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية عوامل باإلضافة إلى المعلوما
علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل . سهم االكتتاب أالمخاطرة المحددة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في

طر إضافية ليست معلومة للشركة في جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل أنه من الممكن وجود مخا
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج . الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها

عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر التي تعتقد الشركة في 
 أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، والتي تعتقد أنها غير جوهرية، أو إذا الوقت الحالي

وقد ينخفض سعر أسهم االكتتاب بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر، . أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية
  .ليأو غيرها، مما قد يتسبب في خسارة المكتتبين الستثمارهم بشكٍل جزئي أو ك

  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة ١-١

   حداثة عهد الشرآة ١- ١-١

من الصعب وبالتالي فإنه ،  سابقة فترةةبيانات مالية مدققة أليأية قدم إن الشركة ما تزال قيد التأسيس ولم ت
البيانات المالية مثل هذه لعدم توفر نتيجة و. على المدى البعيدتطورها  ونشاطها التجاري اتجاهاتتحديد 
بالنسبة لتقييم محدودة محتملين ستكون لمستثمرين التوفر لالمعلومات التي تفإن المدققة للشركة، يخية التار

   .الشركةفرص نجاح 

األمور و المخاطر والمصاريفينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة ،  المستقبل المتوقع للشركةولتقييم
ها في الوقت وأعمال اهأثناء تنفيذ استراتيجيتة االقتصادية  إعمار المدينوالعقبات التي قد تواجهغير المؤكدة 

 المعلومات الواردة في هذه النشرة تكون ال قدذلك، إلى  وباإلضافة. مستقبالتلك التي تنوي تنفيذها  والحاضر
  .ل في المستقبهاأو نتائج عمليات الماليالشركة وضع على  مؤشرا

  مخاطر اإلنشاء والتطوير ٢- ١-١

 السكنية والتجارية والصناعية والتجزئة والفنادق هافي مجال تطوير العقارات بما فيالشركة عمل تسوف 
 تتعلقإلى مخاطر عامة الشركة ، األمر الذي يعرض تحتيةوغيرها من العقارات وبعض مشاريع البنية ال

 :  على المخاطر التاليةفي التطوير واإلنشاءالشركة نشاط وقد ينطوي . بإنشاء وتطوير المشاريع

الحصول على التمويل من  تمكنهاتنفيذ تطوير العقارات بسبب عدم الشركة مواصلة  ال تستطيع قد 
  . مواتيةشروط ب
وغيرها من عمالة بسبب زيادة تكاليف المواد والتقديراتها األصلية فوق تتكاليف إنشاء الشركة تكبد ت قد 

 أو اتستطيع رفع اإليجارتقد ال لشركة اغير مجد ألن أمرا التكاليف، األمر الذي يجعل إنجاز المشروع 
  . أسعار البيع لتعويض الزيادة في تكاليف اإلنشاء

إال أنه من السعودية، في المملكة العربية الستثمار العامة لهيئة المع الشركة على الرغم من اتفاق  
 تخطيط تصاريحمن الحصول على تتمكن الشركة ال أن حالياً، الشركة عرفها ال تالممكن، وألسباب 

غيرها من التصاريح والرخص الحكومية أو اإلشغال والبناء وتراخيص  وهاتحديد األراضي واستخدامو
ها، األمر أو تجديدعلى تلك التصاريح تأخيراً في الحصول الشركة واجه ت، أو قد  تلك التصاريحتجديد
  .  المعنيةعيرامشأي من ال فيكلياً ها إلى وقف نشاطاتالشركة ضطر يعن تكاليف إضافية وسفر قد يالذي 

زيادة المحدد، مما يؤدي إلى ه في الوقت  أو بيعهتأجير وعقار معين أ بناءإنجاز الشركة ستطيع تقد ال  
إلى إنهاء اتفاقيات بالتالي ؤدي ي ، األمر الذي يمكن أنترميمالنشاء أو اإلدين وتكاليف المصاريف خدمات 
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تعويض عن األضرار بال مطالبات من الغير  بدوره عن نشوءسفريما وهذا ، االستثمار القائمة حالياً
  .  ذات الصلةتأجير أو بيع العقاراتوإنهاء عقود الناجمة عن ذلك 

 بأقل عقارات مطورةالمتوقعة أو قد تبيع لتأجير اأسعار أقل من أسعار ب عقارات مطورة تؤجر الشركةقد  
  . من أسعار البيع المتوقعة

 منها أحوال  عواملتبعا لعدة حديثافي العقارات التي يتم إنجازها تأجير  وال اإلشغالمعدالتقد تتغير  
 .  الشركة غير مربحةاستثماراتاألمر الذي يمكن أن يجعل من  ية،وضاع االقتصادواألالسوق 

الشركة  يؤثر سلباً على أعمال قدأي تغيير سلبي في عامل واحد أو أكثر من العوامل المذكورة أعاله إن 
 . هاالمالي ونتائج عمليات هاووضع

  اتفاقيات التمويل ٣- ١-١
 مالي إضافي تمويلترتيبات لتقديم أية لى ثالث ع أي طرف ولم تتفق مع الشركة حتى اآلن تتفاوضلم 

كافة سد المالية المبدئية لساهمات المإضافة إلى ات رأس المال العامل ياحتياطوقد ال تكفي . للمشروع
ير و غأحليفة مصادر من الي تمويل ملحصول على إلى اضطر الشركة ا قد ي، مملشركةالنقدية لحتياجات اال

  . بشروط مناسبةتوفر، سيكون ما إذا أو بأنه، افي، بتوفر التمويل الك ضمان ولكن ليس هناك ثمة. حليفة

إلى متطلبات محددة للحصول عليها الشركة خطط تالتسهيالت االئتمانية التي أن تؤدي  كذلك من المحتمل
استيفاء على تحمل الدين نتيجة للتعهدات المالية التي تتطلب ة الشركة قدرتحد من  اًوشروطاً قيودمن تتض

ها مما قد يؤدي إلى تنفيذ عملياتالمتاح للشركة في مرونة من مستوى الهذه التعهدات وقد تحد . نسب معينة
  . الديونهذه بالوفاء  عدم استطاعة الشركة

ا تسديد الدين همنمقرضوها  يطلبمن المحتمل أن فإنه  ، من تعهدات الدينبل بأيالشركة في المستق إذا أخلت
كذلك، لو .  للقرضةالضامنممتلكات هؤالء الدائنون على الفقد يستحوذ الدين مضموناً، إذا كان ، وفي الحال
مانحة ت الالدفع نتيجةً للتقصير في التسديد، فإن الجهاوواجب  امستحقأصبح أن قرضه آخر دائن أعلن أي 

تطلب من ، قد يةبموجب تسهيالت ائتمانة للشركة مقرضجهات الديون أكبر غير مضمونة، إضافةً إلى الل
من جانب الشركة قد ينتج عنه  فإن أي تقصير في تعهدات الدين بناء عليه،و. فوراالديون تلك تسديد الشركة 
  . ديون الشركةأخرى من مهمة جزاء تسديد أ في اإلخالل

  لدين تسديد ا ٤- ١-١

عائدات من  هااستحقاقفي موعد تمديد األقساط الرئيسية إعادة تمويل أو  تمكن الشركة من عدم ةفي حال
ال يكون ى الشركة قد ، فإن التدفق النقدي لديرأسمالدين جديدة أو مساهمات ، مثل ية أخرىمال رأسعمليات 

 أسعار الفائدة السائدة وقت كانتإذا و. اقهاتي يحين موعد استحقتسديد جميع الديون اللالسنوات كل كافياً في 
ؤثر سلباً من الممكن أن ي ذلك فإن ،تجاريةعقارية ن تقديم قروض والدائنإذا رفض أو إعادة التمويل مرتفعة، 

عادة لم تستطع الشركة إإضافةً لذلك، إذا و. عوشرالم تسديد الدين وإنجاز تطوير ة الشركة علىعلى قدر
حتاج إلى التصرف بواحد فقد تعلى اإلطالق، لم تتمكن من إعادة التمويل ط مقبولة، أو شروتها بتمويل مديوني
تسديد المديونية، بما في ذلك لضمان عقارات ك ت الشركةإذا رهنو. مواتيةشروط غير ب عقاراتهاأو أكثر من 

، فإن من المحتمل وبةالمطلقساط األتسديد ولم تستطع تمويل مستقبلية، رتيبات  بموجب تحاليةرهن العقارات ال
الرهن على العقار أو تعيين حارس قضائي للحصول على تنازل عن اإليجارات وعقود التأجير تم تنفيذ أن ي

  .بالشركةالخاصة 

   االقتصادية الخاصة الهيئة العامة لالستثمارمنح المدينة لقب منطقة  ٥- ١-١

 ضمن هذه نظاميةلخاصة وتأسيس بيئة  االقتصادية االهيئة العامة لالستثمار منطقة وضعإن منح المدينة 
جذب االستثمارات التجارية والصناعية فرص  من انويزيدشركة  أهمية كبرى لنجاح النالمنطقة يشكال
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ه المسألة ، فإن هذالهيئة العامة لالستثماراالتفاقية القائمة مع وبالرغم من .  واالحتفاظ بهاالشخصية/والخاصة
  ).اتفاقية الهيئة العامة لالستثمار(لرجاء االطالع على قسم  ا.خارج نطاق سيطرة الشركةتبقى 

   لنمو المستقبليل خارجية رأس ماليةاالعتماد على مصادر  ٦- ١-١

في سبيل تطوير العقارات إضافةً إلى تمويل رأس مالية كبيرة  تضمن نفقاتتة المدينة استراتيجيبالنظر إلى أن 
هذه لتمويل امصادر وقد تتوفر . هذا الغرضلويل من الغير عتمد على مصادر تمالمدينة يمكن أن ت فإن ،الدين

لى عدد عمصادر خارجية مكانية حصول الشركة على تمويل من إوتعتمد . أو قد ال تتوفر أبداًمواتية، شروط ب
وإذا لم تتمكن . الحالية والمستقبلية المحتملةأرباحها والشركة نمو مكانية  السوق إلها تفهم، بما فيالعواملمن 
فإن ذلك قد يؤثر بصورة سلبية كبيرة ، مواتية بشروط خارجيةمصادر تمويل من الحصول على لشركة من ا

 يؤدي  قد، األمر الذيهاا المالي ونتائج عملياتهوضعها وأعمالعلى بالتالي ، والتطويريةالشركة  مشاريع على
 تراجع إلى زيادة رأس المالقد تؤدي فإضافةً إلى ذلك، . وراق المالية للمدينةأللإلى تراجع القيمة السوقية 

  . للدين من حجم الدين على الشركة بدرجة كبيرةتمويل اإلضافي حصة مساهمي الشركة، كما قد يزيد ال

  حتملة الممشاريع المشترآة في الالسيطرة مستوى  ٧- ١-١

ال قد وال عالقة لها بالشركة، مع شركات ضامن تطوير بعض العقارات بالتالشركة ختار تأن مكن من الم
 بعض عقاراتأو تطور التي قد تمتلك المشاريع التضامنية  في بعض هذه يكون للشركة حصة مسيطرة

. ملك الشركة فيها حصة مسيطرةالتي تتوجد في األصول  الاالستثمارات على مخاطر وتنطوي هذه . لشركةا
  : ومن هذه المخاطر

صادية أو تجارية أو أهداف أخرى غير في أي وقت مصالح اقتضامنة لشركات المتلاحتمال أن يكون  
أو إعادة لبيع أية عقارات  ةر المناسباسع واألها من ضمنها التوقيت أهدافوأالشركة متوافقة مع مصالح 

  . هاتمويل
أو وجيهات الشركة تمع  متعارضةنة قادرة على اتخاذ إجراءات ضاماحتمال أن تكون الشركات المت 

  .اهأو أهدافها أو سياساتها طلبات
  . لإلفالس أو العسر المالي هانة أو شركائماض الشركات المتتتعرضاحتمال أن  

إذا ف. ء الشركةافقة شركافإن بعض القرارات الرئيسية قد تحتاج لمو، حينما يكون للشركة حصة سيطرةحتى و
 حولة يالتضامنمشاريع في الها تفاق مع شركائاالالتوصل إلى اتفاق أو االستمرار في الشركة ستطع تلم 
يؤثر أن مكن من الم الشركة واالحتفاظ بها أو التصرف فيها، فإن ذلك تتعلق بتشغيل عقاراتالتي مسائل ال

  . عملياتهاا المالي ونتائج هووضع الشركة أعمالسلبا وبصورة جوهرية على 

   في البنية التحتية وعلى أطراف أخرىاالعتماد على االستثمارات الحكومية والخاصة ٨- ١-١

بالنسبة لمشاريع وخدمات البنية جدا  مهمةالخاص المناسبة استثمارات القطاع ستثمارات الحكومية وتعتبر اال
الداخلية والخارجية، بما في ذلك تمديد أنابيب النفط والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية إلى تحتية ال

ن أجل تقديم وتوفير الخدمات حدود المدينة وتوسعة مرافق المطار المجاور وتأسيس هيئات بلدية مناسبة م
عدم كفاية هذه االستثمارات قد وعليه، فإن .  الحريقإطفاءالعامة األساسية بما فيها مراكز الشرطة ومحطات 

  . تؤثر سلباً على تطوير المدينةقد يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة 

األراضي شراء والستثمار أخرى تقوم بنفسها با أطراف كذلك مشاركة تطوير المدينة ة استراتيجيوتتضمن
 مشاركةنجاح التطوير في المدينة يعتمد على ولذلك، فإن . وتطوير قطاعات المدينة وفقاً للخطة الرئيسية

غير كافية، هذه األطراف كانت مشاركة فإذا . خارج نطاق سيطرة الشركةه مسألة تقع ، وهذأخرىأطراف 
ال يتم أن ، أو  في الوقت المناسبالمدينةمن اسية ساألجزاء بعض األ تطوير ال يتمأن مكن من المفإن 

 بما فيها  سلباًفي المدينة ، من المحتمل أن تتأثر القطاعات األخرىاألخيرة الحالة وفي هذه. مطلقاتطويرها 
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ا المالي هووضعالشركة  على أعمال ةكبيروبدرجة  مما قد يؤثر سلباً حصصا،تلك التي تمتلك الشركة فيها 
  . وراقها الماليةتراجع القيمة السوقية ألإلى بالتالي هو ماقد يؤدي ، وهاونتائج عمليات

  ملكية األرض  ٩- ١-١
مليون متر مربع  ٣٧ مساهمة عينية في الشركة على شكل قطعة أرض تبلغ مساحتها  الحديثةقدمت دايم

 البحر  مليون متر مربع والواقعة على ساحل٥٥ من إجمالي مساحة األرض البالغة حوالي  وذلكتقريبا،
 إلى الشركة  ملكية قطعة األرض هذه وسيتم نقل.األحمر والتي ستشكل موقع مدينة الملك عبداهللا االقتصادية

دايم الحديثة لحساب الشركة قطعة أرض إضافية تبلغ مساحتها شركة وقد اشترى المؤسسون من . بعد التأسيس
فضال راجع قسم (لك عبداهللا االقتصادية  مليون متر مربع والتي ستشكل أيضا جزءا من موقع مدينة الم٦
% ٢١مليون متر مربع، أو  ١٢أما قطعة األرض البالغة مساحتها حوالي "). المستحقات المتعلقة باألرض"

، فلن يتم تسجيلها باسم الشركة، وبالتالي فإن الشركة لن ")المتبقيةاألرض ("تقريبا من إجمالي مساحة األرض 
 لن تتحكم في استعمال األرض الباقية والدخول إليها، وليس لها نظاما أية حقوق وعليه، فإن الشركة. تملكها

الذي يحتوي على قائمة بصكوك الملكية " صكوك الملكية"فضال أنظر قسم . تستطيع ممارستها عليها أو فيها
  . التي سيتم تسجيلها باسم الشركة بعد تأسيسها

 إلى الشركة بعد تأسيسها، علما بأن المناقشات بهذا بقيةالمتمن المتوقع أن يتم نقل صكوك ملكية األرض 
 وال تعلم الشركة في الوقت الحاضر عن أية مطالبات سلبية . ولكنها لم تكتمل بعدالشأن في مرحلة متقدمة

 عملية نقل  اكتمالوفي حال. وليس هناك أية مشكلة يمكن أن تؤثر على نقل ملكية األرض الباقية إلى الشركة
، فليس هناك من مشكلة متوقعة في اكتساب الحقوق الالزمة للحصول على  المتوقعمراألرض، وهو ملكية األ

  . األرض واستعمالها، ومع ذلك ال يمكن للشركة تقديم أي ضمان بعدم وقوع أية مشكلة

وحيث أن األرض قد دخلت كأحد العوامل في تحليل تطوير كامل األرض والخطة األساسية، فإن أعمال 
 على األرض، الحصولأو /  وعملياتها يمكن أن تتأثر سلبا إذا ما توقف حق الشركة في استغالل والشركة

  . والتي ال تملك كامل حقوق ملكيتها

وهكذا، فإن الشركة ليس لديها تصور معين للوضع الذي قد ينجم عن عدم إتاحة األرض للتطوير وفقا للخطة 
 .األساسية

  لحكوميةالعالقات مع السلطات والدوائر ا ١٠- ١-١
ضمان إصدار ل الحكومية أهمية كبيرة  والدوائر مع كافة الجهاتالهيئة العامة لالستثماريكتسب تعاون 

من أجل ضمان فعالة دون تأخير وبطريقة في الوقت المناسب والتراخيص والشهادات والموافقات الالزمة 
ويعتمد . فعالسرعة وبشكل في األعمال بتنفيذ أعمال التطوير واإلنشاء والمبيعات ونشاطات التسويق والتقدم 

الهيئة العامة عالقات عمل إيجابية مع حتفاظ باالمدى ، على  المدينةتطوير المدينة، وبالتالي، تطوير أعمال
وتعتقد الشركة أن لديها في الوقت الحاضر عالقات عمل بناءة . الحكومية المعنيةوالهيئات  والجهات لالستثمار

 من المحتمل أن تتأثر أعمالوعليه، فإن .  ذات العالقة أو االختصاص بتطوير المدينةمع السلطات الحكومية
  والمؤسسات والوزارات واللجانمع الهيئاتالشركة إذا ما تدهورت عالقات وبدرجة كبيرة سلبا المدينة 

   .الحكومية في المستقبل

   أسعار العمولة ارتفاع ١١- ١-١

سيزيد من  العمولةر وهذا يعني أن ارتفاع أسعا. في المستقبلة متغير عمولةبأسعار المدينة قترض تيمكن أن 
وتدفقاتها   الشركةؤثر سلباً على نتائج عملياتت قد العمولةزيادة أسعار تكلفة العمولة على الشركة، كما أن 

 . هانوديها على خدمة  وقدرتةالنقدي
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  االعتماد على موظفين أساسيين ١٢- ١-١

. وهذا ما يجعلها عرضة لخطر تغير اإلدارة،  فريق إدارتها التنفيذيةفيعلى أعضاء أساسيين المدينة عتمد ست
استقطاب ن أو يلحالييها اإلداريين اخدمات موظفحتفاظ باالبأنها ستتمكن من  لكن الشركة ال تقدم أي تأكيد

 زيادة يتعين على الشركةإضافة لذلك، قد و. المزيد من الموظفين المؤهلين عند الحاجة واالحتفاظ بهم
الذين تحتاج المزيد من الموظفين تستقطب وها وموظفيمسؤوليها حتفظ بتستويات رواتب الموظفين لكي م

  . إليهم

  السالمة العامةوة ئالبيحماية  ١٣- ١-١

هذه وتسمح . في المملكة العربية السعوديةمعمول بها النظمة قوانين حماية البيئة واأللتخضع الشركة والمدينة 
غرامات ، كما تفرض  مواد سامة وخطرةتسريب السجن بسبب ةات وعقوببفرض غراماألنظمة القوانين و

، وتتيح هذه القوانين للرئاسة العامة  خطيرة تضر بالبيئةمخالفاتوعقوبات مالية بسبب األضرار الناتجة عن 
يذية التنفعن تطبيق وإدارة اللوائح حصريا  المسئولةالحكومية الوحيدة للبيئة واألرصاد الجوية بصفتها الجهة 

 الشركة باألوامر التي تطلب لم تتقيد إذا نهائيامؤقتا أو ة نشاطات الشركبأن توقف التنظيمية الخاصة بالبيئة 
 .  بيئيةاتسبب أضرارالتي عمليات المنها تصحيح أو إيقاف 

نشاء مسألة البيئة والسالمة والصحة والجودة خالل مراحل التصميم واإلل اهتماماً خاصاً توليأن الشركة ومع 
من نظمة القوانين واألتفسير محتملة في األوضاع البيئية وتغير الغييرات تطور كالت، إال أن أي تشغيل المدينةو

 صدور أوامر  سيزيد من احتماليةبيئية غير معروفة سابقاظروف  واكتشاف محاكموالنظامية قبل الجهات ال
الرئاسة العامة من قبل أكثر تشددا اد معايير بيئية  في الموقع أو اعتماتالتزاممزيد من تنفيذ تدعو لحكومية 

تطلب وقد تعلى كاهل الشركة لتزامات  إلى مزيد من التكاليف البيئية واالمما سيؤدي ،لألرصاد الجوية والبيئة
 أو على الوضع المالي للشركةكبيرة، والتي يمكن أن يكون ألي منها تأثير سلبي جوهري مالية نفقات رأس 
  . تهانتائج عمليا

  التمويل العقاري تطوير قطاع  ١٤- ١-١

تسهيل تطوير لالقوانين مزيد من تخفيف المستهلكين و/فراداأللقطاع تمويل تطوير لمزيد من الهناك حاجة 
 العقاري، فغياب هذه المتطلبات يمكن أن يعيق إمكانية الحصول على التمويل الالزم بالنسبة تمويلالقطاع 

أثر قد يكون له هذا بدوره  والسكنية والتطويرية، هامشاريعركة الواقعة ضمن للمشترين المحتملين لعقارات الش
 . العقاراتبيع هذه على  على قدرة الشركة سلبي

  االعتماد على االقتصاد السعودي المتنامي  ١٥- ١-١

تعتمد فرص نجاح الشركة على افتراض أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سوف يستمر في النمو بدون أي 
 افتراض زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية وأو عقبات جوهرية دائمةعوائق 

والتوقعات قد تقديرات  الفي هذه سلبيحدوث أي تغير وعليه، فإن . إضافةً إلى االستمرار في تنويع االقتصاد
  . لشركةل توقعةائد الموعالأثر سلبي على كون له ي

 في تذبذب، فإن أي الذو. في المملكة العربية السعوديةرئيس للدخل  الالمورديعتبر النفط ومن ناحية أخرى، 
 . الشركةأداء بالتالي على سيؤثر على االقتصاد المحلي وكون له تأثير مماثل  ييمكن أنأسعار النفط 

ي وزيادة االستثمارات يتوقف نمو االقتصاد على عدد من العوامل الخارجية بما فيها استمرار النمو السكانكما 
تحتية، الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع البنية الاستثمارات األجنبية في االقتصاد المحلي ووالمباشرة 

   .أرباحهاوى مست على االقتصاد وبالتالي على عمليات الشركة وةكبيردرجة جميعها بهي عوامل تؤثر و
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  المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-١

  منافسة ال ١- ٢-١

ذات  غير أخرىطراف أل من األرض لتطوير المدينة المدينة جزءاً مناسباًبيع ت المحتمل أن  منهنظراً ألن
مشغلة ومطورة  وةمالكتلك األطراف باعتبارها منافسة من الشركة واجه تمن المحتمل أن فإن ، بالشركةلة ص

الشركة قرر تالتي فيما يتعلق بالعقارات و. تجارية وسكنية ضمن المدينةلعقارات موجهة لألفراد وأخرى 
واالحتفاظ المستأجرين ة الشركة على استقطاب تؤثر على قدرقد فيها، فإن هذه المنافسة بحصص االحتفاظ 

من المحتمل أن تكون لدى العقارات كذلك . فرضهاالشركة ستطيع ت التي اتوتخفيض قيمة اإليجاربهم 
عرض مساحات  إلى العقارات تلك يدفع مالكي ، األمر الذي قدالشركة منها لدىر أعلى و شغمعدالتالمنافسة 
فإن اجتماع هذه الظروف قد وعليه، . اهعقاراتعلى  تتقاضاها الشركةتلك التي  أقل منتأجير أسعار عقارية ب

  . هاا المالي ونتائج عملياتهووضع المدينة على أعمالؤثر سلبا ي

ة هؤالء ت في المدينة من خالل محاولمنافسة مع مالكين آخرين للعقاراالشركة واجه تيمكن أيضاً أن و
. أقل أسعار مبيعات يسفر عنلمدينة، األمر الذي قد ل نمطوريهم  مستقبالً بصفتهمالتصرف بموجوداتالمالكين 

أو يخفض من رأس الشركة قد يعرقل فرص نمو المدينة بيعها تي أسعار العقارات التي وأي انخفاض كهذا ف
  . السوقالشركة في يؤدي إلى تراجع قيمة أسهم  يمكن أنهما المال المتوفر، وكال

  السيولة النسبية في استثمارات العقارات تدني  ٢- ٢-١

قد تضطر المدينة عند قيامها ذلك، إلى لإضافة . بسرعةال يمكن بيعها االستثمارات العقارية المتوقع أن من 
نتيجةً لذلك، قد و. ابيعهمن إمكانية يحد ، األمر الذي  أو قائمةقارات جديدة إلى رهن عتمويلبتأمين مزيد من ال

يكون له أثر  وهذا ما قدألوضاع االقتصادية أو غيرها، لاستجابة بسرعة ا هتنويع استثماراتالمدينة  تستطيعال 
  . هاا المالي ونتائج عملياتها ووضعه على أعماليسلب

  توقععما هو مالعقارات أداء  تدني ٣- ٢-١

وقد يكون . واالحتفاظ بتلك العقارات إيرادات تدرر بعض عقارات تطويتها  إطار استراتيجيالشركة فيعتزم ت
). "العوامل والقوى السوقية المؤثرة على المشروع"يرجى مراجعة قسم (متوقع أقل مما هو  العقارات أداء هذه

. ع أقل من الواقالعقاراتتلك بتطوير وإنشاء المتعلقة لتكاليف المدينة ل قد يكون تقديرذلك، وباإلضافة إلى 
  . بصورة سلبية هاا المالي ونتائج عملياتعهضووالشركة تتأثر أعمال وفي كلتا الحالتين، يمكن أن 

  االعتماد على االستقرار المالي للمستأجرين ٤- ٢-١

 بمدى فيهاأو االحتفاظ بحصص امتالكها الشركة قرر تلعقارات التي لمن المحتمل أن يتأثر األداء المالي 
بير في إيرادات انخفاض ك تقصير المستأجرين في السداد إلى وقد يؤدي.  لديهانلمستأجريلالستقرار المالي ا

للوفاء إضافي أو الحصول على تمويل بديل رأس مال ضخ ضطر المدينة إلى  ي قداإليجار، األمر الذي
ليف تكاتتكبد الشركة ذلك، قد إلى ضافة وباإل. العقاراتتلك بتتعلق تمويل أية ترتيبات بموجب ها بالتزامات
 هاتنفيذ حقوقطويال في سبيل  اقتقد تستغرق و و،إجراءات اإلخالء وتكاليف إعادة التأجيرها بما فيباهظة، 

االستقرار المالي كما قد يتغير مستوى . ين المقصريند التأجير مع المستأجروعقالمنصوص عليها في 
في  يغير سلبأو أي ت للمستأجرين يمستوى االئتمانالأي انخفاض في وبالتالي، فإن . لمستأجرين مع الوقتل

  . نوهؤالء المستأجرذي يستأجر فيه يؤثر سلبا على قيمة العقار القد أوضاعهم المالية 

  إعادة التأجير / تجديد عقود اإليجار  ٥- ٢-١

 وبعض عقود التأجير، سواء االحتفاظ بحصص لها فيهافي المستقبل المدينة قرر تبالنسبة للعقارات التي 
عدم لدى الشركة قرر المستأجرون فإذا . قد تكون قصيرة األجلفهي  صناعية، و تجارية أوسكنية أألغراض 
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التأجير شروط مواتية كإعادة تأجيرها بشروط تستطيع الشركة قد ال فتجديد عقودهم عند انقضاء أجلها، 
إلى الشركة حتاج ت قدفإذا لم يجدد المستأجرون عقودهم، و. السابقة، أو قد ال تتمكن من إعادة تأجيرها مطلقا

تجديد العقود الشركة ستطع تإذا لم كذلك، . جددمستأجرين تستقطب موال لكي األوقت وقدر كبير من ال قضاء
ما هو عند التجديد أو إعادة التأجير أقل بكثير متأجير ، أو إذا كانت أسعار ال فوراأو إعادة تأجير تلك العقارات

قد تتكبد إضافةً لذلك، و. يةسلببصورة  هاا المالي ونتائج عملياتهووضع  الشركةتتأثر أعمالقد حينئٍذ ف، متوقع
. ا أو إعادة تصميمهاتفيما يتعلق بأي تجديد أو إعادة تأجير تكاليف ترميم العقار  مصاريف أخرىالمدينة

  . لشركةض مستوى التدفق النقدي لاخفوهذا ما قد يؤدي إلى ان

   العاديةباألسهممخاطر تتعلق  ٣-١

  ألسهمل  سابقسوق عدم وجود ١- ٣-١

يوجد أي تأكيد بأن سعر االكتتاب  لم يسبق وجود سوق ألسهم الشركة ولم يسبق تداولها في السوق المالية، وال
وقد يخضع سعر السهم في السوق لتقلبات . سيكون مساوياً لسعر تداول السهم في السوق بعد عملية االكتتاب

ل المثال ال الحصر، الوضع العام للسوق العقاري، نتائج الشركة كبيرة تبعاً للعديد من العوامل، ومنها على سبي
  .التشغيلية، تطورات االقتصاد السعودي، أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

  أرباح األسهم  ٢- ٣-١

الشركة مستقبال عوامل من بينها أرباح عدد من الالمستقبل على في  توزيع أرباح األسهم  قرار الشركةيعتمد
لشركة واألوضاع االقتصادية قوة ا القابلة للتوزيع وها واحتياطياتيةمال الرأساحتياجاتها المالي و مركزهاو

 على قدر كبير الشركة من وقٍت آلخرأعضاء مجلس إدارة العامة وغيرها من العوامل األخرى التي يعتبرها 
  . من األهمية

سنة من أي سيتم توزيعه في مبلغ وال أي هم األسعلى  اأرباحستوزع  هابأنال تضمن للمساهمين الشركة إن 
للشركة عينة ينص عليها النظام األساسي يود وشروط ملقاألسهم على رباح األتوزيع ويخضع . السنوات

  . ")للشركةنظام األساسي ملخص ال"أنظر فضال (

   مؤسس مسيطر- ع .م.شرآة إعمار للعقارات ش ٣- ٣-١

 ال تقل ةحص سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةفعلياً  بعد إنجاز عملية االكتتاب هذه سوف تمتلك إعمار
من أسهم الشركة المصدرة، األمر الذي يمنحها أغلبية في التصويت تتيح لها السيطرة على % ٥٠نسبتها عن 

  .الشركة

 اتخاذ ، المقدرة على، منفردة أو مع مساهمين آخرين هذهسيكون إلعمار من خالل قوتها التصويتية ،ولذلك
في جمعية المساهمين، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وبالتالي، فإن إعمار ستكون قادرة قرارات 

  . على التحكم في جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالشركة

إضافة إلى ذلك، إن أية تغيير في إستراتجية عمل إعمار أو سياساتها تجاه الشركة، قد يترتب عليه نتائج ال 
  .يضا بالنسبة لعمل الشركة، مما يمكن أن يكون له أثر سلبي على سعر األسهم في السوقيمكن توقعها أ

   سعر السهمتذبذب ٤- ٣-١

أو بأعلى من ذلك بسبب عدد  االكتتاببسعر هم إعادة بيع أسهمكتتاب االأسهم هذا  في قد اليستطيع المكتتبون
االكتتاب يمكن أن يتأثر بدرجة كبيرة بعد انتهاء هذا السوق أسهم االكتتاب في سعر حيث أن  ،لعواملمن ا

 وقد تؤثر أحوال السوق واألوضاع .بعدة عوامل مثل اختالف نتائج عمليات الشركة وأوضاع السوق
 . السوقفي سلبا على سعر األسهم االقتصادية العامة 
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  المبيعات والعروض المستقبلية  ٥- ٣-١

 أو هذا االكتتاباألسهم في السوق بعد إنجاز ن م كميات كبيرة عمليات بيعقد تتأثر أسعار األسهم سلباً بسبب 
 . ن ذلك سيحدثاالعتقاد بأن شيئا ملمجرد 

فترة ("خمس سنوات  )٥(لمدة  أسهم ةالتصرف بأيمساهمين المؤسسين ال يحق للاالكتتاب بنجاح، عند إنجاز 
ال تنوي مع أن الشركة وإضافةً لذلك، .  الماليةالسوقكتتاب في في أسهم االداول من تاريخ بدء الت") الحظر

بيع أو بإصدار مزيد من األسهم الشركة ، إال أن قيام حالياًَ إصدار أسهم إضافية بعد العرض مباشرة
 على سوق سهم قد يؤثر سلباًالحظر المذكورة بعد فترة المساهمين المؤسسين لكميات كبيرة من األسهم 

   . الشركة في السوقسعر سهم قد يؤدي إلى انخفاضوالشركة 
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   البيئة االقتصادية العامة ١-٢

يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاديات العالم العربي ويهيمن عليه قطاع النفط منذ زمن بعيد 
على الرغم من أن االستثمارات في الصناعات البتروكيماوية قد زادت مع زيادة قطاع المشتقات (وحتى اآلن 

وتشكل ). لتي تستخدم كمواد أولية أو وسيطة في الكثير من الصناعات في السنوات األخيرةاوالبترولية 
% ٨٠-٧٠من إجمالي إيرادات الصادرات السعودية، كما تشكل % ٩٥- ٩٠إيرادات صادرات النفط حوالي 

ت الكبيرة وتستخدم المملكة اإليرادا. من حجم إجمالي الناتج المحلي% ٤٠من إيرادات الدولة ككل، وحوالي 
التي تحصل عليها من صادرات نفطها في تمويل برامج تطوير وتحديث بنيتها التحتية وخدماتها الصحية 

   .٣واالجتماعية التي تمتد على نطاق بعيد المدى

 يعد بمثابة التنظيم الذي  العربية والذيدول الخليجلتعاون الإن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس 
وكما هو الحال بالنسبة للدول المجاورة، . ألمن اإلقليمي والتعاون التجاري بين الدول األعضاءيوفر آليات ا

فإن المملكة تضع وتعمل على تنفيذ البرامج الكفيلة بزيادة القوى العاملة من مواطنيها وتنويع قاعدتها 
  .االقتصادية

  رات االقتصادية العامةالمؤش: ١-٢ شكل 
  )٢٠٠٤في عام ( بليون دوالر ٢٥٠  إجمالي الناتج المحلي

  )٢٠٠٥في عام % ٥,٧ ، ٢٠٠٤في عام % ٥,٢% (٣,٦  معدل الناتج المحلي الحقيقي
  )٢٠٠٥في % ١,٠، ٢٠٠٤في % ٠,٢% (٠٠,٤  )٢٠٠٤-١٩٩٣متوسط السنوات (معدل التضخم 
  طنين السعوديينبين الموا% ١٣  )٢٠٠٥عام (معدل البطالة 

  ٢٠٠٤ بليون دوالر أمريكي في ١١٦  إيرادات الصادرات النفطية
  ٢٠٠٥ بليون دوالر أمريكي في ١٥٠
  ٢٠٠٦ بليون دوالر أمريكي في ١٥٤

  ٢٠٠٥في % ٩٥-٩٠  نسبة إيرادات الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات 
   من األجانب  مليون٥,٦ مليون نسمة ، منهم ٢٦,٤  )٢٠٠٥عام (عدد السكان 

  %٣,٥إلى % ٢  معدل النمو السنوي التقديري للسكان 

 إنرجي إنفورميشن أدمنستريشن: المصدر

قامت المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية بإجراء الكثير من التغييرات في سياساتها بما وقد 
ض إعانات الدعم، واتباع مجموعة جديدة من شى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تخفيايتم

القوانين واألنظمة المتعلقة باالستثمار األجنبي وتغيير القوانين التجارية، وتسريع برامج الخصخصة، وفرض 
ومن المتوقع أن يؤدي انضمام المملكة إلى عضوية منظمة . ضرائب على الشركات والمؤسسات الوطنية

 إلى توفير فرص أكبر للمملكة في نمو التبادل التجاري العالمي، ليس فقط في التجارة العالمية الذي تم مؤخرا
  .الصناعات البتروكيماوية فحسب، بل أيضا في المنتجات األخرى

  :وتشمل األهداف الملحة األخرى بالنسبة لتطوير اقتصاد المملكة العربية السعودية ما يلي

لجديدة، السيما في قطاعات الصناعات الخفيفة اجتذاب استثمار أجنبي مباشر لتطوير المشروعات ا 
  . والثقيلة وفي القطاع المالي

  .تطوير القطاع الخاص 
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  .تطوير القوة العاملة المحلية وزيادة فرص التوظيف 
تنويع النشاط االقتصادي والتركيز على تطوير القطاعات الصناعية وقطاع الغاز الطبيعي والقطاع  

  .الزراعي

تزاماً تاماً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو االقتصادي، حتى أصبحت عمليات كما تلتزم المملكة ال
الخصخصة عنصرا رئيسا في جهود المملكة نحو التحرر االقتصادي، األمر الذي ترتب عليه إتاحة مجموعة 

  إلى استثماركما تزمع المملكة باعتبارها من الدول الصاعدة اقتصاديا.  للقطاع الخاصستثماراتواسعة من اال
 بليون دوالر أمريكي في مشروعات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات ٢٠٠ ما يقارب

 بليون دوالر أمريكي على مدى ١٠٠  ما يقارب شركات النفط الكبرى استثمارنويالبتروكيماوية، بينما ت
  .٤ في إنتاج الغاز الطبيعي القادمة سنةالعشرين

روع الهائل لتطوير المدينة االقتصادية من المعالم الرئيسية في مسيرة المملكة نحـو تحقيـق                يعد المش  ،ولذلك
  .هدفها الوطني لزيادة وتنويع اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة ألبنائها

  نظرة عامة إلى قطاع األنشطة العقارية وتطوير البنية التحتية في المملكة ٢-٢

منشآت وشركات مقاوالت وتطوير بشكل رئيسي ب مملكة في ال سوق تطوير األراضي والعقاراتيزخر
 من السوق تماماًويكاد يخلو هذا ). فيما عدا بعض الجهات اإلقليمية الرئيسية القليلة(عقاري سعودية صغيرة 

 التي أعدت لهذا المشروع، كما يكاد ال يكون هناك الرئيسيةالتي تقام في سياق الخطة كالمجمعات الكبرى 
  . مشترين أجانب في الوقت الراهنوجود حقيقي ألي

من المهم للغاية مالحظة أن األهداف الرئيسية لهذا المشروع تشمل خلق فرص عمل جديدة وتشجيع و
 ،ونتيجة لذلك. االستثمار ومساندة التنمية االقتصادية للمملكة وتطوير الوسائل التعليمية والبحوث في المدينة

مشروع ك النظر إليهصادية من المنظور االقتصادي الكلي العام، بدالً من ينبغي النظر إلى مشروع المدينة االقت
  . تطوير عقاري

 قد دخل في مرحلة نهضة السيما في المراكز طاع العقاريوعلى الرغم من ذلك، فمن المهم مالحظة أن الق
ارية في إنشاء  أصبح دور الشركات والمؤسسات العق،فعلى سبيل المثال.  والخبرةجد الرياض والرئيسية مثل

  .مساكن عالية المستوى موضع تقدير بصفة عامة من قبل طبقة مهنية متنامية ذات أذواق رفيعة

 فقد أصبح القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً في المملكة، السيما وأن التقديرات التي ،ونتيجة لذلك
و يرجع .  بليون دوالر أمريكي٢٦٧ أعلنت مؤخرا تبين أن االستثمارات في هذا القطاع أصبحت تزيد عن

هذا االزدهار إلى زيادة معدل استعادة األموال السعودية المستثمرة خارج المملكة باإلضافة إلى زيادة السيولة 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة أدركت الحاجة إلى تنويع االقتصاد الوطني . النقدية من اإليرادات النفطية

زيادة وقد أدى كل ذلك إلى .  بعض القوانين واألنظمةوتيسيرديد من الحوافز التشجيعية مما أدى إلى إقرار الع
 القطاع الخاص في المباني السكنية واإلدارية، ومن ثم تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم، إذ استثمار

 وحدة سكنية جديدة ١٠٠,٠٠٠ما يعادل ب فردا إلى مساكن جديدة في كل عام، ٥٥٠,٠٠٠  يحتاجمن المقدر أن
  .٥سنوياً

كما تعمل الحكومة على التشجيع المباشر لهذه الصناعة من خالل زيادة االستثمار في البنية التحتية ضمن 
جهودها لتوفير المساكن المناسبة للمواطنين والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة وتحسين المنشآت 

لقد أدى ارتفاع أسعار البترول باإلضافة إلى معدالت النمو و. التعليمية والصحية ووسائل المواصالت
االقتصادي اإليجابية إلى تمكن الحكومة من زيادة االعتمادات المخصصة في ميزانيتها إلنشاء المزيد من 

                                                 
  الهيئة العامة لالستثمار:  المصدر ٤
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المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات الجديدة وإنشاء المزيد من محطات تحلية المياه والوحدات 
  .السكنية

كبر أأصبح قطاع التشييد والبناء فقد  ،ة لهذا النشاط من جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاصونتيج
 بليون دوالر أمريكي على ١٥القطاعات غير النفطية في االقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن يدر أكثر من 

  . ٦م٢٠٠٦االقتصاد الوطني في عام 

 إلى  إضافياًلسعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية حافزاًكما يتوقع أن يشكل انضمام المملكة العربية ا
زيادة االستثمار األجنبي والنمو االقتصادي، األمر الذي قد يؤدي إلى تزايد الطلب على العقارات رفيعة 

الصادر  االستثمار األجنبي نظاموسوف يساند كل ذلك . المستوى في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية
الذي يسمح و م٢٠٠٠ إبريل ١٠هـ الموافق ١٤٢١ محرم ٥ بتاريخ ١/جب المرسوم الملكي رقم مبمو

. لألجانب باالستثمار في معظم قطاعات االقتصاد ويسمح بالملكية األجنبية الكاملة للمشروعات والعقارات
نهم الخاص، كما يسمح  العقارات الجديد يسمح لغير السعوديين بامتالك عقار لسكنظام فإن ،باإلضافة إلى ذلك

 التي تحكم مجاالت األنظمةوتشمل التطورات األخرى زيادة الشفافية في . للمستثمرين األجانب بتأجير أمالكهم
مثل تخفيض الضرائب على االستثمار (المال والتجارة واألعمال، والتغيرات المواتية في النظام الضريبي 

  . االستثمار األجنبي الجديدنظامحسب ما هو منصوص عليه في ) األجنبي المباشر

ومما ال شك فيه أن القطاع العقاري السريع النمو يشكل قناة استثمارية مجزية للسعوديين ويلعب دورا هاما 
والتي تشمل تلك التي سنت (األنظمة التي سنت مؤخرا تؤدي ومن المتوقع أن . في التنمية االقتصادية للبالد
انب برامج التوعية وكذلك دخول المزيد من االستثمارات األجنبية إلى تقوية إلى ج) لحماية حقوق المستثمرين

  .السوق

  العوامل والقوى السوقية المؤثرة على المشروع ٣-٢

  :النمو على قطاع األنشطة العقارية وتطوير البنية التحتية ما يلي/تشمل عوامل الطلب

  .عقارات السكنية الجديدة  الطلب على اليؤدي إلى زيادة حجمالذي والنمو في عدد السكان  
استمرار عمليات الخصخصة وتنويع االقتصاد السعودي نتيجة زيادة االستثمار في القطاع الخاص من  

  .قبل المنشآت المحلية واألجنبية
  .استثمار القطاع الحكومي في مشاريع البنية التحتية 
ة األموال السعودية المستثمرة خارج  استعادفي حين أدت: المستخدمين النهائيين/توفر السيولة للمستثمرين 

 من السيولة في السوق على األجل الطويل، فإن إلى مستويات عاليةالمملكة والنمو في إيرادات النفط 
سيكون عامال بالغ " القروض العقارية"ية على النحو الذي يسمح بتطوير نظامإرخاء بعض القيود ال

  . ندة السوق على األجل الطويل  لمساالضروريةاألهمية في ضمان توفر السيولة 
يراعى في هذا الصدد أن االفتقار إلى : توفر السيولة لدى الجهات العاملة في تطوير األراضي والعقارات 

األمور أي شكل من أشكال التمويل المؤسسي للجهات العاملة في تطوير األراضي والعقارات يعد من 
  . التي يلزم معالجتهاالهامة

 عن المضاربة في يءفأحد التحديات التي تواجه السوق هو الخطر الناش: عار معقولةتوفر األراضي بأس 
األراضي والذي يؤدي إلى زيادة أسعار األراضي في بعض أجزاء المملكة إلى الحد الذي قد تزيد فيه 

  .قيمة األراضي عن قيمة تطويرها، مما يصعب معه العمل في مجال تطوير األراضي وتحقيق الربح
 نظام العقارات والتغييرات التي حدثت مؤخرا في نظامفمن المتوقع أن إصدار : النظامي اإلطار 

، بما يسمح للمستثمرين م٢٠٠٠ إبريل ١٠هـ الموافق ١٤٢١ محرم ٥ الصادر بتاريخ االستثمار األجنبي
ات إلى تشجيع الشرك غير السعوديين واألجانب بامتالك العقارات ويسمح لهم بتأجير أمالكهم سيؤدي
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 العالمية والجهات العاملة في تطوير األراضي والعقارات على الدخول إلى سوق العقارات السعودية
 المتعلقة بتلك األنشطة سيكون عامال هاما النظاميةومع ذلك فإن التطور المستمر للبيئة . والتأثير عليه

  .اعللمحافظة على استمرار ثقة المستثمرين ومختلف الجهات المعنية بهذا القط
  . من التعليم والخبرةالمطلوبتوفر قوى عاملة محلية تتمتع بالمستوى  

  

  



 

    

  مدينة الملك عبد اهللا االقتصادية ٣

  وصف وموقع المشروع ١-٣

 مليـون  ٥٥سيكون موقع المدينة االقتصادية على أرض غير مطورة على ساحل البحر األحمر تبلغ مساحتها            
مينـاء بحـري    :  عناصر متميزة  ٦امات، حيث ستتألف من     وستكون هذه المدينة متعددة االستخد    . متر مربع 

حديث وعالمي المستوى، ومنطقة صناعية، وجزيرة مالية، ومنطقة تعليمية، ومنتجعات سـياحية، ومنطقـة              
وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل ويتوقع انتقال الدفعة األولـى مـن الـسكان والمـشاريع                  . سكنية

  . شهرا٣٦ و٣٠ينة خالل فترة تتراوح بين التجارية والصناعية إلى المد

وستعمل العناصر الست للمدينة االقتصادية معا كوحدة واحدة ال تتجزأ بحيث تشكل منطقة هامـة مقـصودة                 
عالميا ومركزا لتطوير العديد من الصناعات الخفيفة والثقيلة على السواء، وتـضم خـدمات فـي مختلـف                  

ليا من االستثمار المحلي وكذلك االسـتثمار المباشـر اإلقليمـي           القطاعات، وستجذب إلى المملكة مستوى عا     
  .والعالمي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل للشباب السعودي

 مع المسيرة الحالية للمملكة نحو التوسع االقتصادي وخلـق فـرص عمـل              كما سيتكامل هذا المشروع تلقائياً    
وبناءا . جنبي والتبادل التجاري العالمي والتجارة والصناعة     لسكانها من الشباب وتشجيع اجتذاب االستثمار األ      

على التوقعات المبدئية التي أعدت في هذا الصدد، فإن هذا المشروع وعناصره المتعددة سيؤدي إلى خلق مـا    
 فرصة عمل في مختلف الصناعات وشركات الخدمات التي ستزاول أعمالهـا فـي هـذه                ٥٠٠,٠٠٠يقارب  
ير المدينة االقتصادية سوف يلعب دورا رئيسيا في اجتذاب رأس المـال الـسعودي              إن مشروع تطو  . المدينة

واألجنبي على السواء، وسوف يساعد على تعزيز مكانة المملكة كمحط أنظار االستثمارات العالمية، في نفس               
كذلك . يةالوقت الذي سيساهم في دفع عجلة االقتصاد السعودي نحو مرحلة جديدة من مواكبة المستويات العالم       

 .فإن المشاركة النشطة للقطاع الخاص في هذا المشروع سوف يؤدي هو اآلخر إلى خلق فرص عمل ضخمة

  الميناء ١- ١-٣

، ويحتل مساحة التقنيات ألحدث إن العنصر األساسي لهذا المشروع الضخم هو خلق ميناء يتم إنشاؤه وفقاً
، حيث ئ في العالم مثل ميناء روتردام موانة عشرأكبر مليون متر مربع، ويماثل في الحجم ٢,٦قدرها 

 للموقع االستراتيجي للميناء المقترح على ونظراً. لرسو فيهاألكبر السفن الفائقة الضخامة سيسمح هذا الميناء 
البحر األحمر وسهولة الوصول إليه من المدن الرئيسية في المملكة، فستكون به منطقة مخصصة للصناعات 

وسيحتوي .  لحركة البضائع إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا وغيرها، وسيكون منطلقاًالخفيفة واألنشطة التجارية
الميناء على نظام نقل متكامل يتألف من وسائل نقل بالغة السرعة تعمل بال انقطاع من الميناء البحري إلى 

منطقتين الوسطى الطرق البرية والجوية والسكك الحديدية، مما يجعل هذه المدينة بمثابة بوابة رئيسية إلى ال
  .والشرقية للمملكة وكذا كل أجزاء المملكة األخرى

ونظراً لقرب الميناء من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث المشاعر المقدسة، فسوف يكون بالميناء 
ولكي يتسنى تلبية .  حاج في كل موسم٣٠٠,٠٠٠محطة مخصصة للحجاج يمكنها أن تستوعب أكثر من 

حجاج فسوف تلحق بهذه المحطة فنادق ومراكز طبية على أرفع المستويات العالمية وغيرها من احتياجات ال
  .التسهيالت الضرورية

  المنطقة الصناعية ٢- ١-٣

 مليون متر مربع، وستخصص لمتطلبات مجموعة واسعة من ٨ستغطي المنطقة الصناعية مساحة قدرها 
تمثل قطاعات مختلفة مثل المنتجات البتروكيماوية التي سوالصناعات ذات الحجم الصغير والمتوسط والكبير، 



  مدينة الملك عبد اهللا االقتصادية

    ١٤

التي تستخدم كمواد أولية أو وسيطة في صناعات أخرى، وأنشطة األبحاث والتطوير، كما ستشمل مجموعة 
كما تم تخصيص مساحة . من المؤسسات التعليمية إلعداد الشباب السعودي للوظائف التي ستتيحها المدينة

  .مة للعاملين بالمنطقة الصناعية وأسرهمكبيرة لتطوير المساكن الالز

  المنتجع السياحي ٣- ١-٣

. سيمثل المنتجع السياحي مكاناً رائعاً إلقامة مجموعة من الفنادق والشاليهات الخالبة الواقعة على الشاطئ
 للمشروع أن هذه المنطقة ستضم فنادق وشاليهات سكنية رفيعة المستوى الرئيسيةومن المقدر وفقا للخطة 

 بين غرف وأجنحة سكنية وفلل، باإلضافة إلى منطقة كبيرة لمتاجر التجزئة  وحدة٣,٥٠٠جمالية سعتها اإل
  .فروسيةلل حفرة، وكذلك نادي ١٨ومضمار عالمي المستوى للجولف يستوعب 

  الجزيرة المالية ٤- ١-٣

داخل المدينة،  بمثابة مدينة ، وهي العنصر الرابع في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية،الجزيرة الماليةستكون 
 متر مربع من المباني اإلدارية والمكتبية ٥٠٠,٠٠٠وستخصص للمؤسسات المالية حيث ستوفر مساحة تبلغ 

. للجهات المالية اإلقليمية والعالمية الرائدة إلى جانب الفنادق لرجال األعمال ومعرض جديد ومركز مؤتمرات
وسيطل على تلك .  من المهنيين٦٠,٠٠٠قارب  أن يعمل في هذه الجزيرة بصفة يومية ما يتوقعومن الم

  .، مما سيتيح إطاللة خالبة على المدينة المحيطة طابقا٦٠ً و ١٠٠الجزيرة المالية برجان بارتفاع 

  المنطقة السكنية ٥- ١-٣

أول تلك األحياء سيحيط بوسط المدينة . المنطقة السكنية هي العنصر الخامس وتشمل ثالثة أحياء متميزة
. والثاني ستكون السمة الرئيسية المميزة له الكورنيش المحاذي للبحر. ز التقليدي والحديثوسيجمع بين الطرا

كالهما سيكونان على و لليخوت، شى هذا الحي مع فكرة الكورنيش فسوف يحيط بمارينا بحرية وناٍداولكي يتم
هما الستيعاب مرابط لرسو أرفع المستويات العالمية، وسيتم تصميم وتنفيذ المارينا ونادي اليخوت المشار إلي

 متر مربع في أفضل ٣٥٠,٠٠٠ ستخصص بمنطقة األحياء السكنية مساحة ،من ناحية أخرى.  يخت٤٥٠
أما الحي .  نسمة١,٠٠٠,٠٠٠المناطق إلقامة سوق ومتاجر تجزئة ومن المتوقع أن تستوعب هذه المنطقة 

اره بحيث يوفر أعلى مستوى من العزلة  يقام على جزيرة بمكان يتم اختي سكنياًالثالث فسيكون مجمعاً
  .والخصوصية

  المنطقة التعليمية ٦- ١-٣

  : مايليأما العنصر السادس فهو المنطقة التعليمية التي تضم

  .مدارس لكل المراحل والمستويات التعليمية 
  .جامعات عالمية للتعليم العالي 
 باألبحاث والتطوير في مركز أبحاث كامل التجهيز سوف يعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة 

  .كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الصناعي
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  وصف عمليات الشركة ٢-٣

  المتميزةتطوير المناطق الست  ١- ٢-٣

  الميناء

  : الميناء ما يليةسوف يشمل تطوير منطق

 ذات مليون متر مربع، تتسع لتداول ماليين الحاويات سنويا على أساس الحاويات ٢,٥مساحة تربو على  
   ماليين ٦ستيعاب المع وجود أرض متاحة للتوسع ) "TEU(" وحدة معادلة  قدم٢٠ مقاس يعادل

)TEU.(  
نظم المعلومات الجغرافية (  إلى جانب شبكات إدارة البيانات الرفيعة المستوىالرافعات تطورا أنظمة أكثر 

ركة السريعة  لتحقيق الفاعلية والكفاءة في توجيه أعمال الصيانة وضمان الح)ونظام التخطيط العالمي
  .والتوقيت السليم في عمليات الميناء

  .إمكانية التعامل مع أضخم سفن العالم 
 فرد في كل موسم من مواسم الحج، ملحق بها ٣٠٠,٠٠٠تسهيالت لليخوت وسفن الركاب الستقبال  

على التي ستكون على أالمعيشة  ومراكز طبية إلى جانب مختلف المرافق الخدمية وتسهيالت إستراحات
  .لمستويات العالميةا

  المنطقة الصناعية

  :أما تطوير المنطقة الصناعية فسوف يشمل

 مليون متر مربع مخصصة للصناعات الخفيفة وكذلك معامل األبحاث ٦,٢٤مساحات تبلغ حوالي  
والتطوير التي ستعمل مع الجامعات والمراكز التعليمية من أجل صقل المواهب والمهارات والخبرات 

  .السعودية 
نطقة صناعية ستحقق التالحم مع الصناعات البتروكيماوية الموجودة في مختلف أنحاء المملكة، مما م 

سيشكل قاعدة قوية للتنويع االقتصادي والمنافسة العالمية في صناعة المنتجات البتروكيماوية الثانوية التي 
  .تستخدم كمواد أولية أو وسيطة للصناعات األخرى

اب إلى توسع االقتصاد السعودي في الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي منطقة صناعية ستفتح الب 
ومنتجاتها الثانوية وكذلك المواد الدوائية، كما أنها ستشجع على خلق المزيد من وحدات التصنيع 

 .والمعالجة الصناعية واألبحاث والتطوير
  .لتي تخدم المنشآت والتنظيمات بأحجامهامزيج من التسهيالت المشتركة والفردية متعددة االستخدامات وا 

  المنتجع السياحي

  :وأما تطوير منطقة المنتجع السياحي فسيشمل ما يلي

 مليون متر مربع، تنشأ عليها منشآت فندقية سعتها اإلجمالية ٤مساحة حوالي بمنطقة منتجع على الشاطئ  
وستشمل . االسترخاء واالستجمام مستويات الراحة وعلىفيها أبحيث تتوفر ، يتم إنشاؤها غرفة ٣٥٠٠

 .تلك المنشآت الفندقية غرف وأجنحة فندقية إلى جانب شقق لالستعمال القصير األجل
مجموعة من الفنادق صممت لتلبية مختلف المتطلبات وتشمل أكواخ من طابق واحد ذات جودة عالية  

، ) غرفة٤٠٠ إلى ٣٥٠(، ومنتجعات سياحية متوسطة الحجم ) غرفة١٥٠ إلى ٧٥(وفنادق بوتيك 
  ). غرفة٦٠٠ إلى ٥٠٠(ومنتجعات فندقية كبيرة 

  . ونادي للجولففللعدد محدود من قطع األراضي المخصصة للمساكن الفاخرة، تشمل  
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مجموعة متنوعة من مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمنشآت الترفيهية والترويحية، ستبنى كلها  
  .مربمحاذاة جزء عريق من ساحل البحر األح

 ألعلى المستويات العالمية على النحو الذي يؤهله الستضافة مباريات مضمار للجولف يتم إنشاؤه وفقاً 
  . تدريبية ومضمار لقيادة السياراتمناطقالجولف العالمية، وملحق به 

  .ختلف الرياضات المائيةمارسة ملمومناطق نادي للفروسية ونادي لليخوت  

  الجزيرة المالية

  :زيرة المالية فسيشملأما تطوير الج

 متر مربع تخصص للمباني المكتبية من أرفع طراز موزعة على مجموعة ٥٠٠,٠٠٠منطقة مساحتها  
  .اً طابق٦٠ و ١٠٠بارتفاع  برجان تشملمختلفة ومتنوعة من المباني الحديثة، 

  . غرفة لرجال األعمال١,٢٠٠ حوالي سعتهامراكز مؤتمرات وفنادق ل  مخصصة متر مربع٦٠,٠٠٠ 
  . الرفيعة المستوى الخاصة باالتصاالت وتقنية المعلومات التحتيةستستفيد الجزيرة المالية من البنية  

  المنطقة السكنية

 فسينصب على ثالثة أحياء متميزة مما يتيح العديد من الفرص لمزاولة أعمال المنطقة السكنيةوأما تطوير 
وكل من تلك األحياء . نية أو التجارية أو الترويحيةتطوير األراضي واالستثمار فيها، سواء لألغراض السك

الثالثة سيكون له خصائص فريدة تميزه عن غيره، بحسب استعمال األرض والحيز المتاح واالرتفاعات 
  .المسموح بها

من السكان شخص  ١,٠٠٠,٠٠٠لن تكون مدينة الملك عبداهللا االقتصادية مجرد موطن مستديم لما يقارب  
ولكي يتسنى استيعاب هذه .  آالف السياح والمسافرين العابرين كذلكف المدينةفحسب، بل ستستضي

االستخدامات المتعددة فإن هذه المدينة ستكون بها مجموعة مختلفة ومتنوعة من األراضي للمباني السكنية 
  .التي تتراوح بين المباني المتوسطة االرتفاع والمساكن المستقلة التي تكفل العزلة والخصوصية

ل من تلك األحياء السكنية ستكون بها المرافق العامة الخاصة بها، مثل المساجد و األسواق والتسهيالت ك 
  .الترويحية والترفيهية 

فأما الحي األول فهو حي وسط المدينة سيحتوي على مجموعة مختلفة من التسهيالت والمنشآت الالزمة  
 ومتاجر التجزئة والشقق السكنية، وسيضم تشكيلة واسعة لالستخدامات التجارية والمدنية والثقافية والدينية

وأحد أبرز السمات التي ستميز حي وسط المدينة سيكون المسجد الكبير . من العمارات واألبراج السكنية
وسيتم الربط بين مختلف . الذي يجسد مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها قلب العالم اإلسالمي

نة بشبكة من المساحات المفتوحة والساحات والمتنزهات، بما يتيح بيئة مريحة أجزاء حي وسط المدي
وباإلضافة إلى مباني الشقق السكنية الفاخرة التي تطل على البحر، سيتميز حي وسط المدينة . للمشاة

  .باألسواق التقليدية ومراكز التسوق العصرية
وسيحتوي الكورنيش . عددة التي تحيط بالخليجأما الحي الثاني فهو حي الكورنيش ذو االستخدامات المت 

الطويل على مباني سكنية ومطاعم ومقاهي يربط بينها سلسلة مصممة بعناية من الساحات المفتوحة 
  .والمتنزهات الكبيرة، ويضم ناديان لليخوت باإلضافة إلى المارينا البحرية الكبيرة

لتي ستكون منطقة للسكن الفاخر تحيط بها المياه وأما الحي الثالث فستكون به الفلل المواجهة للبحر وا 
وسيكون الكثير من الفلل السكنية مستقلة ومتباعدة ولها . والمنشآت الرياضية ووسائل الترفيه المائية

أما الفلل األخرى فيتمتع . إطاللة مباشرة على البحر ومنفذ مباشر إليه، تشمل مراسي للقوارب الخاصة
ويشتمل هذا الحي أيضا على منطقة . ألمواج والمراسي الموجودة بالقرب منهاساكنوها باستخدام حواجز ا

كذلك فإن زيادة الخصوصية في هذه المنطقة . صغيرة مواجهة للبحر تنتشر فيها متاجر التجزئة والمطاعم
تتحقق أيضا من خالل القنوات العريضة التي تفصل بينها وبين المناطق األخرى فضال عن تدابير 

  .على الدخول إليهاالسيطرة 
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  المنطقة التعليمية

أما تطوير المنطقة التعليمية فسيراعى فيه تجميع أفضل البرامج التعليمية والتربوية والمنشآت المقامة وفقاً 
  :ألرقى المستويات في هذا المجال، وسوف تشمل

  .مدارس لكل المراحل والمستويات التعليمية 
  .جامعات عالمية للتعليم العالي 
بحاث كامل التجهيز سوف يعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة باألبحاث والتطوير في مركز أ 

  .كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الصناعي

ويبين الجدوالن اآلتيان تقدير إحصائيات التطور الرئيسية الحالية المتعلقة بالمدينة االقتصادية، مع العلم بأنه 
 للمشروع تماما ومع تقدم الرئيسية الواردة في هذا الجدول مع استكمال الخطة  األرقام تتغيرمن المرجح أن

  .العمل في المشروع ذاته خالل مراحله المختلفة

  تقدير اإلحصائيات الرئيسية: ١-٣ شكل 
  ٢ م٥٥,٤٤٦,٩٣٩  إجمالي مساحة األرض 
 ٢م ٣١,٦٤٨,٠٨٤  )األراضي العامة/اء الشوارع والمناطق المفتوحةباستثن(صافي مساحة األرض 
 %٥٧  كفاءة استخدام األرض 

 ٢م ٤٥,٣٢٢,٥٥٩  مجموع المساحة اإلجمالية للدور الداخلي
  ٢م ٣٤,٤٢٧,٤٢٠  تأجيرها/إجمالي مساحة األراضي المقرر بيعها

 %٧٦  الكفاءة
 إعمار : المصدر

  

   تفاصيل- تقديرات اإلحصائيات الرئيسية : ٢-٣ شكل 

  االستخدامات
المساحة المقرر 

  تأجيرها/بيعها
صافي مساحة 

  األرض

نسبة مجموع 
المساحة اإلجمالية 
  للدور الداخلي

 

مجموع المساحة 
اإلجمالية للدور 

  الداخلي

  ١,٥٧٥,٧٤١  %٤  ٦٨٦,٩٧٤  ١,١٠٣,٠١٩  متاجر التجزئة 
 ٢,٢٠٠,٠٥٨ %٥ ٤,٤٨٥,٧٨٣ ٢,٢٠٠,٠٥٨  ت السكنية الفيال

 ٧,١٠٢,٨٢٦ %١٧ ٣,٠٤٨,٤١٠ ٦,٠٣٧,٤٠٢  الشقق السكنية
 ٦,٤٥٩,٨٦١ %١٦ ٢,٥٠٣,٩٢٣ ٥,١٦٧,٨٨٩  المكاتب
 ٥٢٧,٧٢٧ %١ ٤٢٨,٩٤٥ ٤٧٤,٩٥٥  الصناعة

 ١٩,٣٢٤,٥٩٩ %٤٧ ١٠,٦٦٠,٨٦٤ ١٦,٠٣٨,٣٦١   بيع قطع األراضي 
 ٣٩٢,٦٨٧ %١ ٣٩٠,٠٣٤ ٢٣٥,٦١٢  الفنادق

مثل مساكن الطلبة والعمـال     (المساكن الجماعية   
 )والموظفين

٦٣٠,٣٤٦ %٢ ٧٣٨,٣٢٢ ٥٣٥,٧٩٤ 

 ٢,٦٣٤,٣٣٠ %٦ ٢,٦٣٤,٣٣٠ ٢,٦٣٤,٣٣٠  الميناء
  إجمالي أراضي االستخدامات المختلفة

  
٤٠,٨٤٨,١٧٦ %١٠٠ ٢٥,٥٧٧,٥٨٤ ٣٤,٤٢٧,٤٢٠ 

 ٤,٤٧٤,٣٨٣  %٠ - -  األراضي العامة/الشوارع والمناطق المفتوحة
 - %٠ ٦,٠٧٠,٥٠٠  -  مضمار الجولف
 ٤٥,٣٢٢,٥٥٩ %١٠٠ ٣١,٦٤٨,٠٨٤  ٣٤,٤٢٧,٤٢٠  المساحة الكلية

 إعمار : المصدر
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  التمويل ٣-٣

  . حليفةير و غأحليفة   مصادر مع أي االقتصاديةتمويلية لتطوير المدينة اتفاقيات تسهيالت الشركة أيبرم لم ت

كتتاب باإلضافة إلى رأس مال الشركة المدفوع من قبل المساهمين هذا وسيتم استخدام صافي متحصالت اال
 تقديم أي  كما أنه من غير الممكن حالياً. االقتصاديةالمراحل األولية من مشروع المدينةالمؤسسين لتطوير 

متحصالت االكتتاب ورأس المال (توقعات حول مدى تطور المشروع الذي ستسمح به المبالغ المتوفرة 
حيث يعتمد ذلك على عدد من العوامل مثل عدد األراضي الجاهزة التي تنوي الشركة بيعها، ، )المدفوع

وتوقيت البيع، ودرجة نجاح هذه المبيعات، وقرارات الشركة بإبرام تحالفات استراتيجية لتطوير أجزاء هامة 
طوير المدينة  في المستقبل لت أن تحتاج الشركة إلى تمويل إضافيتوقع إال أنه من الم.من البنية التحتية للمدينة

  . االقتصادية

 شهر القادمة، فإنها تعتقد بأن لديها رأس مال عامل كافي لهذه ١٢وبعد مراجعة الشركة لمتطلباتها النقدية للـ 
  .الفترة

 مشروعال ها تعتقد إمكانية تمويل هذامع مؤسسات مالية، إال أن بأي نقاشات ومع أن الشركة ال تقوم حالياً
  . بموجب شروط مقبولةوعن طريق مؤسسات مالية رائدة تتمتع بسمعة طيبة والفريد من نوعه الضخم 

 عند حصولوسيحرص مجلس إدارة الشركة على المحافظة على مزيج مناسب من المديونية ورأس المال 
  .بلية المستقها نشاطاتأعلى من المرونة لمتابعةعطاء الشركة مستوى وذلك إل، الشركة على قروض تمويلية

  اإلنجازات الرئيسية ٤-٣

يعتبر تطوير المدينة االقتصادية مشروعاً طويل المدى سيتم إنجازه على مراحل عديدة خالل فترة زمنية ال 
  : وتشمل بعض اإلنجازات الرئيسية قصيرة المدى المتعلقة بالمشروع ما يلي.  سنوات١٠تقل عن 

 .م٢٠٠٦بناء وافتتاح مراكز بيع بمنتصف عام  
وقد تم جدولة توسعة . خالل عامين) TEUبسعة مبدئية تبلغ مليون (حلة تطوير الميناء األولى إكمال مر 

 .م٢٠١٣ في عام TEU مليون ٦للميناء ليصل إلى سعة تبلغ 
 .تطوير وبناء البنية التحتية للمدينة والذي بدأ فعال وسيستمر طوال مدة المشروع 
 ولكن تم جدولة إكمال المرحلة األولى من التطوير بحيث كما ذكر سابقا سيتم تطوير المدينة على مراحل، 

 شهر من ٣٦ و٣٠يسنح للمجموعة األولى من السكان واألعمال االنتقال إلى المدينة خالل فترة ما بين 
  .تاريخ تأسيس الشركة

  نقاط القوة الرئيسة ٥-٣

. خ المملكة العربية السعوديةيعد مشروع تطوير المدينة االقتصادية مشروعاً هائالً وفريداً من نوعه في تاري
وستوفر هذه المدينة فرصة استثمار فريدة ونمط معيشة ال نظير له، وهي عوامل هامة الستقطاب 

  :وتشمل نقاط القوة الرئيسة للمدينة االقتصادية ما يلي. االستثمارات المحلية واألجنبية على حد سواء

  قتصادية الخاصة االالهيئة العامة لالستثمارمنح المدينة وضع منطقة  ١- ٥-٣

  :عدداً من حوافز االستثمار االقتصادية الخاصة الهيئة العامة لالستثمارمنح المدينة وضع منطقة يشمل 

المستندات وإصدار موافقات التخطيط إكمال ع اإلجراءات ويسرلتللخدمات الحكومية متكامل مركز  
  .البناء وموافقات البلديةوتصاريح 



  مدينة الملك عبد اهللا االقتصادية

    ١٩

ع استخراج السجالت التجارية لمختلف األعمال والمنشآت يسرالتجاري لتمتكامل للتسجيل مركز حكومي  
وتسجيل تأسيس الشركات والموافقة على وإصدار وتجديد التراخيص التجارية والصناعية ومراقبة أحوال 

  .ةيالعمل في مختلف جهات المدينة للتحقق من تقيدها باألنظمة والتعليمات البيئ
ع عمل وإصدار الموافقات والتأشيرات وإجراءات استقدام يسرلتوازات لشئون الج متكامل مركز حكومي 

  .العمالة من الخارج وسهولة تجديد التأشيرات وتصاريح العمل

 االقتصادية الخاصة، فإنها من المتوقع أن تخلق بيئة الهيئة العامة لالستثمار وضع منطقة  المدينةفي سياق منح
ات والمؤسسات المحلية والعالمية على السواء، خاصة إذا روعيت استثمارية لجذب مختلف المنشآت والشرك

مسائل هامة مثل ملكية الشركات وملكية األراضي والعقارات والضرائب والتوظيف والهجرة واستخدام 
  .األراضي

 مشارآة إعمار ٢- ٥-٣

ارات  أكبر شركات تطوير األراضي والعقمنتعد  والتي ")إعمار. ("ع.م.شركة إعمار للعقارات شمشاركة 
تتمتع بسمعة مرموقة في تنفيذ مشروعات تطوير ، حيث  المتداولةهاالقيمة السوقية ألسهم من حيث في العالم

 . رفيعة المستوى

 الموقع ٣- ٥-٣

سهولة وسرعة حيث  على البحر األحمر بالقرب من الطرق البحرية العالمية اً استراتيجيتتخذ المدينة موقعاً
   . المملكةالوصول منها إلى المدن الرئيسية في

  التماشي مع أهداف المملكة ٤- ٥-٣

 المدينة االقتصادية مع أهداف المملكة الخاصة بتنويع اقتصادها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تتماشى
  .التنمية االقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة

  برامج الخصخصة والتنويع االقتصادي ٦-٣

عن طريق ) المحلى واألجنبي على حد سواء (اع الخاصبتنويع اقتصادها وزيادة مشاركة القطالتزام المملكة 
  . مشاريع سبق كونها مخصصة للقطاع الحكومي فيبرامج الخصخصة

المحلى واألجنبي على حد ( الستثمار متزايد من القطاع الخاص ويعد مشروع تطوير المدينة االقتصادية حافزاً
  :في اقتصاد المملكة والمتوقع أن يؤدي إلى) سواء

 .طلب على العقارات عالية الجودةزيادة ال 
 .زيادة االستثمار في البنية التحتية 
 .تخفيض البطالة 
  .زيادة السيولة المالية للشركات واألفراد على حد سواء 

تعد البيئة االقتصادية العامة للمملكة من العوامل الرئيسية التي يتوقع أن تدعم نجاح مشروع تطوير المدينة 
ر فرص تطوير واستثمار إضافية في المملكة على وجه عام، وبالتالي يتوقع أن يترتب االقتصادية، والتي ستوف

  .عليها استثمار الشركة في مشاريع جديدة



 

    

  الشركة ٤

  مقدمة ١-٤

، هي شركة ")إعمار المدينة االقتصادية"أو " الشركة"يشار إليها فيما بعد بـ (إعمار المدينة االقتصادية 
 ربيع الثاني ١٥ بتاريخ ٦٠٩ ب قرار وزير التجارة والصناعة رقممساهمة سعودية تحت التأسيس بموج

  ).م٢٠٠٦ مايو ١٣ الموافق(هـ ١٤٢٧

   وخمسمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى اتثمانية مليار) ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ويبلغ رأس مال الشركة 
لسهم مدفوعة  رياالت لةعشر) ١٠(ثمانمائة وخمسون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

 مصدرة مقابل  ريال مليون١,٧٠٠ مليون ريال مصدرة مقابل حصص نقدية، و٤,٢٥٠منها ، القيمة بالكامل
  . تمثلت في نقل ملكية قطعة أرض إلى الشركة من شركة دايم الحديثة وهي أحد المؤسسينحصص عينية

تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية، سوف يتم 
  .وتعتبر الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها. إلعالن تأسيس الشركة

  هيكل ملكية الشركة ٢-٤

 وعدد من كبار المستثمرين من اإلمارات العربية )بصورة غير مباشرة ( إعماريشمل المساهمون المؤسسون
 وتعد هذه المرة األولى في تاريخ المملكة التي يشارك فيها القطاع الخاص .ة السعوديةالمتحدة والمملكة العربي

  :  وفيما يلي جدول يوضح هيكل ملكية الشركة قبل وبعد االكتتاب. في مشروع تطوير عقاري ضخم كهذا

  اديةإعمار المدينة االقتص ملكية هيكل: ١-٤ شكل 
  الحصص العينية  الحصص النقدية  النسبة  األسهم  المؤسسونالمساهمون 

  ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  -  %٢٠,٠٠ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات
  -  ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٩,٤١  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ميدل إيست رويال كابيتال المحدودة

  -  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٥,٨٨  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إعمار الشرق األوسط
  -  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٥,٨٨  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل إيست ستراتيجيك انفستمنتس المحدودةميد

  -  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٣,٥٣  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ميدل إيست بارتنرس المحدودة
  -  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٥,٨٨  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ميدل إيست هولدنجس المحدودة

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة 
    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٣,٥٣  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  توالعقارات وأعمال المقاوال

  -  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٢,٩٤  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة أديم العربية
  -  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %٢,٣٥ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة إسداء الحديثة إلدارة العقارات

    ١٥٩,٠٠٠,٠٠٠  %١,٨٧ ١٥,٩٠٠,٠٠٠  شركة روابي اآلفاق للمقاوالت
    ١٣٤,٠٠٠,٠٠٠  %١,٥٨ ١٣,٤٠٠,٠٠٠  مؤسسة الهدف للتجارة

  -  ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  %١,٢٩ ١١,٠٠٠,٠٠٠  محمد بن يوسف بن محمد ناغي
  -  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١,١٨ ١٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية

  -  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١,١٨ ١٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة العمران العالمية إلدارة العقارات
    ٧٩,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٩٤ ٧,٩٥٠,٠٠٠  شركة كوامل للتجارة والمقاوالت

  -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٥٩ ٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة قوافل العالمية القابضة
  -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٥٩ ٥,٠٠٠,٠٠٠  شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت
   ٤٥,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٥٣ ٤,٥٠٠,٠٠٠  شركة السماحة لألعمال التجارية

   ٤٢,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٥٠ ٤,٢٥٠,٠٠٠  شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت
   ١٠,٠٠٠,٠٠٠  %٠,١٢ ١,٠٠٠,٠٠٠  لليان للتجارة والمقاوالت المحدودةشركة ا

  - ٥,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٠٦ ٥٠٠,٠٠٠  شركة رؤيا العالمية للتنمية التجارية
   ٥,٠٠٠,٠٠٠  %٠,٠٦ ٥٠٠,٠٠٠  مؤسسة منوة نجد للتجارة

  - ٢,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٠٣ ٢٥٠,٠٠٠ شركة منافع الدولية
  - ٢,٥٠٠,٠٠٠  %٠,٠٣ ٢٥٠,٠٠٠ شركة مكاسب الدولية



  الشركة

    ٢١

  الحصص العينية  الحصص النقدية  النسبة  األسهم  المؤسسونالمساهمون 
   ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠  عبد الرحمن إبراهيم الرويتع
   ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠  عبد اإلله عبد الرحيم صباحي

   ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠ عبد اهللا محمد عبده يماني
   ١,٢٥٠,٠٠٠  %٠,٠١ ١٢٥,٠٠٠ عبد العزيز محمد عبده يماني

  ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٧٠,٠٠  ٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠  المساهمون المؤسسون–المجموع الجزئي 
  -  ٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  %٣٠,٠٠  ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠  المكتتبون–المجموع الجزئي
  ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ المجموع الكلي

  إعمار : المصدر

تملك حصصاً في إعمار المدينة كما يوضح الجدول التالي الملكية المباشرة وغير المباشرة للشركات التي 
  :االقتصادية والمذكورة في الجدول أعاله

  الشرآات التي تملك حصصًا في إعمار المدينة االقتصادية ملكية هيكل: ٢-٤ شكل 
 حصة االنتفاع المالك الغير مباشرين المالك المباشرون اسم الشركة

شركة حي السهول المرحلة األولى 
)٥٠(% 

 %)١٠٠(شركة إعمار للعقارات 
- 

 %)٢٠( الحديثة إلدارة العقارات شركة دايم

  شركة الينابيع المرحلة األولى
)٥٠(% 

 %)١٠٠(شركة إعمار للعقارات 
- 

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٥٠(شركة مشاريع المستقبل 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

 %)٩,٤١(ميدل إيست رويال كابيتال المحدودة 

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٥٠(شركة الرائد للتجارة العامة 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

إعمار شركة 
 %)١٠٠(للعقارات 

 )٥,٨٨(إعمار الشرق األوسط  - شركة مساهمة عامة %)٦١(شركة إعمار للعقارات 
شركة عبداللطيف ومحمد *  %)٣٩(شركة األولى للتطوير 

  %)٤٠(الفوزان للتنمية والتطوير 
  شركة المهيدب القابضة * 
)٤٠(%  

  عائض بن فرحان القحطاني * 
)٢٠(% - 

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٥٠(ريجنسي ريسورسز 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

 )٥,٨٨(يجيك انفستمنتس المحدودة ميدل إيست سترات

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٥٠(الوسيط ديفولوبمنت 
  %)٢٥(د أحمد إبراهيم محم* 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٤٩,٥(لمحة لالستثمار 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٤٩,٥(الخليج للتطوير 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

 %)٣,٥٣(ميدل إيست بارتنرس المحدودة 

إميريتس بروبيرتي هولدنجز ليمتد  
)١(% 

شركة مملوكة بأغلبيتها لشركة 
 - ار للعقاراتإعم



  الشركة

    ٢٢

 حصة االنتفاع المالك الغير مباشرين المالك المباشرون اسم الشركة

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٥٠(أدفانتج إنتربرايسيس 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

 %)٥,٨٨(ميدل إيست هولدنجس المحدودة 

  %)٢٥(إبراهيم محمد ثاني *  %)٥٠(الوسيط ديفولوبمنت 
  %)٢٥(أحمد إبراهيم محمد * 
  %)٢٥(عبداهللا سعيد الزعابي * 
 %)٢٥(محمد حسين الوحيدي * 

شركة إعمار 
 %)١٠٠(للعقارات 

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة 
 %)٣,٥٣(والعقارات وأعمال المقاوالت 

 - - شركة مساهمة عامة

  %)٢,٩٤(شركة أديم العربية  - شركة مساهمة عامة %)٨٠( مجموعة صافوال
  %)٩٠(مجموعة صافوال  %)٢٠(شركة األطر لمواد التغليف  

  شركة صافوال لزيوت الطعام 
)١٠(% - 

صاحب السمو الملكي األمير خالد 
  بن بندر بن سلطان آل سعود 

)٥٠(% - - 

 %)٢,٣٥(شركة إسداء الحديثة إلدارة العقارات 

صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
  بن بندر بن سلطان آل سعود 

)٥٠(% - - 
  صالح محمد عوض بن الدن 

)٨٠(% - - 
 %)١,٨٧(شركة روابي اآلفاق للمقاوالت 

 - - %)٢٠(محمد سالم علي اليافعي 
 - - %)١٠٠(منصور محمد فستق  %)١,٥٨(مؤسسة الهدف للتجارة 

الدن السعودية شركة مجموعة بن 
  ) بكر محمد بن الدن وإخوانه(
)٧٥(% - - 

 %)١,١٨(شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية 

 - - %)٢٥(شركة محمد بن الدن 
 %)١,١٨(شركة العمران العالمية إلدارة العقارات  - - %)٩٠(عبداهللا صالح كامل 

 - - %)١٠(عبداهللا محمد عبده يماني 
 %)٠,٩٤(شركة كوامل للتجارة والمقاوالت  - - %)٥٠(عمر محمد عبداهللا كامل 

  عبدالعزيز محمد عبده يماني 
)٥٠(% - - 

  شركة مسرة العالمية القابضة 
)٩٠(% 

شركة المعيار المبارك لالستثمار 
الصناعي والتجاري المحدودة 

  %)٨٠(القابضة 
  ماجد زيادالدين فضل كريم 

)٢٠(% - 

 %)٠,٥٩(شركة قوافل العالمية القابضة 

 - - %)١٠(ماجد زيادالدين فضل كريم 
شركة عسير للتجارة والسياحة 
والصناعة والزراعة والعقارات 

 - شركة مساهمة عامة %)٩٠(وأعمال المقاوالت 

 %)٠,٥٩(شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت 

 - - %)١٠(عبداهللا صالح كامل 
  مجموعة دلة البركة القابضة 

)٩٥(% - - 
 %)٠,٥٣(شركة السماحة لألعمال التجارية 

 - - %)٥(ل صالح كام
 %)٠,٥٠(شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت  - - %)٥٠(صالح كامل 

 - - %)٥٠(عبداهللا صالح كامل 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
  بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

)٩٠(% - - 
  وصان سلطان بن فهد بن راشد الخ

)٥(% - - 

 %)٠,١٢(شركة الليان للتجارة والمقاوالت المحدودة 

  مساعد عبداهللا عبدالعزيز السويلم 
)٥(% - - 
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 حصة االنتفاع المالك الغير مباشرين المالك المباشرون اسم الشركة

  وائل بن فؤاد بن عيسى جمجوم 
)٨٥(% - 

 %)٠,٠٦(شركة رؤيا العالمية للتنمية التجارية 

ديانا بنت إحسان بن محمد جميل 
 %)١٥(سجايني 

- 

  محمد يوسف ناغي 
)٩٠(%  

وائل بن فؤاد بن 
  عيسى جمجوم 

)١٠(% 
  نايف منصور سليمان الناصر  %)٠,٠٦(جد للتجارة مؤسسة منوة ن

)١٠٠(% - - 
  وائل بن فؤاد بن عيسى جمجوم 

)٦٧(% - 
 %)٠,٠٣(شركة منافع الدولية 

ديانا بنت إحسان بن محمد جميل 
 - %)٣٣(سجايني 

  محمد يوسف ناغي 
)٩٠(%  

وائل بن فؤاد بن 
  عيسى جمجوم 

)١٠(% 
  بن فؤاد بن عيسى جمجوم وائل 

)٦٧(% - 
 %)٠,٠٣(شركة مكاسب الدولية 

ديانا بنت إحسان بن محمد جميل 
 - %)٣٣(سجايني 

  محمد يوسف ناغي 
)٩٠(%  

وائل بن فؤاد بن 
  عيسى جمجوم 

)١٠(% 
  إعمار : المصدر

من إعمار المدينة االقتصادية % ٥٠,٦يتضح من الجدول أعاله، أن شركة إعمار للعقارات تمتلك حوالي 
 . من أسهم الشركة% ٥وباستثناء ذلك، اليملك أي مساهم آخر أكثر من . غير مباشرةبصورة مباشرة أو

 أي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقةملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا أو  ٣-٤
  ألسهم الشركة

  ملكية أسهم الشرآة: ٣-٤ شكل 
 الشركات الممثلة ٧ألسهمعدد ا المركز االسم

 دايم الحديثة، إعمار الشرق األوسط، - رئيس مجلس اإلدارة األستاذ محمد علي العبار
ميدل إيست رويال آابيتال المحدودة، 

ميدل إيست هولدنجس المحدودة، ميدل 
إيست بارتنرس المحدودة وميدل إيست 

 ستراتيجيك انفستمنتس المحدودة
جميع الشرآات الغير ممثلة من قبل  ١٤٫٢٥٠٫٠٠٠ نائب رئيس مجلس اإلدارة لاألستاذ عبداهللا صالح كام

األساتذة محمد العبار، أحمد جاوة، أحمد 
باناجه، محمد علي رضا، عبدالرحمن 

 الرويتع أو خالد الملحم
 دايم الحديثة، إعمار الشرق األوسط، - عضو مجلس إدارة األستاذ أحمد جاوه

لمحدودة، ميدل إيست رويال آابيتال ا
ميدل إيست هولدنجس المحدودة، ميدل 
إيست بارتنرس المحدودة وميدل إيست 

 ستراتيجيك انفستمنتس المحدودة
 دايم الحديثة، إعمار الشرق األوسط، - عضو مجلس إدارة األستاذ أحمد سليمان باناجه

ميدل إيست رويال آابيتال المحدودة، 
ميدل إيست هولدنجس المحدودة، ميدل 

ارتنرس المحدودة وميدل إيست إيست ب
 ستراتيجيك انفستمنتس المحدودة

                                                 
 الملكية في حال) ٢(، و أو أي من أقاربهم ألسهم الشرآة أعضاء مجلس اإلدارةفي حال الملكية الشخصية، ملكية ) ١( ويشمل ٧

أو أي من  أعضاء مجلس اإلدارة يسيطر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي من ألسهم الشرآةلشرآة، ملكية آيان قانوني 
أو % ٣٠ملكية ) أ( في هذا السياق، القدرة على التأثير على أفعال وقرارات أي شخص آخر عن طريق ’السيطرة‘ويعني بـ . أقاربهم

  .أو أآثر من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا% ٣٠الحق في تعيين ) ب( في شرآة، أو أآثر من حقوق التصويت
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 )تكملة(ملكية أسهم الشرآة 
 الشركات الممثلة عدد األسهم المركز االسم

 دايم الحديثة، إعمار الشرق األوسط، - عضو مجلس إدارة األستاذ محمد أحمد زينل علي رضا
ميدل إيست رويال آابيتال المحدودة، 

جس المحدودة، ميدل ميدل إيست هولدن
إيست بارتنرس المحدودة وميدل إيست 

 ستراتيجيك انفستمنتس المحدودة
جميع الشرآات الغير ممثلة من قبل  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة األستاذ محمد يوسف ناغي

األساتذة  محمد العبار، أحمد جاوة، أحمد 
باناجه، محمد علي رضا، عبدالرحمن 

 الرويتع أو خالد الملحم
جميع الشرآات الغير ممثلة من قبل  - عضو مجلس إدارة الدكتور عبد الرؤوف مناع

األساتذة محمد العبار، أحمد جاوة، أحمد 
باناجه، محمد علي رضا، عبدالرحمن 

 الرويتع أو خالد الملحم
 شرآة إسداء الحديثة ١٢٥٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 شرآة إسداء الحديثة - عضو مجلس إدارة د عبداهللا الملحمالمهندس خال
  إعمار : المصدر

  هدف الشركة ٤-٤

هدف هذه الشركة هو أن تصبح شركة عقارية رائدة في المملكة وأن تزاول أعمال التطوير واالستثمار في إن 
الخدمات المتعلقة محفظة متنوعة من األصول العقارية الرفيعة المستوى، وكذلك تقديم نطاق واسع وشامل من 

  . هذا والتنوي الشركة إجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاطها.باألراضي والعقارات

  دور الشركة في تطوير المدينة االقتصادية ٥-٤

 بكاملها، حيث قامت مدينة الملك عبد اهللا االقتصاديةوضع الخطة الرئيسية لتطوير تتحمل الشركة مسؤولية 
علماً  . المتوقعةقطاعات المدينةافة تستعرض كيفية تطوير كبتطوير خطة رئيسية إعمار المدينة االقتصادية 

تتوقع الشركة  وال .بعض الموافقات الحكوميةبانتظار هي قيد اإلنجاز واالستكمال و الرئيسية الخطةهذه أن ب
 خالل فترة حيث يتم تعديلها وتحسينهاالرئيسية ثابتة، بل هي خطة متغيرة بطبيعتها الخطة هذه تكون  أن

  .  الئم ظروف ومتطلبات المشروعيلبي وي  االقتصادية بماةينلمداتطوير 

إال أن الشركة تعتقد .  االقتصادية في هذه المرحلة المبكرةتقرر الشركة نظام أو مراحل تطوير المدينةكما لم 
 وبعض الخدمات  تطوير الميناءتتركز فيأهمية كبرى والتي يجب أن تحظى باألولية التطوير أن مراحل 
ويتبعها تطوير المرحلة األساسية من كل قطاعات المدينة االقتصادية والتي تشمل القطاعات  ،األساسية

وبذلك ستتمكن المدينة االقتصادية . لتجزئة والفنادق والترفيه والتعليماالصناعية والتجارية والسكنية وتجارة 
مالئم السكن م والتي يتوقع أن تشمل المتطلباتهر وتوفيرجال األعمال والشركات التجارية من اجتذاب 

 وبهذه الخطة تكون الشركة قد طورت. الخدمات الخاصة والمهنيةهم باإلضافة إلى توفير عدد من لموظفي
وتجدر اإلشارة إلى أن استراتيجية الشركة هذه هي قيد التطوير . لكل قطاع يتوسع بتوسع المدينة" حورام"

  .ييروبالتالي فهي عرضة للتغ

ي التي تم تخصيصها لتطوير قطاعات مختلفة ومتعددة االستخدامات في المدينة ضاراألتمتلك الشركة 
بما فيها القطاعات السكنية ) ٩-١-١(التي تم اإلفصاح عنها في الفقرة خالف تلك األراضي (االقتصادية 

وضمن . ن الخدمات األساسية للمدينةضافة إلى الفنادق والمدارس والعديد مباإلوالتجارية والتجزئة والصناعية 
األراضي الجاهزة إلى وبيع أجزاء معينة من المدينة لشركة تطوير قد تقرر اإطار استراتيجية الشركة، 

قد تقرر االحتفاظ بملكية األراضي الجاهزة وإدارة عملية التطوير بنفسها، أو /وأطراف ثالثة تقوم بتطويرها، 
تقرر الشركة بعد هذا ولم .  المدينةأجزاء مناستراتيجية لتطوير لفات أو قد تقرر الشركة إبرام تحا/و

  .  أو شراكات أو مشاريع مشتركةاستراتيجيةتحتفظ بملكيتها، أو التي ستبرم فيها أية تحالفات القطاعات التي س
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ولذلك ، مشاريع التطويرية التي تختار تعهدهابأعمال اإلنشاء لل الشركة تقوممن غير المحتمل أن كما أنه 
من أعمال اإلنشاء يتم اإلشراف على ، وسسوف تتعاقد مع شركات مقاوالت محلية وعالمية تتمتع بسمعة طيبة

الشركات اتفاقيات ملخص ل) "اتفاقيات التشييد"(الرجاء مراجعة قسم . يتم تعيينهم لهذا الغرضقبل استشاريين 
  . المقاولة والمقاولة من الباطن واتفاقيات االستشارات

  تطويرأعمالأي من بشأن مع أي شركة لم يتم التعاقد ف ،البنية التحتيةواستثناء بعض أعمال الطرق ب
  .  نشرة اإلصدار هذهالمشروع حتى تاريخ

فإنه من وعلى هذا األساس، . من غير المجدي بالنسبة للشركة التعهد بتطوير كامل المدينة بنفسهاكما أنه 
 تعاقدياً بتطوير هذه األراضي هممالزثالثة وإ الجاهزة إلى أطراف يضاأن تبيع الشركة قطع األرالمتوقع 

  . الرئيسية للمشروعتماشياً مع متطلبات الخطة 

 تطوير المدينةمن تعتمدها الشركة، فإن عائدات الشركة  سنتيجةً الستراتيجيات التطوير المختلفة التيو
  :من مصادر مختلفة بما فيهايتوقع تحقيقها  االقتصادية

   .الجاهزة يضايرادات مبيعات قطع األرإ 
  .المباني الجاهزةإيرادات مبيعات  
والميناء ومباني التجزئة الفنادق ) لكن لم يتم تحديدهاو(تشمل والتي قد  ملكية أصول من يةإيرادات تشغيل 
  .تحتيةالبنية الأصول المكاتب والعقارات الصناعية وو
 .بيع األصول من يةمال مكاسب رأس 
 .يةرسوم إدار 
 .عوائد من الخدمات األساسية، التبريد، واالتصاالت، إلخ 

  أعمال الشركة األخرى ٦-٤

تشمل أعمال الشركة أيضا جميع الخدمات الضرورية والخدمات األخرى التي قد تحتاجها خالل قيامها بدورها 
  : الرئيسي وهو إدارة وتطوير عناصر معينة من مشروع المدينة االقتصادية، والتي تشمل ما يلي

  .البناءمكتملة بيع وتسويق األراضي، بما في ذلك بيع وتسويق قطع أراضي فضاء وقطع  
  .تأجير األراضي المملوكة 
  .إدارة وصيانة األراضي 
  .االستثمار في األراضي 
  .  كتوفير الصيانة للمباني وخدمات الحراسة والتأجير وغيرهاإدارة التسهيالت العامة 
  .ارية أخرىتقديم خدمات األراضي وخدمات عق 

  



 

    

  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ٥

  أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون ١-٥

  :سيكون أعضاء مجلس إدارة الشركة عند تأسيسها على النحو التالي

 الصفة العمر الجنسية االسم
  المرشحرئيس مجلس اإلدارة  عاما٥٠ً إماراتي محمد على العباراألستاذ 
  المرشحرئيس مجلس اإلدارةنائب   عاما٤٠ً وديسع  عبد اهللا صالح كاملاألستاذ
 عضو مرشح  عاما٥٠ً سعودي هوا جأحمد جمال األستاذ
 عضو مرشح   عاما٦٠ً سعودي هجاحمد سليمان بانأ األستاذ
 عضو مرشح  عاما٦٣ً سعودي ا محمد أحمد على رضاألستاذ
 عضو مرشح  عاما٤٧ً سعودي يغ محمد يوسف نااألستاذ

 عضو مرشح  عاما٥٤ً سعودي لرؤوف محمد عبد اهللا مناع عبد اكتوردال
 عضو مرشح  عاما٤٩ً سعودي ع عبد الرحمن إبراهيم الرويتهندسمال
 عضو مرشح  عاما٥١ً سعودي مح المل عبداهللا خالدهندسمال

  .وفيما يلي بيان موجز عن السيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة المشار إليهم أعاله

   العبارعليحمد  ماألستاذ

هو مدير عام إدارة التنمية االقتصادية بحكومة دبي، وعضو المجلس التنفيذي لدبي، الذي األستاذ محمد العبار 
التي تبلغ حصة حكومة دبي  إعمار وهو رئيس مجلس إدارة شركة.  السريعة دبييرتبط ارتباطا مباشرا بتنمية

ا حاسما في تحويل البيئة العقارية لدبي إلى أكثر األسواق  عنصر األستاذ العبار يشكلو%. ٣٠فيها أكثر من 
وهو أيضا عضو مجلس إدارة هيئة األسهم والسلع في . العقارية في الشرق األوسط حداثة وحيوية ونشاطا

 حاصل على درجة البكالوريوس في المالية وإدارة األعمال من جامعة كما أنه. اإلمارات العربية المتحدة
  .ت المتحدةسياتل بالواليا

  األستاذ عبد اهللا صالح كامل

 ٣٠٠ هو الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة التي تشمل أكثر من عبد اهللا صالح كامل األستاذ
 دولة في مجاالت مختلفة تشمل الخدمات المصرفية والتمويلية، والخدمات المالية، ٤٠شركة في أكثر من 

 والتجارة، والسياحة، والفنادق، والخدمات الصحية، والمواصالت، والعقارات، واإلنشاء، واألغذية،
كما يشغل . واالتصاالت، واإلعالم، والصيانة التقنية والتشغيلية، والتعليم والتدريب، وترويج التجارة العالمية

منصب رئيس مجلس إدارة شركتي عسير وحلواني إخوان، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، وعضو 
قد درس وكما أنه عضو في هيئة الرؤساء الشباب، . إدارة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويقمجلس 

  . بالواليات المتحدةكاليفورنياجامعة االقتصاد ب

  وه جا جمالاألستاذ أحمد

األستاذ أحمد جاوه هو الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة ستارلنج القابضة المحدودة والمسجلة في جزر 
كما أنه . ي شركة مملوكة من قبل عائلة جاوه وذات استثمارات عالمية خاصة وصفقات مباشرةالكايمن، وه
جاوه، وهي مشروع مشترك بين شركة والت دزني وعائلة جاوه تقوم باالستثمار في منتجات - رئيس دزني

 المطبخ دزني المرخصة مثل األوراق والكتب وبرامج الحاسب اآللي والملتي ميديا واأللعاب واكسسوارات
واألثاث المنزلي والمنتجات الشخصية واالكترونية واأللعاب وأفالم الفيديو باللغة العربية واالنجليزية في 



  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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وهي شركة ) CTC(رئيس شركة المقاوالت والتجارة منصب  األستاذ أحمد جاوه يشغلكما . الشرق األوسط
كما أنه شغل سابقاً عضوية مجلس . وسطسعودية تم تأسيسها لالستثمار في دول مجلس التعاون والشرق األ

إدارة كل من نوفوبارك سويس هوتيل جروب وهي مجموعة متخصصة في مجال الفندقة، وميرابوليس وهي 
شركة تقوم ببناء مدن المالهي في فرنسا، وترايكون جروب وهي شركة أمريكية لتداول األوراق المالية، 

وهو حاصل على درجة . يع األفالم في الشرق األوسطوستاليون هوم فيديو المحدودة وهي شركة لتوز
 كما تم . بالواليات المتحدةان فرانسسكومن جامعة سوماجستير إدارة األعمال البكالوريوس في إدارة األعمال 

بالمنتدى االقتصادي العالمي في ) Global Leaders for Tomorrow(ترشيحه كأحد قائدي الغد العالميين 
  .وس، سويسرام بداف١٩٩٦فبراير 

  هجااألستاذ أحمد سليمان بان

 سنة في العمل في إدارة الخدمات المالية ٣٠ على مدى أكثر من هجايمتد التاريخ المهني للسيد أحمد بان
 في مجموعة مختلفة ومتنوعة من األعمال التي يمتد  الخاصة والعامة المساهمة ذلكواالستثمارات، بما في

وهو في الوقت الحالي عضو . ية وأعمال الشحن والصناعة وتجارة التجزئةنطاقها ليشمل األعمال العقار
مجلس إدارة اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس إدارة لجنة التدقيق بالبنك السعودي البريطاني، وعضو لجنة 

وهو أيضا يشغل مناصب عليا . شركة التنمية االقتصادية السعودية، وكذلك عضو مجلس مدينة جدهبالتدقيق 
  عضو المنتدب لشركة ألوبكو الو ى ، منها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحريأخر

)ALUPCO (وهو حاصل على درجة . وكبير المسئولين التنفيذيين عن التشغيل بشركة العليان للخدمات المالية
  .البكالوريوس في الرياضيات واالقتصاد من جامعة كنت بكانتربيري بإنجلترا

  األستاذ محمد أحمد زينل على رضا

 هو رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات السعودية، تشمل شركة زينل للصناعات المحدودة وشركة آمي
والشركة السعودية للصناعات المحدودة وشركة تمليك المحدودة وشركة كنداسه ) AMI( السعودية المحدودة

لمملكة في اوهو أيضا عضو مجلس الشورى . نة المحدودةلخدمات المياه والشركة السعودية للتشغيل والصيا
العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة عدد من المؤسسات المختلفة، تشمل الصندوق السعودي للتنمية وغرفة 

وهو . دالتجارة والصناعة بجده ومجلس مدينة جده ومؤسسة إبصار ومستشفيات ومراكز المغربي وبنك البال
نيويورك بوالية كورنيل جامعة ستير ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من حاصل على درجة الماج

  .بالواليات المتحدة 

  األستاذ محمد يوسف ناغي

إن األستاذ محمد يوسف ناغي هو رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الناغي التي تشمل 
 هايونداي للسيارات والمراكب التجارية ، ومحمد يوسف ناغي )BMW(محمد يوسف ناغي للسيارات 

)HYUNDI & KIA Motors( وشركة حافل للمواصالت، ويوسف ناغي المتحدة لاللكترونيات، والذوق ،
  لصناعة األغذية، وشركة عمرة جمجوم، وشركة المراكب السريعة العالمية بمصر 

)International Fast Ferries Egypt .(صل الفخري لجمهورية كوريا، وهو كما أن األستاذ محمد هو القن
عضو فعال في الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة، وعضو في الهيئة العليا للحج والعمرة والسياحة 

   .قد درس االقتصاد في بريطانيا في جامعة أبيندونجو. بالمملكة

  الدكتور عبد الرؤوف محمد عبد اهللا مناع 

تدب بمجموعة صافوال، وهي أحد كبرى الشركات الصناعية الدكتور عبدالرؤوف مناع هو العضو المن
وتقوم مجموعة صافوال بإمداد المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بزيوت الطعام، . بالمملكة

كما تمتلك المجموعة أكبر . للمطاعم) fast food(والسكر، ومنتجات األلبان الطازجة، والمأكوالت السريعة 
وقد تدرج الدكتور ). سوبرماركت بندة والعزيزية(لتجزئة للمأكوالت في الشرق األوسط سلسلة من شبكات ا

وقبل التحاقه بمجموعة صافوال، . عبد الرؤوف في عدة وظائف بمجموعة صافوال قبل توليه منصبه الحالي
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 بجامعة الملك شغل الدكتور عبد الرؤوف عددا من المناصب األكاديمية واإلدارية مثل نائب عميد كلية الهندسة
عبدالعزيز بالمملكة، رئيس قسم اإلنتاج وتصميم األنظمة الميكانيكية بكلية الهندسة، ومساعد المراقب العام 

كما عمل كمهندس خريج ببكتل كوربوريشن . بمركز اللغة االنجليزية، ونائب مدير التدريب بكلية الهندسة
ل الدكتور عبد الرؤوف عضوية عدد من المجالس ويشغ. بسان فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية

واللجان مثل العضو المنتدب بصافوال سايم مصر، رئيس مجلس إدارة صافوال المغرب وصافوال السودان 
كما أنه عضو بمجلس إدارة . وصافوال كازخستان وصافوال األردن، وعضو مجلس إدارة صافوال إيران

، وعضو )كلية الهندسة(وعضو في مجلس جامعة الملك عبدالعزيز المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
بجامعة الملك ) كلية الهندسة(بمجلس عالقات الطالب بجامعة الملك عبدالعزيز، ورئيس معدات المعامل 

 العلوم في الهندسة من جامعة كاليفورنيا بيركلي بالواليات وهو حاصل على درجة ماجستير. عبدالعزيز
  .الواليات المتحدة جامعة واشنطن بسياتل، من دكتوراة ال ودرجة المتحدة

  المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

كما أنه رئيس . لمجموعة دلة البركة) لشؤون الشركة(المهندس عبدالرحمن الرويتع هو مساعد المدير التنفيذي 
بتونس، وشركة البحيرة الشركة التونسية العالمية للمعارض اإلسالمية بتونس، وشركة البركة للعقارات 

ويتمتع المهندس عبد الرحمن بعضوية . كما يشغل منصب مدير عام شركة فاست رستورانتس بأسبانيا. بتونس
وهو عضو . بعض اللجان التنفيذية في شركة دلة البركة القابضة والمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 لألبحاث والتسويق، ومجموعة الطيار، وشركة مجلس إدارة في كل من شركة عسير، والمجموعة السعودية
وهو عضو مجلس مديرين في كل من شركة حلواني إخوان، وشركة سماحة . دلة البركة القابضة بالبحرين

 في الهندسة الصناعية من جامعة ماجستيرالوهو حاصل على درجة . للتجارة، وشركة دارين للسفر والسياحة
   .لواليات المتحدة ا-ساوث كاليفورنيا بلوس أنجيلوس 

  م ح المل عبداهللا خالدالمهندس

كما سبق أن شغل منصب رئيس شركة االتصاالت .  خالد الملحم هو عضو مجلس إدارة شركة عسيرالمهندس
وسبق أن عمل . السعودية وقبلها شغل منصب نائب الرئيس للشئون المالية بشركة االتصاالت السعودية

ذي لشركة المراعي، باإلضافة إلى عدد من المناصب في البنك السعودي األستاذ خالد الملحم كرئيس تنفي
 مثل مدير حسابات، ومدير أول لقطاع الفروع، ومدير عام المنطقة، ومدير عام مجموعة البريطاني

كما كان موظف الصيانة والعمليات بمطار الظهران الدولي ومركز طيران الملك . االستثمارات المصرفية
 عضو مجلس إدارة في كل من البنك السعودي البريطاني، والتعاونية للتأمين واتش اس بي وهو. عبدالعزيز

البكالوريوس في كل من الهندسة وهو حاصل على ). بنك استثماري تحت التأسيس(سي السعودية المحدودة 
   . الواليات المتحدة-الكهربائية واإلدارة الهندسية من جامعة إيفانسفيل بوالية إنديانا

  ارة الشركةإد ٢-٥

تم تعيين المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم كرئيس تنفيذي لشركة إعمار المدينة االقتصادية، ويمتد التاريخ 
 عاماً عمل خاللها في شركات رائدة محلياً وعالمياً مثل شركة عبد ١٥المهني للمهندس نضال ألكثر من 

المهندس نضال معظم تاريخه وقد أمضى ).  بروكتر أند قامبل(اللطيف جميل و شركة المنتجات الحديثة 
المهني في بروكتر أند قامبل حيث عمل بها في عدة أقسام وقطاعات وحقق نتائج متميزة مكنته من التقدم في 

المهندس نضال حاصل على . الشركة إلى أن وصل إلى منصب مديرعام الشركة في المملكة العربية السعودية
م ويبلغ من العمر ١٩٩١امعة الملك عبد العزيز بجدة في عام درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من ج

 . عاما٣٧ً

 في المراحل األولى خدمات إعمار المدينة االقتصاديةسوف تستخدم ة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، باإلضاف
 في  لمساعدة مجلس اإلدارة– من بينهم العاملون في إعمار –استشاريين ومستشارين مؤهلين تأهيالً مناسباً 

تصريف األعمال اليومية للشركة والتي تتراوح بين المساعدة في تصميم المشروع وأعمال التطوير واإلدارة، 
  .وتقديم خدمات السكرتارية والمحاسبة وتقنية المعلومات والشئون المالية وخدمات المساندة
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 من خالل اتفاقيات -ها  سواء من قبل جهات أخرى أو من قبل إعمار أو غير–وسيكون تقديم تلك الخدمات 
  .توضع على أساس شروط تجارية ويتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة

وفي حال استخدام خدمات مقدمة من قبل موظفي إعمار أو أي من شركاتها التابعة، فإن هذه الخدمات سيتم 
تلفة أو في مشاريعها تقديمها بنفس مستويات المهارة والدقة والحذر التي تستخدمها إعمار في نشاطاتها المخ

  .المشابهة داخل المملكة أو خارجها

وباإلضافة إلى استخدام خدمات االستشاريين المتخصصين، فسوف تقوم الشركة بتوظيف موظفين متفرغين 
ويشمل ذلك توظيف أفراد لشغل مناصب اإلدارة العليا وفي عمليات . للعمل فيها على حسب ما تتطلبه أعمالها

  . المساندة في كل جوانب عمليات الشركةالتشغيل والخدمات

  :ويوضح الشكل التالي الهيكل اإلداري المتوقع للشركة

  الهيكل اإلداري المتوقع للشرآة: ١-٥ شكل 

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس 
اإلدارة لجنة المكافئات لجنة المراجعة اللجنة االستثمارية

وإدارة المخاطر اللجنة التنفيذية

المراجعة الداخلية

مدير المشاريع 
والتطوير

مدير المبيعات 
والتسويق

مدير الموارد 
المدير الماليالبشرية واإلدارية مدير الخدمات 

المشترآة

تقنية المعلومات

الخدمات القانونية 
والتأمينية

المشتريات والعقود

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس 
اإلدارة لجنة المكافئات لجنة المراجعة اللجنة االستثمارية

وإدارة المخاطر اللجنة التنفيذية

المراجعة الداخلية

مدير المشاريع 
والتطوير

مدير المبيعات 
والتسويق

مدير الموارد 
المدير الماليالبشرية واإلدارية مدير الخدمات 

المشترآة

تقنية المعلومات

الخدمات القانونية 
والتأمينية

المشتريات والعقود

  

 إعمار : المصدر

  عقود خدمات أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ٣-٥

فيذي عقداً غير محدد المدة مع إعمار ويوضح العقد شروط خدماته ومكافآته، وسوف يتم أبرم الرئيس التن
  .تحويل هذا العقد باسم إعمار المدينة االقتصادية بعد تأسيسها

 .وفيما عدا ماذكر أعاله، اليوجد حالياً أي عقود عمل موقعة مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة
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    ٣٠

   اإلدارةعضاء مجلس من أقرار إ ٤-٥

  :قر أعضاء مجلس اإلدارة بالتاليي

 .بأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس 
بإستثناء ما ذكر في نشرة اإلصدارهذه فإنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة  

  . أدوات دينهاأو مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة
ء ما ذكر في موضع آخر في نشرة اإلصدارهذه فإنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي بإستثنا 

طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول سواء محررة أو غير محررة 
كتابة أو عقود أو ترتيبات مزمع إبرامها لها تأثير كبير على أعمال الشركة في وقت إصدار نشرة 

 .الصدار ا

الرئيس   التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أوواألنظمةإن نظام الشركة األساسي 
ت تمنح آمكاف قتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت علىاالتنفيذي حق التصويت على عقد أو 

 .قتراض من الشركةااللهم أو حق 

  



 

    

  الجودة والسالمة وإدارة البيئة ٦

  رة الجودة إدا ١-٦

يعد التزام الشركة بأفضل المعايير المهنية المتعلقة بإدارة الجودة من أحد أهم جوانب أنشطة التطوير التي 
جودة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من عمل الشركة اليومي ونشاطاتها إدارة الأن  بعلماً. تعهدت بها الشركة

مارساتها وفي خطة تطوير المدينة االقتصادية، وكذلك ، ويبدو ذلك جليا في سياسة الشركة العامة وماالعتيادية
   . في تأسيس فريق عمل متفاني وفريق لخدمة العمالء لتضمن الشركة تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة

  إدارة الصحة والسالمة  ٢-٦

لخطط  أفضل ا إعمار المدينة االقتصاديةستعتمدحيث  ،سالمة موظفيهاصحة وب  تاماً التزاماًالشركةتلتزم 
معايير لها يمقاولواعتماد  تطبيقالشركة بضمان كما ستلتزم . التنفيذية بشأن الصحة المهنية وإجراءات السالمة

 .  في مشاريع الشركةهمأثناء عملالمقبولة عالميا الصحة والسالمة 

  إدارة البيئة  ٣-٦

زم الشركة ممارسة نشاطاتها كما تعت. تلتزم الشركة بتطوير المدينة االقتصادية بشكل ال يضر بسالمة البيئة
 وااللتزام بنظم وقواعد سالمة البيئة والخطط المختلفة بما يتماشى مع معايير سالمة البيئة المقبولة عالمياً

وستقوم الشركة بتعيين استشاريين مستقلين مختصين في مجال الدراسات البيئية . اإلرشادية الخاصة بالمملكة
  .موظفي إدارة سالمة البيئة لتقديم توصيات حول تطوير المدينة االقتصاديةومؤثراتها، باإلضافة إلى تعيين 

 لمدينةبا الصناعي فمن الجدير بالذكر أن القطاع، ةالصناعيالشركات  جذب واستقطاب  تعتزمالشركةوألن 
 . البيئةسالمة  على اًخطرشكل  ال ت والتيخفيفةالصناعات ستغلب عليه ال االقتصادية

  

  

  

  



 

    

  القانونيةالمعلومات  ٧

 صكوك الملكية ١-٧

 مليون متر ٣٧قدمت شركة دايم الحديثة مساهمة عينية في الشركة على شكل قطعة أرض تبلغ مساحتها 
مربع تقريبا ممثلة في صكوك الملكية التالية والمسجلة حاليا باسم شركة دايم الحديثة، وسيتم نقلها إلى اسم 

جمالية التي تنوي الشركة البدء بإقامة المشروع عليها وباإلضافة إلى األرض اإل. الشركة بعد تأسيسها
، تجري الشركة حالياً مفاوضات لشراء قطع أراضي ) مليون كيلومتر مربع٥٥والبالغة مساحتها حوالي (

  .أخرى ستحتاج إليها في المشروع

  صكوك الملكية: ١-٧ شكل 
  ألرض المساحة الكلية ل

 بالمتر المربع 
  رقم قطعة   المنطقة 

 األرض
   صكرقم  تاريخه 

 الملكية 
 ١١٩ هـ ٢٩/١٠/١٤٢١ ١٣  غ راب ٩٩٠,٠٠٠
 ١١٣ هـ ٢٧/١٠/١٤٢١ ٢٧ غراب ٢,٠٠٠,٠٠٠
 ١١٢ هـ ٢٧/١٠/١٤٢١ ٢٥ غراب ٢,٠٠٠,٠٠٠
 ١١١ هـ ٢٧/١٠/١٤٢١ ٢٣ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٩ هـ ١٦/١٠/١٤٢١ ٢١ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٨ هـ ٢٦/١٠/١٤٢١ ١٩ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٧ هـ ٢٦/١٠/١٤٢١ ١٧ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٦ هـ ٢٥/١٠/١٤٢١ ١٥ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٥ هـ ٢٥/١٠/١٤٢١ ١١ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٤ هـ ٢٥/١٠/١٤٢١ ٩ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٣ هـ ٢٢/١٠/١٤٢١ ٥ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٢ هـ ٢٢/١٠/١٤٢١ ٧ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠١ هـ ٢٢/١٠/١٤٢١ ٣ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٠٠ هـ ٢٢/١٠/١٤٢١ ١ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٤١ هـ ١١/١١/١٤٢١ ٣٦ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٤٠ هـ ١١/١١/١٤٢١ ٣٤ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٩ هـ ١١/١١/١٤٢١ ٣٢ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٨ هـ ١١/١١/١٤٢١ ٣٠ غراب ٢,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٧ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ٢٨ غراب ٢,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٦ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ٢٦ غراب ٢,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٥ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ٢٤ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٤ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ٢٢ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٣ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ٢٠ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٢ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ١٨ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣١ هـ ١٠/١١/١٤٢١ ١٦ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٣٠ هـ ٩/١١/١٤٢١ ١٤ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٢٩ هـ ٩/١١/١٤٢١ ١٢ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٢٦ هـ ٩/١١/١٤٢١ ٦ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٢٨ هـ ٩/١١/١٤٢١ ١٠ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٢٧ هـ ٩/١١/١٤٢١ ٨ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٢٥ هـ ٩/١١/١٤٢١ ٤ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١٢٤ هـ ٩/١١/١٤٢١ ٢ غراب ١,٠٠٠,٠٠٠
  المجموع    ٣٦,٩٩٠,٠٠٠

  إعمار : المصدر
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   الهيئة العامة لالستثمارفاقية ات ٢-٧

في الستثمار العامة لهيئة الاتفاقية مع ") إعمار. ("ع.م. شركة إعمار للعقارات شأبرمت م،٢٠٠٥في نوفمبر 
تسهيل تطوير معينة ل على اتخاذ إجراءات  وافقت بموجبها الهيئة العامة لالستثمارالمملكة العربية السعودية

 "). المدينة("االقتصادية مشروع مدينة الملك عبد اهللا 

العقار الذي سيتم إنشاء اسم بأن  أيضا على اإلعالن بموجب هذه االتفاقيةوتوافق الهيئة العامة لالستثمار 
  :  بما يليوتتعهد، "الملك عبداهللا اإلقتصاديةمدينة "سيكون ") العقار("المدينة عليه 

   .في المدينة تقام تياألجنبية الالمؤسسات ذات الملكية تسهيل تسجيل كافة   ) أ(

 ملكية األرض باسم الشركات األجنبية التي يتم تأسيسها في المدينة وبذل صكوكتسهيل تسجيل جميع   ) ب(
  . عدم تطبيق ضرائب على نقل ملكية األرضاستمرار أفضل الجهود لدعم 

لة في  في المدينة من قبل المواطنين والشركات المسجالمشاركة في الملكية للمشاريع المقامةتسهيل   ) ت(
 . بلدان من غير دول مجلس التعاون الخليجي

تسهيل إصدار التراخيص الستعمال األرض ألغراض صناعية بما في ذلك المستودعات وتوزيع   ) ث(
 .المرافق الصناعية ضمن المدينة

 رالهيئة العامة لالستثما، توافق وائحه التنفيذية االستثمار األجنبي المطبق ولنظامحسب الحد الذي يسمح به بو
  :على ما يلي

، )KAECالمشار إليها اآلن بـ ( ،"الرئيسية التطويرية للخطة الشروط العامة"تسهيل المصادقة على   ) أ(
المقدمة من إعمار بعين ، على أن تأخذ الشروط العامة إعمارشركة المقدمة من المتعلقة بالمدينة و

 .ئدة في المملكة العربية السعوديةالسانظمة  واألاعالميواإلجراءات المتبعة االعتبار أفضل المعايير 

المساعدة في الحصول على الموافقات بشأن األمور البيئية حول أي تعديالت في الواجهات البحرية   ) ب(
 .  الخفيفةاتأو الجزيرة والموافقات بشأن مشاريع تطوير الصناع

و قدرة إعمار أإعمار بدء  تسهيل ،حال استالم الموافقة الحكومية المبدئية بشأن الخطة الرئيسية  ) ت(
كل مرحلة من مراحل المشروع تتطلب أن لبدء في أعمال اإلنشاء على أساس المدينة االقتصادية على ا
والتي ستساعد الهيئة  ( الحكومية المعنية والجهات التطويرية المختصةاتموافقة رسمية من الوزار

 . )العامة لالستثمار في تسهيل الحصول على موافقتها

العاملين مع الالزمة لإلسكان والورش المناسبة والنشاطات المشابهة للمقاولين تسهيل التصاريح   ) ث(
 .في موقع المدينةإعمار المدينة االقتصادية إعمار أو 

  اتفاقية اإلدارة  ٣-٧

خدمات إدارية بعد تأسيس الشركة،  اتفاقية أو من ترشحه إبرام/و. ع.م.إعمار للعقارات شتنوي الشركة و
 ٣للشركة لمدة على تقديم خدمات إدارية أو من ترشحه /و. ع.م.عمار للعقارات شإبموجبها توافق والتي 

 . سنوات قابلة للتجديد لفترة أو فترات مماثلة حسبما يقرره مجلس إدارة الشركة

 إعداد الخطة تنسيقبما فيها (خدمات تطوير أن تقدم للشركة توافق إعمار على  لالتفاقية المقترحة، ووفقاً
بما فيها المحاسبة (تخص الشركة  داخليةوخدمات ) وإدارة اإلنشاءوإدارة التطوير ارة التصميم الرئيسية وإد

والخدمات األخرى ) والتمويل والموارد البشرية وتقنية المعلومات والدعم القانوني وخدمات االستشارات
، وذلك )عيراب تمويل المشبما فيها التسويق واالستشارات اإلستراتيجية والخدمات اإلدارية وترتي(المختلفة 
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تحدد حسب سعر متفق عليه (المعنية التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات عادل تسديد أتعاب تقيام الشركة بلقاء 
مضافا ) للساعة الواحدة وبعد األخذ في االعتبار تكلفة األطراف الثالثة التي تتكبدها إعمار في تقديم الخدمات

 .%١٠ بنسبةهامش إليها 

في أو  يوما ٩٠إخطار خطي مسبق مدته موجب  بينطرفمن المن قبل أي المقترحة  هذه االتفاقية هاءإنن كيم
تسوية مع إبرامه التصفية أو في  ينطرفحد الأدخول  أو ينطرفحد التزامات أل المخالفة جسيمة حصول ةحال

  . لديهة اإلدارسلطة  أو تغير ينطرفحد الأصول أمن دائنيه أو تعيين حارس قضائي على أي 

   اتفاقية التأجير ٤-٧

   الرياض–اتفاقية تأجير مرآز المبيعات  ١- ٤-٧

بخـصوص ثالثـة    ) المـؤجر (أبرمت إعمار الشرق األوسط اتفاقية تأجير مع محمـد سعد العجالن وأوالده            
في مركز اركايد الكائن على طريق الملك فهد والتـي سـيتم اسـتخدامها              ) ١٤ و ١٣،  ١٢أرقامها  (معارض  

دينة الملك عبد اهللا االقتصادية، وسوف يتم تحويل اتفاقية اإليجـار باسـم إعمـار المدينـة             كمركز مبيعات لم  
  . االقتصادية بعد تأسيسها

هــ  ٣٠/٣/١٤٢٩وحتـى   ) م٢٩/٤/٢٠٠٦الموافـق   (هـ  ١/٤/١٤٢٧تبلغ مدة اإليجار عامين هجريين من       
يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته في      ، وهي قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم          )م٤/٥/٢٠٠٨الموافق  (

وإذا لم يفتح المستأجر مركز المبيعات خالل       . عدم التجديد قبل شهر على األقل من موعد انتهاء الفترة المعنية          
 شهور من تاريخ بدء عقد اإليجار، يكون للمؤجر الحق في إنهاء اتفاقية اإليجار دون حاجـة ألي دعـوى                    ٦

  .قضائية

 ريال سعودي تدفع عند توقيع االتفاقية للسنة األولى، وفي بداية كل ١,٢٢٠,٠٠٠مستأجر يبلغ إيجار العقار ال
 يومـاً من تاريخ االستحقاق، يكون للمؤجر الحق في ٣٠وإذا لم يدفع المستأجر اإليجار خالل . سنة الحقة

  . إنهاء االتفاقية دون حاجة ألي دعوى قضائية

والمحافظة على كافة المواد التي )  ريال سعودي سنويا٣,٠٠٠ً(المياه يتعهد المستأجر بدفع تكاليف الكهرباء و
كما يتعهد المستأجر بمراعاة . يستلمها وإصالح المبنى بعد استخدامه والقيام بجميع أعمال التصميم الالزمة

  . جميع أنظمة السالمة والتأمين على المباني المستأجرة ضد األضرار

  .بل نهاية االتفاقية، يتوجب عليه أن يدفع اإليجار حتى نهاية فترة االتفاقيةفي حالة إخالء المستأجر للمقر ق

  اتفاقية ترخيص العالمة التجارية ٥-٧

مدينة الملك عبداهللا " مباحثات مع الهيئة العامة لالستثمار حول تسجيل العالمة التجارية تُجري الشركة حالياً
تسجل الهيئة العامة لالستثمار هذه العالمة التجارية ومن ومن المتوقع نتيجة لهذه المباحثات أن ". االقتصادية

ثم تبرم مع الشركة اتفاقية منفصلة بخصوص ترخيص العالمة التجارية والتي ستحصل الشركة بموجبها على 
وبخالف ذلك، التمتلك الشركة أي عالمة . حقوق حصرية وغير محدودة باستعمال العالمة التجارية مجانا

 .كية فكرية أو أصول غير ملموسةتجارية أو حقوق مل

 اتفاقيات االستشارة ٦-٧

   الصيغة النموذجية التفاقية االستشارة  ١- ٦-٧

الملخص التالي هو لصيغة نموذجية عامة التفاقية تستخدمها إعمار حاليا والتي من المتوقع أن تعتمدها 
  .  هذه الصيغة النموذجيةالشركة، علما بأن شروط االتفاقية الموقعة فعليا يمكن أن تختلف بصورة جوهرية عن



  القانونيةالمعلومات 

    ٣٥

يتعهد االستشاري بموجب الصيغة النموذجية لالتفاقية بأن يقدم إلعمار المدينة االقتصادية، بصفتها صاحب 
  . العمل، سلسلة واسعة من الخدمات االستشارية بخصوص مشروع محدد

مرحلة (معينة حسب مراحل محددة ") المشروع("يكون االستشاري مسؤوالً عن تنفيذ المشروع المحدد 
الدراسة التمهيدية، مرحلة تصميم الفكرة الرئيسية، مرحلة التصميم التخطيطي، مرحلة التصميم المفصل، 

كما يتعين عليه تقديم ). مرحلة العطاء، المشروع ومستندات التشييد، ومرحلة التشييد واإلشراف على المشروع
بما في ذلك تأدية دور المهندس بموجب عقود (يد تصاميم شاملة ومستندات وخدمات إشراف على أعمال التشي

  .لهذا الغرض) اإلنشاء ذات الصلة

  تقديم الخدمات

تشمل االلتزامات المحددة الخاصة باالستشاري بموجب االتفاقية تقديم تقارير دورية عن سير األعمال إلى 
ع وضمان استيفاء صاحب العمل والحصول على كافة الموافقات والتصاريح الالزمة فيما يخص المشرو

وهناك خدمات معينة يتم استثناؤها . تصميم المشروع لجميع الشروط التي تطلبها كافة السلطات والدوائر
  . صراحة من مسؤوليات االستشاري مثل خدمات حساب الكميات

اءة ويتعين على االستشاري تنفيذ الخدمات في المواعيد وضمن الفترات المحددة في االتفاقية وتأديتها بكف
كما يتعين عليه االستعانة باألفراد المناسبين . وحرص وعناية تامة طبقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا

  .والمؤهلين لهـذا الغرض

ويحق لصاحب العمل تغيير الخدمات الواجب تقديمها من قبل االستشاري مع تعديل مكافأة االستشاري والفترة 
  . الخدمات تبعا لذلكالزمنية الالزمة إلنجاز تلك 

  مسؤولية االستشاري

تنص االتفاقية على أن االستشاري يبقى مسؤوال ويعوض صاحب العمل لفترة عشر سنوات من تنفيذ الخدمات 
كما يتعين عليه تعويض صاحب العمل عن . نظير أي إهمال أو خطأ أو تقصير أو قصور في األداء من جانبه

لتزامات، الناشئة عن أي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية الناجمة عن أداء وضد كافة المطالبات، الخسائر، اال
الخدمات أو اإلصابة الجسدية أو الوفاة التي قد يتعرض لها أي شخص أو الخسارة التي قد تلحق بأي ممتلكات 

  . بسبب أي إهمال أو قصور من جانب االستشاري

  األتعاب االستشارية 

 يجوز لالستشاري إما الحصول على أتعاب كمبلغ مقطوع ومحدد، أتعاب يتم تنص صيغة االتفاقية على أنه
احتسابها على أساس نسبة مئوية محددة، أو أتعاب يتم احتسابها على أساس الوقت وفقـاً للمعدالت المحددة 

  .للمكافأة المقررة ألداء الخدمات المعنية

ري الحصول على تعويض عن مصروفات نثرية باإلضافة إلى األتعاب المشار إليـها أعاله، يحق لالستشا
  ).بما فيها مصروفات السفر واإلقامة(معينة يتكبدها 

وبموجب االتفاقية أيضـاً، يتعين على االستشاري الحصول على مجموعة شاملة من بوالص التأميـن 
امة وتأمين شامل بالصيغة المقبولة لصاحب العمل، واالحتفاظ بتلك البوالص، بما فيها تأميـن المسؤولية الع

ضد كافة المخاطر بشـأن التلف أو الخسارة أو الضرر المادي للمعدات أو الممتلكات األخرى بالموقع، 
 أداءبشـأن  التعويضات المهنية تأميـن وكذلـك صاحب العمل، مسؤولية تأميـنوتعويضات العمال، 

   .الباطنمن  نمقاوليوال العاملين ألفراداأي من  بشـأن وكذلـكالخدمات من قبل االستشاري 
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  :اإلنهــاء

االتفاقية بأثر فوري كما  ينهيأن لالستشاري  موجه خطييجوز لصاحب العمل في أي وقت وبموجب إخطار 
حينما يرتكب االستشاري  في إنهاء االتفاقية وقا محددةحقصاحب العمل كما يملك  . مناسباالعملصاحب يراه 

في حالة تعيين  أو خضوعه للتصفية أوه إعسار أوه إفالس في حالة أو) وال يتم عالجه( انتهاك لالتفاقية يأ
  .لهأصو كافة أوحارس قضائي على أي من 

  االتفاقيات االستشارية األخرى ٢- ٦-٧

في ترتيبات استشارية فيما يتعلق بتطوير العديد من . ع.م.كما في تاريخ هذه النشرة، دخلت إعمار العقارية ش
   :يما يلي ملخصاً بتلك الترتيباتوف.  الرئيسيةةبالخطالعناصر 

  خدمات التصميم األولي للمخطط الرئيسي 

دبليو ايه تي ("ع وويمبرلي اليسون تانج آند جوو .م.م وقعت إعمار العقارية ش٢٠٠٥ ديسمبر ١٥بتاريخ 
على تقديم خدماتها للتصميم العام للمخطط الرئيسي " دبليو ايه تي جي"خطاب قبول وافقت بموجبه ") جي
  . ألولي مقابل مبلغ مقطوعا

وقد انتهى تاريخ إكمال الخطة الرئيسية األولية ويتم اآلن تمديد االتفاق مع دبليو إيه تي جي لغرض الحصول 
ومع أن . على مخطط رئيسي أكثر تفصيال للمكونات الرئيسة للمدينة حيث يجري حاليا مناقشة االتفاق المجدد

  .  أنه لم يتم توقيع أية مستندات تعاقدية رسمية حتى اآلنالعمل في المهمة يسير بشكل جيد، إال

من المقرر أن تخضع شروط الترتيب الجديد إلى اتفاقية رسمية على أساس صيغة شروط إعمار النموذجية 
  . من هذه النشرة٧-٧المعتمدة لالتفاقية االستشارية والملخصة في المادة 

  ة والتجارية والصناعية مفهوم خدمات التصميم األولي للمشاريع السكني

خطاب قبول ") بارسونز("م وقعت إعمار وشركة بارسونز انترناشيونال ليمتد ٢٠٠٥ سبتمبر ١٩بتاريخ 
على تقديم خدماتها لتصميم خدمات مرافق عامة وبنية تحتية والميناء وبعض " بارسونز"وافقت بموجبه 

  . المناطق الصناعية للمدينة مقابل مبلغ مقطوع

م وتم تمديد الموعد لغرض الحصول على مخطط رئيسي ٢٠٠٥ نوفمبر ٣٠خ إنجاز تلك الخدمات وكان تاري
ومع أن العمل في المهمة . أكثر تفصيال للمكونات الرئيسة للمدينة حيث يجري حاليا مناقشة االتفاق المجدد

  . يسير بشكل جيد، إال أنه لم يتم توقيع أية مستندات تعاقدية رسمية حتى اآلن

مقرر أن تخضع شروط الترتيب الجديد إلى اتفاقية رسمية على أساس صيغة شروط إعمار النموذجية من ال
  . من هذه النشرة٧-٧المعتمدة لالتفاقية االستشارية والملخصة في المادة 

  خدمات التصميم األولي للجزيرة المالـية 

") اس أو ام ("بي . إل.  إلم وقعت إعمار وشركة سكيدمور اوونجز آند ميريل٢٠٠٥ يونيو ١٢بتاريخ 
على تقديم خدماتها لتصميم المخطط الرئيس للجزيرة المالية مقابل " اس أو ام "خطاب قبول وافقت بموجبه 

  . مبلغ مقطوع

وقد انقضى تاريخ إنجاز تلك الخدمات وتم تمديد الموعد لغرض الحصول على مخطط رئيسي أكثر تفصيال 
ومع أن العمل في المهمة يسير بشكل جيد، . ري حاليا مناقشة االتفاق المجددللمكونات الرئيسة للمدينة حيث يج

  . إال أنه لم يتم توقيع أية مستندات تعاقدية رسمية حتى اآلن
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من المقرر أن تخضع شروط الترتيب الجديد إلى اتفاقية رسمية على أساس صيغة شروط إعمار النموذجية 
  . من هذه النشرة٧-٧ة في المادة المعتمدة لالتفاقية االستشارية والملخص

  خدمات التصميم األولي لنظـام النقـل 

على تقديم " كونسلت"خطاب قبول وافقت بموجبه ") كونسلت("م وقعت إعمار وكونسلت ٢٠٠٦ إبريل ٩بتاريخ 
  . خدماتها لتصميم نظام النقل مقابل دفع مبلغ مقطوع

  . م٢٠٠٦تاريخ إنجاز هذه الخدمات هو شهر أغسطس 

 المقرر أن تخضع شروط الترتيب الجديد إلى اتفاقية رسمية على أساس صيغة شروط إعمار النموذجية من
  . من هذه النشرة٧-٧المعتمدة لالتفاقية االستشارية والملخصة في المادة 

  خدمات التخطيط األساسي التفصيلي

إعمار بخدمات تصميم الفكرة بتزويد ) بارسونز(م، قامت بارسونز العالمية المحدودة ٢٠٠٥ نوفمبر ٣٠في 
  . األساسية للمنتجات السكنية والتجارية والصناعية لقاء سعر مقطوع وثابت وفقا لخطاب اتفاق

 خطاب قبول وافقت بموجبه بارسونز على تزويد م٢٠٠٦ مايو ٢٨ في قعت إعمار وشركة بارسونزقد وو
اقية باسم إعمار المدينة االقتصادية بعد وسوف يتم تحويل هذه االتف. المدينة بخطة خدمات أساسية مفصلة

سيتم االتفاق بين األطراف على المدة الزمنية لتنفيذ و درهم إماراتي ٥,٦٦٤,١٩٠تبلغ قيمة العقد و. تأسيسها
  . المشروع

ومن المقرر توثيق اتفاقية األطراف رسميا بالصيغة النموذجية المعتمدة لدى إعمار لالتفاقيات االستشارية 
  . ت ذات العالقةوالمستندا

  فاقيات التشييدات ٧-٧

   الطرق المؤقتةأعمالعقد  ١- ٧-٧

م وقعت إعمار اتفاقية مع مجموعة بن الدن السعودية تتعهد األخيرة بموجبها بإعداد ٢٠٠٦ فبراير ٦بتاريخ 
وسوف يتم تحويل هـذه االتفاقية . تصميم وتشييد بعض أعمال الطرق المؤقتة المحددة لمشروع تطوير المدينة

  . عمار المدينة االقتصادية بعد التأسيسإلى إ

. ه الحقاإبرام سيتم ـذيلا للشروط الرسمية للعقد وفقـاً واألسعار باستخدام المعدالت األعماليتم تحديد قيمة 
  .األعمال االتفاق بين الطرفين على الوقت الالزم لتنفيذ أيضـاًكما سيتم 

لنموذجية لشروط العقود المعتمدة إلعمـار والمستندات  بالصيغة ااألطراف يتم توثيق اتفاق أنمن المقرر 
  . المتعلقة بها

  اتفاقية تصميم وإنشاء مرآز المبيعات وأعمال طرق المؤدية إلى المدينة ٢- ٧-٧

م وقعت إعمار ومجموعة بن الدن السعودية خطاب قبول ستقوم بموجبه مجموعة بن ٢٠٠٦ يونيو ١٢في 
. ، بما في ذلك التشجير والريمال الطرق المؤدية إلى المدينةالدن السعودية بإنشاء مركز المبيعات وأع

  . وسوف يتم تحويل هذا العقد إلى إعمار المدينة االقتصادية بعد تأسيسها
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م، إال ٢٠٠٦ أغسطس ٣١ ريال سعودي والموعد المقرر إلنجاز المشروع هو ٧٠,١٤٠,٣٧٤تبلغ قيمة العقد 
إلى ما بعد هذا التاريخ، علماً بأن قيمة العقد ال تشمل سعر مياه أن تنفيذ بعض األعمال من المتوقع أن يمتد 

  .  ريال في السنة٥,٤٧٥,٠٠٠الري والذي سيبلغ 

ومن المقرر توثيق اتفاقية األطراف رسمياً بالصيغة النموذجية المعتمدة لدى إعمار لالتفاقيات االستشارية 
  . والمستندات ذات العالقة

  ويجيةتربحرية اتفاقية تطوير قناة  ٣- ٧-٧

م، وقعت إعمار وشركة هوتا لألعمال البحرية المحدودة خطاب قبول ستقوم بموجبه هوتا ٢٠٠٦ مايو ٢٥في 
وسوف يتم تحويل هذا العقد باسم .  ألغراض ترويجية وتسويقية بحريةلألعمال البحرية المحدودة بإنشاء قناة
  . إعمار المدينة االقتصادية بعد تأسيسها

  . م٢٠٠٦ سبتمبر ١٩ ريال والموعد المقرر إلنجاز المشروع هو ٢١,٥٠٠,٠٠٠تبلغ قيمة العقد 

ومن المقرر توثيق اتفاقية األطراف رسمياً بالصيغة النموذجية المعتمدة لدى إعمار لالتفاقيات االستشارية 
  . والمستندات ذات العالقة

  اتفاقية توريد معدات التحلية ٤- ٧-٧

) شريك جنرال إلكتريك العالمية(آند بروسيس تكنولوجيز م، وقعت إعمار وشركة ووتر ٢٠٠٦ يونيو ٢٦في 
بتزويد معدات ) شريك جنرال إلكتريك العالمية(خطاب اتفاقية ستقوم بموجبه ووتر آند بروسيس تكنولوجيز 

  . تحلية المياه واللوازم لصيانة مركز المبيعات

. لموقع وتفريغها وتركيبها وتشغيلها ريال شاملة توفير اللوازم وتوريدها إلى ا٧,٥٠٠,٠٠٠تبلغ قيمة العقد 
وسوف يتم تحويل هذه . م٢٠٠٦ أغسطس ١٩ومن المقرر االنتهاء من هذه المهام كاملة في موعد أقصاه 

  . االتفاقية باسم إعمار المدينة االقتصادية بعد تأسيسها إذا كانت االتفاقية ما تزال سارية المفعول في حينه

  صيغة االتفاقية مع المقاولين  ٥- ٧-٧

يما يلي ملخص لصيغة االتفاقية النموذجية التي تبرم مع المقاولين، علما بأن شروط االتفاقية التي يتم التوقيع ف
  . عليها فعلياً يمكن أن تختلف بشكل جوهري عن هذه الصيغة النموذجية

  ").ألعمالا("يوافق المقاول بموجب صيغة العقد هـذه على تنفيذ وإنجاز األعمال المحددة بموجب االتفاقية 

يتعين على المقاول تنفيذ األعمال ضمن الفترة الزمنية المقررة إلنجازها وإصالح كافة العيوب الظاهرة فيها 
وفقـاً للشروط الخاصة باالتفاقية بالشكل الـذي يقبله المهندس ووفقـاً للمعايير التي تتالءم مع األغراض 

  . دة لهاالمحد

  ضمان حسن التنفيذ

ل تقديم ضمان لحسن تنفيذ التزاماته وذلـك عن طريق تقديم ضمانات بمبالغ محددة صادرة يتعين على المقاو
  . من بنـك مقبول لصاحب العمل لذلك الغرض

  دور المهندس

) الـذي سيوقع على االتفاقية االستشارية بالصيغة المذكـورة أعـاله(بموجب االتفاقية يتولى المهندس 
  :ل وتنفيذه لألعمال، وبالتالي وبموجب االتفاقيةمسؤولية اإلشراف على أداء المقاو
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  .يجب على المقاول االلتزام التام بالتعليمات الموجهة إليـه من المهندس وفقـاً لالتفاقية  ) أ(

يجب على المقاول تقديم أي مخططات أو رسومات أو مستندات أخرى للمهندس بغرض الحصول   ) ب(
  . خالل سير األعمالعلى موافقته عليها، على أن يقوم المقاول بإبرازها

يعتبر المقاول مسؤوال عن تقدم إخطار للمهندس بشـأن أي حاالت أو ظروف ذات أثر سلبي مغاير قد   ) ت(
  .تؤثر على األعمال أو يترتب عليها أداء أي مبالغ إضافية للمقاول أو تأخير إنجاز األعمال

خرى لضمان أن مشغله يجوز للمهندس أن يطلب من المقاول عالج أي عيوب أو اتخاذ أي خطوات أ  ) ث(
  . يستوفي شروط االتفاقية

يتعين على المقاول تقديم برنامج لتنفيذ األعمال إلى المهندس للحصول على موافقته وذلـك وفقـاً   ) ج(
لمتطلبات وشروط المواصفات المقررة بموجب العقد، والتي يجب إفادة المهندس بشـأنها حسبما يلزم 

  .نية المقررةلضمان إنجاز األعمال في الفترة الزم

  . يتعين على المقاول تزويد المهندس بتقارير شهرية لسير األعمال وتطورها  ) ح(

يجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اتخاذ تلك الخطوات التي يراها الزمة لتسريع سير األعمال   ) خ(
  .لضمان إنجاز األعمال ضمن الفترة الزمنية المقررة

  إنجاز األعمال والسداد

ضمان حسن التنفيذ، يحق للمقاول الحصول على دفعة مقدمة بمبلغ محدد عقب البدء دات سنمع مراعاة أحكام 
 وبعد ذلـك يحق له الحصول على مبلغ بصورة شهرية ويقوم المهندس باحتساب هـذا المبلغ .في األعمال

 خالل هـذا آخذاً بعين االعتبار، من بين أشياء أخرى، تقدير قيمة العقد بالنسبة لألعمال التي تم تنفيذها
  .الشهر، وكذلـك خصم بعض المبالغ األخرى بما فيها مبلغ الضمان المحتجز المتفق عليه

من مبلغ الضمان المحتجز بشـأن % ٥٠عند إنجاز أي جزء من األعمال، يحق للمقاول الحصول على نسبة 
  .ال بشكل نهائيهـذا الجزء من تلك األعمال على أن يتم سداد الجزء المتبقي عند إنجاز كافة األعم

معالجة كافة العيوب بها، يحق بعد عقب انقضاء فترة ضمان العيوب المحددة عن األعمال ذات الصلة و
للمقاول الحصول على قيمة المبالغ الصافية النهائية المتبقية والمستحقة الدفع إليـه بشـأن تلك األعمال، مع 

  .وجب االتفاقيةمراعاة حق صاحب العمل في خصم أي مبالغ مستحقة له بم

  التنازل والمقاولة من الباطن

ال يجوز للمقاول التنازل عن أي جـزء من التزاماته بموجب االتفاقية بدون الحصول على موافقة صاحب 
العمل، ويجوز للمقـاول التعاقد من الباطن بشـأن جزء من األعمال، وليس كل األعمال، بموجب موافقة 

لعمل والمهندس، ومع ذلـك، فإن إحالة األعمال لمقاول من الباطـن كتابية مسـبقة من كل من صاحب ا
المقـاول مسؤوالً عن وسيظل  يعفي المقاول من أي مسؤولية أو التزام بموجب االتفاقية البهـذا الشكل 

  .الباطن هؤالءمن  نمقاوليالتصرفات أي من 

 ، حيثما ينطبق الحال،محددة من األعمالال جزاءاألالباطن بشـأن من مقاولة اليتعين على المقاول إبرام عقود 
   .صاحب العمليرشحه مع أي مقاول باطن 
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  ضمان التعويض

 وفقـاً ألحكام االتفاقية، يتعين على المقاول ضمان تعويض صاحب العمل عن وضد كافة الخسائر
شخاص أو الممتلكات االلتزامات والتكاليف التي قد يتكبدها األخير فيما يتعلق بأي إصابة أو ضرر تلحق باألو

لتزاماته بموجب العقد أو نتيجة لمخالفة أي من حقوق الملكية الالمقاول عن أداء  األعمال أو عنوالتي قد تنشأ 
  .الفكرية فيما يتعلق بإنجاز األعمال

تنص االتفاقية على أن المقاول سيكون مسـؤوالً عن أي عيوب خفية في األعمال فيما يخص تصميمه 
  .سـنوات اعتباراً من تاريخ اإلنجاز النهائي لألعمال) ١٠(فترة عشر الخاص وذلـك ل

  التأميـن

التأميـن بصيغة مقبولة بوالص شاملة من الحصول على مجموعة بموجب االتفاقية على المقاول يتعين 
ق بأي من معدات ذي قد يلحلصاحب العمل، بما في ذلـك التأميـن ضد الخسارة أو الضرر المادي ال

حق بأي ذي قد يل، وكذلـك تأميـن المقاول ضد كافة المخاطر بشـأن الخسارة أو الضرر المادي الالمقاول
جزء من األعمال، وكذلـك تأميـن المسؤولية العامة وتامين تعويضات العمال بشـأن أي إصابات شخصية 

  .تلحق بأي من الموظفين التابعين للمقاول ومقاوليه من الباطنقد ) جسدية(

  اإلنهـاء

 يراه العقد وفقـاً لما ينهييجوز لصاحب العمل في أي وقت وبموجب إخطار كتابي موجه للمقاول أن 
  . مناسباصاحب العمل

 أي مبلغ سدادن مصاحب العمل فيها  ال يتمكنكما يملك المقاول الحق في إنهاء االتفاقية في الظروف التي 
س قضائي على أي من األصول ذات الصلة التابعة مستحق للمقاول بموجب االتفاقية، أو في حالة تعيين حار

   .له أو صدور أمر إداري ضده أو خضوعه للتصفية

  التزامات منوعة

تتضمن االتفاقية أحكاماً أخرى متعارف عليها في مثل هـذا النوع من االتفاقيات بما فيها التزامات على عاتق 
وإصالح وعالج أي تلف أو ضرر يلحق  منآبوضع المقاول بالحفاظ على موقع العمل نظيفاً ومنظماً و

ضمان الجودة بما ُيظهر أنظمة الباطن التابعين له، وتنفيذ من  نمقاوليالباألعمال بسببه أو بسبب أي من 
 القاهرة واالختبارات التي ىالقوظروف االلتزام التام بشروط االتفاقية ومتطلباتها وكذلـك باألحكام المتعلقة ب

   .س األعمالاقيمعايير ال وتجري عند إنجاز األعم

   الباطن من مقاولالاتفاقية  ٦- ٧-٧

الباطن مع المقاول على تنفيذ وإنجاز أعمال محددة من بموجب هـذا النوع من االتفاقيات، يتفق مقاول 
  ").الباطنمن عقد الأعمال ("بموجب االتفاقية 

معالجة و الزمنية المحددة إلنجازها الباطن خالل الفترةمن عقد الالباطن إنجاز أعمال من مقاول اليتعين على 
شى مع اول ووفقاً للمعايير التي تتماكافة العيوب في األعمال وفقـاً لشروط االتفاقية وبالشكل الذي يرضي المق

  . منهاواألهداف المحددةاألغراض 

بموجب الباطن على تولي كافة المسؤوليات وتنفيذ كافة االلتزامات الخاصة بالمقاول من مقاول اليوافق 
مقاول ال وبالتالي فإن .الباطنمن عقد الفيما يخص أعمال ") العقد األساسي("االتفاقية المبرمة مع صاحب العمل 

التام بكافة األوامر والتعليمات الخاصة بالمقاول وإلى الحد الـذي يتسلم فيه المقاول تقيد الباطن ملزم بالمن 
  . المهندسمثل هذه األوامر والتعليمات من صاحب العمل أو



  القانونيةالمعلومات 

    ٤١

الباطن، يقوم المقاول بلعب دور مماثل للدور الذي يلعبه المهندس بموجب العقد األساسي، من عقد الوبموجب 
وبالتالي، فإنه يتعين على مقاول الباطن، من بين أمور أخرى، الحصول على موافقات من المقاول فيما يتعلق 

إليه وكذلك القيام بتقديم تقارير سير وكلة الباطن الممن  عقدالببرنامج العمل المقترح له وأساليب تنفيذ أعمال 
  .األعمال بشأن أعمال عقد الباطن إلى المقاول

إن عملية إنجاز أعمال عقد الباطن والسداد بشأنها لصالح مقاول الباطن تعادل نفس العمليات المقابلة لها 
  .بموجب العقد األساسي

تزامات والقيود المقابلة لتلك المسؤوليات وااللتزامات والقيود التي الباطن للمسؤوليات وااللمن مقاول اليخضع 
يخضع لها المقاول بموجب العقد األساسي وذلك فيما يتعلق بإدارة األشياء األخرى والتنازالت والمقاولة من 

  .الباطن وسندات ضمان حسن التنفيذ والتعويضات وكذلك التأمينات

ذ يجوز للمقاول القيام بإنهاء عقد الباطن، كما يجوز للمقاول أيضاً القيام في حالة إنهاء العقد األساسي، عندئ
  .الباطن في حالة وجود أي تقصير من جانب مقاول الباطن وعدم قيامه بعالج هذا التقصيرمن عقد البإنهاء 

  القضائيةوالدعاوى  المنازعات ٨-٧

 لعام ٥/تج/د/٧٥ائياَ عاجالَ مؤقتاَ برقم أصدرت الدائرة التجارية الخامسة عشرة بديوان المظالم قراراَ إجر
هـ والقاضي بتوقف شركة إعمار العقارية عن الدخول في شركة إعمار الشرق األوسط أو تحت أي ١٤٢٦

مسمى حتى يتم البت، بحكم فاصل، في الدعوى المقامة عليها من قبل الشركاء اآلخرين في شركة إعمار 
هـ ١٤٢٦ لعام ٥/تج/د/٧٥امسة عشرة قد عدلت عن قرارها رقم إال أن الدائرة التجارية الخ. السعودية

 لعام ٥/تج/د/١٩٩المذكور أعاله وأحالت النزاع للنظر فيه من قبل هيئة تحكيم، وذلك بموجب قرارها رقم 
وتؤكد شركة . وال يزال هذا النزاع ينظر فيه من قبل هيئة التحكيم التي تم تشكيلها لهذا الغرض. هـ١٤٢٦

 .رية بأن هذا النزاع ال يخل بتأكيداتها الواردة في الفقرة أدناهإعمار العقا

، في أي  هذه النشرةكما في تاريخأن أياً منهم ليس طرفاً،  المساهمون المؤسسونيؤكد وباستثناء ماذكر أعاله، 
غايرة إجراء إداري قد يكون لها أي آثار سلبية مأية أو أو مطالبة  يتحكيمإجراء  قضائية أو قضية أو دعوى

 عرضة ألي واليسهم على حد علم، وأنه أو نتائج عملياتهاالمالي إلعمار المدينة االقتصادية مركز العلى 
 . تحكيمي أو إجراء إداريإجراءقضائية أو دعوى تهديد بنشوء أو استحقاق أي 

ونات أو كما يؤكد المساهمون المؤسسون أنه اليوجد على الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو ره
 .حقوق أو أعباء

  



 

    

  سياسة توزيع األرباح ٨

ولكن قبل توزيع األرباح، ينبغي على الشركة أن . توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم الزكاة
، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  نظامياًمن األرباح الصافية بعد الزكاة لتكون احتياطياً%) ١٠(تجنب 

  .غ االحتياطي المذكور نصف رأس المالهذا التجنيب متى بل

يعتمد توزيع األرباح على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من 
العوامل بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية 

  .أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات النظاميةوالتوقعات التجارية وتأثير 

وبالرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين، إال أنها ال تتوقع توزيع األرباح السنوية إلى 
المساهمين خالل السنوات األولى على األقل بعد تأسيسها، كما أنه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح بعد 

وتجدر . وات األولى للشركة، كما ال يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبلالسن
الرجاء اإلطالع على (اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة 

  ").ملخص النظام األساسي للشركة" من قسم ٣٩-٣٥المواد 

والسنوات المالية التي د بداية فترة االكتتاب عب لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة طروحةمتستحق األسهم ال
  .تليها



 

    

  قائمة المركز المالي المستقبلية ٩

  المراجعون القانونيون ١-٩

لم يتم بعد تعيين المراجعين القانونيين لشركة إعمار المدينة االقتصادية وهي شركة مساهمة سعودية تحت 
 .الجمعية التأسيسية للمساهمينلمتوقع تعيينهم في  ومن ا،التأسيس

  التقرير عن الحسابات ٢-٩

سوف تخضع الشركة بعد هذا االكتتاب لاللتزامات الخاصة باإلفصاح والتقارير الدورية بموجب نظام السوق 
   رجب ١ وتاريخ ٩١، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ")نظام السوق المالية("المالية 
سوف تقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية التقارير الدورية ). م٢٠٠٣ أغسطس ٢٩الموافق (هـ ١٤٢٤

والبيانات المالية األخرى التي ينص عليها نظام السوق المالية واللوائح والقواعد المعتمدة من مجلس هيئة 
  .لى قوائم مالية مراجعةالسوق المالية، وتعتزم الشركة أن تقدم إلى المساهمين تقارير سنوية تحتوي ع

  تقرير المراجعة الخاص ٣-٩

 الفوزان وبانقا وتم تضمينه في نشرة اإلصدار، –تم إعداد تقرير المراجعة الخاص من قبل كي بي إم جي 
  .ويشمل بيانات عن مصروفات ماقبل التشغيل وقائمة المركز المالي المستقبلية

ومن الممكن أن .  عن الوضع كما في تاريخ بدء نشاطهايعبر ملخص قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة
تختلف الميزانيات الفعلية لألصول والخصوم عن المذكورة أدناه، حيث التجري األمور دائماً كما هو مخطط 

 .لها

  قائمة المركز المالي المستقبلية ٤-٩

لشركة من قبل الشركة وتم تم إعداد قائمة المركز المالي إلعمار المدينة االقتصادية كما في تاريخ تأسيس ا
المتضمنة في نشرة ) قائمة المركز المالي المستقبلية والمالحظات(فحصها وتضمينها المالحظات ذات العالقة 
 وفقا لمعايير المراجعة المتعارف اق كي بي إم جي الفوزان وبان/اإلصدار، من قبل المحاسب القانوني السادة

يجب قراءة قائمة المركز المالي المستقبلية هذه مع . لمحاسبين القانونيينعليها، الصادرة من الهيئة السعودية ل
  ). اإلجراءات المتفق على تنفيذها(أ ٢والملحق ) تقرير المراجعة الخاص (٢الملحق 

 أو مصلحة أيا كان نوعها في الشركة،  ال تمتلك أسهماًاقكي بي إم جي الفوزان وبانوتجدر اإلشارة إلى أن 
 موافقة خطية على نشر إفادتها ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها اقي إم جي الفوزان وبانكي بكما أعطت 

  .ونصها كما وردت ولم يتم سحب تلك الموافقة



  قائمة المركز المالي المستقبلية

    ٤٤

الموجودات 
الثابتة األصول 

    
  مشروعات تحت التنفيذ ٢,٩٦٠,٠٠٠

  إجمالي األصول الثابتة  ٢,٩٦٠,٠٠٠

  الموجودات المتداولة  
  ك نقدية لدى البنو 

  ) مليون ريال سعودي من اإلكتتاب العام٢,٥٥٠تتضمن مبلغ ( ٦,٨٨٦,٢٣٠,٠٠٠

  مدفوعات مقدمة  ١,١٠٨,٠٠٠

إجمالي الموجودات المتداولة ٦,٨٨٧,٣٣٨,٠٠٠

   
متداولةال غير الموجودات 

  ممتلكات مطورة  ١,٧١٥,٣٢٠,٠٠٠

  )بالصافي(مصروفات ما قبل بدء النشاط   ١٢,٩٧٤,٠٠٠

إجمالي الموجودات غير المتداولة ١,٧٢٨,٢٩٤,٠٠٠

  إجمالي الموجودات ٨,٦١٨,٥٩٢,٠٠٠

    
 المطلوبات وحقوق المساهمين  
  المطلوبات المتداولة   

  مبالغ مستحقة للمساهمين المؤسسين ١١٨,٥٩٢,٠٠٠

   المطلوبات المتداولةإجمالي  ١١٨,٥٩٢,٠٠٠

   
  حقوق المساهمين 

  )بعد إكتمال اإلكتتاب العام(وع رأس المال المدف  ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

   حقوق المساهمينإجمالي ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

   المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي ٨,٦١٨,٥٩٢,٠٠٠

  

  إقرار بخصوص القوائم المالية ٥-٩

يقر أعضاء مجلس إدارة إعمار المدينة اإلقتصادية بأنه تم استخراج قائمة المركز المالي المستقبلية المدرجة 
إلصدار هذه من القوائم المالية للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليه، وأنه تم إعداد تلك في نشرة ا

القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والتي تتعلق بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها 
  ).أ٢ الملحق كما هو موضح في(والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

هذا ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أيضا أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة 
  .في تاريخ النشرة

  



 

    

  المصاريف ورأس المال والمديونية ١٠

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن في هذه المرحلة تقدير المصاريف الرأس مالية المحتملة للشركة والمترتبة عن 
دورها في تطوير المدينة االقتصادية، حيث تعتمد هذه التقديرات على عدد من العوامل والتي تشمل أجزاء 

أراضي جاهزة المدينة االقتصادية التي تقرر الشركة تطويرها بنفسها، واألراضي التي تقرر الشركة بيعها ك
الشركة ألي تحالفات استراتيجية أو ومزودة بخدمات أساسية ألطراف ثالثة تتكفل بتطويرها، واحتمال إبرام 

شراكات أو مشاريع مشتركة لتطوير مناطق معينة من المدينة االقتصادية، وهي قرارات محتملة ولكن ال 
  .يمكن الجزم باتخاذ الشركة ألي منها بتاريخ نشرة اإلصدار هذه

  ودي مقسم إلى سمائة مليون ريال سعخم ومليار ثمانية) ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة 
 ٤,٢٥٠ ريال للسهم، منها عشرة) ١٠(مليون سهم بقيمة اسمية قدرها خمسين مائة وثمان) ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

تمثلت في  ( مليون أسهم مصدرة مقابل حصص عينية١,٧٠٠مليون ريال مصدرة مقابل حصص نقدية، و 
أما الجزء الباقي، وهو  ).يننقل ملكية قطعة أرض إلى الشركة من شركة دايم الحديثة، وهي أحد المؤسس

  . مليون ريال فسيتم طرحه لالكتتاب العام٢,٥٥٠

. هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل بتاريخ هذه النشرة
  . مشموال بحق خيارا لهشركة تابعة أو أي أصولأي كما تؤكد الشركة بأنه ال يوجد لها 



 

    

  إعمار ١١

مدرجة في سوق  وهي الشركة العقارية األولى في العالموتعتبر شركة مساهمة عامة مقرها دبي،  هي رإعما
  ).Dow Jones Arab Titans Index( في مؤشر داو جونز المدرجةدبي المالية ومن الشركات 

قد حققت م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١السنة المالية المنتهية بتاريخ مؤخرا أن أرباحها الصافية عن إعمار وقد أعلنت 
 مليار دوالر ١,٢٨٨( مليار درهم إماراتي ٤,٧٣١، لتصل إلى رقم قياسي قدره %١٨٠ا  قدرهزيادة

 ١,٦٩١وتمثل تلك األرقام زيادة كبيرة عن األرقام المناظرة لها من العام الماضي، والتي كانت . )أمريكي
، %٥٩رتفاعا كبيرا في اإليرادات بلغ اما حققت إعمار ك. ) مليون دوالر أمريكي٤٦٠(مليار درهم إماراتي 

 مليار درهم ٥,٢٤٨في مقابل )  مليار دوالر أمريكي٢,٢٧٦( مليار درهم إماراتي ٨,٣٦١حيث بلغت 
  .) مليار دوالر أمريكي١,٢٤٩(م ٢٠٠٤إماراتي في نفس الفترة في عام 

يج، وجائزة أفضل شركة م جائزة يوروموني ألفضل شركة عقارية في الخل٢٠٠٥وقد نالت إعمار في ديسمبر 
تطوير عقاري في اإلمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل شركة تطوير سكني في اإلمارات العربية 

وحصلت إعمار على هذه الجوائز بعد أن نالت أصوات نظيراتها في الصناعة، وبعد أخذ عدة عوامل . المتحدة
المربحة، واالبتكار، والتطورات الفريدة التي تم إكمالها، في االعتبار مثل الجودة العالية، والمشاريع العقارية 

  .باإلضافة لتلك التي ال تزال في مرحلة التخطيط

بتنفيذ عدة مشروعات عقارية كبرى في مراحل مختلفة من التطوير في دبي، إعمار وفي الوقت الحالي تقوم 
" الينابيع"و" روجالم"و" تالل اإلمارات"و" مارينا دبي"و" مزارع تربية الخيول العربية"من بينها مشروعات 

 ".متنزه الماس"و" متنزه الذهب"هذا كما أن الشركة تمتلك وتدير . "المشاهد"و" الحقول الخضراء"و" البحيرات"و
، وحققت نموا سريعا في قاعدة المباني السكنية التي م١٩٩٧نموا هائال منذ إنشائها في عامإعمار شهدت وقد 

 مسكن تم تسليمها كلها وحازت رضا العمالء الذين تسلموها ١٣,٠٠٠ بلغت اكثر من قامت بإنشائها والتي
  .حتى اآلن

، الذي يتألف من "مشروع تطوير برج دبي"أعمال البناء في أكثر مشروعاتها طموحا، وهو  وقد بدأت إعمار
 م،٢٠٠٨ في عام  والذي يتوقع أن يكون أعلى ناطحة سحاب في العالم بعد االنتهاء من تشييده"برج دبي"
محور "، "طريق برج دبي"ووالذي يتوقع أن يكون أكبر مركز تسوق وترفيه في العالم، " مركز تسوق دبي"و

وبحيرات " جزيرة المدينة القديمة" و،"المدينة القديمة"و، "فندق بحيرة برج دبي"و ،"العلية"و، "أعمال برج دبي
  . صناعية ومتنزهات وحدائق

المملكة ومصر وسوريا واألردن  التوسع الدولية، فلدى إعمار مشاريع في كل من وتمشيا مع استراتيجية
وتعد المدينة االقتصادية أحد أحدث مشاريع التطوير العقارية الدولية التي . والمغرب العربي والهند وباكستان

كما . بعرليون متر م م٥٥ االستخدامات ة متعدد االقتصاديةهذه المدينةبلغ مساحة وست. تباشر إعمار العمل بها
:  عناصر متميزة٦ ستتألف من أن المدينة االقتصادية والتي تعتبر أضخم استثمار للقطاع الخاص بالمملكة

ميناء بحري حديث وعالمي المستوى، ومنطقة صناعية، وجزيرة مالية، ومنطقة تعليمية، ومنتجعات سياحية، 
  .ة عمل فرص٥٠٠,٠٠٠ويتوقع أن توفر ما يقارب ومنطقة سكنية 

 فنادق ومنتجعات ١٠لبناء وإدارة ) Giorgio Armani S.P.A(شركة جورجيو أرماني كما شاركت إعمار 
  .في مختلف أنحاء العالم، أولها هو فندق أرماني الذي سيقع في برج دبي الشهير" أرماني"

ر عقارات مبتكرة وبينما تواصل مسيرتها النشطة نحو التوسع في أعمالها األساسية والتي تنصب على تطوي
بتنويع أنشطتها لتتضمن أعماال متنوعة لبناء المزيد من القيمة لمساهميها  إعمارفقد قامت ورفيعة الجودة، 

  .  مساهما، من بينهم حكومة دبي٥٩,٠٠٠البالغ عددهم 



  إعمار

    ٤٧

 مليار درهم ١٥في قطاع التجزئة باستثمارات تربو على عن خططها التوسعية مؤخرا قد أعلنت إعمار و
 في ناشئة مركز تسوق في األسواق الضخمة ال١٠٠رب ا لتطوير ما يق) مليار دوالر أمريكي٤ (اراتيإم

  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية

  وهي مشروع مشترك مع شركة كاريليون ) EMRILL(وتدير شركة إيمريل  إعمارتمتلك و
)Carillion( تقدم ممتلكات ومنشآت مبتكرة وخدمات إدارية رفيعة  والتي ،التي مقرها المملكة المتحدة

كما تجارية، وال  الشخصيةمصرفيةالخدمات ال قدمبنك دبي الذي يمن أسهم % ٣٠ كما تمتلك إعمار .المستوى
  . اإلسالميالعقاري لتمويل ل، وهي شركة إماراتية أمالك للتمويلفي شركة تمتلك إعمار أسهم األغلبية 

  .com.emaar.wwwيمكن زيارة موقعها على اإلنترنت ، وهو   حول إعماروللمزيد من المعلومات

  

 



 

    

 األسهموصف  ١٢

  مال الرأس ١- ١٢

ريال ) ثمانية مليارات وخمسمائة مليون (٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠شركة إعمار المدينة االقتصادية رأس مال يبلغ 
سهماً متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية ) ئة وخمسون مليونثمانما  (٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠سعودي مقسماً إلى 

 .عينية ونقديةعادية  وجميعها أسهم ت سعودية رياالة عشر)١٠ (لكل سهم

 و اً عينياً سهم١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً منها ٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠اكتتب المؤسسون في عدد من أسهم الشركة  تبلغ 
وباقي مبلغ رأس المال البالغ .  بكامل قيمة األسهم النقدية وقاموا بالوفاءاً نقدياً سهم٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

ار الوزاري ن يوماً من تاريخ نشر القريكتتاب العام خالل ثالث ريال سيتم طرحها لال٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 .المرخص بتأسيس الشركة

تصة أن تقرر  وبعد موافقة الجهات المخاالقتصاديةلجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى ليجوز 
سمية لألسهم األصلية بشرط مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال زيادة رأس

 ويعين القرار . ونظام الهيئةيقضي به نظام الشركات أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما
كتتاب في األسهم الجديدة  أولوية االم إغالق الجمعية يوطريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين

 وإذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين المقيدين في تاريخ األحقية، .النقدية
سيتم توزيع األسهم المتبقية على المساهمين المقيدين في تاريخ األحقية والذين طلبوا شراء عدد أكثر من 

  .هم وفق مبدأ النسبة والتناسبنصيب

وزير التجارة والصناعة  على مبررات مقبولة وبعد موافقة  غير العادية بناءوميةيجوز بقرار من الجمعية العم
 زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال مال الشركة إذا ما تخفيض رأسوهيئة السوق المالية 

 التي على االلتزامات الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن راجعيميصدر القرار إال بعد تالوة تقرير 
ويبين القرار طريقة هذا . يقضي به نظام الشركات  وبمراعاة ماااللتزاماتالشركة وأثر التخفيض في هذه 

التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء 
يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة ) ٦٠( عليه خالل ستين ماعتراضاته

 أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد اعترضالتي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا 
 .افياً للوفاء به إذا كان آجالًالمذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً ك

  حقوق المساهمين ٢- ١٢

 في أصول الشركة وأرباحها، إضافة إلى حقه في الحضور والتصويت يعطي كل سهم حامله حقا متساوياً
  .خالل الجمعيات العامة إذا كان يملك مااليقل عن عشرين سهماً

  الجمعية العمومية للمساهمين ٣- ١٢

حاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز المكونة تكويناً صحيالعمومية الجمعية 
  .الرئيسي للشركة

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية و. تكون الجمعيات العمومية للمساهمين إما عادية أو غير عادية
وتنعقد مرة على األقل العمومية غير العادية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة 

نتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية الأشهر التالية ) ٦(في السنة خالل الستة 
  .أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك



 األسهموصف 

    ٤٩

ستثناء األحكام المحظور عليها اتختص الجمعية العمومية غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي ب
 الجمعية العمومية العادية وذلك بنفس اختصاص ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في ،تعديلها نظاماً

  .الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في 
يوماً على ) ٢٥( بخمسة وعشرين لالنعقادلرئيسي قبل الموعد المحدد المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة ا

لى المساهمين وترسل نسخة من إويمكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة . األقل
  .الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشرل إلى الدعوة  وجدول األعما

  ية العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائةجتماع الجمعية العمومايكون  الو
جتماع ثاٍن يعقد خالل اجتماع وجهت الدعوة إلى العلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في ا%) ٥٠(

م من نظا) ٢٥(في المادة جتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها اليوماً التالية ل) ٣٠(الثالثين 
  .جتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهال ويعتبر االشركة األساسي

 جتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائةايكون  الو
اع ثاٍن يعقد خالل جتما األول وجهت الدعوة إلى االجتماععلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في %) ٥٠(

تماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين االججتماع السابق ويكون اليوماً التالية ل) ٣٠(الثالثين 
  .يمثل ربع رأس المال على األقل

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيراً 
 الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو باجتماعصوات ويحرر جتماع وجامعاً لألالل

الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات 
جتماع، ال ا وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت فياتخذتالتي 

 في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع اجتماعوتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل 
  .األصوات

  حقوق التصويت ٤- ١٢

 سهماً على األقل حق حضور الجمعيات العمومية، باألصالة أو النيابة،) ٢٠( عشرينيمتلك لكل مساهم 
أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر من غير 

وتحسب األصوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد . الجمعية العمومية
  .االجتماعلكل سهم ممثل في 

  .االجتماعتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في 

 إال إذا كان القرار االجتماعرات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في كما تصدر قرا
 المدة المحددة في انقضاءمتعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل 

 يكون القرار صحيحاً إال إذا ندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فالا أو ب األساسينظامها
  .جتماعالصدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في ا

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى 
لة المساهمين أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئ

 إلى احتكمبالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع 
 .الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً



 األسهموصف 

    ٥٠

 األسهم ٥- ١٢

 سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلىيجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها اال سمية والاتكون أسهم الشركة 
.  النظامي ولو بلغ حده األقصىاالحتياطيمن هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى 

والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم 
ن بالتضامن عن ولوؤ الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مساستعماللينوب عنهم في 

  . الناشئة عن ملكية السهمااللتزامات

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية واستثناء 
من ذلك ال يجوز نقل ملكية أو تحويل األسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو األسهم النقدية التي يكتتب 

  ال تقل كل منها عن خمس سنواتبها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن 
وتسري هذه األحكام على . نى عشر شهرا من تاريخ صدور القرار الوزاري بالموافقة على تأسيس الشركةإث

ذلك بالنسبة للمدة ما يكتتب به الشركاء في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر المذكـورة و
المتبقية من هذه الفترة، ويؤشـر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسـيس الشركة والمدة التي 

ومع ذلـك يجوز خالل فتـرة الحظـر نـقل ملكـية األسـهم النقدية واألسهم العـينية . يمتنع فيها تداولها
 مؤسس آخر أو إلى أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحـد المؤسـسين إلى

ويعتبر نقل الملكية خالف ذلك . لتقديمها كضمان لإلدارة أو مـن ورثة أحد الشركاء في حالة وفاته إلى الغير
 .الغيا

  مدة الشركة ٦- ١٢

تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة ميالدية سنة ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون 
ن تأسيسها، ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بإعال

 .بسنة واحدة على األقل

  حل الشركة و تصفيتها ٧- ١٢

عند انتهاء مدة الشركة وفي حال حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح 
قة التصفية وتعيين مصفياً أو اكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة طري
 ومع ذلك يستمر قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقي ألجهزة الشركة ،بانقضاء الشركة

  . اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين

  

  

  

  

  



 

    

  للشركةيسألساالنظـام املخص  ١٣

وال يجب االعتماد على هذا الملخص اعتماداً تاماً . يتضمن النظام األساسي للشركة البنود المذكورة أدناه
  .عوضاً عن النظام األساسي الكامل والذي يمكن معاينته في مكتب الشركة المسجل

  :  أغراض الشركة)٣(مادة 

  :تكون أغراض الشركة على النحو التالي

  :لة األنشطة التاليةوئيسية التي تكونت من أجلها الشركة هي مزااألغراض الر

األراضي األخرى في المناطق االقتصادية الخاصة أو في  المستصلحة، وتطوير العقارات، األراضي .١
  .غيرها، باعتباره استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى، وبما في ذلك البنيات األساسية

  . بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير المملوكة للشركةيراضاألترويج وتسويق وبيع قطع  .٢

إيجار األراضي وعمليات التطوير، المباني، الوحـدات السـكنية أو بنـاء منشـآت على األراضي  .٣
  . وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحـريةللغير

كة جميع الصالحيات تكون للشر و.يحق للشركة القيام بأي نشاطات أخرى الزمة لتحقيق أغراضها الرئيسية
  :المطلوبة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها أعاله، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي

شكل آخر أي بخالفا لذلك والتصرف وإدارة وإيجار الحصول على وتملك وحيازة وبيع وتأجير ورهن  .٤
وثابتة حسب ما ) النظام األساسيللحد الذي سمح به (في جميع الممتلكات المذكورة سواء كانت منقولة 

  .تقتضي الضرورة لتحقيق أغراض الشركة

شراء أو تملك، إقامة وعمل مكاتب وورش ومصانع وتجهيزات واألشياء األخرى الضرورية أو الالزمة  .١
  .ألعمال الشركة

ول يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزا .٢
أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك األسهم أو 

كما أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك . الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج فيها أو تشتريها
ا الحرة و ال يزيد بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى بما ال يتجاوز عشرين بالمائة مع احتياطياته

على عشرة بالمائة من رأسمال الشركة التي تشارك فيها و أن ال يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة 
  .هذه االحتياطيات مع إبالغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها

  .تفسر أغراض وصالحيات الشركة بصورة واسعة غير محددة

  :مدة الشركة): ٥(مادة 

تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة ) ٩٩(كة مدة الشر
بإعالن تأسيسها، ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها 

  .بسنة واحدة على األقل



   للشركةيسألساالنظـام املخص 

    ٥٢

  :مال الشركة رأس): ٦(مادة 

 ريال سعودي مقسماً )ثمانية مليارات وخمسمائة مليون( ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ تم تحديد رأسمال الشركة 
 ١٠ سهماً متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم)ثمانمائة وخمسون مليون( ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى

ستة مليارات ( ٦,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠تبلغ قيمة األسهم النقدية . ريال وجميعها أسهم عينية ونقدية) عشر(
 .ريال سعودي) مليار واحد وسبعمائة مليون (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي والعينية )نمائة مليونوثما

  : مال الشـركة االكتتاب في رأس):٧(مادة 

 سهم عيني ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠منها  سهماً ٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠  تبلغ أسهم الشركة عدد مناكتتب المؤسسون في 
   البالغة  قيمتهاتم إيداع كاملو . قيمة األسهم النقديةوقاموا بالوفاء بكامل  سهم نقدي ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠و
أما الحصص . ريال سعودي لدى البنك السعودي البريطاني باسم الشـركة قيد التأسيس) ٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

العينية فهي عبارة عن أراضي مقدمة من المساهم شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات بموجب صكوك ملكية 
تابة عدل محافظة رابغ، ولقد اتفق المساهمون المؤسسون على تقييمها جميعاً بمبلغ وقدره جميعها صادرة من ك

  .مليار وسبعمائة مليون ريال سعودي

  :نقل ملكية األسهم): ٩(مادة 

واستثناء  جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية
 يجوز نقل ملكية أو تحويل األسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو األسهم النقدية التي يكتتب من ذلك ال

بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منها عن 
وتسري هذه األحكام على . ة عشر شهرا من تاريخ صدور القرار الوزاري بالموافقة على تأسيس الشركيثنإ

ما يكتتب به الشركاء في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر المذكـورة وذلك بالنسبة للمدة 
المتبقية من هذه الفترة، ويؤشـر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسـيس الشركة والمدة التي 

فتـرة الحظـر نـقل ملكـية األسـهم النقدية وفقا ألحكام بيع ومع ذلـك يجوز خالل . يمتنع فيها تداولها
الحقوق من أحـد المؤسـسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان 

  .لإلدارة أو مـن ورثة أحد الشركاء في حالة وفاته إلى الغير

  : سجل األسهم): ١٠(مادة 

جل للمساهمين يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم تتداول األسهم اإلسمية بالقيد في س
ويؤشر بهذا القيد على األسهم وال يعتد بنقل ملكية السهم في . وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها

ة عن طريق مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكي
  .النظام اآللي لمعلومات األسهم

وكذلـك التزامه   للشركة ألنظمة الواردة في النظام األساسىويفيد االكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم ل
بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرا أو غائبا وسواء كان 

  .لقرارات أو مخالفاموافقا على هذه ا

  : شهادات األسهم): ١١(مادة 

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعا عليها من رئيس مجلس اإلدارة أو من 
يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ قرار وزير التجارة 

يس الشركة وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وقيمة السهم االسمية، الصادر بالموافقة على تأس
والمبالغ المدفوعة منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز أن يكون لألسهم 

 .كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به
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  : زيادة رأس المال): ١٢(مادة 

العامة غير العادية وبعد توصية مجلس اإلدارة المبنية على جدوى اقتصادية وبعد موافقة الجهات للجمعية 
المختصة أن تقرر زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التي 

ضي به نظام الشركات لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يق
ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة النقدية، ويعلن  .ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال

هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب، ويبدى كل مساهم 
  .ر يوما من تاريخ النشر المشار إليهرغبته في استعمال حقه في األولوية خالل خمسة عش

وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا اإلكتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط 
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين  أال يتجاوز ما

يحصلون عليه ما طلبوه  هم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ماالذي طلبوا أكثر من نصيب
  .يتبقى من األسهم لإلكتتاب العام من األسهم الجديدة، ويطرح ما

  : تخفيض رأس المال): ١٤(مادة 

فيض تخالجهات المختصة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة 
رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقريـر 
مراقـب الحسـابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض في هذه 

ادة رأس المال عن حاجة الشركة االلتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زي
وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة 
يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته 

أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا في الميعاد المذكور وجب على الشركة 
  .كان آجال

  ): ١٥(مادة 

يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع سندات القروض أو الصكوك سواء كانت لالكتتاب العام أو غير ذلك، 
  .موافقة جهات االختصاص و بعد سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقا لألنظمة المطبقة

  : مجلس اإلدارة): ١٩ إلى ١٦ (مادة 

  : تكوين مجلس اإلدارة

أربعة : أعضاء على أن يتكون مجلس اإلدارة األول من) ٩(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسع 
، إم ئي .)م.م.ذ(أعضاء يتم تعيينهم بواسطة شـركة دايم الحديثة إلدارة العقارات المحدودة، إم ئي هولدنجز 

، إعمـار الشرق .)م.م.ذ(، إم ئي رويال كابيتال .)م.م.ذ(، إم ئي استراتيجيك انفستمنتس .)م.م.ذ(بارتنرز 
 إلدارة العقارات، في ة، على أن يتم تعيين عضوين آخرين بواسطة شـركة إسداء الحديث.)م.م.ذ(األوسط 

 عبد اهللا صالح كامل باسم ونيابة عن بقية المساهمين، /حين يتم تعيين الثالثة أعضاء المتبقين من قبل السيد
طالما أن األطراف المذكورة أعاله ستظل شركاء مساهمين بالشركة، على أن يتم تعيين مجالس اإلدارة 
الالحقة بواسطة الجمعية العامة على أال تتجاوز مدة المجلس ثالث سنوات ميالدية، واستثناء من ذلك تكون 

ة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة، ويزاول مدة أول مجلس إدار
وتم تسمية . المجلس أعماله وتكون مكافآته وصالحياته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة

 :أعضاء المجلس األول على النحو التالي
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       عضومحمـد علي العبار/ السيد.  ١
             عضو أحمـد جـاوة/السيد. ٢
        عضوأحمـد سليمان بناجة/ السيد.  ٣
    عضو علي رضـالمحمـد أحمـد زين/ السيد. ٤
      عضوعبد اهللا صالح كامل/ السيد. ٥
      عضومحمـد بن يوسف بن محمـد ناغي/ السيد. ٦
    عضوعبد الرؤوف محمـد عبداهللا مناع/ الدكتور. ٧
    عضوحمن إبراهيم الرويتععبد الر/ المهندس. ٨
     عضوخالـد عبداهللا الملحم/ السيد. ٩

  .يحق ألي كيان قـانوني بموجب إخطار كتابي للشـركة أن يقوم بعزل أو استبدال المدير الـذي قام بتعيينه

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف ريال 
 أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة  فيتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوما من تاريخ تعيين العضوو

والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غير قابلة 
من نظام ) ٧٦(دة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في الما

الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، ويقدم عضو مجلس اإلدارة من األشخاص اإلعتبارية أسهم 
وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في  ضمان العضوية عن العضو الممثل له أو من يحل محله،

  .الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته

 بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات  باستقالته ، أونتهاء مدته، أوتنتهي عضوية المجلس با
سارية في المملكة، وإذا شغر مركز أحد األعضاء جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر 

 و إذا هبط لفهعلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة س
عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في 

  .اقرب وقت ممكن لتعين العدد الالزم من األعضاء

أي تعيين أو عزل يجب أن يسري اعتباراً من تاريخ إخطار الشـركة به كتابياً ما لم تظهر نوايا تعارض 
 .ذلـك

  :ت مجلس اإلدارة والعضو المنتدبصالحيا

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة 
وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، ويعتبر أعضاء المجلس وكالء عن الشركة والمساهمين، وله على 

القاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في ع
الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق 
ة التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجاري

والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض 
والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام ونفيها 

كما للمجلس حق التوقيع . تنفيذوالتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من ال
على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها 
الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقات والصكوك أمام كتاب العدل 

قروض والضمانات والكفاالت وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات ال
الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح 
الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة 

كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب . لمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفيةاألوراق وا
التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل 

قاراتها وله حق الشراء وقبوله وللمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وع. الكفاالت والتنازل عنها
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ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض  الثمن وتسليم الثمن على أن يتضمن محضر مجلس 
  :اإلدارة في حيثيات قراره التصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية

 .يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له .١
 .ن يكون البيع عادال ومقاربا لثمن المثلأ .٢
 .أن يكون البيع حاضرا إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية .٣
 .أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .٤

قروض التجارية وذلك كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي وال
  .سنوات) ٣(ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالها مدة ثالث 

ويجوز لمجلس اإلدارة تقديم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة 
تشارك فيها الشركة وكذلك أو الشقيقة وضمان التسهيالت اإلئتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي 

الشركات التابعة أو الشقيقة بشرط أن يقدم الشركاء في هذه الشركات الدعم المالي كٌل حسب نسبة ملكيته في 
  .الشركة

كما يجوز لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس 
ولمجلس اإلدارة أن يوكل . عمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركةاإلدارة القيام بكافة األ

نيابة عنه في حدود اختصاصه واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو 
  .القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التوكيل جزئياً أو كلياً

االت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الح
  :يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية

 .أن يكون االبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى .١
 .اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .٢
 .براء لمبلغ محدد كحد أقصى كل عام للمدين الواحدأن يكون اإل .٣

  مكافأة مجلس اإلدارة

ووفقا ه األنظمـة الداخلية من هذ) ٣٧/٤(تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في المادة 
ظمة أو لموافقة المساهمـين في اجتماع الجمعـية العمـومية وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أن

قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له، باإلضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة مع 
مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة، ويشتمل تقرير 

ل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لك
السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل 
التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال 

 .سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركةفنية أو إدارية أو استشارية للشركة 

عبد اهللا صالح كامل نائباً لرئيس / محمـد علي العبـار، رئيساً لمجلس اإلدارة األول والسيد/ تم تعيين السيد
مجلس اإلدارة انتخاب عضو مجلس اإلدارة المنتدب من بين أعضائه ، كما يحق لو. مجلس اإلدارة األول

 بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب، أو بين مركز نائب رئيس يجوز أن يجمع عضو واحد
يكون للرئيس أو نائبه إذا تم تفويضـه كذلك على نحو خطـي من قبل .  المجلس ومركز العضو المنتدب

يكـون  لرئيس المجلس أو . الرئيس ، الصالحية لدعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس
ا تم تفويضـه كذلك على نحو خطـي من قبل الرئيس الحـق في  تمثيل الشركة في عالقاتها مع نائبه إذ

الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم 
جارية وكافة اللجان القضائية وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق الت
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األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة 
والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة 

كما . اصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليهاوتوكيل الغير في المدافعة والمرافعة والمخ
له حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات 
التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقات والصكوك 

ات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت ومتابعة واإلفراغ
المعامالت وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع 

ع وفتح الحسابات واالعتمادات والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدف
والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات 

كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد . والشيكات وكافة المعامالت المصرفية
كة وأن يفوض الغير في حدود إختصاصه بصالحيات أو مرتباتهم وله أن يعين الوكالء والمحامين عن الشر

ويتمتع . بإتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض جزئياً أو كلياً
  .العضو المنتدب بالصالحيات التي يحددها مجلس اإلدارة

ا كل من رئيس المجلس ونائب رئيس يحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليه
من ) ٣٧/٤(المجلس والعضو المنتدب، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى المادة 

  .هذا النظام

وللمجلس أن يعين مديرا عاما للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز الجمع بين مركز العضو 
 ويحدد مجلس اإلدارة في قرار تعيينه سلطات وصالحيات ومهام ومكافأة .المنتدب والمدير العام للشركة

 .المدير العام ومدة توليه هذا المنصب

يعين مجلس اإلدارة سكرتيراً للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد مكافأته ويختص بتسجيل 
تماعات وحفظها، إلى جانب محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االج

 .ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ويحدد المجلس مكافآته

ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية 
  .كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيينهم

  مجلس اإلدارةاجتماعات وقرارات 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، وتكون الدعوة خطية، ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد 
. اإللكتروني، ويجب على الرئيس دعوة المجلس لالجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان على األقل من األعضاء

ال يقل عن ست مرات سنوياً، ما لم يقرر ويتعين على المجلس االجتماع عند الضرورة ولكن بأي حال بما 
  .المجلس باإلجماع خالف ذلك

وفي حالة إنابة عضو مجلس . ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل
  :اإلدارة عضواً آخر في حضور إجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط اآلتية

 . اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماعال يجوز لعضو مجلس )أ
 .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد )ب
 .ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها )ج

حسب ( بشـأن أي اجتماع للمجلس ارة مجلس اإلديتعين تقديم إشعار مسبق بعشرة أيام على األقل لكل عضو 
في أي حالة محددة على خالف ذلـك، ويتعين أن يرفق ة أعضاء مجلس اإلدارة ما لم يتفق أغلبي) األحوال

باإلشعار جدول األعمال بكافة البنود الواجب تداولها في االجتماع مع كافة المستندات الواجب توزيعها أو 
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 يجوز إثارة أي بنود أو أمور غير واردة بجدول األعمال ما لم يتفق كافة النظر فيها في هـذا االجتماع، ال 
  . الحاضرون كتابياً على ذلك مجلس اإلدارة أعضاء

تصدر قرارات المجلس باألغلبية البسيطة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع، 
المجلس في حال غيابه أي صوت ثان أو أي وعند تساوي األصوات لن يكون لرئيس المجلس أو من يرأس 

  .صوت ترجيحي

أي قرار يتم التوقيع عليه أو اعتماده بواسطة كافة األعضاء المؤهلين الستالم إشعار اجتماع المجلس أو لجنة 
حسب (المديرين سيكون سارياً ونافذاً تماماً كما لو كان صادراً في اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة المديرين 

  .المنعقد حسب األصول) لاألحوا

  اللجنة التنفيذية 

ويختار أعضاء اللجنة المشكلة من بينهم رئيسا . يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية
  .لها، ويحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها

   إتفاقية خدمات إدارية:)٢٠(مادة 

أو من تقوم إعمار بتسميته تقدم /و. ع.م.ة مع شركة إعمـار العقارية شتعقد الشركة إتفاقية خدمات اداري
ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى يحددها ) ٣(األخيرة بموجبها إلى الشركة خدمات إدارية لمدة 

  .مجلس إدارة الشركة

 الجمعيات العامة للمساهمين: )٣٢-٢١(مادة 

ا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيح
ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره . للشركة

 من المكتتبين ولكل مساهم حائز على عشرين سهما على األقل حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل
  .عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة

  :تخـتص الجمعــية العامة التأسيسية باألمـور التـاليـة

التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقا ألحكام هذا النظام ونظام الشركات بالحد األدنى  .١
 . من قيمة األسهممن رأس المال بالقدر المستحق

وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على نظام الشركة  .٢
 .المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها

 .تعيين أول مراقبين حسابات للشركة وتحديد مكافأتهم .٣
 .التي اقتضاها التأسيسالمداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات  .٤
  .النظر في التصديق على قيمة الحصص العينية .٥

 رأس المال على األقل ولكل مكتتب في فويشترط لصحة انعقاد حضور عدد من المكتتبين يمثل نص
  .اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله

جمعية العامة العادية بجميع األمور فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص ال
المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما 

  .يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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ثناء األحكام المحظورة عليها تعديلها نظاما، تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسى باست
وفضال عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك 

  .بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

 أن يدعو الجمعية العامة تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة
العادية، إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة من رأس المال على 
األقل، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي 

وعشرين يوما على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة 
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة 

  .المحددة للنشر

ألسهم يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحل إقاماتهم مع بيان عدد ا
التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة اإلطالع على 

  .هذا الكشف

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على 
إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع وجبت الدعوة 

من هذا النظام ويعتبر االجتماع ) ٢٥(لالجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 
  .الثاني صحيحا مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه

مون يمثلون نصف رأس المال على ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساه
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع األول  األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع

المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع 
  .رأس المال على األقل

هم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية لكل مكتتب صوت عن كل س
  .وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في اإلجتماع

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها ومع ذلك إذا تعلقت هذه القرارات 
ا خاصة لزم موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي يجب أن تمثل ثلثي األسهم بتقييم حصص عينية أو مزاي

المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدين من المزايا الخاصة، وال يكون 
  .لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية

كما تصدر قرارات .  العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماعكما تصدر قرارات الجمعية
الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو 

 في نظامها أو بإدماج تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة
الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة 

  .في االجتماع

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول األعمال وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس 
جلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب م

يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان 
  .قرارها في هذا الشأن نافذا

ين الرئيس أو نائبه يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويع
سكرتيراً لالجتماع وجامعا لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين 
أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي 
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ا وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفته
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية أو نائبه وسكرتيرها 

  .وفارز األصوات

  مراقب الحسابات): ٣٤ و ٣٣(مادة 

ه الجمعية العامة سنويا يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعين
  .وتحدد مكافآته ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد

لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن 
وله أيضا أن يحقق موجودات الشركة . يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها

 .والتزاماتها

وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من 
األساسي نظام الوما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام . الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها

  .ورأيه في مطابقة حسابات الشركة للواقعألنظمة الداخلية ه االشركات أو أحكام هذ

   حسابات الشركة وتوزيع األرباح):٣٩ – ٣٥ (مادة

على أن السنة .  ديسمبر من كل سنة ميالدية٣١تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية 
 ديسمبر من العام الميالدي ٣١الشركة وتنتهي في المالية األولى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس 

  .نفسه

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد 
ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية 

ريقـة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بستين يوما على المنتهية، والط
األقل، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخمسة 

ع نسخ منها في المركز وخمسين يوما على األقل، ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها، وتود
الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما 
على األقل، وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية 

إلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس ا
 وهيئة السوق وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة

  .قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة و عشرين يوماَ على األقل، المالية

  :وفات العمومية والتكاليف األخرى كما يليتوزع األرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصر

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا %) ١٠(يتم تجنيب  .١
 .التجنيب متى بلغ هـذا االحتياطي نصف رأس المال

باح الصافية  تجنب نسبة معينة من األر أنيجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة .٢
 .لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

 .على األقل من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .٣
عشرة بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، مع %) ١٠(يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن  .٤

يمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على مراعاة األنظمة التعل
 .المساهمين كحصة إضافية في األرباح



   للشركةيسألساالنظـام املخص 
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تُبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح 
التي يحددها مجلس اإلدارة ووفقا للتعليمات التي المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد 

  .تصدرها وزارة التجارة والصناعة

إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير 
وينشر قرار الجمعية من هذا النظام، ) ٥(العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة 

  .في جميع األحوال في الجريدة الرسمية

  

  



 

    

  االكتتاباستخدام متحصالت ١٤

 ريال سعودي، سيدفع منها ٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب 
ستشار  ريال سعودي كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والم٢٥,٠٠٠,٠٠٠حوالي 

القانوني لالكتتاب والمراجع القانوني ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع 
وبذلك تتوقع الشركة تحقيق صافي متحصالت من االكتتاب قيمتها . والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار

وتتحمل . حصالت االكتتاب ريال سعودي، ولن يستلم المساهمون المؤسسون أي من مت٢,٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  .الشركة جميع مصاريف عملية اإلصدار

وسيكون االستخدام الرئيسي لمتحصالت االكتتاب هو تمويل عملية تطوير وإنشاء البنية التحتية الحساسة والتي 
 باإلضافة) ولكن تجدر اإلشارة إلى أن تمويل إنشاء الميناء قد يتطلب اللجوء إلى مصادر أخرى(تشمل الميناء 

كما سيستخدم جزء من . إلى تعزيز تمويل عمليات التطوير األولية لقطاعات المدينة االقتصادية المختلفة
  .متحصالت االكتتاب لدفع المستحقات المتعلقة باألرض

  دفع المستحقات المتعلقة باألرض ١- ١٤

ليون متر  م٦اشترى المؤسسون من شركة دايم الحديثة لحساب الشركة قطعة أرض إضافية تبلغ مساحتها 
 مليون ريال ٣٠٠وذلك بسعر ) والتي ستشكل أيضا جزءا من موقع مدينة الملك عبداهللا االقتصادية(مربع 

  "). المستحقات المتعلقة األرض("

 من نظام الشركات، يترتب على قرار إعالن تأسيس الشركة انتقال جميع المصاريف التي ٦٤وطبقا للمادة 
وعليه، فإن الشركة سوف تستخدم . الل فترة التأسيس إلى ذمة الشركة المؤسسون لحساب الشركة خجراهاأ

بعد تأسيسها جزءا من صافي متحصالت االكتتاب لدفع قيمة المستحقات المتعلقة باألرض إلى شركة دايم 
  .الحديثة بخصوص قيام شركة دايم الحديثة بنقل ملكية تلك األرض إلى الشركة

  

  



 

    

  التعهد بالتغطية ١٥

  متعهد التغطية ١- ١٥

 سهم ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠وذلك لعدد ) "متعهد تغطية االكتتاب"( البنك السعودي البريطاني  هومتعهد التغطيةإن 
 وقد قام كل من بنك الرياض والبنك األهلي التجاري بالتعهد . األسهم المطروحة لالكتتابكافةوتمثل 

فقاً التفاقية تعهد بالتغطية من ة لالكتتاب بالتساوي بينهما ومن األسهم المطروح% ٥٠بالمساعدة في تغطية 
  .الباطن موقعة بينهما وبين البنك السعودي البريطاني

  ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب ٢- ١٥

  عرض البيع والتعهد بتغطية االآتتاب ١-٢-١٥

ممثلة في هذه االتفاقية  (بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة
  : ومتعهد تغطية االكتتاب)ة إعماربشرك

طروحة لالكتتاب بتاريخ اإلغالق الم لمتعهد تغطية االكتتاب بأن يتم بيع كامل األسهم الشركةتعهد ت  )أ
للمشترين المستقطبين عن طريق متعهد تغطية ) كما هو معرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب(

  .االكتتاب أو لمتعهد تغطية االكتتاب نفسه
طروحة الميتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من كافة األسهم   )ب

  .بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر المعروض

وقد تعهدت الشركة لمصلحة متعهد تغطية االكتتاب بأنها ستلتزم بجميع ماورد في اتفاقية التعهد بتغطية 
  .االكتتاب

  تغطية االآتتابأسس إنهاء اتفاقية التعهد ب ٢-٢-١٥

يجوز لمتعهد التغطية إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب في ظروف محددة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 
 :قبل تسجيل األسهم في القائمة الرسمية، بما في ذلك ما يلي

أو أي وقت  صباحاً من تاريخ اإلغالق ١٠في حال حدوث أي من األمور الموضحة أدناه قبل الساعة   )أ
  :مثلمتعهد تغطية االكتتاب آخر يحدده 

 تعليق أو الحد من التداول العام لألسهم من خالل نظام تداول، 
إعالن تجميد النشاطات التجارية البنكية في الرياض من قبل السلطات المختصة أو أي عطل  

األسهم في جوهري في النشاطات البنكية التجارية أو خدمات التسوية والتصفية المتعلقة ب
 المملكة العربية السعودية،

تغيرات أو تطورات تتعلق بأي تعديالت مرتقبة تطرأ على األنظمة والتعليمات والنظام  
 الضريبي مما يؤثر سلبا على الشركة أو األسهم أو نقل ملكيتها أو طرح االكتتاب،

أو إعالن حالة اندالع أو تصعيد أعمال العنف أو اإلرهاب في المملكة العربية السعودية  
 الطوارئ في المملكة أو نشوب الحرب،

أي تغير سلبي جوهري أو انقطاع مفاجئ أو أي حالة أخرى في سوق المال أو أدوات الدين أو  
أي تغير سلبي ) وليس محصوراً على(األسهم أو أي سوق مالي آخر في المملكة بما في ذلك 

 جوهري في مؤشر تداول األسهم، 
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ات في األوضاع المالية والسياسية واالقتصادية وأسعار صرف العمالت أو الكوارث أو التغير 
 أنظمة الرقابة في المملكة العربية السعودية

من شأنها أن تؤدي إلى التحيز أو أن تجعل االستمرار في عملية متعهد تغطية االكتتاب والتي في وجهة نظر 
متعهد تغطية الكتتاب غير عملي أو مجدي، ويمكن لاالكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة ا

 .بحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطيةاالكتتاب 

في حال إصدار إشعار بخصوص األسهم في المملكة العربية السعودية من قبل أي منظمة تقييم   )ب
خ اإلغالق أو أي وقت آخر يحدده متعهد تغطية  صباحاً من تاري١٠معروفة دولياً قبل الساعة 

  :االكتتاب مثل
 تخفيض مستوى تصنيف تلك األسهم، 
 اعتزام تخفيض مستوى التصنيف أو دراسة احتمال القيام بمثل ذلك اإلجراء، 
 اعتزام دراسة إعادة التصنيف دون التصريح بأنها تقوم بذلك لرفع مستوى التصنيف، 

ية االكتتاب من شأنها أن تشكك في نجاح طرح االكتتاب أو أن تجعل والتي في وجهة نظر متعهد تغط
االستمرار في عملية االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو مجدي، 
سيقوم متعهد تغطية االكتتاب بمناقشة ذلك مع الشركة بالحد الذي يراه عملياً ويمكن له بحرية تصرف مطلقة 

 .بعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطيةو

  الرسوم والمصاريف ٣-٢-١٥

تدفع الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب كما تقوم 
  .الشركة بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح االكتتاب إلى متعهد تغطية االكتتاب



 

    

  كتتابيمات االشروط وتعل ١٦

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب حيث 
يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب 

  .المذكورة

  االكتتاب ١- ١٦

يقتصر . ثالثين في المائة من إجمالي أسهم الشركة لالكتتاب%) ٣٠(طرح سوف يتم بموجب هذا االكتتاب 
االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين واليقبل االكتتاب باسم األشخاص االعتباريين مثل الشركات أو 

ويمكن الحصول على نشرة اإلصدار ونماذج طلب . البنوك أو صناديق االستثمار أو المؤسسات الفردية
  :تتاب من البنوك المستلمة التاليةاالك

البنك السعودي البريطاني، البنك األهلي التجاري، البنك العربي الوطني، بنك الرياض، البنك السعودي 
الفرنسي، البنك السعودي الهولندي، بنك البالد، بنك الجزيرة، مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي و 

  .البنك السعودي لالستثمار

ع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب أو البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين إن التوقي •
  تبين والشركةالمكت

يمكن الحصول على طلبات االكتتاب من فروع البنوك المذكورة أعاله في المملكة العربية  •
  يوليو٢٢ الموافق(هـ ١٤٢٧  جمادى اآلخرة٢٦  السبتالسعودية وتقديمها خالل الفترة من يوم

وعند توقيع ). م٢٠٠٦  أغسطس٢الموافق (هـ ١٤٢٧  رجب٨  األربعاءإلى يوم) م٢٠٠٦
وفي حال كانت . وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة منه

المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك 
 لم، فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغياًلمستا

خمسون سهماً ولكل الفرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته ) ٥٠(الحد األدنى لالكتتاب  •
 ن ألف سهم للمكتتب الواحديخمسة وعشر) ٢٥,٠٠٠(على أال يزيد االكتتاب عن 

االكتتاب بها، ويكون يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب  •
المبلغ اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها 

  رياالت سعودية١٠بسعر السهم البالغ 

، على أن يقوم )حسبما ينطبق الحال(يجب تقديم طلب االكتتاب مع إرفاق المستندات التالية  •
 :إعادة األصل للمكتتب أو للوكيلموظف البنك بمطابقة األصل مع الصورة و

  أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد -

 )ألفراد األسرة(أصل وصورة دفتر العائلة  -

 أصل وصورة صك الوكالة الشرعية -

 )لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  -
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    ٦٥

لب وفي حالة تقديم الط). األوالد واألبوين(يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى  •
بالوكالة عن المكتتب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق أصل 

كما يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة . وصورة وكالة سارية المفعول
لألشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في 

 المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، ويقوم الموظف المسئول بلد
 .في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول للمكتتب أو الوكيل

يستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع أفراد األسرة المشمولين في دفتر العائلة في عدد  •
وفي حالة االكتتاب في أعداد مختلفة من األسهم يجب تعبئة طلب منفصل لكل . من األسهممتساٍو 

وفي حال رغبت الزوجة االكتتاب باسمها لحسابها فإنه يجب عليها تعبئة . فرد من أفراد األسرة
طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم 

 .ها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمهاالمخصصة لحساب

يجب سداد قيمة األسهم التي اكتتب بها كاملة لدى أحد فروع البنوك المستلمة من خالل تفويض  •
البنك بخصم المبلغ المطلوب من حسابه وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

ة في حسابه في نظام تداول ويعاد المكتتب الرئيس هو الشخص الذي ستضاف األسهم المخصص •
بعد التخصيص ويحصل على كامل أرباح األسهم الموزعة ) إن وجدت(إليه كامل المبالغ الفائضة 

 عن األسهم المخصصة له وللمكتتبين التابعين

يجب استخدام نماذج طلب اكتتاب منفصلة إذا كانت أسهم االكتتاب سوف يتم تسجيلها باسم آخر  •
الرئيس، أوإذا كان المكتتبون التابعون يطلبون االكتتاب في كمية من األسهم غير اسم المكتتب 

كما يستخدم طلب اكتتاب منفصل إذا رغبت . تختلف عن األسهم التي يكتتب فيها المساهم الرئيس
وفي حال قام الزوج باالكتتاب (الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها 

عندئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها باسمها فسوف يتم 
 ).وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

يقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في األسهم المحددة في طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها  •
 رياالت ١٠البالغ مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االكتتاب 

ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند . سعودية لكل سهم
تقديم المكتتب استمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك ) ١: (تحقق كل من الشروط التالية

الكامل للبنك المستلم، دفع المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها ب) ٢(المستلمة، 
 .تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتب) ٣(

يحق للشركة رفض طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا كان غير مطابق لشروط ومتطلبات  •
 .ويقر المكتتب بموافقته على قبول عدد األسهم التي سيتم تخصيصها له. االكتتاب

االكتتاب في أسهم االكتتاب من خالل فروع البنوك المستلمة خالل مدة االكتتاب أو من يمكن  •
خالل اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة 
  .التي تتبع إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في أحد االكتتابات السابقة



  كتتابيمات االشروط وتعل

    ٦٦

  ورد الفائضتخصيص ال ٢- ١٦

ويجب ". االكتتاب العام لشركة إعمار المدينة االقتصادية" بفتح حساب أمانة تتم تسميته المشاركةستقوم البنوك 
  .على كل بنك مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور

خمسين سهماً كحد أدنى، كما أن الحد األقصى لكل ) ٥٠ (يجب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب، االكتتاب بـ
وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم . خمس وعشرون ألف سهم) ٢٥,٠٠٠(مكتتب هو 

 يتبقى سيتم تخصيص ماو،  لكل مكتتباًسهمخمسون ) ٥٠(حد أدنى المطروحة لالكتتاب، فسيتم التخصيص ب
 على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى بناءعلى أساس تناسبي )  وجدتإن(من األسهم المطروحة لالكتتاب 

خمس ماليين ومائة ألف ) ٥,١٠٠,٠٠٠( وإذا تجاوز عدد المكتتبين. إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها
. مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين

إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب ) إن وجد( فائض االكتتاب ف يتم إعادةوسو
 ١٤ الثالثاء وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم. البنوك المستلمة أو

  .)م٢٠٠٦  أغسطس٨الموافق (هـ ١٤٢٧ رجب

 لديها تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة والمبالغ التي ل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبينسترس
سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين 

و يجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه . لدى البنك المستلم
  .لحصول على أي معلومات إضافيةل

  إقرارات ٣- ١٦

  :طلب االكتتاب، فإن المكتتبتقديم بموجب تعبئة و

 . بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتابشركة إعمار المدينة االقتصاديةيوافق على اكتتابه في  
 . ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها 
 على النظام األساسي لشركة إعمار المدينة االقتصادية والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناءيوافق  

 .على ذلك تم اكتتابه في األسهم المذكورة
ال يتنازل عن حقه بمطالبة شركة إعمار المدينة االقتصادية والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر  

ت جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلوما
 .جوهرية تؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي واحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في  
ة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب أسهم شركة إعمار المدينة االقتصادية وللشرك

 . االكتتاب
يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في  

 .الطلب وفي نشرة اإلصدار
  .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم 

  ةمتفرقبنود  ٤- ١٦

هم ائ وخلفولمنفعة أطرافهاة ملزمة العالق  ذات الشروط واألحكام والتعهداتكافةاب وطلب االكتتيكون 
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص  هموالمتنازل من

ت ناشئة عنه أو عليه تحديدا في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق او مصالح أو التزاما
التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 

  .الطرف اآلخر



  كتتابيمات االشروط وتعل

    ٦٧

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة 
تعارض بين ال ة، وفي حالواإلنجليزية هذه باللغتين العربية اإلصداررة  نشوقد تم توزيع. وتفسر وتنفذ طبقاً لها

 .ص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدارالن

  تداول ٥- ١٦

 المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األوراقم، كنظام بديل لنظام معلومات ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام 
 ١,٩٦وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول . م١٩٩٠ملكة عام وني في الماألسهم اإللكتر

 ٨١ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام . م٢٠٠٦ يوليو ٥ ريال سعودي حتى نهاية يوم تريليون
  .شركة حتى تاريخه

ويتم التداول على . نتهاء بالتسوية بتنفيذ الصفقة واابتداءونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل 
 عصراً وحتى ٤:٣٠الثانية من الساعة ) ٢(  ظهراً، و١٢ صباحاً وحتى ١٠ن الساعة األولى م) ١: (فترتين
ما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحاً أ. مساء ويتم خاللها تنفيذ األوامر٦:٣٠

وتتغير هذه . مساء ٨ إلى ٦:٣٠ اإلغالق من الساعة بعدلتداول إضافة لفترة  وبين فترتي ا٨من الساعة 
  .األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول

وبشكل عام تنفذ . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر
وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً .  محددة السعرأوامر السوق أوالً، وتليها األوامر

  .لتوقيت اإلدخال

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على 
وتتم تسوية  .اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز

  .الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

. ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول
  .اءة عمليات السوقوتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكف

  تداول أسهم الشركة ٦- ١٦

، وستؤكد هيئة السوق المالية تاريخ سهم الشركةأليتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي 
ستدالل لال ذكرت  تواريخ مبدئيةالتواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرةوتعتبر . تداول األسهم في حينه

  .يدها بموافقة هيئة السوق الماليةفقط ويمكن تغييرها أو تمد

، "تداول" إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في طروحةال يمكن التداول في اٍألسهم الم
ويحظر التداول فيها حظراً تاماً " تداول"وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية 

ل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسئولية ويتحم  الرسميقبل التداول
  .الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية قانونية في هذه الحالة

  



 

    

  للمعاينةالمستندات المتاحة  – ١الملحق 

 هللا، الطابق األول، طريق الملك عبدا–فرع البنك السعودي البريطاني  المستندات التالية للفحص في توفرست
 . قبل أسبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتابا مساء٥ حتى الساعة  صباحا٨:٣٠ًمن الساعة 

 .النظام األساسي للشركة 
 .موافقة هيئة السوق المالية لطرح األسهم 
 م٢٠٠٦ مايو ١٣ الموافق هـ١٤٢٧ ربيع الثاني ١٥ بتاريخ ٦٠٩قرار وزير التجارة والصناعة رقم  

 .بالترخيص بتأسيس الشركة
 . ضمن نشرة اإلصدارتقريرهما على نشر قكي بي إم جي الفوزان وبانخطية من مكتب  ةموافق 
 تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد - مكتب المستشارون القانونيونموافقة خطية من  

 .على اإلشارة إليهم ضمن نشرة اإلصدار كمستشار قانوني
 قبول الموقع لخدمات التصميم األولي لنظام النقلخطاب ال 
 الصيغة النموذجية التفاقية االستشارة 
 الصيغة النموذجية لالتفاقية مع المقاولين 
  دراسة الجدوى االقتصادية للشركة 

  



 

    

   خطاب المحاسب القانوني– ٢الملحق 

  تقرير الفحص الخاص

  )اهمة تحت التأسيسشرآة مس(إلى مساهمي شرآة إعمار المدينة اإلقتصادية  

شركة (لشركة إعمار المدينة اإلقتصادية لقد فحصنا قائمة المركز المالي المستقبلية المرفقة 
 كما في تاريخ بدء النشاط واإليضاحات المرفقة من رقم )"الشركة"() مساهمة تحت التأسيس

 إدارة الشركة إن قائمة المركز المالي المستقبلية هذه تعتبر من مسئولية). ٩(إلى رقم ) ١(
حيث تم إعدادها من قبلهم، وتقتصر مسئوليتنا على إبداء رأينا حول قائمة المركز المالي 

وقد تم . المستقبلية واإليضاحات المتممة لها والمرفقة بها بناءاً على الفحص الذي قمنا به
حاسبين القانونيين، فحصنا وفقاً لمعيار القوائم المالية المستقبلية الصادر عن الهيئة السعودية للم

ولقد شمل الفحص اإلجراءات التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من التأكد تمكننا من 
  .إبداء الرأي حول اإلفتراضات التي إستخدمت إلعداد وعرض قائمة المركز المالي المستقبلية

ات معيار القوائم المالية إن من رأينا إن قائمة المركز المالي المستقبلية تم إعدادها وفقاً لمتطلب
المستقبلية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإن اإلفتراضات المستخدمة توفر 

  .أساساً معقوالً لتوقعات إدارة الشركة

هذا ومن الطبيعي أن توجد إختالفات بين المتوقع والنتائج الفعلية بسبب أن األحداث والظروف 
ولهذا فإن المركز المالي المستقبلي قد ال يتحقق حيث قد . كما تم توقعهاالمحيطة قد ال تحدث 

كما أنه نظراً لتغير األحداث . تنتج إختالفات جوهرية بينه وبين المركز المالي الفعلي
  .والظروف المحيطة من وقت آلخر فنحن غير مسئولين لتحديث هذا التقرير بعد تاريخه

  

  ـــــــــــــــ

  فوزانعبداهللا حمد ال

  ٣٤٨ترخيص رقم 

  هـ١٤٢٧ جمادى الثاني ١٤ :الرياض في 
  م٢٠٠٦ يوليو ١٠ :الموافــق 



  

    ٧٠

  شركة إعمار المدينة اإلقتصادية
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(

   المستقبليةالمركزالماليقائمة 
  كما في تاريخ بدء النشاط

  )ريال سعودي(
  

    إيضاح     
 الموجودات   
 الثابتة األصول   
    

٦  ٢,٩٦٠,٠٠٠   مشروعات تحت التنفيذ
  إجمالي األصول الثابتة    ٢,٩٦٠,٠٠٠

  الموجودات المتداولة    
  نقدية لدى البنوك    

٩  ٦,٨٨٦,٢٣٠,٠٠٠   ) مليون ريال سعودي من اإلكتتاب العام٢,٥٥٠تتضمن مبلغ (

  مدفوعات مقدمة     ١,١٠٨,٠٠٠
ولةإجمالي الموجودات المتدا   ٦,٨٨٧,٣٣٨,٠٠٠

  
متداولةال غير الموجودات   

  ممتلكات مطورة  ٤ج، ٢   ١,٧١٥,٣٢٠,٠٠٠

  )بالصافي(مصروفات ما قبل بدء النشاط   ٧د، ٢   ١٢,٩٧٤,٠٠٠

إجمالي الموجودات غير المتداولة   ١,٧٢٨,٢٩٤,٠٠٠

  إجمالي الموجودات   ٨,٦١٨,٥٩٢,٠٠٠

     
  المطلوبات وحقوق المساهمين    
  ات المتداولة المطلوب    

  مبالغ مستحقة للمساهمين المؤسسين  ٨  ١١٨,٥٩٢,٠٠٠

  إجمالي المطلوبات المتداولة    ١١٨,٥٩٢,٠٠٠
  حقوق المساهمين     

  )بعد إكتمال اإلكتتاب العام(رأس المال المدفوع   ٨   ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  إجمالي حقوق المساهمين   ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  لمطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي ا   ٨,٦١٨,٥٩٢,٠٠٠

                                           عضو مجلس اإلدارة المرشح  عضو مجلس اإلدارة المرشح

          التاريخ                التاريخ

  .هذه القوائم المالية المستقبليةمن  جزءاً ال يتجزأ) ٩(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر



  

    ٧١

  لمدينة اإلقتصاديةشركة إعمار ا
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(

   المستقبليةالمركزالماليإيضاحات حول قائمة 
  كما في تاريخ بدء النشاط

  )ريال سعودي(
   التنظيم والنشاط  .١

 رقـم    وزاري هي شركة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار      ") الشركة("إن شركة إعمار المدينة الصناعية      
  .م٢٠٠٦ مايو ١٣موافق هـ ال١٥/٤/١٤٢٧ بتاريخ ٦٠٩

وستكون المدينة لخدمة   "). المدينة("ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير مدينة الملك عبداهللا اإلقتصادية           
تم تحديد موقع المدينة على أرض خضراء   . عدة أغراض من التطوير، وتقع المدينة شمال ميناء جدة التجاري         

وتتألف المدينـة مـن سـتة       .  بالقرب من مدينة رابغ الصناعية      كيلومتر تقريباً  ٣٥على ساحل البحر بطول     
  :عناصر متميزة

  .ميناء بحري حديث وعالمي المستوى •
 .منطقة صناعية •
 .جزيرة مالية •
 .منطقة تعليمية •
 .منتجعات سياحية •
 .منطقة سكنية •

المـشاريع  وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل حيث يتوقع إنتقال المرحلة األولى من الـسكان و                
  . شهرا٣٦ً إلى ٣٠التجارية إلى المدينة خالل فترة تتراوح ما بين 

لكي تحقق الشركة هدفها الرئيسي فسوف يتضمن نشاط الشركة حصة من الخدمات الهامة والمساندة لـدورها                
 في إدارة تطوير المدينة وتمويل تطوير عدة عناصر أخرى من المدينة، ومنها بيع وتسويق وحدات األراضي               

والممتلكات المشيدة وإيجار ممتلكاتها وإدارة وصيانة الممتلكـات واإلسـتثمار العقـاري وإدارة التـسهيالت               
  .واألنشطة ذات العالقة

والذي يشار إليه فيما بعد بــ تـاريخ بـدء           ("م  ٢٠٠٦ أغسطس   ٣١من المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها في        
  ").النشاط

   الهامةالسياسات المحاسبية  .٢
وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة من الهيئة السعودية    قائمة المركز المالي المستقبلية    تم إعداد 

  .للمحاسبين القانونيين وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة
   العرف المحاسبي   )  أ

 وبإسـتخدام  على مفهوم التكلفة التاريخيـة       اًاءبنقائمة المركز المالي المستقبلية بالريال السعودي و      تم إعداد   
  .استمرارية النشاطومفهوم  اإلستحقاق المحاسبي أساس

    إستخدام التقديرات)  ب

إلعداد القائمة المالية كي تتماشى مع معايير المحاسبة المتعارف عليها كـان يلـزم إسـتخدام التقـديرات                  
إلفتراضات على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبـات       واإلفتراضات، وقد يؤثر إستخدام هذه التقديرات وا      

  .وكذلك إيضاح بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ المركز المالي

أي تقديرات أو إفتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات قد تؤثر أيضاً على اإليرادات والمـصروفات               
بالظروف الحالية بتحديد مثل هذه التقديرات والتي مـن         وتقوم اإلدارة طبقاً للمعرفة الجيدة      . عن نفس السنة  

  .الممكن أن تكون مختلفة عن النتائج النهائية



  

    ٧٢

  شركة إعمار المدينة اإلقتصادية
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(

   المستقبليةالمركزالماليإيضاحات حول قائمة 
  كما في تاريخ بدء النشاط

  )ريال سعودي (
  الممتلكات المطورة)    ج

 إدراج أي ممتلكات سوف يتم إنشاؤها أو تطويرها إلستخدامها في المستقبل كإستثمارات عقارية ضمن بند               تم
ممتلكات مطورة وتثبت بالتكلفة حتى يتم اإلنتهاء من إنشاؤها أو تطويرها وبذلك يتم تصنيفها كإسـتثمارات                

  .عقارية

  مصاريف ما قبل بدء النشاط)    د
مخصوم منها إيرادات ما قبل بدء النشاط سيتم تحميلها على قائمة الدخل فـي              مصروفات ما قبل بدء النشاط      

أول فترة مالية تلي بداية النشاط، إال إذا أمكن تحديد منافع مستقبلية لتلك المصروفات وفي هذه الحالة سـيتم                   
   .يهما أقصر سنوات أو الفترة المتوقعة لمنافعها اإلقتصادية أ٧إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على فترة 

  أرصدة العمالت األجنبية)    هـ
تم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي إلى الريال الـسعودي               

 .بإستخدام أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ

  إستخدام التوقعات والتقديرات في إعداد قائمة المرآز المالي المستقبلية .٣
ت اإلدارة بعمل تقديرات وتوقعات معينة في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية كما هـو مبـين فـي                   قام

كما تتضمن قائمة المركـز     . ، والتي أثرت في أرصدة الموجودات والمطلوبات      )٩(إلى  ) ٤(اإليضاحات من   
ات والمطلوبات الفعلية عـن     المالي المستقبلية  تنبؤات حتى تاريخ بداية النشاط، وقد تختلف أرصدة الموجود           

 .األرصدة المدرجة بالقائمة نظراً ألن األحداث والظروف، قد ال تحدث كما هو مخطط لها 

  الممتلكات المطورة .٤
 مليون متر مربع وتطل على ساحل البحر بطـول          ٣٧يتمثل تطوير الممتلكات في أراضي خضراء بمساحة        

 وشمال مدينة جدة وذلك لتطوير وإنشاء مدينـة الملـك            كليومتر بالقرب من مدينة رابغ الصناعية      ٣٥قدره  
وتم المساهمة بتلك األرض من أحد المساهمين كجزء من حصته في رأس مال الـشركة               . عبداهللا اإلقتصادية 

 بليون ريال سعودي، هذا ولم يقم مثمن محايد بتعديل قيمة تلك األرض وسيتم تحويل               ١,٧والتي عادلت مبلغ    
  .ركة فور تسجيلهاملكية األرض بإسم الش

  إرتباطات رأسمالية وإلتزامات محتملة ومشروعات تحت التنفيذ .٥
يصعب في هذه المرحلة التوقع بتكلفة مشروع الشركة لتطوير المدينة ألن ذلك يرتبط بعدة عوامـل علـى                  
 سبيل المثال حصة الشركة والتي ستقوم بتطويرها بنفسها ومواقع األراضي ستقوم الشركة ببيعها ألطـراف              

  .أخرى والتي لم تحدد حتى تاريخ قائمة المركز المالي المستقبلية

 )بالصافي (مصاريف ما قبل بدء النشاط .٦
  تكاليف تصميم وتطوير المشروع  ٢٠,٨٨٧,٠٠٠

  تكاليف دعاية وتسويق المشروع  ٣٧,٩٤٢,٠٠٠

  أتعاب قانونية ومالية  ٣٧,٩٠٨,٠٠٠
  مصروفات أخرى  ٢,٤٦٧,٠٠٠

٩٩,٢٠٤,٠٠٠   
  إيرادت أرباح إيرادات الفوائد من تمويل المؤسسين: ناقصاً  )٨٦,٢٣٠,٠٠٠(

١٢,٩٧٤,٠٠٠    



  

    ٧٣

  شركة إعمار المدينة اإلقتصادية
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(

   المستقبليالمركزالماليإيضاحات حول 
  في تاريخ بدء النشاط

  )ريال سعودي(
 األصول الثابتة .٧

يذ وهي المبالغ المدفوعة حتى تاريخه لألثاث والتركيبـات  تتضمن األصول الثابتة بند المشروعات تحت التنف 
  .الخاصة بمكتب البيع الموجود بمدينة الرياض

  مبالغ مستحقة للمساهمين المؤسسين .٨

تتمثل في مبالغ مستحقة ألحد المساهمين المؤسسين والذي يقوم بسداد مصروفات ما قبل بدء النشاط وبعض                
  . المدفوعات األخرى

  )بعد اآتمال االآتتاب العام (عرأس المال المدفو .٩

 بليون ريال سعودي موزع على ثمانية وعشرون مساهم قبل طرح ٥,٩٥رأس المال المدفوع يتضمن مبلغ 
 مليون ريال سعودي سيتم المساهمة به من ٢,٥٥إن رصيد رأس المال البالغ . أسهم الشركة لإلكتتاب العام

  .قبل مساهمين آخرين من خالل اإلكتتاب العام



 

    

   اإلجراءات المتفق على تنفيذها–أ ٢الملحق 

  هـ١٤٢٧ جمادي الثاني ١٤: التاريخ 
  م ٢٠٠٦يوليو  ١٠: الموافق 
  ٠٦/٠٨٣/م .م: المرجع 

  
  المساهمون                                                        المحترمون/ السادة 

  )أسيسشركة مساهمة تحت الت(شركة إعمار المدينة اإلقتصادية 
  ٢٣٠٨٨٨. ب.ص

   المملكة العربية السعودية-الرياض 
  

خطاب المحاسبين للتحقق من الحسابات لغرض طرح أسهم شركة لإلكتتاب العام : الموضوع 
  وهي مازالت تحت التأسيس 

  تحيه طيبة وبعد ،،،،

وجب قرار تحت التأسيس بم") الشركة) ("شركة مساهمة تحت التأسيس(شركة إعمار المدينة اإلقتصادية 
لقد تم تعييننا من قبل المساهمين المؤسسين إلصدار تقريرنا عن حسابات الشركة بغرض  . ٦٠٩وزاري رقم 

  . طرحها لالكتتاب العام

لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها مع مجلس اإلدارة المرشح بغرض طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام 
 يوليو ١٠ومات المالية المدرجة ضمن نشرة اإلكتتاب العام بتاريخ للقيام بإصدار تقرير عن بعض المعل

لقد تم تنفيذ هذه اإلجراءات على القوائم المالية المستقبلية للشركة في تاريخ بدأ النشاط ومجلس . م٢٠٠٦
  . اإلدارة المرشح يتحمل وحده المسئولية عن كفاية اإلجراءات المتبعة

يير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتعلق بتنفيذ تم القيام بهذه العملية وفقا لمعا
إجراءات متفق عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولقد تم تنفيذ اإلجراءات إلصدار 

  :تقرير عن ما إذا كان

ي نشرة اإلكتتاب العام قد تم العرض واإلفصاح عن مصروفات ما قبل بدء النشاط كما تظهر ف 
ضمن قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة في تاريخ بدأ النشاط وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية التي 

 الصادر عن الهيئة ١٧تتعلق بمصروفات ما قبل بدء النشاط، وكما وردت في المعيار المحاسبي رقم 
  .السعودية للمحاسبين القانونيين

ال أو الموجودات الخاصة بالمؤسسين مقابل حصصهم في حقوق الملكية وذلك كما قد تم إستالم األمو 
 .هو موضح في القوائم المالية المستقبلية للشركة في تاريخ بدأ النشاط

  :إن اإلجراءات المتفق على تنفيذها هي

الحصول على قائمة بمصروفات ما قبل بدء النشاط والتي تظهر قيمة وطبيعة المصروف والتاريخ  
  .الذي استحق فيه أو تم دفع المصروف فيه



  

    ٧٥

على األقل من إجمالي %٧٠تغطي نسبة (اختيار عناصر رئيسية من مصروفات ما قبل بدء النشاط  
والتأكد من وجودها وتبويبها بشكل صحيح عن طريق المستندات المؤيدة المقدمة من ) المصروفات
 .إدارة الشركة

 قبل بدء النشاط والتي استحقت على الشركة والتأكد أنها تقييم المعالجة المحاسبية لمصروفات ما 
 .تمت وفقاً للمعايير والتوجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الحصول على مصادقة بنكية توضح إستالم إجمالي األموال من المؤسسين وإدراجها بالبنك السعودي  
  .ام باإلحتفاظ بالمبلغ لصالح الشركةالبريطاني كما توضح أن البنك المذكور ق

  :بناءاً على اإلجراءات الموضحة أعاله، فإن النتائج التي توصلنا إليها كما يلي

مصروفات ما قبل بدء النشاط كما تظهر في نشرة اإلكتتاب العام قد تم المحاسبة واإلفصاح عنها في  
ط وفقاً للمعايير المحاسبية التي تتعلق قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة في تاريخ بدأ النشا

 الصادر عن الهيئة ١٧بمصروفات ما قبل بدء النشاط، وكما وردت في المعيار المحاسبي رقم 
  .السعودية للمحاسبين القانونيين

 مليون ريال سعودي منها مبلغ ٨,٥٠٠رأس مال الشركة المقترح حسب المرسوم الملكي هو  
تم . لمساهمة به من قبل المؤسسين والباقي سيطرح لإلكتتاب العام مليون ريال سعودي تم ا٥,٩٥٠

 مليون ريال سعودي من قبل المؤسسين في حساب بنكي لدى البنك السعودي ٤,٢٥٠إيداع مبلغ
 .البريطاني

من اإليضاحات المتممة لقائمة المركز المالي المستقبلية فإن ) ٤(كما تم اإلفصاح باإليضاح رقم  
 مليون ريال ١,٧٠٠ن تمت عن طريق تحويل أرض بمبلغ متفق عليه بلغ يسمساهمة أحد المؤس

سعودي كجزء من مساهمته، إال أنه لم يقم أحد المثمنين المحايدين بتقييم األرض المقدمة هذا وسيتم 
 .تحويل األرض بإسم الشركة فور إنشاؤها

 المراجعة المتعارف عليها والصادرة بما أن اإلجراءات أعاله ال تمثل عملية مراجعة أو فحص وفقاً لمعايير
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإننا ال نقدم أي تأكيدات من أي نوع على مصروفات ما قبل بدء 
النشاط أو على مساهمة المؤسسين في حقوق الملكية أو قائمة مجلس اإلدارة المرشح هذا وفي حال قيامنا 

  . منا أمور أخرى يتعين علينا التقرير عنهابإجراءات إضافية قد ينمو إلى عل

إن الغرض الوحيد من تقريرنا هو الموضح في الفقرة الثالثة من هذا التقرير ولمعلومات الشركة فقط إن هذا 
 وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر العام لنشرة اإلكتتابالتقرير كما هو متفق عليه بخطاب التعيين يستخدم 

أخرى إال بإذن كتابي من قبلنا فيما عدا هيئة سوق المال والبنك السعودي البريطاني أو تقديمه ألي أطراف 
   .ووزارة التجارة والصناعة

  وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

  عن كي بي أم جي الفوزان وبانقا

  

  ــــــــــــــــ

     عبداهللا حمد الفوزان                                                                 

 ٣٤٨             ترخيص رقم                                                        



 

    

  تعريفات واختصارات

 التعريف  المصطلح

  . مليون كيلو متر مربع تقريبا٥٥ً   إجمالي مساحة األرض

  .إدارة إعمار المدينة االقتصادية   اإلدارة

من أسهم رأس مال إعمار المدينة االقتصادية المكتتب بها من قبل المساهمين % ٧٠  سسينأسهم المساهمين المؤ
 المؤسسين

%) ٣٠(مائتان وخمس وخمسون مليون سهم، تمثل ) ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠(طرح الشركة   االكتتاب
ثالثين في المائة من إجمالي األسهم العادية لرأس مال الشركة، لالكتتاب العام لألشخاص 

 .ن الطبيعيينالسعوديي

ثالثين في المائة %) ٣٠(مائتان وخمس وخمسون مليون سهم، تمثل ) ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  أسهم االكتتاب
 .من أسهم رأس مال إعمار المدينة االقتصادية

  .ع.م.شركة إعمار للعقارات ش   إعمار

 .الزوج والزوجة واألوالد القصر  األقارب

البنك السعودي البريطاني، ومجموعة : ات االكتتاب التي تتألف منالبنوك المستلمة لطلب  البنوك المستلمة
سامبا المالية، وشركة الراجحى المصرفية لالستثمار، والبنك األهلي التجاري، والبنك 
العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، 

 .وبنك البالدوبنك الجزيرة، والبنك السعودي لالستثمار، 

 .النظام المالي لتداول األسهم السعودية  تداول

 .االجتماع األول للجمعية العمومية  االجتماع التأسيسي

 .جريدة أم القرى وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية  الجريدة الرسمية

 .لمساهمينحضور اجتماعات الجمعية العمومية ل  اجتماع الجمعية العمومية

 .حكومة المملكة العربية السعودية  الحكومة

هي الخطة الرئيسية التي طورتها إعمار المدينة االقتصادية والتي تستعرض كيفية تطوير    الخطة الرئيسية
  .كافة قطاعات مدينة الملك عبداهللا االقتصادية، وهي قيد اإلنجاز

 .ريال سعودي  ريال

 ).القيمة االسمية( ريال سعودي للسهم الواحد ١٠ في األسهم، وهو سعر االكتتاب  سعر االكتتاب

شركة إعمار المدينة االقتصادية، وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس، بموجب   الشركة
 مايو ١٣الموافق (هـ ١٤٢٧ ربيع الثاني ١٥ الصادر بتاريخ ٦٠٩القرار الوزاري رقم 

 ).م٢٠٠٦

 .تباريالشخص الطبيعي أو االع  الشخص

  .حسم مصروفات االكتتابصافي متحصالت االكتتاب بعد    صافي المتحصالت

 .عقد تأسيس الشركة  عقد التأسيس

  .قائمة باألوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج   القائمة الرسمية

 من نظام ٦وق المالية بموجب المادة قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة الس   اإلدراجالتسجيل وقواعد 
هـ ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ ) ٣٠/م(السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

  ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (

 . ريال سعودي للسهم الواحد١٠  القيمة االسمية



  

    ٧٧

 التعريف  المصطلح

  البنك السعودي البريطاني   متعهد تغطية االكتتاب

  ).جـ(الواردة أسماؤهم في صفحة ركة إعمار المدينة االقتصادية مجلس إدارة ش   مجلس اإلدارة أو المجلس

 .)هـ( و)د (تيناألطراف التي تقدم الخدمات الخاصة باالكتتاب والمذكورون في الصفح  المستشارون

 .)م(ن للشركة الواردة أسماؤهم في صفحة ون المؤسسوالمساهم  المساهمون المؤسسون

 المعين من قبل الشركة كمستشار  المحدودة السعوديةةالعربي بي سي مجموعة إتش إس  المستشار المالي
 .مالي لالكتتاب

 .البنك السعودي البريطاني  مدير االكتتاب

 .المملكة العربية السعودية  المملكة

 مليون ريال سوف تدفعه الشركة إلى شركة دايم الحديثة بعد ٣٠٠مبلغ نقدي قدره    المستحقات المتعلقة باألرض
  ").استخدام متحصالت االكتتاب"فضال راجع قسم (أسيس الشركة ت

وحتى نهاية ) م٢٠٠٦  يوليو٢٢الموافق (هـ ١٤٢٧  جمادى اآلخرة٢٦من يوم السبت   مدة االكتتاب
 ) م٢٠٠٦  أغسطس٢الموافق (هـ ١٤٢٧  رجب٨  األربعاءعمل يوم

 .مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية  مجلس اإلدارة

 .كل مواطن سعودي يقوم باالكتتاب بأسهم الشركة  المكتتب

 .مشروع تطوير مدينة الملك عبداهللا االقتصادية  المشروع

 .النظام التأسيسي المقترح إلعمار المدينة االقتصادية  النظام التأسيسي

هـ، وما ٢٢/٣/١٣٨٥ بتاريخ ٦/نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م  نظام الشركات
 .جرى عليه من تعديل

 ).م٢٠٠٦  يوليو١٠الموافق (هـ ١٤٢٧  جمادى اآلخرة١٤في نشرة االكتتاب المؤرخة   نشرة اإلصدار أو النشرة

نمادج طلبات االكتتاب التي ينبغي على المكتتبين تعبئتها وتقديمها للبنك المستلم عند   نمادج طلبات االكتتاب
 .الرغبة في االكتتاب

 .هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية  ةالهيئ

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  هيئة المحاسبين

  المصطلحات األجنبية

 التعريف  المصطلح

TEU   قدم٢٠وحدة قياس للحاويات تعادل  

  

 



 

    

 هذه الصفحة فارغة عن قصد


