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   كلمة وافتتاحية مجلس ا�دارةكلمة وافتتاحية مجلس ا�دارةكلمة وافتتاحية مجلس ا�دارةكلمة وافتتاحية مجلس ا�دارة

  
  

 بسم اr الرحمن الرحيم 

  والصالة والسالم على أفضل خلق اr سيدنا محمد بن عبد اr وعلى آله وصحبه أجمعين.
  
  

         الموقرينالموقرينالموقرينالموقرين                                  السادة مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصاديةالسادة مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصاديةالسادة مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصاديةالسادة مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية
  
  

  السالم عليكم ورحمة اr وبركاته،
  

يقدم لمســاهمي الشــركة الكرام تقريره الســنوي يســر مجلس إدارة شــركة مدينة المعرفة االقتصــادية أن 
الذي يتضمن نتائج أعمال الشركة والتحليالت المالية والحسابات الختامية المدققة للشركة  ٢٠١٦للعام المالي 

 .م٣١/١٢/٢٠١٦وا�يضاحات المصاحبة لها با�ضافة إلى تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 
 

رير كذلك على ا�فصـــاحات المتعلقة بمجلس ا�دارة ولجانه وكبار التنفيذيين والمعامالت مع ويحتوي التق 
ا8طراف ذات العالقة، با�ضــــافة إلى إقرارات المجلس ونتائج توافق الشـــركة مع الئحة حوكمة الشـــركات 

  الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة.
  

ودعمهم والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهم  مجلس أن يتقدموا بخالص الشكرالويسر أعضاء 
المرجوة من شركة مدينة المعرفة االقتصادية،  وا8هدافتطلعات التحقيق ل للمجلس والعمل مع المجلس

  خدمة مدينة الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.العون والتوفيق في سائلين اr عز وجل 
  

  واr الموفق،،،
  

  شركة مدينة المعرفة االقتصاديةمجلس إدارة 
   م٢٠١٧ مارس
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   أوالً: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع المشروعأوالً: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع المشروعأوالً: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع المشروعأوالً: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع المشروع
  

  وموقع المشروع أ) تأسيس الشركة ونشاطها
 

        :) تأسيس الشركة) تأسيس الشركة) تأسيس الشركة) تأسيس الشركة١١١١    ----أأأأ
دشـــن خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبداr بن عبدالعزيز آل ســـعود، طيب اr ثراه، مدينة المعرفة 

كواحدة من مشاريع المدن االقتصادية التي تهدف لتعزيز برامج التنوع بمنطقة المدينة المنورة االقتصادية 
االقتصـــادي للمملكة العربية الســـعودية.  وقد تأســـســـت شـــركة مدينة المعرفة االقتصـــادية كشـــركة 

ــــ الموافق ١٥/٨/١٤٣١/ق بتاريخ ٢٥٦مساهمة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم  م،  ٢٧/٧/٢٠١٠هـ
  رياالت.      ١٠سهم& قيمة السهم  ٣٣٩٬٣٠٠٬٠٠٠مقسمة إلى عدد  ٣٬٣٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠ويبلغ رأسمال الشركة  

        
حدود الحرم وداخل النطاق العمراني  نة المعرفة االقتصــــادية بموقعها ا�ســـتراتيجى داخل  مدي تتميز 

جانبي الطريق الرئيس الرابط  بين  نة المنورة، وتقع على  مدي جد النبوي الشـــريف ومحطة قطار لل المســـ
) ٥. وتبعد مدينة المعرفة االقتصـــادية بحوالي (الدولي الحرمين الســـريع ومطار ا8مير محمد بن عبدالعزيز

 ) كلم جنوب& عن مطار ا8مير محمد بن عبد العزيز٨كلم شـــرق& عن المســـجد النبوي الشـــريف وحوالي (
والتى تربط المدينة بمكة المكرمة والمشــاعر المقدســة في  ، وتقع محطة  قطار الحرمين الســريعالدولي

  الجانب الشرقي من مدينة المعرفة االقتصادية.
  
لذي تبلغ مســــاحته حوالي (  نة المعرفة االقتصــــادية وا ) مليون متر مربع ٦٫٨وينفرد موقع مشـــروع مدي

م، ومن ١٠٠-٨٠رضـــها من باتصـــاله المباشـــر مع أهم خمســـة طرق رئيســـية بالمدينة المنورة والتي يتراوح ع
شبكة النقل العام الداخلي ابتداءً من مطار ا8مير محمد بن عبد  شاء المرحلة ا8ولى من  المخطط أن يتم إن

إلى المســـجــد النبوي الشـــريف مرور� بمحطــة قطــار الحرمين الســـريع ومــدينــة المعرفــة  الــدولي العزيز
  .االقتصادية

 

        ) نشاط الشركة الرئيسي ومقرها) نشاط الشركة الرئيسي ومقرها) نشاط الشركة الرئيسي ومقرها) نشاط الشركة الرئيسي ومقرها٢٢٢٢----أأأأ
شركة  يتمثل سي لل شاط الرئي سي  -الن ضي  -وفق& لنظامها ا8سا صلحة وا8را في تطوير العقارات المست

ا8خرى في المدن االقتصـــادية بما فيها البنى ا8ســـاســـية وشـــبكات االتصـــاالت وشـــبكة المياه والكهرباء 
مقر إدارة الشــركة ومحطات معالجة المياه وغيرها من ا8عمال المتعلقة بتطوير المدن االقتصــادية.  ويقع 

 الرئيسي بالمدينة المنورة.

  
        ثاني&:  أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات المستقبليةثاني&:  أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات المستقبليةثاني&:  أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات المستقبليةثاني&:  أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات المستقبلية

هدف المشروع إلى دعم االقتصاد الوطني من خالل إيجاد فرص استثمارية وعقارية وكذلك جذب صناعات ي
كما يهدف إضـــافية بالمدينة المنورة. اســـتثمارية معرفية بالمدينة المنورة تعمل كمحفز �يجاد منطقة 

المشروع إلى تطويع ا�مكانات المتوفرة له في سد الفجوة الكبيرة في المنتجات العقارية بالمدينة المنورة 
لما تشـــهده من تحول عمراني كبير مما يمهد الفرص لمدينة المعرفة للمســــاهمة في هذا التحول وأن 

  ر المدينة المنورة وذلك لتميَزها بالعناصر التالية:يكون لها أثرا إيجابيا على مستقبل تطو
موقعها ا�ســتراتيجي بالمدينة المنورة وقربها وإتصــالها المباشــر بالمســجد النبوي الشــريف من خالل  .١

 طريق الملك عبد العزيز.

لذي يمكّن من إنشــــاء  .٢ نة المنورة ا  أبراجتعتبر المخطط الوحيد المطور داخل النطاق العمراني للمدي
 .الضيافة) دور، وبمساحات قطع أراضي مالئمة لخدمات ٤٠-٨قية بإرتفاعات تتراوح من (فند

) مليون ٥,٢اكتمال البنية التحتية في الجزء الشــمالي (المرحلة ا8ولى) من المدينة والبالغ مســاحتها (  .٣
 متر مربع وفق أفضل المواصفات العالمية.
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نة المعرفة االقتصــــادية .٤ فة  تميَز المخطط العام لمدي يا ية لتوفير خدمات الضـــ ته االســـتيعاب قدر ب
) زائر، با�ضــافة إلى أن المخطط تم تصــميمه وتنفيذه وفق& 8حدث أســاليب ١٥٠٬٠٠٠وا�ســكان لحوالي (

 التخطيط العالمية التي تراعي الكثافة السكانية والحركة المرورية والخدمات العامة والترفيهية.

مشــروع المســجد النبوي الشــريف بوســائل نقل حديثة، من خالل ارتباط مدينة المعرفة االقتصــادية ب .٥
باصـــات النقل الترددي ومن خالل تنفيذ المرحلة ا8ولى لمشـــروع النقل العام بالمدينة المنورة والذي 

بد العزيز  لدولي يربط مطار ا8مير محمد بن ع جد النبوي ا بالمســـ ومحطة قطار الحرمين الســـريع 
 ة االقتصادية.الشريف مرور� بمدينة المعرف

  
        أ) استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبليةأ) استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبليةأ) استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبليةأ) استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبلية

رؤيتنا أن يكون مشروع مدينة المعرفة االقتصادية بوابة المدينة المنورة للمستقبل. وترتكز استراتيجية 
الشركة على االستفادة من مكانة المدينة المنورة وذلك بتطوير فرص استثمارية في مجال الصناعات القائمة 

المعرفة وإنشاء مشاريع تطوير عقاري تساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للملكة العربية  على
  تعمل على تعظيم عوائد مساهمي الشركة.  والسعودية وخدمة سكان وزائري المدينة المنورة 

  
  هم هذه االستراتيجية في تنويع مصادر إيرادات الشركة لتشمل ما يلي: اوستس

  ل�غراض المختلفة  المطورة ا8راضي والعقارات �
 ودخل المشاريع المشتركة الدخل التشغيلي من ا8صول المملوكة كا8صول التجارية والعقارية �

مصــادر أخرى للدخل المحقق من االســتثمار في أصــول أخرى قد ال ترتبط مباشــرة بعمليات الشــركة أو  �
 وخصوص& المرتبطة بمجال المعرفة.القطاع لكنها تخدم أهدافها 

 .مشاريع التطوير العقاري ا�ضافية �
  

تطوير المشــروع بما يناســب  عناصــرقامت الشــركة بتحديث اســتراتجيتها وترتيب : : : : الحاليةالحاليةالحاليةالحاليةتطوير تطوير تطوير تطوير الالالالخطة خطة خطة خطة 
لعوامل المتوفرة بالموقع من ســـهولة الوصـــول والبنية باالســـتفادة من ا تغيرات ســـوق المدينة المنورةم

يادة فرص النجاح في  ية المتميزة في ز مالي حيث يتميز بكونه ا8قرب إلى الحرم النبوي التحت الجزء الشـــ
صر متكاملة، كما أنه محاط بمجموعة من الطرق الرئيسة مما يسهل الوصول  شريف ويحتوي على عنا ال

شركة خطته  إليه من عدة اتجاهات. ، وكذلك التطوير على ا بالبدء في تطوير الجزء الجنوبيكما دعمت ال
 عزيز عند مدخل المشروع من الشرق.جانبي طريق الملك عبدال

 

 :تتضمن مكونات معرفية وعقارية كالتالي ::::الحاليةالحاليةالحاليةالحالية) مكونات المرحلة ) مكونات المرحلة ) مكونات المرحلة ) مكونات المرحلة ١١١١----أأأأ

        ) قطاع المعــرفة: ) قطاع المعــرفة: ) قطاع المعــرفة: ) قطاع المعــرفة: ١١١١----١١١١----أأأأ
ويتضمن المنطقة التعليمية ومـــدارس نموذجيـــة للبنيـــن والبنـــات وجامعـــة أهليـــة القطاع التعليمي: القطاع التعليمي: القطاع التعليمي: القطاع التعليمي: 
 .بمستوى عالمي

قائم  في مدينة المعرفة االقتصــــادية يهدف إلى تعزيز مكانة المدينة أول مشـــروع ديوان المعرفة: ديوان المعرفة: ديوان المعرفة: ديوان المعرفة: 
المنورة كمقصــــد للمعرفة ودعم مبادرات القطاعين العام والخاص نحو إنشــــاء مشــــاريع اقتصــــادية 
واجتماعية من خالل تشـــجيع واحتضـــان الفعاليات المعرفية في مجاالت االقتصـــاد والثقافة والتدريب 

وزوارها.  ويتكون الديوان من قاعة محاضـــرات وقاعتين للمعارض، با�ضــــافة إلى  8هالي المدينة المنورة
 احتضانه متحف دار المدينة، ومعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة والمقر الرئيس للشركة.

 

يقع في ديوان المعرفة بالمدينة المنورة ويعمل تحت متحف دار المدينة للتراث الحضـــاري والعمراني: متحف دار المدينة للتراث الحضـــاري والعمراني: متحف دار المدينة للتراث الحضـــاري والعمراني: متحف دار المدينة للتراث الحضـــاري والعمراني: 
لهيئة العامة للســـياحة وا�ثار، ويعتبر أول متحف متخصـــص في تاريخ المدينة المنورة الحضـــاري إشـــراف ا

م ٢٠١٦والعمراني والذي يبرز أهم معالم إرث المدينة المنورة والحضــارة ا�ســالمية عبر التاريخ. وخالل العام 
سمعة والمكا ساعده في ذلك ال ضافي من الزوار  ستقطاب  عدد إ صل المتحف في ا نة التي حظي بها وا
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لدى مجتمع المدينة المنورة وزوارها من داخل وخارج المملكة وقد كان من بينهم رؤســــاء دول وأمراء 
وقد شــهد المتحف خالل شــهر يونيو توســعة إضــافية شــرف  وســفراء من المســلمين وغير المســلمين.

العزيز آل ســعود، أمير افتتاحها ورعايتها وحضــور صــاحب الســمو الملكي ا8مير فيصــل بن ســلمان بن عبد
 منطقة المدينة المنورة.

 

بترخيص من المؤســـســـة العامة للتعليم  المعهد  إنشـــاءتم : : : : معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادةمعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادةمعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادةمعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
مجموعة المســئولية االجتماعية    في مجال من مؤســســي للشــركة الناشــطينالتقني والمهني ودعم 

ناء الكوادر القيادية وا�دارية في دول صــــافوال ومجموعة بن الدن الســـعودية  بهدف المســــاهمة في ب
العربي وا�ســـالمي من خالل تقــديم برامج تــدريبيــة ذات مســـتوى متميز للمــدراء التنفيــذيين  العــالم

    بالقطاعين الخاص والحكومي.
 

  م:م:م:م:٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦خالل العام خالل العام خالل العام خالل العام     أبرز إنجازات المعهدأبرز إنجازات المعهدأبرز إنجازات المعهدأبرز إنجازات المعهد
"للبرنامج المتقدم لتطوير المهارات القيادية وا�دارية    منالثاا�صــدار م بتنفيذ  ٢٠١٦قام المعهد خالل عام 

 تطوير مؤشـــراتمنتدى إدارة ا8داء المؤســـســـي و  ، كما قام بعقد "Palm 8 لكبار المديرين بالقطاع الخاص
الرخصــــة الدولية لقيادة  وتقديم عمل لمدراء الموارد البشـــرية تىإقامة ورشـــ  كما تم . KPIقياس ا8داء
  . IBDL  ا8عمال
  

وقد شـــارك في  .  جدة والرياض والمدينة المنورة كل من هذا با�ضـــافة للعديد من البرامج القصـــيرة في
تقديم هذه البرامج التدريبية أبرز أســاتذة ا�دارة في العالم من جامعات هارفرد ، بيركلى ، ثندربيرد ، وارتون 

رايس ووتر هاوس كووبرز ، بوســـطن وغيرها با�ضـــافة الى كبرى شـــركات االســـتشـــارات مثل ماكينزي، ب
  لالستشارات ، ايرنست أند يونغ ، وغيرها.

  
م تنفيذ برنامج تطوير القيادات السعودية الواعدة لصالح صندوق ٢٠١٦ومن أبرز إنجازات المعهد خالل العام 

ة تنمية الموارد البشـــرية الذي دشـــنه الصـــندوق 8ول مرة وقد اســـتكمل المعهد تدريب الدفعة التجريبي
مشــارك ومشــاركة من كافة القطاعات بالمملكة .  كما قام المعهد بتطوير  ٢٥٠للبرامج والتي شــارك بها 

موقع الكتروني متخصـــص باللغتين العربية وا�نجليزية خاص بعمل تحليل 8نماط التعليم واســـتخدام 
رار العملية التعليمية التقارير  اســـتفاد منه كل المشـــاركين في برامج المعهد التدريبية .  ولضـــمان اســـتم

قام المعهد بتدشــين قنوات التواصــل ا�لكتروني االجتماعي على شــبكة للمشــاركين في برامج المعهد 
من كل أنحاء  من المدراءمئات ا�نترنت والتي تحتوي على العديد من المواد العلمية التي اســـتفاد منها 

(من جامعة IBDL" قيادة ا8عمال الدولية  "العالم . كما قام المعهد بصـــفته الممثل الحصـــري لشـــهادة 
بالمملكة لتقديم هذه البرامج  تدريب  باعتماد وترخيص العديد من مراكز ال بالواليات المتحدة)  ميزوري 

 وا�شراف على ا�ختبارات .

  

        أبرز إنجازات المعهد في مجال ا�ستشارات ا�دارية :أبرز إنجازات المعهد في مجال ا�ستشارات ا�دارية :أبرز إنجازات المعهد في مجال ا�ستشارات ا�دارية :أبرز إنجازات المعهد في مجال ا�ستشارات ا�دارية :
، وذلك بدراسة واعتماد مؤشرات قياس  ٢٠٣٠ المملكة ورؤية ٢٠٢٠شارك المعهد في برنامج التحول الوطني 

بالمملكة .  وحاز على ثقة صـــندوق تنمية الموارد  ا8داء التي تم تطويرها للجهات الحكومية الرئيســـية 
، والتى تعد أول  يالبشــرية ل�ســتمرار في إدارة البوابة الســعودية للموارد البشــرية وتطوير المحتوى العلم

صــــة في هــذا المجــال في العــالم العربي . كمــا قــام بتنفيــذ عــدد من المهــام بوابــة معرفيــة متخصـــ
ا�ســـتشـــارية  بالتعاون مع وزارة الصـــحة في مجال تطوير الكوادر القيادية بالوزارة ودراســـة وضـــع جهاز 

  التمريض .
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        ::::    مممم٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٧٧٧٧ويعتزم المعهد عقد البرامج التدريبية التالية خالل عام ويعتزم المعهد عقد البرامج التدريبية التالية خالل عام ويعتزم المعهد عقد البرامج التدريبية التالية خالل عام ويعتزم المعهد عقد البرامج التدريبية التالية خالل عام 
ج المتقــــدم لتطــــوير المهــــارات القياديــــة وا�داريــــة لكبــــار المــــديرين "للبرنــــام  التاســــع ا�صــــدار  .١

 "Palm9بالقطاع الخاص 
  . KPIقياس ا8داء مؤشراتبرامج تدريبية في إدارة ا8داء المؤسسي و ٥تقديم  .٢
  برامج تدريبية متنوعة بين برامج في القيادة وبرامج لمدراء الموارد البشرية. ٦تقديم  .٣
  IBDLرخصة الدولية لقيادة ا8عمال ال .٤

 

        ) قطاع العقار السكني:) قطاع العقار السكني:) قطاع العقار السكني:) قطاع العقار السكني:٢٢٢٢----١١١١----أأأأ
أول حي ســـكني مغلق في المدينة المنورة حي الفلل الســـكنية المغلق بالمدينة المنورة: حي الفلل الســـكنية المغلق بالمدينة المنورة: حي الفلل الســـكنية المغلق بالمدينة المنورة: حي الفلل الســـكنية المغلق بالمدينة المنورة:     ----دار الجوار دار الجوار دار الجوار دار الجوار 

ــــــراني للمدينة المنورة، ويتميز ببنية تحتية ذكية  يقع داخل حدود الحرم تم تصـــميمه وفق& للطراز العمـ
أمنية وصــيانة متكاملة ويحتوي على مناطق خضــراء ومالعب وحدائق ل�طفال وممرات للمشــاة وأنظمة 

وتبلــــــغ  وصــاالت رياضــية ومســابح وصــالة للمناســبات با�ضــافة إلى مســجد ومحالت تجارية ومقاهــــــي.
ـــروع  ـــن ما يقارب  ٥٨٦المساحة ا�جمالية للمشـ ـــا على أربع مراحل، لتتضمـ  ٩٠٠ألف متر مربع يتم تطويرهـ

حلة المر اكتملت ع مراحل التطوير.  وقدفيال سكنية بقيمة استثمارات تصل إلى مليار ريال عند انتهاء جميـــ
كما تم اســتكمال التصــاميم ودراســة بيعها بالكامل وتســليمها للمالك.   وتمفيال  ٢٢٤ا8ولى المتضــمنة 

سوق  سة ال  وحدة ٢٠٧للمشروع والتي تبلغ حواليالخاصة بالفلل للمرحلة الثانية الجدوى االقتصادية ودرا
م ٢٠١٦وقد تم في شهر ديسمبر من عام   .والتي يتم التخطيط لبيعها من خالل نظام البيع على الخارطة

توقيع عقود تنفيذ ومقاولة تنفيذ وبناء الفلل، وعقد االســـتشــــاري المشـــرف والعقود ا8خرى المطلوبة 
وني والمدير المالي للمشــروع، ويتوقع أن يســتغرق تنفيذ رطة عقد المحاســب القاناالخعلى لنظام البيع 

لدى مجتمع  شـــهر�. ٢٤المشـــروع حوالي  وقد لعبت الســـمعة والمكانة المتميزة لفلل المرحلة ا8ولى 
وســـكان المدينة دور� كبير� في تســـويق فلل المرحلة الثانية المزمع تطويرها حالي& وأكدت رغبة المجتمع 

  سكني المغلق. السكن ضمن الحي ال في
  

 مشروع الشقق السكنية (منازل الجوار)مشروع الشقق السكنية (منازل الجوار)مشروع الشقق السكنية (منازل الجوار)مشروع الشقق السكنية (منازل الجوار)

تحتوي على شقق سكنية والخصوصية الراحة والسكينة  لقاطنيها شبـه مغلقة توفـر سكنية مجمعات     
متعددة المســـاحات با�ضـــافة إلى مناطق خضـــراء، ومالعب وحدائق ل�طفال وممرات للمشـــاة وخدمات 

أرض على مساحة  ادوار) ٨الى  ٦(من  متوسطة االرتفاع يمبان ضمنشقة سكنية  ١٣٤٥تتضمن  ترفيهية. 
جد وحدائق ومالعب أطفال  ألف متر مربع ١٣٠حوالي تبلغ  قة كبيرة تحتوي على مســـ حدي مطلة على 

 مراحل بحيث تشـــمل المرحلة ا8ولى خمسســـوف يتم تطوير الوحدات الســـكنية على . ومحالت تجارية 
  وحدة سكنية.  ٢٧٠ على
        

وقد روعي في تصاميم العمائر أن تحاكي الطراز  ،الشقق السكنية شمال مشروع مركز الزوار يقع مشروع
  ما يلي: المعماري التراثي للمدينة المنورة ونظام االحواش وخلق بيئة عائلية وصحية وتم مراعاة

  توفير مواقف كافية وحركة مرورية سلسلة من وإلى المسجد النبوي الشريف . �
 من مركز اجتماعي ومحالت مساندة وحدائق .إحتياجات السكان  �

 ربط المشروع بممرات منفصلة للمشاة بمركز السوق التجاري الرئيسي بمدينة المعرفة االقتصادية.  �

  
        ) قطاع العقار التجاري) قطاع العقار التجاري) قطاع العقار التجاري) قطاع العقار التجاري٣٣٣٣----١١١١----أأأأ

        مجمعات إسكان الزوار: مجمعات إسكان الزوار: مجمعات إسكان الزوار: مجمعات إسكان الزوار: 
يطل مشروع مركز الزوار بمدينة المعرفة االقتصادية على طريق الملك عبد العزيز بواجهه تبلغ حوالي 

) متر مربع. ٤٧٥٫٠٠٠) الف متر مربع، وبمساحات بنائية تبلغ حوالي (١١١) متر طولي، وبمساحة تبلغ حوالي (٩٠٠(
ه المباشر بالمسجد من خالل طريق كم) وإتصال ٥ويتميز مركز الزوار بقربه من المسجد النبوي الشريف (
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) برج فندقي تستوعب ١٢مجمعات فندقية تشتمل على عدد ( ثالثالملك عبد العزيز. ويتكون المشروع من 
) نزيل من ١٢٫٠٠٠) نزيل. كما يستوعب المشروع خالل مواسم العمرة حوالي (٢٤٬٠٠٠في مواسم الحج حوالي  (

 الزائرين من داخل المملكة وخارجها.

 

ميز المشروع بأن تصميمه سيكون مبني& على دراسات مستفيضة تم إجراؤها لتحديد إحتياجات الزائرين ويت
  من الحجاج والمعتمرين والتي من ضمنها:

مراعاة توفير مواقف كافية لتسهيل عملية التنزيل والترحيل عند قدوم الحجاج أو مغادرتهم،  �
لشريف من خالل باصات النقل الترددية. وقد تم وكذلك عملية االنتقال من وإلى المسجد النبوي ا

تحديد مسارات ومواقف لباصات التنزيل والترحيل باالضافة إلى مسارات ومواقف للباصات الترددية 
  من وإلى المسجد النبوي الشريف. 

 مراعاة إحتياجات الزائرين إلى صاالت الطعام الكبيرة وقاعات المحاضرات  �

 صلة للمشاة بمركز السوق التجاري الرئيسي بمدينة المعرفة االقتصادية. ربط مركز الزوار بممرات منف �

 زيادة أعداد المصاعد لتسهيل عملية التنقل الرأسي للزائرين عند حلول أوقات الصالة. �

تخصيص مساحات كبيرة لتخزين حقائب الزارين من الحجاج والمعتمرين تسهيالً لفرزها وإيصالها  �
 لغرف الزائرين.

 

        تجارية وفندقية:تجارية وفندقية:تجارية وفندقية:تجارية وفندقية:أبراج أبراج أبراج أبراج 
ـــة ضـــمن      ـــة التجاري ـــراج الفندقي بمســـاحة  خطـــة الشـــركة لتطـــوير قطـــاع الضـــيافةيقـــع مشـــروع ا8ب

) متــــر مربــــع. ويتميــــز المشــــروع بإطاللتــــه المباشــــرة علــــى طريــــق الملــــك عبــــد العزيــــز ١٠٬٥٠٠حــــوالي (
 واتصاله المباشر بمركز السوق التجاري الرئيسي بمدينة المعرفة االقتصادية. 

ــــدق (ويتكـــو ـــى فنـ ــــويان عل ـــرجين متعـــددي االســـتخدامات يحت نجـــوم) وشقــــق  ٤ن المشـــروع مـــن ب
فندقيــــة ومكاتــــب وقاعــــة للمــــؤتمرات واالحتفــــاالت با�ضــــافة إلــــى المحــــالت التجاريــــة والمطــــاعم 

دور) وهـــو البـــرج الـــذي  ٢٠والمقـــاهي. ويبلـــغ إرتفـــاع البـــرج ا8ول المطـــل علـــى طريـــق الملـــك عبـــدالعزيز (
) نزيــل، ويحتــوي البــرج الثــاني علــى شــقق ١٬٢٠٠) غرفــة تتســع لحــوالي (٣٢١دق بســعة (يحتــوي علــى فنــ

فندقيـــة ويـــربط البـــرجين قاعـــة متعـــددة االســـتخدامات للمـــؤتمرات  شـــقة) ١٢٠فندقيـــة تبلـــغ حـــوالي (
ويـــتم تطـــوير المشـــروع خـــالل الشـــراكة المكونـــة بـــين شـــركة دور للفنـــادق ومدينـــة واالحتفـــاالت. 

        المعرفة االقتصادية.
        

        مجمع ا8ســواق: مجمع ا8ســواق: مجمع ا8ســواق: مجمع ا8ســواق: مشروع مشروع مشروع مشروع 
يقع مشروع مركز السوق التجاري ضمن مرحلة التطوير االولى من مدينة المعرفة االقتصادية، وتبلغ 

) الف متر مربع. ويعتبر المشروع أول مركز تجاري يتميز بتصميم ١٠٥مساحه أرض المشروع حوالي (
خدمة الحجاج والمعتمرين ويهدف ل القديمةمستوحى من الطابع العمراني والتراثي للمدينة المنورة 

تصاله المباشر بمشروع مركز الزوار ومشروع االبراج الفندقية اينة وما حولها، ويتميز المشروع بوسكان المد
 التجارية (مكارم) من خالل ممرات منفصلة خاصة بالمشاة.

 

عالمية المتخصصة في وقد تم إعداد تصميم مبدئي للمشروع من قبل إحدى المكاتب االستشارية ال
تصميم مراكز التسوق. وقد تم تصميم المشروع بحيث يمكن تنفيذه بمرحلة واحدة أو من خالل ثالثة 
مراحل دون التأثير على الخدمات المقدمة في المرحلة الني تسبقها. كما يتميز تصميم المشروع بتوفيره 

لنقل الترددي من وإلى المسجد النبوي مساحات كبيرة لمواقف السيارات باالضافة إلى مواقف باصات ا
الشريف لتمكين الزائرين من الحجاج والمعتمرين المقيمين بجوار المسجد النبوي الشريف للوصول إلى 

  المركز والتسوق فيه. 
 



 

 

9 

        المعارض التجاريةالمعارض التجاريةالمعارض التجاريةالمعارض التجاريةمشروع مشروع مشروع مشروع 
منها  يهدف وراقي حديث بطراز الملك عبدالعزيز طريق على تجارية معارض يهدف المشروع إلى توفير 

 يتم حتى في الموقع الحركة المزيد من خلقوالمعرفة  لمدينة الجمهور المستثمرين و استقطاب

تطويرها.  من واالنتهاء الغربية المنطقة الشمالية في لها المخطط ا�ضافية المشاريع تنفيذ استكمال
والتمور  الحلويات محالت ، رات الفاخرة السيا معارض تمثل فيويستهدف المشروع الشرائح التي ت

 ٧٢ألف متر مربع لعدد  ٢٠. يقوم المشروع على مساحة تأجيرية تصل إلى راقيةال والمقاهي والمطاعم
وقد تم االنتهاء من  متر طولي على كل جانب في طريق الملك عبدالعزيز. ٥٠٠محل تجاري تمتد على 

  تصاميم المشروع واستالم طلبات عدد من المستأجرين.  
        الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    ) قطاع) قطاع) قطاع) قطاع٤٤٤٤----١١١١----أأأأ

        مستشفى المواساة مستشفى المواساة مستشفى المواساة مستشفى المواساة مشروع مشروع مشروع مشروع 
م اتفاقية تطوير مستشفى مع شركة المواساة للخدمات الطبية ٢٠١٦وقعت الشركة خالل شهر ديسمبر 

وذلك ضمن الجزء الجنوبي بالمشروع جنوب طريق الملك عبدالعزيز وبالقرب من الطريق الدائري الثاني 
بالطريق الدائري مباشرة وبطريق الملك عبدالعزيز . (طريق الملك عبد اr)، حيث سيتم ربط المستشفى 

أقسام& تشخيصية وعالجية وعيادات تخصصية حديثة تشمل جميع و سرير  ٤٠٠ وسيضم المستشفى
البدء في بمشيئة اr . وسيتم وغرف مرضى وغرف عمليات بطراز وأجهزة متطورة التخصصات الطبية

  .والتي تستكمل إجراءاتها حالي& ا8رض وتصاريح البناء تطوير المستشفى خالل ستة أشهر من استالم صك
 

        مستشفى المركز الطبي الدوليمستشفى المركز الطبي الدوليمستشفى المركز الطبي الدوليمستشفى المركز الطبي الدوليمشروع مشروع مشروع مشروع 
المركز  إدارةها مع تضافرت جهودسعي& من الشركة لتوفير جميع االحتياجات العصرية بمدينة المعرفة 

 مركز طبي متكامل لتطوير المملكة العربية الســـعودية الصـــروح الطبية الرائدة في الطبي الدولي، إحدى
 اتتجهيزالأحدث المعدات وب الصـــحية والتأهيلية الرعاية أنواعتخصـــصـــية توفر  بالمدينة، يضـــم مراكز

ا8مريكية  الدرجات العلمية أرفععلى  وخمســـين طبيب من الحاصـــلين أكثر من مائة على أيدي خدماتوب
 .الصــحية لجميع أفراد ا8ســرة جاتأكثر من ثالثين تخصــص تغطي مختلف االحتيا والكندية وا8وروبية في

مستفيد� من تجربة المستشفى  المنطقة مصاف المستشفيات فيضمن  ويهدف المستشفى ليكون
م بتشـــريف صـــاحب ٢٠١٦وقد تم تدشـــين اطالق المرحلة ا8ولى للمشـــروع في يونيو   .ا8ولى بمدينة جدة

مركز عالج و تشــخيص ورة والتي تحوي الســمو الملكي ا8مير فيصــل بن ســلمان أمير منطقة المدينة المن
قســـم طب ا8ســـرة  و عمليات اليوم الواحدمركز  و والمعدات الطبية يضـــم أحدث المختبرات متقدم
تليق بمكانة المدينة  مركز أكاديمي و معامل تدريب و المتيازل عيادات خارجية ومراكزو المرضـــى وتثقيف

على أن تســـتكمل المرحلة الثانية بتطوير مســـتشـــفى  م٢٠١٨المنورة والمتوقع االنتهاء منها بنهاية عام 
الف متر مربع في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة  ٢٠سرير  على مساحة أرض حوالي  ١٢٠متكامل يضم 

  المعرفة االقتصادية.
  

        مبنى الغرفة التجارية الصناعية بالمشروعمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالمشروعمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالمشروعمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالمشروع
تعاون استراتيجي مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة  اتفاقيةم ٢٠١٦يونيو وقعت الشركة في 

يقوم بموجبها الطرفان بتقديم العون لبعضهما كل في مجال تخصصه ومعرفته، حيث تقوم شركة 
بتقديم الدعم الفني للغرفة التجارية للمساعدة في أعمال بناء وتطوير مقر مدينة المعرفة االقتصادية 

 ٥٬٠٠٠بمساحة قدرها  االقتصادية بمدينة المعرفة C08 تشييده في قطعة ا8رض رقم مقررالالغرفة التجارية 
مجاالت الدراسات الفنية واالستشارية وإدارة المشروع واالستفادة من قاعدة  التعاون، ويشمل متر مربع

زيز بل تعبتيسير س ويقوم كل طرف البيانات المتوفرة لمدينة المعرفة وأرشيف تأهيل المقاولين لديها
الفرص االستثمارية والتنموية بما يخدم اقتصاديات منطقة المدينة المنورة في مجال المؤتمرات 

ة لصغيرة والمتوسطتوفير وتطوير البيئة الحاضنة للمنشآت اووالمنتديات، التدريب والتعليم والمعرفة، 
م تمهيد� لبدء العمل ٢٠١٦ر ، وقد تم تسليم صك ا8رض للغرفة التجارية في شهر ديسمبوريادة االعمال

    .الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية في تطوير مشروع المبنى
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        ب) التوقعات المستقبليةب) التوقعات المستقبليةب) التوقعات المستقبليةب) التوقعات المستقبلية
تتوقع الشـــركة اســـتمرار الطلب على منتجاتها العقارية نتيجة لتوســـعة المســـجد النبوي ومطار ا8مير 

وكذلك الطلب على أراضــيها  الشــركة وتأثيرها ا�يجابي على جميع مشــاريع محمد بن عبد العزيز الدولي
  المخصصة للمشاريع المعرفية نظر� للحاجة المتزايدة لها في المنطقة.

  
        &: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:&: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:&: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:&: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:ثثثثالالالالثثثث

  اسم الشركة  م
دولة التأسيس 
  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  مدرار ل�نشاءات العامة  .٢
  ١  %١٠٠  التطوير العقاري  السعودية  منشآت المعرفة العقارية المحدودة  .٣
  ٦٣٣  %١٠٠  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  الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة  .٦

        
        أ) شركة المعرفة العقارية المحدودةأ) شركة المعرفة العقارية المحدودةأ) شركة المعرفة العقارية المحدودةأ) شركة المعرفة العقارية المحدودة

بهدف تطوير مشــــاريع عقارية داخل مدينة المعرفة شـــركة ذات مســـئولية محدودة ، تم تأســـيســـها 
. بدأت الشركة نشاطها %٥٠) مليون ريال تبلغ حصة مدينة المعرفة االقتصادية فيه ٥٠االقتصادية برأسمال (

مارس  خل ٢٠١١في  كة دا كه الشـــر لذي تمتل هدف تطوير المرحلة ا8ولى من الحي الســـكني المغلق ا م ب
ة والذي يعتبر أول حي سكني مغلق بالمدينة المنورة ويطلق عليه اسم مشروع مدينة المعرفة االقتصادي

. وقد بلغت اســـتكلمت تمام& وتم تســـليهما لســــاكنيها فيال ٢٠٦(دار الجوار) وتتكون المرحلة ا8ولى من 
.  ٢٠١٥أرباح عن العام  مليون ٧ماليين ريال مقارنة بمبلغ  ٧مبلغ  ٢٠١٦ المتحققة للشركة للعام المالي الخسائر

تكاليف موظفي الشركة وتكاليف الخدمات والمرافق بالمشروع وتوقف ويعود سبب تحقيق الخسارة إلى 
  وتسليم جميع الفلل للسكان. المشروعتحقيق الدخل بسبب اكتمال 

  
        ب) شركة مدرار ل�نشاءات العامة المحدودة ب) شركة مدرار ل�نشاءات العامة المحدودة ب) شركة مدرار ل�نشاءات العامة المحدودة ب) شركة مدرار ل�نشاءات العامة المحدودة 

م لتلبية ٢٠٠٧يع وا�شراف الهندسي ، تأسست في عام شركة سعودية رائدة في مجال إدارة وتطوير المشار
الطلب المتزايد في الســوق العقاري على خدمات ا�دارة والتطوير. وبفضــل تفوقها في الجوانب الهندســية 
وا�داريـة والمـاليـة تمكنـت من تقـديم الخـدمـات ا�داريـة والتطويريـة لمجموعـة واســـعـة ومتعـددة من 

شركة مدينة المعرفة االقتصادية المطورين والمستثمرين وأصحاب  المشاريع في المملكة.  وتبلغ حصة 
شركة  شركة في العام المالي %٦٠في هذه ال صافية مليون ريال مقارنة بأرباح  ٢٬٥مبلغ  ٢٠١٦ وقد حققت ال

  تم تضمينها بحسابات شركة مدينة المعرفة االقتصادية الموحدة.م، ٢٠١٥لعام مليون ريال  ٢٬٨قدرها 
        

        منشآت المعرفة العقارية المحدودةمنشآت المعرفة العقارية المحدودةمنشآت المعرفة العقارية المحدودةمنشآت المعرفة العقارية المحدودة    ج) شركةج) شركةج) شركةج) شركة
شــركة ذات مســئولية محدودة تم تأســيســها بغرض تطوير العقارات المســتصــلحة وا8راضــي ا8خرى في 
المدن االقتصــادية أو في غيرها وإدارة وصــيانة وتشــغيل العقارات والمراكز الســكنية والتجارية والمنشــآت 

ل مشروع مدينة والمراكز الصحية والتعليمية ويتوقع أن تساهم هذه الشركة في تملك أصول عقارية داخ
فقد م وعدم وجود أنشـــطة للشـــركة ٢٠١٤المعرفة االقتصـــادية . ونظر� لتخفيض رأســـمالها بنهاية العام 

ويخطط لالســتفادة من الشــركة في تكوين  . ٢٠١٦ألف ريال خالل العام  )٧٠حققت الشــركة خســارة قدرها (
  .االقتصادية لتطوير مشاريع بمدينة المعرفة ةاستثماري اتتحالف
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        د) شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة د) شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة د) شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة د) شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة 
ــــم تأسيســــها بغــــرض تطــــوير العقــــارات المستصــــلحة وا8راضــــي  شــــركة ذات مســــئولية محــــدودة ت
ا8خـــرى فـــي المـــدن االقتصـــادية أو فـــي غيرهـــا وإدارة وصـــيانة وتشـــغيل العقـــارات والمراكـــز الســـكنية 

م مـــن ٢٠١٣نـــت الشـــركة خـــالل عـــام والتجاريـــة والمنشـــآت والمراكـــز الصـــحية والتعليميـــة وقـــد تمك
ــى نســبة  ــك أراضــي  %٨٠االســتحواذ عل ــي تمتل ــاري الت ــة للتطــوير العق ــن رأســمال شــركة الغــراء العالمي م

مســـاحتها مليـــوني متـــر مربـــع داخـــل مشـــروع مدينـــة المعرفـــة االقتصـــادية. ونظـــر� لتخفـــيض رأســـمال 
حقـــق أرباحـــ& خـــالل العـــام م وعـــدم وجـــود أنشـــطة للشـــركة فإنهـــا لـــم ت٢٠١٤الشـــركة بنهايـــة العـــام 

  لف ريال. ) أ١٣٥حيث حققت خسارة بمبلغ ( ،٢٠١٦
        

                            هـ) شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة                                                                                      هـ) شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة                                                                                      هـ) شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة                                                                                      هـ) شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة                                                                                      
ـــام  ـــع الثالـــث مـــن ع ـــم تأسيســـها خـــالل الرب م بغـــرض إقامـــة ٢٠١٢شـــركة ذات مســـئولية محـــدودة ت

ـــة وقاعـــات  ـــب ومحـــالت تجاري ـــة ومكات ـــدق& وأجنحـــة فندقي وتملـــك وإدارة مجمـــع متكامـــل يضـــم فن
متعــددة االســتخدام ضــمن نطــاق مدينــة المعرفـــة االقتصــادية.  وقــد وقعــت الشــركة علــى اتفاقيـــة 

متـــر مربـــع بقيمـــة اثنـــان وخمســـون مليونـــا وخمســـمائة ألـــف ريـــال ســـعودي  ١٠٬٥٠٠شـــراء أرض مســـاحتها 
)، وقـــد تمـــت المصـــادقة علـــى اتفاقيـــة البيـــع مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة لمســـاهمي مدينـــة ٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠(

ا8رض  بفــــرزتــــم اســــتكمال ا�جــــراءات الخاصــــة و، م ٢٠١٥المعرفــــة االقتصــــادية المنعقــــدة فــــي يونيــــو 
م وجــاري العمــل  ٢٠١٦فــي شــهر ديســمبر مدينــة المعرفــة االقتصــادية  وإصــدار صــك الملكيــة لشــركة

ليـــتم بموجبـــه اســـتالم المبلـــغ المتبقـــي مـــن ســـعر البيـــع  لشـــركة مكـــارم،صـــك العلـــى نقـــل ملكيـــة 
  .٢٠١٦) ألف ريال خالل العام ٥٠٠وقدد حققت الشركة خسائر قدرها ( .مليون ريال ٣٥البالغ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة                                                                                شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة                                                                                شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة                                                                                شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة                                                                                    و)و)و)و)
اري المحدودة، تمتلك الشــركة صــكوك أراضــي مجاورة لمشــروع مدينة شــركة الغراء العالمية للتطوير العق

مليون ريال  ٤٦٧المعرفة االقتصادية بمساحة قدرها مليوني متر مربع، وقد تأسست الشركة برأسمال قدره 
صالح  ستثمارها بالبيع أو التقسيط أو التأجير ل شراء العقارات بقصد تطويرها وا شركة في  شاط ال ، ويتمثل ن

ت التجارية والتصـــدير وخدمات البنية اومقاوالت المباني الســـكنية والتجارية والصـــناعية والخدمالشـــركة 
التحتية ومد ا8نابيب والكابالت والحفر والردم وشــق الطرق والســفلتة والرصــف. ولم تبدأ الشــركة نشــاطها 

  في الوقت الحالي.    
  @ملحوظة: 

تطوير مشــروعها القائم بالمدينة المنورة وما يرتبط به من تؤكد الشــركة بأن نشــاطها الحالي يقتصــر على 
أنشــطة وأنه ال يوجد لها أي نشــاط أو اســتثمارات أخرى، كما  تحتوي ا�يضــاحات المصــاحبة للقوائم المالية 

  المرفقة بالتقرير على معلومات عن الشركات التابعة والزميلة.
  

        راراتها خالل العام:راراتها خالل العام:راراتها خالل العام:راراتها خالل العام:رابع&: المالمح ا8ساسية 8هم إنجازات الشركة وقرابع&: المالمح ا8ساسية 8هم إنجازات الشركة وقرابع&: المالمح ا8ساسية 8هم إنجازات الشركة وقرابع&: المالمح ا8ساسية 8هم إنجازات الشركة وق
        أ) أبرز ا�نجازات والقرارات: أ) أبرز ا�نجازات والقرارات: أ) أبرز ا�نجازات والقرارات: أ) أبرز ا�نجازات والقرارات: 

 وار السكني المغلقدار الج حي فيال من ٢٠٧بعدد توقيع عقد تنفيذ وتطوير فلل المرحلة الثانية  �

فة  � نة المعر مدي مالي من  بالجزء الشـــ لذكية  ية ا ية التحت انتهاء جميع ا8عمال المرتبطة بمشـــروع البن
 شركة الراجحي لخدمات البنية التحتيةاالقتصادية المنفذ بواسطة 

 توقيع عقد تطوير مستشفى المواساة بالجزء الجنوبي من المشروع �

 توقيع عقد تطوير مبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة المعرفة على المدخل الشرقي �

 انطالق العمل بمشروع مستشفى المركز الطبي الدولي بالمشروع �

 المنورة ع المهتمين بالمشروع بالقطاعات المختلفة بالمدينةدورية مولقاءات  ديوانياتعقد  �

توســعة متحف دار المدينة بمدينة المعرفة االقتصــادية بتشــريف صــاحب الســمو الملكي أمير المدينة  �
 المنورة
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        ب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركةب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركةب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركةب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة
إن أنشـــطة الشـــركة تعترضـــها مخاطر مختلفة مثل مخاطر ا�نشـــاء والتطوير التي ترتبط بشـــكل مباشـــر 
بالشـــركات العاملة في أعمال ا�نشـــاء والمشـــاريع التطويرية وتوفر مواد البناء والعمالة وتقلبات تكاليفها 

سيين بدرجة كبيرة من أجل إنجاز المشاريع شائية بجانب االعتماد على المقاولين الرئي ضافة للمخاطر  ،ا�ن با�
تشـــمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لســـعر العمولة ومخاطر الســـوق ا8خرى (

.  تتم إدارة المخاطر من قبل ا�دارة التنفيذية وفق& مخاطر االئتمان ومخاطر الســـيولةو ومخاطر ا8ســـعار
ســـعي& للتقليل من التأثيرات ية التنبؤ بأوضـــاع الســـوق المالية وفي ظل عدم إمكانلتوجيهات مجلس ا�دارة 

  العكسية المحتملة على ا8داء المالي للشركة. 
        

 ا8جل قصــيرة واالســتثمارات يعادله وما النقدتتضــمن ا8دوات المالية المعروضــة ضــمن قائمة المركز المالي 

 طرق إن .ا8خرى والمطلوبات المســتحقة والمصــاريف الدائنة والذمم وا�ســتثمارات التجارية المدينة والذمم

 إجراء يتمو  .منها لكل المحاســبية الســياســة ضــمن عنها ا�فصــاح تم البنود بهذه والخاصــة المطبقة القيد

 المجموعة لدى يكون عندما المالية بالقوائم الصــافي وإثبات المالية والمطلوبات الموجودات بين المقاصــة
 في والمطلوبات الموجودات إثبات أو الصافي أساس على للتسوية إما والنية المقاصة إجراء في قانوني& حق&

  الوقت. نفس
  

    العملةالعملةالعملةالعملة    مخاطرمخاطرمخاطرمخاطر

 العمالت صـــرف أســـعار في التغيرات بســـبب المالية ا8دوات قيمة في التغير مخاطر هي العملة مخاطر إن

 المجموعة ان ا�دارة تعتقد .ا8مريكي والدوالر السعودي بالريال هي المجموعة معامالت معظم إن .ا8جنبية

  .العملة لمخاطر كبير بشكل تتعرض ال
  

    العمولةالعمولةالعمولةالعمولة    لسعرلسعرلسعرلسعر    النقديةالنقديةالنقديةالنقدية    والتدفقاتوالتدفقاتوالتدفقاتوالتدفقات    العادلةالعادلةالعادلةالعادلة    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    مخاطرمخاطرمخاطرمخاطر

 بتأثير تتعلق مختلفة لمخاطر التعرضـــات هي العمولة لســـعر النقدية والتدفقات العادلة القيمة مخاطر إن

 أسـعار مخاطر تنشـأ  .للمجموعة النقدية والتدفقات المالي المركز على السـوق في العمولة أسـعار تذبذبات

 ا�دارة وتراقب محدد فائدة بســـعر تكون التي بالمرابحة ودائعها من رئيســـي بشـــكل للمجموعة العمولة

 .جوهرية غير النقدية والتدفقات العادلة القيمة مخاطر أن وتعتقد بانتظام العوائد من المرابحات

  
    السعرالسعرالسعرالسعر    خاطرخاطرخاطرخاطرمممم

 ســواء الســوق أســعار في للتغيرات نتيجة للتقلبات المالية ا8داة قيمة تعرض مخاطر هي الســعر مخاطر إن

 المتداولة ا8دوات جميع على تؤثر عوامل أو مُصــدرها أو با8داة متعلقة عوامل عن ناتجة التغيرات تلك كانت

سوق في ضة المجموعة إن .ال سعر لمخاطر معر سهم يتعلق فيما ال سبب وذلك الملكية بأ ستثمار ب  في ا�

 القيمة المجموعة تراقب مشترك، صندوق في استثماراتها عن الناتجة السعر مخاطر و�دارة .مشترك صندوق

 ٣١ في المشتركة الصناديق هذه في إستثمار أي المجموعة لدى ليس .منتظم أساس على للوحدات العادلة

  .م٢٠١٦ر ديسمب
 

    االئتماناالئتماناالئتماناالئتمان    مخاطرمخاطرمخاطرمخاطر

 لخســـارة ا8خر الطرف تكبد إلى يؤدي مما بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم هي االئتمان مخاطر إن
ية يداع يتم. مال قد إ ية بنوك لدى الن ماني تصـــنيف ذات وطن ّد. مرتفع ائت لذمم تقي نة ا مدي عد ال  خصـــم ب

لديون مخصـــص فة  لدى المجموعة .تحصـــيلها في المشـــكوك ا نة مع شـــركة مكارم المعر مدي ذمم 
نه ال يوجد مخاطرالمحدودة و بأ لة و تعتقد إدارة الشـــركة  ها شـــركة زمي نة مغطاكون مدي لذمم ال  ةأن ا

بضــمانات غير قابلة للنقض و غير مشــروطة من مســاهمي الشــركة، وكذلك مع شــركة المواســاة للخدمات 
  . الطبية والتي جاري نقل ملكية صك ا8رض لها �ستالم المبلغ المتبقي من بيع ا8رض
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    السيولةالسيولةالسيولةالسيولة    مخاطرمخاطرمخاطرمخاطر

 ا�لتزامات لمقابلة الالزمة الســيولة تأمين في صــعوبات ما منشــأة تواجه أن مخاطر هي الســيولة مخاطر إن

 بسـرعة المالية الموجودات أحد بيع على القدرة عدم عن السـيولة مخاطر تنتج قد .المالية با8دوات المتعلقة

 من كافية، سيولة توفر من دوري بشكل التأكد طريق عن السيولة مخاطر تدار .العادلة قيمته تقارب وبقيمة

 .مستقبلية إلتزامات أية لمقابلة إئتمانية، تسهيالت خالل

        
    العادلةالعادلةالعادلةالعادلة    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

 الرغبة ولديهم دراية ذوي أطراف بين التزام تســوية أو أصــل تبادل بها يتم التي القيمة هي العادلة القيمة نإ

 للمجموعة المالية ا8دوات تجميع يتم أنه حيث .مســتقلة أطراف مع التعامل شــروط بنفس وتتم ذلك في

 فروقات تنتج فقد عادلة، بقيمة تقيد والتي ا8جل قصـيرة إسـتثمارات بإسـتثناء ،التاريخية التكلفة أسـاس على

ية القيمة بين لدفتر قديرات ا مة وت عادلة القي عادلة القيمة أن ا�دارة تعتقد .ال  والمطلوبات للموجودات ال

 .الدفترية قيمتها عن جوهري بشكل تختلف ال للمجموعة المالية

  
        رسوم ا8راضي البيضاءرسوم ا8راضي البيضاءرسوم ا8راضي البيضاءرسوم ا8راضي البيضاء

بعد صـــدور نظام الرســـوم على ا8راضـــي البيضـــاء ولوائحه التنفيذية وإعالن النطاق المســـتهدف لتحصـــيل 
والدمام الرســوم على ا8راضــي البيضــاء داخل النطاق العمراني للبدء في تطبيقه في كل من الرياض وجدة 

كمرحلة أولى، وتأجيل ا�عالن عن النطاق المســـتهدف في مكة المكرمة والمدينة المنورة العام إلى بداية 
م ضـــمن المرحلة الثانية للتطبيق، وحيث صـــدر النطاق المســـتهدف لمدينة مكة المكرمة في بداية ٢٠١٧عام 
بالمدينة المنورة المســتهدف طاق تحديد الن الجهات المختصــة بخصــوص لم يصــدر ما يفيد عنو ،م٢٠١٧عام 
تأثير الموضـــوع على ف مدى  تالي ال توجد معلومات عن  فة  بال نة المعر مدي ا8راضـــي المملوكة لشـــركة 

 االقتصادية.

 

        ) ) ) ) IFRS((((    –خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ج) 
التزام& بقرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتعميم هيئة السوق المالية تطبيق المعايير المحاسبية 

لمعايير المحاســـبية الدولية ابتداء أكملت الشـــركة الخطوات الالزمة للتحول لم ٢٠١٧الدولية اعتبار� من العام 
بهدف وفق& للمعايير المحاســبية الدولية  م٢٠١٦بالعام وإعداد القوائم المالية الخاصــة  م٢٠١٧من بداية العام 

 المعروفة ةوهو من بيوت الخبرة العالمي وقد تم االستعانة باالستشاري كي بي إم جيتوفير أرقام المقارنة 
لمساعدة الشركة في ا�عداد المبكر لعملية التحول من المعايير المحاسبية السعودية للمعايير المحاسبية 

 الدولية.

  
    ومقارنتها با8عوامومقارنتها با8عوامومقارنتها با8عوامومقارنتها با8عوام    ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦خامس&: ملخص أداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة للعام المالي خامس&: ملخص أداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة للعام المالي خامس&: ملخص أداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة للعام المالي خامس&: ملخص أداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة للعام المالي 

        السابقة السابقة السابقة السابقة     الخمسالخمسالخمسالخمس
        والمصاريف المستحقة والقروض: والمصاريف المستحقة والقروض: والمصاريف المستحقة والقروض: والمصاريف المستحقة والقروض: 

        ملخص التحليالت الماليةملخص التحليالت الماليةملخص التحليالت الماليةملخص التحليالت المالية
قبل  يالر ١٦٬٢٤٥٬٤٩٥درها أرباح& ق، فقد حققت الشـــركة ٢٠١٦با�شــــارة إلى أداء الشـــركة خالل العام المالي 

تحقيق ا8رباح  يعود ســببو، ٢٠١٥لعام الماضــي ل)  ريال ١٠٬٣٥١٬٩٤٩(مقابل خســارة قدرها  خصــم حقوق ا8قلية
الناتجة عن  إلى ارتفاع االيرادات  ٢٠١٥ الســـابق العاممع الخســـائر خالل  مقارنة ٢٠١٦العام للشـــركة خالل الفترة 

بالمدينة المنورة لتطوير مبنى الغرفة عليها وأرض لشـــركة المواســــاة  بيع أرض للغرفة التجارية الصـــناعية 
وارتفاع دخل معهد مدينة  مع البنوك و ارتفاع الدخل من المرابحة للخدمات الطبية لتطوير مستشفى عليها 

  .المعرفة للقيادة والتدريب
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        مقارنة با8عوام السابقة مقارنة با8عوام السابقة مقارنة با8عوام السابقة مقارنة با8عوام السابقة     ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي     أ)أ)أ)أ)
        بالسنة الماضية):بالسنة الماضية):بالسنة الماضية):بالسنة الماضية):    ٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية١١١١----أأأأ
 

بالعام  ٦٢٠١ا�يرادات خالل العام  زيادةيعود ســـبب )١( بالعام  ٦٢٠١إلى تحقيق مبيعات خالل العام  ٥٢٠١مقارنة  (كما مشــــار إليه في  ٥٢٠١مقارنة 
  .)خامس& أعاله

  مقارنة بالعام السابق. ٦٢٠١مكونات الوعاء الزكوي لعام  ارتفاعفي مخصص الزكاة إلى  االرتفاعيعود ) ٢(
   ارتفاع ا�يرادات وزيادة ا8رباح من مرابحات مع بنوك محلية.إلى  ٢٠١٥مقارنة بالعام  ٢٠١٦لعام خالل اتحقيق أرباح ) تعود أسباب ٣(
 

        ) التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة) التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة) التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة) التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة٢٢٢٢----أأأأ
 (بآالف الرياالت) ٢٠١٥مقارنة بالعام  ٢٠١٦رسم بياني يوضح التغير في حقوق المساهمين للعام المالي 

  
        
        وخصوم الشركةوخصوم الشركةوخصوم الشركةوخصوم الشركة) أصول ) أصول ) أصول ) أصول ٣٣٣٣----أأأأ

  القيمة في  (بآالف الرياالت)
  م٣١/١٢/٢٠١٦

النسبة من المجموع 
  في

  م٣١/١٢/٢٠١٦

  القيمة في
  م٣١/١٢/٢٠١٥

  النسبة من المجموع في
  م٣١/١٢/٢٠١٦

 %٢٢  ٧٢١٬١٣٤  %٢٤  ٧٩٥٬٩٤٢  ا8صول المتداولة

  %٧٨  ٢٬٥٨٥٬٣٦٣  %٧٦  ٢٬٥٥٦٬٥٢١  ا8صول غير المتداولة
  %١٠٠  ٣٬٣٠٦٬٤٩٧  %١٠٠  ٣٬٣٥٢٬٤٦٣  مجموع ا8صول

 ما يعكس قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة ا8جل.
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م٢٠١٢/١٢/٣١كما في  م٢٠١٣/١٢/٣١كما في  م٢٠١٤/١٢/٣١كما في  م٢٠١٥/١٢/٣١كما في  م٢٠١٦/١٢/٣١كما في 

 البيان
 (بالريال السعودي)

٦٢٠١ التغير (ريال  ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
سعودي) عن 
 العام السابق@

 ٧٣٬٢٧٤٬٢٦٩ ٩٢٬٥٨٤٬١٨٥ ٣٨٬١٦٤٬٨٦٦ ٧٢٬٧٦٤٬٦٣٩ ٣٠٬٩٦٥٬١٦٦ ١٠٤٬٢٣٩٬٤٣٥  إيرادات

  )٢١٬٦٤٠٬٢٧٣(  )٣٥٬٦٤٠٬٩٤٠(  )٢٧٬٢٩٦٬٨٩٥( )٦٢٬٥٧٢٬٣٥٥(  )٢٥٬٤٢٥٬٠٤٧(  )٤٧٬٠٦٥٬٣٢٠(  تكلفة إيرادات

  صافي تسوية إيرادات 
  مؤجلة من بيع أراضي

٢٬٧٨١٬٩٥١(  )٢٨٬٦٩٥٬٥٦٢(   ٨٬٩٧٤٬٥٨٥   ٥٬٤٣٩٬٠٩٣   ٤٬٧٢٧٬٧٨١   ١٬٩٤٥٬٨٣٠(  

  ٤٨٬٨٥٢٬٠٤٥   ٢٨٬٢٤٧٬٦٨٣   ١٩٬٨٤٢٬٥٥٦   ١٥٬٦٣١٬٣٧٧   ١٠٬٢٦٧٬٩٠٠   ٥٩٬١١٩٬٩٤٥  )١(الربح ا�جمالي 
                         مصاريف تشغيليةمصاريف تشغيليةمصاريف تشغيليةمصاريف تشغيلية
  )٦٬٤٢٤٬٥٢٢(  )٣٥٬٧٦٣٬٧٥٨(  )٢٥٬٥٩٨٬٧٠٥(  )٢٦٬٧١٢٬٣٩٥(  )٣١٬٤٤٢٬٦٩٧(  )٣٧٬٨٦٧٬٢١٩(  عمومية وإدارية
  )٤٬٤٨٨٬٢٢١(  )١٥٬٥٤٢٬٦٤٥(  )٤٬٣٤٨٬٦١٤(  )١٬٠٦٢٬٥٦٥(  )٤٩٩٬٤٦٩(  )٤٬٩٨٧٬٦٩٠(  بيع وتسويق
  ٣٧٬٩٣٩٬٣٠٢  )٢٣٬٠٥٨٬٧٢٠(  )١٠٬١٠٤٬٧٦٣(  )١٢٬١٤٣٬٥٨٣(  )٢١٬٦٧٤٬٢٦٦(  ١٦٬٢٦٥٬٠٣٦  من العمليات )الخسارةالدخل (

  )٩١٤٬١١٦(   ١٦٬٩٦٥٬٧٧٢   ١٬٥٦٩٬٤٠٠  )٢٥٬٣٥٤٬٢٨٣(   ١٬٦١٤٬٩٣٠  ٧٠٠٬٨١٤  إيرادات (مصاريف) أخرى
حصة الشركة في صافي أرباح /(خسائر) 

  شركات زميلة
)١٩٬٦٢٩٬٦٩٥(  )٢٬٩٤٧٬٠٩٩(   ١٥٬١٧١٬٢٤٢   ١٨٬٩٨٤٬١٧٦   ١٥٬١٢٤٬٤٦٦  )٤٬٥٠٥٬٢٢٩(  

  ١٠٬٠٤٤٬٦٣٠   ١٥٬١٠٦٬٤٨٠   ١٢٬١٥٨٬٤٦٨   ٥٬١٢٨٬٢٧٠   ٧٬١١٧٬٤١٢   ١٧٬١٦٢٬٠٤٢  إيرادات تمويلية
    -  -  -  -  -  شطب مصاريف ما قبل التأسيس

  ٢٧٬٤٤٠٬١٢١   ٦٬٠٦٦٬٤٣٣   ١٨٬٧٩٤٬٣٤٧  )١٣٬٣٨٥٬٤٢٠(   ٢٬١٨٢٬٥٤٢   ٢٩٬٦٢٢٬٦٦٣  الربح / الخسارة قبل الزكاة وحقوق ا8قلية
  )٨٤٢٬٦٧٧(  )٣١٬١٣٩٬٣٨٠(  )١٧٬٩٤٥٬٤١٨(  )١٣٬٩٢٢٬٠٤٨(  )١٢٬٥٣٤٬٤٩١(  )١٣٬٣٧٧٬١٦٨(  )٢(زكاة 

  ٢٦٬٥٩٧٬٤٤٤  )٢٥٬٠٧٢٬٩٤٧(   ٨٤٨٬٩٢٩  )٢٧٬٣٠٧٬٤٦٨(  )١٠٬٣٥١٬٩٤٩(  ١٦٬٢٤٥٬٤٩٥  الخسارة قبل حقوق ا8قلية
  )١٠٠٬٨٢٢(  )٩٧٤٬٢٩٠(  )١٬٢٢٠٬٣٩٦(  )٨٦٨٬٦٣٥(  )١٬١١٦٬١٦٠( )١٬٠١٥٬٣٣٨(  حقوق ا8قلية

  ٢٦٬٦٩٨٬٢٦٦  )٢٦٬٠٤٧٬٢٣٧(  )٣٧١٬٤٦٧(  )٢٨٬١٧٦٬١٠٣(  )١١٬٤٦٨٬١٠٩(  ١٥٬٢٣٠٬١٥٧  )٣((الخسارة) للفترة  الدخل صافي
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  القيمة في  (بآالف الرياالت)

  م٣١/١٢/٢٠١٦
النسبة من المجموع 

  في
  م٣١/١٢/٢٠١٦

  القيمة في
  م٣١/١٢/٢٠١٥

  النسبة من المجموع في
  م٣١/١٢/٢٠١٥

 %٧٠  ٤٦٬٦٥٣  %٦٨  ٦٦٬٣٤٢  الخصوم المتداولة

  %٣٠  ٢٠٬٠٧٩  %٣٢  ٣١٬٢٦٢  غير المتداولة الخصوم
  %١٠٠  ٦٦٬٧٣٣  %١٠٠  ٩٧٬٦٠٤  مجموع الخصوم

تؤكد الشـــركة عدم وجود أي قروض عليها (ســـواء كانت واجبة الســـداد عند الطلب أو غير ذلك) خالل العام  أ)  -٣-أ
 .٢٠١٦المالي م، وعليه ال توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداد� 8ي قروض خالل العام ٢٠١٦المالي 

 ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة للسنة المالية رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة للسنة المالية رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة للسنة المالية رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة للسنة المالية 

        (بآالف الرياالت)(بآالف الرياالت)(بآالف الرياالت)(بآالف الرياالت)    ----م  م  م  م  ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٥٥٥٥////١٢١٢١٢١٢////٣١٣١٣١٣١مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 

  
        

 ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦الشركة للسنة المالية الشركة للسنة المالية الشركة للسنة المالية الشركة للسنة المالية     خصوم (مطلوبات) خصوم (مطلوبات) خصوم (مطلوبات) خصوم (مطلوبات) رسم بياني يوضح التغير في رسم بياني يوضح التغير في رسم بياني يوضح التغير في رسم بياني يوضح التغير في 

        (بآالف الرياالت)(بآالف الرياالت)(بآالف الرياالت)(بآالف الرياالت)    ----م م م م ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٥٥٥٥////١٢١٢١٢١٢////٣١٣١٣١٣١مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 
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 ) تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة) تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة) تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة) تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة٤٤٤٤----أأأأ

  ال ينطبق، إذ أن المشروع يقع بمدينة واحدة (المدينة المنورة) وأن إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من:
وإيرادات استثمارية من حصص بهدف استثمارها من قبل الشركة أو من قبل مطورين تطوير عقارات  •

 .ومرابحات الشركة في مشاريع حيوية داخل المشروعتملكها 
مليون ريال منها إيرادات من نشـــاط معهد المدينة للقيادة والريادة  ١٠٤وقد حققت الشـــركة إيرادات قدرها 

)Mile وبيع أراضـــي لتطوير  ريال ٢٢٬١٥٩٬٩١١با�ضــــافة �يرادات من شـــركات تابعة بقيمة  ريال ١٢٬٧١٧٬٥٢٤) بلغت
  .ريال ٦٩٬٣٦٢٬٠٠٠بقيمة مشاريع عليها 

 البيان (ريال سعودي)البيان (ريال سعودي)البيان (ريال سعودي)البيان (ريال سعودي)        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦        ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        ٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤        ٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣        ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢

 إجمالي ا�يرادات  ١٠٤٬٧٢٤٬١٦٦  ٣٠٬٩٦٥٬١٦٦  ٧٢٬٧٦٤٬٦٣٩  ٣٨٬١٦٤٬٨٦٦  ٩٢٬٥٨٤٬١٨٥

 إجمالي تكلفة ا�يرادات  )٤٧٬٠٦٥٬٣٢٠(  )٢٥٬٤٢٥٬٠٤٧(  )٦٢٬٥٧٢٬٣٥٥(  )٢٧٬٢٩٦٬٨٩٥(  )٣٥٬٦٤٠٬٩٤٠(

 ٢٠١٦في ا�يرادات في جدول مقارنة جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للســـنة المالية @ تم توضـــيح أســـباب التغير 
  ).١-بالسنة الماضية (أ

  بآالف الرياالتبآالف الرياالتبآالف الرياالتبآالف الرياالت    ----    مقارنة بالسنوات الماضيةمقارنة بالسنوات الماضيةمقارنة بالسنوات الماضيةمقارنة بالسنوات الماضية    ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦رسم بياني �يرادات الشركة للسنة المالية رسم بياني �يرادات الشركة للسنة المالية رسم بياني �يرادات الشركة للسنة المالية رسم بياني �يرادات الشركة للسنة المالية 

  
  

        بآالف الرياالتبآالف الرياالتبآالف الرياالتبآالف الرياالت    ----مقارنة بالسنوات الماضية مقارنة بالسنوات الماضية مقارنة بالسنوات الماضية مقارنة بالسنوات الماضية     ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦للسنة المالية للسنة المالية للسنة المالية للسنة المالية رسم بياني لـصافي الدخل رسم بياني لـصافي الدخل رسم بياني لـصافي الدخل رسم بياني لـصافي الدخل 

  
  ورد توضيح السبب في انخفاض قيمة الخسارة بجدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة 
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        ) قائمة المركز المالي الموحدة) قائمة المركز المالي الموحدة) قائمة المركز المالي الموحدة) قائمة المركز المالي الموحدة٥٥٥٥----أأأأ
  السابقة    الخمس م مقارنة بالسنوات٣١/١٢/٢٠١٦جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 البيــان (ريال سعودي)البيــان (ريال سعودي)البيــان (ريال سعودي)البيــان (ريال سعودي)        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦        ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        ٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤        ٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣            ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢

 المركز الماليالمركز الماليالمركز الماليالمركز الماليقائمة قائمة قائمة قائمة                                         

 موجودات متداولة   ٧٩٥٬٩٤٢٬٠٩٧  ٧٢١٬١٣٤٬٥٤٧  ٨٢٢٬٦٤٤٬٩٢٠  ١٬٠٢٧٬٦١٧٬٩٩٥  ١٬٨٠٩٬٤٥٥٬٧٩٦

  موجودات غير متداولة  ٢٬٥٥٦٬٥٢٠٬٥٠٥  ٢٬٥٨٥٬٣٦٣٬٣٨٣  ٢٬٥٣١٬٦٦٨٬٠٦٦  ٢٬٣٠٧٬٠٦٦٬٩٣٢  ١٬٥١٧٬٦١٤٬٨٥٢
        مجموع الموجوداتمجموع الموجوداتمجموع الموجوداتمجموع الموجودات        ٣٣٣٣٬٬٬٬٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٬٬٬٬٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٬٬٬٬٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢        ٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠        ٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦        ٣٬٣٩٧٬٦٨٤٬٩٢٧٣٬٣٩٧٬٦٨٤٬٩٢٧٣٬٣٩٧٬٦٨٤٬٩٢٧٣٬٣٩٧٬٦٨٤٬٩٢٧        ٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨

  مطلوبات متداولة  ٦٦٬٣٤٢٬١٢١  ٤٦٬٦٥٣٬٢٨٢  ٨٣٬٠٦٧٬٢٦٢  ٨٣٬٠١٨٬٣١٣   ١٠٤٬٣١١٬٧٠١
  مطلوبات غير متداولة  ٣١٬٢٦٢٬٢٦٨  ٢٠٬٠٧٩٬٨٩٦  ٢٠٬٢٣٦٬٧٤٥  ٢١٬٤٦١٬٩٢١  ٢٢٬٩٩٦٬٠٧٧

  قروض طويلة ا8جل  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
        مجموع المطلوباتمجموع المطلوباتمجموع المطلوباتمجموع المطلوبات        ٩٧٩٧٩٧٩٧٬٬٬٬٦٠٤٦٠٤٦٠٤٦٠٤٬٬٬٬٣٨٩٣٨٩٣٨٩٣٨٩        ٦٦٬٧٣٣٬١٧٨٦٦٬٧٣٣٬١٧٨٦٦٬٧٣٣٬١٧٨٦٦٬٧٣٣٬١٧٨        ١٠٣٬٣٠٤٬٠٠٧١٠٣٬٣٠٤٬٠٠٧١٠٣٬٣٠٤٬٠٠٧١٠٣٬٣٠٤٬٠٠٧        ١٠٤٬٤٨٠٬٢٣٤١٠٤٬٤٨٠٬٢٣٤١٠٤٬٤٨٠٬٢٣٤١٠٤٬٤٨٠٬٢٣٤        ١٢٧٬٣٠٧٬٧٧٨١٢٧٬٣٠٧٬٧٧٨١٢٧٬٣٠٧٬٧٧٨١٢٧٬٣٠٧٬٧٧٨

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

 خسائر متراكمة   )٢٣٤٬٧٠٣٬٦٥٧(  )٢٤٩٬٩٣٣٬٨١٤(  )٢٣٨٬٤٦٥٬٧٠٥(  )٢١٠٬٢٨٩٬٥٩٨(  )٢٠٩٬٩١٨٬١٣٥(

مـــــجـــــمـــــوع حـــــقـــــوق   ٣٬١٥٨٬٢٩٦٬٣٤٣  ٣٬١٤٣٬٠٦٦٬١٨٦  ٣٬١٥٤٬٥٣٤٬٢٩٥  ٣٬١٨٢٬٧١٠٬٤٠٢  ٣٬١٨٣٬٠٨١٬٨٦٥
 المساهمين 

 حقوق ا8قلية   ٩٦٬٥٦١٬٨٧٠  ٩٦٬٦٩٨٬٥٦٦  ٩٦٬٤٧٤٬٦٨٤  ١١٠٬٤٩٤٬٢٩١  ١٦٬٦٨١٬٠٠٥

  حقوق الملكيةمجموع   ٣٬٢٥٤٬٨٥٨٬٢١٣  ٣٬٢٣٩٬٧٦٤٬٧٥٢  ٣٬٢٥١٬٠٠٨٬٩٧٩  ٣٬٢٩٣٬٢٠٤٬٦٩٣  ٣٬١٩٩٬٧٦٢٬٨٧٠
ــات         ٣٬٣٥٢٬٤٦٢٬٦٠٢٣٬٣٥٢٬٤٦٢٬٦٠٢٣٬٣٥٢٬٤٦٢٬٦٠٢٣٬٣٥٢٬٤٦٢٬٦٠٢        ٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠٣٬٣٠٦٬٤٩٧٬٩٣٠        ٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦٣٬٣٥٤٬٣١٢٬٩٨٦        ٣٬٣٩٧٬٦٤٨٬٩٢٧٣٬٣٩٧٬٦٤٨٬٩٢٧٣٬٣٩٧٬٦٤٨٬٩٢٧٣٬٣٩٧٬٦٤٨٬٩٢٧        ٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨٣٬٣٢٧٬٠٧٠٬٦٤٨ ــمــطــلــوب ــات مــجــمــوع ال ــمــطــلــوب ــات مــجــمــوع ال ــمــطــلــوب ــات مــجــمــوع ال ــمــطــلــوب مــجــمــوع ال

    وحقوق الملكيةوحقوق الملكيةوحقوق الملكيةوحقوق الملكية

 

        ) قائمة التدفقات النقدية) قائمة التدفقات النقدية) قائمة التدفقات النقدية) قائمة التدفقات النقدية٦٦٦٦----أأأأ
    البيــان (ريال سعودي)البيــان (ريال سعودي)البيــان (ريال سعودي)البيــان (ريال سعودي)        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦        ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        ٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤        ٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣        ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢

٤٩٬١٩٧٬٧٨٢٤٩٬١٩٧٬٧٨٢٤٩٬١٩٧٬٧٨٢٤٩٬١٩٧٬٧٨٢  )٤٣٬٧٩٥٬٣٢٨(  ٣١٬٢٨٨٬١٧١  )٤٬١٤٤٬٣٠٤(  ١٠٠٬٦٥٤٬٦٦٧        
ن (المســـتخــدم في) ع النــاتجصـــــافي النقــد 

 ا8نشطة التشغيلية

 ا8نشطة االستثماريةمن صافي النقد         ٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٬٬٬٬٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٬٬٬٬٩٧٨٩٧٨٩٧٨٩٧٨  ٣٦٬٤٥٥٬٢٢٣  )٨٢٠٬٥٠٦٬١٠٢(  )٧٧٨٬٢٨٣٬١٦٥(  )٢٨٨٬٠٩٢٬٢٩٤(

)١٬١٥٢٬٠٣٤١٬١٥٢٬٠٣٤١٬١٥٢٬٠٣٤١٬١٥٢٬٠٣٤((((  )٨٩٢٬٢٧٨(  )١٤٬٨٨٨٬٢٤٦(  )١٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠((((        
صــــافي النقد (المســـتخدم في) المتوفر من 

  ا8نشطة التمويلية
  النقد وما يعادله بنهاية الفترة        ٦٨٥٦٨٥٦٨٥٦٨٥٬٬٬٬٣٩٩٣٩٩٣٩٩٣٩٩٬٬٬٬٩٠٤٩٠٤٩٠٤٩٠٤  ١٧٬٣١٩٬١٧٨  ٢٥٬٥٥١٬٥٦١  ٨٢٩٬٦٥٧٬٧٣٨  ١٬٦١٣٬٠٨٥٬٢٠٧

 

ب) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة ا8جل للشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المستحقة لجهات ب) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة ا8جل للشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المستحقة لجهات ب) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة ا8جل للشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المستحقة لجهات ب) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة ا8جل للشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المستحقة لجهات 
        حكوميةحكوميةحكوميةحكومية

الحالي نظر� لوجود ســـيولة نقدية كافية �دارة ال يوجد للشـــركة قروض طويلة أو قصـــيرة ا8جل في الوقت 
عمليات الشـــركة وتمويل خططها الحالية، وقد تم اســـتثمار هذه الســـيولة على شـــكل مرابحات اســـالمية 
ببعض البنوك المحلية ويتم تحويلها من بنك �خر بناءً على العائد المقدم من هذه البنوك، هذا وإن مجلس 

  ن جميع المعامالت المالية متماشية مع الشريعة ا�سالمية.إدارة الشركة حريص على أن تكو
        

        المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكوميةالمدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكوميةالمدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكوميةالمدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية))))جججج
يوضـــح الجدول التالي المبالغ المســـتحقة أو المدفوعة لمصـــلحة الزكاة والمؤســـســــة العامة للتأمينات 

الذي يمثل رســـوم ا�شـــراف االجتماعية للتأمينات الخاصـــة بمنســـوبي الشـــركة، ولهيئة المدن االقتصـــادية 
  السنوية على المدينة االقتصادية.
        ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦        البيان (ريال سعودي) البيان (ريال سعودي) البيان (ريال سعودي) البيان (ريال سعودي) 

  ١٢٬٤٣٨٬٧٥٣  ١٣٬٥٥١٬٧٩٤  الزكاة والضريبة 
  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  هيئة المدن االقتصادية

  ٤٦٣٬٥٦١٫٠٠  ٥٥٤٬٢٤٤  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
  ١٩٣٬٧٦٣  ٢٠٤٬٤٢٢  تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية 

  ١٥٬٠٩٦٬٠٧٨  ١٦٬٣١٠٬٤٦٠  المجموع
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 ) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل واالكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويلدددد

   ال يوجد.
 

        سادس&: الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعيةسادس&: الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعيةسادس&: الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعيةسادس&: الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعية
        أ) الموارد البشريةأ) الموارد البشريةأ) الموارد البشريةأ) الموارد البشرية

        القوى العاملة وتوطين الوظائف القوى العاملة وتوطين الوظائف القوى العاملة وتوطين الوظائف القوى العاملة وتوطين الوظائف 
على تدريب  قدمتتولي الشـــركة اهتمام& كبير� بتوظيف الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف الحالية، كما 

الموظفين الحاليين من خالل معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة وعدد من مراكز التدريب المحلية 
  .والدولية ا8خرى، ويشغل معظم الوظائف القيادية والتنفيذية سعوديون مؤهلون

        
        ولية االجتماعية ولية االجتماعية ولية االجتماعية ولية االجتماعية ؤؤؤؤب) المسب) المسب) المسب) المس

وإطالق عدد من المبادرات االجتماعية والمعرفية مع  ،تحرص الشـــركة ومنذ بداياتها على المســــاهمة في
العديد من الجهات الحكومية والخاصـــة في ســـبيل االرتقاء بالنواحي المعرفية واالجتماعية لســـكان  وزوار 
نة  يات متنوعة في ديوان المعرفة ومتحف دار المدينة ومعهد مدي المدينة المنورة من خالل إقامة فعال

 م:٢٠١٦ادة ، تمثل بعضها فيما يلي خالل العام المعرفة للقيادة والري
 ازدياد عدد زوار متحف دار المدينة الذي يحتضنه ديوان المعرفة. •

  احتضان ديوان المعرفة لعدد من ا8نشطة والفعاليات المهنية.  •
 الدورات التدريبية. تقديم معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة لعدد من  •

 لمدارس الثانوية استقبال طالب الجامعات وا •

  المشاركة في عدد من الفعاليات ا8كاديمية االجتماعية •
        

        سابع&: آليات حوكمة الشركةسابع&: آليات حوكمة الشركةسابع&: آليات حوكمة الشركةسابع&: آليات حوكمة الشركة
        أ) حقوق المساهمين : سياسة توزيع ا8رباح: أ) حقوق المساهمين : سياسة توزيع ا8رباح: أ) حقوق المساهمين : سياسة توزيع ا8رباح: أ) حقوق المساهمين : سياسة توزيع ا8رباح: 

ضــمن حقوق المســاهمين العامة التي كفلها النظام ا8ســاســي للشــركة بما فيها نشــر المعلومات الالزمة، 
فإن الشركة وبناءً على نظامها ا8ساسي تتبع سياسة محددة في توزيع ا8رباح، حيث يتم توزيع أرباح الشركة 

  ات على النحو التالي: الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروف
) من ا8رباح الصـــافية لتكوين االحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة %١٠يجنب عشـــرة بالمائة ( .١

  العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور مبلغ& مساوي& لنصف رأس المال. 
نســـبة معينة من ا8رباح الصــــافية للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس ا�دارة أن تجنب  .٢

 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 لمجلس ا�دارة بحيث ال تتعدى في جميع %٥يخصـــص بعد ما تقدم نســـبة ( .٤
د القصـــوى المســـموح بها وفق& للقرارات والتعليمات الرســـمية الصـــادرة من الجهات ا8حوال الحدو

 المختصة في هذا الشأن. 

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في ا8رباح.  .٥
 

ب) تكوين مجلس ا�دارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية ب) تكوين مجلس ا�دارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية ب) تكوين مجلس ا�دارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية ب) تكوين مجلس ا�دارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية 
 مجالس إدارتهامجالس إدارتهامجالس إدارتهامجالس إدارتها

) ســـنوات. ٣) عضـــو� تعينهم الجمعية العامة لمدة ال تزيد عن ثالث (١١يتكون مجلس إدارة الشـــركة من (
واســـتثناءً من ذلك عين المؤســـســـون أول مجلس إدارة لمدة خمس ســـنوات اعتبار� من تاريخ القرار الوزاري 

  م ٢٧/٧/٢٠١٥س ا�دارة في وحيث انتهت الدورة ا8ولى لمجلم بإعالن تأسيس الشركة. ٢٧/٧/٢٠١٠الصادر في 
م من قبــل الجمعيــة العــامــة ٢٨/٧/٢٠١٥فقــد تم انتخــاب مجلس ا�دارة للــدورة الحــاليــة التي بــدأت في 

 اتباع أسلوب التصويت العادي النتخاب المجلس.بم ٢٤/٦/٢٠١٥للمساهمين في اجتماعها المنعقد في 
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 تصنيف  اسم العضو  م

  العضوية
العضـــو، والشـــركــات المســــاهمــة التي  يتولى تعريف موجز بمؤهالت وخبرات 

  عضويتها بجانب عضويته في مجلس شركة مدينة المعرفة االقتصادية

١  
مـعــالـي الـمـهـنــدس عـبــد اr بـن 

  محمد نور رحيمي
  رئيس مجلس ا�دارة 

  غير تنفيذي

 للبترول فهد الملك جامعة –: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
  م١٩٧٥ عام في والمعادن

مجموعة صافوال،  اللجين، الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:  �
        شركة صافوال ل�غذية، الشركة المتحدة للسكر الكابالت، 

٢  
لملكي ا8مير  مو ا صـــــاحــب الســــ
منصــور بن عبد اr بن عبد العزيز آل 

  سعود
  غير تنفيذي

د في عام : بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الملك سعوالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
  م٢٠٠٠

        ال يوجدالشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:  �

٣  
 rمعالي المهندس خالد بن عبد ا

  الملحم
  مستقل

م، وبكالوريوس ١٩٨١: بكالوريوس علوم ا�دارة الهندسية في عام المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
  م.١٩٨١علوم الهندسة الكهربائية من أمريكا، جامعة إفانسفيل في عام 

بنك ساب، مدينة الملك الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:  �
        عبداr االقتصادية، أسمنت ا8بيض، عسير

٤  
معالي المهندس عبد العزيز بن عبد 

   الرحمن الحصين
  مستقل

بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول  المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
 م١٩٧٥والمعادن في عام 

  ال يوجد المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات الشركات الشركات الشركات  �

٥  
  عبد الرؤوف بن محمد مناعالدكتور 

  
  مستقل

في الهندسة الميكانيكية من جامعة واشنطن، الواليات  دكتوراةالمؤهالت: المؤهالت: المؤهالت: المؤهالت:  �
م وماجستير العلوم الهندسية من جامعة ١٩٨٢المتحدة ا8مريكية في عام 

م وبكالوريوس ١٩٧٦كاليفورنيا بيركلي بالواليات المتحدة ا8مريكية في عام 
الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة 

 م١٩٧٤ة السعودية في عام العربي
  البنك السعودي لالستثمار الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: �

  غير تنفيذي  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  ٦

: دكتوراه في الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة دندى، المملكة المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
شنطن، الواليات المتحدة، ماجستير الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة جورج وا

  المتحدة، بكالوريوس الهندسة المعمارية، جامعة الملك سعود.
        ال يوجدالشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:  �

  غير تنفيذي  ا8ستاذ صالح بن محمد بن الدن  ٧
: بكالوريوس إدارة أعمال، كلية بورنموث الدولية، المملكة المتحدة المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �

  م.١٩٧٦في عام 
  شركة مكة ل�نشاء والتعمير.الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها:  �

٨  
عادل بن عبد المحســـن  المهندس
  المنديل

  مستقل
: بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �

  م.١٩٧٨والمعادن في عام 
  : ال يوجدالتي يتولى عضويتها حالي&التي يتولى عضويتها حالي&التي يتولى عضويتها حالي&التي يتولى عضويتها حالي& المساهمةالمساهمةالمساهمةالمساهمة الشركاتالشركاتالشركاتالشركات �

  مستقل  بن عبد العزيز الزبن المهندس عمر  ٩
م، بكالوريوس ٢٠٠٥: ماجستير إدارة أعمال الجامعة ا8مريكية بيروت المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �

  م.١٩٩٤هندسة صناعية جامعة الملك سعود 
        ال يوجدالمساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:  الشركاتالشركاتالشركاتالشركات �

  مستقل  ا8ستاذ تركي بن نواف السديري  ١٠

ا8عمال التنفيذية من كلية بوث، شيكاغو أمريكا : ماجستير إدارة المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
م، وبكالوريوس ا�داب في االتصاالت الدولية للشركات، باريس ٢٠١١في عام 

     م٢٠٠٦فرنسا في عام 
طيبة القابضة، شركة  الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: �

  أصيلة، الشركة العربية للمناطق السياحية أراك.

  غير تنفيذي  @ن بن محمد فايزالمهندس ريا  ١١

بكــالوريوس العلوم فى الهنــدســـــة الميكــانيكيــة من جــامعــة المؤهالت: المؤهالت: المؤهالت: المؤهالت:  �
 م٢٠٠١ماسوشيستس للتقنية فى الواليات المتحدة االمريكية في عام 

شــركة المراعي، شــركة  الشــركات المســاهمة التي يتولى عضــويتها حالي&:الشــركات المســاهمة التي يتولى عضــويتها حالي&:الشــركات المســاهمة التي يتولى عضــويتها حالي&:الشــركات المســاهمة التي يتولى عضــويتها حالي&: �
(تداول)، شـــركة صــــافوال هرفي للخدمات الغذائية، شـــركة الســـوق المالية 

شركة كنان للتطوير  شركة حصانة االستثمارية،  شركة بنده للتجزئة،  ل�غذية، 
        العقاري

-  
  بدر بن عبد اr العيسى ا8ستاذ

عضــو ســابق بالمجلس حتى أكتوبر 
  م٢٠١٦

  غير تنفيذي

: ماجستير إدارة ا8عمال من جامعة رايس، تكساس بالواليات المؤهالتالمؤهالتالمؤهالتالمؤهالت �
م وبكالوريوس االقتصاد من جامعة فرجينيا، بأمريكا ٢٠٠٦المتحدة في عام 

     م٢٠٠١في عام 
مجموعة صافوال، شركة الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&: الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالي&:  �

شركة بنده للتجزئة، شركة صافوال ل�غذية، شركة المراعي، دور للضيافة، 
        شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة أصيلة لالستثمار.

  

م في المكان الشــاغر بعد اســتقالة ا8ســتاذ بدر بن ٢٠١٦تعيين المهندس ريان بن محمد فايز عضــو� بمجلس ا�دارة في أكتوبر  @  تم
م. وســـيعرض قرار المجلس بالتعيين المؤقت على أقرب اجتماع للجمعية العامة للمســــاهمين ٢٠١٦عبداr العيســـى في أكتوبر 
  للمصادقة عليه وفق& للنظام.
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        لس ا�دارة: لس ا�دارة: لس ا�دارة: لس ا�دارة: مهام مجمهام مجمهام مجمهام مج
مع مراعاة االختصـــاصـــات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيســـية في وضـــع التوجهات 
وا8هداف االســتراتيجية ووضــع أنظمة وضــوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشــركة وا�شــراف عليها واعتماد 

قة مع أصــحاب المصــالح بما يخدم الموازنات الرئيســية والســياســات المالية والســياســات التي تنظم العال
مصـــالح الشـــركة ومســـتثمريها، إضـــافةً إلى عدد من المهام ا8خرى التي تم ذكرها بالنظام ا8ســـاســـي 

فيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وبيان بمؤهالتهم والشركات المساهمة و للشركة.  
  "مدرجة وغير مدرجة" التي يشغلون عضويتها:

 

        حضور اجتماعات مجلس ا�دارةحضور اجتماعات مجلس ا�دارةحضور اجتماعات مجلس ا�دارةحضور اجتماعات مجلس ا�دارةج) سجل ج) سجل ج) سجل ج) سجل 
) اجتماعات ، علم& بأنه توجد لجنة تنفيذية بالشـــركة ٥عدد ( م ٢٠١٦عقد مجلس إدارة الشـــركة خالل العام 

ويوضـــح الجدول أدناه ســـجل حضـــور أعضـــاء  ،منبثقة عن مجلس ا�دارة تســـاعد المجلس في أداء مهامه
  مجلس ا�دارة الجتماعات المجلس خالل العام.

  
  :م٢٠١٦سجل الحضور 8عضاء المجلس خالل العام   )أ

  اسم العضو                                   تاريخ االجتماع   م

١٥
-

ير
را
فب

  

٢٥
-

ل
ري
أب

  

١٣
-

يو
ون
ي

  

١٨
-

بر
تو
ك
أ

  

٢٠
-

بر
م
س
دي

  

االجتماعات 
المنعقدة 
خالل فترة 

  عضوال

عدد 
مرات 
  الحضور

  ٥  ٥ � � � � �  معالي المهندس عبداr بن محمد نور رحيمي  )١
صــاحب الســمو الملكي ا8مير منصــور بن عبد اr بن عبد العزيز   )٢

  آل سعود
� � � - - ٣  ٥  

  ٥  ٥ � � � � �  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  )٣
  ٤  ٥ � � � �  -  ا8ستاذ صالح بن محمد بن الدن  )٤
  ٥  ٥ � � � � �  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  )٥
  ٣  ٥ � - - � �  بن عبد اr الملحم معالي المهندس خالد  )٦
  ٥  ٥ � � � � �  معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين  )٧
  ٥  ٥ � � � �  �  عادل بن عبد المحسن المنديل المهندس  )٨
  ٤  ٥ - � � � �  ا8ستاذ تركي بن نواف السديري  )٩
  ٥  ٥ � � � � �  المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن  )١٠
  -    ١ - ال ينطبق  المهندس ريان بن محمد فايز  )١١

  ٣  ٣ ال ينطبق � � �  ا8ستاذ بدر بن عبد اr العيسى  -

        
     مممم٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦عن عام عن عام عن عام عن عام         أعضاء مجلس ا�دارةأعضاء مجلس ا�دارةأعضاء مجلس ا�دارةأعضاء مجلس ا�دارةبببب    الخاصةالخاصةالخاصةالخاصةد) المكافآت د) المكافآت د) المكافآت د) المكافآت 

  اسم العضو                                     م
مـــكـــافـــأة 
ــطــة  ــب ــرت م

  با8رباح

مـــبـــلـــغ 
  سنوي

بدل حضـــور 
 اجتمــاعــات

  لمجلس ا

أرباح 
  أسهم

  - ٢٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ -   معالي المهندس عبد اr بن محمد نور رحيمي  .١
صـــاحب الســـمو الملكي ا8مير منصـــور بن عبد اr بن عبد   .٢

  العزيز آل سعود
- ٢٠٠٬٠٠٠ 

٥٬٠٠٠١  -  

  - ٣٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ -  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  .٣
  - ٢٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ -  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  .٤
٠٠٠٬٢٠ ٢٠٠٬٠٠٠ -  ا8ستاذ صالح بن محمد بن الدن  .٥  - 
٠٠٠٬٢٥ ٢٠٠٬٠٠٠ -  عادل بن عبد المحسن المنديل المهندس  .٦  - 
٬٠٠٠٢٥ ٢٠٠٬٠٠٠ -  معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين  .٧  - 
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  اسم العضو                                     م
مـــكـــافـــأة 
ــطــة  ــب ــرت م

  با8رباح

مـــبـــلـــغ 
  سنوي

بدل حضـــور 
 اجتمــاعــات

  لمجلس ا

أرباح 
  أسهم

٠٠٠٬١٥ ٢٠٠٬٠٠٠ -  معالي المهندس خالد بن عبد اr الملحم  .٨  - 
٬٠٠٠٢٥ ٢٠٠٬٠٠٠ -  المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن  .٩  - 
٬٠٠٠٢٠ ٢٠٠٬٠٠٠ -  ا8ستاذ تركي بن نواف السديري  .١٠  - 
  - - ٤٢٬٠٠٠  -  المهندس ريان بن محمد فايز  .١١
  - ١٥٬٠٠٠ ١٥٨٬٠٠٠  -  ا8ستاذ بدر بن عبد اr العيسى  -
        

        هـ) لجان مجلس ا�دارة هـ) لجان مجلس ا�دارة هـ) لجان مجلس ا�دارة هـ) لجان مجلس ا�دارة 
) تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس ٣عن مجلس ا�دارة وعددها (للشركة لجان فرعية منبثقة 

 وأعضاء خارجيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها وا�طار العام لعملها
ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس ا�دارة والجمعية  ،بالنظام ا8ســاســي المعتمد للشــركة

 مساهمين تحدد صالحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي:العامة لل

  

 ) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر١١١١----هـهـهـهـ

ية ٥تتكون لجنة المراجعة من ( مال بالشـــئون ال ) أعضــــاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصـــين 
ية. عقدت اللجنة خالل العام  بدور أســــاس ٧م عدد (٢٠١٦والمحاســـب وهام في ) اجتماعات، تقوم اللجنة 

م با�شــراف والتنســيق ٢٠١٦مســاعدة مجلس ا�دارة للوفاء بواجباته النظامية. وقد قامت اللجنة خالل عام 
على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات 

  تماعات وملخص 8برز مهامها:الرقابة الداخلية. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور االج
  

  المنصب  اسم العضو  م

  تاريخ االجتماع

١٨/١/
٢٠
١٦

  م

١١/٢/
٢٠
١٦

  م

١٤/٤/
٢٠
١٦

م
 

٢٦/٧/
٢٠
١٦

م
 

١٧/١٠/
٢٠
١٦

م
 

٢٠/١٠/
٢٠
١٦

  م

٥/
١٢/

٢٠
١٦

م
 

االجتماعات 
المنعقدة 
خالل فترة 
 العضو

  مرات
 الحضور

 ٢ ٧ - - - � � - -  اللجنة رئيس معالي المهندس خالد الملحم  )١
 ٧ ٧ � � � � � � �  اللجنة عضو المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن  )٢
  - ٢  - - ال ينطبق  اللجنة عضو  المهندس ريان بن محمد فايز  )٣
 ٧ ٧ � � � � � � �  اللجنة عضو المهندس خالد بن محمد الصليع  )٤
 ٧ ٧ � � � � � � �  اللجنة عضو الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي  )٥
 ٤ ٥ ينطبقال  - � � � �  اللجنة عضو ا8ستاذ بدر العيسى   -

        ملخص 8برز مهام اللجنةملخص 8برز مهام اللجنةملخص 8برز مهام اللجنةملخص 8برز مهام اللجنة
ا�شـــراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشـــركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ ا8عمال 
والمهمات التي حددها لها مجلس ا�دارة، دراســــة نظام الرقابة الداخلية ووضـــع تقرير مكتوب عن رأيها 

ات التصـــحيحية للملحوظات وتوصـــياتها في شـــأنه، دراســـة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا�جراء
الواردة فيها، والتوصــية لمجلس ا�دارة بتعيين المحاســبين القانونيين وفصــلهم وتحديد أتعابهم، متابعة 

سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس ا�دارة الأعمال المحاسبين القانونيين، دراسة القوائم المالية ربع 
شأنها. دراسة  خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وملحوظاته على القوائم وإبداء الرأي والتوصية في 

م ٢٠١٦وقد تم خالل شــهر أكتوبر  .مجلسلالمالية با�ضــافة إلى الســياســات المحاســبية المتبعة والتوصــية ل
  تعيين المهندس ريان بن حامد فايز عضو بديل ل�ستاذ بدر بن عبداr العيسى نظر� الستقالته.

  م.٢٠١٦ألف ريال عن العام  ٤٧٥@ بلغ بدل حضور االجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة 
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 ) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة٢٢٢٢----هـهـهـهـ

) ٣) أعضاء جمعيهم من أعضاء مجلس ا�دارة (غير تنفيذيين)، وقد عقدت اللجنة (٤تتكون اللجنة حالي& من (
 م٢٠١٦للعام :  وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة م٢٠١٦ اجتماعات خالل العام
 وملخص 8برز مهامها:

  اسم العضو  م

  م٢٠١٦تاريخ االجتماع خالل العام   المنصب
  

٢٥/٤/
٢٠
١٦
م

٥/١٠/
٢٠
١٦

م
 

١١/
١٢/

٢٠
١٦

م
 

  مرات
 الحضور

 ٣ � � �  رئيس اللجنة الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع  )١
  ٣ � � �  عضو اللجنةالمهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن  معالي  )٢
  ٣ � � �  عضو اللجنة  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  )٣
  ٣ � � �  عضو اللجنة  ا8ستاذ تركي بن نواف السديري  )٤

        
        

        ملخص 8برز مهام اللجنةملخص 8برز مهام اللجنةملخص 8برز مهام اللجنةملخص 8برز مهام اللجنة
والمعايير المعتمدة، المراجعة السنوية التوصية لمجلس ا�دارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق& للسياسات 

لالحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس ا�دارة، التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبقت 
إدانته بجريمة مخلة بالشـــرف وا8مانة، تحديد جوانب الضـــعف والقوة في المجلس ولجانه، التأكد بشـــكل 

وحاالت تعارض المصالح 8عضاء المجلس، متابعة استيفاء متطلبات سنوي من استقاللية ا8عضاء المستقلين 
الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة، وضع سياسات واضحة لتعويضات 

ضاء   ومكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وربطها با8داء. بلغ بدل حضور االجتماعات ومكافأة أع
  م. ٢٠١٦ألف ريال عن العام  ٢٤٢اللجنة 

  
 ) اللجنة التنفيذية) اللجنة التنفيذية) اللجنة التنفيذية) اللجنة التنفيذية٣٣٣٣----هـهـهـهـ

) أعضاء غير تنفيذيين وجميعهم ذوو خبرات إدارية وقيادية متميزة في إدارة الشركات ٥تتكون اللجنة من (
وفيما يلي أسماء أعضاء  م.٢٠١٦خالل العام  اجتماعات) ٣والمشاريع واتخاذ القرارات وقد عقدت اللجنة عدد (

  وسجل حضور اجتماعاتها:اللجنة 

  المنصب  اسم العضو  م

١٥/٨/
٢٠
١٦

  م

٥/١٠/
٢٠
١٦

م
 

٣٠/١١/
٢٠
١٦

م
 

  مرات
الحضو
  ر

  ٣ � � �  رئيس اللجنة   المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل  .١
٢.   rاللجنةعضو عبد  بنصاحب السمو الملكي ا8مير منصور بن عبد ا  - - - -  
  ٣ �  � �  اللجنةعضو   الرؤوف بن محمد مناعالدكتور عبد   .٣
  - - - -  اللجنةعضو   معالي المهندس خالد بن عبد اr الملحم  .٤
  ٣ � � �  اللجنةعضو   ا8ستاذ صالح بن محمد بن الدن  .٥

 

        ملخص 8برز مهام اللّجنة:ملخص 8برز مهام اللّجنة:ملخص 8برز مهام اللّجنة:ملخص 8برز مهام اللّجنة:
تســـاعد اللجنة مجلس ا�دارة في القيام با8عمال والمهام التي يكلفها بها من أجل ضـــمان ســـير ومتابعة 
عمليات الشركة ومن ذلك المشاركة في وضع الخطط وا8هداف االستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات 

لموازنة التقديرية المقدمة من إدارة الشـــركة لمثل هذه الخطط مثل مراجعة وتقييم الخطة الســـنوية وا
ووضع التوصيات بخصوصها العتمادها من قبل مجلس ا�دارة وا�شراف على تنفيذ الخطط المالية، وا�دارية، 
لدراســــات والعقود وا8عمال  والفنية، الالزمة لتســـيير أعمال ومشــــاريع الشـــركة بصـــفة دورية ومراجعة ا
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صلحة الشركة، والموافقة عليها، واعتمادها في حدود واالستثمارات الرأسمالية وغير الرأسمالية التي تتم لم
ية والصـــالحية المعتمدة  مه المتعلقة كما الميزان تقوم اللجنة بمســــاعدة مجلس ا�دارة في تنفيذ مها

وتكون بأنشطة االستثمار وتحديد أهداف وأغراض وأسس االستثمار ا8مثل وا�شراف على إدارة أصول الشركة 
حيات المضمنة في الئحتها أو ا8خرى التي يمنحها لها مجلس ا�دارة بموجب قرار للجنة االختصاصات والصال

  أو توجيه يصدر في حينه. ويحق للمجلس تعديل هذه الصالحيات بما يخدم أغراض الشركة.
  لف ريال.  أ ٣٣٧م مبلغ ٢٠١٦اللجنة عن العام ومكافأة أعضاء  @ بلغ بدل حضور اجتماعات  
 

 بالشركةبالشركةبالشركةبالشركةو) الفريق التنفيذي و) الفريق التنفيذي و) الفريق التنفيذي و) الفريق التنفيذي 

يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ االستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس ا�دارة واللجنة التنفيذية بالشركة، 
من بداية فبراير  رئاســة الشــركة المهندس خالد بن محمد التلمســاني بمنصــب الرئيس التنفيذيتولى وقد 
ن العمل في مجال هندســـة ســـنة مثالثين ال تزيد عنوالتي متنوعة الوالمتميزة خبرات وهو من ذوي ال م٢٠١٦

النظم والتخطيط وا�دارة التنفيذية وذلك لدى شــركات مرموقة مثل شــركة أرامكو والشــركة الســعودية 
للكهرباء ثم عمل بالقطاع الخاص بمنصـــب الرئيس التنفيذي والعضـــو المنتدب �حدى الشـــركات الكبرى 

  ا من تحقيق انجازات ونجاحات عديدة ومتميزة.العاملة في مجال التطوير العقاري تمكن خالله
  م:٢٠١٦ز) بيان بمصلحة أعضاء مجلس ا�دارة وتغيرها خالل عام 

  :م٢٠١٦) مصلحة أعضاء مجلس ا�دارة الحاليين وتغيرها خالل عام ١-ز
 

 

  . %١٬٧@ لدى ا8ستاذ صالح بن الدن أسهم مملوكة بطريقة غير مباشرة في شركة مدينة المعرفة االقتصادية تقارب 
 ) سهم& من أسهم شركة مدينة المعرفة االقتصادية.٥٢(تملك زوجة المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن عدد 

م.  ٢٠١٦و أقربائهم، حيث أن الشركة لم تقم بصرف أرباح لمساهميها خالل العام لم يتم استالم أي أرباح عن ا8سهم المملوكة 8عضاء المجلس أ
ت كما ال توجد مصالح أخرى 8عضاء المجلس مباشرة أو غير مباشرة تم علم الشركة بها عدا ما ذكر في الجدول أعاله والمعامالت مع أطراف ذا

  عالقة التي تضمنها هذا التقرير. 
المجلس الدكتور أحمد العرجاني من قبل مؤســســة الملك عبد اr بن عبد العزيز لوالديه ل�ســكان  عضــوابة عن تم تقديم أســهم العضــوية ني

  التنموي.
، لذلك لم يتم ا�شــارة إلى عملية مصــلحة أعضــاء المجلس أو كبار التنفيذين فيما ٢٠١٦لم تقم الشــركة بتوزيع أرباح على مســاهميها خالل العام 

 ا8رباح.يتعلق بعملية توزيع 

        

 اسم العضو م

عدد 
ا8سهم 
في بداية 
 العام

عدد 
ا8سهم 
  في نهاية 
 م٢٠١٦

صافي 
التغير 
خالل 
 العام

ا8رباح 
النقدية 
الموزعة 
عن عام 

  م2016

ملكية 
ا8قرباء من 
الدرجة 
ا8ولى 
 وتغيرها

معــالي المهنــدس عبــد اr بن محمــد نور  ١
  رحيمي

٠  ١٨٠٬٠٠٠  ١٨٠٬٠٠٠  -  -  

صاحب السمو الملكي ا8مير منصور بن عبد  ٢
  اr آل سعود

١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  - - - 

 - -  - ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠  الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع ٣
 - - - ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠  ا8ستاذ صالح بن محمد بن الدن@ ٤
 - - - ٠ ٠  الدكتور أحمد بن حسن العرجاني ٥
  -  -  -  ١٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٬٢٥٠٬٠٠٠  معالي المهندس خالد بن عبد اr الملحم ٦
  -  -  -  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  معالي المهندس عبد العزيز الحصين ٧
 - - ٢٥٬٠٠٠ ٣٥٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠  المنديلعادل بن عبد المحسن  المهندس ٨
  -  -  -  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  ا8ستاذ تركي بن نواف السديري ٩
  ٥٢  -  -  ٢٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠  المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن ١٠
  -  -  -  -  -  المهندس ريان بن محمد فايز ١١
  -  -  -  ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠  ا8ستاذ بدر بن عبد اr العيسى -
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        مممم٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خالل عام ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خالل عام ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خالل عام ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خالل عام 
، كما ال ٢٠١٦ال يملك أي من كبار التنفيذيين بالشـــركة أو أقربائهم أســـهم أو أدوات دين في الشـــركة في العام 

  توجد مصالح أخرى مباشرة أو غير مباشرة لهم. 
        

        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦للسنة المالية للسنة المالية للسنة المالية للسنة المالية     (ا8م)(ا8م)(ا8م)(ا8م)    ط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركةط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركةط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركةط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة
  والرئيس التنفيذيمن ضمنهم المدير المالي  (ا8م) ) من كبار التنفيذيين بالشركة٥تفاصيل مكافآت (

  السعودي بالريال –البيان   ٢٠١٦العام المالي 
 الرواتب -  ٣٬٨٩٩٠٬٦٤٠

  البدالت -  ١٬٥٢٤٬٨٧٤
  المكافآت االستثنائية -  ٥٠٠٬٠٠٠
  االستثنائية والدورية والسنويةالمكافآت  -  ٣٬٦٠٠٬٠٠٠
  المجموع   ٩٬٥٢٤٬٥١٤

        
        ي) معامالت مع أطراف ذات عالقةي) معامالت مع أطراف ذات عالقةي) معامالت مع أطراف ذات عالقةي) معامالت مع أطراف ذات عالقة

بعض توجد معاملة واحدة مع طرف ذو عالقة تتمثل في عقد تقديم خدمات اســـتشـــارية �دارة تصـــاميم 
الشـــركة وقد تمت المصــــادقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمســــاهمين في اجتماعها مشــــاريع 

، وتم تجديدها لعام آخر وذلك خالل اجتماع الجمعية م ٢٤/٦/٢٠١٥الموافق وفي  م٢٢/٦/٢٠١٤المنعقد في 
  م وكانت كالتالي: ١٣/٦/٢٠١٦العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 

  المعاملة العالقة  الطرف ذي العالقة
شركة مدرار العامة 
  ل�نشاءات المحدودة

شركة مدينة المعرفة  سبة تملك  صادية ن  %٦٠االقت
في شـــركــة مــدرار العــامــة ل�نشـــــاءات المحــدودة 
جاني منصــــب رئيس  لدكتور أحمد العر غل ا ويشـــ
مجلس المديرين بها، بجانب عضـــويته في مجلس 

  إدارة مدينة المعرفة االقتصادية.

  .عقود خدمات إدارة تصاميم لمشاريع الشركة
سبعة مليون وثمانمائة  ٧٬٨٧٢٬٠٠٠ العقود مبلغ
) ٢٤نان وسبعون ألف ريال تدفع على فترة (واث

  شهر�. 
  

يال  ٢٬١٣٨٬٥٢٩ مبلغ دفع تم@  مدرار خاللر كة  مالي  لشـــر عام ال عام   . ٢٠١٦ال ية  ها مبلغ م ٢٠١٦كما بلغ اجمالي المدفوع حتى ن
 ) ريال.٩٬١١٨٬٤٥٣(
        

        معامالت وأرصدة ا8طراف ذات العالقة معامالت وأرصدة ا8طراف ذات العالقة معامالت وأرصدة ا8طراف ذات العالقة معامالت وأرصدة ا8طراف ذات العالقة 
    عالقةعالقةعالقةعالقة    ذويذويذويذوي    أطرافأطرافأطرافأطراف    معمعمعمع    معامالتمعامالتمعامالتمعامالت

 والمدرجة للشــركة الطبيعي العمل ســياق في تمت التي العالقة ذوي ا8طراف مع المعامالت أهم تتلخص

  :يلي بما المالية القوائم ضمن
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ٥٫٥٣٩٫٣٣٣  ٣٫٨٥٥٫٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة ومصاريف ذات صلة
  ٩٫١٠٣٫٩٦٢  ١٣٫٥٣٢٫٥١٤  رواتب ومكافآت كبار موظفي ا�دارة

 نيابة عن الشـركة من مدفوعة ومصـاريف المشـروع إدارة

  زميلة شركة
٥٫١٧٤٫٦٦٨  ٤٫٠٤٩٫٤٤٦  

        
    أماكأماكأماكأماك    شركةشركةشركةشركة    إلىإلىإلىإلى    مباعةمباعةمباعةمباعة    أرضأرضأرضأرض

 الربح إثبات يتم .أماك لشـــركة ا8راضـــي من معينة قطع لبيع إتفاقية الشـــركة أبرمت م ٢٠١١مارس  ٢٧في 

 المباعة ا8رض على مبنية( سكنية عقارات بيع أماك تقيّد عندما كدخل هذه البيع بصفقة الصلة المؤجل ذي

 البيع بصــفقة الصــلة ذي المؤجل الربح إســتبعاد تم ، ٢٠١٦ ديســمبر ٣١ في .أخرى أطراف إلى )الشــركة قبل من

 إستثمار مقابل بالتعديل سعودي) وذلك ريال مليون ٠٬٦٤:  ٢٠١٥سعودي ( ريال مليون )٠٬٦٤بمبلغ ( أماك لشركة

 .البيع هذا مقابل المستحق المبلغ إستالم بالكامل تم ، م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في شركة أماك. في الشركة
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    مكارممكارممكارممكارم    شركةشركةشركةشركة    إلىإلىإلىإلى    مباعةمباعةمباعةمباعة    أرضأرضأرضأرض

 الصلة ذي المحقق غير الربح بلغ .فندق لتطوير مكارم لشركة أرض قطعة الشركة باعت م٢٠١٢ سبتمبر خالل
 مليون ١٩٬٤:  ٢٠١٥م (٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في سعودي ريال مليون  ١٩٬٤  مكارم إلى البيع بصفقة والمتعلق بالشركة

 مليون ريال سعودي) يمثل ١٠٬٧:  ٢٠١٥سعودي ( ريال مليون ١٠٬٧مبلغ   إستبعاد تم ذلك أصل من سعودي)  ريال

مليون ريال  ٨٬٧مبلغ  قيد وتم مكارم شركة في الشركة إستثمار مقابل تعديل بإجراء ا�ستثمار قيمة صافي
 ٣١ في متداولة)  غير مطلوبات ضــمن مؤجل (مدرج كربح م ٢٠١٦ مبرديســ  ٣١ في الشــركة إســتثمار تجاوز الذي

مليون  ٣٥:  ٢٠١٥سعودي ( ريال مليون ٣٥ أعاله المذكورة ا8رض بيع مقابل المستحق المبلغ بلغ م ٢٠١٦ ديسمبر
 غير شــركة بضــمانات مغطى التجارية. المبلغ القائم المدينة الذمم ضــمن إدراجها تم ريال ســعودي) والتي

  .فيها ملكيتهم حصة يتناسب مع بما مكارم شركة في آخرين مساهمين من مشروطة وغير للنقض قابلة
        

    عالقةعالقةعالقةعالقة    ذويذويذويذوي    أطرافأطرافأطرافأطراف    أرصدةأرصدةأرصدةأرصدة

 :عالقة ذوي أطراف مع المعامالت عن الناتجة السنة نهاية أرصدة أهم يلي فيما

  
  م٢٠١٥  م٢٠١٦  

  ١٬٢٧٨٬٠٣٩  ٥٩٣٬٨١١  أماك
        

    اتاتاتاتاستثماراستثماراستثماراستثمار

 لمعرفة العقارية المحدودة (أماك)شركة امن حقوق ملكية  ٪٥٠صادية االقت المعرفةمدينة تمتلك شركة 
ولكن بدون حق  عليهماالشركة تأثير كبير ولدى  (مكارم). شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودةو

السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية لها. وعليه، تم اعتبارها شركات زميلة وفق& لذلك يتم احتساب 
 الستثمارات أعاله على أساس حقوق الملكية.ا

  
        مممم٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        مممم٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦        ::::تحليل حركة االستثمارات في الشركات الزميلةتحليل حركة االستثمارات في الشركات الزميلةتحليل حركة االستثمارات في الشركات الزميلةتحليل حركة االستثمارات في الشركات الزميلة  

  %٥٠  %٥٠ في كل شركة نسبة الملكية  الشركة
  ٤٤٫٢٧٣٫٣٤٢  ٢٥٫٦٨٥٫٩٨٦  مدرج ضمن موجودات غير متداولة إستثمار في شركة زميلة  أماك
 مدرج ضمن موجودات ستثمار في شركة زميلةاخسارة من   مكارم

  غير متداولة
)٩١٧٫٨٧٣(  -  

  
        مممم٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        مممم٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦        (ريال)(ريال)(ريال)(ريال)    ستثمار في شركة أماكستثمار في شركة أماكستثمار في شركة أماكستثمار في شركة أماكالتغيرات في االالتغيرات في االالتغيرات في االالتغيرات في اال

  ٥١٫٣٦٦٫٩٢٧  ٤٤٫٢٧٣٫٣٤٢ أول العام
  ١٥٫١٢٤٫٤٦٦  )٣٫٥٨٧٫٣٥٦(  دخل شركة أماك )خسارة(حصة الشركة في صافي 

  )٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  توزيع أرباح
  ٢٫٧٨١٫٩٤٩  -  تعديل لربح محقق

  ٤٤٫٢٧٣٫٣٤٢  ٢٥٫٦٨٥٫٩٨٦  نهاية العام
  
  

        مممم٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        مممم٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦        (ريال)(ريال)(ريال)(ريال)    مكارممكارممكارممكارمستثمار في شركة ستثمار في شركة ستثمار في شركة ستثمار في شركة التغيرات في االالتغيرات في االالتغيرات في االالتغيرات في اال

  -  - أول العام
  -  )٩١٧٫٨٧٣(  حصة الشركة في صافي خسارة شركة مكارم

  -  )٩١٧٫٨٧٣(  نهاية العام
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    (ريال)(ريال)(ريال)(ريال)    المنتهيةالمنتهيةالمنتهيةالمنتهيةملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة كما في وللسنة ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة كما في وللسنة ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة كما في وللسنة ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة كما في وللسنة 

  
        مكارممكارممكارممكارم                أماكأماكأماكأماك        

        مممم٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥        مممم٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦                مممم٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٥٥٥٥        مممم٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦        

  %٥٠  %٥٠    %٥٠  %٥٠ الملكية حصة
  ٥٥٫٣٨٥٫٦٨٧  ٥٦٫٣٢٤٫٥٦٠    ١١٦٫٣٦١٫٣٤٨  ٦٥٫٤٦٩٫١٣٣  الموجودات
  ٣٥٫٣٠٨٫٤٩١  ٣٦٫٧٦٠٫٣٠٥    ٢٦٫٥٤٢٫٩٥٤  ١٢٫٨٢٥٫٤٢٦  المطلوبات
  -  -    ٥٦٫٩٨٧٫٨٦١  -  ا�يرادات

  )١٫٠٧١٫٠٢٥(  )٥١٢٫٩٤١(    ٦٫٩٨٣٫١٠٧  )٧٫١٧٤٫٦٨٧(  صافي الدخل (الخسارة)
  طراف ذات العالقة تتم با8سعار المتفق عليها ويتم اعتمادها بواسطة مجلس ا�دارة.ا8كافة المعامالت مع 

        

        ك) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخليةك) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخليةك) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخليةك) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
أنه ال يوجد قصــور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وســالمتها وذلك من  المســتمر أظهرت نتائج الفحص

خالل علميات المراجعة التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات واالجراءات 
الشـــركة  المالية وا�دارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها لضـــمان حماية أصـــول الشـــركة. وتبذل

ياســــات من أجل تقييم كفاءة وفاعلية  جهود� مســـتمرة بصـــورة دورية ومنتظمة لتطوير ا8نظمة والســـ
وقد تم   ا8نشـــطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشـــركة بتوجيه من مجلس ا�دارة وإشـــراف لجنة المراجعة.

والمراجعة با�ضـافة لمراجعة تعيين إحدى الشـركات العالمية لمراجعة وتطوير الخطط المرتبطة بالمخاطر 
  على ضوء ا8نظمة الجديدة. وثائق الحوكمة

  
        ل) المحاسب القانونيل) المحاسب القانونيل) المحاسب القانونيل) المحاسب القانوني

ـــــ الموافق ٨/٩/١٤٣٧وافقت الجمعية العامة لمســاهمي الشــركة المنعقدة بتاريخ  م على تعيين ١٣/٦/٢٠١٦هـ
  ولمدة عام واحد. ٢٠١٦) كمحاسب قانوني 8عمال الشركة للعام المالي PWC( برايس وترهاوس كوبرزمكتب 

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

حوكمة حوكمة حوكمة حوكمة  الئحةالئحةالئحةالئحةوما تم تطبيقه من أحكام وما تم تطبيقه من أحكام وما تم تطبيقه من أحكام وما تم تطبيقه من أحكام م) إقرارات مجلس ا�دارة وفق& 8نظمة هيئة الســوق المالية م) إقرارات مجلس ا�دارة وفق& 8نظمة هيئة الســوق المالية م) إقرارات مجلس ا�دارة وفق& 8نظمة هيئة الســوق المالية م) إقرارات مجلس ا�دارة وفق& 8نظمة هيئة الســوق المالية 
 الشركات الشركات الشركات الشركات 

        مممم٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٦٦٦٦وما لم يتم تطبيقه خالل عام وما لم يتم تطبيقه خالل عام وما لم يتم تطبيقه خالل عام وما لم يتم تطبيقه خالل عام     
يود مجلس إدارة الشـــركة ا�شـــارة إلى أن الشـــركة قد قامت في هذا التقرير با�فصـــاح عن المتطلبات التي 
تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من الئحة حوكمة الشـــركات الصـــادرة من هيئة الســـوق المالية، إال أن هناك 

أو تفســـير عدم االلتزام، فيما يلي  بعض البنود ال تنطبق عليها وانطالق& من مبدأ االلتزام بمتطلبات الحوكمة
والتي لم والتي ال تنطبق االقرارات المطلوبة وفق& لنظام الحوكمة في هذا الخصـــوص والبنود التي طبقت 

  تطبق وأسباب عدم التطبيق:
  م 

  رقم المادة
  أو الفقرة

  المادة

يتم لم 
التوافق 
 معها

  أو ال تنطبق

  أسباب عدم التطبيق أو االلتزام

  الثالثة  -١
  والفقرة (أ) من المادة الرابعة

الحقوق العامة للمساهمين 
وتسهيل ممارسة حقوقهم 
  وحصولهم على المعلومات

-    

تسهيل ممارسة المساهمين   الفقرة (ب) من المادة الرابعة  -٢
لحقوقهم وحصولهم على 

  المعلومات

-    

حقوق المساهمين المتعلقة   الخامسة  -٣
  باجتماع الجمعية العامة

-   
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  م 
  رقم المادة
  أو الفقرة

  المادة

يتم لم 
التوافق 
 معها

  أو ال تنطبق

  أسباب عدم التطبيق أو االلتزام

تم التقــدم للجمعيــة العــامــة لمســـــاهمي الشـــركــة   ب  حقوق التصويت  السادسة  -٤
م التبــاع نظــام التصــــويــت ٢٠١٤المنعقــدة في يونيو 

لدورة المجلس  التراكمي الختيار أعضــــاء مجلس ا�دارة 
م ولم توافق الجمعيــة على ٢٠١٥في يوليو  بــدأتالتي 

مجلس  عادي الختيار أعضــاءالقرار. وتم اتباع التصــويت ال
 م٢٠١٥لدورة المجلس الثانية التي بدأت في يوليو  ا�دارة

ضافة إلى أنه لم يكن إ ال ينطبق هذا البند على الشركة.   د  حقوق التصويت  السادسة  
تؤدي لتضارب جوهري  ٢٠١٦للشركة تعامالت خالل العام 

ـــية كما  للمصـــالح يؤثر على ممارســـة الحقوق ا8ســـاس
يصــعب على الشــركة معرفة ملكية مســتثمريها مثل 

شكل مستمر.   ذلككصناديق االستثمار التي قد تتغير ب
ماع الجمعيـة  ية اجت مار ناديق االســـتث لم تحضـــر الصـــ

أما التعامالت مع ا8طراف ذات العالقة فيتم الســــابق. 
عنها والتعامل معها وفق& ل�نظمة ونشـــرها ا�فصـــاح 

للتصـــويت عليها في التقارير الســـنوية وذلك من قبل 
  الشركة والطرف ذو العالقة الذي يصدر تقارير� دورية.

حقوق المساهمين في أرباح   السابعة  -٥
  ا8سهم

-   

السياسات وا�جراءات   الثامنة  -٦
  المتعلقة با�فصاح

-  

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

-  

الوظائف ا8ساسية لمجلس   العاشرة  -٨
  ا�دارة

-  

  -  مسؤوليات مجلس ا�دارة  الحادية عشرة  -٩

  .الفقرة "ط" ال تنطبق على الشركة ط  تكوين مجلس ا�دارة  الثانية عشرة  -١٠
حيث ال يضمن النظام ا8ساسي للشركة 8ي شخصية 

 ممثلين لها بمجلس ا�دارة.اعتبارية الحق في تعيين 

لجان مجلس ا�دارة   الثالثة عشر  -١١
  واستقالليتها

-  

  -  لجنة المراجعة  الرابعة عشر  -١٢

   -  لجنة الترشيحات والمكافآت  الخامسة عشر  -١٣
اجتماعات مجلس ا�دارة   السادسة عشر  -١٤

  وجدول ا8عمال
-  

مكافآت أعضاء مجلس   السابعة عشر  -١٥
  وتعويضاتهما�دارة 

-  

تعارض المصالح في مجلس   الثامنة عشر  -١٦
  ا�دارة

-  

 

        ) إقرارات مجلس ا�دارة) إقرارات مجلس ا�دارة) إقرارات مجلس ا�دارة) إقرارات مجلس ا�دارة١١١١----مممم
 . سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح .١
 .نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية .٢
 ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. .٣

باستبدال المحاسب القانوني  ٢٠١٦الجمعية العامة للمساهمين خالل العام المالي  لم تتم التوصية من .٤
 والذي تم تعيينه لمدة عام واحد. PWC المحاسبون المتحدون

في رأسمال الشركات التابعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو  ال يملك أي من أعضاء المجلس حصة .٥
فيهم الرئيس التنفيذي أو  نا�دارة وكبار التنفيذيين بمعقود فيها مصـــلحة جوهرية 8عضـــاء مجلس 

المدير المالي، أو 8ي شـــخص ذي عالقة بهم، أو مصـــلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود 
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8عضـــاء مجلس إدارة الشـــركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أســـهم الشـــركة أو أي من شـــركاتها 
صــلحة أو تلك الحقوق خالل الســنة المالية ا8خيرة، ســوى ما تم ا�فصــاح التابعة، وأي تغيير في تلك الم

 عنه  فيما يتعلق بمعامالت الشركة مع أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعاله.

لم تقدم الشـــركة أي قرض نقدي من أي نوع 8عضـــاء مجلس إدارتها، كما لم تضـــمن أي قرض يعقده  .٦
  الغير. واحد منهم مع 

 ال تقوم الشركة حالي& بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك ا8سهم للموظفين.  .٧

 ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل 8سهم. .٨

لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المســـاهمين أو أحد التنفيذيين أو الموظفين أو أعضـــاء مجلس  .٩
 في ا8رباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.ا�دارة بالشركة تم بموجبه التنازل عن حقه 

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي  .١٠
 جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

 أو للمســاهمين ســواء –ليس لدى الشــركة أســهم امتياز أو أســهم تتمتع بأولوية خاصــة في التصــويت  .١١
أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة  جميعوأن  -عضاء مجلس ا�دارة أو الموظفين أ

 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

8نظمة مصــلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية الســعودية، وتقوم  تخضــع الشــركة للزكاة وفق& .١٣
سنوي& وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند  بقيد مخصص الزكاة المستحقة 

 .الربط فيها يتم التي الفترة في –إن وجدت  -الربط النهائي للزكاة
 شركة.ال توجد تغييرات جوهرية في هيكل إدارة ال .١٤

لم يتم اســـتالم طلب من المحاســـب القانوني للشـــركة النعقاد الجمعية العامة خالل الســـنة المالية  .١٥
 المنتهية.

من رأس المال النعقاد الجمعية العامة خالل  %٥لم يتم استالم طلب من مساهمين يملكون أكثر من  .١٦
 السنة المالية المنتهية.

ئة من اثنين من أعضـــاء مجلس ا�دارة أو أكثر خالل لم يتم اســـتالم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طار .١٧
 .٢٠١٦السنة المالية 

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

ال توجد مصلحة في فئة ا8سهم ذات ا8حقية في التصويت تعود 8شخاص (عدا أعضاء مجلس ا�دارة  .١٩
بار التنفيذيين وأزواجهم وأ ثة وك ثال مادة ال لك الحقوق بموجب ال والدهم القصـــر) أبلغوا الشـــركة بت

 وا8ربعون من قواعد التسجيل وا�دراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية ا8خيرة.

تاب، أو حقوق  .٢٠ مذكرات حق اكت يل إلى أســـهم، وأي حقوق خيار أو  لة للتحو قاب ال يوجد أي أدوات دين 
 منحها المصدر خالل السنة المالية.مشابهة أصدرها أو 

لة للتحويل إلى أســـهم، أو حقوق خيار، أو  .٢١ قاب تاب بموجب أدوات دين  ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكت
 مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

اد، وقيمة ا8وراق المالية ال يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة 8ي أدوات دين قابلة لالسترد .٢٢
 المتبقية.

ال توجد أي قروض 8طراف خارجية على الشـــركة (ســـواء كانت واجبة الســـداد عند الطلب أو غير ذلك)   .٢٣
 .، وعليه ال توجد أي مبالغ دفعتها الشــركة ســداد� 8ي قروض خالل العام المالي٢٠١٦خالل العام المالي 

٢٠١٦. 
 

      



 

 

29 

        
 شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

الملك سلمان  لمقام خادم الحرمين الشريفينيرفع يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االقتصادية أن 
وولي صــاحب الســمو الملكي ا8مير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي عهده ا8مين  بن عبدالعزيز آل ســعود

خالص الشــكر  -اr  يحفظهم - صــاحب الســمو الملكي ا8مير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي عهده
حكومة خادم الحرمين مع شـــكر وتقدير المجلس ل. من جهود لرفعة وطننا الحبيبوالتقدير لما يقدمونه 

الشــريفين الرشــيدة على دعمها ورعايتها المســتمرة للقطاع الخاص والمدن االقتصــادية. ويتقدم المجلس 
مان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة لصــاحب الســمو الملكي ا8مير فيصــل بن ســلبخالص شــكره وامتنانه 

لمساهمي الشركة على  م. وبالشكر  والتقدير٢٠١٦على دعمه للشركة ورعايته لفعاليتها خالل العام المنورة 
 تطور وازدهار الشركة.                            بدعمهم، داعين اr عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم وثقتهم 

  ق ،،، واr ولي التوفي
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