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  كلمة وافتتاحیة مجلس اإلدارة 
  

  
  

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
  محمد بن عبد هللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.سیدنا والصالة والسالم على أفضل خلق هللا 

  
  
  

   الموقرین          مساھمي شركة مدینة المعرفة االقتصادیة السادة
  
  
  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
  

مو رئیس و اء أیتقدم س اة لمقام خادم عض ادق المواس ادیة بأحّر التعازي وص ركة مدینة المعرفة االقتص مجلس إدارة ش
عود یحفظھ هللا لمان بن عبدالعزیز آل س ریفین الملك س عودي الكریم، في فقید األمة العربیة الحرمین الش عب الس  والش

  واإلسالمیة خادم الحرمین الشریفین الملك عبدهللا بن عبد العزیز آل سعود طیّب هللا ثراه.
  

عود یحفظھ  لمان بن عبدالعزیز آل س ریفین الملك س داد لخادم الحرمین الش اء المجلس التوفیق والس كما یتمنى رئیس وأعض
هللا، ولولي عھده األمین صاحب السمو الملكي األمیر مقرن بن عبدالعزیز آل سعود، وولي ولي العھد صاحب السمو الملكي 

عود لمان بن عبد العزیز آل األمیر محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل س ل بن س مو الملكي األمیر فیص احب الس ،  وإلى ص
عود أمیر  ركة   -یحفظھم هللا –منطقة المدینة المنورة س كر والتقدیر على دعمھم الالمحدود للش ویتقدمون لھم بخالص الش

ریفین وتطویر وازدھار ال عة الحرمین الش ھم الدائم على عمارة وتوس تین مكة وبرامجھا المختلفة وحرص مدینتین المقدس
  المكرمة والمدینة المنورة.

  
نوي للعام المالي  ركة الكرام تقریره الس اھمي الش ر المجلس أن یقدم لمس ركة  ٢٠١٤ویس من نتائج أعمال الش الذي یتض

افة إلى تقریر المراجع احبة لھا باإلض احات المص ركة واإلیض ابات الختامیة المدققة للش لخارجي ا والتحلیالت المالیة والحس
نة المالیة المنتھیة في  احات المتعلقة بمجلس اإلدارة ولجانھ  م.٣١/١٢/٢٠١٤عن الس ویحتوي التقریر كذلك على اإلفص

ركة مع الئحة  افة إلى إقرارات المجلس ونتائج توافق الش وكبار التنفیذیین والمعامالت مع األطراف ذات العالقة، باإلض
  سوق المالیة الموقرة. حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة ال

  
ادیة في طیبة الطیبة،  روع مدینة المعرفة االقتص ھ وتفانیھ في تحقیق رؤیة وأھداف مش ھذا، وإذ یؤكد مجلس اإلدارة حرص
ائلین ومتضرعین هلل سبحانھ وتعالى  اھمین الكرام ویثّمن ثقتھم الغالیة، س یؤكد في ذات الوقت حرصھ لتحقیق تطلعات المس

  لما فیھ خیر وتقدم بالدنا الحبیبة.أن یوفق الجمیع 
 

  وهللا الموفق،،،
  

  مجلس إدارة شركة مدینة المعرفة االقتصادیة
   م٢٠١٥فبرایر 
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  أوالً: مالمح عن تأسیس الشركة وموقع المشروع 
  

  وموقع المشروع أ) تأسیس الشركة ونشاطھا
  :) تأسیس الشركة١ -أ

شریفین الملك عبدهللا بن عبدالعزیز آل سعود،  ن ، مدینة المعرفة االقتصادیة كواحدة مطیب هللا ثراهدشن خادم الحرمین ال
  مشاریع المدن االقتصادیة التي تھدف لتعزیز برامج التنوع االقتصادي للمملكة العربیة السعودیة.  

  
/ق ٢٥٦التجارة والصناعة رقم  وزیرة سعودیة بموجب قرار وقد تأسست شركة مدینة المعرفة االقتصادیة كشركة مساھم

ركة  ٢٧/٧/٢٠١٠ھـ الموافق ١٥/٨/١٤٣١بتاریخ  مال الش مة إلى عدد  ٣٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠م،  ویبلغ رأس مقس
  ریاالت.      ١٠سھماً قیمة السھم  ٣٣٩٬٣٠٠٬٠٠٠

  
تراتیجى داخل حدود الحرم لتتمیز مدینة ا ادیة بموقعھا اإلس وداخل النطاق العمراني للمدینة المنورة، وتقع معرفة االقتص

ریع ومطار األمیر محمد بن  ریف ومحطة قطار الحرمین الس جد النبوي الش على جانبي الطریق الرئیس الرابط  بین المس
ادیة بحوالي ( ریف وحوالي (٥عبدالعزیز. وتبعد مدینة المعرفة االقتص جد النبوي الش رقاً عن المس ً ٨) كلم ش  ) كلم جنوبا

اعر  ریع والتى تربط المدینة بمكة المكرمة والمش عن مطار األمیر محمد بن عبد العزیز، وتقع محطة  قطار الحرمین الس
  المقدسة في الجانب الشرقي من مدینة المعرفة االقتصادیة.

  
 مع المباشر الھباتص مربع متر ملیون )٦٫٨حوالي ( مساحتة االقتصادیة والذي تبلغ المعرفة مدینة مشروع موقع وینفرد 

ة یة طرق أھم خمس اء المرحلة  یتم أن المخطط ومن م،١٠٠-٨٠ھا من ضراوح عرالمنورة والتي یت بالمدینة رئیس إنش
بكة األولى من جد إلى عبد العزیز بن محمد األمیر مطار من ابتداءً  الداخلي العام النقل ش ریف النبوي المس  اً مرور الش

  .االقتصادیة المعرفة ومدینة السریع الحرمین قطار بمحطة

 
  ) نشاط الشركة الرئیسي ومقرھا٢-أ

في تطویر العقارات المستصلحة واألراضي األخرى في المدن  -وفقاً لنظامھا األساسي  -یتمثل النشاط الرئیسي للشركة 
بكة المیاه والكھرباء ومحطات معالجة المیاه االت وش بكات االتص یة وش اس ادیة بما فیھا البنى األس ن وغیرھا م االقتص

 األعمال المتعلقة بتطویر المدن االقتصادیة.  ویقع مقر إدارة الشركة الرئیسي بالمدینة المنورة.
  

  ثانیاً:  أعمال ومشاریع الشركة والتوجھات والتوقعات المستقبلیة
ناعات معی تثماریة وعقاریة وكذلك جذب ص اد الوطني من خالل إیجاد فرص اس روع إلى دعم االقتص رفیة ھدف المش

 كما یھدف المشروع إلى تطویع اإلمكاناتإضافیة بالمدینة المنورة.  استثماریةبالمدینة المنورة تعمل كمحفز إلیجاد منطقة 
د الفجوة الكبیرة في المنتجات العقاریة بالمدینة المنورة بعد إزالة عدد كبیر من العقارات في المنطقة  المتوفرة لھ في س

ریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز طیب هللا  المركزیة بالمدینة المنورة عة التي أمر بھا خادم الحرمین الش لتنفیذ التوس
كل ثراه، مما یش كان  خدمات كبیرة في فجوة س یافة واالس  وبناء على توجیھات بالمدینة المنورة، للزائرینالمقدمة الض

مو الملكي أمیر منطقة المدینة المنورة ورئیس ھیئة تطویر احب الس اھمة مدینة المعرفة  ص المدینة المنورة بأھمیة مس
كان للزائرین بالمدینة المنورة وذلك لتمیَزھا  یافة واالس ادیة في تلبیة وتغطیة الفجوة الكبیرة في خدمات الض االقتص

  بالعناصر التالیة:
  

ریق خالل ط ستراتیجي بالمدینة المنورة وقربھا وإتصالھا المباشر بالمسجد النبوي الشریف منموقعھا اإل .١
 الملك عبد العزیز.

اء مباني فندقیة من ن یمكّ  الذيتعتبر المخطط الوحید المطور داخل النطاق العمراني للمدینة المنورة  .٢ إنش
 ) دور، وبمساحات قطع أراضي مالئمة للخدمات الفندقیة.٤٠-٨بإرتفاعات تتراوح من (

مالي (المرحلة ا  .٣ احتھا (كتمال البنیة التحتیة في الجزء الش ) ملیون متر ٢٫٢األولى) من المدینة والبالغ مس
 مربع وفق أفضل المواصفات العالمیة.

لي یعابیة لتوفیر خدمات الضیافة واإلسكان لحواتمیَز المخطط العام لمدینة المعرفة االقتصادیة بقدرتھ االست .٤
میمھ وتنفیذه وفقاً ألحدث أ) زائر، باإل١٠٠٫٠٠٠( افة إلى أن المخطط تم تص الیب التخطیط العالمیة ض س

 التي تراعي الكثافة السكانیة والحركة المروریة والخدمات العامة والترفیھیة.
ات النقل ا .٥ ائل نقل حدیثة، من خالل باص ریف بوس جد النبوي الش ادیة بالمس رتباط مدینة المعرفة االقتص
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روع النقل العام بالمدینة الالترددي ومن خالل تنفیذ المرحلة األ منورة والذي یربط مطار األمیر ولى لمش
ریف مروراً بمدینة المعرفة  جد النبوي الش ریع بالمس محمد بن عبد العزیز ومحطة قطار الحرمین الس

 االقتصادیة.
  

  
  أ) استراتیجیة الشركة وخطة التطویر المستقبلیة

رؤیتنا أن یكون مشروع مدینة المعرفة االقتصادیة بوابة المدینة المنورة للمستقبل. وترتكز استراتیجیة الشركة على االستفادة 
من مكانة المدینة المنورة وذلك بتطویر فرص استثماریة في مجال الصناعات القائمة على المعرفة وإنشاء مشاریع تطویر 

ط التنمویة للملكة العربیة السعودیة وخدمة سكان وزائري المدینة المنورة وتعمل على عقاري تساھم في تحقیق أھداف الخط
  تعظیم عوائد مساھمي الشركة.  

  
  وستسھم ھذه االستراتیجیة في تنویع مصادر إیرادات الشركة لتشمل ما یلي: 

 لألغراض المختلفة  األراضي والعقارات المطورة  
  ودخل المشاریع المشتركة كاألصول التجاریة والعقاریةالدخل التشغیلي من األصول المملوكة 
  ركة أو القطاع لكنھا رة بعملیات الش ول أخرى قد ال ترتبط مباش تثمار في أص ادر أخرى للدخل المحقق من االس مص

ً أھدافھا تخدم   المرتبطة بمجال المعرفة. وخصوصا
 مشاریع التطویر العقاري اإلضافیة. 

  
مالي الغربي والذي یتمیز خطة تطویر المرحلة األولى:  ادیة في الجزء الش تقع المرحلة األولى من مدینة المعرفة االقتص

ة  ر متكاملة، كما أنھ محاط بمجموعة من الطرق الرئیس ریف ویحتوي على عناص بكونھ األقرب إلى الحرم النبوي الش
افة إلى إمكانیة تطویر بنیتھ الت ول إلیھ من عدة اتجاھات باإلض ھل الوص بكات مما یس ھولة ربطھ بش حتیة تدریجیاً، وس

 وستقوم الشركة بتطویر األجزاء األساسیة التي ستشكل عوامل مشجعة للطلب. .البنیة التحتیة المحیطة
 
 :تتضمن المرحلة األولى من مدینة المعرفة االقتصادیة مكونات معرفیة وعقاریة كالتالي) مكونات المرحلة األولى: ١-أ
  ) قطاع المعــرفة: ١-١-أ

 .ویتضمن المنطقة التعلیمیة ومـدارس نموذجیـة للبنیـن والبنـات وجامعـة أھلیـة بمستوى عالميالقطاع التعلیمي: 
أول مشروع قائم  في مدینة المعرفة االقتصادیة یھدف إلى تعزیز مكانة المدینة المنورة كمقصد للمعرفة دیوان المعرفة: 

ان الفعالیات ودعم مبادرات القط جیع واحتض ادیة واجتماعیة من خالل تش اریع اقتص اء مش اعین العام والخاص نحو إنش
المعرفیة في مجاالت االقتصاد والثقافة والتدریب ألھالي المدینة المنورة وزوارھا.  ویتكون الدیوان من قاعة محاضرات 

انھ متحف دار المدینة، ومعھ افة إلى احتض س والمقر الرئی د مدینة المعرفة للقیادة والریادةوقاعتین للمعارض، باإلض
 .للشركة

 
اري والعمراني:  راف الھیئة یعمل یقع في دیوان المعرفة بالمدینة المنورة ومتحف دار المدینة للتراث الحض تحت إش

سیاحة واآلثار ، ویعتبر أول متحف متخصص في تاریخ المدینة المنورة الحضاري والعمراني والذي  رز أھم یبالعامة لل
المیة عبر التاریخ. ارة اإلس تقبل المتحف وقد  معالم إرث المدینة المنورة والحض عدداً كبیراً م ٢٠١٤خالل العام اس

 وزراء ورسمیین من داخل وخارج المملكة.أمراء ومن بینھم الزوار 
  

اؤه فيمعھد مدینة المعرفة للقیادة والریادة:  ة العامة للتعلیم  تم إنش س ادیة بترخیص من المؤس مدینة المعرفة االقتص
اھمة في بناء الكوادر  ئولیة االجتماعیة بھدف المس طة في مجال  المس ركات الناش التقني والمھني ودعم من بعض الش

نفیذیین للمدراء التالقیادیة واإلداریة في دول العالم العربي واإلسالمي من خالل تقدیم برامج تدریبیة ذات مستوى متمیز 
  بالقطاعین الخاص والحكومي.  

  
 م من ضمنھا: ٢٠١٤قام المعھد بتقدیم عدة برامج خالل العام 

 " HPG3 صدار الثالث " للبرنامج المتقدم لتطویر المھارات القیادیة واالداریة لكبار مدراء القطاع الحكومياإل .١
ارات  .٢ ویر المھ دم لتط امج المتق ادس "للبرن دار الس اصاالص اع الخ دراء بالقط ار الم ة لكب ة واإلداری  Palm6القیادی

"   
  محاضرات).  ٧(   KPIووحدات قیاس األداءمنتدى إدارة األداء المؤسسي  .٣
  " HPHO2"لملتقى تطویر األداء في القطاع الصحى  الثانياإلصدار  .٤
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یرة في جدة والریاض والمدینة المنورة. وقد افة للعدید من البرامج القص اتذة  ھذا باإلض ارك في تقدیم ھذه البرامج التدریبیة أبرز أس ش

ارات مثل  تش ركات االس افة الى كبرى ش اإلدارة في العالم من جامعات ھارفرد ، بیركلى ، ثندربیرد ، وارتون وغیرھا باإلض
  ماكینزي، برایس ووتر ھاوس كووبرز ، بوسطن لالستشارات ، ایرنست أند یونغ ، وغیرھا.

 
بكة اإلنترنت والتي تحتوي على العدید من المواد العلمیة كما قام المعھد أی ل اإللكتروني االجتماعي على ش ین قنوات التواص ا بتدش ض

اریة بالتعاون مع وزارة العمل في  تش تفاد منھا عدد كبیر من المدراء. كما قام المعھد بتنفیذ عدد من المھام االس طویر تمجال التي اس
ریة بالمملكة، منھ اركین في الكوادر البش تراتیجیةبرنامج حافز ، وتطویر الوثائق اإلا تطویر الحقائب التدریبیة للمش لمنظمات غیر  س

    ھادفة للربح تساھم في تحقیق أھداف المملكة في توطین الموارد البشریة.
 م:٢٠١٥ویعتزم المعھد عقد البرامج التدریبیة التالیة خالل عام 

  " Palm7بالقطاع الخاص المدیرین"للبرنامج المتقدم لتطویر المھارات القیادیة واإلداریة لكبار  السابع صدار اإل .١
  .  KPIووحدات قیاس األداءمنتدى إدارة األداء المؤسسي  .٢
م محاضرات الیوم الواحد ( .٣  محاضرة). ١٢تقد
  " HPHO3اإلصدار الثالث "لملتقى تطویر األداء في القطاع الصحى  .٤
ادة األعمال  .٥ ة لق   IBDLالرخصة الدول

  
  ) قطاع العقار السكني:٢-١-أ

كنیة المغلق بالمدینة المنورة:  -دار الجوار  كني مغلق في المدینة المنورة یقع داخل حدود حي الفلل الس أول حي س
راني للمدینة المنورة، ویتمیز ببنیة تحتیة ذكیة وأنظمة  میمھ وفقاً للطراز العمـ یانة متكاالحرم تم تص ملة أمنیة وص

ویحتوي على مناطق خضراء ومالعب وحدائق لألطفال وممرات للمشاة وصاالت ریاضیة ومسابح وصالة للمناسبات 
ي.مسجد وباإلضافة إلى  روع  محالت تجاریة ومقاھـ غ المساحة اإلجمالیة للمشـ ا  ٥٨٦وتبلـ ألف متر مربع یتم تطویرھـ

ن ما یقارب  ع مراحل  ٩٠٠على أربع مراحل، لتتضمـ فیال سكنیة بقیمة استثمارات تصل إلى ملیار لایر عند انتھاء جمیـ
منة  اءات في المرحلة األولى المتض ف عام  ٢٢٤التطویر.  وقد بدأت أعمال اإلنش م، وتم بیع عدد ٢٠١١فیال في منتص

  . منھا ) فیال٢٢٢(
  

كنیة:  ر منطقة العمائر الس ھ مغلقة توفـ بـ اكنیھامجمعات ش كنیة متعددة الراح لس قق س كینة وتحتوي على ش ة والس
من مبانٍ  اة وخدمات ترفیھیة. ض راء، ومالعب وحدائق لألطفال وممرات للمش افة إلى مناطق خض احات باإلض  المس

   متوسطة االرتفاع.
احة تبلغ  روع على مس احة بنائیة حوالي  ) الف متر مربع١٣٠حوالي (ویقام المش متر مربع وتتراوح ألف  ٢٧٥وبمس

  .طوابق ٨إلى  ٦من  المباني السكنیة ارتفاعات
  
  ) قطاع العقار التجاري٣-١-أ

  مجمعات إسكان الزوار: 
ادیة على طریق الملك عبد العزیز بواجھ روع مركز الزوار بمدینة المعرفة االقتص ) متر ٩٠٠تبلغ حوالي ( ةیطل مش

احة تبلغ حوالي ( احات بنائیة أ) ١١١طولي، وبمس متر مربع. ویتمیز مركز  ألف ٤٧٥تبلغ حوالي لف متر مربع، وبمس
تصالھ المباشر بالمسجد من خالل طریق الملك عبد العزیز. ویتكون اكم) و ٤الزوار بقربھ من المسجد النبوي الشریف (

تمل على عدد ( تة مجمعات فندقیة تش روع من س م الحج حوالي  (٢٤المش توعب في مواس ) ٢٤٬٠٠٠) برج فندقي تس
 ) نزیل من الزائرین من داخل المملكة وخارجھا.١٢٫٠٠٠عب المشروع خالل مواسم العمرة حوالي (نزیل. كما یستو

سات مستفیضة تم إجراؤھا لتحدید  جاج حتیاجات الزائرین من الحاویتمیز المشروع بأن تصمیمھ سیكون مبنیاً على درا
  والمعتمرین والتي من ضمنھا:

 ھیل عملیة ا لتنزیل والترحیل عند قدوم الحجاج أو مغادرتھم، وكذلك عملیة مراعاة توفیر مواقف كافیة لتس
قف ااالنتقال من وإلى المسجد النبوي الشریف من خالل باصات النقل الترددیة. وقد تم تحدید مسارات ومو

ات التنزیل والترحیل باإل جد النبوي لباص ات الترددیة من وإلى المس ارات ومواقف للباص افة إلى مس ض
  الشریف. 

 ة إحتیاجات الزائرین إلى صاالت الطعام الكبیرة وقاعات المحاضراتمراعا.  
  .ربط مركز الزوار بممرات منفصلة للمشاة بمركز السوق التجاري الرئیسي بمدینة المعرفة االقتصادیة 
 .زیادة أعداد المصاعد لتسھیل عملیة التنقل الرأسي للزائرین عند حلول أوقات الصالة 
  احات كبیرة یص مس الھا ئلتخزین حقائب الزاتخص ھیالً لفرزھا وإیص رین من الحجاج والمعتمرین تس

 لغرف الزائرین.
 خدمات الزوار. لر مقرات للجھات الحكومیة المساندة یتوف  
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  أبراج تجاریة وفندقیة:
روع األ  ع مش ة التجایق راج الفندقی ة األرب ویر المرحل من تط ة ض احة ی ادیة بمس ة االقتص ة المعرف ن مدین ى م ول

والي ( ز و١٠٬٥٠٠ح د العزی ك عب ق المل ى طری رة عل ھ المباش روع بإطاللت ز المش ع. ویتمی ر مرب الھ ا) مت تص
 المباشر بمركز السوق التجاري الرئیسي بمدینة المعرفة االقتصادیة. 

ددي االوی رجین متع ن ب روع م ون المش ـدق (تك ى فنـ ـویان عل تخدامات یحت ب  ٥س ة ومكات ـق فندقی وم) وشق نج
ة لل االت باإلوقاع ؤتمرات واالحتف رج م اع الب غ إرتف اھي. ویبل اعم والمق ة والمط الت التجاری ى المح افة إل ض

دالعزیز ( ك عب ق المل ى طری ل عل عة ( ٢٠األول المط دق بس ى فن وي عل ذي یحت رج ال و الب ) ٣٢١دور) وھ
والي ( ع لح ة تتس والي (١٬٢٠٠غرف غ ح ة تبل قق فندقی ى ش اني عل رج الث وي الب ل، ویحت دة ١٢٠) نزی ) وح
  ستخدامات للمؤتمرات واالحتفاالت.ط البرجین قاعة متعددة االبفندقیة (أربع نجوم) ویر

  
  مجمع األســواق: 

ز الس روع مرك ع مش ویر األیق ة التط من مرحل اري ض غ وق التج ادیة، وتبل ة االقتص ة المعرف ن مدین ى م ول
اح والي ( ةمس روع ح روع أولأ) ١٠٥أرض المش ر المش ع. ویعتب ر مرب ف مت میم  ل ز بتص اري یتمی ز تج مرك

ة المن ي للمدین ي والتراث ابع العمران ن الط توحى م روع باإلمس تمل المش ة. ویش ز ورة القدیم ى مرك افة إل ض
وق  صالتس دق (ل المخص ة، وفن ب تجاری ى مكات ا، عل ا حولھ ة وم كان المدین رین وس اج والمعتم ة الحج  ٤خدم

ة ( قق فندقی وم) وش روع ب ٢٠٠نج ز المش دة). ویتمی زوار تاوح ز ال روع مرك ر بمش الھ المباش روع ص ومش
 براج الفندقیة التجاریة من خالل ممرات منفصلة خاصة بالمشاة.الشقق الفندقیة ومشروع األ

المكاتب االستشاریة العالمیة المتخصصة في تصمیم مراكز التسوق.  أحدوقد تم إعداد تصمیم مبدئي للمشروع من قبل 
روع بحیث یمكن میم المش تنفیذه بمرحلة واحدة أو من خالل ثالثة مراحل دون التأثیر على الخدمات المقدمة  وقد تم تص

روع بتوفیره متفي المرحلة ال میم المش بقھا. كما یتمیز تص یارات باإلي تس احات كبیرة لمواقف الس افة إس لى مواقف ض
ریف لتمكین الزائرین من الحجاج و جد النبوي الش ات النقل الترددي من وإلى المس المعتمرین المقیمین بجوار باص

   .بیسر وسھولة لوصول إلى المركزمن االمسجد النبوي الشریف 
  

  ب) التوقعات المستقبلیة
زیز ومطار األمیر محمد بن عبد الع النبويتتوقع الشركة استمرار الطلب على منتجاتھا العقاریة نتیجة لتوسعة المسجد 

 الدولي وتأثیرھما اإلیجابي على جمیع مشاریع الشركة.
  

 ً   : الشركات التابعة والزمیلة ونشاطاتھا الرئیسة وبلد التأسیس:ثالثا

  الشركة اسم  م
 التأسیسدولة 

  وممارسة النشاط
  نوع النشاط الرئیس

  نسبة الملكیة
(مباشرة وغیر 

  مباشرة)

  رأس المال
  (ملیون لایر)

  ٥٠  %٥٠  التطویر العقاري  السعودیة  المعرفة العقاریة المحدودة  .١
  ١٬٣  %٦٠  إدارة المشاریع  السعودیة  مدرار لإلنشاءات العامة  .٢
  ١  %١٠٠  التطویر العقاري  السعودیة  منشآت المعرفة العقاریة المحدودة  .٣
  ٦٣٣  %١٠٠  العقاري التطویر  السعودیة  مشاریع المعرفة العقاریة المحدودة   .٤
  ٢١٬٤  %٥٠  التطویر العقاري  السعودیة  مكارم المعرفة للضیافة المحدودة  .٥
  ٤٦٧٬٧  %٨٠  التطویر العقاري  السعودیة  الغراء العالمیة للتطویر العقاري المحدودة  .٦
  شركة المعرفة العقاریة المحدودة أ)

سمال ( سھا بھدف تطویر مشاریع عقاریة داخل مدینة المعرفة االقتصادیة برأ سی ) ٥٠شركة ذات مسئولیة محدودة ، تم تأ
ادیة فیھ تبلغ ملیون لایر  ة مدینة المعرفة االقتص اطھا في مارس %٥٠حص ركة نش م بھدف تطویر ٢٠١١. بدأت الش

ر كني المغلق الذي تمتلكھ الش ادیة والذي یعتبر أول المرحلة األولى من الحي الس روع مدینة المعرفة االقتص كة داخل مش
اء  م (دار الجوار) وتتكون المرحلة األولى من إنش كني مغلق بالمدینة المنورة ویطلق علیھ اس فیال. وقد بلغت  ٢٠٦حي س

ركة للعامالمتحققة ل رباحاأل علماً . ٢٠١٣لعام  ملیون لایر ٣٠٬٣قدرھا ملیون مقابل أرباح  ٣٧٬٩مبلغ  ٢٠١٤ المالي لش
  مبیعات الفلل السكنیة إال بعد التسلیم النھائي للفلل للعمالء. المتحققة منرباح األال یتم قید بأنھ 

  ب) شركة مدرار لإلنشاءات العامة المحدودة 
ت في عام  س ي ، تأس راف الھندس اریع واإلش عودیة رائدة في مجال إدارة وتطویر المش ركة س م لتلبیة الطلب ٢٠٠٧ش

متزاید في السوق العقاري على خدمات اإلدارة والتطویر. وبفضل تفوقھا في الجوانب الھندسیة واإلداریة والمالیة تمكنت ال
اریع في  حاب المش تثمرین وأص عة ومتعددة من المطورین والمس من تقدیم الخدمات اإلداریة والتطویریة لمجموعة واس

شركة مدینة المعرفة االقت شركة المملكة.  وتبلغ حصة  شركة  %٦٠صادیة في ھذه ال  ٢٠١٤العام المالي  فيوقد حققت ال
رھا مقارنة بأرباح قد حسابات شركة مدینة المعرفة االقتصادیة الموحدةبملیون لایر تم تضمینھا  ٢٬٢قدرھا صافیة أرباحاً 

  .٢٠١٣ملیون لایر عن العام المالي  ٣٬٢
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  ج) شركة منشآت المعرفة العقاریة المحدودة
ذات مسئولیة محدودة تم تأسیسھا بغرض تطویر العقارات المستصلحة واألراضي األخرى في المدن االقتصادیة أو شركة 

في غیرھا وإدارة وصیانة وتشغیل العقارات والمراكز السكنیة والتجاریة والمنشآت والمراكز الصحیة والتعلیمیة ویتوقع 
 وع مدینة المعرفة االقتصادیة . وقد حققت الشركة عوائد قدرھاأن تساھم ھذه الشركة في تملك أصول عقاریة داخل مشر

الي ملیون  ٢٬٣ ام الم ة عن الع دى بنوك محلی ات ل دره  ٢٠١٤من مرابح ة بمبلغ ق ارن الي  ٤٬١مق ام الم ملیون لایر للع
٢٠١٣.  

  
  د) شركة مشاریع المعرفة العقاریة المحدودة 

ویر  رض تط ھا بغ م تأسیس دودة ت ئولیة مح ركة ذات مس دن ش ي الم رى ف ي األخ لحة واألراض ارات المستص العق
ز  آت والمراك ة والمنش كنیة والتجاری ز الس ارات والمراك غیل العق یانة وتش ا وإدارة وص ي غیرھ ادیة أو ف االقتص

ت  د تمكن ة وق حیة والتعلیمی ام الالص الل ع ركة خ ن ٢٠١٣ش تحواذم م بة  االس ى نس ركة  %٨٠عل مال ش ن رأس م
ویر ة للتط راء العالمی احتھا  الغ ي مس ك أراض ي تمتل اري الت ونمالعق ة  يلی ة المعرف روع مدین ل مش ع داخ ر مرب مت

درھا  د ق ركة عوائ ت الش د حقق ادیة. وق الي  ١٬٣االقتص ام الم ن الع ة ع وك محلی دى بن ات ل ن مرابح ون لایر م ملی
  . ٢٠١٣ملیون لایر للعام المالي  ٧٬٧مقارنة بمبلغ  ٢٠١٤

  
       ھـ) شركة مكارم المعرفة للضیافة المحدودة                                                                                      

ام  ن ع ث م ع الثال الل الرب ھا خ م تأسیس دودة ت ئولیة مح ركة ذات مس ك وإدارة  م٢٠١٢ش ة وتمل رض إقام بغ
دق م فن ل یض ع متكام ً مجم ة فندقی ا اق وأجنح من نط تخدام ض ددة االس ات متع ة وقاع الت تجاری ب ومح ة ومكات

احتھا  راء أرض مس ة ش ى اتفاقی ركة عل ت الش د وقع ادیة.  وق ة االقتص ة المعرف ة  ١٠٬٥٠٠مدین ع بقیم ر مرب مت
عودي ( ف لایر س مائة أل ا وخمس ون ملیون ان وخمس ة ٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠اثن ة العام ا الجمعی ادق علیھ م تص ) ل

  وجاري العمل لتنفیذ قرار الجمعیة. م٢٠١٣فة االقتصادیة المنعقدة في مایو لمساھمي مدینة المعر
  

            ھـ) شركة الغراء العالمیة للتطویر العقاري المحدودة                                                                            
ركة الغراء العالمیة للتطویر ا روع مدینة المعرفة ش ي مجاورة لمش كوك أراض ركة ص لعقاري المحدودة، تمتلك الش

ملیون لایر ، ویتمثل نشاط الشركة  ٤٦٧برأسمال قدره  تأسست الشركة، وقد متر مربعملیوني االقتصادیة بمساحة قدرھا 
د تطویرھا  راء العقارات بقص تثمارھافي ش ر واس الح الش یط أو التأجیر لص كنیة كة ومقاوالت المباني السبالبیع أو التقس

ناعیة والخدم دیر وخدمات البنیة التحتیة ومد األنابیب والكابالت والحفر واوالتجاریة والص ق ات التجاریة والتص لردم وش
      .ولم تبدأ الشركة نشاطھا في الوقت الحالي. والرصف ةالطرق والسفلت

  

  *ملحوظة: 
اطھا الحالي یق ركة بأن نش روعھا القائم بالمدینة المنورة تتؤكد الش ر على تطویر مش طة ص أنھ ال ووما یرتبط بھ من أنش

یوجد لھا أي نشاط أو استثمارات أخرى، كما  تحتوي اإلیضاحات المصاحبة للقوائم المالیة المرفقة بالتقریر على معلومات 
  عن الشركات التابعة والزمیلة.

  
 ً   الشركة وقراراتھا خالل العام:: المالمح األساسیة ألھم إنجازات رابعا

 أ) أبرز اإلنجازات والقرارات: 
  تراتیجیة اكتمال روعمراجعة إس على المعطیات الحدیثة والحاجة للمنتجات العقاریة الجدیدة بالمدینة  بناءً  تطویر المش

 .المنورة نتیجة إلزالة المباني المحیطة بالمسجد النبوي الشریف الستكمال التوسعة
 تسلیم الفلل السكنیة للمرحلة األولى من مشروع الحي السكني المغلق (دار الجوار). االنتھاء من 
 تسلیم الفلل النموذجیة بالمشروع االنتھاء من. 
  اكتمال التصامیم المبدئیة لمشروع السوق التجاري من قبل أحد المكاتب االستشاریة العالمیة المتخصصة في تصمیم

 مراكز التسوق.
  صمیم المتخصصة في ت السعودیةمن قبل أحد المكاتب االستشاریة اكتمال التصامیم المبدئیة لمشروع مركز الزوار من

 .الفنادق والشقق الفندقیة
  وحدة سكنیة. ١٬٥٠٠اكتمال المخطط المحلي للقطاع السكني الذي یھدف لتوفیر عدد 
 لحي الذكیة لحي دار الجوار والبدء في تقدیم الخدمات الذكیة لساكني ا التحتیة لبنیةل تنفیذ شبكة األلیاف البصریة اكتمال

عودیة االت الس ركة االتص ادیة  من قبل ش ركة مدینة المعرفة االقتص وذلك من خالل االتفاقیة الموقعة بین كل من ش
 .وشركة االتصاالت السعودیة
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 ب) المخاطر المستقبلیة المتعلقة بأعمال الشركة
تعترضھا مخاطر مختلفة مثل مخاطر اإلنشاء والتطویر التي ترتبط بشكل مباشر بالشركات العاملة في إن أنشطة الشركة 

یین  اریع التطویریة وتوفر مواد البناء والعمالة وتقلبات تكالیفھا بجانب االعتماد على المقاولین الرئیس اء والمش أعمال اإلنش
ائیة. ومخا اریع اإلنش عار، ومخاطر بدرجة كبیرة من أجل إنجاز المش وق األخرى (مخاطر العملة، ومخاطر األس طر الس

عیاً للتقلیل من  یولة).  تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة التنفیذیة وفقاً لتوجیھات مجلس اإلدارة س االئتمان، ومخاطر الس
  التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للشركة. 

 
 ً    ومقارنتھا باألعوام السابقة ٢٠١٤والتحلیالت والنتائج المالیة الموحدة للعام المالي : ملخص أداء الشركة خامسا

 والمصاریف المستحقة والقروض: 
  ملخص التحلیالت المالیة

ركة خالل العام المالي  ارة إلى أداء الش ارة قدرھا٢٠١٤باإلش ركة خس لایر مقابل  )٢٨٬١٧٦٬١٠٣( ، فقد حققت الش
ارة قدرھا  ي ٣٧١٬٤٦٧( خس بب ، ٢٠١٣) لایر للعام الماض ي إلىالزیادة یعود س ارة عن العام الماض رتفاع ا في الخس

 لى تسویةضافة إتكلفة المبیعات وإرتفاع خسائر غیر محققة من بیع أراضي وإرتفاع المصاریف العمومیة واإلداریة باإل
  التطویر. تكالیف البنیة التحتیة التي سجلت كأصول تحت التنفیذ خالل فترة

  

  مقارنة باألعوام السابقة  ٢٠١٤ملخص النتائج المالیة الموحدة للعام المالي  أ)

 بالسنة الماضیة): ٢٠١٤) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالیة ١-أ

بب انخفاض الربح اإلجمالي)١( ي  یعود س على الرغم من زیادة اإلیرادات إلى ارتفاع تكلفة اإلیرادات مقارنة بالعام الماض
  .بسبب تسویة تكالیف البنیة التحتیة الخاصة بمشروع فلل العرض الخاصة بمدینة المعرفة وذلك 

  ابق.مقارنة بالعام الس ٢٠١٤مكونات الوعاء الزكوي لعام  انخفاضفي مخصص الزكاة إلى  االنخفاضیعود ) ٢(
ارة  عودت) ٣( ي إلى ارتفاع تكلفة ب مقارنة ٢٠١٤للعام الزیادة في الخس ار إلیھا في (العام الماض ) أعاله  ١اإلیرادات المش

افة إلى طب باإلض اریف األخرى نتیجة لش اریف العمومیة واإلداریة والمص لمرتبطة ببیع االبنیة التحتیة  ةفلتك إرتفاع المص
   .لشركة شقیقةة أرض مشروع دار الجوار عقط

 
  البیان (باللایر السعودي)

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤  
  (سنة طویلة)

 سعودي)(لایر التغیر 
  * عن العام السابق

نسبة التغیر عن 
  العام السابق

 %٩١  ٣٤٬٥٩٩٬٧٧٣  ٩٣٬٩٣٨٬٦٠٤  ٩٢٬٥٨٤٬١٨٥  ٣٨٬١٦٤٬٨٦٦  ٧٢٫٧٦٤٫٦٣٩  إیرادات
 %١٢٩  )٣٥٬٢٧٥٬٤٦٠(  )٢٧٬٤٣٤٬٢٤٢(  )٣٥٬٦٤٠٬٩٤٠(  )٢٧٬٢٩٦٬٨٩٥(  )٦٢٫٥٧٢٫٣٥٥(  تكلفة إیرادات

  صافي تسویة إیرادات 
  مؤجلة من بیع أراضي

٣٩(  )٣٬٥٣٥٬٤٩٢(  )٣١٬٦٨٩٬٨٣٥(  )٢٨٬٦٩٥٬٥٦٢(  ٨٬٩٧٤٬٥٨٥  ٥٫٤٣٩٫٠٩٣%( 

 )%٢١( )٤٬٢١١٬١٧٩(  ٣٤٬٨١٤٬٥٢٧  ٢٨٬٢٤٧٬٦٨٣  ١٩٬٨٤٢٬٥٥٦  ١٥٫٦٣١٫٣٧٧  )١(الربح اإلجمالي 
           مصاریف تشغیلیة

 %٤  )١٬١١٣٬٦٩٠(  )٤٦٬١٩٩٬٤٠٩(  )٣٥٬٧٦٣٬٧٥٨(  )٢٥٬٥٩٨٬٧٠٥(  )٢٦٬٧١٢٬٣٩٥(  عمومیة وإداریة
)١٫٠٦٢٫٥٦٥(  بیع وتسویق  )٧٦(  ٣٬٢٨٦٬٠٤٩  )١٩٬٠٥٦٬٦٣٦(  )١٥٬٥٤٢٬٦٤٥(  )٤٬٣٤٨٬٦١٤%( 

 %٢٠  )٢٬٠٣٨٬٨٢٠(  )٣٠٬٤٤١٬٥١٨(  )٢٣٬٠٥٨٬٧٢٠(  )١٠٬١٠٤٬٧٦٣(  )١٢٬١٤٣٬٥٨٣(  الخسارة من العملیات
)٢٥٫٣٥٤٫٢٨٣(  إیرادات (مصاریف) أخرى  ١٬٧١٦(  )٢٦٬٩٢٣٬٦٨٣(  ١٠٥٬٠٠٠  ١٦٬٩٦٥٬٧٧٢  ١٬٥٦٩٬٤٠٠%( 

صافي  حصة الشركة في
أرباح /(خسائر) شركات 

  زمیلة

٢٥  ٣٬٨١٢٬٩٣٤  )٢٬٣٤٢٬٢٨٠(  )٢٬٩٤٧٬٠٩٩(  ١٥٬١٧١٬٢٤٢ ١٨٫٩٨٤٫١٧٦% 

 )%٥٨(  )٧٬٠٣٠٬١٩٨(  ١٥٬٠٩٣٬١٧٣  ١٥٬١٠٦٬٤٨٠  ١٢٬١٥٨٬٤٦٨ ٥٫١٢٨٫٢٧٠  إیرادات تمویلیة
شطب مصاریف ما قبل 

  التأسیس
- -  -  )١٢٨٬٦٤٣٬٩٤٤(      

الربح / الخسارة قبل الزكاة 
  األقلیةوحقوق 

)١٣٫٣٨٥٫٤٢٠(  ١٧١(  )٣٢٬١٧٩٬٧٦٧(  )١٤٦٬٢٨٣٬٥٦٩(  ٦٬٠٦٦٬٤٣٣  ١٨٬٧٩٤٬٣٤٧%( 

)١٣٫٩٢٢٫٠٤٨(  )٢(زكاة   )٢٢(  ٤٬٠٢٣٬٣٧٠  )٨٬١٥١٬٢٢١(  )٣١٬١٣٩٬٣٨٠(  )١٧٬٩٤٥٬٤١٨%( 
)٢٧٫٣٠٧٫٤٦٨(  الخسارة قبل حقوق األقلیة  ٣٬٣١٧(  )٢٨٬١٥٦٬٣٩٧(  )١٥٤٬٤٣٤٬٧٩٠(  )٢٥٬٠٧٢٬٩٤٧(  ٨٤٨٬٩٢٩%( 

)٨٦٨٬٦٣٥(  األقلیةحقوق   )٢٩(  ٣٥١٬٧٦١  )٣٢٥٬٤١٣(  )٩٧٤٬٢٩٠(  )١٬٢٢٠٬٣٩٦%( 
)٢٨٫١٧٦٫١٠٣(  )٣(للفترة  )الخسارة(صافي   )٧٬٤٨٥  )٢٧٬٨٠٤٬٦٣٦(  )١٥٤٬٧٦٠٬٢٠٣(  )٢٦٬٠٤٧٬٢٣٧(  )٣٧١٬٤٦٧% 
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) التغیر في حقوق المساھمین وموجودات الشركة٢-أ  
 )بآالف الریاالت( ٢٠١٣مقارنة بالعام  ٢٠١٤ للعام الماليرسم بیاني یوضح التغیر في حقوق المساھمین 

 

 
 

  

) أصول وخصوم الشركة٣-أ  
ة رك ول الش الي أص ة بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٤لایر في  ٣٫٣٥٤٫٣١٢٫٩٨٦ بلغ إجم ارن لایر في  ٣٬٣٩٧٬٦٨٤٬٩٢٧ م مق

ا ٣١/١٢/٢٠١٣ ا %٢٤٬٥٣م  منھ ة قیمتھ داول ول مت الایر  ٨٢٢٬٦٤٤٬٩٢٠ أص ة قیمتھ داول وم مت ل خص اب  مق
  .ما یعكس قدرة الشركة على مواجھة التزاماتھا قصیرة األجللایر  ٨٣٬٠٦٧٬٢٦٢

ركة وم الش لایر في نھایة عام  ١٠٤٬٤٨٠٬٢٣٤م مقابل ٢٠١٤لایر في نھایة عام  ١٠٣٬٣٠٤٬٠٠٧ كما بلغ إجمالي خص
  .من إجمالي حقوق الملكیة %٣٬٢من مجموع األصول و %٣٬١م ما نسبتھ ٢٠١٣

داد عند الطلب أو غیر ذلك) خالل العام المالي  واء كانت واجبة الس ركة عدم وجود أي قروض علیھا (س كما تؤكد الش
 .٢٠١٤وض خالل العام المالي م، وعلیھ ال توجد أي مبالغ دفعتھا الشركة سداداً ألي قر٢٠١٤

 
 ٢٠١٤رسم بیاني یوضح التغیر في موجودات/أصول الشركة للسنة المالیة 

  )بآالف الریاالتم  (٣١/١٢/٢٠١٣مقارنة بالسنة المالیة المنتھیة في 
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 ٢٠١٤الشركة للسنة المالیة  خصوم (مطلوبات) رسم بیاني یوضح التغیر في 
  (بآالف الریاالت)م  ٣١/١٢/٢٠١٣المنتھیة في مقارنة بالسنة المالیة 

 

) تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة٤-أ  
  ال ینطبق، إذ أن المشروع یقع بمدینة واحدة (المدینة المنورة) وأن إیرادات الشركة الرئیسیة تتكون من:

  من حصص تمتلكھا الشركة في مشاریع حیویة داخل المشروع. استثماریةتطویر عقارات وإیرادات 
  

ركة إیرادات قدرھا  ركة  ٤٣ملیون لایر منھا  ٧٢٬٨وقد حققت الش ملیون لایر نتجت عن بیع الفلل النموذجیة المملوكة للش
اط معھد المدینة للقیادة والریادة ( افة إل ١٢) بلغت Mileبینما حققت إیرادات من نش ركات ملیون لایر باإلض یرادات من ش

  ملیون لایر. ١٧٬٨تابعة بقیمة 
 البیان (لایر سعودي)  ٢٠١٤العام المالي   ٢٠١٣العام المالي   ٢٠١٢العام المالي   ٢٠١١العام المالي 

 إجمالي اإلیرادات  ٧٢٬٧٦٤٬٦٣٩  ٣٨٬١٦٤٬٨٦٦  ٩٢٬٥٨٤٬١٨٥  ٨٦٬٢٢٢٬٠٠٠
 إجمالي تكلفة اإلیرادات  )٦٢٬٥٧٢٬٣٥٥(  )٢٧٬٢٩٦٬٨٩٥(  )٣٥٬٦٤٠٬٩٤٠(  )٢٢٬٨٤٢٬٣٣٠(

باب التغیر في اإلیرادات في جدول مقارنة *  یح أس نة المالیة تم توض نة  ٢٠١٤جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للس بالس
  ).١-(أ الماضیة

 
  
  

   مقارنة بالسنوات الماضیة ٢٠١٤ للسنة المالیةالشركة رسم بیاني إلیرادات 
  بآالف الریاالت

  
   اإلیرادات بجدول مقارنة اإلیرادات.ورد توضیح السبب في انخفاض 
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   مقارنة بالسنوات الماضیة ٢٠١٤ للسنة المالیةرسم بیاني لـصافي الدخل (الخسارة) 
  بآالف الریاالت

  
  ورد توضیح السبب في انخفاض قیمة الخسارة بجدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة 

الموحدة ) قائمة المركز المالي٥-أ  
  م مقارنة بالسنوات السابقة ٣١/١٢/٢٠١٤جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالیة المنتھیة في 

   ھي السنة المالیة األولى للشركة)  ٢٠١١(علماً بأن السنة المالیة 
 البیــان (لایر سعودي) ٢٠١٤ ٢٠١٣  ٢٠١٢  )طویلة(سنة م  ٢٠١١

 المركز الماليقائمة        
 موجودات متداولة   ٨٢٢٫٦٤٤٫٩٢٠  ١٬٠٢٧٬٦١٧٬٩٩٥  ١٬٨٠٩٬٤٥٥٬٧٩٦  ٢٬٠٤٨٬٧٥٨٬٠٢٩
  موجودات غیر متداولة ٢٫٥٣١٫٦٦٨٫٠٦٦ ٢٬٣٠٧٬٠٦٦٬٩٣٢  ١٬٥١٧٬٦١٤٬٨٥٢  ١٬٢٣٦٬٨٤٠٬٧١٦
  الموجوداتمجموع   ٣٫٣٥٤٫٣١٢٫٩٨٦  ٣٬٣٩٧٬٦٨٤٬٩٢٧  ٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨  ٣٬٢٨٥٬٥٩٨٬٧٤٥

  مطلوبات متداولة  ٨٣٫٠٦٧٫٢٦٢  ٨٣٬٠١٨٬٣١٣   ١٠٤٬٣١١٬٧٠١  ٥٧٬٥٩٢٬٦٢٥
  مطلوبات غیر متداولة  ٢٠٫٢٣٦٫٧٤٥  ٢١٬٤٦١٬٩٢١  ٢٢٬٩٩٦٬٠٧٧  ٣٬١٧٠٬٣٠٣

  قروض طویلة األجل  ٠    ٠  ٠
  مجموع المطلوبات  ١٠٣٫٣٠٤٫٠٠٧  ١٠٤٬٤٨٠٬٢٣٤  ١٢٧٬٣٠٧٬٧٧٨  ٦٠٬٧٦٢٬٩٢٨

  حقوق الملكیة        
 رأس المال المدفوع ٣٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠   ٣٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠

)٢٣٨٫٤٦٥٫٧٠٥(  )٢١٠٬٢٨٩٬٥٩٨(  )٢٠٩٬٩١٨٬١٣٥(  )١٨٣٬٨٧٠٬٨٩٨(  خسائر متراكمة  
وق  ٣٫١٥٤٫٥٣٤٫٢٩٥  ٣٬١٨٢٬٧١٠٬٤٠٢  ٣٬١٨٣٬٠٨١٬٨٦٥  ٣٬٢٠٩٬١٢٩٬١٠٢ ق وع ح م ج م

 المساھمین 
 حقوق األقلیة  ٩٦٫٤٧٤٫٦٨٤  ١١٠٬٤٩٤٬٢٩١  ١٦٬٦٨١٬٠٠٥  ١٥٬٧٠٦٬٧١٥

  مجموع حقوق الملكیة ٣٫٢٥١٫٠٠٨٫٩٧٩  ٣٬٢٩٣٬٢٠٤٬٦٩٣  ٣٬١٩٩٬٧٦٢٬٨٧٠  ٣٬٢٢٤٬٨٣٥٬٨١٧
ات  ٣٫٣٥٤٫٣١٢٫٩٨٦  ٣٬٣٩٧٬٦٤٨٬٩٢٧  ٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨  ٣٬٢٨٥٬٥٩٨٬٧٤٥ وب ل ط م وع ال م ج م

 وحقوق الملكیة

  ) قائمة التدفقات النقدیة ٦-أ
 سعودي)البیــان (لایر   ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢ طویلةسنة م  ٢٠١١

ن   ٣١٫٢٨٨٫١٧١  )٤٬١٤٤٬٣٠٤(  ١٠٠٬٦٥٤٬٦٦٧  )٥٤٬٢٣٩٬٦٩١( ر م وف ت م د ال ق ن ي ال اف ص
 (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

تخدم في)   )٨٢٠٫٥٠٦٫١٠٢(  )٧٧٨٬٢٨٣٬١٦٥(  )٢٨٨٬٠٩٢٬٢٩٤(  )٤٩٧٬٥٠٨٬٠٨٢( قد (المس افي الن ص
 األنشطة االستثماریة

تخدم في)   )١٤٫٨٨٨٫٢٤٦(  )١٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠( ٢٬٣٧٩٬٢٧٠٬٦٠٧ قد (المس افي الن ص
  المتوفر من األنشطة التمویلیة

  النقد وما یعادلھ بنھایة الفترة  ٢٥٫٥٥١٫٥٦١  ٨٢٩٬٦٥٧٬٧٣٨ ١٬٦١٣٬٠٨٥٬٢٠٧ ١٬٨٢٧٬٥٢٢٬٨٣٤

والمبالغ المستحقة لجھات حكومیة التابعةتفاصیل القروض طویلة وقصیرة األجل للشركة وشركاتھا ب)   
ركة  یولة نقدیة كافیة إلدارة عملیات الش یرة األجل في الوقت الحالي نظراً لوجود س ركة قروض طویلة أو قص ال یوجد للش

تثماروتمویل خططھا الحالیة، وقد تم  المیة ببعض البنوك المحلیة ویتم تحویلھا من  اس كل مرابحات اس یولة على ش ھذه الس
ركةالمقدم من ھذه البنوك، ھذا وأن  العائدبنك آلخر بناًء على   المعامالتعلى أن تكون جمیع  حریص مجلس إدارة الش

  .اإلسالمیة مع الشریعةالمالیة متماشیة 

 ‐
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 مصروفات البیع والمصروفات اإلداریة العامة ج)
  مصروفات البیع والتسویق:

  (سنة طویلة) ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  البیان (لایر سعودي)
  ٩٬٨٤٧٬٨١٧  ٨٬٢٧٩٬٩٨١  ١٬٠١٣٬٣٩٠  ٢٩١٫٨٥٥  مصاریف تسویق

  ٥٬٣٧٠٬٦٨١  ٣٬٩٤٤٬٠٥٥  ٧١٣٫٧٣٢١٬٧٣١٬٨٦٦  رواتب وأجور ومزایا
  ٣٬١٣٢٬٦٠٦  ٢٬٦٠٧٬٨٥٥  ١٬٤٨٠٬٩٢١  ٠  أتعاب مھنیة

  ٧٠٥٬٥٣٢  ٧١٠٬٧٥٤ ١٢٢٬٤٣٧  ٥٦٬٩٧٧  أخرى
  ١٩٬٠٥٦٬٦٣٦  ١٥٬٥٤٢٬٦٤٥  ٤٬٣٤٨٬٦١٤  ١٫٠٦٢٫٥٦٥  المجموع

  

  المصروفات اإلداریة:
  (سنة طویلة) ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  البیان (لایر سعودي)

  ٢٤٬٢٥٠٬٨١٧  ١٥٬٥٤٤٬٧١٧  ١٥٬٥١٥٬٤٢٨  ١٢٫٧١٧٫٩٨٩  رواتب وأجور ومزایا

  ٩٬٩٤٥٬٧٧٠  ٦٬١٦٧٬٥٨٦  ٣٬١٧٦٬٦٣٢  ٨٫٠٥٦٫٩٣٦  أتعاب مھنیة

  ١٬٧١٠٬٦٩٠  ٢٬٣٠١٬٩٦٢  ٢٬٥٢٩٬٥٤٨  ٢٫٥٨٢٫٢٨٤  استھالك

  ٢٬٧٤٢٬٤٧٤  ١٬٨٧٩٬٠٨٠  ٢٬٢٤٦٬٩٧٦  ٤٠٦٫٠٠٧  ایجارات

  -  ٥٬٣٦٩٬٠٠٠  ٤٩٢٬٠٠٠  .  مسئولیة اجتماعیة

ان ذات  ات مجلس اإلدارة ولج روف مص
  عالقة

٢٢٥٬٥٢٢  ٨٦٢٬٩٨٣  ٨١٩٬١٠٠  ٨٥٩٫٠٠٠  

  ١٬٠٢٥٬٥٥٧  ٥٠٠٬٠٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  رسوم تداول

  ٧٤٤٬٥٠٠  ٦٤٦٬٣٧٧  ٢٨٩٬١١٤  ٦٥٥٫٠٦٩  سفر

  ٣٬٥٤٨٬٤٣١  ٢٬٤٩٢٬٠٥٣  ٨٩٥٬٦١٠  ٩٣٥٬١١٠  أخرى

  ٤٤٬١٩٣٬٧٦٢  ٣٥٬٧٦٣٬٧٥٨  ٢٥٬٥٩٨٬٧٠٥  ٢٦٫٧١٢٫٣٩٥  المجموع

  وافق مع أرقام المقارنة للسنة الحالیة تلتبعض أرقام القوائم المالیة للعام الماضي  تبویب* تم إعادة 

  المدفوعات النظامیة المستحقة لجھات حكومیةد)
ة  س لحة الزكاة والمؤس تحقة أو المدفوعة لمص ح الجدول التالي المبالغ المس العامة للتأمینات االجتماعیة للتأمینات یوض

  الخاصة بمنسوبي الشركة، ولھیئة المدن االقتصادیة الذي یمثل رسوم اإلشراف السنویة على المدینة االقتصادیة.
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  البیان (لایر سعودي) 

  ١٧٬٩٤٥٬٤١٨  ١٣٫٢٢٥٫٤٥١  الزكاة والضریبة 
  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ھیئة المدن االقتصادیة

  ١٬٨٨٦٬٩١٥  ٦٠١٬٤٤١  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
  ٢٤١٬٧٥٣  ٣٩٦٬٨١٣  تكالیف تأشیرات ورسوم حكومیة 

  ٢٢٬٠٧٤٬٠٨٦  ١٦٬٢٢٣٬٧٠٥  المجموع

عقارات التطویر) ھـ  
مینتم  للعام  تطویریةالقارات وقد بلغت تكالیف العھذا  ٢٠١٤للعام المالي تكالیف المبیعات بتكلفة عقارات التطویر  تض

بصفة رئیسیة أراضي تم تطویرھا، تتكون التكالیف من قیمة تكلفة األرض وتكالیف شملت ملیون لایر  ٣٣٬٩ م مبلغ٢٠١٣
یر الموقع وأتعاب مھنیة للخدمات القانونیة وتكالیف  میم والتخطیط وتكالیف تحض تطویر البنیة التحتیة الفعلیة وتكالیف التص

 وتكالیف أخرى ذات عالقة.إنشاءات مباشرة وغیر مباشرة 
) أدوات الدین والضمانات وحقوق التحویل واالكتتاب والحقوق المشابھة القابلة للتحویلو  

   .ال یوجد

 ً   : الموارد البشریة والمسؤولیة االجتماعیةسادسا

 أ) الموارد البشریة
  القوى العاملة وتوطین الوظائف 

ت على تدریب الموظفین  ركة اھتماماً كبیراً بتوظیف الكوادر الوطنیة وتوطین الوظائف الحالیة، كما حرص تولي الش
غل المحلیة والدولیة الحالیین من خالل معھد مدینة المعرفة للقیادة والریادة وعدد من مراكز التدریب  األخرى، ویش

  .معظم الوظائف القیادیة والتنفیذیة سعودیون مؤھلون
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 ب) المسئولیة االجتماعیة 
اھمة في  ركة ومنذ بدایاتھا على المس إطالق عدد من المبادرات االجتماعیة والمعرفیة مع العدید من الجھات وتحرص الش

كان  وزوار المدینة المنورة من خالل إقامة  بیل االرتقاء بالنواحي المعرفیة واالجتماعیة لس ة في س الحكومیة والخاص
ھا فیما یليفعالیات متنوعة  الل خ في دیوان المعرفة ومتحف دار المدینة ومعھد مدینة المعرفة للقیادة والریادة ، تمثل بعض

 :م٢٠١٤العام 
 عدد زوار متحف دار المدینة الذي یحتضنھ دیوان المعرفة ازدیاد. 
  دیوان المعرفة لعدد من األنشطة والفعالیات المھنیةاحتضان.   
 الدورات التدریبیةلقیادة والریادة لعدد من تقدیم معھد مدینة المعرفة ل.   

  
  

 ً   : آلیات حوكمة الشركةسابعا

 أ) حقوق المساھمین : سیاسة توزیع األرباح: 
لى ع ضمن حقوق المساھمین العامة التي كفلھا النظام األساسي للشركة بما فیھا نشر المعلومات الالزمة، فإن الشركة وبناءً 

م جمیع  نویة، بعد خص ة محددة في توزیع األرباح، حیث یتم توزیع أرباح الشركة الصافیة الس یاس ي تتبع س اس نظامھا األس
  المصروفات العمومیة وغیرھا من المصروفات على النحو التالي: 

امة العادیة وقف ) من األرباح الصافیة لتكوین االحتیاطي النظامي. ویجوز للجمعیة الع%١٠یجنب عشرة بالمائة ( .١
  ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور مبلغاً مساویاً لنصف رأس المال. 

افیة لتكوین احتیاطي  .٢ بة معینة من األرباح الص للجمعیة العامة العادیة، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نس
 اتفاقي وتخصیصھ لغرض أو أغراض معینة. 

 ) من رأس المال المدفوع. %٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساھمین تعادل ( .٣
بة ( .٤ ص بعد ما تقدم نس ) من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة بحیث ال تتعدى في جمیع األحوال الحدود %٥یخص

 ي ھذا الشأن. القصوى المسموح بھا وفقاً للقرارات والتعلیمات الرسمیة الصادرة من الجھات المختصة ف
 یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح.  .٥

 
 ب) تكوین مجلس اإلدارة ومھامھ وتصنیف أعضائھ والشركات المساھمة التي یشغلون عضویة مجالس إدارتھا

ركة من ( واً تعینھم الجمعیة العامة لمدة ال تزید عن ثالث (١١یتكون مجلس إدارة الش نوا٣) عض تثناءً ) س من  ت. واس
م ٢٧/٧/٢٠١٠ذلك عین المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاریخ القرار الوزاري الصادر في 

  بإعالن تأسیس الشركة. 
  

  مھام مجلس اإلدارة: 
ع التوجھات واألھداف  یة في وض ات المقررة للجمعیة العامة، تتركز مھام المجلس الرئیس اص مع مراعاة االختص

تراتیجیة یة  االس راف علیھا واعتماد الموازنات الرئیس ركة واإلش وابط الرقابة الداخلیة وأعمال الش ع أنظمة وض ووض
المصالح بما یخدم مصالح الشركة ومستثمریھا، إضافةً إلى والسیاسات المالیة والسیاسات التي تنظم العالقة مع أصحاب 

وفیما یلي أسماء أعضاء المجلس وتصنیف عضویتھم  عدد  من المھام األخرى التي تم ذكرھا بالنظام األساسي للشركة. 
  وبیان بمؤھالتھم والشركات المساھمة "مدرجة وغیر مدرجة" التي ال یزالون یشغلون عضویتھا:

 
  م

  تصنیف  اسم العضو
  العضویة

  

اھمة ركات المس و، والش ویتھا  تعریف موجز بمؤھالت وخبرات العض التي  یتولى عض
 بجانب عضویتھ في مجلس شركة مدینة المعرفة االقتصادیة

١.  
صاحب السمو األمیر الدكتور بندر بن سلمان 

  بن محمد آل سعود
  رئیس مجلس اإلدارة 

ر  ی غ
  تنفیذي

 العام: دكتوراة في القانون المؤھالت  
  :ًال یوجدالشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا  

٢.  
ور بن  مو الملكي األمیر منص احب الس ص

  عبد هللا بن عبد العزیز آل سعود
ر  ی غ

  تنفیذي
 م٢٠٠٠: بكالوریوس العلوم السیاسیة من جامعة الملك سعود في عام المؤھالت  
  :ًیوجدال الشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا  

  مستقل معالي األستاذ إبراھیم بن عبد العزیز العیسى  .٣
 الدبلوم العالي للعلوم المالیة والمحاسبیةالمؤھالت :  
  :ًال یوجدالشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا  

٤.  
  عبد الرؤوف بن محمد مناعالدكتور 

  نائب رئیس مجلس اإلدارة 
ر  ی غ

  تنفیذي

  ة نطن، الوالیات المتحدة األمریكیة في عام دكتوراة في الھندس المیكانیكیة من جامعة واش
یة من جامعة كالیفورنیا بیركلي بالوالیات المتحدة ١٩٨٢ تیر العلوم الھندس م وماجس

ة المیكانیكیة من جامعة الملك فھد للبترول ١٩٧٦األمریكیة في عام  م وبكالوریوس الھندس
 م١٩٧٤ي عام والمعادن بالمملكة العربیة السعودیة ف

 :ًمجموعة صافوال، شركة المراعي، البنك  الشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا
  السعودي لالستثمار، شركة ھرفي للخدمات الغذائیة.
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  م

 تصنیف  اسم العضو
  العضویة

  

اھمة ركات المس و، والش ویتھا  تعریف موجز بمؤھالت وخبرات العض التي  یتولى عض
 بجانب عضویتھ في مجلس شركة مدینة المعرفة االقتصادیة

  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٥
ر  ی غ

  تنفیذي

 ماجستیر  : دكتوراة في الھندسة وإدارة المشاریع، جامعة دندى، المملكة المتحدة،المؤھالت
الھندسة وإدارة المشاریع، جامعة جورج واشنطن، الوالیات المتحدة، بكالوریوس الھندسة 

  المعماریة، جامعة الملك سعود.
  :ًال یوجدالشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا  

  األستاذ صالح بن محمد بن الدن  .٦
ر  ی غ

  تنفیذي

 ة المؤھالت ال، كلی الوریوس إدارة أعم ام : بك دة في ع ة المتح ة، المملك دولی بورنموث ال
  م.١٩٧٦

  :ًشركة مكة لإلنشاء والتعمیر.الشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا  

  المھندس طاھر بن محمد باوزیر  .٧
ر  ی غ

  تنفیذي

 ام المؤھالت افورة في الع نغ ة، س ة الوطنی امع ال، الج تیر إدارة أعم اجس م ١٩٩٩: م
  م.١٩٧٧نیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في عام وبكالوریوس الھندسة المد

 ال یوجدالمساھمة التي یتولى عضویتھا حالیاً:  الشركات  

  عادل بن محمد الزید األستاذ  .٨
ر  ی غ

  تنفیذي

 م.٢٠٠٢: ماجستیر محاسبة من جامعة أولد دومینیون، الوالیات المتحدة في عام المؤھالت  
  :ًلعقیق اطیبة القابضة، األسمنت العربیة، الشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا

  )(اراك الشركة العربیة للمناطق السیاحیة،للتنمیة العقاریة

  مستقل  عادل بن عبد المحسن المندیل المھندس  .٩
 ھد للبترول والمعادن في المؤھالت یة من جامعة الملك ف مدن ة  كالوریوس ھندس عام : ب

  م.١٩٧٨
 المساھمة الشركات  ً   : ال یوجدالتي یتولى عضویتھا حالیا

١٠
.  

  مستقل  الدكتورعبد هللا بن محمد علي تلمساني

ري واإلقلیمي، جامعة كلفورنیا المؤھالت ھادة الدكتوراة في التخطیط الحض كلي بیر –: ش
شھادة الماجستیر في التخطیط والتصمیم العمراني،  .م١٩٨٩في الوالیات المتحدة في عام 

ادیات التمنیة ١٩٨٥جامعة ھارفارد، في الوالیات المتحدة في عام  ة اقتص ملت دراس م. (ش
ة ، جامعة (MIT  في العالم الثالث بجامعة ھادة البكالوریوس في العمارة ، كلیة الھندس ). ش

  م١٩٨٢في عام   -الملك عبد العزیز 
ال یوجد. اھمة التي یتولى عضویتھا حالیاً:الشركات المس  

١١
.  

  مستقل  المھندس علي بن عثمان الزید
  یة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في عام ة مدن كالوریوس ھندس المؤھالت: ب

 م١٩٧٦
 :ًأسمنت حائلشركة  الشركات المساھمة التي یتولى عضویتھا حالیا  

  اإلدارة مجلس ج) سجل حضور اجتماعات
ركة خالل العام  ركة منبثقة عن ٧م عدد (٢٠١٤عقد مجلس إدارة الش ) اجتماعات ، علماً بأنھ توجد لجنة تنفیذیة بالش

مجلس اإلدارة تساعد المجلس في أداء مھامھ كما ویوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات 
  المجلس خالل العام.

  اسم العضو                                   تاریخ االجتماع   م

١٣/٢/
٢٠

١٤
م

  

٢٨/٤/
٢٠

١٤
م

  

٢٢/٦/
٢٠

١٤
م

  

٢٧/٩/
٢٠

١٤
م

  

١٣/
١٠/

٢٠
١٤

م
  

١٠/
١٢/

٢٠
١٤

م
  

٢٤/
١٢/

٢٠
١٤

م
  

عدد مرات 
  الحضور

  ٧         سمو األمیر الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود صاحب ال  .١

  ٦   -      األمیر منصور بن عبد هللا بن عبد العزیز آل سعود الملكي سموصاحب ال  .٢

  ٤ -  -    -  األستاذ إبراھیم بن عبد العزیز العیسىمعالي   .٣

  ٧         الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٤

  ٥ -     -   الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٥

  ٣ - -  -    -  الدناألستاذ صالح بن محمد بن   .٦

  ٦  -       المھندس طاھر بن محمد باوزیر  .٧

  ٧         عادل بن محمد الزید األستاذ  .٨

  ٧         عادل بن عبد المحسن المندیل المھندس  .٩

  ٦    -     عبد هللا بن محمد علي تلمساني الدكتور  .١٠

  ٧         الزیدالمھندس علي بن عثمان   .١١

   د) المكافآت التي حصل علیھا أعضاء مجلس اإلدارة
  اسم العضو                                     م

ور   المكافآت دل حض ب
  االجتماعات

  المجموع  أرباح أسھم

 40,500  - 40,500 -  سمو األمیر الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود صاحب ال  .١
 52,500  - 52,500 -  األمیر منصور بن عبد هللا بن عبد العزیز آل سعود الملكي سموصاحب ال  .٢
 34,500  - 34,500 -  األستاذ إبراھیم بن عبد العزیز العیسىمعالي   .٣
 57,000  - 57,000 -  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٤
 48,000 - 48,000 -  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٥
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  اسم العضو                                     م
ور   المكافآت دل حض ب

  االجتماعات
  المجموع  أرباح أسھم

 9,000 - 9,000 -  األستاذ صالح بن محمد بن الدن  .٦
 46,500 - 46,500 -  المھندس طاھر بن محمد باوزیر  .٧
 87,000 - 87,000 -  عادل بن محمد الزید األستاذ  .٨
 34,500 - 34,500 -  عادل بن عبد المحسن المندیل المھندس  .٩

 24,000 - 24,000 -  الدكتورعبد هللا بن محمد علي تلمساني  .١٠
 57,000 - 57,000 -  المھندس علي بن عثمان الزید  .١١

  م٢٠١٥* علماً بأنھ سیتم دفعھا خالل عام 

  ھـ) لجان مجلس اإلدارة 
ركة لجان فرعیة منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددھا ( اء ٤للش اء المجلس وأعض ویتھا من قبل أعض كیل عض ) لجان تم تش

ات وقد ورد ذكرھا وأھدافھا ومھامھا واإلطار العام لعملھا بالنظام  ص خارجیین وتنفیذیین من ذوي الخبرات والتخص
ركة، ولھذه اللجان لوائح عمل معتمد ي المعتمد للش اس اھمین تحدد األس ة من قبل مجلس اإلدارة والجمعیة العامة للمس

  عملھا وھي كما یلي:  توإجراءاصالحیاتھا 

 ) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر١-ھـ
بیة. عقدت ٤تتكون لجنة المراجعة من ( ئون المالیة والمحاس ین بالش اء جمیعھم غیر تنفیذیین ومن بینھم مختص ) أعض

اعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباتھ ٦عدد (م ٢٠١٤اللجنة خالل العام  اس وھام في مس ) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أس
م باإلشراف والتنسیق على عملیات المراجعة الداخلیة والخارجیة وذلك بھدف ٢٠١٤النظامیة. وقد قامت اللجنة خالل عام 

ما یلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور فیوالتحقق من مدى فاعلیة وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلیة. 
  اجتماعات اللجنة وملخص ألبرز مھامھا:

  المنصب  اسم العضو  م

  تاریخ االجتماع

١٣/١/
٢٠

١٤
م

 

١٧/٢/
٢٠

١٤
م

 

١٤/٤/
٢٠

١٤
م

 

١٧/٧/
٢٠

١٤
م

 

٢٣/
١٠/

٢٠
١٤

م
 

٢٣/
١٢/

٢٠
١٤

م
 

  مرات
 الحضور

١.  
 معالي األستاذ إبراھیم بن عبد العزیز العیسى

  رئیس اللجنة
      ٦ 

٢.  
 األستاذ عادل بن محمد الزید

  عضو اللجنة
 -     ٥ 

 ٦       عضو اللجنة األستاذ عبد العزیز بن إبراھیم العیسى  .٣

 ٤    -  -  عضو اللجنة األستاذ بدر بن عبد هللا العیسى  .٤

  ملخص ألبرز  مھام اللجنة
راف على إدارة المراجعة  ركة من أجل التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي اإلش الداخلیة في الش

ة  حددھا لھا مجلس اإلدارة، أنھ، دراس یاتھا في ش ع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوص ة نظام الرقابة الداخلیة ووض دراس
حیحیة للملحوظات الوا یة لمجلس اإلدارة بتعتقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التص یین ردة فیھا، والتوص

نویة  ة القوائم المالیة الربع س بین القانونیین، دراس لھم وتحدید أتعابھم، متابعة أعمال المحاس بین القانونیین وفص المحاس
ب  ة خطة المراجعة مع المحاس أنھا. دراس یة في ش ھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوص والختامیة قبل عرض

  نوني وملحوظاتھ على القوائم المالیة باإلضافة إلى السیاسات المحاسبیة المتبعة والتوصیة لمجلس اإلدارة.القا
  م.٢٠١٤ن العام لف لایر عأ ٣٤٩بدل حضور االجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة  * بلغ  

 ) لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة٢-ھـ
خالل  ) اجتماعات٤() أعضاء جمعیھم من أعضاء مجلس اإلدارة (غیر تنفیذیین)، وقد عقدت اللجنة ٤تتكون اللجنة من (

  م) وملخص ألبرز مھامھا:٣١/١٢/٢٠١٤العام:  وفیما یلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في 
  تاریخ االجتماع  المنصب  اسم العضو  م

      
١٩/١٠/  

  م٢٠١٤
٩/١١/  
م٤٢٠١  

٢٢/١٢/
م٤٢٠١  

٢٣/١٢/  
م٢٠١٤  

مرات 
  الحضور

  ٣ -    رئیس اللجنة  سمو األمیر الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ١

  ٢   - -  عضو  عادل بن عبد المحسن المندیل المھندس ٢

  ٤    عضو  المھندس طاھر بن محمد باوزیر ٣

  ٤    عضو الغامدي*األستاذ ھاني بن علي  ٤
  * من غیر أعضاء مجلس اإلدارة
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  ملخص ألبرز مھام اللجنة

نویة  ات والمعاییر المعتمدة، المراجعة الس یاس ویة المجلس وفقاً للس یح لعض یة لمجلس اإلدارة بالترش  تیاجاتلالحالتوص
المطلوبة والمھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة، التأكد من عدم ترشیح أي شخص سبقت إدانتھ بجریمة مخلة بالشرف 
تقلین وحاالت  اء المس تقاللیة األعض نوي من اس واألمانة، تحدید جوانب الضعف والقوة في المجلس ولجانھ، التأكد بشكل س

فاء متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة بصفة تعارض المصالح ألعضاء المجلس، متابعة استی
  مستمرة، وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وربطھا باألداء.

  ولم یتم توزیع مكافآت لھم.  م٢٠١٤ألف لایر عن العام  ٤٨بدل حضور االجتماعات ألعضاء اللجنة  * بلغ  
  
 ) اللجنة التنفیذیة٣-ھـ

اء غیر تنفیذیین (٦تتكون اللجنة من ( اء بمجلس اإلدارة و(٥) أعض اء مجلس اإلدارة أو١) منھم أعض  ) من غیر أعض
اریع واتخاذ القرارات وقد عقدت  ركات والمش ركة وجمیعھم ذوو خبرات إداریة وقیادیة متمیزة في إدارة الش موظفي الش

  وفیما یلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة. م.٢٠١٣خالل العام ) اجتماعات ٦اللجنة عدد (

  المنصب  اسم العضو  م

  تاریخ االجتماع

  مرات
  الحضور

٥/٢/
٢٠

١٤
م

 

٩/٣/
٢٠

١٤
م

 

١٥/٤/
٢٠

١٤
م

 

١٤/٦/
٢٠

١٤
م

 

٩/٧/
٢٠

١٤
م

 

١٨/٩/
٢٠

١٤
م

 

٢٦/٩/
٢٠

١٤
م

 

٢٥/
١١/

٢٠
١٤

م
 

١.  
صاحب السمو الملكي األمیر منصور بن عبد 

  هللا بن عبد العزیز آل سعود
رئیس 
  اللجنة

              ٨  

  ٦      -  -     عضو  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٢
  ٨                عضو  عادل بن محمد الزید األستاذ  .٣
  ٨            عضو  المھندس علي بن عثمان الزید  .٤
  ٨             عضو  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٥
  ٨              عضو  األستاذ مطشر بن طراد المرشد  .٦

  ملخص ألبرز مھام اللّجنة :
ركة ومن  یر ومتابعة عملیات الش مان س اعد اللجنة مجلس اإلدارة في القیام باألعمال والمھام التي یكلفھا بھا من أجل ض تس

ع الخطط واألھداف  اركة في وض تراتیجیةذلك المش ركة لمثل ھذه  االس ركة وتقییم المقترحات المقدمة من إدارة الش للش
ھا العتمادھا من قبل مجلس  وص یات بخص ع التوص نویة والموازنة التقدیریة ووض الخطط مثل مراجعة وتقییم الخطة الس

ییر أعمال و راف على تنفیذ الخطط المالیة، واإلداریة، والفنیة، الالزمة لتس فة دوریة اإلدارة واإلش ركة بص اریع الش مش
ركة، والموافقة  لحة الش مالیة التي تتم لمص مالیة وغیر الرأس تثمارات الرأس ات والعقود واألعمال واالس ومراجعة الدراس
علیھا، واعتمادھا في حدود المیزانیة والصالحیة المعتمدة وتكون للجنة االختصاصات والصالحیات المضمنة في الئحتھا أو 

الحیات بما األخرى التي ی در في حینھ. ویحق للمجلس تعدیل ھذه الص منحھا لھا مجلس اإلدارة بموجب قرار أو توجیھ یص
  یخدم أغراض الشركة.

  .الف لایر ١٧٥مبلغ  م٢٠١٤خالل العام بلغ بدل حضور اجتماعات اللجنة *   

 ) لجنة االستثمار٤-ھـ
و٦تتكون اللجنة من ( اء غیر تنفیذیین منھم عض اء مجلس اإلدارة أو٤بمجلس اإلدارة و(  ین) أعض  ) من غیر أعض

ركة وجمیعھم ذوو خبرات في مجال عمل اللجنة وقد عقدت اللجنة اجتماعین خالل العام  وفیما یلي  م.٢٠١٤موظفي الش
  أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة.

  المنصب  اسم العضو  م
مرات   تاریخ االجتماع

  م٢٤/١٢/٢٠١٤  م١٠/١٢/٢٠١٤  الحضور

  ٢      رئیس اللجنة  األستاذ مطشر بن طراد المرشد  .١

  ٢      عضو  المھندس طاھر بن محمد باوزیر  .٢

  -  -  - عضو  األستاذ إبراھیم بن محمد العیسى  .٣

  ١   - عضو األستاذ ھاني بن علي الغامدي  .٤

  ١   -  عضو  الدكتور عبد المحسن بن عبد هللا المحیسن  .٥

  ١  -  عضو الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .6

  ھم.لم ألعضاء اللجنة ولم یتم توزیع مكافآت ٢٠١٤الف لایر عبارة عن بدل حضور اجتماعات خالل العام  ٢٧* تم توزیع مبلغ   
 

  ملخص ألبرز مھام اللّجنة :
شطة تقوم اللجنة  االستثمار وتحدید أھداف وأغراض وأسس االستثمار بمساعدة مجلس اإلدارة في تنفیذ مھامھ المتعلقة بأن

  اإلشراف على إدارة أصول الشركة.األمثل و
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 و) الفریق التنفیذي بالشركة
تراتیجیات والخطط التي یقرھا مجلس اإل ركةیقوم الفریق التنفیذي بتنفیذ االس م لفریق العمل ، ودارة واللجنة التنفیذیة بالش قد انض

ركة  بھا من خالل عملھ بالمملكة لفترة طویلةم ٢٠١٤خالل العام بالش ھادة زمالة  ،مدیر مالي بخبرات متمیزة اكتس ویحمل ش
  المحاسبین القانونیین من الوالیات المتحدة.

  

  م:٢٠١٤ز) بیان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وتغیرھا خالل عام 
:م٤٢٠١عام ) مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین وتغیرھا خالل ١-ز  

  . %١٬٧* لدى  األستاذ صالح بن الدن أسھم مملوكة بطریقة غیر مباشرة في شركة مدینة المعرفة االقتصادیة تقارب 
م.  ٢٠١٤لمساھمیھا خالل العام لم یتم استالم أي أرباح عن األسھم المملوكة ألعضاء المجلس أو أقربائھم، حیث أن الشركة لم تقم بصرف أرباح 

رة عدا ما ذكر في الجدول أعاله والمعامالت مع أطراف ذات عالقة التي  رة أو غیر مباش اء المجلس مباش الح أخرى ألعض كما ال توجد مص
  تضمنھا ھذا التقریر. 

لعزیز بن عبد امن قبل مؤسسة الملك عبد هللا  الدكتور أحمد العرجاني والمھندس طاھر باوزیرعن عضوي المجلس نیابة العضویة تم تقدیم أسھم 
  والشركة الرباعیة.لوالدیھ لإلسكان التنموي 

اھمیھا خالل العاملم  ركة بتوزیع أرباح على مس ارة یتم، لذلك لم ٢٠١٤ تقم الش اء المجلس أو كبار  إلى اإلش لحة أعض فیما  التنفیذینعملیة مص
 .األرباح توزیعیتعلق بعملیة 

  
  م٢٠١٤بمصلحة كبار التنفیذیین وتغیرھا خالل عام ح) بیان 

ركة في العام  ھم أو أدوات دین في الش ركة أو أقربائھم أس الح ٢٠١٤ال یملك أي من كبار التنفیذیین بالش ، كما ال توجد مص
  أخرى مباشرة أو غیر مباشرة لھم. 

٤٢٠١ط) مكافآت ومخصصات كبار التنفیذیین بالشركة للسنة المالیة   
  والرئیس التنفیذيمن ضمنھم المدیر المالي بالشركة كبار التنفیذیین ) من ٥(تفاصیل مكافآت 

  باللایر السعودي – البیان  ٢٠١٤العام المالي 
 الرواتب -  ٢٬٢٤٦٬٠٠٠
  البدالت -  ٨٧٦٬١٠٠

   االستثنائیة المكافآت -  ٠
 المكافآت الدوریة والسنویة  -  ٠

  المجموع   ٣٬١٢٢٬١٠٠

عالقة ذاتي) معامالت مع أطراف   
ركة امیم الش اریة إلدارة تص تش ادقة وقد توجد معاملة واحدة مع طرف ذو عالقة تتمثل في عقد تقدیم خدمات اس  تمت المص

ھـ الموافق ٢٤/٨/١٤٣٥خالل اجتماع الجمعیة العامة لمساھمي الشركة المنعقدة بتاریخ لعام آخر وذلك تجدیدھا مع علیھا 
  : وكانت كالتاليم ٢٢/٦/٢٠١٤

  المعاملة العالقة  اسم الطرف ذي العالقة
شركة مدرار العامة 

  نشاءات المحدودةإلل
ادیة  ركة مدینة المعرفة االقتص بة تملك ش ركة  %٦٠نس في ش

ل ال غ دودة ویش اءات المح ة لإلنش ام درار الع د كتور دم أحم
ویتھ  العرجاني ب رئیس مجلس المدیرین بھا، بجانب عض منص

  .إدارة مدینة المعرفة االقتصادیةمجلس في 

عقود خدمات إدارة تصامیم لمشاریع الشركة بمبلغ 
) سبعة ملیون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ٧٫٨٧٢٫٠٠٠(

  * .) شھراً ٢٤( تدفع على فترةلایر 

  ، وسیتم دفع المتبقي على دفعات.٢٠١٤ا المبلغ خالل العام المالي لایر من ھذ ٢٬٩٤٨٬٠٠٠دفع تم * 

 اسم العضو م
عدد األسھم 
في بدایة 

 العام

عدد األسھم 
  في نھایة 

 م٢٠١٤

صافي التغیر في 
عدد األسھم 
 خالل العام

األرباح النقدیة 
الموزعة عن عام 

  م٢٠١٤

ملكیة األقرباء 
من الدرجة 

 األولى وتغیرھا

 ٠ ٠  .  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠ سمو األمیر الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود صاحب ال.١
األمیر منصور بن عبد هللا بن عبد العزیز  الملكي سموصاحب ال.٢

  آل سعود
٠ ٠  .  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠ 

 ٠ ٠  ٠  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  األستاذ إبراھیم بن عبد العزیز العیسىمعالي .٣

 ٠ ٠  ٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع.٤

 ٠ ٠ ٠ . .  أحمد بن حسن العرجانيالدكتور .٥

 ٠ ٠ ٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  األستاذ صالح بن محمد بن الدن*.٦
 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  المھندس طاھر بن محمد باوزیر.٧

 ٠ ٠ . ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠  عادل بن محمد الزید األستاذ.٨
 ٠ ٠ ٠ ١٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠  عادل بن عبد المحسن المندیل المھندس.٩

 ٠ ٠ ٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  الدكتور عبد هللا بن محمد علي تلمساني.١٠
 ٠ ٠ ٠ ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  المھندس علي بن عثمان الزید.١١
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إجراءات الرقابة الداخلیةالمراجعة السنویة لفاعلیة  نتائج ك)  
المتھا  ور جوھري في أنظمة الرقابة الداخلیة وس علمیات المراجعة  وذلك من خاللأظھرت نتائج الفحص أنھ ال یوجد قص

ات واالجراءات المالیة ل التي تھدفالداخلیة  یاس واإلداریة وإجراءات لتأكد من فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة ومراجعة الس
شركة جھوداً مستمرة حمایة أصول الشركة.  لضمانإعداد التقاریر المالیة ومخرجاتھا  بصورة دوریة ومنتظمة كما تبذل ال

ات من أجل تقل یاس ركة بتوجیھ من مجلس یتطویر األنظمة والس طة الرقابیة وإدارة المخاطر في الش یم كفاءة وفاعلیة األنش
  لجنة المراجعة. إشرافاإلدارة و

 ل) المحاسب القانوني
 السادة مكتبلى تعیین م ع٢٢/٦/٢٠١٤ھـ الموافق ٢٤/٨/١٤٣٥ وافقت الجمعیة العامة لمساھمي الشركة المنعقدة بتاریخ

بتي وبانقا ( بون المتحدون قبل نھایة العام -) RSMالس مھ لمكتب المحاس ب قانوني ألعمال  -والذي تم تغییر اس كمحاس
  ولمدة عام واحد. ٢٠١٤للعام المالي الشركة 

  
  ل) ولقد صدر تقریر مراجعي الحسابات الخارجیین دون أي تحفظ.-١
  

  الشركات حوكمة الئحة وما تم تطبیقھ من أحكام م) إقرارات مجلس اإلدارة وفقاً ألنظمة ھیئة السوق المالیة 
م٤٢٠١  عام وما لم یتم تطبیقھ خالل   

اح عن المتطلبات التي تنطبق علیھا  ركة قد  قامت في ھذا التقریر باإلفص ارة إلى أن الش ركة  اإلش یود مجلس إدارة الش
وق المالیة، إال أن ھناك بعض البنود ال تنطبق علیھا  ادرة من ھیئة الس ركات الص وقامت بتطبیقھا من الئحة حوكمة الش

یر عدم بمتطلبات الحوك االلتزاممن مبدأ نطالقاً او ، فیما یلي االقرارات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة في االلتزاممة أو تفس
  وأسباب عدم التطبیق:  طبقت والتي لم تطبیق ھذا الخصوص والبنود التي 

  رقم المادة  م
  أو الفقرة

  المادة
البنود التي لم یتم 

  التوافق معھا
  أسباب عدم التطبیق أو االلتزام

  الثالثة  -١
  (أ) من المادة الرابعةوالفقرة 

الحقوق العامة للمساھمین وتسھیل ممارسة حقوقھم وحصولھم 
  على المعلومات

-    

    -  تسھیل ممارسة المساھمین لحقوقھم وحصولھم على المعلومات  الفقرة (ب) من المادة الرابعة  -٢

   -  حقوق المساھمین المتعلقة باجتماع الجمعیة العامة  الخامسة  -٣
ویت التراكمي، فإن المجلس   ١-ب  حقوق التصویت  السادسة  -٤ بة للتص بالنس

ي مدتھ  یس نوات  ٥الحالي مجلس تأس س
ب  ركة نظام(حس تنتھي دورتھ في   )الش

یتم م٢٠١٥یولیو  لوب . وس اع أس اتب
ویت العادي لتعیین المجلس للدورة  التص

ا  دتھ دة وم دی نوات، ٣الج اً لقرار  س وفق
اھمي  ة لمس ادی ة غیر الع ام ة الع الجمعی

 م. ٢٠١٤الشركة المنعقدة في یونیو 
   -  حقوق المساھمین في أرباح األسھم  السابعة  -٥

  -  السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح  الثامنة  -٦
  -  اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة  التاسعة  -٧
  -  لمجلس اإلدارةالوظائف األساسیة   العاشرة  -٨
  -  مسؤولیات مجلس اإلدارة  الحادیة عشرة  -٩

  -  تكوین مجلس اإلدارة  الثانیة عشرة  -١٠
  -  لجان مجلس اإلدارة واستقاللیتھا  الثالثة عشر  -١١
  -  لجنة المراجعة  الرابعة عشر  -١٢
   -  لجنة الترشیحات والمكافآت  الخامسة عشر  -١٣

  -  مجلس اإلدارة وجدول األعمالاجتماعات   السادسة عشر  -١٤
  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعویضاتھم  السابعة عشر  -١٥
  -  تعارض المصالح في مجلس اإلدارة  الثامنة عشر  -١٦
  ) إقرارات مجلس اإلدارة١-م
 . سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحیح .١
 .نظام الرقابة الداخلیة أُعدّ على أسس سلیمة ونُفذ بفاعلیة .٢
 .اعلى مواصلة نشاطھ الشركةال یوجد أي شك یذكر في قدرة  .٣
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شركة السبتي وبانقا  ٢٠١٤خالل العام المالي من الجمعیة العامة للمساھمین لم تتم التوصیة  .٤ ستبدال المحاسب القانوني لل با
)RSM( .والذي تم تعیینھ لمدة عام واحد 

ركة بإبرام أي أعمال أو عقود فیھا  .٥ ركات التابعة، ولم تقم الش مال الش ة في رأس اء المجلس حص ال یملك أي من أعض
خص ذي  اء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین بما فیھم الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي، أو ألي ش لحة جوھریة ألعض مص

لحة أو أوراق مالیة تعاقدیة وحقوأو عالقة بھم،  ركة وكبار التنفیذیین مص اء مجلس إدارة الش ق اكتتاب تعود ألعض
نة المالیة  لحة أو تلك الحقوق خالل الس ركاتھا التابعة، وأي تغییر في تلك المص ركة أو أي من ش ھم الش وأقربائھم في أس

اء مجلس اإلدارة وكبار التن، األخیرة ركة مع أعض اح عنھ  فیما یتعلق بمعامالت الش وى ما تم اإلفص بق فیذیین التي سس
 تفصیلھا أعاله.

  لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا، كما لم تضمن أي قرض یعقده واحد منھم مع الغیر.  .٦

 ال تقوم الشركة حالیاً بتطبیق خطط لحقوق خیار تملك األسھم للموظفین.  .٧
 ال توجد للشركة أدوات للدین قابلة للتحویل ألسھم. .٨
ركة تم  لم یتم .٩ اء مجلس اإلدارة بالش اھمین أو أحد التنفیذیین أو الموظفین أو أعض عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المس

 بموجبھ التنازل عن حقھ في األرباح أو أي مصلحة جوھریة أخرى.
وق المالیة أو من أي  .١٠ ركة من ھیئة الس رافیة أولم یتم تنفیذ أي عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي مفروض على الش  جھة إش

 تنظیمیة أو قضائیة أخرى.
سواء للمساھمین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو  –لیس لدى الشركة أسھم امتیاز أو أسھم تتمتع بأولویة خاصة في التصویت  .١١

اویة في حقوق التصویت وغیرھا  -الموظفین  اویة القیمة االسمیة ومتس ھم عادیة متس ھم الشركة عبارة عن أس وأن كل أس
 حقوق حسب النظام. من ال

 ال توجد أي استثمارات أو احتیاطیات أنشئت لصالح موظفي الشركة أو عقود أبرمت لصالحھم. .١٢
ص الزكاة  .١٣ عودیة، وتقوم بقید مخص لحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة الس ركة للزكاة وفقاً ألنظمة مص ع الش تخض

نویاً وتحمیلھ على قائمة الدخل ویتم قید الت تحقة س في الفترة  –إن وجدت  -عدیالت التي تطرأ عند الربط النھائي للزكاةالمس
 التي یتم فیھا الربط.

 ال توجد تغییرات جوھریة في ھیكل إدارة الشركة. .١٤
 الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتھیة. النعقادطلب من المحاسب القانوني للشركة  استالملم یتم  .١٥
 من رأس المال النعقاد الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتھیة. %٥ملكون أكثر من لم یتم استالم طلب من مساھمین ی .١٦
 .٢٠١٤مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنین من أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر خالل السنة المالیة لم یتم استالم طلب  .١٧
 لتصویت.لم تضع الشركة أي إجراء قد یؤدي إلى إعاقة استخدام المساھم لحقھ في ا .١٨
اء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین  .١٩ خاص (عدا أعض ویت تعود ألش ھم ذات األحقیة في التص لحة في فئة األس ال توجد مص

ركة بتلك الحقوق بموجب المادة  ر) أبلغوا الش جیل واإلدارج أو  الثالثة واألربعونوأزواجھم وأوالدھم القص من قواعد التس
 المالیة األخیرة. أي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة

درھا أو  .٢٠ ابھة أص ھم، وأي حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مش ال یوجد أي أدوات دین قابلة للتحویل إلى أس
 منحھا المصدر خالل السنة المالیة.

ھم، أو حقوق خیار، أو مذكرات حق ا .٢١ ب، كتتاال یوجد أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أس
 أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة.

 ال یوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة. .٢٢
م المالي أي قروض ألطراف خارجیة على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غیر ذلك) خالل العا وجدال ت  .٢٣

 .٢٠١٤، وعلیھ ال توجد أي مبالغ دفعتھا الشركة سداداً ألي قروض خالل العام المالي ٢٠١٤
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 شكر وتقدیر
ركة مدینة المعرفة  ر مجلس إدارة ش ادیةیس ریفین وولي عھده  االقتص ة لیتقدم لمقام خادم الحرمین الش أن ینتھز ھذه الفرص

بخالص الشكر والتقدیر لما یقدمونھ من جھد حثیث لتحقیق رفاھیة وأمن ھذا الوطن.  -یحفظھم هللا  - وولي ولي عھده األمین
تمرة  یدة على دعمھا ورعایتھا المس ریفین الرش كره وتقدیره إلى حكومة خادم الحرمین الش كما یتقدم المجلس بخالص ش

وینتھز المجلس ھذه المناسبة لیعرب عن خالص كما . لشركات المساھمة العامة وشركات القطاع الخاص والمدن االقتصادیة
شكره وامتنانھ لمساھمي الشركة على ثقتھم وكریم دعمھم، داعین هللا عز وجل أن یتوج ھذه الثقة والدعم بمزید من التطور 

 ل العام الماليواالزدھار للشركة. كما یقدم المجلس الشكر إلدارة الشركة ومنسوبیھا لجھودھم المخلصة وأدائھم المتمیز خال
٢٠١٤                            . 

  
   وهللا ولي التوفیق ،،،

  
   مجلس إدارة شركة مدینة المعرفة االقتصادیة

  م٢٠١٤فبرایر 
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