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  مجلس اإلدارة  كلمة وافتتاحية
  

   الموقرين          اهمي شركة مدينة المعرفة االقتصاديةالسادة مس
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
  

علـى مـا أواله   ورعـاه  يسرنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظـه اهللا  بداية 
رفـع أسـمى   نود أن كمـا نـ   .ايتـه الكريمـة ومتابعتـه للمـدن االقتصـادية     لنا مـن دعـم وتوجيـه وعلـى رع      -أيده اهللا  –

وإلـى صـاحب   لـرئيس مجلـس الـوزراء    وإلـى سـمو النائـب الثـاني     سمو ولي عهده األمـين  إلى آيات الشكر والتقدير 
  على دعمهم للشركة وبرامجها المختلفة.  -حفظهم اهللا– السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة

  
الحديث عن تقريرنـا السـنوي للشـركة    في مستهل  في مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االقتصاديةيسعدنا و

 فــي ســيمكنها قــوي مــالي بمركــز -  اهللا بفضــل – الشــركة تتمتــع حاليــاً  شــير إلــى أن  نأن م ٢٠١٢للعــام المــالي  
قــد تمكنــت  هــذا و ،والمســتقبلية الحاليــة االســتثمارية وخططهــا نشــاطاتها تمويــل مــن اهللا بــإذن المســتقبل

باإلضـافة إلـى ذلـك    ، تقوم على تطوير المشروع على مراحل مختلفـة  ستراتيجيةإ اعتمادالشركة وبفضل اهللا من 
وقعهـا المتميـز فـي ثـاني أفضـل بقعـة اسـالمية فـي         تتمتع أيضاً بعناصر تنافسية متميزة مسـتمدة مـن م  فإنها 
نحن نتقدم لكم بهذا التقرير السنوي وكلنا أمل في اهللا  .  ومدينة الرسول عليه أفضل الصالة والسالم - العالم

وأن يكون متوافقاً مع لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشـركات السـعودي التـي     كمأن يلبي  تطلعات
لمقابلـة مسـاهمينا   أيضاً على حماية مصالح المستثمرين والمساهمين وذوي العالقة.  كما نتطلع  تعزز وتحرص

 .من بيانات فيهي الجمعية العامة القادمة لمناقشة التقرير والرد على استفساراتهم حول ما جاء الكرام ف
 

ــزاء ونـــود أن نحـــيط  ــاهمينا األعـ ــأن مسـ ــر الســـنوي بـ ــام التقريـ ــركة لعـ ــركة   م٢٠١٢للشـ ــاً ألداء الشـ يتضـــمن ملخصـ
س اإلدارة واللجـــان ألســـس حوكمـــة الشـــركة وعمـــل مجلـــ  اًوالتحلـــيالت الماليـــة وملخصـــ  االســـتراتيجيوتوجههـــا 

المنبثقة عنه بما في ذلك االفصاحات المتعلقـة بمجلـس اإلدارة ولجانـه وكبـار التنفيـذيين والمعـامالت مـع أطـراف         
ذات عالقة، كما يتضمن التقرير إقرارات المجلـس ونتـائج توافـق الشـركة مـع الئحـة حوكمـة الشـركات الصـادرة مـن           

نواصـل العمـل لتحقيـق تطلعـات مسـاهمينا الكـرام       بـأن  تعـالى  اهللا  بـإذن نتعهد و .الموقرة هيئة السوق المالية
    لمشروع مدينة المعرفة االقتصادية. -حفظه اهللا– ورؤية خادم الحرمين الشريفين

  
علــى الحســابات الختاميــة المدققــة واإليضــاحات المصــاحبة لهــا وتقريــر المراجــع الخــارجي عــن   التقريــر يحتــوي كمــا 

الشـركة ضـمن    أداءأوفـى عـن نتـائج     تفاصـيالً بـالتقرير أيضـاً   سـتجدون  و .م٣١/١٢/٢٠١٢ي فـ السنة المالية المنتهية 
، سائلين اهللا عـز وجـل أن يوفقنـا فـي سـعينا لتحقيـق أهـداف الشـركة وتعظـيم اسـتثمارات           منهاألجزاء المختلفة 

وتعالى ومـن   مستعينين بتوفيق اهللا سبحانه مجتمعنا الكريممساهميها بما يخدم اقتصادنا الوطني وينمي 
 ويـدعم قـرارات االسـتثمارية المثلـى    الثم دعم حكومتنا الرشـيدة ومسـاندتكم الدائمـة لنـا بمـا يسـاعد فـي اتخـاذ         

  ستراتيجي.اإل الشركة توجه
  

ا المخلصين هموظفي ولجميعإلدارة العليا بالشركة والتقدير لفريق اقدم بخالص الشكر نت ال يسعنا إال وأنختاماً 
لعمالئنا ومساهمينا الكرام على الثقـة   كذلكلخدمة الشركة، والشكر موصول ا في وسعهم كل مالذين بذلوا 

  إنه نعم المولى ونعم النصير. والتقدمأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير نسأل اهللا والغالية التي أولوها لنا، 
  

  واهللا الموفق،،،
  مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االقتصادية

م٢٠١٢فبراير 
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   المدينة المنورةموقع المشروع بالً: أو

  
  تمهيد  

  )مستقبل اقتصادي واعدالمدينة المنورة (
  

بـدعم النمـو االقتصـادي للمملكـة العربيـة السـعودية        اًخاصـ  اًتولي حكومة المملكة العربية السـعودية اهتمامـ  
ومسـتقر خيـر األنـام     عموماً والمدينـة المنـورة علـى وجـه الخصـوص لمكانتهـا كـأول عاصـمة للحضـارة اإلسـالمية          

    للماليين من المسلمين حول العالم.(نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم) ومقصد روحانية وعلم وحضارة 
  

ــة فــي            ــة والتطويري ــد مــن المشــاريع التنموي ــذ العدي ــة الســعودية علــى تنفي وتعكــف حكومــة المملكــة العربي
تعـد  كمـا   ،قاطنيهـا وزوارهـا   قبـل  مـن تلـف الخـدمات   مخعلـى   المدينة المنورة تلبيةً للطلب المتزايد والمتنامي

ة مـن حيـث عـدد السـكان بمعـدل نمـو سنــوي يفـوق متوسـط          ودية السـع رابع أكبر مدينـة فـي المملكـة العربيـ    
بعـدد سـكان تجـاوز المليـون نسـمة      و )%٣.٤(اني لجميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية النمـو السك

رداً في عـدد زوارهـا حيث المقبلـة. وتشهـد المدينة المنورة نمـواً مضطوات تضاعف في السنيومن المتوقع أن 
مليـون   ٢١الــ   يفـوق عـدد زوارهـا   ومـن المتوقـع أن   ، من داخل وخارج المملكـة ماليين زائر  ٦ما يقارب يزورها سنوياً 

  .م٢٠٣٠زائر بحلول عام 
   

للمسجد النبوي  توسعة جديدةيز، يحفظه اهللا، بوقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العز
مصـلي  فـي أوقـات الـذروة.      مليـون  ١.٨ لـى إمصـلي   ألـف  ٦٠٠طاقته اإلستعابية الحالية من زيادة  الشريف من أجل

 الــدوليمطــار األميـر محمـد بــن عبـدالعزيز    توسـعة  مشــروع  إنتهـاء وتتـزامن توسـعة الحــرم النبـوي الشــريف مـع     
باإلضـافة   . م٢٠٣٧مليـون مسـافر فـي عـام      ١٨م و٢٠١٥في العـام   ماليين مسافـر ٨ة إلى عابيـيستاإل لتصل طاقته

إلى تنفيذ مشروع قطار الحرمين الذي سيسهم في النقل السريع بين مكة المكرمـة وجـدة والمدينـة المنـورة     
 فر سـنوياً مليـون مسـا   ١٢والوصـول تـدريجياً إلسـتعياب أكثـر مـن      ماليـين مسـافر    ٦ى بطاقة إستيعابية تصـل إلـ  

  .عند إكتمال جميع مراحل المشروع
  
مدينــة المعرفــة   ، يحفظــه اهللا،دشــن خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك عبــداهللا بــن عبــدالعزيز آل ســعود     قــدو

استراتيجية التنويع االقتصادي للمملكة العربية السعودية المبنـي علـى المعرفـة     ركائزاالقتصادية لتكون أحد 
تنميــة ة إلــى المســاهمة فــي فللعلــم والحضــارة اإلســالمية باإلضــا كمركــز عــالمي لمنــورةامكانــة المدينــة  وتعزيــز

  المستوى اإلقتصادي للمدينة المنورة.  
  

 ٤.٨مساحة إجماليـة   كيلومترات من الحرم النبوي الشريف وعلى ٥بعد  داخل حدود الحرم علىويقع المشروع 
األميــر محمــد بــن عبــدالعزيز الــدولي ومحطــة قطــار    متــر مربــع علــى المحــور الرئيســي الــذي يــربط مطــار   مليــون 

رص العديد مـن الفـ  ويحتوي على الحرمين وطريـق الملك عبدالعزيز (المؤدي مباشرةً للمسجد النبوي الشريف) 
ــى القطاعــات      تطــوير وتشــغيل  ة فــي قطاعــات  ستثمـــارياال ــة والضــيافة باإلضــافة إل العقــارات الســكنية والتجاري

  .لصناعات المعرفة ومقصداً تمكين مدينة المعرفة االقتصادية لتكون مركزاً المعرفية التي من شأنها
  

  تأسيس الشركةمالمح عن ثانياً: 
  

  تأسيس الشركة ونشاطهاأ) 
  :تأسيس الشركة) ١ -أ

قرار وزارة التجارة والصناعة رقـم  تأسست شركة مدينة المعرفة االقتصادية كشركة مساهمة سعودية بموجب 
م باسـتكمال الطـرح العـام األولـي     ٣٠/٥/٢٠١٠قامـت الشـركة فـي     ، م٢٧/٧/٢٠١٠هـ الموافـق  ١٥/٨/١٤٣١/ق بتاريخ ٢٥٦

) ريــاالت للســهم ١٠فــي سـوق المــال الســعودي بقيمـة اســمية قـدرها (   ها ريــال مــن رأسـمال مليـون   ١.٠٢٠لهـا بمبلــغ  
حجـم  مـن   %١٧٢.٦نسبته  ) مليون مكتتب غطوا ما١.٩٧م اكتتب فيها (٢٤/٥/٢٠١١حيث بدأ االكتتاب في الواحد، 

) مليــون ســهم وقــد أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة موافقتهــا علــى نســب       ١٠٢االكتتــاب العــام للشــركة البــالغ (  
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) سـهم لكـل مكتتـب.  وقـد عقـدت      ٥٠التخصيص النهائية حسب عـدد المكتتبـين حيـث حـدد حـدها األدنـى بــ (       
م تم فيها (التحقق من االكتتـاب بكامـل رأس   ٢٩/٦/٢٠١٠هـ الموافق ١٧/٧/١٤٣١الشركة جمعيتها التأسيسية في 

مليار ريال، واعتماد قيمة المساهمات العينية من نفس رأس المال البالغة مليـار ريـال    ٣.٣٩المال البالغ أكثر من 
ريــال للســهم الواحــد) وهــي عبــارة عــن مســاهمة مؤسســة الملــك عبــد اهللا بــن عبــد العزيــز لوالديــة         ١٠(بقيمــة 

كـوبرز كـأول مراقـب لحسـابات     رأسمال الشركة، كما تم اعتماد مكتب برايس ووترهاوس  لإلسكان التنموي في
ــر المؤسســين عــن األعمــال والنفقــات التــي       ا، باإلضــافة إلــى اعتمادهــ الشــركة النظــام األساســي للشــركة وتقري

ون اقتضاها تأسيس الشركة، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات والذي يتك
يـــوم االثنـــين وراق الماليـــة الســـعودية (تـــداول) أســـهم الشـــركة فـــي ســـوق األ بـــدء تـــداولوقـــد ) عضـــواً.  ١١مـــن (

  ).٤٣١٠م  ضمن قطاع التطوير العقاري بالرمز (٩/٨/٢٠١٠هـ الموافق ٢٨/٨/١٤٣١
  

 
  ومقرها يالرئيسالشركة نشاط  )٢-أ

فــي تطــوير العقــارات المستصــلحة واألراضــي    -نظامهــا األساســي لوفقــاً  -يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة  
األخرى في المدن االقتصادية بما فيها البنى األساسية وشـبكات االتصـاالت وشـبكة الميـاه والكهربـاء ومحطـات       

 يالرئيســإدارة الشــركة مقــر ويقــع  معالجــة الميــاه وغيرهــا مــن األعمــال المتعلقــة بتطــوير المــدن االقتصــادية.      
  .المدينة المنورةتنفيذ المشاريع بمقر الشركة اإلقليمي ب علىوالمتابعة اف شرومقر إدارة اإل بمدينة جدة

  

  ةالمستقبليوالتوقعات والتوجهات  الشركةومشاريع أعمال  : لثاًثا
شروع مدينة المعرفـة االقتصـادية أحـد مشـاريع التنميـة االقتصـادية التـي تـم اطالقهـا ضـمن منظومـة المـدن             م

 جــذبعــم االقتصــاد الــوطني مــن خــالل إيجــاد فــرص اســتثمارية وعقاريــة وكــذلك   االقتصــادية بالمملكــة بهــدف د
  صناعات معرفية بالمدينة المنورة تعمل كمحفز إليجاد منطقة تجارية إضافية بالمدينة المنورة. 

  
  المستقبليةخطة التطوير الشركة و أ) استراتيجية

 استراتيجيةترتكز نة المنورة للمستقبل. وبوابة المدي االقتصادية مشروع مدينة المعرفةكون يرؤيتنا أن 
القائمة صناعات ال بتطوير فرص استثمارية في مجالوذلك الشركة على االستفادة من مكانة المدينة المنورة 

ساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للملكة العربية تمشاريع تطوير عقاري وإنشاء معرفة العلى 
  .  وتعمل على تعظيم عوائد مساهمي الشركة ينة المنورةة سكان وزائري المدخدمالسعودية و

  

  في تنويع مصادر إيرادات الشركة لتشمل ما يلي:  االستراتيجيةوستسهم هذه 
  والبيعأللتأجير  المطورةوالعقارات األراضي  
  والعقاريةالدخل التشغيلي من األصول المملوكة كاألصول التجارية 
  المشتركةدخل المشاريع. 
 لناتجة عن التصرف باألصول المملوكة الحقاًاألرباح ا. 
         مصــادر أخــرى للــدخل المحقــق مــن االســتثمار فــي أصــول أخــرى قــد ال تــرتبط مباشــرة بعمليــات الشــركة أو

 وخصوصاً المرتبطة بمجال المعرفة. القطاع لكنها تخدم أهدافها 
 مشاريع التطوير العقاري اإلضافية. 

  
والتـي   روع مدينـة المعرفـة االقتصـادية فـي المحـاور الثالثـة التاليـة       وتتلخص مهام الشـركة كمطـور رئيسـي لمشـ    

  :ةترتكز عليها االستراتيجي
  

 :  التخطيط الشامل والبنية التحتيةالمحور األول: 
من حيث التصـيمم للمخطـط العـام     للمشروع االقتصـادية بدور المطـور الرئيستقوم شركـة مدينـة المعـرفة 

ل المشـــروع يوصــتيـــذ مشــاريع البنيـــة التحتيـــة والخــدمات البلديـــة بمــا فــي ذلــك    باإلضافـــة إلــى تنف للمشــروع
 .بشبكات الخدمات الخارجية وإدارة الخدمات البلدية للمدينة ووضع األنظمة المختلفة

  
  المخطط العام: تخطيط شامل ومتكامل -أ

فيه في المدينة المنـورة.  أول مشروع يتم تخطيطه بالكامل كمنطقة حيوية للسكن والعمل والتعليم والتر
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لمدينـــة المعرفـــة االقتصـــادية بعــــدة مزايـــا تنافسيــــة تتفـــوق علـــى جميـــع   المعتمـــد ويتميـــز المخطـــط العـــام
  :المشاريع األخرى في المنطقة ، والتي من بينها

  يةترفيهوالالسكنية والتجارية والمعرفية  عناصر المشروعتناسق وتكامل في.  
 تطوير البنية التحتية واألعمال اإلنشائيةتطوير مرحلي يتضمن تزامناً ل.  
 القدرة على استيعاب النمو السكاني في المستقبل.  
 حلول عملية وشاملة لكل ما يتعلق بـالتصاميم والمرافق العامة والنقل.  
  عالية.فرص استثمارية ذات ربحية  

  
ذكية لتوفر التحتية ال تم تصميم البنية: لدعم النشاط المعرفي بنية تحتية ذكية بمواصفات عالمية -ب

يسـتند تصـميم البنيـة التحتيـة     و. تواكب اإليقاع السريع لعصـر المعلوماتيـة   معرفية أسلوب حياة وبيئة عمل
لمدينــة المعرفــة االقتصــادية علــى أفضــل مواصــفات ومقــاييس الجــودة والكفــاءة لتزويــد المقيمــين والزائــرين  

ة. وعـالوة علـى ذلـك، تـوفر شـبكة خـدمات بلديــة       مشـا طـرق  يارات وحـافالت و سـ مواقـف  وبشـبكة طـرق حديثـة    
تنفيـذ البنيـة التحتيـة     فـي حالياً يجري العمل و .ات عالميةمن قبل شرك، تم تصميمها حديثة عالية المستوى

ــة   تقــدرلــى مســاحة  كامــل المنطقــة الشــمالية ع   تطــويرالتــي تعمــل علــى   شــركة الراجحــي   مــن قبــل البلدي
  .متر مربع بمليوني

  

تقوم شركة مدينــة المعرفــة االقتصاديــة بـدور المحفـز      : تحفيز وجذب االستثمارات المعرفيةالمحور الثاني: 
ـــدور علــى تحديــد المجــاالت ذات األولويــة والجــدوى االقتصــادية         والمســوّق للقطـــاع المعـرفـــي ويشــمل هـــذا الـ

ن التحالفـات والشــراكات   باإلضافة إلى تسويق الفرص االستثمارية بالتعاون مع هيئة المدن االقتصادية وتكـوي 
.  ولقـــد بـــدأت فعليـــاً فـــي المجـــال تطـــوير المشـــاريع المعرفيـــة ذات األولويـــةل مـــع القطـــاعين العـــام أو الخـــاص

 التعليمي، والحضاري، والمعرفي، كما سيأتي في مكونات المرحلة األولى للمشروع.
  

مملوكـة لهـا   مشـاريع حيويـة   وير شـركة بتطـ  التقـوم  : تطـوير المشـاريع العقاريـة والخـدمات    : لـث المحور الثا
بالكامــل لغــرض االســتثمار طويــل األجــل باإلضــافة إلــى تطــوير مشــاريع مــع مطــورين آخــرين بغــرض بيعهــا              
ـــة مــع مطــورين آخــرين باألراضــي بغــرض االســتثمار طويــل األجــل أو       واالســتفادة مــن أربــاح التطــوير أو المشاركـ

 .الستفادة من السيولة المتولدة واألرباح الرأسماليةاستقطاب المطورين اآلخرين لتطوير مناطق محددة ل
  
ــىخطــة تطــوير  -أ ــة األول تقــع المرحلــة األولــى مــن مدينــة المعرفــة االقتصــادية فــي الجــزء الشــمالي     : المرحل

محـاط  ويحتـوي علـى عناصـر متكاملـة، كمـا أنـه       الذي يتميز بكونـه األقـرب إلـى الحـرم النبـوي الشـريف       والغربي 
الرئيسية مما يسهل الوصول إليه من عدة اتجاهات باإلضافة إلـى إمكانيـة تطـوير بنيتـه     بمجموعة من الطرق 

منفــردة ومــن خــالل  ســتقوم الشــركة و .التحتيــة تــدريجياً وســهولة ربطــه بشــبكات البنيــة التحتيــة المحيطــة  
 بتطــوير األجــزاء األساســية التــي ستشــكل عوامــل مشــجعة للطلــب األولــىفــي المرحلــة ســتراتيجية إشــراكات 

ــة الرئيســية      ــادق واألســواق والعقــارات التجاري ــرة مــن    تســكمــا كالمستشــفيات والفن قوم بتطــوير نســبة كبي
 خالل هذه المرحلة. العقارات السكنية

 
تتضمن المرحلة األولـى مـن مدينـة المعرفـة االقتصـادية علـى مكونـات معرفيـة         : مكونات المرحلة األولى) ١-أ

 :وعقارية كالتالي
  
  :  رفةــقطاع المع) ١-١-أ

تضـــمن المنطقـــة التعليميـــة ومــــدارس نموذجيــــة للبنيــــن والبنــــات وجامعــــة أهليــــة وي: القطـــاع التعليمـــي
 .بمستوى عالمي
أول  مشروع قائم  في مدينة المعرفـة االقتصـادية يهـدف إلـى تعزيـز مكانـة المدينـة المنـورة         : ديوان المعرفة

مـن خـالل   ص نحو إنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية كمقصد للمعرفة ودعم مبادرات القطاعين العام والخا
.  الفعاليات المعرفية في مجاالت االقتصاد والثقافة والتدريب ألهالي المدينة المنورة وزوارها تشجيع واحتضان

متحـف دار المدينـة، ومعهـد    ه باإلضـافة إلـى احتضـان    ،من قاعـة محاضـرات وقـاعتين للمعـارض     ويتكون الديوان
 للقيادة والريادة. مدينة المعرفة
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فــي ديــوان المعرفــة بالمدينــة المنــورة وتحــت إشــراف  يقــع : متحــف دار المدينــة للتــراث الحضــاري والعمرانــي 

 أول متحـف متخصـص فـي تـاريخ المدينـة المنـورة الحضـاري والعمرانـي        ويعتبـر  الهيئة العامة للسياحة واآلثار ، 
 عبر التاريخ.ة اإلسالمية لمدينة المنورة والحضارامعالم إرث أهم  يبرزوالذي 

  

بترخيص من المؤسسـة  مدينة المعرفة االقتصادية  تم إنشاؤه في: للقيادة والريادة مدينة المعرفةمعهد 
ودعــم مــن بعــض الشــركات الناشــطة فــي مجــال  المســئولية االجتماعيــة    العامــة للتعلــيم التقنــي والمهنــي  

في دول العالم العربي واإلسالمي من خالل تقـديم بـرامج   بهدف المساهمة في بناء الكوادر القيادية واإلدارية 
    مدراء التنفيذيين بالقطاعين الخاص والحكومي.للتدريبية ذات مستوى متميز 

  
منهــا اإلصــدار الرابــع "للبرنــامج المتقــدم لتطــوير المهــارات    ٢٠١٢قــام المعهــد بتقــديم عــدة بــرامج خــالل العــام   

رنـامج "األداء  لقطاع الخاص" وبرنامج "األداء المتميز للمؤسسات الحكوميـة" وب القيادية واإلدارية لكبار المدراء با
والريـاض والمدينـة المنـورة.     ةلعديـد مـن البـرامج القصـيرة فـي جـد      لضـافة  هذا باإل، تصاالت المتميز لشركات اال

د ، بيركلـى ،  وقد شـارك فـي تقـديم هـذه البـرامج التدريبيـة أبـرز أسـاتذة اإلدارة فـي العـالم مـن جامعـات هـارفر             
ايس ووتر هـاوس كـووبرز ،   ستشارات مثل مكينزى ، بريرها باإلضافة الى كبرى شركات االثندربيرد ، وأرتون وغ

  ، و غيرها. يونغ ستشارات ، أيرنست أندبوسطن لال
  

وي تـ كما قـام المعهـد أيضـا بتدشـين قنـوات التواصـل اإللكترونـى اإلجتمـاعى علـى شـبكة اإلنترنـت والتـي تح            
المعهـد بتنفيـذ عـدد مـن      من المدراء. كما قـام  عدد كبيرستفاد منها اعديد من المواد العلمية التي العلى 

منهــا تطــوير الحقائــب   ،ستشــارية التــي ســاهم مــن خاللهــا فــي تطــوير الكــوادر البشــرية بالمملكــة   المهــام اال
ير هادفة للربح تساهم فـي  وتطوير الوثائق اإلستراتيجية لمنظمات غ ، التدريبية للمشاركين في برنامج حافز

  تحقيق أهداف المملكة في توطين الموارد البشرية.
  

  م:٢٠١٣التدريبية التالية خالل عام ويعتزم المعهد عقد البرامج 
  برنامج تأهيل أخصائى مؤشرات قياس األداء.  .١

 الملتقى القيادى لكبار مدراء مؤسسات الرعاية الصحية.   .٢
   WIFE. دى اإلقتصادى اإلسالمى العالمىإجتماع الدائرة المستديرة للمنت  .٣
 صدار الخامس). (اإل بالقطاع الخاص البرنامج المتقدم لتطوير المهارات القيادية واإلدارية لكبار المدراء التنفيذيين  .٤
 منتدى بطاقات األداء المتوازن.  .٥
 البرنامج القيادى للتمويل اإلسالمى.  .٦
 حول التعليم والتوظيف. ملتقى المعهد العالمى للدراسات اإلسالمية  .٧
 مؤتمر حوكمة الشركات.  .٨
 صدار الثالث ).اإلالبرنامج المتقدم لتطوير األداء بالقطاع الحكومى (  .٩
 صدار الثاني).اإلالبرنامج المتقدم لتطوير أداء قيادات شركات اإلتصاالت ( .١٠

  
  :قطاع العقار السكني) ٢-١-أ

أول حي سكني مغلق في المدينة المنورة يقع : المنورةحي الفلل السكنية المغلق بالمدينة  -دار الجوار 
داخل حدود الحرم تم تصـميمه وفقـاً للطـراز العمــراني للمدينـة المنـورة، ويتميـز ببنيـة تحتيـة ذكيـة وأنظمـة            
أمنيــة وصــيانة متكاملــة ويحتــوي علــى منــاطق خضــراء ومالعــب وحــدائق لألطفــال وممــرات للمشــاة وصــاالت        

تبلــغ المسـاحة اإلجماليـة للمشــروع     و .ناسبات باإلضافة إلى محالت تجارية ومقاهــي رياضية ومسابح وصالة للم
فيال سكنية بقيمة استثمارات تصـل   ٩٠٠ما يقارب ألف متر مربع يتم تطويرهـا على أربع مراحل، لتتضمـن  ٥٨٦

ة األولـى والمتضـمنة   وقد بدأت أعمال اإلنشـاءات فـي المرحلـ     .إلى مليار ريال عند انتهاء جميـع مراحل التطوير
   .م٢٠١٣خالل العام  فيال سيتم تسليمها للعمالء على مراحل ١٤١بيع عدد  وتم ،م٢٠١١في منتصف عام فيال  ٢٠٦

  
مجمعــات شبـــه مغلقــة توفـــر لقاطنيهــا الراحــة والســكينة وتحتــوي علــى شــقق   : منطقــة العمــائر الســكنية

مالعب وحدائق لألطفـال وممـرات للمشـاة وخـدمات     سكنية متعددة المساحات باإلضافة إلى مناطق خضراء، و
  .االرتفاع ترفيهية. ضمن مباني متوسطة



8 
 

  
  قطاع العقار التجاري) ٣-١-أ

مجمعـات فندقيـة متكاملـة علـى طريـق الملـك عبـدالعزيز علـى مقربـة مـن مجموعـة            : مجمعات إسكان الزوار
الحــرم النبــوي صــممت وفقـــاً    خــدمات نقــل متــرددة إلــى     ة تتــوفر فيهــا قــع متميــز فــي مواخــدمات متكاملــة  

 إلحتياجات زوار المدينة المنورة  والمسجد النبوي الشريف.
  

ر أرقـى  توفأول أبراج تجارية متعددة االستخدامات على واجهة طريق الملك عبدالعزيز : أبراج تجارية وفندقية
لتجاريـة باإلضـافة   تحتوي علـى مكاتـب وفنـدق وشـقق فندقيـة وبعـض المحـالت ا       والخدمات التجارية والفندقية 

إلى قاعة للمؤتمرات واالحتفاالت على مستوى متميز يسهل الوصـول إليهـا مـن كافـة أرجـاء المدينـة مـع تـوفر         
مــن الشــركات العاملــة فــي منطقــة شــرق   علــى المكاتــبتغطيــة الطلــب تهــدف إلــى عــدد كــاف مــن المواقــف. 

 .المدينة
  

ى من الطابع العمرانـي والتراثـي للمدينـة المنـورة   أول مجمع أسواق يتميز بتصميم مستوح: واقــمجمع األس
موفراً منتجات متنوعة بما يتناسب مع تطلعات أهالي المدينـة  واألسواق العربية القديمة المشهورة القديمة 

  .يسهل الوصول إليه عبر وسائل النقل المترددة من وإلى الحرم النبوي الشريفو وزائريها المنورة
  

  
  ليةالتوقعات المستقبب) 

تتوقع الشركة استمرار الطلب على منتجاتها من العقارات مثل الفلل واألراضي والشقق السكنية حيث تـتم  
عملية العرض بما يتناسب مع حاجة السوق دون اإلخالل بميزان العـرض والطلـب والضـغط علـى األسـعار. كمـا       

معرفيــة مشــتركة تهــدف إلــى تقــوم الشــركة بتطــوير شــراكات مــع مطــورين آخــرين للقيــام بمشــاريع عقاريــة و
ــة والمشــاريع المعرفيــة مثــل المــدارس والمتــاحف          ــزوار والفنــادق التجاري عــرض مشــاريع جديــدة مثــل مجمــع ال

 والمستشفيات والتي تضيف قيمة لمكونات مشاريع المرحلة.
  

  الرئيسة وبلد التأسيس: ونشاطاتهاوالزميلة الشركات التابعة رابعاً: 

  إسم الشركة  م
س دولة التاسي

وممارسة 
  النشاط

نوع النشاط 
  الرئيس

  نسبة الملكية
  (مباشرة وغير مباشرة)

  رأس المال
  (مليون ريال)

  ٥٠  %٥٠  التطوير العقاري  السعودية  المعرفة العقارية المحدودة  .١
  ١.٣  %٦٠  إدارة المشاريع  السعودية  شركة مدرار لإلنشاءات العامة  .٢
منشآت المعرفة العقارية   .٣

  المحدودة
  ٥٠٠  %٩٩  التطوير العقاري  سعوديةال

مشاريع المعرفة العقارية   .٤
  المحدودة 

  ١.٠٠٠  %٩٩  التطوير العقاري  السعودية

مكارم المعرفة للضيافة   .٥
  المحدودة

  ٢١.٤  %٥٠  التطوير العقاري  السعودية

  
    (شركة زميلة) ) شركة المعرفة العقارية المحدودةأ

سها بهـدف تطـوير مشـاريع عقاريـة داخـل مدينـة المعرفـة االقتصـادية         مسئولية محدودة ، تم تأسيذات شركة 
م ٢٠١١بـدأت الشـركة نشـاطها فـي مـارس      . %٥٠فيـه   ) مليون ريال حصـة مدينـة المعرفـة االقتصـادية    ٥٠برأسمال (

بهدف تطوير المرحلة األولى من الحي السـكني المغلـق الـذي تمتلكـه الشـركة داخـل مشـروع مدينـة المعرفـة          
ــة المنــورة       االقتصــادية ــق بالمدين ــر أول حــي ســكني مغل ــذي يعتب ــه اســم (دار الجــوار) وتت   وال ــق علي كــون ويطل

) مليـون ريـال مــن   ١٦٧( بقيمـة  دفعـا مقدمـة  الشـركة   اسـتلمت وقـد   فـيال.  ٢٠٦المرحلـة األولـى مـن تطـوير وإنشـاء      
ل السـكنية إال بعـد التسـليم    إال أنه ال يتم قيد أي أربـاح عـن مبيعـات الفلـ    فيال.  ١٤١مبيعات الفلل السكنية لعدد 

اإلداريـة  المصروفات  ) ناتجة عن٦.٣٩٨.٨٠٤م مبلغ (٢٠١٢بلغت خسائر الشركة للعام وقد  النهائي للفلل للعمالء.
  . المرحلة األولىتعلقة بتطوير الماألخرى والمصروفات والتسويقية 
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   مدرار لإلنشاءات العامة المحدودة) شركة ب
م لتلبيـة  ٢٠٠٧عـام  فـي  تأسسـت   ، واإلشـراف الهندسـي   ل إدارة وتطـوير المشـاريع  مجـا  شركة سعودية رائدة فـي 

الطلــب المتزايــد فــي الســوق العقــاري علــى خــدمات اإلدارة والتطــوير. وبفضــل تفوقهــا فــي الجوانــب الهندســية  
ن الخـدمات اإلداريـة والتطويريـة لمجموعـة واسـعة ومتعـددة مـن المطـوري        تمكنـت مـن تقـديم    واإلدارية والماليـة  

والمستثمرين وأصحاب المشاريع في المملكة.  وتبلغ حصة شركة مدينة المعرفة االقتصادية في هذه الشركة 
ضــمن حســابات تــم تضــمينها   ريــالمليــون  ٢.٨ أرباحــاً قــدرها ٢٠١٢وقــد حققــت الشــركة خــالل العــام المــالي  %٦٠

  شركة مدينة المعرفة االقتصادية الموحدة.
  
  عقارية المحدودةنشآت المعرفة ال) شركة مج

بغـرض تطـوير العقـارات المستصـلحة واألراضـي األخـرى فـي المـدن         مسئولية محدودة تم تأسيسها ذات شركة 
االقتصــادية أو فــي غيرهــا وإدارة وصــيانة وتشــغيل العقــارات والمراكــز الســكنية والتجاريــة والمنشــآت والمراكــز    

أصـول عقاريـة داخـل مشـروع مدينـة المعرفـة        ويتوقـع أن تسـاهم هـذه الشـركة فـي تملـك      الصحية والتعليميـة  
عـن العـام المـالي     لـدى بنـوك محليـة   مليون ريال من مرابحات  ٣.٤وقد حققت الشركة عوائد قدرها  االقتصادية .

  . ٢٠١١للعام المالي ريال  مليون ٠.٦٥٥ قدره مقارنة بمبلغ ٢٠١٢
  
   شاريع المعرفة العقارية المحدودة) شركة مد

بغـرض تطـوير العقـارات المستصـلحة واألراضـي األخـرى فـي المـدن         محدودة تم تأسيسها مسئولية ذات شركة 
االقتصــادية أو فــي غيرهــا وإدارة وصــيانة وتشــغيل العقــارات والمراكــز الســكنية والتجاريــة والمنشــآت والمراكــز    

عرفـة  ويتوقـع أن تسـاهم هـذه الشـركة فـي تملـك أصـول عقاريـة داخـل مشـروع مدينـة الم            الصحية والتعليميـة 
مليون ريال من مرابحـات لـدى بنـوك محليـة عـن العـام المـالي         ١٠.٨وقد حققت الشركة عوائد قدرها االقتصادية. 

  . ٢٠١١ريال للعام المالي مليون  ١.١  مقارنة بمبلغ ٢٠١٢
  

                                                                                                              كارم المعرفة للضيافة المحدودةم) شركة هـ
تطوير برجين، أحـدهما فنـدقي   بغرض خالل الربع الثالث من العام مسئولية محدودة تم تأسيسها ذات شركة 

بـدأت الشـركة فـي    وقـد    ضمن نطـاق مدينـة المعرفـة االقتصـادية.     واآلخر شقق فندقية وصالة متعددة األغراض
وبدء  يم الهندسي للمشروعتمهيداً لعمل التصملتحديد مكوناته الجدوى التفصيليلة للفندق  عمل دراسات

  التنفيذ.
  
  مذكرة تفاهم لتأسيس شركة بهدف تطوير مجمع الزوار) و

م مع شركتي العقيق للتنمية العقارية ١٧/١٠/٢٠١٢مذكرة تفاهم بتاريخ  عت شركة مدينة المعرفة االقتصاديةوقّ
مســـاهمة مقفلـــة  أراك (شـــركة -(شـــركة مســـاهمة مقفلـــة ســـعودية) والشـــركة العربيـــة للمنـــاطق الســـياحية  

، تــم االتفــاق الحقــاً علــى ســعودية) التــابعتين لشــركة طيبــة القابضــة، لتأســيس شــركة ذات مســئولية محــدودة 
مجموعـة  مجمـع الـزوار الـذي يحـوي     مـن أبـرز أغراضـها تطـوير وتشـغيل وإدارة       تسميتها "نـزل العقيـق للضـيافة"   

خطط العام لمدينـة المعرفـة االقتصـادية    فنادق وشقق فندقية على األراضي المخصصة لهذا الغرض ضمن الم
ــورة.   ــة المنـ ــمال ببالمدينـ ــدرهرأسـ ــعودي  ٣٠٠( قـ ــال سـ ــون ريـ ــة مليـ ــغ ،) ثالثمائـ ــة    تبلـ ــة المعرفـ ــركة مدينـ ــة شـ حصـ

) مائة وخمسون مليون ريال، يتم تمويلها ذاتيـاً مـن السـيولة المتـوفرة لـدى      ١٥٠، ما يعادل (%٥٠ فيهاالقتصادية 
) خمسة وسبعون مليون ريال، ٧٥، ما يعادل (%٢٥شريك من الشريكين اآلخرين الشركة، بينما تبلغ حصة كل 

مذكرة التفاهم على إسناد خدمات إدارة وتشـغيل الفنـادق والشـقق الفندقيـة بعـد اكتمالهـا للشـركة         ونصت
ا.  توقيعهـ  كما تم االتفاق على أن تكون مـدة المـذكرة سـتة أشـهر مـن تـاريخ      . العربية للمناطق السياحية (أراك)

كما سـيتم المصـادقة عليهـا     تم اإلعالن عن هذه المذكرة على موقع هيئة السوق المالية السعودية "تداول".و
  لنظام.لمقتضى اوفقاً من قبل الجمعية العامة للمساهمين 

  
   @ملحوظة:

أي  لهـا ال يوجـد  صر على تطوير مشروعها القـائم بالمدينـة المنـورة وأنـه     تتؤكد الشركة بأن نشاطها الحالي يق
معلومـات   المرفقـة بـالتقرير علـى    اإليضـاحات المصـاحبة للقـوائم الماليـة    تحتـوي   أخرى، كما نشاط أو استثمارات 

  .عن الشركات التابعة والزميلة
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  :خالل العاموقراراتها  الشركة إنجازاتألهم األساسية مالمح الخامساً: 
  أ) أبرز اإلنجازات والقرارات: 

  

 كة المركز الطبي الدولي إلنشاء مستشفى بالمشروعتوقيع عقد بيع األرض لشر. 
 كة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة لتطوير الفندق والشقق الفندقية بالمشروع.تأسيس شر 
           ــة والشــركة العربيــة للمنــاطق الســياحية أراك توقيــع مــذكرة تفــاهم مــع شــركتي العقيــق للتنميــة العقاري

فندقية ضـمن المخطـط العـام لمدينـة المعرفـة االقتصـادية        وتشغيل وإدارة مجموعة فنادق وشققلتطوير 
 .بالمدينة المنورة

 إجراء بعض التعديالت بتشكيل مجلس اإلدارة 
  تعيين المهندس طارق تلمساني بوظيفة الرئيس التنفيذي للشركة 
  
  

  المتعلقة بأعمال الشركة المستقبلية المخاطرب) 
التـــي تـــرتبط بشـــكل مباشـــر   مخـــاطر اإلنشـــاء والتطـــويرمختلفـــة مثـــل رضـــها مخـــاطر تإن أنشـــطة الشـــركة تع

بجانـب   وتقلبـات تكاليفهـا   والعمالـة  توفر مواد البناءو الشركات العاملة في أعمال اإلنشاء والمشاريع التطويريةب
األخــرى مخــاطر الســوق ومشــاريع اإلنشــائية. المــن أجــل إنجــاز  كبيــرة ن الرئيســيين بدرجــة االعتمــاد علــى المقــاولي 

    .األسعار، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة)مخاطر وخاطر العملة، م(
  

حيـث   األجنبيـة   في أسعار صرف العمـالت  التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيراتوتشمل مخاطر العملة 
مخاطر السعر مخاطر تعرض قيمة األداة وتشمل الت الشركة بالريال السعودي، الدوالر األمريكي. إن معظم معام

سـواء كانـت تلـك التغيـرات ناتجـة عـن عوامـل         لمـواد البنـاء    المالية للتقلبات نتيجـة للتغيـرات فـي أسـعار السـوق     
وتتمثـل مخـاطر االئتمـان فـي      وق.محددة لألداة أو مصدرها أو عوامل تـؤثر علـى جميـع األدوات المتداولـة فـي السـ      

مخــاطر وقـد تنــتج  دم مقــدرة طــرف مـا علــى الوفــاء بإلتزاماتـه ممــا يــؤدي إلـى تكبــد الطــرف اآلخـر لخســارة ماليــة.     عـ 
تـدار مخـاطر   وعـدم القـدرة علـى بيـع أحـد الموجـودات الماليـة بسـرعة وبقيمـة تقـارب قيمتـه العادلـة.              عنالسيولة 

تعتمـد ربحيـة   و قبليةي من توفر سـيولة كافيـة لمقابلـة أيـة إلتزامـات مسـت      السيولة عن طريق التأكد بشكل دور
  الشركة بصورة أساسية على مستوى أسعار المبيعات وإيجارات األرض إضافة إلى إيجارات المباني. 

  
ات لتقليل مـن التـأثير  سعياً ل من قبل مجلس اإلدارةلتوجيهات إدارة المخاطر من قبل اإلدارة التنفيذية وفقاً تتم 

  . العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة
 
ومقارنتهـا بـاألعوام    ٢٠١٢للعـام المـالي    والتحلـيالت والنتـائج الماليـة الموحـدة    الشركة ملخص أداء سادساً: 
 السابقة

  ملخص التحليالت المالية
ريـال للعـام    ٢٦.٠٤٧.٢٣٧، فقـد حققـت الشـركة خسـارة قـدرها      ٢٠١٢ باإلشارة إلى أداء الشركة خـالل العـام المـالي   

م، ويعـود السـبب   ٣١/١٢/٢٠١١ريال للسنة المالية األولى الطويلة المنتهية فـي   ١٥٤.٧٦٠.٢٠٣مقابل خسارة قدرها 
احتــواء العــام الماضــي علــى مصــاريف مــا قبــل التأســيس   فــي االنخفــاض فــي الخســارة عــن العــام الماضــي إلــى 

رة خالل العام الحالي إلى عدم تحقيق إيـرادات كافيـة إضـافة    يعود سبب الخسامليون ريال.   كما  ١٢٨.٦البالغة 
  .إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية ومصاريف الزكاة

  
ــة   أ) ــائج المالي ــص النت ــدة ملخ ــالي   الموح ــام الم ــابقة   ٢٠١٢للع ــاألعوام الس ــة ب ــتحقة   مقارن ــاريف المس والمص

  :والقروض (إن وجدت)

  

  :)الماضيةة بالسن ٢٠١٢للسنة المالية الموحدة مة الدخل قائمقارنة جدول ( الموحدة قائمة الدخل) ١-أ
  ):م ٣١/١٢/٢٠١١م وانتهت في ٢٧/٧/٢٠١٠بأن السنة المالية األولى للشركة هي سنة طويلة بدأت في (علماً 
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م إلى ٢٧/٧/٢٠١٠للفترة من   ٢٠١٢العام   
  م٣١/١٢/٢٠١١

  (ريال سعودي)

  نسبة التغير

  )%١(  ٩٣.٩٣٨.٦٠٤  ٩٢.٥٨٤.١٨٥  إيرادات
  %٣٠  )٢٧.٤٣٤.٢٤٢(  )٣٥.٦٤٠.٩٤٠(  تكلفة إيرادات

  )%٩(  )٣١.٦٨٩.٨٣٥(  )٢٨.٦٩٥.٥٦٢(  صافي تسوية إيرادات مؤجلة من بيع أراضي
  )%١٩(  ٣٤.٨١٤.٥٢٧  ٢٨.٢٤٧.٦٨٣  )١( الربح اإلجمالي

        مصاريف تشغيلية
  )%١٩(  )٤٤.١٩٣.٧٦٢(  )٣٥.٧٦٣.٧٥٨(  عمومية وإدارية

  )%١٨(  )١٩.٠٥٦.٦٣٦(  )١٥.٥٤٢.٦٤٥(  بيع وتسويق
  -  )٢.٠٠٥.٦٤٧(  -  شطب مشاريع تطوير بنية تحتية

  )%٢٤(  )٣٠.٤٤١.٥١٨(  )٢٣.٠٥٨.٧٢٠(  الخسارة من العمليات
        إيرادات (مصاريف) أخرى

  -  ١٠٥.٠٠٠  ١٦.٩٦٥.٧٧٢  إيرادات أخرى
  -  )٩٢٨.٠٠٨(  -  خسائر هبوط في الشهرة

 اتحصة الشركة في صافي خسارة شرك
  زميلة

)١٠٨  )١.٤١٤.٢٧٢(  )٢.٩٤٧.٠٩٩%  

  %٠.٤  ١٥.٠٣٩.١٧٣  ١٥.١٠٦.٤٨٠  إيرادات تمويلية
  -  )١٢٨.٦٤٣.٩٤٤(  -  مصاريف ما قبل التشغيل

  )%١٠٤(  )١٤٦.٢٨٣.٥٦٩(  ٦.٠٦٦.٤٣٣  الخسارة قبل الزكاة وحقوق األقليةالربح / 
  %٢٨٢  )٨.١٥١.٢٢١(  )٣١.١٣٩.٣٨٠(  )٢( زكاة

  )%٨٤(  )١٥٤.٤٣٤.٧٩٠(  )٢٥.٠٧٢.٩٤٧(  الخسارة قبل حقوق األقلية
  %١٩٩  )٣٢٥.٤١٣(  )٩٧٤.٢٩٠(  حقوق األقلية

  )%٨٣(  )١٥٤.٧٦٠.٢٠٣(  )٢٦.٠٤٧.٢٣٧(  )٣( صافي الخسارة للفترة
  يعود سبب انخفاض الربح اإلجمالي إلى االنخفاض في اإليرادات وزيادة تكاليف اإليرادات بشركة تابعة.)١(
  إلى الزكاة المحسوبة لشركتين تابعتين أكملت أول سنة مالية.االرتفاع في مخصص الزكاة يعود ) ٢(
م مقارنة بالسنة المالية الماضية (الطويلـة) إلـى إطفـاء مصـاريف     ٢٠١٢يعود االنخفاض في صافي الخسارة للعام ) ٣(

  مليون ريال بالعام الماضي. ١٢٨ما قبل التشغيل بقيمة 
  

  ارنة بالعام الماضيمق م٢٠١٢التغير في قائمة الدخل للسنة المالية 

  المساهمين وموجودات الشركةحقوق  التغير في) ٢-أ
سنة المالية األولى الطويلة بال مقارنة ٢٠١٢لعام  رسم بياني يوضح التغير في حقوق المساهمين

  الريال)ب( م٣١/١٢/٢٠١١المنتهية في 
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  أصول وخصوم الشركة) ٣-أ
ريال كما في  ٣.٢٨٥.٥٩٨.٧٤٥م مقارنة بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢ريال في  ٣.٣٢٧.٠٧٠.٦٤٨ الشركة بلغ إجمالي أصول

 ١٠٤.٣١١.٧٠١مقابل خصوم متداولة قيمتها ريال  ١.٨٠٩.٤٥٥.٧٩٦ أصول متداولة قيمتها %٥٤.٤منها م، ٣١/١٢/٢٠١١
  ، ما يعكس قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة األجل.ريال

مــن مجمــوع األصــول  %٣.٨م مــا نســبته ٢٠١٢فــي نهايــة عــام  ريــال ١٢٧.٣٠٧.٧٧٨ كمــا بلــغ إجمــالي خصــوم الشــركة 
  م.٢٠١١ريال بنهاية عام  ٦٠.٧٦٢.٩٢٨مقارنة بمبلغ  من إجمالي حقوق الملكية. %٣.٩و

الشركة بعدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلـك) خـالل العـام     تؤكدكما 
 م.٢٠١٢بالغ دفعتها الشركة سداداً ألي قروض خالل العام المالي م، وعليه ال توجد أي م٢٠١٢المالي 

  

األولى الطويلة  مقارنة بالسنة ٢٠١٢ للسنة المالية رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة
  )بالريال(  م٣١/١٢/٢٠١١المنتهية في 

  األصول

  
  الخصوم

  

	تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة) ٤-أ

  :تتكون منالرئيسية  الشركةإيرادات  يقع بمدينة واحدة (المدينة المنورة) وأن، إذ أن المشروع ال ينطبق
  تمتلكها الشركة في مشاريع حيوية داخل المشروع. حصص منية ستثماروإيرادات إ عقاراتتطوير 

  

لـدولي ولشـركة   لشـركة المركـز الطبـي ا    مليون ريال نتجت عن بيع أراضـي  ٧٥ها قدروقد حققت الشركة إيرادات 
بينمـا حققـت إيـرادات مـن      مملوكة لشـركة مدينـة المعرفـة االقتصـادية)     %٥٠( مكارم المعرفة للضيافة المحدودة

  .مليون ريال ١٧شركات تابعة بقيمة 
 (ريال سعودي) البيان  ٢٠١٢  ة (ريال)طويل  م٢٠١١

 إجمالي اإليرادات  ٩٢.٥٨٤.١٨٥  ٩٣.٩٣٨.٦٠٤
 جمالي تكلفة اإليراداتإ  )٣٥.٦٤٠.٩٤٠(  )٢٧.٤٣٤.٢٤٢(

إلـى زيـادة تكلفـة إيـرادات شـركة تابعـة ومدرجـة ضـمن الحسـابات          م ٢٠١٢تكلفـة اإليـرادات لعـام     الزيـادة فـي  @ يعود سبب فـي  
  الموحدة للشركة.
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  مقارنة بالعام السابقم ٢٠١٢لعام رسم بياني إليرادات الشركة 

 
  

  لسابقصافي الدخل (الخسارة) مقارنة بالعام الـرسم بياني 

 
  الموحدة قائمة الدخل مقارنة جدول ورد توضيح السبب في انخفاض قيمة الخسارة ب

  ٢٠١١المالية  بالسنة ٢٠١٢المالية  للسنة

  الموحدة قائمة المركز المالي) ٥-أ
  م ٣١/١٢/٢٠١٢في المنتهية جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية 

  :)وهي السنة المالية األولى للشركةسنة مالية طويلة  ٢٠١١السنة المالية (
 (ريال سعودي) البيــان  م٢٠١٢  ةطويل  م٢٠١١

 المركز الماليقائمة     
 موجودات متداولة    ١.٨٠٩.٤٥٥.٧٩٦  ٢.٠٤٨.٧٥٨.٠٢٩
  موجودات غير متداولة  ١.٥١٧.٦١٤.٨٥٢  ١.٢٣٦.٨٤٠.٧١٦

  مجموع الموجودوات  ٣.٣٢٧.٠٧٠.٦٤٨  ٣.٢٨٥.٥٩٨.٧٤٥
      

  مطلوبات متداولة  ١٠٤.٣١١.٧٠١  ٥٧.٥٩٢.٦٢٥
  مطلوبات غير متداولة  ٢٢.٩٩٦.٠٧٧  ٣.١٧٠.٣٠٣

  قروض طويلة األجل  ٠  ٠
  المطلوباتمجموع   ١٢٧.٣٠٧.٧٧٨  ٦٠.٧٦٢.٩٢٨

      
  حقوق الملكية    

 رأس المال المدفوع    ٣.٣٩٣.٠٠٠.٠٠٠    ٣.٣٩٣.٠٠٠.٠٠٠
   خسائر متراكمة  )٢٠٩.٩١٨.١٣٥(  )١٨٣.٨٧٠.٨٩٨(

الرياالت بآالف

الرياالت بآالف
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 حقوق المساهمين  مجموع   ٣.١٨٣.٠٨١.٨٦٥  ٣.٢٠٩.١٢٩.١٠٢
 حقوق األقلية    ١٦.٦٨١.٠٠٥  ١٥.٧٠٦.٧١٥

  مجموع حقوق الملكية  ٣.١٩٩.٧٦٢.٨٧٠  ٣.٢٢٤.٨٣٥.٨١٧
الملكيةالمطلوبات وحقوق مجموع   ٣.٣٢٧.٠٧٠.٦٤٨  ٣.٢٨٥.٥٩٨.٧٤٥

	 قائمة التدفقات النقدية) ٦-أ
 (ريال سعودي) البيــان  ٢٠١٢ ة طويل  م٢٠١١

التشغيليةنشطة األ )المستخدم فيالمتوفر من ( صافي النقد  ١٠٠.٦٥٤.٦٦٧  )٥٤.٢٣٩.٦٩١(
يةنشطة االستثماراأل )المستخدم في(صافي النقد   )٢٨٨.٠٩٢.٢٩٤(  )٤٩٧.٥٠٨.٠٨٢(

  المتوفر من األنشطة التمويلية في) المستخدم(صافي النقد   )٢٧.٠٠٠.٠٠٠(  ٢.٣٧٩.٢٧٠.٦٠٧
  النقد وما يعادله بنهاية الفترة  ١.٦١٣.٠٨٥.٢٠٧  ١.٨٢٧.٥٢٢.٨٣٤

  .بناء على توصية المحاسب القانوني لحسابات الشركةللعام الماضي القوائم المالية  رقامأبعض وتجميع  تصنيف@ تم إعادة 

والمبالغ المستحقة لجهات  تفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للشركة وشركاتها الفرعية) ٧-أ
  حكومية

ة قروض طويلة أو قصيرة األجل في الوقت الحالي نظراً لوجود سيولة نقدية كافية إلدارة عمليات ال يوجد للشرك
شـكل مرابحـات اسـالمية    علـى  تـم إيـداع هـذه السـيولة فـي ودائـع نقديـة        وقـد  الشركة وتمويل خططها الحاليـة،  

، هـذا وأن  ن هـذه البنـوك  المحلية ويتم تحويلها من بنـك آلخـر بنـاءً علـى سـعر الفائـدة المقـدم مـ         ببعض البنوك
إدارة الشــركة حريصــة علــى أن تكــون جميــع معامالتهــا الماليــة متماشــية بالصــيغ والبيــوع اإلســالمية المتعــارف         

   .عليها

  

	مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية العامة) ٨-أ

  مصروفات البيع والتسويق:
  م  ٣١/١٢/٢٠١١م حتى ٢٧/٧/٢٠١٠للفترة   ٢٠١٢  البيان (ريال سعودي)

  ٩.٨٤٧.٨١٧  ٨.٢٧٩.٩٨١  مصاريف تسويق
  ٥.٣٧٠.٦٨١  ٣.٩٤٤.٠٥٥  رواتب وأجور ومزايا

  ٣.١٣٢.٦٠٦  ٢.٦٠٧.٨٥٥  أتعاب مهنية
  ٧٠٥.٥٣٢  ٧١٠.٧٥٤  أخرى

  ١٩.٠٥٦.٦٣٦  ١٥.٥٤٢.٦٤٥  المجموع
  
  مصروفات اإلدارية:ال

  م  ٣١/١٢/٢٠١١م حتى ٢٧/٧/٢٠١٠للفترة   ٢٠١٢  البيان (ريال سعودي)
  ٢٤.٢٥٠.٨١٧  ١٥.٥٤٤.٧١٧  ومزايارواتب وأجور 

  ٩.٩٤٥.٧٧٠  ٦.١٦٧.٥٨٦  أتعاب مهنية
  ١.٧١٠.٦٩٠  ٢.٣٠١.٩٦٢  استهالك

  ٢.٧٤٢.٤٧٤  ١.٨٧٩.٠٨٠  ايجارات
  -  ٥.٣٦٩.٠٠٠  مسئولية اجتماعية

  ٢٢٥.٥٢٢  ٨٦٢.٩٨٣  مصروفات مجلس اإلدارة ولجان ذات عالقة
  ١.٠٢٥.٥٥٧  ٥٠٠.٠٠٠  رسوم تداول

  ٧٤٤.٥٠٠  ٦٤٦.٣٧٧  سفر
  ٣.٥٤٨.٤٣١  ٢.٤٩٢.٠٥٣  أخرى

  ٤٤.١٩٣.٧٦٢  ٣٥.٧٦٣.٧٥٨  المجموع
  القوائم المالية للعام الماضي بناء على توصية المحاسب القانوني لحسابات الشركة. أرقامبعض  تجميع@ تم إعادة 
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  المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية) ٩-أ
لتأمينـات  للمؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة     وا مصـلحة الزكـاة  ل ة أو المدفوعـة غ المسـتحق البـ يوضح الجدول التالي الم

  رسوم اإلشراف السنوية على المدينة االقتصادية.الذي يمثل  هيئة المدن االقتصادية، ولالخاصة بمنسوبي الشركة
  م٢٠١١ م٢٠١٢  ) ريال سعوديالبيان (

  ٨.٨١٩.١١٧  ٣١.٤٣٢.٣٠٢  الزكاة والضريبة 
  ٢.٠٠٠.٠٠٠  ٢.٠٠٠.٠٠٠  هيئة المدن االقتصادية

  ١.١١٧.٢٦٤  ١.٠٤٦.٩٨٨  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
  ١٩٥.٠٨٥  ١٤٠.٠٠٢  تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية 

  ١٢.١٣١.٤٦٦  ٣٤.٦١٩.٢٩٢  اإلجمالي

  المخزون) ١٠-أ
تحت التطوير مليون ريال تشمل بصفة رئيسية أراضي  ٨٢.٦عقارات تطويرية قيمتها في يتمثّل مخزون الشركة 

وأراضي ينتظر تطويرها، تدرج في قائمة المركز المالي بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. 
تتكون هذه التكاليف من قيمة تكلفة األرض وتكاليف تطوير البنية التحتية الفعلية والمتوقعة وتكاليف 

 مباشرة تكاليف إنشاءاتو ة للخدمات القانونيةأتعاب مهنيو التصميم والتخطيط وتكاليف تحضير الموقع
 .ذات عالقةغير مباشرة وتكاليف أخرى و

	أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل) ١١-أ

  .ال يوجد

  :لية االجتماعيةؤوالمسسابعاً: الموارد البشرية و

  الموارد البشريةأ) 
  طين الوظائف  القوى العاملة وتو

توظيف الكـوادر الوطنيـة وتـوطين الوظـائف الحاليـة، كمـا حرصـت علـى تـدريب          بتولي الشركة اهتماماً كبيراً 
ــادة  المعرفــةالمــوظفين الحــاليين مــن خــالل معهــد مدينــة      وعــدد مــن مراكــز التــدريب األخــرى،     للقيــادة والري

  معظم الوظائف القيادية والتنفيذية سعوديون مؤهلون.ويشغل 

  المسئولية االجتماعية:  ب)
المعرفيـة مـع العديـد    و االجتماعيـة  عـدد مـن المبـادرات   بداياتها على المساهمة فـي وإطـالق   حرصت الشركة منذ 

ــة   ــاءالخاصـــة وذلـــك ضـــمن منظومـــة متكاملـــة تســـاهم فـــي   ومـــن الجهـــات الحكوميـ ــة  االرتقـ ــالنواحي المعرفيـ بـ
إقامــة فعاليــات متنوعــة فــي ديــوان المعرفــة ومتحــف دار   خــالل مــنلســكان المدينــة المنــورة وزوارهــا  واالجتماعيــة

 :منهاتم تحقيق عدة نجاحات  ٢٠١٢المدينة ومعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة ، وبنهاية العام 

  من شباب المدينة المنورة ٧١٣عدد المستفيدين من األنشطة المعرفية: بلغ.  
  زائر لمتحف دار المدينة ١٥.٠٠٠عدد.  
  فعالية ٢٢: واالجتماعيةنشطة المعرفية عدد األبلغ.  

ضمن مبادرة   ١٥المركز  في(أحد مشاريع رواد األعمال في المدينة) ” الدخيل للغاز“المساهمة في تصنيف 
  .ستثمارشركة سعودية نمواً التي تقام من قبل الهيئة العامة لال ١٠٠أسرع 

  م٢٠١٣سالمية للعام لفعاليات المدينة عاصمة للثقافة االفي اإلعداد المساهمة.  
  

  آليات حوكمة الشركةثامناً: 

  : سياسة توزيع األرباح : أ) حقوق المساهمين
ضمن حقوق المساهمين العامة التي كفلهـا النظـام األساسـي للشـركة بمـا فيهـا نشـر المعلومـات الالزمـة، فـإن           

يـتم توزيـع أربـاح الشـركة     حيـث   تتبع سياسة محددة في توزيع األربـاح، األساسي  هاعلى نظام الشركة وبناء على 
  الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي: 
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ــة (  .١ ــاح الصــافية لتكــوين االحتيــاطي النظــامي. ويجــوز للجمعيــة العامــة      %١٠يجنــب عشــرة بالمائ ) مــن األرب
  مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال. العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

ــاح الصــافية          .٢ ــة، بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينــة مــن األرب للجمعيــة العامــة العادي
 لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

 ) من رأس المال المدفوع. %٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل ( .٣
) من الباقي مكافأة لمجلـس اإلدارة بحيـث ال تتعـدى فـي جميـع األحـوال       %٥يخصص بعد ما تقدم نسبة ( .٤

الحدود القصوى المسـموح بهـا وفقـاً للقـرارات والتعليمـات الرسـمية الصـادرة مـن الجهـات المختصـة فـي            
 هذا الشأن. 

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.  .٥
  

وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس  ومهامه ين مجلس اإلدارةتكو ب)
	إدارتها

) ســنوات. ٣) عضــواً تعيــنهم الجمعيــة العامــة لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث (       ١١يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن (   
القــرار الــوزاري واســتثناء مــن ذلــك عــين المؤسســون أول مجلــس إدارة لمــدة خمــس ســنوات اعتبــاراً مــن تــاريخ    

  م بإعالن تأسيس الشركة. ٢٧/٧/٢٠١٠الصادر في 
  

تتركـز مهـام المجلــس الرئيسـية فــي     العامــة، للجمعيـة  المقـررة  االختصاصــات مراعـاة  مــعمهـام مجلـس اإلدارة:   
وضع التوجهات واألهداف اإلستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة واإلشراف عليهـا  

الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العالقة مع أصحاب المصـالح بمـا يخـدم    ماد الموازنات واعت
   مصالح الشركة ومستثمريها، إضافةً إلى عدد  من المهام األخرى التي تم ذكرها بالنظام األساسي للشركة.

  
"مدرجـة وغيـر    شركات المساهمةوفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وبيان بمؤهالتهم وال

  عضويتها:   يشغلونمدرجة" التي ال يزالون 
 تصنيف  اسم العضو م

 العضوية  
التي  يتولى  تعريف موجز بمؤهالت وخبرات العضو، والشركات المساهمة

  عضويتها بجانب عضويته في مجلس شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 

ســمو األميــر الــدكتور بنــدر بــن  .١
  @محمد آل سعودسلمان بن 

غيــــــــــــــــر
  تنفيذي

 العام دكتوراة في القانون:المؤهالت  
  :ًال يوجدالشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حاليا  

سمو األمير منصور بن عبد اهللا   .٢
  بن عبد العزيز آل سعود

غيــــــــــــــــر 
  تنفيذي

 بكالوريوس العلـوم السياسـية مـن جامعـة الملـك سـعود فـي عـام         :المؤهالت
  م٢٠٠٠

 ال يوجدمساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: الشركات ال  

معالي األستاذ إبراهيم بن عبد  .٣
  الدبلوم العالي للعلوم المالية والمحاسبية:المؤهالت   مستقل  العزيز العيسى

  :ًال يوجدالشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حاليا  

الــــــدكتور أحمــــــد بــــــن حســــــن    .٤
  العرجاني

غيــــــــــــــــر 
  تنفيذي

 فــي الهندســة وإدارة المشــاريع، جامعــة دنــدى، المملكــة      راةدكتــو:المــؤهالت
المتحدة، ماجستير الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة جورج واشنطن، الواليـات  

  المتحدة، بكالوريوس الهندسة المعمارية، جامعة الملك سعود.
  :ًال يوجدالشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حاليا  

ــد بـــ     .٥ ــن محمـ ــالح بـ ــتاذ صـ ن األسـ
  الدن

غيــــــــــــــــر 
  تنفيذي

 بكالوريوس إدارة أعمال، كليـة بورنمـوث الدوليـة، المملكـة المتحـدة      المؤهالت :
  م.١٩٧٦في عام 

      :ًــا ــولى عضــويتها حالي ــي يت ــاهمة الت ــركات المس شــركة مكــة لإلنشــاء   الش
  والتعمير.

المهنــــدس طــــاهر بــــن محمــــد   .٦
  باوزير

غيــــــــــــــــر 
  تنفيذي

 الوطنيـــة، ســـنغافورة فـــي العـــام  : ماجســـتير إدارة أعمـــال، الجامعـــةالمـــؤهالت
م وبكـــالوريوس الهندســـة المدنيـــة مـــن جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول       ١٩٩٩

  م.١٩٧٧والمعادن في عام 
 ال يوجدالمساهمة التي يتولى عضويتها حالياً:  الشركات  

غيــــــــــــــــر   عادل بن محمد الزيد األستاذ  .٧
  تنفيذي

 اليات المتحدة في : ماجستير محاسبة من جامعة أولد دومينيون، الوالمؤهالت
  م.٢٠٠٢عام 

     :ًــا ــويتها حاليـ ــولى عضـ ــي يتـ ــاهمة التـ ــركات المسـ ــة الشـ ــمنت العربيـ ، األسـ
  العقيق للتنمية العقارية
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 تصنيف  اسم العضو م
 العضوية  

التي  يتولى  تعريف موجز بمؤهالت وخبرات العضو، والشركات المساهمة
  عضويتها بجانب عضويته في مجلس شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 

ــدس  .٨ عـــادل بـــن عبـــد    المهنـ
  مستقل  المحسن المنديل

 ــؤهالت ــرول     المـ ــد للبتـ ــك فهـ ــة الملـ ــن جامعـ ــة مـ ــة مدنيـ ــالوريوس هندسـ : بكـ
  م.١٩٧٨والمعادن في عام 

 ال يوجد: التي يتولى عضويتها حالياً المساهمة الشركات  

الدكتورعبــــــد اهللا بــــــن محمــــــد   .٩
  مستقل  علي تلمساني

 شـــهادة الـــدكتوراة فـــي التخطـــيط الحضـــري واإلقليمـــي، جامعـــة      :المـــؤهالت
شـهادة الماجسـتير    .م١٩٨٩ عـام  فـي  المتحـدة  الواليات في بيركلي –كلفورنيا 

فـي الواليـات المتحـدة فـي     في التخطيط والتصميم العمراني، جامعة هارفـارد،  
  م. (شــملت دراســة اقتصــاديات التمنيــة فــي العــالم الثالــث بجامعــة  ١٩٨٥عــام 
MIT)هادة البكالوريوس في العمارة ، كلية الهندسة ، جامعـة الملـك عبـد    ). ش

  م١٩٨٢في عام   -العزيز 
  :ًال يوجد. الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حاليا  

غيــــــــــــــــر   محمد مناع د. عبد الرؤوف بن  .١٠
  تنفيذي

    دكتــوراة فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة واشــنطن، الواليــات المتحــدة
م وماجستير العلوم الهندسية من جامعة كاليفورنيـا  ١٩٨٢األمريكية في عام 

م وبكــالوريوس الهندســة ١٩٧٦بيركلــي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام  
ــة مــن جامعــة الملــك فهــد للب     تــرول والمعــادن بالمملكــة العربيــة    الميكانيكي

 م١٩٧٤السعودية في عام 
   :ًمجموعـة صـافوال، شـركة     الشركات المساهمة التي يتولى عضـويتها حاليـا

  المراعي، البنك السعودي لالستثمار، شركة هرفي للخدمات الغذائية.

ــان     .١١ ــن عثمــ ــي بــ ــدس علــ المهنــ
  مستقل  الزيد

 :ــؤهالت ــالوريوسالمـ ــة بكـ ــن جامعـــ  هندسـ ــة مـ ــرول   مدنيـ ــد للبتـ ــك فهـ ة الملـ
 م١٩٧٦في عام  والمعادن

      :ًالشـــركة العقاريـــة   الشـــركات المســـاهمة التـــي يتـــولى عضـــويتها حاليـــا
  .بنك البالد، شركة االستثمارات الرائدةالسعودية، شركة دار التمليك، 

  رئيس مجلس اإلدارة @
  سجل حضور اجتماعات المجلس ج)

لماً بأنه توجـد لجنـة تنفيذيـة بالشـركة منبثقـة      ع ) اجتماعات ،٧م عدد (٢٠١٢خالل العام عقد مجلس إدارة الشركة 
عن مجلس اإلدارة تساعد المجلس في أداء مهامه كما ويوضح الجدول أدناه سـجل حضـور أعضـاء مجلـس اإلدارة     

  الجتماعات المجلس خالل العام.

  تاريخ االجتماع            سم العضو       ا  م
٢١/٢/

٢٠١٢  
١٠/٣/

٢٠١٢  
١٨/٤/

٢٠١٢  
٢٤/٤/

٢٠١٢  
٢٥/٧/

٢٠١٢  
١١/٩/

٢٠١٢  
٤/١٠/

٢٠١٢  
  العدد 

سـمو األميـر الـدكتور بنـدر بـن سـلمان بـن محمــد .١
  آل سعود 

سـمو األميـر منصـور بـن عبـد اهللا بـن عبـد العزيــز .٢  أعضاء جدد بمجلس اإلدارة
  آل سعود

  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني .٣
  ٦     -       األستاذ صالح بن محمد بن الدن .٤
  ٧            هندس طاهر بن محمد باوزيرالم .٥
  ٧            عادل بن محمد الزيداألستاذ .٦
  ٤       - - -  عادل بن عبد المحسن المنديل المهندس  .٧
  ٦      -      الدكتورعبد اهللا بن محمد علي تلمساني .٨
  ٣  -   -   -      األستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى .٩
  ٥    -        الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع .١٠
  ٢    -     المهندس علي بن عثمان الزيد .١١

سـمو األميـر خالـد بـن عبـد اهللا بـن       م خـرج بموجبـه كـل مـن      ٢٠١٢مجلس اإلدارة في شهر فبراير  عضويةتم إجراء تعديل في 
وســعادة  ماجــد بــن عبــد اهللا القصــبي الــدكتورومعــالي  إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن الطاســان األســتاذومعــالي  عبــد العزيــز

م.  وتـم  ٢٠١٢اجتمـاع مجلـس اإلدارة األول خـالل عـام      والدكتور سـامي محسـن بـاروم مـن مجلـس اإلدارة وجمـيعهم لـم يحضـر        
 )٦اعـات للمجلـس مـن أصـل (    ) اجتم٥تعيين كالً من الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع عضواً بمجلـس اإلدارة والـذي حضـر (   

) اجتماعـات  ٦والـذي حضـر (   -رئيسـاً لمجلـس اإلدارة  والذي تم تعيينـه  -ومعالي األستاذ إياد بن أمين مدني عضواً اجتماعات، 
) ٣) خالل فترة عضويته ومعـالي األسـتاذ إبـراهيم بـن عبـد العزيـز العيسـى، عضـواً بمجلـس اإلدارة والـذي حضـر (           ٦من أًصل (
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.  كمـا تـم تعيـين المهنـدس علـي بـن عثمـان الزيـد ، عضـواً بمجلـس اإلدارة فـي            ) خـالل فتـرة عضـويته   ٦اجتماعات مـن أصـل (  
  .العام) اجتماعات خالل ٣حضر اجتماعين لمجلس اإلدارة من أصل ( وقد .) عضوا١١ً( م ليكمل عدد أعضاء المجلس١/٥/٢٠١٢

  
السـمو األميـر الـدكتور     بتعيـين كـل مـن صـاحب     م٢٠١٢في شهر ديسـمبر  تم كذلك إجراء تعديل في عضوية مجلس اإلدارة 

بندر بن سلمان بن محمد آل سـعود وصـاحب السـمو الملكـي األميـر منصـور بـن عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز وسـعادة الـدكتور              
أحمـد بــن حسـن العرجــاني أعضــاءً بمجلـس اإلدارة (ولــم ينعقـد اجتمــاع لمجلــس اإلدارة عقـب تعييــنهم فـي شــهر ديســمبر       

معـالي الـدكتور يوسـف    ن أمـين مـدني، رئـيس مجلـس اإلدارة والعضـوين      ألستاذ إياد بم) بموجب خروج كل من معالي ا٢٠١٢
  بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين من مجلس اإلدارة،  

  
  وفيما يلي بيان بعدد وتفاصيل االجتماعات التي حضرها األعضاء السابقون بالمجلس:

  اع تاريخ االجتم   سم العضو ا
 العدد   م٤/١٠/٢٠١٢  م١١/٩/٢٠١٢  م٢٥/٧/٢٠١٢  م٢٤/٤/٢٠١٢ م١٨/٤/٢٠١٢ م١٠/٣/٢٠١٢ م٢١/٢/٢٠١٢

  ٦            األستاذ إياد بن أمين مدني
الـــدكتور يوســـف بـــن أحمــــد    

  ٦  -           العثيمين

ــن   ــز بـ ــد العزيـ المهنـــدس عبـ
  ٧            عبد الرحمن الحصين

  ملحوظة:
للمصـادقة   الجمعية العامة للمسـاهمين فـي أول اجتمـاع قـادم لهـا      علىن األعضاء الجدد بمجلس اإلدارة تعيي عرض سيتم

 .وفقاً للنظام

	المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين د)

  .  ٢٠١٢لمالي عينية عن العام ا مزايا أي مكافآت مالية أو الحاليين والسابقين لم يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة
  

والمتضـمن   هـ٢٤/٥/١٤٣٣بتاريخ  /ع)٢٦٧/٣/٣٧٤٦٠رقم ( خطاب وزارة التجارة والصناعة تلقت الشركةكما تجدر اإلشارة إلى أن 
المالحظـة   كـذلك  والمتضـمن  م٢٠١١مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة نظـراً لعـدم تحقيـق أربـاح خـالل العـام       بعدم صرف  التوجيه

وقـد   بالريـال السـعودي ولـيس بـآالف الريـاالت،      لتكـون  المبالغ بالقوائم الماليـة المنشـورة بالصـحف    بالخطأ الوارد في تصنيف
 .تم التنويه بذلك خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

  لجان مجلس اإلدارة  هـ)
) لجــان تــم تشــكيل عضــويتها مــن قبــل أعضــاء     ٣للشــركة لجــان فرعيــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وعــددها (    

جلــس وأعضــاء خــارجيين وتنفيــذيين مــن ذوي الخبــرات والتخصصــات وقــد ورد ذكرهــا وأهــدافها ومهامهــا     الم
واإلطار العام لعملها بالنظام األساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة مـن قبـل مجلـس    

  تحدد صالحياتها وإجرءات عملها وهي كما يلي: والجمعية العامة للمساهمين اإلدارة 
  

 لجنة المراجعة وإدارة المخاطر) ١-هـ

ون الماليـــة ئبالشـــ ين) أعضـــاء جمـــيعهم غيـــر تنفيـــذيين ومـــن بيـــنهم مختصـــ٤تتكـــون لجنـــة المراجعـــة مـــن (
، تقـوم اللجنـة بـدور أسـاس وهـام فـي مسـاعدة        ت) اجتماعا٧م عدد (٢٠١٢والمحاسبية. عقدت اللجنة خالل العام 

باإلشــراف والتنســيق علــى عمليــات  ٢٠١٢. وقــد قامــت اللجنــة خــالل عــام مجلــس اإلدارة للوفــاء بواجباتــه النظاميــة
المراجعة الداخلية والخارجيـة للشـركة وذلـك بهـدف التحقـق مـن مـدى فاعليـة وكفـاءة أنظمـة وإجـراءات الرقابـة             

  الداخلية. 
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  فيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص ألبرز مهامها:

 م

  اسم العضو    

عدد   تاريخ االجتماعات المنصب
االجتماعات 
المنعقدة 
خالل فترة 

عضوية 
  العضو

  مرات 
/١٤/١  الحضور

 م٢٠١٢
١٩/٢/

م٢٠١٢
١٧/٣/

 م٢٠١٢
١٦/٤/

 م٢٠١٢
٩/٦/٢٠١٢
 م

١٦/٧/
 م ٢٠١٢

١٥/١٠/
 م٢٠١٢

معـــالي األســـتاذ إبـــراهيم   .١
 بن عبد العزيز العيسى

 رئيس اللجنة
      ٥  ٥ 

األسـتاذ عـادل بـن    سعادة  .٢
 محمد الزيد

 عضو اللجنة
(الرئيس 
السابق)

       ٧  ٧ 

ــن    .٣ ــز بـ ــد العزيـ ــتاذ عبـ األسـ
 إبراهيم العيسى

عضو اللجنة
 -     - ٥  ٧ 

ــدر بــن عبــد اهللا    .٤ األســتاذ ب
 العيسى

 عضو اللجنة
  -  ٢  ٣ 

   .م٢٠١٢ى لعضوية اللجنة في شهر فبراير انضم معالي األستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيس
  م.٢٠١٢ أبريلشهر نهاية انضم األستاذ بدر بن عبد اهللا العيسى لعضوية اللجنة في 

  ) خالل فترة عضويته باللجنة.٣ت من مجموع (ا) اجتماع٣حضر عدد ( -عضو اللجنة السابق-المهندس طاهر بن محمد باوزير 
  .باللجنة خالل فترة عضويته) ٢(من عدد  ينحضر اجتماع -ضو اللجنة السابقع- األستاذ ناصر بن عبد اهللا العوفي

  
  ملخص ألبرز  مهام اللجنة

اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال        
تقريـــر مكتـــوب عـــن رأيهـــا والمهمـــات التـــي حـــددها لهـــا مجلـــس اإلدارة،دراســـة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة ووضـــع  

وتوصياتها في شأنه، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة 
متابعــة أعمــال  ،فيهــا، والتوصــية لمجلــس اإلدارة بتعيــين المحاســبين القــانونيين وفصــلهم وتحديــد أتعــابهم  

لية الربـع سـنوية والختاميـة قبـل عرضـها علـى مجلـس اإلدارة وإبـداء         المحاسبين القانونيين، دراسة القوائم الما
الــرأي والتوصــية فــي شــأنها. دراســة خطــة المراجعــة مــع المحاســب القــانوني وملحوظاتــه علــى القــوائم الماليــة     

  باإلضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس اإلدارة.
.  بينمـا تقاضـى عضـو اللجنـة السـابق األسـتاذ       ٢٠١٢آت أو بدالت عن العام المـالي  لم يتقاض أعضاء اللجنة الحاليين أي مكاف

  .حضور وتذاكر سفر تبدالمكافأة عبارة عن   ٣٧.٣٥٥العوفي مبلغ   بن عبد اهللا ناصر
  

 لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة) ٢-هـ

اجتماعين ، وقد عقدت اللجنة )يينغير تنفيذ(دارة اإلأعضاء مجلس  من ) أعضاء جمعيهم٤تتكون اللجنة من (
وملخص ألبرز م) ١١/١٢/٢٠١٢(كما في  وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنةخالل العام:  

  مهامها:

  المنصب  اسم العضو  م 
ــ  تاريخ االجتماع رات مــــــــــــــــــ

  م٦/٨/٢٠١٢ م٢١/٢/٢٠١٢  الحضور
المهنــــدس عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الــــرحمن  .١

  الحصين
  ٢      رئيس اللجنة

  ١  -   عضو  المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل  .٢
  ٢    عضو الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين  .٣
ــو@الدكتور سامي بن محسن باروم  .٤ ــة عضــ اللجنــ

(السابق)
-  -  -  

      م  ٢١/٢/٢٠١٢عضو اللجنة حتى تاريخ @ 
  ملخص ألبرز مهام اللجنة

بالترشيح لعضوية المجلـس وفقـاً للسياسـات والمعـايير المعتمـدة، المراجعـة السـنوية        التوصية لمجلس اإلدارة 
لإلحتياجات المطلوبـة والمهـارات المناسـبة لعضـوية مجلـس اإلدارة، التأكـد مـن عـدم ترشـيح أي شـخص سـبقت            

ل سـنوي  إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، تحديد جوانب الضعف والقوة فـي المجلـس ولجانـه، التأكـد بشـك     
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من استقاللية األعضاء المستقلين وحاالت تعـارض المصـالح ألعضـاء المجلـس، متابعـة اسـتيفاء متطلبـات الئحـة         
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافـآت  

  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وربطها باألداء.
  . ٢٠١٢المالية م توزيع مكافآت أو بدل حضور ألعضاء اللجنة عن السنة @ لم يت  

  
  لتصبح من أربعة أعضاء كما يلي: والحوكمة م إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات١٩/١/٢٠١٣بتاريخ  المجلسقرر 

  المنصب  اسم العضو  م

  رئيس اللجنة  سمو األمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود.١

  عضو  ادل بن عبد المحسن المنديلالمهندس ع.٢

  عضو  المهندس طاهر بن محمد باوزير.٣

  عضو   األستاذ هاني بن علي الغامدي (من غير أعضاء المجلس) .٤

  ويصبح بذلك تشكيل اللجنة من أربعة أعضاء (ثالثة من المجلس) وعضو رابع من خارج المجلس.
  

 اللجنة التنفيذية) ٣-هـ

) مـن غيـر أعضـاء مجلـس اإلدارة     ١) منهم أعضاء بمجلس اإلدارة و(٦غير تنفيذيين () أعضاء ٧تتكون اللجنة من (
فـي إدارة الشـركات والمشـاريع واتخـاذ القـرارات      متميزة إدارية وقيادية وجميعهم ذوو خبرات وموظفي الشركة 

ضــور وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء اللجنــة وســجل ح    .م٢٠١٢العــام ) اجتماعــات خــالل  ٤وقــد عقــدت اللجنــة عــدد (  
  وملخص ألبرز مهامها:(@)  اجتماعات اللجنة

  المنصب  اسم العضو  م

  عدد  تاريخ االجتماع
االجتماعات 

المنعقدة خالل 
فترة عضوية 

  العضو

  مرات
٧/٢/٢٠١٢  الحضور

  م
٦/٨/٢٠١٢

  م
٩/١٠/٢٠١٢

  م
٢٥/١١/

  م٢٠١٢

١.  
المهنــدس عبــد العزيــز بــن عبــد

   الرحمن الحصين
ــيس رئــــــــــــــــ

  ٢  ٤  -  -      اللجنة 

  ٤  ٤       عضو األستاذ صالح بن محمد بن الدن .٢
  ٤  ٤          عضواً   عادل بن محمد الزيد األستاذ  .٣

ــد  .٤ ــن محمــ ــاهر بــ ــدس طــ المهنــ
  باوزير

  ٣  ٤    -      عضواً

الــــــدكتور أحمــــــد بــــــن حســــــن  .٥
  العرجاني

  ٢  ٤    -  -    اًعضو

الـدكتور عبــد الـرؤوف بــن محمــد .٦
  مناع

 عضو جديد
      -  ٢  ٣  

ــد .٧ ــادل بــــــن عبــــ المهنــــــدس عــــ
  المحسن المنديل

 عضو جديد
      ٢  ٢  

  

   م.  ١١/١٢/٢٠١٢كما في تشكيل اللجنة حتى  (@)
  

  جنة :ملخص ألبرز مهام اللّ
ومتابعـة عمليـات    مجلس اإلدارة في القيام باألعمال والمهام التـي يكلفهـا بهـا مـن أجـل ضـمان سـير       اللجنة تساعد 
وضع الخطط واألهداف اإلستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من إدارة ومن ذلك المشاركة في  الشركة

الشركة لمثل هذه الخطط مثل مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنـة التقديريـة ووضـع التوصـيات بخصوصـها      
زمــة لتســيير أعمــال العتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة واإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــط الماليــة، واإلداريــة، والفنيــة، الال   

ومشاريع الشركة بصفة دورية ومراجعة الدراسات والعقود واألعمال واالستثمارات الرأسـمالية وغيـر الرأسـمالية التـي     
وتكــون للجنــة   تــتم لمصــلحة الشــركة، والموافقــة عليهــا، واعتمادهــا فــي حــدود الميزانيــة والصــالحية المعتمــدة           

أو األخــرى التــي يمنحهــا لهــا مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار أو توجيــه   هــا الئحتاالختصاصــات والصــالحيات المضــمنة فــي  
  ويحق للمجلس تعديل هذه الصالحيات بما يخدم أغراض الشركة.يصدر في حينه. 

  
  ٢٠١٢العام المالي لم يتم توزيع مكافآت أو بدل حضور ألعضاء اللجنة عن .  
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  ذية لتصبح من ستة أعضاء كما يلي:م إعادة تشكيل اللجنة التنفي١٩/١/٢٠١٣قرر المجلس بتاريخ 

  المنصب  اسم العضو  م

  رئيس اللجنة  سمو األمير منصور بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود  .١
 عضو الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٢
  عضواً   عادل بن محمد الزيد األستاذ  .٣
  عضواً  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٤
  اًعضو  بن عثمان الزيد المهندس علي  .٥
  عضواً  (من غير أعضاء مجلس اإلدارة)األستاذ مطشر بن طراد المرشد  .٦

	الفريق التنفيذي بالشركةو) 

  يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ االستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية بالشركة:
 المؤهالت المنصب االسم م

ــرئيس التنفيــــذي لمساني ت حمدمم. طارق  .١ الــ
للشركة 

م.  ١٩٧٨ بكــالوريوس هندســة صــناعية مــن جامعــة البتــرول والمعــادن عــام     
 م.١٩٨٠دبلوم اإلدارة التنفيذية، جامعة ثيندربيرد، الواليات المتحدة عام 

ــرئيس مروان محمد نور الدين فهمي د.  .٢ ــب الـــــــــ نائـــــــــ
للمشاريع

ــاء    ــي إدارة اإلنشـ ــدكتوراة فـ ــهادة الـ ــدا     تاشـ ــة فلوريـ ــن جامعـ ــة مـ والهندسـ
.م١٩٩٥بالواليات المتحدة األمريكية

، جامعــة الملــك ســعود فــي عــام   مــع مرتبــة الشــرف  بكــالوريوس إدارة ماليــة المدير المالي ماجد ضياء الدين كريمأ.  .٣
 ) لمجموعة صافوال.CFO(مديراً مالياً  في السابق ، وعملم١٩٩٣

٤.
 الد عبد القادر طاشأ. خ

ــرئيسنائـــــــــــب الـــــــــ
ــات  للمبيعـــــــــــــــــــــــــــــ

والتسويق

بكالوريوس إدارة نظـم المعلومـات، جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن        
 م.١٩٩٩في 

ــرئيس بسام محمد الوريثأ..٥ ــب الـــــــــ نائـــــــــ
 لتطوير األعمال

ــة مــن جامعــة جــورج واشــنطن       م. ماجســتير ١٩٨٤ماجســتير هندســة مدني
مدنية جامعـة جـورج    م. بكالوريوس هندسة١٩٩٠إدارة أعمال ، جامعة إنديانا 

 م.١٩٨١واشنطن 
دكتــوراة فــي العلــوم الحضــرية واإلقليميــة مــن جامعــة تكســاس فــي عــام         مدير المعرفة الدكتور عمرو عبد الرحمن طيبة .٦

م . ١٩٩٦م، ماجســتير عمــارة البيئــة مــن جامعــة نــورث كارولينــا فــي عــام     ٢٠٠١
وريوس م بكــال٢٠٠٢ماجســتير إدارة مشــاريع مــن جامعــة تكســاس فــي عــام    

  م. ١٩٩٢تصاميم البيئة من جامعة الملك عبد العزيز في عام 
  :م٢٠١٢أعضاء مجلس اإلدارة وتغيرها خالل عام بمصلحة بيان ز) 

:م٢٠١٢وتغيرها خالل عام الحاليين أعضاء مجلس اإلدارة ) مصلحة ١-ز  

  . %١.٧ تقارب لدى  األستاذ صالح بن الدن أسهم مملوكة بطريقة غير مباشرة في شركة مدينة المعرفة االقتصادية@ 

 اسم العضو م
عدد األسهم
في بداية 

/ العام
العضوية

عدد األسهم 
  في نهاية 

 م٢٠١٢

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
 العام

األرباح النقدية 
الموزعة عن عام 

  م٢٠١٢

ملكية األقرباء من 
الدرجة األولى 

 وتغيرها

ســمو األميــر الــدكتور بنــدر بــن ســلمان بــن.١
 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  محمد آل سعود 

ســمو األميــر منصــور بــن عبــد اهللا بــن عبــد.٢
 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  العزيز آل سعود

 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  ن حسن العرجانيالدكتور أحمد ب.٣

 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  األستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى.٤

 ٠ ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠٠  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع.٥

 ٠ ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠٠  @األستاذ صالح بن محمد بن الدن.٦

 ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  المهندس طاهر بن محمد باوزير.٧

 ٠ ٠ )٢١٥.٥٠٠(٢١٥.٥٠٠٠  عادل بن محمد الزيداألستاذ.٨

 ٠ ٠ ١.٠٠٠١٠.٠٠٠٠  عادل بن عبد المحسن المنديلالمهندس.٩

 ٠ ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠٠  الدكتورعبد اهللا بن محمد علي تلمساني.١٠

 ٠ ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠٠  المهندس علي بن عثمان الزيد.١١
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بصــرف أربـــاح   ، حيــث أن الشـــركة لــم تقـــم  لــم يـــتم اســتالم أي أربـــاح عــن األســـهم المملوكــة ألعضـــاء المجلــس أو أقربـــائهم     
كما ال توجد مصالح أخرى ألعضاء المجلس مباشرة أو غيـر مباشـرة عـدا مـا ذكـر فـي الجـدول          .م٢٠١٢لمساهميها خالل العام 

 ة التي تضمنها هذا التقرير.  أطراف ذات عالق أعاله والمعامالت مع
  
  :م٢٠١٢وتغيرها خالل عام السابقين أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة ) ٢-ز

  

  
  
  

  :م٢٠١٢وتغيرها خالل عام بمصلحة كبار التنفيذيين بيان ح) 

عدد األسهم  اسم التنفيذي م
 في بداية العام

عدد األسهم 
  هاية عامفي ن

 م٢٠١٢

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
 العام

األرباح النقدية 
الموزعة عن عام 

  م٢٠١٢

ملكية األقرباء 
من الدرجة 

 األولى وتغيرها

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  طارق محمد تلمساني.١

 ٠  ٠ ٠٠  ٠ ماجد ضياء الدين كريم.٢
 ٠  ٠ )٣٠.٠٠٠(٣٠.٠٠٠٠ د. مروان محمد فهمي.٣
 ٠  ٠ ٠٠٠ محمد الوريثبسام .٤
 ٠  ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠٠ الد عبد القادر طاشأ. خ.٥
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  د. عمرو عبد الرحمن طيبة.٦

، حيث أن الشركة لم تقم بصـرف أربـاح لمسـاهميها    أو أقربائهم لكبار التنفيذيين@ لم يتم استالم أي أرباح عن األسهم المملوكة 
أطـراف   ول أعاله والمعامالت مـع اعدا ما ذكر في الجد و غير مباشرة لهممباشرة أكما ال توجد مصالح أخرى   خالل السنة الطويلة.

  ذات عالقة التي تضمنها هذا التقرير.  

  ٢٠١٢مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ط) 
  ) أعضاء٥ددهم (عتفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين و
  والرئيس التنفيذي من ضمنهم المدير المالي للشركة

  البيان

 الرواتب - ٥.٩٤٠.٠٠٠
  البدالت - ٢.١٩٩.٠٠٠

@ المكافآت الدورية والسنوية - -
  المجموع   ٨.١٣٩.٠٠٠

ريـال عـن    ١.٨٢٥.٠٠٠ألي مـن التنفيـذيين حتـى تـاريخ التقريـر، بينمـا قامـت الشـركة بـدفع مبلـغ            ٢٠١٢@ لم يتم دفع مكافآت عـن العـام المـالي    
 .٢٠١١ السنة المالية الطويلة

عدد األسهم  اسم العضو م
 في بداية العام

عدد األسهم
حتى تاريخ 

انتهاء 
العضوية

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
 الفترة

األرباح النقدية 
الموزعة عن عام 

  م٢٠١٢

من ملكية األقرباء 
الدرجة األولى 

 وتغيرها
ســمو األميــر خالــد بــن عبــد اهللا بــن-

 ٠  ٠ ٠ ٠  .  عبد العزيز
إبــراهيم بــن عبــد الــرحمناألســتاذ-

 ٠ ٠  ٠  ١.٠٠٠  ١.٠٠٠  الطاسان

 ٠ ٠ ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠ الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين-
ــز بــــن عبــــد  - المهنــــدس عبــــد العزيــ

 ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠  الرحمن الحصين
 ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ١.٣٥٨.٤٩٨١.٣٥٨.٤٩٨٠ ماجد بن عبد اهللا القصبيلدكتورا-
 ٠ ٠ ١.٠٠٠١.٠٠٠٠  د. سامي محسن باروم-
-

 ٠ ٠ ٠ ١.٠٠٠  .  األستاذ إياد بن أمين مدني
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  معامالت مع أطراف ذوي عالقةي) 
مـع أطـراف ذات عالقـة والتـي يوصـي المجلـس بالمصـادقة عليهـا وتجديـدها للعـام            لمعـامالت لفيما يلـي ملخـص   

  : م (وفقاً لما تقتضيه كل حالة)٢٠١٣المالي 
  المعاملة  العالقة  اسم الطرف ذي العالقة  م.

شركة مكارم المعرفة للضيافة   -١
  المحدودة

ة في ملكية مباشر
 %٥٠الشركة بنسبة 

وعضوية بمجلس 
  المديرين

على اتفاقية بيع أرض مساحتها وقعت الشركة 
متر مربع بقيمة اثنان وخمسون مليونا  ١٠.٥٠٠

شركة ل) ٥٢.٥٠٠.٠٠٠وخمسمائة ألف ريال سعودي (
مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي أسست 
بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم 

وأجنحة فندقية ومكاتب ومحالت تجارية فندق 
ضمن نطاق مدينة  وقاعات متعددة االستخدام

  المعرفة االقتصادية.
األستاذ عادل محمد   للتنمية العقاريةشركة العقيق   -٢

الزيد يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي 

لشركة العقيق  
ومنصب عضو 

شركة بمجلس إدارة 
مدينة المعرفة 

  االقتصادية

لمعرفة اإلقتصادية على مذكرة وقعت مدينة ا
تفاهم مع إثنتين من الشركات التابعة لشركة 
طيبة القابضة (أحد المساهمين المؤسسين) 
لتكوين شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

مليون ريال سعودي. ستقوم هذه الشركة  ٣٠٠قدره 
بشراء قطعة أرض من شركة مدينة المعرفة 

و تطوير وتشغيل اإلقتصادية. الهدف من الشركة ه
ي إستثمار في هذه الشركة أوإدارة الفنادق. لم يتم 

  حتى نهاية السنة.

  ونتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية أعمال المراجعة الخارجية والداخليةك) 
، والذي ٢٠١٢للعام المالي  حسابات الشركة ربع السنوية والختاميةلكمراجع  السبتي وبانقاتم تعيين السادة 

للمساهمين.  كما قامت لجنة المراجعة بمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية  العامةوافقت عليه الجمعية 
م والتأكد من سالمة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات ٣١/١٢/٢٠١٢والختامية للعام المالي المنتهي في 

  .لمجلس اإلدارة في هذا الخصوص المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها  وفقاً للمعايير المحاسبية
  

تهدف علميات المراجعة الداخلية إلى التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتم من خالل إدارة 
المراجعة الداخلية بالشركة بإشراف ومتابعة لجنة المراجعة، وذلك بهدف حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة 

يقوم برفع للشركة والذي ريقة دورية ومستمرة من خالل المراجع الداخلي فاعلة لمخاطر العمل، التي تتم بط
وفقاً ألنظمة الرقابة الداخلية وآليات مراجعتها  تقارير دورية للجنة المراجعة عن أداء أقسام الشركة المختلفة

اخلية وقد أظهرت نتائج الفحص أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الدوالتأكد من فاعليتها، 
أهداف بما يتماشى مع هذه األنظمة وتطويرها وديث . كما أن الشركة تعمل بصورة مستمرة لتحوسالمتها

     التدابير الالزمة حيال ذلك.الشركة وخططها المستقبلية، حيث تقوم لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة باتخاذ 
  

  المحاسب القانونيل) 
ــاريخ لشــركة الا العامــة لمســاهمي وافقــت الجمعيــة   تعيــين م علــى ١٨/٤/٢٠١١هـــ الموافــق  ٥/١٤٣٣/ ٢٦ منعقــدة بت

  ولمدة عام واحد. ٢٠١٢للعام المالي  كمحاسب قانوني ألعمال الشركة) RSMالسبتي وبانقا (السادة 
ــدير  ــذكرالجـ ــابق ل  بالـ ــع السـ ــة  أن المراجـ ــنوية والختاميـ ــع السـ ــركة ربـ ــابات الشـ ــي    حسـ ــي فـ ــالي المنتهـ ــام المـ للعـ

ــاد م٣١/١٢/٢٠١١ ــر هـــاوس كـــووبرز  PWCة (السـ ــة     )بـــرايس ووتـ ــام واحـــد مـــن قبـــل الجمعيـ ــه لمـــدة عـ ــد تـــم تعيينـ قـ
  .م٢٩/٦/٢٠١٠هـ الموافق ١٧/٧/١٤٣١تاريخ التأسيسية للشركة المنعقدة ب

  ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.ل) -١
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  م٢٠١٢للعام  ئج تطبيق قائمة الحوكمةإقرارات مجلس اإلدارة وفقاً ألنظمة هيئة السوق المالية ونتام) 
يــود مجلــس إدارة الشــركة  اإلشــارة إلــى أن الشــركة قــد  قامــت فــي هــذا التقريــر باإلفصــاح عــن المتطلبــات التــي        

، إال أن هناك بعـض  الصادرة من هيئة السوق المالية تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من الئحة حوكمة الشركات
القـرارات  اقاً من مبدأ اإللتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم اإللتـزام، فيمـا يلـي    البنود ال تنطبق عليها وإنطال

المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمـة فـي هـذا الخصـوص والبنـود التـي لـم يـتم تطبيقهـا مـن قبـل الشـركة وأسـباب              
  عدم التطبيق: 

  رقم المادة م
  المادة  أو الفقرة

البنود التي لم 
يتم التوافق 

  معها
  م التطبيق أو االلتزامأسباب عد

 الثالثة -١
والفقرة (أ) من المادة 

 الرابعة

الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة
  حقوقهم وحصولهم على المعلومات

-    

من المادة  (ب)الفقرة -٢
  الرابعة

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم
  وحصولهم على المعلومات

-    

قة باجتماع الجمعيةحقوق المساهمين المتعل  الخامسة -٣
  العامة

-   

بالنسبة للتصويت التراكمي، فإن   ١- ب حقوق التصويت  السادسة -٤
المجلس الحالي مجلس تأسيسي مدته 

سنوات. سيتم قبل انقضاء مدته إقرار  ٥
التصويت.  طريقة  

   - حقوق المساهمين في أرباح األسهم  السابعة -٥
  - ة باإلفصاحالسياسات واإلجراءات المتعلق الثامنة -٦
  - اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة  التاسعة -٧
  - الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  العاشرة -٨
  - مسؤوليات مجلس اإلدارة  الحادية عشرة -٩
  - تكوين مجلس اإلدارة  الثانية عشرة -١٠
  - لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها  الثالثة عشر -١١

  - جنة المراجعةل  الرابعة عشر -١٢
   - لجنة الترشيحات والمكافآت  الخامسة عشر -١٣
  - اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال  السادسة عشر -١٤
  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم  السابعة عشر -١٥
  - تعارض المصالح في مجلس اإلدارة  الثامنة عشر -١٦

  مجلس اإلدارةإقرارات ) ١-م
 أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية. بالشركةالرقابة الداخلية نظام  .١

 ال توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. .٢
تم إعداد سجالت الشركة بالشكل الصحيح، وأنه ال توجد أي اختالفات عن معـايير المحاسـبة الصـادرة عـن      .٣

د أي مالحظــات جوهريــة مــن المحاســب القــانوني الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين، كمــا ال توجــ 
، ويلتـزم مجلـس اإلدارة بتزويـد هيئـة السـوق الماليـة       م٢٠١٢على القوائم الماليـة للشـركة للسـنة الماليـة      

بــأي معلومــات إضــافية تطلبهــا فــي أي وقــت فــي حالــة إبــداء المراجــع ألي تحفظــات حــول القــوائم الماليــة     
 السنوية. 

. )RSMم باستبدال المحاسب القانوني للشركة السـبتي وبانقـا (  ٢٠١٢ عام الماليخالل ال تتم التوصيةلم  .٤
لمراجعــة حســابات  تعيينــه تــمقــد ) PWCللشــركة الســادة شــركة (الســابق  المحاســب القــانوني كمــا أن 
لشـركة  من قبل الجمعية التأسيسية لم ولمدة عام واحد، ٣١/١١/٢٠١١للسنة المالية المنتهية في  الشركة

 م.٢٩/٦/٢٠١٠عقدت في التي ان
مجلس حصة في رأسمال الشركات التابعة، ولم تقـم الشـركة بـإبرام أي أعمـال أو     الال يملك أي من أعضاء  .٥

عقــود فيهــا مصــلحة جوهريــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيــذيين بمــا فــيهم الــرئيس التنفيــذي أو 
ح عنه  فيما يتعلق بمعـامالت الشـركة مـع    المدير المالي، أو ألي شخص ذي عالقة بهم، سوى ما تم اإلفصا

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعاله.
لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحـد   .٦

  منهم مع الغير. 
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 للموظفين.  ال تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك األسهم .٧
 ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل ألسهم. .٨
أو أعضـاء مجلـس   لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو المـوظفين   .٩

 بالشركة تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.اإلدارة 
اء أو قيد احتياطي مفروض على الشـركة مـن هيئـة السـوق الماليـة أو مـن       لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جز .١٠

 أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 أو للمسـاهمين  سـواء  –ليس لدى الشركة أسـهم امتيـاز أو أسـهم تتمتـع بأولويـة خاصـة فـي التصـويت          .١١

عاديـة متسـاوية القيمـة    وأن كـل أسـهم الشـركة عبـارة عـن أسـهم        - الموظفين أو اإلدارة مجلس أعضاء
 االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام. 

 ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لصالح موظفي الشركة أو عقود أبرمت لصالحهم. .١٢
د تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقـوم بقيـ   .١٣

مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط 
 .الربط فيها يتم التي الفترة في –إن وجدت  -النهائي للزكاة

الـرئيس التنفيـذي للشـركة فـي بدايـة       انضـمام بخـالف   جد تغييرات جوهرية في هيكل إدارة الشركةال تو .١٤
 .العام

ــم يــتم إســت  .١٥ إلنعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة     الم طلــب مــن المحاســب القــانوني للشــركة   ل
 المنتهية.

نعقـاد الجمعيـة العامـة خـالل     المن رأس المال  %٥لم يتم استالم طلب من مساهمين يملكون أكثر من  .١٦
 السنة المالية المنتهية.

 .لحقه في التصويتأي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم الشركة لم تضع  .١٧
دارة اإلمصلحة في فئـة األسـهم ذات األحقيـة فـي التصـويت تعـود ألشـخاص (عـدا أعضـاء مجلـس           ال توجد  .١٨

المـادة ثالثـين مـن     بتلـك الحقـوق بموجـب    الشـركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهـم القصـر) أبلغـوا    
 .لمالية األخيرةقواعد التسجيل واإلدارج أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة ا

ــار أو مــذكرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق         ال يوجــد  .١٩ ــى أســهم، وأي حقــوق خي ــل إل ــة للتحوي ــن قابل أي أدوات دي
 مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية.

حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، أو حقــوق خيــار، أو      ال يوجــد أي  .٢٠
 تها أو منحتها الشركة.تاب، أو حقوق مشابهة أصدرمذكرات حق اكت

ألي أدوات دين قابلة لالسـترداد، وقيمـة األوراق الماليـة     الشركةاسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب ال يوجد  .٢١
 .المتبقية

(ســواء كانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أو غيــر ذلــك) خــالل العــام   علــى الشــركةعــدم وجــود أي قــروض   .٢٢
 .م٢٠١٢وعليه ال توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً ألي قروض خالل العام المالي ، ٢٠١٢المالي 
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 شكر وتقدير
يســر مجلــس إدارة شــركة مدينــة المعرفــة اإلقتصــادية أن ينتهــز هــذه الفرصــة ليتقــدم لمقــام خــادم الحــرمين             

ه من جهـد حثيـث لتحقيـق    بخالص الشكر والتقدير لما يقدمون -يحفظهما اهللا  -الشريفين وولي عهده األمين 
رفاهية وأمن هذا الـوطن. كمـا يتقـدم المجلـس بخـالص شـكره وتقـديره إلـى حكومـة خـادم الحـرمين الشـريفين             

ــة       ــاهمة العامـ ــركات المسـ ــتمرة لشـ ــا المسـ ــا ورعايتهـ ــى دعمهـ ــيدة علـ ــدن    و الرشـ ــاص والمـ ــاع الخـ ــركات القطـ شـ
عمهـم. وينتهـز المجلـس هـذه المناسـبة      كما يشكر المجلس جميع عمـالء الشـركة علـى ثقـتهم ود     االقتصادية.

ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعـين اهللا عـز وجـل أن يتـوج     
هذه الثقة والدعم بمزيد من التطـور واالزدهـار للشـركة. كمـا يقـدم المجلـس الشـكر إلدارة الشـركة ومنسـوبيها          

م. كما يتطلع مجلس اإلدارة إلى مزيـد مـن اإلنجـازات    ٢٠١٢ل العام المالي لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خال
  م.                            ٢٠١٣خالل العام 

  
  واهللا ولي التوفيق ،،،

  
  قتصاديةجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االم

  م٢٠١٢فبراير 
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  تقرير مراجعي الحسابات
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  أرقام التواصل

  قتصاديةشركة مدينة المعرفة اال
  )٥الدور الثاني، مبنى رقم (

  مركز سالمة، طريق األمير سلطان
  ٢١٤٤٢جدة  ٦٣٦٠ص. ب 

  المملكة العربية السعودية
  

  ٠٠٩٦٦ ٢ ٦١٦ ٥٥٧٧هاتف: 
  ٠٠٩٦٦ ٢ ٦١٦ ٨٨٥٥فاكس: 

  
 contactus@madinahkec.comبريد إلكتروني: 

  www.madinahkec.comوني: موقع إلكتر
 


