
١ 

 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  التقـــرير الســــــــنوي

  لمجلس إدارة شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية

    ٢٠١٣للعام المـالي 



٢ 

 

 محتويات التقرير

 ٣ ....................................................................................................................................... ا�دارة مجلس وافتتاحية كلمة

 ٤ ............................................................................................................... المشروع وموقع الشركة تأسيس عن م�مح: أو�ً 

 ٤ ............................................................................................. المستقبلية والتوقعات والتوجھات الشركة ومشاريع أعمال:  ثانياً 

 ً  ٦ ............................................................................................ :التأسيس وبلد الرئيسة ونشاطاتھا والزميلة التابعة الشركات: ثالثا

 ٨ ...................................................................................... :العام خ�ل وقراراتھا الشركة إنجازات 1ھم ا1ساسية الم�مح: رابعاً 

 ٨ ....................................................................................................................................... :والقرارات ا�نجازات أبرز) أ

 ٨ .................................................................................................................. الشركة بأعمال المتعلقة المستقبلية المخاطر) ب

 ً  ٨ ................................... السابقة با1عوام ومقارنتھا ٢٠١٣ المالي للعام الموحدة المالية والنتائج والتحلي�ت ركةالش أداء ملخص: خامسا

 ٨ ................................................. ):الماضية بالسنة ٢٠١٣ المالية للسنة الموحدة الدخل قائمة مقارنة جدول( الموحدة الدخل قائمة) ١-أ

 ٩ ........................................................................................................... الشركة وموجودات المساھمين حقوق في التغير) ٢-أ

 ٩ ........................................................................................................................................ الشركة وخصوم أصول) ٣-أ

 ١٠ .................................................................................................................. الشركة إيرادات �جمالي جغرافي تحليل )٤-أ

 ١١ ................................................................................................................................. الموحدة المالي المركز قائمة) ٥-أ

 ١٢ .......................................................................................................................................... النقدية التدفقات قائمة) ٦-أ

 ١٢ .......................................... حكومية لجھات المستحقة والمبالغ التابعة وشركاتھا للشركة ا1جل وقصيرة طويلة القروض تفاصيل) ب

 ١٢ ............................................................................................................. العامة ا�دارية والمصروفات البيع مصروفات) ج

 ١٢ ............................................................................................................... حكومية لجھات المستحقة النظامية المدفوعات)د

 ١٢ ................................................................................................................................................. التطوير عقارات) ھـ

 ١٣ ............................................................. للتحويل القابلة المشابھة والحقوق وا�كتتاب التحويل وحقوق والضمانات دينال أدوات) و

 ١٣ .............................................................................................................. :ا�جتماعية والمسؤولية البشرية الموارد: سادساً 

 ١٣ .................................................................................................................................................... البشرية واردالم) أ

 ١٣ .......................................................................................................................................... :ا�جتماعية المسئولية) ب

 ً  ١٣ ....................................................................................................................................... الشركة حوكمة آليات: سابعا

 ١٣ ................................................................................................................... :ا1رباح توزيع سياسة:  المساھمين حقوق) أ

 ١٣ .................................. إدارتھا مجالس عضوية يشغلون التي المساھمة والشركات أعضائه وتصنيف ومھامه ا�دارة مجلس تكوين) ب

 ١٤ ..................................................................................................................... ا�دارة مجلس اجتماعات حضور سجل) ج

 ١٥ .......................................................................................................... ا�دارة مجلس أعضاء عليھا حصل التي المكافآت) د

 ١٥ ............................................................................................................................................. ا�دارة مجلس لجان) ھـ

 ١٧ ......................................................................................................................................... بالشركة التنفيذي الفريق) و

 ١٧ ..................................................................................... ٢٠١٣ المالية للسنة بالشركة التنفيذيين كبار ومخصصات مكافآت) ط

 ١٨ ..............................................................................................................................ع�قة ذات أطراف مع معام�ت) ي

 ١٨ .........................................................................الداخلية الرقابة إجراءات فاعلية ونتائج والداخلية الخارجية المراجعة أعمال) ك

 ١٨ ................................................................................................................................................ القانوني المحاسب) ل

 ١٨ ...................................... الشركات حوكمة �ئحة  أحكام من تطبيقه تم وما المالية السوق ھيئة 1نظمة وفقاً  ا�دارة مجلس إقرارات) م

 ٢١ ...........................................................................................................................................................وتقدير شكر

 ٢٢ .............................................................................................................الحسابات مراجعي وتقرير الختامية المالية القوائم

  



٣ 

 

  كلمة وافتتاحية مجلس ا%دارة 

  
  
  

 بسم S الرحمن الرحيم 
 S وعلى آله وصحبه أجمعين.والص�ة والس�م على أفضل خلق S محمد بن عبد  

  
  
  

   الموقرين          السادة مساھمي شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية

  
  
  

  الس�م عليكم ورحمة S وبركاته،
  

يتشّرف مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية بأن يرفع أسمى آيات الشكر والعرفWWان لمقWWام خWWادم الحWWرمين الشWWريفين 
من جھد دؤوب ومستمر �نجاح وتطWWور المWWدن ا�قتصWWادية فWWي ب�دنWWا الحبيبWWة،  –أيده S  – يبذله ه S ورعاه على ما حفظ

من رعاية خاصة لمدينة المعرفة ا�قتصادية في طيبة الطيبة. كما نWWود أن نرفWWع أسWWمى آيWWات حفظه S،  ،وبا1خص ما يوليه
ين وإلى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكWWي أميWWر الشكر والتقدير إلى سمو ولي عھده ا1م

  على دعمھم للشركة وبرامجھا المختلفة.  -حفظھم S–منطقة المدينة المنورة 
  

الWWذي يتضWWمن نتWWائج أعمWWال الشWWركة  ٢٠١٣ويسWWر المجلWWس أن يقWWدم لمسWWاھمي الشWWركة الكWWرام تقريWWره السWWنوي للعWWام المWWالي 
ي�ت المالية والحسابات الختامية المدققة للشركة وا�يضاحات المصاحبة لھWWا با�ضWWافة إلWWى تقريWWر المراجWWع الخWWارجي والتحل

المتعلقWWة بمجلWWس ا�دارة ولجانWWه  ا�فصWWاحاتويحتWWوي التقريWWر كWWذلك علWWى  م.٣١/١٢/٢٠١٣عن السWWنة الماليWWة المنتھيWWة فWWي 
لع�قWWة، با�ضWWافة إلWWى إقWWرارات المجلWWس ونتWWائج توافWWق الشWWركة مWWع �ئحWWة ا ذاتوكبار التنفيذيين والمعام�ت مWWع ا1طWWراف 

  حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية الموقرة. 
  

لمشWWروع مدينWWة المعرفWWة  -حفظه S -ھذا، وإذ يؤكد مجلس ا�دارة حرصه وتفانيه في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين 
يؤكد فWWي ذات الوقWWت حرصWWه لتحقيWWق تطلعWWات المسWWاھمين الكWWرام ويWWثّمن ثقWWتھم الغاليWWة، سWWائلين  ا�قتصادية في طيبة الطيبة،

  ومتضرعين Z سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وتقدم ب�دنا الحبيبة.
  

  و* الموفق،،،

  مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية
   م٢٠١٤فبراير 



٤ 

 

   شركة وموقع المشروعم1مح عن تأسيس الأو�ً: 

  
  وموقع المشروع أ) تأسيس الشركة ونشاطھا

  :) تأسيس الشركة١ -أ

دشن خادم الحرمين الشريفين الملWWك عبWWدS بWWن عبWWدالعزيز آل سWWعود، يحفظWWه S، مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية كواحWWدة مWWن 
  لكة العربية السعودية.  مشاريع المدن ا�قتصادية التي تھدف لتعزيز برامج التنوع ا�قتصادي للمم

  
تأسسWWت شWWركة مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية كشWWركة مسWWاھمة سWWعودية بموجWWب قWWرار وزارة التجWWارة والصWWناعة رقWWم وقWWد 
مقسWWمة إلWWى عWWدد  ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠م،  ويبلWWغ رأسWWمال الشWWركة  ٢٧/٧/٢٠١٠ھWWـ الموافWWق ١٥/٨/١٤٣١/ق بتWWاريخ ٢٥٦

  .      ريا�ت ١٠سھماً قيمة السھم  ٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠
  

كيلWWومترات مWWن الحWWرم النبWWوي الشWWريف وعلWWى  ٥ويقWWع مشWWروع مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية داخWWل حWWدود الحWWرم علWWى بعWWد 
مليون متر مربع على المحور الرئيسي الذي يربط مطار ا1مير محمد بن عبWWدالعزيز الWWدولي ومحطWWة  ٤,٨مساحة إجمالية 

مباشWWرًة للمسWWجد النبWWوي الشWWريف) ويحتWWوي علWWى العديWWد مWWن الفWWرص  قطار الحWWرمين وطريWWـق الملWWك عبWWدالعزيز (المWWؤدي
ا�ستثمـارية في قطاعات تطوير وتشغيل العقارات السكنية والتجارية والضيافة با�ضافة إلى القطاعات المعرفية التي مWWن 

  .شأنھا تمكين مدينة المعرفة ا�قتصادية لتكون مركزاً ومقصداً لصناعات المعرفة

 

  لشركة الرئيسي ومقرھا) نشاط ا٢-أ

في تطوير العقWWارات المستصWWلحة وا1راضWWي ا1خWWرى فWWي المWWدن  -وفقاً لنظامھا ا1ساسي  -يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
ا�قتصWWادية بمWWا فيھWWا البنWWى ا1ساسWWية وشWWبكات ا�تصWWا�ت وشWWبكة الميWWاه والكھربWWاء ومحطWWات معالجWWة الميWWاه وغيرھWWا مWWن 

 ر المدن ا�قتصادية.  ويقع مقر إدارة الشركة الرئيسي بالمدينة المنورة.ا1عمال المتعلقة بتطوي
  

  :  أعمال ومشاريع الشركة والتوجھات والتوقعات المستقبليةثانياً 

دعWWم ا�قتصWWاد الWWوطني مWWن خ�WWل إيجWWاد فWWرص اسWWتثمارية وعقاريWWة وكWWذلك جWWذب صWWناعات معرفيWWة المشروع إلWWى ھدف ي
  إضافية بالمدينة المنورة.  استثمارية�يجاد منطقة بالمدينة المنورة تعمل كمحفز 

  
  أ) استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبلية

رؤيتنا أن يكون مشروع مدينة المعرفة ا�قتصادية بوابة المدينة المنورة للمستقبل. وترتكز استراتيجية الشركة على 
ثمارية في مجال الصناعات القائمة على المعرفة وإنشاء ا�ستفادة من مكانة المدينة المنورة وذلك بتطوير فرص است

مشاريع تطوير عقاري تساھم في تحقيق أھداف الخطط التنموية للملكة العربية السعودية وخدمة سكان وزائري المدينة 
  المنورة وتعمل على تعظيم عوائد مساھمي الشركة.  

  
  ة لتشمل ما يلي: وستسھم ھذه ا�ستراتيجية في تنويع مصادر إيرادات الشرك

    لbغراض المختلفة ا1راضي والعقارات المطورة �
 ودخل المشاريع المشتركة الدخل التشغيلي من ا1صول المملوكة كا1صول التجارية والعقارية �
مصادر أخرى للدخل المحقق من ا�ستثمار في أصول أخرى قد � تWWرتبط مباشWWرة بعمليWWات الشWWركة أو القطWWاع لكنھWWا  �

 المرتبطة بمجال المعرفة. وخصوصاً ا أھدافھتخدم 
 .مشاريع التطوير العقاري ا�ضافية �

  
تقع المرحلة ا1ولى من مدينة المعرفة ا�قتصادية في الجزء الشمالي الغربWWي والWWذي يتميWWز خطة تطوير المرحلة ا=ولى: 

موعWWة مWWن الطWWرق الرئيسWWية بكونه ا1قرب إلى الحرم النبوي الشريف ويحتوي على عناصر متكاملة، كما أنWWه محWWاط بمج
وسWWھولة ربطWWه بشWWبكات  ،مما يسھل الوصول إليه من عدة اتجاھات با�ضWWافة إلWWى إمكانيWWة تطWWوير بنيتWWه التحتيWWة تWWدريجياً 

 ية التي ستشكل عوامل مشجعة للطلب.وستقوم الشركة بتطوير ا1جزاء ا1ساس .البنية التحتية المحيطة

 

المرحلWWة ا1ولWWى مWWن مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية علWWى مكونWWات معرفيWWة وعقاريWWة تتضمن ) مكونات المرحلة ا=ولى: ١-أ

 :كالتالي



٥ 

 

  ) قطاع المعــرفة: ١-١-أ

 .ويتضمن المنطقة التعليمية ومـدارس نموذجيـة للبنيـن والبنـات وجامعـة أھليـة بمستوى عالميالقطاع التعليمي: 

�قتصWWادية يھWWدف إلWWى تعزيWWز مكانWWة المدينWWة المنWWورة كمقصWWد أول مشWWروع قWWائم  فWWي مدينWWة المعرفWWة ادي<<وان المعرف<<ة: 
للمعرفة ودعم مبادرات القطاعين العام والخاص نحWWو إنشWWاء مشWWاريع اقتصWWادية واجتماعيWWة مWWن خ�WWل تشWWجيع واحتضWWان 

ن مWWن قاعWWة الفعاليات المعرفية في مجا�ت ا�قتصاد والثقافة والتدريب 1ھالي المدينة المنورة وزوارھا.  ويتكWWون الWWديوا
والمقWWر  محاضرات وقاعتين للمعارض، با�ضافة إلى احتضانه متحف دار المدينة، ومعھد مدينة المعرفة للقيادة والريWWادة

 .الرئيس للشركة

 

يقع في ديWWوان المعرفWWة بالمدينWWة المنWWورة وتحWWت إشWWراف الھيئWWة العامWWة متحف دار المدينة للتراث الحضاري والعمراني: 
، ويعتبر أول متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة الحضاري والعمراني والWWذي يبWWرز أھWWم معWWالم للسياحة واcثار 

 إرث المدينة المنورة والحضارة ا�س�مية عبر التاريخ.
  

مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية بتWWرخيص مWWن المؤسسWWة العامWWة للتعلWWيم  تWWم إنشWWاؤه فWWيمعھد مدينة المعرفة للقي<<ادة والري<<ادة: 
والمھني ودعم من بعWWض الشWWركات الناشWWطة فWWي مجWWال  المسWWئولية ا�جتماعيWWة بھWWدف المسWWاھمة فWWي بنWWاء الكWWوادر التقني 

القيادية وا�دارية في دول العالم العربي وا�س�مي من خ�ل تقديم برامج تدريبية ذات مستوى متميز للمWWدراء التنفيWWذيين 
  بالقطاعين الخاص والحكومي.  

  
  م من ضمنھا: ٢٠١٣عدة برامج خ�ل العام قام المعھد بتقديم 

   ا�س�ميللتمويل  القياديالبرنامج  .١
 الملتقى القيادى لكبار مدراء مؤسسات الرعاية الصحية.  .٢
 ا�صدار الخامس "للبرنامج المتقدم لتطوير المھارات القيادية وا�دارية لكبار المدراء بالقطاع الخاص"  .٣
  WIEF العالمي ا�س�مي ا�قتصاديإجتماع الدائرة المستديرة للمنتدى  .٤

 برنامج "ا1داء المتميز لشركات ا�تصا�ت.  .٥
ھذا با�ضافة للعديد من البرامج القصيرة في جدة والريWWاض والمدينWWة المنWWورة. وقWWد شWWارك فWWي تقWWديم ھWWذه البWWرامج التدريبيWWة 

رتWWون وغيرھWWا با�ضWWافة الWWى كبWWرى شWWركات واأبرز أساتذة ا�دارة في العالم مWWن جامعWWات ھWWارفرد ، بيركلWWى ، ثنWWدربيرد ، 
  ، برايس ووتر ھاوس كووبرز ، بوسطن ل�ستشارات ، ايرنست أند يونغ ، و غيرھا. يماكينزا�ستشارات مثل 

  
علWWى شWWبكة ا�نترنWWت والتWWي تحتWWوي علWWى العديWWد مWWن  ا�جتمWWاعي ا�لكترونWWيكما قام المعھد أيضWWا بتدشWWين قنWWوات التواصWWل 

التي استفاد منھا عدد كبير من المدراء. كما قام المعھد بتنفيWWذ عWWدد مWWن المھWWام ا�ستشWWارية بالتعWWاون مWWع وزارة المواد العلمية 
العمل التي ساھم من خ�لھWWا فWWي تطWWوير الكWWوادر البشWWرية بالمملكWWة، منھWWا تطWWوير الحقائWWب التدريبيWWة للمشWWاركين فWWي برنWWامج 

غيWWر ھادفWWة للWWربح تسWWاھم فWWي تحقيWWق أھWWداف المملكWWة فWWي تWWوطين المWWوارد لمنظمWWات  ا�سWWتراتيجيةحWWافز ، وتطWWوير الوثWWائق 
    البشرية.

  م:٢٠١٤ويعتزم المعھد عقد البرامج التدريبية التالية خ�ل عام 

  ا�صدار الثالث " للبرنامج المتقدم لتطوير المھارات القيادية وا�دارية لكبار مدراء القطاع الحكومي". .١
  "المتقدم لتطوير المھارات القيادية وا�دارية لكبار المدراء بالقطاع الخاصا�صدار السادس "للبرنامج  .٢

 لمدراء المنشآت الصغيرة والمتوسطة القياديالملتقى  .٣
 وبطاقات ا1داء المتوازن المؤسسيمنتدى إدارة ا1داء  .٤
 منتدى حوكمة الشركات .٥
  قطاع ا�تصا�ت فيا�صدار الثالث "لملتقى تطوير ا1داء  .٦
  
  طاع العقار السكني:) ق٢-١-أ

أول حWWي سWWكني مغلWWق فWWي المدينWWة المنWWورة يقWWع داخWWل حWWدود حي الفلل السكنية المغل<<ق بالمدين<<ة المن<<ورة:  -دار الجوار 
الحWWرم تWWم تصWWميمه وفقWWاً للطWWراز العمWWـراني للمدينWWة المنWWورة، ويتميWWز ببنيWWة تحتيWWة ذكيWWة وأنظمWWة أمنيWWة وصWWيانة متكاملWWة 

م�عب وحدائق لbطفال وممرات للمشاة وصWWا�ت رياضWWية ومسWWابح وصWWالة للمناسWWبات ويحتوي على مناطق خضراء و
ألف متWWر مربWWع يWWتم تطويرھWWـا  ٥٨٦وتبلـغ المساحة ا�جمالية للمشـروع  مح�ت تجارية ومقاھـي.مسجد وبا�ضافة إلى 

 عند انتھاء جميـع مراحWWل في� سكنية بقيمة استثمارات تصل إلى مليار f ٩٠٠على أربع مراحل، لتتضمـن ما يقارب 
 م، وتWWم بيWWع عWWدد٢٠١١في� في منتصWWف عWWام  ٢٠٦التطوير.  وقد بدأت أعمال ا�نشاءات في المرحلة ا1ولى المتضمنة 

  م. ٢٠١٤تسليم للعم�ء على مراحل خ�ل العام بيع المتبقي واكتمال الوسيتم  منھا ) في�١٨٢(
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قWWة توفWWـر لقاطنيھWWا الراحWWة والسWWكينة وتحتWWوي علWWى شWWقق سWWكنية متعWWددة مجمعWWات شبWWـه مغلمنطق<<ة العم<<ائر الس<<كنية: 

المساحات با�ضافة إلى مناطق خضWWراء، وم�عWWب وحWWدائق لbطفWWال وممWWرات للمشWWاة وخWWدمات ترفيھيWWة. ضWWمن مبWWاني 
  متوسطة ا�رتفاع.

  
  ) قطاع العقار التجاري٣-١-أ

متكاملWWة الملك عبدالعزيز على مقربة من مجموعة خWWدمات مجمعات فندقية متكاملة على طريق مجمعات إسكان الزوار: 
زوار المدينWWة المنWWورة   �حتياجWWاتفWWي مواقWWع متميWWزة تتWWوفر فيھWWا خWWدمات نقWWل متWWرددة إلWWى الحWWرم النبWWوي صWWممت وفقWWـاً 

علWWى إكمWWال التصWWاميم التفصWWيلية لمشWWروع مركWWز الWWزوار الWWذي يحتWWوي  علىويتم العمل حالياً   والمسجد النبوي الشريف.
برج فندقي في الجزء الشمالي مWWن مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية، بإشWWراف أحWWد البيWWوت ا�ستشWWارية الوطنيWWة المعروفWWة  ١٢

والمتخصصة. ويتميز المشروع بمزايا فريدة أھمھا إط�لته المباشرة على طريق الملك عبد العزيWWز الWWذي يعتبWWر المحWWور 
كيلومترات مما يسھل الوصWWول إليWWه مWWن  ٤النبوي الشريف على امتداد  الرئيسي للمشروع والذي يتصل مباشرة بالمسجد

البنية التحتية الحديثة التي تم ا�عتماد فWWي تنفيWWذھا علWWى المعWWايير الھندسWWية العالميWWة  با�ضافة إلىعدد من الطرق الجانبية 
دينWWة ا�قتصWWادية. ويقWWام التWWي تراعWWي مكونWWات المشWWروع المختلفWWة وتسWWتجيب لحاجWWة كافWWة قطاعاتWWه وسWWكان وزوار الم

 ارتفاعاتمتر مربع وتتراوح  ٤٦٧,٠٠٠متر مربع وبمساحة بنائية حوالي  ٩٠,٠٠٠المشروع على مساحة تبلغ حوالي 
غرفة فندقية با�ضWWافة إلWWى المح�WWت التجاريWWة المطلWWة علWWى طريWWق  ٦,٠٠٠طابقاً، وتوفر  ١٢إلى  ٨ا1براج الفندقية من 

الزائرين من الحجاج والمعتمWWرين خ�WWل زيWWارتھم للمدينWWة المنWWورة، ويتبWWع تنفيWWذ المشWWروع  ھدف خدمةبالملك عبد العزيز 

وينWWدرج تطWWوير   .مجموعWWة مWWن المشWWاريع ا1خWWرى التWWي تھWWدف أيضWWاً إلWWى خدمWWة الزائWWرين مWWن داخWWل وخWWارج المملكWWة

التجWWاري بالمدينWWة المنWWورة مWWن الھادفWWة لتنميWWة وتعزيWWز القطWWاعين الفنWWدقي و واسWWتراتيجيتھاالمشروع ضمن نشWWاط الشWWركة 
 البWWدء فWWيخ�ل إيجاد بدائل متنوعة في ھذين المجالين واستيعاب الطلب المتزايد علWWى منتجWWات القطWWاعين خصوصWWاً بعWWد 

خWWادم الحWWرمين الشWWريفين الملWWك عبWWدS بWWن عبWWد العزيWWز، يحفظWWه S، ومWWا  التWWي أمWWر بھWWا لمسجد النبوي الشWWريفاتوسعة 
 الة لمجموعة كبيرة من الفنادق المجاورة للمسجد.من إز ھاسينتج عن

 

أول أبWWراج تجاريWWة متعWWددة ا�سWWتخدامات علWWى واجھWWة طريWWق الملWWك عبWWدالعزيز تWWوفر أرقWWى أب<<راج تجاري<<ة وفندقي<<ة: 
الخدمات التجاريWWة والفندقيWWة وتحتWWوي علWWى مكاتWWب وفنWWدق وشWWقق فندقيWWة وبعWWض المح�WWت التجاريWWة با�ضWWافة إلWWى قاعWWة 

ت وا�حتفWWا�ت علWWى مسWWتوى متميWWز يسWWھل الوصWWول إليھWWا مWWن كافWWة أرجWWاء المدينWWة مWWع تWWوفر عWWدد كWWاف مWWن للمWWؤتمرا
ويجWWري العمWWل حاليWWاً فWWي  المواقف. تھدف إلى تغطية الطلب على المكاتب من الشركات العاملة في منطقة شرق المدينWWة.

متWWر  ١٣٠,٠٠٠ز الWWزوار علWWى مسWWاحة تبلWWغ حWWوالي إكمال التصاميم ا1ولية لمشروع الشقق الفندقية الذي يقع شمال مرك
نزيWWل خ�WWل مواسWWم الحWWج  ١٣,٠٠٠شWWقة فندقيWWة بمسWWاحات مختلفWWة �سWWتيعاب حWWوالي  ٣,٢٦٠مربع، ويتكون من حWWوالي 

ويتميز المشروع بإط�لته على الحديقة العامة المخصصة لترفيه نز�ء مشروع مركWWز الWWزوار ومشWWروع الشWWقق الفندقيWWة 
 متر مربع. ٢٠,٠٠٠تھا حوالي والبالغة مساح

  
أول مجمWWع أسWWواق يتميWWز بتصWWميم مسWWتوحى مWWن الطWWابع العمرانWWـي والتراثWWـي للمدينWWة المنWWورة القديمWWة مجمع ا=ســواق: 

وا1سواق العربية القديمWWة المشWWھورة مWWوفراً منتجWWات متنوعWWة بمWWا يتناسWWب مWWع تطلعWWات أھWWالي المدينWWة المنWWورة وزائريھWWا 
  ه عبر وسائل النقل المترددة من وإلى الحرم النبوي الشريف.ويسھل الوصول إلي

  
  ب) التوقعات المستقبلية

ومطار ا1مير محمWWد بWWن عبWWد العزيWWز  النبويتيجة لتوسعة المسجد ية نتتوقع الشركة استمرار الطلب على منتجاتھا العقار
 وتأثيرھما ا�يجابي على جميع مشاريع الشركة. الدولي

  

 ً   لتابعة والزميلة ونشاطاتھا الرئيسة وبلد التأسيس:: الشركات اثالثا

  الشركة اسم  م
 التأسيسدولة 

  وممارسة النشاط
  نوع النشاط الرئيس

  نسبة الملكية
  (مباشرة وغير مباشرة)

  رأس المال
(f مليون)  

  ٥٠  %٥٠  التطوير العقاري  السعودية  المعرفة العقارية المحدودة  .١

  ١,٣  %٦٠  إدارة المشاريع  السعودية  ةشركة مدرار لiنشاءات العام  .٢

  ٥٠٠  %٩٩  التطوير العقاري  السعودية  منشآت المعرفة العقارية المحدودة  .٣

  ١,٠٠٠  %٩٩  التطوير العقاري  السعودية  مشاريع المعرفة العقارية المحدودة   .٤

  ٢١,٤  %٥٠  التطوير العقاري  السعودية  مكارم المعرفة للضيافة المحدودة  .٥

  ٤٦٧,٧  %٨٠  التطوير العقاري  السعودية  غراء العالمية للتطوير العقاري المحدودةشركة ال  .٦
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  شركة المعرفة العقارية المحدودة أ)

) ٥٠شركة ذات مسئولية محدودة ، تم تأسيسھا بھدف تطوير مشاريع عقاريWWة داخWWل مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية برأسWWمال (
م بھWWدف تطWWوير المرحلWWة ٢٠١١%. بدأت الشركة نشWWاطھا فWWي مWWارس ٥٠ه مليون f حصة مدينة المعرفة ا�قتصادية في

ا1ولى من الحي السكني المغلق الذي تمتلكه الشركة داخل مشروع مدينة المعرفة ا�قتصادية والذي يعتبر أول حWWي سWWكني 
. وقWWد اسWWتلمت الشWWركة فWWي� ٢٠٦مغلق بالمدينة المنورة ويطلق عليه اسم (دار الجوار) وتتكون المرحلة ا1ولWWى مWWن إنشWWاء 

مبيعWWات الفلWWل  المتحققWWة مWWنربWWاح ا1مليWWون f مWWن مبيعWWات الفلWWل السWWكنية. إ� أنWWه � يWWتم قيWWد  ٢٩٦مقدمWWة بقيمWWة  تدفعWWا
مليWWون  ٣٠,٣مبلWWغ  ٢٠١٣ المWWالي لشWWركة للعWWامالمتحققWWة ل ربWWاحا1السكنية إ� بعد التسليم النھائي للفلل للعم�ء. وقWWد بلغWWت 

 .f  
  

  ركة مدرار لHنشاءات العامة المحدودة ب) ش

م لتلبيWWة الطلWWب ٢٠٠٧شWWركة سWWعودية رائWWدة فWWي مجWWال إدارة وتطWWوير المشWWاريع وا�شWWراف الھندسWWي ، تأسسWWت فWWي عWWام 
المتزايد في السوق العقاري على خدمات ا�دارة والتطوير. وبفضل تفوقھا في الجوانب الھندسية وا�دارية والمالية تمكنت 

الخدمات ا�داريWWة والتطويريWWة لمجموعWWة واسWWعة ومتعWWددة مWWن المطWWورين والمسWWتثمرين وأصWWحاب المشWWاريع فWWي  من تقديم
 ٢٠١٣العWWام المWWالي  فWWي% وقد حققWWت الشWWركة ٦٠المملكة.  وتبلغ حصة شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية في ھذه الشركة 

مقارنWWة بأربWWاح  شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية الموحWWدةمليون f تم تضمينھا ضمن حسابات  ٣,٢قدرھا صافية أرباحاً 
  .٢٠١٢مليون f عن العام المالي  ٢,٨قدرھا 

  
  ج) شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسھا بغرض تطوير العقارات المستصلحة وا1راضي ا1خرى في المدن ا�قتصادية أو 
وصيانة وتشغيل العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشWWآت والمراكWWز الصWWحية والتعليميWWة ويتوقWWع في غيرھا وإدارة 

أن تساھم ھذه الشركة في تملك أصول عقارية داخل مشروع مدينة المعرفة ا�قتصادية . وقد حققت الشWWركة عوائWWد قWWدرھا 
مليWWون f للعWWام المWWالي  ٤,٢مقارنWWة بمبلWWغ قWWدره  ٢٠١٣مليون f من مرابحات لدى بنوك محلية عن العام المWWالي  ٤,١

٢٠١٢.  
  

  د) شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة 

شركة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسھا بغرض تطوير العقارات المستصلحة وا1راضي ا1خرى في المدن ا�قتصادية أو 
نية والتجاريWWة والمنشWWآت والمراكWWز الصWWحية والتعليميWWة وقWWد فWWي غيرھWWا وإدارة وصWWيانة وتشWWغيل العقWWارات والمراكWWز السWWك

% مWWن رأسWWمال شWWركة الغWWراء العالميWWة ٨٠علWWى نسWWبة  ا�سWWتحواذم مWWن ٢٠١٣تمكنت شركة مشWWاريع المعرفWWة خ�WWل عWWام 
متWWر مربWWع داخWWل مشWWروع مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية. وقWWد حققWWت  يليWWونمللتطوير العقاري التي تمتلWWك أراضWWي مسWWاحتھا 

مليWWون f  ١٢مقارنة بمبلغ  ٢٠١٣مليون f من مرابحات لدى بنوك محلية عن العام المالي  ٧,٧لشركة عوائد قدرھا ا
  . ٢٠١٢للعام المالي 

  

       ھـ) شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة                                                                                      
بغWWرض إقامWWة وتملWWك وإدارة مجمWWع متكامWWل  ٢٠١٢شركة ذات مسئولية محدودة تWWم تأسيسWWھا خ�WWل الربWWع الثالWWث مWWن عWWام 

يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتWWب ومح�WWت تجاريWWة وقاعWWات متعWWددة ا�سWWتخدام ضWWمن نطWWاق مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية.  
متWWر مربWWع بقيمWWة اثنWWان وخمسWWون مليونWWا وخمسWWمائة ألWWف  ١٠,٥٠٠وقد وقعت الشركة على اتفاقيWWة شWWراء أرض مسWWاحتھا 

) لWWم تصWWادق عليھWWا الجمعيWWة العامWWة لمسWWاھمي مدينWWة المعرفWWة ا�قتصWWادية المنعقWWدة فWWي مWWايو f٥٢,٥٠٠,٠٠٠ سWWعودي (
  وجاري العمل لتنفيذ قرار الجمعية. م٢٠١٣

  
                                                                                                                             ھـ) شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة           

المعرفWWة  شWWركة الغWWراء العالميWWة للتطWWوير العقWWاري المحWWدودة، تمتلWWك الشWWركة صWWكوك أراضWWي مجWWاورة لمشWWروع مدينWWة
مليون f ، ويتمثل نشاط الشWWركة  ٤٦٧برأسمال قدره  تأسست الشركة، وقد متر مربعمليوني ا�قتصادية بمساحة قدرھا 

بWWالبيع أو التقسWWيط أو التWWأجير لصWWالح الشWWركة ومقWWاو�ت المبWWاني السWWكنية  واسWWتثمارھافي شراء العقWWارات بقصWWد تطويرھWWا 
الWWردم وشWWق ارية والتصدير وخدمات البنية التحتيWWة ومWWد ا1نابيWWب والكWWاب�ت والحفWWر ووالتجارية والصناعية والخدمت التج

  .    والرصف ةالطرق والسفلت
  

  *ملحوظة: 
صWWر علWWى تطWWوير مشWWروعھا القWWائم بالمدينWWة المنWWورة وأنWWه � يوجWWد لھWWا أي نشWWاط أو تتؤكWWد الشWWركة بWWأن نشWWاطھا الحWWالي يق

ت المصاحبة للقوائم المالية المرفقة بالتقرير على معلومات عن الشركات التابعWWة استثمارات أخرى، كما  تحتوي ا�يضاحا
  والزميلة.
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  : الم1مح ا=ساسية =ھم إنجازات الشركة وقراراتھا خ1ل العام:رابعاً 
 أ) أبرز ا%نجازات والقرارات: 

  
 توقيع عقد البنية التحتية الذكية مع شركة ا�تصا�ت السعودية. �
 العام التفصيلي المحدث من قبل ھيئة المدن ا�قتصادية. اعتماد المخطط �
 .المدن ا�قتصادية اعتماد المخطط المحلي لمشروع مركز الزوار من قبل ھيئة �
 البنية التحتية للجزء الجنوبي من المشروع. مخططاتاستكمال تصاميم  �
 بأعمال التصاميم الھندسية للمشاريع ذات ا1ولوية. ءالبد �
 لل السكنية للمرحلة ا1ولى من مشروع الحي السكني المغلق (دار الجوار).بتسليم الف ءالبد �
 ا�قتصادي ا�س�مي العالمي بالمدينة المنورة. ىمؤتمر المنتدتنظيم  �
 تنظيم مؤتمر التوظيف والتعليم. �
 .المدينة المنورةالشركة من جدة إلى  ةمقر إدار نقل �
التWWي تمتلWWك ا1راضWWي المجWWاورة  العالميWWة للتطWWوير العقWWاريالغWWراء % مWWن شWWركة ٨٠علWWى حصWWة قيمتھWWا  ا�سWWتحواذ �

 لمشروع مدينة المعرفة.
  

 ب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة
إن أنشطة الشركة تعترضھا مخاطر مختلفة مثل مخاطر ا�نشاء والتطوير التWWي تWWرتبط بشWWكل مباشWWر بالشWWركات العاملWWة فWWي 

يرية وتوفر مواد البناء والعمالة وتقلبات تكاليفھWWا بجانWWب ا�عتمWWاد علWWى المقWWاولين الرئيسWWيين أعمال ا�نشاء والمشاريع التطو
بدرجة كبيرة من أجل إنجWWاز المشWWاريع ا�نشWWائية. ومخWWاطر السWWوق ا1خWWرى (مخWWاطر العملWWة، ومخWWاطر ا1سWWعار، ومخWWاطر 

فيذيWWة وفقWWاً لتوجيھWWات مجلWWس ا�دارة سWWعياً للتقليWWل مWWن ا�ئتمان، ومخاطر السيولة).  تWWتم إدارة المخWWاطر مWWن قبWWل ا�دارة التن
  التأثيرات العكسية المحتملة على ا1داء المالي للشركة. 

 

 ً   ومقارنتھا با=عوام السابقة ٢٠١٣: ملخص أداء الشركة والتحلي1ت والنتائج المالية الموحدة للعام المالي خامسا

 والمصاريف المستحقة والقروض: 
  الماليةملخص التحلي1ت 

) f مقابWWل خسWWارة ٣٧١,٤٦٧، فقد حققWWت الشWWركة خسWWارة قWWدرھا (٢٠١٣با�شارة إلى أداء الشركة خ�ل العام المالي 
 انخفWWاض)  f للعام الماضي ، ويعود السبب في ا�نخفاض في الخسارة عن العام الماضي إلWWى ٢٦,٠٤٧,٢٣٧قدرھا (

  مصاريف الزكاة.  �نخفاضبط وتقليل التكاليف با�ضافة ة ضسياسلف والمصاريف ا�دارية نتيجة التكالي
  
  مقارنة با=عوام السابقة  ٢٠١٣ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي  أ)
  

بالسنة الماضية): ٢٠١٣) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية ١- أ  

(سنة  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  طويلة) 

(N ير التغ
عن العام  سعودي)

  * السابق

نسبة التغير عن 
  العام السابق

 %)٥٩( )٥٤,٤١٩,٣١٩(  ٩٣,٩٣٨,٦٠٤  ٩٢,٥٨٤,١٨٥  ٣٨,١٦٤,٨٦٦  إيرادات

 %٢٣ )٨,٣٤٤,٠٤٥(  )٢٧,٤٣٤,٢٤٢(  )٣٥,٦٤٠,٩٤٠(  )٢٧,٢٩٦,٨٩٥(  تكلفة إيرادات

  صافي تسوية إيرادات مؤجلة من بيع 
  أراضي

١٣١ ٣٧,٦٧٠,١٤٧  )٣١,٦٨٩,٨٣٥(  )٢٨,٦٩٥,٥٦٢(  ٨,٩٧٤,٥٨٥% 

 %)٣٠( )٨,٤٠٥,١٢٧(  ٣٤,٨١٤,٥٢٧  ٢٨,٢٤٧,٦٨٣  ١٩,٨٤٢,٥٥٦  )١(الربح ا�جمالي 

         مصاريف تشغيلية

 %٢٨ ١٠,١٦٥,٠٥٣  )٤٦,١٩٩,٤٠٩(  )٣٥,٧٦٣,٧٥٨(  )٢٥,٥٩٨,٧٠٥(  عمومية وإدارية

 %٧٢ ١١,١٩٤,٠٣١  )١٩,٠٥٦,٦٣٦(  )١٥,٥٤٢,٦٤٥(  )٤,٣٤٨,٦١٤(  بيع وتسويق

 %٥٦ ١٢,٩٥٣,٩٥٧  )٣٠,٤٤١,٥١٨(  )٢٣,٠٥٨,٧٢٠(  )١٠,١٠٤,٧٦٣(  الخسارة من العمليات

         إيرادات (مصاريف) أخرى

 %)٩١( )١٥,٣٩٦,٣٧٢(  ١٠٥,٠٠٠  ١٦,٩٦٥,٧٧٢  ١,٥٦٩,٤٠٠  إيرادات أخرى



٩ 

 

حصة الشركة في صافي أرباح 
  /(خسائر) شركات زميلة

٦١٥( ١٨,١١٨,٣٤١  )٢,٣٤٢,٢٨٠(  )٢,٩٤٧,٠٩٩(  ١٥,١٧١,٢٤٢(% 

 %)٢٠( )٢,٩٤٨,٠١٢(  ١٥,٠٩٣,١٧٣  ١٥,١٠٦,٤٨٠  ١٢,١٥٨,٤٦٨  إيرادات تمويلية

  -  -  )١٢٨,٦٤٣,٩٤٤(  -  -  شطب مصاريف ما قبل التأسيس

الربح / الخسارة قبل الزكاة وحقوق 
  ا1قلية

٢١٠ ١٢,٧٢٧,٩١٤  )١٤٦,٢٨٣,٥٦٩(  ٦,٠٦٦,٤٣٣  ١٨,٧٩٤,٣٤٧% 

 %٤٢ ١٣,١٩٣,٩٦٢  )٨,١٥١,٢٢١(  )٣١,١٣٩,٣٨٠(  )١٧,٩٤٥,٤١٨(  )٢(زكاة 

 %١٠٣ ٢٥,٩٢١,١٨٧٦  )١٥٤,٤٣٤,٧٩٠(  )٢٥,٠٧٢,٩٤٧(  ٨٤٨,٩٢٩  الخسارة قبل حقوق ا1قلية

 %٢٥ )٢٤٦,١٠٦(  )٣٢٥,٤١٣(  )٩٧٤,٢٩٠(  )١,٢٢٠,٣٩٦(  حقوق ا1قلية

 %٩٩ ٢٥,٦٧٥,٧٧٠  )١٥٤,٧٦٠,٢٠٣(  )٢٦,٠٤٧,٢٣٧(  )٣٧١,٤٦٧(  )٣(للفترة  )الخسارة(صافي 
  انخفاض الربح ا�جمالي إلى ا�نخفاض في ا�يرادات .يعود سبب )١(
  مقارنة بالعام السابق. ٢٠١٣مكونات الوعاء الزكوي لعام  انخفاضفي مخصص الزكاة إلى  ا�نخفاضيعود ) ٢(
مقارنWWة بالعWWام الماضWWي إلWWى الزيWWادة فWWي حصWWة أربWWاح شWWركات  ٢٠١٣ للعWWام المWWالييعود ا�نخفWWاض فWWي صWWافي الخسWWارة ) ٣(

  التكاليف والمصاريف ا�دارية. �نخفاضبا�ضافة  زميلة

) التغير في حقوق المساھمين وموجودات الشركة٢- أ  

 )بآ�ف الريا�تم (٢٠١٢مقارنة بالعام  ٢٠١٣رسم بياني يوضح التغير في حقوق المساھمين لعام 

  
  

) أصول وخصوم الشركة٣- أ  

f كمWWا فWWي  ٣,٣٢٧,٠٧٠,٦٤٨م مقارنWWة بمبلWWغ  f٣١/١٢/٢٠١٣ فWWي  ٣,٣٩٧,٦٨٤,٩٢٧بلغ إجمWWالي أصWWول الشWWركة 
f مقابWWWWل خصWWWWوم متداولWWWWة قيمتھWWWWWا  ١,٠٢٧,٦١٧,٩٩٥% أصWWWWول متداولWWWWة قيمتھWWWWا ٣٠,٢٥م ، منھWWWWا ٣١/١٢/٢٠١٢

  .f، ما يعكس قدرة الشركة على مواجھة التزاماتھا قصيرة ا1جل ٨٣,٠١٨,٣١٣
% مWWن مجمWWوع ا1صWWول ٣,١م مWWا نسWWبته ٢٠١٣نھايWWة عWWام  f فWWي ١٠٤,٤٨٠,٢٣٤كمWWا بلWWغ إجمWWالي خصWWوم الشWWركة 

  .مf٢٠١٢ بنھاية عام  ١٢٧,٣٠٧,٧٧٨% من إجمالي حقوق الملكية مقارنة بمبلغ ٣,٢و
كمWWا تؤكWWد الشWWركة عWWدم وجWWود أي قWWروض عليھWWا (سWWواء كانWWت واجبWWة السWWداد عنWWد الطلWWب أو غيWWر ذلWWك) خ�WWل العWWام المWWالي 

 .٢٠١٣دفعتھا الشركة سداداً 1ي قروض خ�ل العام المالي  م، وعليه � توجد أي مبالغ٢٠١٣
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 ٢٠١٣رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة للسنة المالية 

  )بآ�ف الريا�تم  (٣١/١٢/٢٠١٢مقارنة بالسنة المالية المنتھية في 

  
  

 ٢٠١٣الشركة للسنة المالية  خصوم (مطلوبات) رسم بياني يوضح التغير في 

  (بآ�ف الريا�ت)م  ٣١/١٢/٢٠١٢مقارنة بالسنة المالية المنتھية في 

 

) تحليل جغرافي %جمالي إيرادات الشركة٤- أ  

  � ينطبق، إذ أن المشروع يقع بمدينة واحدة (المدينة المنورة) وأن إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من:

 الشركة في مشاريع حيوية داخل المشروع.من حصص تمتلكھا  استثماريةتطوير عقارات وإيرادات  •
  

المملوكWWة  النموذجيWWةفلWWل المليWWون f نتجWWت عWWن بيWWع بعWWض  ١٠مليWWون f منھWWا  ٣٨,٢وقد حققت الشركة إيرادات قدرھا 

 مليون f با�ضافة �يWWرادات مWWن ١١,٢) بلغت Mileلشركة بينما حققت إيرادات من نشاط معھد المدينة للقيادة والريادة (ل

  مليون f. ١٦,٩شركات تابعة بقيمة 
العام المالي   ٢٠١١العام المالي 

٢٠١٢  
العام المالي 
 البيان (N سعودي)  ٢٠١٣

 إجمالي ا�يرادات  ٣٨,١٦٤,٨٦٦  ٩٢,٥٨٤,١٨٥  ٨٦,٢٢٢,٠٠٠
 إجمالي تكلفة ا�يرادات  )٢٧,٢٩٦,٨٩٥(  )٣٥,٦٤٠,٩٤٠(  )٢٢,٨٤٢,٣٣٠(

  .٢٠١٢مقارنة بعام  إدراج مبيعات أراضيلعدم  ٢٠١٣ المالي �يرادات للعام* يعود سبب ا�نخفاض في إجمالي ا
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   مقارنة بالسنوات الماضية ٢٠١٣ للسنة الماليةالشركة رسم بياني %يرادات 

  بآ�ف الريا�ت

  
   ا�يرادات بجدول مقارنة ا�يرادات.ورد توضيح السبب في انخفاض 

  
  نوات الماضيةالسبرنة رسم بياني لـصافي الدخل (الخسارة) مقا

  بآ�ف الريا�ت

  
  ورد توضيح السبب في انخفاض قيمة الخسارة بجدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة 

) قائمة المركز المالي الموحدة٥- أ  

  م مقارنة بالسنوات السابقة ٣١/١٢/٢٠١٣جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتھية في 
   ھي السنة المالية ا1ولى للشركة)  ٢٠١١المالية (علماً بأن السنة 

 البيــان (N سعودي)  ٢٠١٣   ٢٠١٢  )طويلة(سنة م  ٢٠١١

  
  

 المركز الماليقائمة   

 موجودات متداولة   ١,٠٢٧,٦١٧,٩٩٥  ١,٨٠٩,٤٥٥,٧٩٦  ٢,٠٤٨,٧٥٨,٠٢٩
  موجودات غير متداولة  ٢,٣٠٧,٠٦٦,٩٣٢  ١,٥١٧,٦١٤,٨٥٢  ١,٢٣٦,٨٤٠,٧١٦

  الموجوداتمجموع   ٣,٣٩٧,٦٨٤,٩٢٧  ٣,٣٢٧,٠٧٠,٦٤٨  ٣,٢٨٥,٥٩٨,٧٤٥

  مطلوبات متداولة  ٨٣,٠١٨,٣١٣   ١٠٤,٣١١,٧٠١  ٥٧,٥٩٢,٦٢٥

  مطلوبات غير متداولة  ٢١,٤٦١,٩٢١  ٢٢,٩٩٦,٠٧٧  ٣,١٧٠,٣٠٣

  قروض طويلة ا1جل    ٠  ٠

  مجموع المطلوبات  ١٠٤,٤٨٠,٢٣٤  ١٢٧,٣٠٧,٧٧٨  ٦٠,٧٦٢,٩٢٨

  ملكيةحقوق ال      

 رأس المال المدفوع    ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠
 خسائر متراكمة   )٢١٠,٢٨٩,٥٩٨(  )٢٠٩,٩١٨,١٣٥(  )١٨٣,٨٧٠,٨٩٨(

 مجموع حقوق المساھمين   ٣,١٨٢,٧١٠,٤٠٢  ٣,١٨٣,٠٨١,٨٦٥  ٣,٢٠٩,١٢٩,١٠٢
 حقوق ا1قلية   ١١٠,٤٩٤,٢٩١  ١٦,٦٨١,٠٠٥  ١٥,٧٠٦,٧١٥

  مجموع حقوق الملكية  ٣,٢٩٣,٢٠٤,٦٩٣  ٣,١٩٩,٧٦٢,٨٧٠  ٣,٢٢٤,٨٣٥,٨١٧

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  ٣,٣٩٧,٦٤٨,٩٢٧  ٣,٣٢٧,٠٧٠,٦٤٨  ٣,٢٨٥,٥٩٨,٧٤٥
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   ) قائمة التدفقات النقدية٦- أ

سنة م  ٢٠١١
  طويلة

٢٠١٣  ٢٠١٢  
 البيــان (N سعودي)

 صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) ا1نشطة التشغيلية  )٤,١٤٤,٣٠٤(  ١٠٠,٦٥٤,٦٦٧  )٥٤,٢٣٩,٦٩١(
 صافي النقد (المستخدم في) ا1نشطة ا�ستثمارية  )٧٧٨,٢٨٣,١٦٥(  )٢٨٨,٠٩٢,٢٩٤(  )٤٩٧,٥٠٨,٠٨٢(

  صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من ا1نشطة التمويلية  )١,٠٠٠,٠٠٠(  )٢٧,٠٠٠,٠٠٠(  ٢,٣٧٩,٢٧٠,٦٠٧

  النقد وما يعادله بنھاية الفترة  ٨٢٩,٦٥٧,٧٣٨  ١,٦١٣,٠٨٥,٢٠٧  ١,٨٢٧,٥٢٢,٨٣٤

والمبالغ المستحقة لجھات حكومية التابعةتفاصيل القروض طويلة وقصيرة ا=جل للشركة وشركاتھا ب)   

� يوجد للشركة قروض طويلة أو قصيرة ا1جل في الوقت الحالي نظWWراً لوجWWود سWWيولة نقديWWة كافيWWة �دارة عمليWWات الشWWركة 
يل خططھا الحالية، وقد تم إيداع ھذه السيولة في ودائع نقدية على شكل مرابحات اس�مية بWWبعض البنWWوك المحليWWة ويWWتم وتمو

علWWى أن تكWWون جميWWع  حWWريص مجلWWس إدارة الشWWركةالمقدم من ھWWذه البنWWوك، ھWWذا وأن  العائدتحويلھا من بنك cخر بناًء على 
    .ميةا�س� مع الشريعةالمالية متماشية  المعام�ت

 مصروفات البيع والمصروفات ا%دارية العامة ج)

  مصروفات البيع والتسويق:
  (سنة طويلة) ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  البيان (N سعودي)

  ٩,٨٤٧,٨١٧  ٨,٢٧٩,٩٨١  ١,٠١٣,٣٩٠  مصاريف تسويق

  ٥,٣٧٠,٦٨١  ٣,٩٤٤,٠٥٥  ١,٧٣١,٨٦٦  رواتب وأجور ومزايا

  ٣,١٣٢,٦٠٦  ٢,٦٠٧,٨٥٥  ١,٤٨٠,٩٢١  أتعاب مھنية

  ٧٠٥,٥٣٢  ٧١٠,٧٥٤ ١٢٢,٤٣٧  أخرى

  ١٩,٠٥٦,٦٣٦  ١٥,٥٤٢,٦٤٥  ٤,٣٤٨,٦١٤  المجموع
  

  المصروفات ا�دارية:
  (سنة طويلة) ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  البيان (N سعودي)

  ٢٤,٢٥٠,٨١٧  ١٥,٥٤٤,٧١٧  ١٥,٥١٥,٤٢٨  رواتب وأجور ومزايا

  ٩,٩٤٥,٧٧٠  ٦,١٦٧,٥٨٦  ٣,١٧٦,٦٣٢  أتعاب مھنية

  ١,٧١٠,٦٩٠  ٢,٣٠١,٩٦٢  ٢,٥٢٩,٥٤٨  استھ�ك

  ٢,٧٤٢,٤٧٤  ١,٨٧٩,٠٨٠  ٢,٢٤٦,٩٧٦  ايجارات

  -  ٥,٣٦٩,٠٠٠  ٤٩٢,٠٠٠  مسئولية اجتماعية

  ٢٢٥,٥٢٢  ٨٦٢,٩٨٣  ٨١٩,١٠٠  مصروفات مجلس ا�دارة ولجان ذات ع�قة

  ١,٠٢٥,٥٥٧  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  رسوم تداول

  ٧٤٤,٥٠٠  ٦٤٦,٣٧٧  ١٨٩,١١٤  سفر

  ٣,٥٤٨,٤٣١  ٢,٤٩٢,٠٥٣  ٨٩٥,٦١٠  أخرى

  ٤٤,١٩٣,٧٦٢  ٣٥,٧٦٣,٧٥٨  ٢٥,٥٩٨,٧٠٥  المجموع

  * تم إعادة تجميع بعض أرقام القوائم المالية للعام الماضي بناء على توصية المحاسب القانوني لحسابات الشركة.

  المدفوعات النظامية المستحقة لجھات حكوميةد)

ة والمؤسسWWة العامWWة للتأمينWWات ا�جتماعيWWة للتأمينWWات يوضWWح الجWWدول التWWالي المبWWالغ المسWWتحقة أو المدفوعWWة لمصWWلحة الزكWWا
  الخاصة بمنسوبي الشركة، ولھيئة المدن ا�قتصادية الذي يمثل رسوم ا�شراف السنوية على المدينة ا�قتصادية.

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  البيان (N سعودي) 

  ٣١,٤٣٢,٣٠٢  ١٧,٩٤٥,٤١٨  الزكاة والضريبة 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ھيئة المدن ا�قتصادية

  ١,٠٤٦,٩٨٨  ١,٨٨٦,٩١٥  المؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية 

  ١٤٠,٠٠٢  ٢٤١,٧٥٣  تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية 

  ٣٤,٦١٩,٢٩٢  ٢٢,٠٧٤,٠٨٦  المجموع

عقارات التطوير) ھـ  

ئمWWة المركWWز مليWWون f تشWWمل بصWWفة رئيسWWية أراضWWي تWWم تطويرھWWا، تWWدرج فWWي قا ٣٣,٩في عقارات تطويرية قيمتھا  تتمثل
المالي بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيھما أقل. تتكون ھذه التكاليف من قيمة تكلفWWة ا1رض وتكWWاليف تطWWوير البنيWWة 
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التحتية الفعلية وتكWWاليف التصWWميم والتخطWWيط وتكWWاليف تحضWWير الموقWWع وأتعWWاب مھنيWWة للخWWدمات القانونيWWة وتكWWاليف إنشWWاءات 
 وتكاليف أخرى ذات ع�قة. مباشرة وغير مباشرة

) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل وا�كتتاب والحقوق المشابھة القابلة للتحويلو  

   .� يوجد

  : الموارد البشرية والمسؤولية ا�جتماعية:سادساً 

 أ) الموارد البشرية
  القوى العاملة وتوطين الوظائف 

الوطنيWWة وتWWوطين الوظWWائف الحاليWWة، كمWWا حرصWWت علWWى تWWدريب المWWوظفين تولي الشركة اھتماماً كبيراً بتوظيف الكوادر 
ا1خWWرى، ويشWWغل المحليWWة والدوليWWة الحاليين من خ�WWل معھWWد مدينWWة المعرفWWة للقيWWادة والريWWادة وعWWدد مWWن مراكWWز التWWدريب 

  معظم الوظائف القيادية والتنفيذية سعوديون مؤھلون.

 ب) المسئولية ا�جتماعية: 

إط�ق عدد مWWن المبWWادرات ا�جتماعيWWة والمعرفيWWة مWWع العديWWد مWWن الجھWWات وذ بداياتھا على المساھمة في تحرص الشركة ومن
الحكوميWWة والخاصWWة فWWي سWWبيل ا�رتقWWاء بWWالنواحي المعرفيWWة وا�جتماعيWWة لسWWكان  وزوار المدينWWة المنWWورة مWWن خ�WWل إقامWWة 

 دينة المعرفة للقيادة والريادة ، تمثل بعضھا فيما يلي:فعاليات متنوعة في ديوان المعرفة ومتحف دار المدينة ومعھد م
 .عدد زوار متحف دار المدينة الذي يحتضنه ديوان المعرفة ازدياد •
المدينWWة المنWWورة بتمWWه مؤسسWWة ليWWان للثقافWWة فWWي إطWWار ا�حتفWWاء نظl احتضان معWWرض مسWWاجد تشWWد إليھWWا الرحWWال الWWذي  •

  .م٢٠١٣عاصمة للثقافة ا�س�مية 

  م.٢٠١٣فعاليات المدينة عاصمة للثقافة ا�س�مية للعام  المساھمة في •
  
  

 ً   : آليات حوكمة الشركةسابعا

 أ) حقوق المساھمين : سياسة توزيع ا=رباح: 
ضمن حقوق المساھمين العامة التي كفلھا النظام ا1ساسي للشركة بما فيھا نشر المعلومات ال�زمة، فإن الشWWركة وبنWWاء علWWى 

سياسة محددة في توزيع ا1رباح، حيث يتم توزيWWع أربWWاح الشWWركة الصWWافية السWWنوية، بعWWد خصWWم جميWWع  نظامھا ا1ساسي تتبع
  المصروفات العمومية وغيرھا من المصروفات على النحو التالي: 

%) من ا1رباح الصافية لتكوين ا�حتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقWWف ١٠يجنب عشرة بالمائة ( .١
  نيب متى بلغ ا�حتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال. ھذا التج

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس ا�دارة أن تجنب نسبة معينة من ا1رباح الصافية لتكWWوين احتيWWاطي  .٢
 اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

 %) من رأس المال المدفوع. ٥دل (يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساھمين تعا .٣

%) مWWن البWWاقي مكافWWأة لمجلWWس ا�دارة بحيWWث � تتعWWدى فWWي جميWWع ا1حWWوال الحWWدود ٥يخصWWص بعWWد مWWا تقWWدم نسWWبة ( .٤
 القصوى المسموح بھا وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجھات المختصة في ھذا الشأن. 

 صة إضافية في ا1رباح. يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كح .٥
 

 ب) تكوين مجلس ا%دارة ومھامه وتصنيف أعضائه والشركات المساھمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتھا
) سWWنوات. واسWWتثناء مWWن ٣) عضواً تعينھم الجمعية العامWWة لمWWدة � تزيWWد عWWن ث�WWث (١١يتكون مجلس إدارة الشركة من (

م ٢٧/٧/٢٠١٠ة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الصادر فWWي ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمد
  بإع�ن تأسيس الشركة. 

  
  

  مھام مجلس ا%دارة: 

مWWع مراعWWاة ا�ختصاصWWات المقWWررة للجمعيWWة العامWWة، تتركWWز مھWWام المجلWWس الرئيسWWية فWWي وضWWع التوجھWWات وا1ھWWداف 
أعمWWال الشWWركة وا�شWWراف عليھWWا واعتمWWاد الموازنWWات الرئيسWWية ووضWWع أنظمWWة وضWWوابط الرقابWWة الداخليWWة و ا�سWWتراتيجية
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والسياسات المالية والسياسات التي تنظم الع�قة مع أصحاب المصالح بما يخWWدم مصWWالح الشWWركة ومسWWتثمريھا، إضWWافًة إلWWى 
نيف عضWWويتھم وفيما يلي أسWWماء أعضWWاء المجلWWس وتصWW عدد  من المھام ا1خرى التي تم ذكرھا بالنظام ا1ساسي للشركة. 

  وبيان بمؤھ�تھم والشركات المساھمة "مدرجة وغير مدرجة" التي � يزالون يشغلون عضويتھا:
  
  م

  تصنيف  اسم العضو
  العضوية

التي  يتولى عضويتھا بجانب عضويته ف<<ي  تعريف موجز بمؤھ1ت وخبرات العضو، والشركات المساھمة
 مجلس شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية

١.  
السWWمو ا1ميWWر الWWدكتور بنWWدر بWWن سWWلمان بWWن  صWWاحب

  محمد آل سعود
  رئيس مجلس ا�دارة 

غيWWWWWWWWWWWWWWWر 
  تنفيذي

  : دكتوراة في القانون العامالمؤھ1ت �
  � يوجدالشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا حالياً:  �

٢.  
صاحب السمو الملكي ا1مير منصور بن عبد S بWWن 

  عبد العزيز آل سعود
غيWWWWWWWWWWWWWWWر 

  تنفيذي
  م٢٠٠٠: بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام تالمؤھ1 �
  � يوجدالشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا حالياً:  �

  مستقل  معالي ا1ستاذ إبراھيم بن عبد العزيز العيسى  .٣
  : الدبلوم العالي للعلوم المالية والمحاسبيةالمؤھ1ت �
  � يوجدلياً: الشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا حا �

٤.  
  عبد الرؤوف بن محمد مناعالدكتور 

  نائب رئيس مجلس ا�دارة 
غيWWWWWWWWWWWWWWWر 

  تنفيذي

م وماجسWWتير ١٩٨٢دكتوراة في الھندسة الميكانيكية من جامعة واشنطن، الو�يات المتحدة ا1مريكية في عWWام  �
م وبكWWالوريوس ١٩٧٦عWWام العلWWوم الھندسWWية مWWن جامعWWة كاليفورنيWWا بيركلWWي بالو�يWWات المتحWWدة ا1مريكيWWة فWWي 

 م١٩٧٤الھندسة الميكانيكية من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام 
مجموعWWة صWWافو�، شWWركة المراعWWي، البنWWك السWWعودي  الش<<ركات المس<<اھمة الت<<ي يت<<ولى عض<<ويتھا حالي<<اً: �

  ل�ستثمار، شركة ھرفي للخدمات الغذائية.

  مد بن حسن العرجانيالدكتور أح  .٥
غيWWWWWWWWWWWWWWWر 

  تنفيذي

: دكتوراة في الھندسة وإدارة المشاريع، جامعWWة دنWWدى، المملكWWة المتحWWدة، ماجسWWتير الھندسWWة وإدارة المؤھ1ت �
  المشاريع، جامعة جورج واشنطن، الو�يات المتحدة، بكالوريوس الھندسة المعمارية، جامعة الملك سعود.

  � يوجدا حالياً: الشركات المساھمة التي يتولى عضويتھ �

  ا1ستاذ صالح بن محمد بن �دن  .٦
غيWWWWWWWWWWWWWWWر 

  تنفيذي
  م.١٩٧٦: بكالوريوس إدارة أعمال، كلية بورنموث الدولية، المملكة المتحدة في عام المؤھ1ت �
  شركة مكة لiنشاء والتعمير.الشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا حالياً:  �

  المھندس طاھر بن محمد باوزير  .٧
غيWWWWWWWWWWWWWWWر 

  فيذيتن

م وبكWWالوريوس الھندسWWة ١٩٩٩: ماجسWWتير إدارة أعمWWال، الجامعWWة الوطنيWWة، سWWنغافورة فWWي العWWام الم<<ؤھ1ت �
  م.١٩٧٧المدنية من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في عام 

  � يوجدالمساھمة التي يتولى عضويتھا حالياً:  الشركات �

  عادل بن محمد الزيد ا1ستاذ  .٨
غيWWWWWWWWWWWWWWWر 

  تنفيذي

  م.٢٠٠٢: ماجستير محاسبة من جامعة أولد دومينيون، الو�يات المتحدة في عام المؤھ1ت �
، الWWذراع المكWWين ا1سمنت العربية، العقيWWق للتنميWWة العقاريWWةالشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا حالياً:  �

  الصناعية

  مستقل  عادل بن عبد المحسن المنديل المھندس  .٩
  م.١٩٧٨ة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في عام : بكالوريوس ھندسة مدنيالمؤھ1ت �
  : � يوجدالتي يتولى عضويتھا حالياً  المساھمة الشركات �

  مستقل  الدكتورعبد S بن محمد علي تلمساني  .١٠

بيركلWWي فWWي الو�يWWات  –: شWWھادة الWWدكتوراة فWWي التخطWWيط الحضWWري وا�قليمWWي، جامعWWة كلفورنيWWا الم<<ؤھ1ت �

شھادة الماجستير في التخطيط والتصميم العمراني، جامعWWة ھارفWWارد، فWWي الو�يWWات  .م١٩٨٩ المتحدة في عام

). شWWھادة (MIT  م. (شWWملت دراسWWة اقتصWWاديات التمنيWWة فWWي العWWالم الثالWWث بجامعWWة١٩٨٥المتحWWدة فWWي عWWام 

  م١٩٨٢في عام   -البكالوريوس في العمارة ، كلية الھندسة ، جامعة الملك عبد العزيز 
  � يوجد. ات المساھمة التي يتولى عضويتھا حالياً:الشرك  �

  مستقل  المھندس علي بن عثمان الزيد  .١١
 م١٩٧٦المؤھ�ت: بكالوريوس ھندسة مدنية من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في عام  �
أسWWWمنت حائWWWل، شWWWركة مركWWWز ا1ميWWWر سWWWلطان شWWWركة  الش<<<ركات المس<<<اھمة الت<<<ي يت<<<ولى عض<<<ويتھا حالي<<<اً: �

  ري.الحضا

  ا%دارة مجلس ج) سجل حضور اجتماعات

) اجتماعWWات ، علمWWاً بأنWWه توجWWد لجنWWة تنفيذيWWة بالشWWركة منبثقWWة عWWن ٥م عWWدد (٢٠١٣عقWWد مجلWWس إدارة الشWWركة خ�WWل العWWام 
مجلس ا�دارة تساعد المجلس في أداء مھامه كما ويوضح الجدول أدناه سWWجل حضWWور أعضWWاء مجلWWس ا�دارة �جتماعWWات 

  العام. المجلس خ�ل

  اسم العضو                                   تاريخ ا�جتماع   م
١٩/١/

  م٢٠١٣
١٤/٥/

  م٢٠١٣
٢/٧/

  م٢٠١٣
٦/١١/

  م٢٠١٣
١٦/١٢/

  م٢٠١٣
عدد مرات 

  الحضور 

  ٥ � � � � �  سمو ا1مير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود صاحب ال  .١

  ٤ � � � -  �  S بن عبد العزيز آل سعود ا1مير منصور بن عبد الملكي سموصاحب ال  .٢

  ٥ � � � � �  ا1ستاذ إبراھيم بن عبد العزيز العيسىمعالي   .٣

  ٤ -  � � � �  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٤

  ٣ � -  � -   �  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٥

  ٤ � � � �  -   ا1ستاذ صالح بن محمد بن �دن  .٦

  ٤ � -  � �  �  محمد باوزير المھندس طاھر بن  .٧

  ٥ � � � �  �  عادل بن محمد الزيد ا1ستاذ  .٨

  ٥ � � � � �  عادل بن عبد المحسن المنديل المھندس  .٩

  ٤ � � � �  -   عبد S بن محمد علي تلمساني الدكتور  .١٠

  ٤ � � � -  �  المھندس علي بن عثمان الزيد  .١١
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 ا%دارة د) المكافآت التي حصل عليھا أعضاء مجلس 

  اسم العضو                                     م
بWWWWWWWWدل حضWWWWWWWWور   المكافآت

  ا�جتماعات
  المجموع  أرباح أسھم

  ٢٧,٠٠٠  -   ٢٧,٠٠٠ -   سمو ا1مير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود صاحب ال  .١

  ٢٧,٠٠٠  -   ٢٧,٠٠٠ -   ا1مير منصور بن عبد S بن عبد العزيز آل سعود الملكي سموصاحب ال  .٢

  ٢٧,٠٠٠  -   ٢٧,٠٠٠ -   ا1ستاذ إبراھيم بن عبد العزيز العيسىمعالي   .٣

  ٣٠,٠٠٠  -   ٣٠,٠٠٠ -   الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٤

  ١٨,٠٠٠ -   ١٨,٠٠٠ -   الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٥

  ٩,٠٠٠ -   ٩,٠٠٠ -   ا1ستاذ صالح بن محمد بن �دن  .٦

  ٣٠,٠٠٠ -   ٣٠,٠٠٠ -   د باوزيرالمھندس طاھر بن محم  .٧

  ٤٢,٠٠٠ -   ٤٢,٠٠٠ -   عادل بن محمد الزيد ا1ستاذ  .٨

  ٢٧,٠٠٠ -   ٢٧,٠٠٠ -   عادل بن عبد المحسن المنديل المھندس  .٩

  ٩,٠٠٠ -   ٩,٠٠٠ -   الدكتورعبد S بن محمد علي تلمساني  .١٠

  ٢٧,٠٠٠ -   ٢٧,٠٠٠ -   المھندس علي بن عثمان الزيد  .١١

%دارة ھـ) لجان مجلس ا  

) لجان تم تشWWكيل عضWWويتھا مWWن قبWWل أعضWWاء المجلWWس وأعضWWاء ٤للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس ا�دارة وعددھا (
خWWارجيين وتنفيWWذيين مWWن ذوي الخبWWرات والتخصصWWات وقWWد ورد ذكرھWWا وأھWWدافھا ومھامھWWا وا�طWWار العWWام لعملھWWا بالنظWWام 

مWWل معتمWWدة مWWن قبWWل مجلWWس ا�دارة والجمعيWWة العامWWة للمسWWاھمين تحWWدد ا1ساسWWي المعتمWWد للشWWركة، ولھWWذه اللجWWان لWWوائح ع
  عملھا وھي كما يلي:  توإجراءاص�حياتھا 

 ) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر١-ھـ

) أعضWWاء جمWWيعھم غيWWر تنفيWWذيين ومWWن بيWWنھم مختصWWين بالشWWئون الماليWWة والمحاسWWبية. عقWWدت ٤تتكون لجنWWة المراجعWWة مWWن (
) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وھWWام فWWي مسWWاعدة مجلWWس ا�دارة للوفWWاء بواجباتWWه ٥م عدد (٢٠١٣اللجنة خ�ل العام 

م با�شراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بھWWدف ٢٠١٣النظامية. وقد قامت اللجنة خ�ل عام 
فيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعWWة وسWWجل حضWWور وة. التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلي

  اجتماعات اللجنة وملخص 1برز مھامھا:

  المنصب  اسم العضو  م

  تاريخ ا�جتماع
  مرات

  الحضور

١٤/١/
 م٢٠١٣

١٨/٢/
 م٢٠١٣

١٥/٤/
 م٢٠١٣

١٥/٧/
 م٢٠١٣

٢٨/١٠/
 م٢٠١٣

 

معWWWWالي ا1سWWWWتاذ إبWWWWراھيم بWWWWن عبWWWWد العزيWWWWز   .١
 العيسى

  رئيس اللجنة
� � � � � ٥ 

٢.  
 ا1ستاذ عادل بن محمد الزيد

  عضو اللجنة
 

� � � � � ٥ 

 ٥ � � � � � عضو اللجنة ا1ستاذ عبد العزيز بن إبراھيم العيسى  .٣

 ا1ستاذ بدر بن عبد S العيسى  .٤
  عضو اللجنة

� � � � � ٥ 

  ملخص =برز  مھام اللجنة

WWركة مWWي ا�شراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشWWات التWWال والمھمWWذ ا1عمWWي تنفيWWا فWWدى فاعليتھWWن مWWق مWWل التحقWWن أج
دراسWWة نظWWام الرقابWWة الداخليWWة ووضWWع تقريWWر مكتWWوب عWWن رأيھWWا وتوصWWياتھا فWWي شWWأنه، دراسWWة  حWWددھا لھWWا مجلWWس ا�دارة،

مجلWWس ا�دارة بتعيWWين تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا�جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيھا، والتوصية ل
المحاسWWبين القWWانونيين وفصWWلھم وتحديWWد أتعWWابھم، متابعWWة أعمWWال المحاسWWبين القWWانونيين، دراسWWة القWWوائم الماليWWة الربWWع سWWنوية 
والختاميWWة قبWWل عرضWWھا علWWى مجلWWس ا�دارة وإبWWداء الWWرأي والتوصWWية فWWي شWWأنھا. دراسWWة خطWWة المراجعWWة مWWع المحاسWWب 

  لقوائم المالية با�ضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس ا�دارة.القانوني وملحوظاته على ا
  م 1عضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت لھم.٢٠١٣لف f عبارة عن بدل حضور اجتماعات خ�ل العام أ ٥٤* تم توزيع مبلغ   

 ) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة٢-ھـ

اء جمعيھم من أعضاء مجلس ا�دارة (غير تنفيذيين)، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خ�ل العام:  ) أعض٤تتكون اللجنة من (
  م) وملخص 1برز مھامھا:٣١/١٢/٢٠١٣وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في 



١٦ 

 

  مرات    تاريخ ا�جتماع  المنصب  اسم العضو  م

      
/١٠/٢  م٣/٢/٢٠١٣

  م٢٠١٣
٢/٣/

  م٢٠١٣
٩/٥/

  م٢٠١٣
٧/١٢/

  م٢٠١٣
٩/١٢/

  م٢٠١٣
  الحضور

سمو ا1مير الدكتور بندر بن سلمان   ١
  بن محمد آل سعود

رئيس 
  اللجنة

� � � � � � ٦  

  ٦ � � � � � �  عضو  عادل بن عبد المحسن المنديل المھندس  ٢

  ٦ � � � � � � عضو  المھندس طاھر بن محمد باوزير  ٣

  ٥ � � � -  � � ضوع ا1ستاذ ھاني بن علي الغامدي*  ٤

  * من غير أعضاء مجلس ا�دارة

  ملخص =برز مھام اللجنة

 ل�حتياجWWاتالتوصWWية لمجلWWس ا�دارة بالترشWWيح لعضWWوية المجلWWس وفقWWاً للسياسWWات والمعWWايير المعتمWWدة، المراجعWWة السWWنوية 
ت إدانته بجريمة مخلة بالشWWرف المطلوبة والمھارات المناسبة لعضوية مجلس ا�دارة، التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق

وا1مانة، تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ولجانه، التأكد بشكل سWWنوي مWWن اسWWتق�لية ا1عضWWاء المسWWتقلين وحWWا�ت 
تعارض المصالح 1عضاء المجلس، متابعة استيفاء متطلبات �ئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية بصWWفة 

  ياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وربطھا با1داء.مستمرة، وضع س
  ھم.لم 1عضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت ٢٠١٣ألف f  عبارة عن بدل حضور اجتماعات خ�ل العام  ٥٧* تم توزيع مبلغ   

 ) اللجنة التنفيذية٣-ھـ

 ) مWWن غيWWر أعضWWاء مجلWWس ا�دارة أو١) مWWنھم أعضWWاء بمجلWWس ا�دارة و(٥ين () أعضWWاء غيWWر تنفيWWذي٦تتكون اللجنة من (
موظفي الشركة وجميعھم ذوو خبرات إدارية وقيادية متميزة فWWي إدارة الشWWركات والمشWWاريع واتخWWاذ القWWرارات وقWWد عقWWدت 

  اعات اللجنة.وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتم م.٢٠١٣) اجتماعات خ�ل العام ٦اللجنة عدد (

  المنصب  اسم العضو  م

  مرات  تاريخ ا�جتماع
/١٠/٢  الحضور

  م٢٠١٣
٢١/٤/

  م٢٠١٣
٢/٩/

  م٢٠١٣
١٨/٩/

  م٢٠١٣
٣/١١/

  م٢٠١٣
٤/١٢/٢٠١٣

  م

١.  
صاحب السمو الملكي ا1مير منصور بن عبد 

  S بن عبد العزيز آل سعود
رئيس 
  اللجنة

�  �  �  � �  � ٦  

  ٤ �  -  -   �  �  �  عضو  ناعالدكتور عبد الرؤوف بن محمد م  .٢

  ٥ �  � �  �  �  -   عضو  عادل بن محمد الزيد ا1ستاذ  .٣

  ٦ �  � �  � �  �  عضو  المھندس علي بن عثمان الزيد  .٤

  ٦ �  � �  � �  �  عضو  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٥

  ٦ �  � �  �  �  �  عضو  ا1ستاذ مطشر بن طراد المرشد  .٦

  ملخص =برز مھام اللّجنة :
لجنة مجلس ا�دارة في القيام با1عمال والمھام التي يكلفھا بھا من أجWWل ضWWمان سWWير ومتابعWWة عمليWWات الشWWركة ومWWن تساعد ال

للشWWركة وتقيWWيم المقترحWWات المقدمWWة مWWن إدارة الشWWركة لمثWWل ھWWذه  ا�سWWتراتيجيةذلWWك المشWWاركة فWWي وضWWع الخطWWط وا1ھWWداف 
التقديريWWة ووضWWع التوصWWيات بخصوصWWھا �عتمادھWWا مWWن قبWWل مجلWWس الخطط مثل مراجعة وتقييم الخطWWة السWWنوية والموازنWWة 

ا�دارة وا�شWWراف علWWى تنفيWWذ الخطWWط الماليWWة، وا�داريWWة، والفنيWWة، ال�زمWWة لتسWWيير أعمWWال ومشWWاريع الشWWركة بصWWفة دوريWWة 
WWلحة الشWWتم لمصWWي تWWمالية التWWر الرأسWWمالية وغيWWتثمارات الرأسWWال وا�سWWود وا1عمWWات والعقWWة الدراسWWة ومراجعWWركة، والموافق

عليھا، واعتمادھا في حدود الميزانية والص�حية المعتمدة وتكWWون للجنWWة ا�ختصاصWWات والص�WWحيات المضWWمنة فWWي �ئحتھWWا 
أو ا1خرى التي يمنحھا لھا مجلس ا�دارة بموجب قرار أو توجيه يصدر في حينWWه. ويحWWق للمجلWWس تعWWديل ھWWذه الص�WWحيات 

  بما يخدم أغراض الشركة.
  ھم.لم 1عضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت ٢٠١٣الف f عبارة عن بدل حضور اجتماعات خ�ل العام  ٩٩توزيع مبلغ  * تم  

 ) لجنة ا�ستثمار٤-ھـ

 ) مWWن غيWWر أعضWWاء مجلWWس ا�دارة أو٤) أعضاء غير تنفيWWذيين واحWWد مWWنھم عضWWو  بمجلWWس ا�دارة و(٥تتكون اللجنة من (
وفيمWWا يلWWي  م.٢٠١٣خبرات في مجال عمل اللجنة وقد عقدت اللجنة اجتمWWاعين خ�WWل العWWام موظفي الشركة وجميعھم ذوو 

  أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة.

  المنصب  اسم العضو  م
مرات   تاريخ ا�جتماع

  م١١/٢/٢٠١٣  م١٠/٢/٢٠١٣  الحضور

  ٢  �  �  رئيس اللجنة  ا1ستاذ مطشر بن طراد المرشد  .١

  ٢  �  �  عضو  دس طاھر بن محمد باوزيرالمھن  .٢

  ١  -   � عضو  ا1ستاذ إبراھيم بن محمد العيسى  .٣

  ٢  � � عضو ا1ستاذ ھاني بن علي الغامدي  .٤

  ١  -  �  عضو  الدكتور عبد المحسن بن عبد S المحيسن  .٥

  ھم.لللجنة ولم يتم توزيع مكافآت م 1عضاء ا٢٠١٣الف f عبارة عن بدل حضور اجتماعات خ�ل العام  ٢٤* تم توزيع مبلغ   

 



١٧ 

 

  ملخص =برز مھام اللّجنة :

بمساعدة مجلس ا�دارة في تنفيذ مھامه المتعلقة بأنشطة ا�ستثمار وتحديد أھWWداف وأغWWراض وأسWWس ا�سWWتثمار تقوم اللجنة 
  .ا�شراف على إدارة أصول الشركةا1مثل و

 و) الفريق التنفيذي بالشركة
لتنفيذية بالشركة: تم تعيين الدكتور مروان يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ ا�ستراتيجيات والخطط التي يقرھا مجلس ا�دارة واللجنة ا

تWWم تعيWWين المھنWWدس إبWWراھيم و ،م بعد استقالة الWWرئيس التنفيWWذي السWWابق للشWWركة٢٠١٣فھمي، رئيساً تنفيذياً مكلفاً في منتصف العام 
الھندسة الكھربائيWWة م، وھو حاصل على درجة البكالوريوس في ٥/٢/٢٠١٤بن محمد البلوشي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 

من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ويتمتع بسيرة مھنية متميزة، وخبرة كبيرة فWWى القطWWاعين المWWالي والعقWWاري، وقWWد سWWبق لWWه 
العمWWل فWWي قطWWاع البنWWوك ا�س�WWمية وا�سWWتثمار فWWي المملكWWة ودول الخلWWيج، كمWWا عمWWل مسWWؤول مشWWاريع الشWWرق ا1وسWWط وشWWمال 

التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وفي قطاع التطوير وا�ستثمار العقاري تقلWWد عWWدة مناصWWب ومھWWام قياديWWة  افريقيا في مؤسسة
وتنفيذية في عدد من الشركات كما تلقى عدد من الدورات والتدريب المتخصص في ا1ساليب والطWWرق الحديثWWة لiWWدارة التنفيذيWWة 

  داخل وخارج المملكة.والمالية وھو عضو في أكثر من جمعية مھنية 
  

  م:٢٠١٣ز) بيان بمصلحة أعضاء مجلس ا�دارة وتغيرھا خ�ل عام 
:م٢٠١٣) مصلحة أعضاء مجلس ا�دارة الحاليين وتغيرھا خ�ل عام ١-ز  

  %. ١,٧رب * لدى  ا1ستاذ صالح بن �دن أسھم مملوكة بطريقة غير مباشرة في شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية تقا
م.  ٢٠١٣لم يتم است�م أي أرباح عن ا1سھم المملوكة 1عضاء المجلس أو أقربائھم، حيث أن الشركة لم تقم بصرف أرباح لمساھميھا خ�WWل العWWام 

لتWWي كما � توجد مصالح أخرى 1عضاء المجلWWس مباشWWرة أو غيWWر مباشWWرة عWWدا مWWا ذكWWر فWWي الجWWدول أع�WWه والمعWWام�ت مWWع أطWWراف ذات ع�قWWة ا
  تضمنھا ھذا التقرير. 

مWWن قبWWل مؤسسWWة الملWWك عبWWد S والشWWركة  الWWدكتور أحمWWد العرجWWاني والمھنWWدس طWWاھر بWWاوزيرعWWن عضWWوي المجلWWس نيابWWة العضوية تم تقديم أسھم 
  الرباعية.

  
  م:٢٠١٣ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرھا خ1ل عام 

، كمWWا � توجWWد مصWWالح ٢٠١٣ربWWائھم أسWWھم أو أدوات ديWWن فWWي الشWWركة فWWي العWWام � يملك أي من كبار التنفيWWذيين بالشWWركة أو أق
  أخرى مباشرة أو غير مباشرة لھم. 

٢٠١٣ط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية   

) أعضاء٥تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين وعددھم (  
والرئيس التنفيذيمن ضمنھم المدير المالي للشركة   

  البيان  ٢٠١٣العام المالي   ٢٠١٢لعام المالي ا

 الرواتب - ٣,١٧٩,٩٥٥ ٥,٩٤٠,٠٠٠
  البد�ت - ١,١٣٨,٥٠٠ ٢,١٩٩,٠٠٠

    ا�ستثنائية المكافآت -  ٠  ٠

 المكافآت الدورية والسنوية  - ٠ ٠
  المجموع  ٤,٣١٨,٤٥٥ ٨,١٣٩,٠٠٠

 اسم العضو م
عدد ا1سھم في 

 بداية العام

عدد ا1سھم 
  في نھاية 

 م٢٠١٣

صافي التغير في 
عدد ا1سھم خ�ل 

 العام

دية ا1رباح النق
الموزعة عن عام 

  م٢٠١٣

ملكية ا1قرباء من 
الدرجة ا1ولى 

 وتغيرھا

سWWمو ا1ميWWر الWWدكتور بنWWدر بWWن سWWلمان بWWن صWWاحب ال .١
  محمد آل سعود 

٠ ٠  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  ٠ 

ا1مير منصور بن عبWWد S بWWن  الملكي سموصاحب ال .٢
  عبد العزيز آل سعود

٠ ٠  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  ٠ 

 ٠ ٠  ٠  ١,٠٠٠  ٠  العزيز العيسىا1ستاذ إبراھيم بن عبد معالي  .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  ا1ستاذ صالح بن محمد بن �دن* .٦

 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  المھندس طاھر بن محمد باوزير .٧

 ٠ ٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ .  عادل بن محمد الزيد ا1ستاذ .٨

 ٠ ٠ ٠ ١٠.٠٠٠ ١.٠٠٠  عادل بن عبد المحسن المنديل المھندس .٩

 ٠ ٠ ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠  عبد S بن محمد علي تلمساني الدكتور .١٠

 ٠ ٠ ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠  المھندس علي بن عثمان الزيد .١١



١٨ 

 

ع1قة ذاتي) معام1ت مع أطراف   

 ٢٠١٤طراف ذات ع�قة والتWWي يوصWWي المجلWWس بالمصWWادقة عليھWWا وتجديWWدھا للعWWام المWWالي مع أفيما يلي ملخص للمعام�ت 
  :  الحالة)(وفقاً لما تقتضيه 

  المعاملة  الع�قة  اسم الطرف ذي الع�قة  م.

ملكية مباشرة في الشركة بنسبة   شركة مدرار العامة �نشاءات المحدودة  -١
% وعضوية بمجلس المديرين ٦٠

  لعرجاني)(العضو د. أحمد ا

عقود خدمات إدارة تصاميم لمشاريع الشركة بمبلغ 
) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ٧.٨٧٢.٠٠٠(

  .) شھراً f٢٤ وذلك لمدة (

 ك) أعمال المراجعة الخارجية والداخلية ونتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

، ٢٠١٣دة السWWبتي وبانقWWا مراجWWع لحسWWابات الشWWركة للسWWنة الماليWWة بنWWاء علWWى توصWWية لجنWWة المراجعWWة تWWم تعيWWين مكتWWب السWWا
تقWWوم  لجنWWة المراجعWWة بدراسWWة القWWوائم الماليWWة ا1وليWWة و السWWنوية والتأكWWد مWWن و.  الشWWركة الجمعيWWة العامWWة لمسWWاھمي وبموافقWWة

  .اء الرأي والتوجيه بشأنھاس�مة التقارير المالية واستيفائھا للمتطلبات النظامية قبل عرضھا على مجلس ا�دارة وإبد

 

كما تھدف علميات المراجعة الداخلية إلى التأكد من فاعليWWة أنظمWWة الرقابWWة الداخليWWة ومراجعWWة السياسWWات وا�جWWراءات الماليWWة 
وا�داريWWة للشWWركة  وإجWWراءات إعWWداد التقWWارير الماليWWة ومخرجاتھWWا وذلWWك بھWWدف حمايWWة أصWWول الشWWركة. كمWWا تقWWوم اللجنWWة 

علWWى تقWWارير وم�حظWWات إدارة المراجعWWة الداخليWWة عWWن أداء أقسWWام الشWWركة المختلفWWة وفقWWاً 1نظمWWة الرقابWWة الداخليWWة بWWا�ط�ع 
وآليWWات مراجعتھWWا والتأكWWد مWWن فاعليتھWWا. كمWWا تقWWوم بالتوجيWWه بمWWا يقدمWWه المراجWWع الخWWارجي مWWن م�حظWWات وتوصWWيات.  وقWWد 

ظمWWة الرقابWWة الداخليWWة وس�WWمتھا. كمWWا أن الشWWركة تعمWWل بصWWورة أظھرت نتWWائج الفحWWص أنWWه � يوجWWد قصWWور جWWوھري فWWي أن
دورية ومنتظمة بتحديث وتطوير ا1نظمة والسياسWWات مWWن أجWWل تقWWويم كفWWاءة وفاعليWWة ا1نشWWطة الرقابيWWة وإدارة المخWWاطر فWWي 

  الشركة  بتوجيه من مجلس ا�دارة و لجنة المراجعة.

 ل) المحاسب القانوني
السWWبتي  مكتWWبم علWWى تعيWWين ١٤/٥/٢٠١٢ھWWـ الموافWWق ٤/٧/١٤٣٤ھمي الشWWركة المنعقWWدة بتWWاريخ وافقت الجمعية العامة لمسا

  م ولمدة عام واحد.٢٠١٣) كمحاسب قانوني 1عمال الشركة للعام المالي RSMوبانقا (

  ل) ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.-١
  

  الشركات حوكمة �ئحة وما تم تطبيقه من أحكام السوق المالية  م) إقرارات مجلس ا%دارة وفقاً =نظمة ھيئة
م٢٠١٣  عام وما لم يتم تطبيقه خ1ل   

يود مجلس إدارة الشركة  ا�شWWارة إلWWى أن الشWWركة قWWد  قامWWت فWWي ھWWذا التقريWWر با�فصWWاح عWWن المتطلبWWات التWWي تنطبWWق عليھWWا 
السWWوق الماليWWة، إ� أن ھنWWاك بعWWض البنWWود � تنطبWWق عليھWWا  وقامت بتطبيقھا من �ئحWWة حوكمWWة الشWWركات الصWWادرة مWWن ھيئWWة

، فيما يلي ا�قWWرارات المطلوبWWة وفقWWاً لنظWWام الحوكمWWة فWWي ا�لتزامبمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم  ا�لتزاممن مبدأ نط�قاً او
  وأسباب عدم التطبيق:  طبقت والتي لم تطبيق ھذا الخصوص والبنود التي 

  رقم المادة  م
  لفقرةأو ا

  المادة
البنود التي لم يتم 

  التوافق معھا
  أسباب عدم التطبيق أو ا�لتزام

  الثالثة  - ١
  والفقرة (أ) من المادة الرابعة

الحقوق العامة للمساھمين وتسھيل ممارسة حقوقھم وحصولھم 
  على المعلومات

 -    

    -   ھم على المعلوماتتسھيل ممارسة المساھمين لحقوقھم وحصول  الفقرة (ب) من المادة الرابعة  - ٢

   -   حقوق المساھمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة  الخامسة  - ٣

بالنسبة للتصWWويت التراكمWWي، فWWإن المجلWWس   ١- ب  حقوق التصويت  السادسة  - ٤
 سWWWنوات ٥الحWWWالي مجلWWWس تأسيسWWWي مدتWWWه 

عWWWرض . وسWWWيتم )الشWWWركة نظWWWام(حسWWWب 
طريقWWة التصWWويت التراكمWWي علWWى الجمعيWWة 
العامWWWWWWة للمسWWWWWWاھمين �قرارھWWWWWWا والعمWWWWWWل 
بموجبھWWا فWWي حWWال إقرارھWWا وتضWWمينھا فWWي 

 .النظام ا1ساسي
   -   حقوق المساھمين في أرباح ا1سھم  السابعة  - ٥

  -   السياسات وا�جراءات المتعلقة با�فصاح  الثامنة  - ٦

  -   ا�فصاح في تقرير مجلس ا�دارة  التاسعة  - ٧

  -   الوظائف ا1ساسية لمجلس ا�دارة  شرةالعا  - ٨

  -   مسؤوليات مجلس ا�دارة  الحادية عشرة  - ٩



١٩ 

 

  رقم المادة  م
  لفقرةأو ا

  المادة
البنود التي لم يتم 

  التوافق معھا
  أسباب عدم التطبيق أو ا�لتزام

  -   تكوين مجلس ا�دارة  الثانية عشرة  - ١٠

  -   لجان مجلس ا�دارة واستق�ليتھا  الثالثة عشر  - ١١

  -   لجنة المراجعة  الرابعة عشر  - ١٢

   -   لجنة الترشيحات والمكافآت  الخامسة عشر  - ١٣

  -   اجتماعات مجلس ا�دارة وجدول ا1عمال  لسادسة عشرا  - ١٤

  -   مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وتعويضاتھم  السابعة عشر  - ١٥

  -   تعارض المصالح في مجلس ا�دارة  الثامنة عشر  - ١٦

  ) إقرارات مجلس ا%دارة١-م

 ظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.ن .١

 توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا. � .٢

� توجد أي اخت�فات عن معWWايير المحاسWWبة الصWWادرة عWWن الھيئWWة السWWعودية وتم إعداد سج�ت الشركة بالشكل الصحيح،  .٣
WWركة للسWWة للشWWوائم الماليWWى القWWانوني علWWب القWWن المحاسWWة مWWات جوھريWWد أي م�حظWWا � توجWWانونيين، كمWWبين القWWنة للمحاس

،  ويلتزم مجلس ا�دارة بتزويد ھيئة السوق المالية بأي معلومWWات إضWWافية تطلبھWWا فWWي أي وقWWت فWWي حالWWة ٢٠١٣المالية  
 إبداء المراجع 1ي تحفظات حول القوائم المالية السنوية. 

الWWذي تWWم تعيينWWه و )RSMباستبدال المحاسWWب القWWانوني للشWWركة السWWبتي وبانقWWا ( ٢٠١٣لم تتم التوصية خ�ل العام المالي  .٤

 لمدة عام واحد.

� يملك أي من أعضاء المجلس حصWWة فWWي رأسWWمال الشWWركات التابعWWة، ولWWم تقWWم الشWWركة بWWإبرام أي أعمWWال أو عقWWود فيھWWا  .٥
مصلحة جوھرية 1عضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيWWذيين بمWWا فWWيھم الWWرئيس التنفيWWذي أو المWWدير المWWالي، أو 1ي شWWخص 

عود 1عضاء مجلWWس إدارة الشWWركة وكبWWار التنفيWWذيين مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تأو ذي ع�قة بھم، 
الشركة أو أي من شركاتھا التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقWWوق خ�WWل السWWنة الماليWWة وأقربائھم في أسھم 

تم ا�فصاح عنه  فيما يتعلق بمعام�ت الشركة مع أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيWWذيين التWWي سWWبق  سوى ما، ا1خيرة
 تفصيلھا أع�ه.

لم تقدم الشركة أي قرض نقWWدي مWWن أي نWWوع 1عضWWاء مجلWWس إدارتھWWا، كمWWا لWWم تضWWمن أي قWWرض يعقWWده واحWWد مWWنھم مWWع  .٦
  الغير. 

 ملك ا1سھم للموظفين. � تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار ت .٧

 � توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل 1سھم. .٨

لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين أو أحد التنفيذيين أو الموظفين أو أعضاء مجلس ا�دارة بالشركة تWWم  .٩
 بموجبه التنازل عن حقه في ا1رباح أو أي مصلحة جوھرية أخرى.

قوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من ھيئة السوق المالية أو من أي جھة إشرافية أو لم يتم تنفيذ أي ع .١٠
 تنظيمية أو قضائية أخرى.

سواء للمساھمين أو أعضاء مجلWWس ا�دارة  –ليس لدى الشركة أسھم امتياز أو أسھم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت  .١١
ة عWWن أسWWھم عاديWWة متسWWاوية القيمWWة ا�سWWمية ومتسWWاوية فWWي حقWWوق التصWWويت وأن كل أسWWھم الشWWركة عبWWار -أو الموظفين 

 وغيرھا من الحقوق حسب النظام. 

 � توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لصالح موظفي الشركة أو عقود أبرمت لصالحھم. .١٢

وتقWWوم بقيWWد مخصWWص الزكWWاة  تخضع الشركة للزكاة وفقاً 1نظمة مصلحة الزكاة والWWدخل فWWي المملكWWة العربيWWة السWWعودية، .١٣
فWWي  –إن وجWWدت  -المستحقة سنوياً وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيWWد التعWWدي�ت التWWي تطWWرأ عنWWد الWWربط النھWWائي للزكWWاة

 الفترة التي يتم فيھا الربط.

 .م٢٠١٤ الرئيس التنفيذي للشركة في بداية العام تعيين � توجد تغييرات جوھرية في ھيكل إدارة الشركة بخ�ف .١٤

 الجمعية العامة خ�ل السنة المالية المنتھية. �نعقادطلب من المحاسب القانوني للشركة  است�ملم يتم  .١٥

% مWWن رأس المWWال �نعقWWاد الجمعيWWة العامWWة خ�WWل السWWنة الماليWWة ٥لWWم يWWتم اسWWت�م طلWWب مWWن مسWWاھمين يملكWWون أكثWWر مWWن  .١٦
 المنتھية.

ة مWWن اثنWWين مWWن أعضWWاء مجلWWس ا�دارة أو أكثWWر خ�WWل السWWنة الماليWWة مكتWWوب بعقWWد اجتماعWWات طارئWWلWWم يWWتم اسWWت�م طلWWب  .١٧
٢٠١٣. 

 لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساھم لحقه في التصويت. .١٨



٢٠ 

 

� توجد مصلحة في فئة ا1سھم ذات ا1حقية في التصويت تعود 1شخاص (عدا أعضاء مجلس ا�دارة وكبWWار التنفيWWذيين  .١٩
مWWن قواعWWد التسWWجيل وا�دارج  الثالثWWة وا1ربعWWون�دھم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة وأزواجھم وأو

 أو أي تغيير في تلك الحقوق خ�ل السنة المالية ا1خيرة.

� يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم، وأي حقوق خيار أو مWWذكرات حWWق اكتتWWاب، أو حقWWوق مشWWابھة أصWWدرھا  .٢٠
 نحھا المصدر خ�ل السنة المالية.أو م

� يوجWWد أي حقWWوق تحويWWل أو اكتتWWاب بموجWWب أدوات ديWWن قابلWWة للتحويWWل إلWWى أسWWھم، أو حقWWوق خيWWار، أو مWWذكرات حWWق  .٢١
 اكتتاب، أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة.

 د، وقيمة ا1وراق المالية المتبقية.� يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة 1ي أدوات دين قابلة ل�ستردا .٢٢

أي قروض 1طراف خارجية على الشWWركة (سWWواء كانWWت واجبWWة السWWداد عنWWد الطلWWب أو غيWWر ذلWWك) خ�WWل العWWام  � يوجد  .٢٣
 .٢٠١٣، وعليه � توجد أي مبالغ دفعتھا الشركة سداداً 1ي قروض خ�ل العام المالي ٢٠١٣المالي 

  

  

   



٢١ 

 

 شكر وتقدير

أن ينتھز ھذه الفرصة ليتقWWدم لمقWWام خWWادم الحWWرمين الشWWريفين وولWWي عھWWده  ا�قتصاديةكة مدينة المعرفة يسر مجلس إدارة شر
بخWWالص الشWWكر والتقWWدير لمWWا يقدمونWWه مWWن جھWWد حثيWWث لتحقيWWق رفاھيWWة وأمWWن ھWWذا الWWوطن. كمWWا يتقWWدم  -يحفظھما S  -ا1مين 

فين الرشWWيدة علWWى دعمھWWا ورعايتھWWا المسWWتمرة لشWWركات المجلWWس بخWWالص شWWكره وتقWWديره إلWWى حكومWWة خWWادم الحWWرمين الشWWري
المساھمة العامة وشركات القطاع الخاص والمدن ا�قتصادية. كما يشكر المجلس جميع عم�ء الشركة علWWى ثقWWتھم ودعمھWWم. 

S ينWWم، داعWWريم دعمھWWتھم وكWWز وينتھز المجلس ھذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساھمي الشركة على ثقWWع 
وجل أن يتوج ھذه الثقة والدعم بمزيد مWWن التطWWور وا�زدھWWار للشWWركة. كمWWا يقWWدم المجلWWس الشWWكر �دارة الشWWركة ومنسWWوبيھا 

م.                            ٢٠١٤. كما يتطلع إلى مزيد من ا�نجازات خ�ل العام ٢٠١٣لجھودھم المخلصة وأدائھم المتميز خ�ل العام المالي 
  

   لي التوفيق ،،،وS و
  

   مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة ا�قتصادية
  م٢٠١٤فبراير 

   

 



٢٢ 

 

  تقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الختامية و

  

 


