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  كلمة وافتتاحية مجلس اإلدارة

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

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

 

 

  املوقرين          االقتصاديةالسادة مساهمي شركة مدينة املعرفة 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

والذي يحتوي على نتائج  2018ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للعام املالي  يسرني أصالة عن نفس ي

عن السررنة  أعمال الشررركة والتحليالت املالية والحسررابات الختامية املوحدة املدققة واإليضرراحات املصرراحبة لها واملرفق معها تقرير املراجع الخار ي

التي نأمل من خاللها أن تكون الشرررررررررركة  ي الخيار األول للمسرررررررررتثمرين املحليين والدوليين  املسرررررررررتقبلية والتوقعات م31/12/2018نتهية في املالية امل

 .باملدينة املنورةلتطوير مشاريع مشتركة نوعية 

 

م ومردتهررا ثال  28/7/2018التي بردأت في  برأن مجلس إدارة الشررررررررررررركرة املنتاررب من جمعيتكم املوقرة في دورتره الجررديردة كمفيرردهرذا ويسرررررررررررررني أن أ

 من العام شررراملة ومحدثة خطة عمل بتنفيذ سرررنوات قطع على نفسررره العهد 
ً
م، 2019سرررتؤدي ب هللان هللا لتحويل الشرررركة إلى وضرررع الربحية اعتبارا

اريين متميزين وهللاوي خبرات طويلة في تم االستعانة فيها باستشو جلس املمن خالل خطوات مسرعة لتنفيذ املشاريع التي تم وضع تصوراتها من قبل 

 تطويريةطرح أفكار تم فيها ، حيث عقدت الشرررررركة ور  عمل شرررررارة فيها نابة من خبراء املسرررررتقبل و االسرررررتراتي يمجال التاطيط 
ً
 ،غير مسررررربوقة ا

بل صررررراحب السرررررمو امللكي األمير من ق ختام أعمالهاوتمت رعاية  االقتصررررراديةهيئة املدن أعضررررراء مجلس اإلدارة وممثلين عن شرررررارة في الور  كما 

ينة فيصل بن سلمان آل سعود، أمير منطقة املدينة املنورة وصاحب السمو امللكي األمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود، نائب أمير منطقة املد

ى طريق امللك عبدالعزيز وفي املنطقة تنفيذها علاإلعداد ل يجري ور  العمل هذه في إطالق املشرررررررررررراريع املحورية والحيوية والتي أثمرت وقد  .املنورة

 ملا وعدنا به املساهمين الكرام في العام املاض ي. 
ً
 املجاورة ملحطة قطار الحرمين السريع وفقا

 

بدأ الفريق حيث من تشركيل فريق عمل متاصرف في مجال التطوير العقاري والتعليمي والصر ي الشرركة بفضرل هللا تمكنت م 2018وخالل العام 

 الخطة استشاريو الشركةهذه ساهم في وضع أساسيات و م( 2023م وحتى 2019للفترة من ) القادمة خمس سنواتللدقيقة طة عمل في تطوير خ

دارة اإل اإلنماء لالستثمار، وتم اعتماد الخطة من قبل مجلس شركة م كل من شركة الرياض املالية و 2017الذين تم تعيينهم في نهاية العام  املاليين

 جليررربمرررا يؤكرررد 
ً
وجرررذب املسررررررررررررتثمرين تنفيرررذ الخطرررة  علىرغبرررة املجلس في دورتررره الجرررديررردة على برررذل كرررافرررة الجهود ملسررررررررررررررراعررردة اإلدارة التنفيرررذيرررة  ا

هللاوي  األطراف تحقيق رغبات وتطلعات املسررراهمين الكرام وجميعين املحليين والدوليين الراغبين في تطوير مشررراريع الشرررركة والعمل على االسرررتراتيجي

 
ً
 .ملنطقة املدينة املنورة ب هللان هللا االقتصاديةفي املساهمة في التنمية  ألهداف الشركة الرئيسيةالعالقة وصوال

 

الشكر والتقدير واالمتنان على االزدهار في  -حفظه هللا ورعاه-سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كما أرفع ملقام سيدي خادم الحرمين الشريفين امللك 

املعاصر والشكر والتقدير  زمانناوالتي ال شك بأنها ستكون من أهم الحقب التارياية في  هذا الزمانتنا الحبيبة في مملك تعيشهاجميع املجاالت التي 

مجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس  ولي العهد واالمتنان لصررراحب السرررمو امللكي األمير محمد بن سرررلمان بن عبدالعزيز آل سرررعود

التي تحفظ ململكتنا الحبيبة وضررررررعها االقتصررررررادي والريادي  2030على وضررررررع رمية اململكة الطموحة  -يحفظه هللا- تصررررررادية والتنميةالشررررررؤون االق

 في مجال برنامج جود
ً
ة املتميز والتي من خاللها تهدف شررررررركة مدينة املعرفة االقتصررررررادية لالسررررررتفادة من مارجات الرمية والتوافق معها خصرررررروصررررررا

 وأهداف الشركة وتعظيم حقوق مساهميها ويعود بالنفع على الجميع.الترفيه وضيوف الرحمن بما يساعد في تحقيق الرمية الحياة وبرامج 
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لصرررررررراحب السررررررررمو امللكي األمير فيصررررررررل بن سررررررررلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة وصرررررررراحب السررررررررمو امللكي األمير سررررررررعود بن خالد أثمن و 

أتقدم م.  و 2018العام خالل الفترة أعمالها ورعايتهم لبرامجها و  ومتابعتهمة املدينة املنورة دعمهم املتواصررررررررررررل للشررررررررررررركة الفيصررررررررررررل نائب أمير منطق

والتي على جهودهم ومسررررررررراهماتهم املقدرة م 27/7/2018في  التي انتهتبالشررررررررركر والتقدير لزمالئي أعضررررررررراء مجلس اإلدارة في دورة املجلس السرررررررررابقة 

صاحب السمو  وهمنهم ظروفهم وارتباطاتهم األخرى من مواصلة عضويتهم في الدورة الجديدة كة املجلس الحالية حيث لم تمنتائجها في دور نشهد 

سرررررررررررعادة املهندب عادل بن عبداملحسرررررررررررن املنديل رئيس مجلس و  ،عضرررررررررررو مجلس اإلدارةامللكي األمير منصرررررررررررور بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل سرررررررررررعود 

وسررررررررررررعادة األسررررررررررررتاهللا ماجد بن عبدالرحمن  العزيز بن عبدالرحمن الحصررررررررررررين ومعالي املهندب خالد بن عبدهللا امللحممعالي املهندب عبدو  ،اإلدارة

 متمنين لهم التوفيق الدائم. املوقرين، أعضاء املجلسالعيس ى وسعادة املهندب ريان بن محمد فايز، 

 

وأشررررريد أعدهم بنتائج مشررررررفة خالل الفترة املقبلة بمشررررريئة هللا،  الشرررررركةمن قبل مسررررراهمي ملجلس اإلدارة املقدمة وإني إهللا أشررررريد بالدعم واملؤازرة 

وأمانة وبرنامج ضررررريوف الرحمن وهيئة تطوير املدينة املنورة  االقتصررررراديةهيئة املدن الهيئة العامة لالسرررررتثمار و وأثمن ألمارة منطقة املدينة املنورة و 

 نطقة املدينة املنورة ب هللان هللا. بالفائدة والنفع مليعود وبما س امجها التطويريةللشركة وبر  التعاون والدعم غير املحدود املدينة املنورة

 

 
ً
 هللا عز وجل العون والتوفيق للجميع في خدمة مدينة الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. سائال

 

 رئيس مجلس اإلدارة

  أمين بن محمد شاكر 

  م2019مارب 
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: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع
ً
 املشروع  أوال

 

 وموقع املشروع أ( تأسيس الشركة ونشاطها

 

 :( تأسيس الشركة1 -أ

كواحدة بمنطقة املدينة املنورة  االقتصاديةدشن خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود، طيب هللا ثراه، مدينة املعرفة 

وع االقتصررررررررادي للمملكة العربية السررررررررعودية.  وقد تأسررررررررسررررررررت شررررررررركة مدينة املعرفة التي تهدف لتعزيز برامج التن االقتصرررررررراديةمن مشرررررررراريع املدن 

م، ويبلغ 27/7/2010هرررررررررررررررر املوافق 15/8/1431ق بتاريخ /256كشررررركة مسرررراهمة سررررعودية بموجب قرار وزير التجارة والصررررناعة رقم  االقتصررررادية

 قيمة الس 339,300,000مقسمة إلى عدد  3,393,000,000رأسمال الشركة 
ً
 رياالت.      10هم سهما

 

داخل حدود الحرم وداخل النطراق العمراني للمردينرة املنورة، وتقع على جاناي الطريق  االسررررررررررررتراتي يبموقعهرا  االقتصررررررررررررراديةتتميز مدينرة املعرفة 

د مردينرة املعرفرة الرئيس الرابط بين املسررررررررررررجرد النبوي الشررررررررررررريف ومحطرة قطرار الحرمين السررررررررررررريع ومطرار األمير محمرد بن عبردالعزيز الردولي. وتبعر

 عن املسررجد النبوي الشررريف وحوالي )5بحوالي ) االقتصررادية
ً
 عن مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وتقع محطة 8( كلم شرررقا

ً
( كلم جنوبا

 .يةاالقتصادتربط املدينة بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة في الجانب الشرقي من مدينة املعرفة  يقطار الحرمين السريع الت

 

( مليون متر مربع باتصرراله املباشررر مع أهم خمسررة طرق رئيسررية 6.8الذي تبلغ مسرراحته حوالي ) االقتصرراديةوينفرد موقع مشررروع مدينة املعرفة  

ن مطار م، ومن املخطط أن يتم إنشرررررررراء املرحلة األولى من شرررررررربكة النقل العام الداخلي ابتداًء م100-80باملدينة املنورة والتي يتراوح عرضررررررررها من 

 بمحطة قطار الحرمين السريع ومدينة املعرفة 
ً
 .االقتصاديةاألمير محمد بن عبد العزيز الدولي إلى املسجد النبوي الشريف مرورا

 

 ( نشاط الشركة الرئيس ي ومقرها2-أ

 لنظامها األسررايرر ي  -يتمثل النشرراط الرئيسرر ي للشررركة 
ً
بما فيها البنى  االقتصرراديةفي املدن في تطوير العقارات املسررتصررلحة واألراضرر ي األخرى  -وفقا

.  ويقع مقر االقتصرراديةاألسرراسررية وشرربكات االتصرراالت وشرربكة املياه والكهرباء ومحطات معالجة املياه وغيرها من األعمال املتعلقة بتطوير املدن 

 إدارة الشركة الرئيس ي باملدينة املنورة.

 

: أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات 
ً
 املستقبليةثانيا

كما املدينة املنورة.  القتصراد جذب صرناعات معرفية تعمل كمحفز و هدف املشرروع إلى دعم االقتصراد الوطني من خالل إيجاد فرا اسرتثمارية ي

نية  ي يسرررررررررررراهم في التحول والنهضررررررررررررة العمراخلق منتجات عقارية هللاات محتوى معرفي وتكنلو يهدف املشررررررررررررروع إلى تطويع اإلمكانات املتوفرة له في 

دينة املنورة وهللالك لتمَيزها يسررررررراعد في تطور مسرررررررتقبل املباملدينة املنورة بحيث تكون شرررررررركة مدينة املعرفة االقتصرررررررادية عنصرررررررر رئيسررررررر ي وإيجابي 

 بالعناصر التالية:

األمير محمد بن ومحطة قطار الحرمين ومطار تصرررررررررالها املباشرررررررررر باملسرررررررررجد النبوي الشرررررررررريف اباملدينة املنورة وقربها و  االسرررررررررتراتي يموقعها  .1

 من خالل طريق امللك عبد العزيز.عبدالعزيز الدولي 

ن من إنشاء فن األول تعتبر املخطط  .2
ّ
مالئمة كبيرة و  ض  مساحات قطع أراعلى دق ااملطور داخل النطاق العمراني للمدينة املنورة الذي يمك

 ملشاريع الضيافة املتميزة.

فضررررررررررررل املواصررررررررررررفات ( مليون متر مربع وفق أ5,2رحلة األولى( من املدينة البالغ مسرررررررررررراحتها )اكتمال البنية التحتية في الجزء الشررررررررررررمالي )امل  .3

 العاملية مع تأمين البنية التحتية لخدمات املدن الذكية.

والتعليم  بقدرته االسررررررررررررتيعابية لتوفير خدمات الضرررررررررررريافة واإلسرررررررررررركان عند اكتمال تنفيذه االقتصرررررررررررراديةتمَيز املخطط العام ملدينة املعرفة  .4

 ألحد  أسرراليب التاطيط ، باإلضررافة إلى شررخف( 150,000لحوالي ) الصررحة والترفيه والتسرروق و 
ً
أن املخطط تم تصررميمه وتنفيذه وفقا

 العاملية التي تراعي الكثافة السكانية والحركة املرورية والخدمات العامة والترفيهية.

 ضمنالنقل الترددي  حافالتبوسائل نقل حديثة، من خالل مشروع  واملطار باملسجد النبوي الشريف  االقتصاديةارتباط مدينة املعرفة  .5

مين املرحلة األولى املسرررتهدفة ملشرررروع النقل العام باملدينة املنورة والذي يربط مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومحطة قطار الحر 

 بمدينة املعرفة السريع باملسجد النبوي الشريف م
ً
  االقتصاديةرورا

ً
.ومستقبال

ً
  من خالل خط املترو الجاري التاطيط له حاليا
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 الشركة وخطة التطوير املستقبلية استراتيجيةأ( 

الشركة على االستفادة من مكانة املدينة  استراتيجيةوترتكز  .بوابة املدينة املنورة للمستقبل االقتصاديةرميتنا أن يكون مشروع مدينة املعرفة 

ساهم في تحقيق أهداف وإنشاء مشاريع تطوير عقاري ت التكنولوجيا واملعرفة في ربط ماتلف مكوناتهاتعتمد على  جذابةبيئة املنورة وهللالك بتطوير 

تعمل على تعظيم و سكان وزائري املدينة املنورة  بما يساهم في خدمة 2030وربط مكوناتها برمية  العربية السعوديةللمملكة الخطط التنموية 

 في تنويع مصادر إيرادات الشركة لتشمل ما يلي:  ستراتيجيةاال م هذه عوائد مساهمي الشركة.  وستساه

 لألغراض املختلفة  األراض ي والعقارات املطورة ▪

 ودخل املشاريع املشتركة الدخل التشغيلي من األصول اململوكة كاألصول التجارية والعقارية ▪

اشرررررررررررررة بعمليات الشررررررررررررركة أو القطاع لكنها تادم أهدافها مصررررررررررررادر أخرى للدخل املحقق من االسررررررررررررتثمار في أصررررررررررررول أخرى قد ال ترتبط مب ▪

 املرتبطة بمجال املعرفة
ً
 .وخصوصا

 .باالستثمار املشترة مع بعض املؤسسات االستثمارية املعروفة باململكةمشاريع التطوير العقاري  ▪

ومع تطور الخدمات ن املشررررروع، التي تسررررتفيد من تشررررغيل محطة القطار بالجزء الشرررررقي متسرررروق والخدمات مشرررراريع الضرررريافة والتطوير  ▪

 .لتطوير الجزء الجنوبي بداية من املنطقة املحيطة باملحطةتسرع الحاجة  باملنطقة املحيطة باملطار التي

 تطوير املشاريع املعرفية في املجال الص ي والتعليمي والخدمات اللوجستية ▪

 

التي كان و الشركة  استراتيجيةاصف ملساعدة مجلس اإلدارة في تحديث باالستعانة باستشاري عاملي مت م2018في بداية العام  قامت الشركة

املشررراريع التطويرية باملدينة املنورة وبما يتما ررر ى مع  بالتناغم معتنفيذها  علىمن ضرررمن مارجاتها تحديد املشررراريع املحورية التي يجري العمل 

 30خاصررررررة فيما يرتبط بزيادة عدد الزوار والاجات واملعتمرين إلى من أهدافها القصرررررروى التي تاطط الشررررررركة لالسررررررتفادة  2030رمية اململكة 

فيه ملشرررراريع قطاعات التر لزوار واملعتمرين باإلضررررافة خدمات الضرررريافة لوجهة أسرررراسررررية ل االقتصرررراديةجعل مدينة املعرفة مليون زائر في العام و 

 .والتسوق 

 

شرركة من  ّل  ك واالسرتثماري سرتشراريين متاصرصرين في مجال التاطيط املالي م با2017اسرتعانت الشرركة في نهاية العام خطة التطوير الحالية: 

التطويرية وتقديم االسرررررررتشرررررررارات باصررررررروا الهيكلة املالية  سرررررررتراتيجيةاال اإلنماء لالسرررررررتثمار وهللالك للمسررررررراعدة في تنفيذ شرررررررركة الرياض املالية و 

 ويلية املمكنة واملشاركة في املفاوضات مع املستثمرين والشركاء املحتملين.   تقديم املقترحات والحلول التممع واالستثمارية املثلى ملشاريع الشركة 

 

( وكذلك 2030وخطة الدولة ورميتها الطموحة ) االقتصررررررررررررادية تغيراتاملمع ناسررررررررررررب تع بما يير اتطوير املشرررررررررررر أولوياتتقوم الشررررررررررررركة بتحديث و 

االسرررتفادة من العوامل املتوفرة باملوقع من سرررهولة الوصرررول والبنية مع  ،بهافة واملشررراريع الكبرى املسرررتهد املدينة املنورةب االقتصررراديةتغيرات امل

واحتوائه على عناصرررررر التطوير العقاري الحرم النبوي الشرررررريف بقربه من التحتية املتميزة في زيادة فرا النجاح في الجزء الشرررررمالي حيث يتميز 

التطويرية الجديدة، وكذلك التطوير على جاناي طريق امللك  املشرررررررررررراريعبالجنوبي كما دعمت الشررررررررررررركة خطتها بالبدء في تطوير الجزء  املتكاملة.

 . الناحية الشرقيةعبدالعزيز عند مدخل املشروع من 

 

 :تتضمن مكونات معرفية وعقارية كالتالي ( مكونات املرحلة الحالية:1-أ

 ( قطاع املعرررفة: 1-1-أ

يهدف إلى تعزيز مكانة املدينة املنورة كمقصد للمعرفة ودعم مبادرات القطاعين  االقتصاديةة في مدينة املعرفأول مشروع قائم ديوان املعرفة: 

العام والخاا نحو إنشرررررررراء مشرررررررراريع اقتصررررررررادية واجتماعية من خالل تملررررررررجيع واحتضرررررررران الفعاليات املعرفية في مجاالت االقتصرررررررراد والثقافة 

يوان من قاعة محاضررررررات وقاعتين للمعارض، باإلضرررررافة إلى احتضرررررانه متحف دار املدينة، والتدريب ألهالي املدينة املنورة وزوارها.  ويتكون الد

من الفعاليات والبرامج وور  العمل لعدد من  مجموعةاحتضرررررررررررن الديوان وقد  ومعهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة واملقر الرئيس للشرررررررررررركة.

 ملسؤولية االجتماعية.الجهات الحكومية والجامعات ضمن مبادرات الشركة في مجال ا

 

يقع في ديوان املعرفة ويعمل تحت إشررررررراف الهيئة العامة للسررررررياحة وا ثار، ويعتبر أول متحف متحف دار املدينة للترا  الحضررررراري والعمراني: 

التاريخ. خالل العام  يبرز أهم معالم إر  املدينة املنورة والحضرررررررررررارة اإلسرررررررررررالمية عبر و متاصرررررررررررف في تاريخ املدينة املنورة الحضررررررررررراري والعمراني 

سرررررررراعده في هللالك السررررررررمعة واملكانة التي حظي بها لدى مجتمع املدينة املنورة حيث م واصررررررررل املتحف اسررررررررتقطاب عدد إضررررررررافي من الزوار 2018
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 .غربيةوالعديد من الوزراء من كافة الدول اإلسالمية والوزوارها من داخل وخارت اململكة وقد كان من بينهم رمساء دول وأمراء وسفراء 

 

بترخيف من املؤسسة العامة للتعليم التقني واملنهي ودعم من مؤسس ي الشركة الناشطين  تم إنشاء املعهد معهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة:

رية في دول مجموعة صرررافوال ومجموعة بن الدن السرررعودية بهدف املسررراهمة في بناء الكوادر القيادية واإلدامثل  لية االجتماعيةسرررؤو ملافي مجال 

شررارة في ي، متميز للمدراء التنفيذيين بالقطاعين الخاا والحكومي عاملي العالم العربي واإلسررالمي من خالل تقديم برامج تدريبية هللاات مسررتوى 

سرررتشرررارات مثل كبرى شرررركات اال  إلىأسررراتذة اإلدارة في العالم من جامعات هارفرد، بيركلى، ثندربيرد، وارتون وغيرها باإلضرررافة  نابة منها تقديم

  .ماكينزي، برايس ووتر هاوب كووبرز، بوسطن لالستشارات، ايرنست أند يونغ

 

 م:2018أبرز إنجازات املعهد خالل العام 

 :إدارة مبادرة املدينة خيٌر لهم

التجارية باملدينة املنورة بالتعاون مع إمارة منطقة املدينة املنورة وهيئة تطوير املدينة والغرفة  االقتصرررررررررررراديةأطلقت شررررررررررررركة مدينة املعرفة 

تحقيق رمية اململكة لبمبادرة "املدينة خيٌر لهم" للمساهمة في تحقيق هدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن التي تسعى  االقتصاديةوهيئة املدن 

لتمويررل واملصرررررررررررررفيررة ، ويتولى املعهررد اإلشررررررررررررراف على تنفيررذ املبررادرة، كمررا قررام املعهررد برر عررداد دراسرررررررررررررات مكتبيررة عن فعرراليررات الحالل وا2030

 .اإلسالمية

 

عشررررررررررررر "للبرنامج املتقدم لتطوير املهارات القيادية واإلدارية لكبار املديرين بالقطاع حادي ال بتنفيذ اإلصرررررررررررردار قام املعهد م2018خالل عام و 

باإلضررررافة باململكة،  لحكوميةي األجهزة ايمن قياد 110األداء الحكومي املتميز شررررارة فيهما أكنر من  برنامجإصرررردارين من و ، PALM11 الخاا

تقرديم "شررررررررررررهرادة مردير األداء  ومن أبرز إنجرازات املعهرد خالل العرام  للعرديرد من البرامج القصرررررررررررريرة في كرل من جردة والريراض واملردينرة املنورة.

واإلشررررررررررررراف على برنامج   يكية.الحكومي املعتمد" ألول مرة باململكة بالشررررررررررررراكة مع املعهد األمريكي لألداء في واشررررررررررررنطن بالواليات املتحدة األمر 

تم و  القيادات الحكومية باملدينة املنورةاألمير فيصررررررل بن سررررررلمان آل سررررررعود أمير منطقة املدينة املنورة لتطوير صرررررراحب السررررررمو امللكي منحة 

ورميررة  2020وطني ال شرررررررررررررارة املعهررد في برنررامج التحول و  أثنرراء البرنررامج تكوين فرق عمررل لرردراسرررررررررررررة عرردد من التحررديررات التي تواجرره املنطقررة.

من تم للعام الثاني على التوالي،  –األداء  إدارةو  االسررررررررتراتي يالتاطيط مسررررررررتوى الن رررررررر  في قياب تنفيذ مشررررررررروع  من خالل، 2030 اململكة

 جهة حكومية بتوجيه من املركز الوطني لقياب أداء األجهزة العامة )أداء(.  33خالله تقييم مستوى ن   

 
 .بمستوى عاملي متاصصة أهليرة ومعاهدللبنيرن والبنرات  )عاملية( ويتضمن املنطقة التعليمية ومردارب نموهللاجيرة: ( القطاع التعليمي2-1-أ

 املدارب العاملية:

نشرررررررررررراء وتشررررررررررررغيل مجّمع مدارب التعليمية املتاحة إللتعريف املسررررررررررررتثمرين بالفرا ة اجتماعات مع الهيئة العامة لالسررررررررررررتثمار عد تقدع  

لمنشآت التعليمية لتغطية الطلب األراض ي املخصصة لضمن  االقتصاديةمشروع مدينة املعرفة  مناملنطقة الشمالية نموهللاجية عاملية في 

لجرذب املسررررررررررررتثمرين واملشررررررررررررغلين لتطوير املنطقرة التعليميرة وقرد أجريرت عردة مفراوضرررررررررررررات  ،املتزايرد على مقراعرد الطالب في املنرال  العرامليرة

 لتملجيعهم على االستثمار.سماح مناسبة ات ر الرمزي لفترة طويلة وفتر محفزات مثل اإليجامع منهم  وتشغيلها

 

 ( قطاع العقار السكني:2-1-أ

ررررركنية املغلق باملدينة املنورة:  مجمع -دار الجوار  -أ ر ر ر ّم  أول حي سرررررررررررركني مغلق في املدينة املنورة يقع داخل حدود الحرم الفلل السرر
  مصرررررررررررر 

ً
وفقا

يتميز املشروع بموقعه املطل على طريق امللك عبدالعزيز و حاجة لهذا النوع من الفلل اليتناسب مع بما و  للطراز العمررررررررررراني للمدينة املنورة

 .كم عن الحرم النبوي الشريف كما يتصل مباشرة بطريق امللك عبدهللا "الدائري الثاني" 5ويبعد حوالي 

 

ألطفال وممرات اخضرررررراء ومالعب وحدائق الناطق واملكاملة تاملصررررريانة المنية و األ نظمة األ و  ذكيةالتحتية البنية من ال املشرررررروعويسرررررتفيد 

 .بال ي ىهقاملتجارية و الحالت املمسررررجد و لل التي توفرها مدينة املعرفة باإلضررررافةملناسرررربات اسررررابح وصررررالة املرياضررررية و الصرررراالت الملشرررراة و ا

فيال سرركنية بقيمة  900لتتضررمررررررررررررررن ما يقارب  ألف متر مربع يتم تطويرهررررررررررررررا على أربع مراحل، 586وتبلررررررررررررررغ املسرراحة اإلجمالية للمشررررررررررررررررروع 

 .املنورة للمدينة العمراني من الطراز  ىمستوحالذي تم تصميمه بطراز  مراحل املشروعاستثمارات تصل إلى مليار لاير عند انتهاء جميرع 
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  فيال  221املتضررررمنة  للمشررررروع وقد اكتملت املرحلة األولى
ّ
 على وت بالكامل وتسررررليمها للمالة متوبيعت وسررررل

ً
تقديم شرررررف الشررررركة حاليا

 لسررركان املشرررروع للمرحلة األولى وتشرررغيل املركز االجتماعياإلشرررراف والصررريانة خدمات 
ً
 و . الذي يقدم خدماته مجانا

ً
قد نظم املركز عددا

واصررررررل بين الشررررررركة وتعزيز الت همبهدف زيادة الترابط بين م2018الفعاليات لسرررررركان ال ي خالل العام و االجتماعية والثقافية  من البرامج

تنظيم معارض تسوق نسائية وتوعية صحية بالتعاون مع عدد من و  لمداربلعودة لا مهرجان فعالياتال هذه من بينو وبين سكان ال ي 

 تحوي كتب في مجاالت متنوعة.رياضية، كما تم إنشاء مكتبة ثقافية فعاليات و وبرامج تثقيفية  املراكز واملستشفيات

 

 تنفيذ فلل املرحلة الثانية للمشروع بعددكما يشهد املشروع حا
ً
هيئة تحت إشراف بيعها بنظام البيع على الخارطة  يتموحدة ( 207) ليا

نسررررربة مبيعات وقد بلغت  .متميزة في نظام الدفعات وحوافز إضرررررافية للراغبين في السرررررداد املبكرمع تقديم تسرررررهيالت  االقتصررررراديةاملدن 

كما تم اسررتكمال نسرربة  ،وحدة 116من وحدات الطرح األول والثاني البالغ عددها  %47 م نسرربة2018 الوحدات السرركنية بنهاية العام

  م بمشرررريئة هللا.2019خاصررررة بالوحدات التي سرررريتم تسررررليمها للمالة في منتصررررف عام  %80من أعمال اإلنشرررراءات للمشررررروع منها  47%

م حوالي 2021واإليرادات اإلجمالية املتوقعة من البيع حتى عام عودي مليون لاير س 296للمرحلة الثانية ما يقارب  املشروعوتقدر تكلفة 

 مليون لاير. 430

 

 : مشروع الشقق السكنية
ً
شقة سكنية  1,500تطوير مجمع سكني متميز لعدد ل األولية االقتصاديةدراسة الجدوى استكمال  جاري حاليا

  االقتصاديةة من مدينة املعرفة باملنطقة الشمالي متر مربع ألف 135مساحة  علىبمساحات ماتلفة 
ً
داون )املدينة وسط ملشروع  مجاورا

من ماتلف باملدينة املنورة املدينة املنورة والعمالء الراغبين بوحدات سكنية  سكانومجمع دار الجوار السكني حيث يستهدف املشروع  (تاون 

يتميز املجمع بتصميماته املعمارية التي تحاكي عمارة املدينة سو   مراحل. 5 علىتطوير املشروع ل وياطط . والعالم االسالمي مناطق اململكة

ثناء التصميم توفير أخذ في االعتبار تم األ وسي طفال وجلساتأومالعب  ومناطق مشاةمناطق خضراء  تضماملنورة بشكل حداثي وعصري 

كما يرتبط املشروع  ،طريق امللك عبد العزيز من خاللاملسجد النبوي ب تربط املجمع ةمواقف كافية للسكان وتوفير حركة مرورية سلس

والثانية من املشروع لعدد  األولىلمرحلة ل األولية تصميماتالومن املتوقع االنتهاء من  .(داون تاون وسط املدينة )بالسوق التجاري بمشروع 

بعد تأكيد دراسات  م بمشيئة هللا2020الخارطة خالل عام  على ه للسوق عن طريق نظام البيعوطرح 2019وحدة سكنية بنهاية عام  650

 العائد االستثماري للمشروع. على االقتصاديةالجدوى 

 ( قطاع العقار التجاري 3-1-أ

)مشروع بوابة املدينة( أولهما مشروعين محورين تطوير على التركيز  ،املحدثة ستراتيجيةاال مارجات وتوصيات ضمن  فندقي: /تجاري  (أ

حيث %(  80بنسبة ) االقتصاديةاململوكة لشركة مدينة املعرفة شركة الغراء العاملية للتطوير العقاري  على أرضبالجزء الجنوبي الواقع 

 لقرب والتسوق والخدمات الصحيةلتقديم خدمات الضيافة واإليواء للاجات والزوار يهدف املشروع 
ً
من محطة قطار الحرمين  هنظرا

داون تاون(  - املدينةمشروع وسط في الجزء الشمالي من مدينة املعرفة ) املشروع الثانيو  السريع ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

 لقربه من املسجد النبوي الشريف و واملستهدف أن يقدم خدمات الضيافة 
ً
املناطق املطورة والتسوق والترفيه لسكان املدينة وزوارها نظرا

 وتفاصيلها:  املدينة املنورة بصفة عامةألحياء لسكني و األخرى في مدينة املعرفة بصورة خاصة مثل دار الجوار ا

 

واملدينة املنورة بشكل عام حيث  االقتصاديةبمدينة املعرفة  املتميزةهم املشاريع أحد أيعتبر مشروع بوابة املدينة  :بوابة املدينة مشروع

اشرة بمحطة قطار الحرمين باملدينة املنورة ضم محطة للنقل العام ترتبط مبتألف متر مربع  37يجري تصميم املشروع على مساحة 

  .لخدمة الزوار والاجات واملعتمرين، باإلضافة ملنطقة تجارية وفندق ثال  نجوم باملرحلة األولى

 

على مساحة إجمالية تصل ملنطقة املجاورة ملحطة قطار الحرمين السريع ابتطوير األراض ي املطلة على طريق األمير نايف  املشروع هدفستيو 

 للمعايير الدولية  عمرانية متميزة للمنطقة املحيطة باملحطة بيئة إيجاد بهدف ألف متر مربع 37عند اكتمال مرحلتي املشروع إلى 
ً
وفقا

حيث يتوقع أن يستفيد املشروع  والنقللتسوق واالضيافة  اتالتركيز على قطاع من خالل القطاراتلتطوير املناطق املرتبطة بمحطات 

 مليون راكب سنوي 11 يتوقع أن يصل عددهم إلى نة قطار الحرمين السريع باملدينة املنورة الذيمن مستادمي محط
ً
 .م2028عام  في ا

 

 على تطوير املرحلة األولى من املشروع على مساحة تقدر بحوالي 
ً
ألف متر  33 بر ألف متر مربع بمساحة بنائية تقدر  22ويجري العمل حاليا

ويحتوي املشروع على ثالثة مليون لاير.  385ت ويتوقع أن تبلغ تكلفة املرحلة األولى من املشروع حوالي مواقف السيارا تشملمربع ال 
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شقة  50و غرفة 250 تشمل وحدة سكنية 300ب جمالي عدد  نجوم 3 فئة وشقق فندقية فندقفي تطوير  تمثل أولهايرئيسية مكونات 

 ألف متر مربع، 14ب جمالي مساحات تأجيرية تصل إلى  ترفيهية ةمطاعم ومنطقو  محالت تجاريةأسواق و  واملكون الثاني يضم ،فندقية

وسيارات النقل العام باإلضافة لدورين  ملستادمي املحطةوماصصة  تتصل مباشرة بمحطة القطار واملكون الثالث مواقف حافالت 

  .مواقف سيارات لخدمة الفندق واملناطق التجارية باملشروع

 

 الرتباطه بمحطة قطار الحرمين السريع وإطاللته املباشرة على  االقتصاديةملدينة املعرفة قيمة مضافة  ز للمشروعاملتميوقع املويمثل 
ً
نظرا

بما في هللالك طريق امللك عبد العزيز وبالتالي سهولة ربطه  ،طريق الجامعات التي تمنحه سهولة وصول من الطرق الرئيسية باملدينة املنورة

ملسجد النبوي وباملشاريع التطويرية الكبرى في املدينة املنورة.  كما يشكل عامل التكامل بين قطاعات الضيافة من الشرق إلى الغرب با

ن واألسواق والنقل مرتكز النجاح الرئيس ي للتطوير املقترح ويساعد على تعظيم أثره باالستفادة من زيادة أعداد الاجات والزوار واملعتمري

 .2030لعام ضمن رمية اململكة الطموحة ل

 

تم األولية من قبل استشاري عاملي متاصف في مجال دراسات السوق، كما  االقتصاديةوقد تم تطوير دراسات السوق ودراسة الجدوى 

ألحد بيوت الخبرة االستشارية العاملية بهدف تصميم املشروع واملنطقة املجاورة ملحطة قطار الهندسية األولية  إسناد أعمال التصاميم

أول مشروع تطوير يرتبط بمحطة قطار على مستوى اململكة مما يؤهل املنطقة  كونهن وفق أحد  النظم العاملية لتاطيط املدن الحرمي

خبرة في تطوير وتشغيل مشاريع مماثلة  هللاوي . كما يجري التفاوض مع مستثمرين محتملين لتكون مركز جذب حضري متميز باملدينة املنورة

في الربع الرابع من العام  حفر الأعمال تجهيز املوقع و أن يتم البدء في ملساهمة في تطوير املشروع. ومن املتوقع للدخول في شراكات معهم وا

 سنوات بمشيئة هللا.  املشروع حوالي ثال   تنفيذاالنتهاء من ويستغرق  2020والبدء بأعمال التنفيذ خالل عام م 2019
 

جاورة ملحطة قطار الحرمين غرب طريق األمير نايف وعلى أرض شركة الغراء العاملية كما يتم ضمن الدراسات التاطيطية للمنطقة امل

البدء بدراسات الجدوى االقتصادية األولية لتطوير مشروع جادة العالم  %80للتطوير العقاري اململوكة ملدينة املعرفة االقتصادية بنسبة 

شروع الثقافات املتعددة للعالم اإلسالمي والرمز إليها من خالل املعالجات املعمارية اإلسالمي ليرتبط باملشاريع املتميزة باملنطقة وسيراعي امل

( نجوم وأنشطة تجارية وخدمية ليتم تطويرها على 3,2والعمرانية التي تراعي تنوع ثقافات الدول اإلسالمية لتشمل وحدات فندقية )

 ويراعى في  30والاجات ضمن برنامج ضيوف الرحمن إلى  لزيادة عدد املعتمرين 2030مراحل بما يواكب مع رمية اململكة 
ً
مليون سنويا

املشروع كذلك الربط بمشاريع مدينة املعرفة االقتصادية املالصقة ملحطة قطار الحرمين السريع وحركة النقل من وإلى املسجد النبوي 

 .الشريف

 

والوحدات الفندقية  االقتصاديةاري الرئيس ي ملدينة املعرفة السوق التجالذي يضم شروع امليقع : (داون تاون ) –املدينة وسط  مشروع

الرئيسية  يرتبط باملسجد النبوي واملطار واملحاور و باملنطقة الشمالية  االقتصاديةاملرتبطة به ضمن املرحلة التطويرية األولى ملدينة املعرفة 

   .باملدينة املنورة من خالل اطاللته على طريق امللك عبد العزيز
 

شروع إليجاد بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز لقاطني املدينة املنورة وزائريها مستوحاة من الطابع العمراني للمدينة املنورة امل يهدف

ضمن محور حضري متعدد االستادامات يجمع بين التنزه والتسوق والسكن والخدمات الترفيهية حيث يتكون املشروع من سوق رئيس ي 

متحف تفاعلي عن املدينة املنورة وصالة ترفيهية مغلقة،  املشروعنجوم وشقق فندقية( ويتضمن  4مع فندق ) لىيرتبط في املرحلة األو 

وسيكون  وسينما ونادي ص ي باإلضافة إلى منطقة بوليفارد تجارية مطلة على حديقة ومسطحات خضراء مع عروض ضوئية ترفيهية

 ي مكونات املشروع املختلفة. نموهللات لتطبيق املجاالت املعرفية بماتلف أنواعها ف
 

  االقتصاديةيشكل املوقع املتميز للمشروع ضمن ماطط مدينة املعرفة 
ً
ا يسمح به من مرونة وكفاءة التصميم وقربه ملميزة إضافية نظرا

لى طريق امللك متر ع 450تميزه بواجهة طولية تصل إلى مع كيلومتر من ناحية الشرق  5,7من املسجد النبوي الشريف حيث يبعد حوالي 

قرب املوقع من العديد من محفزات  وكذلكعبدالعزيز الرئيس ي الذي يربط شرق املدينة املنورة باملنطقة املركزية ويربطها بالطرق الرئيسية 

عنه ي يبعد مسجد قباء الذو كيلو متر  2,9التطوير البارزة في املدينة املنورة مثل محطة الحرمين السريع التي يبعد املشروع عنها حوالي 

 .كيلومتر  10حوالي عن املشروع بكيلو متر و كذلك مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الذي يبعد  6,6حوالي 
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قا ي املمكونات متعددة االستادامات مثل السوق والشارع التجاري الرئيس ي )بوليفارد( ومحالت بشروع وجهة املومن املخطط أن يمثل 

ألف متر مربع  129بجانب قطاع الضيافة والترفيه ويتوقع أن تبلغ مساحة أرض املشروع حوالي  ةية ومحالت مشاطاعم ومنطقة تراثاملو 

باإلضافة  .ألف متر مربع 122ألف متر مربع للسوق )املول( والبوليفارد حيث تصل املساحة اإليجارية التجارية باملشروع لحوالي  77منها 

 .األنشطة والبرامج الترفيهية تحتضنألف متر مربع  45إلى إنشاء حديقة عامة على مساحة 

  

 من الغرف واألجنحة الفندقية والوحدات السكنية املخدومة واملساكن هللاات العالمات التجارية التي 
ً
ويضم قطاع الضيافة باملشروع مزيجا

املشروع على االستادام الفعال للمساحات ويعمل تطوير والعالم اإلسالمي  تستهدف العائالت من اململكة ودول مجلس التعاون الخلي ي

يتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية في املرحلة األولى و  .نجوم 4املتاحة ضمن معايير العالمات التجارية الدولية لتطوير قطاع الضيافة 

هذا سيحقق ميزة تنافسية و  والخدماتشقة سيتم ربطها بمنطقة األسواق واملطاعم  150غرفة والشقق الفندقية إلى  350للمشروع إلى 

املزمع انشامها  نجوم (4، 3) لسلسلة الفنادق فئة قيمة تنافسية وتعظيم العوائدوسيضيف مشروع وسط املدينة )داون تاون(  فندقلل

 في املناطق املجاورة.
ً
 مستقبال

 

تطوير قطاع األسواق بمكوناتها الثال  مركز  في املرحلة األولى التي تتضمن (داون تاون )املدينة وسط يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير مشروع 

  2,2تجاري )مول( وبوليفارد يضم محالت تجارية ومطاعم ومناطق ترفيهية باإلضافة لقطاع الضيافة مبلغ 
ً
مليار لاير والتي يجري حاليا

تكوين شراكات مع  من خالل وكذلك دراسة توفيرها من خالل عدد من الخيارات منها تأسيس صندوق استثماري وطرحه في السوق 

م والبدء بأعمال التنفيذ 2019ومن املتوقع البدء في أعمال تجهيز املوقع وأعمال الحفر في الربع الرابع من العام  .استراتيجيينمستثمرين 

 . حوالي ثال  سنوات بمشيئة هللا استكمال املشروعم ويستغرق 2020خالل عام 
 

لتطوير منطقة  االقتصاديةلدراسة الجدوى  مع املستثمرين املتاصصينعلى البحث  عملجاري ال: التجاريةواملحالت املعارض  روعمش (ب

بهدف استقطاب )واجهة املدينة( على طريق امللك عبد العزيز  االقتصاديةمحالت ومعارض تجارية باملنطقة الشمالية من مدينة املعرفة 

من الحركة على مشاريع الشركة املختلفة. ويستهدف املشروع شرائح ماتلفة خلق مزيد و  االقتصاديةاملستثمرين والعمالء إلى مدينة املعرفة 

 بمشيئة هللا.م 2020بحيث يبدأ تشغيله بنهاية عام املطاعم واملقا ي واملعارض ك

 :والخدمات الص يقطاع ال( 4-1-أ

 ( القطاع الص ي:1

 تنفيذ مشروع مستشفى املواساة:  (أ
ً
جنوبي باملشروع جنوب طريق امللك عبدالعزيز وبالقرب من مستشفى املواساة ضمن الجزء اليتم حاليا

 تملخيصية  200سيضم من قبل شركة املواساة للخدمات الطبية والذي الطريق الدائري الثاني )طريق امللك عبد هللا( 
ً
سرير وأقساما

زة متطورة. كما سيتم ربط وعالجية وعيادات تاصصية حديثة تشمل جميع التاصصات الطبية وغرف مرض ى وغرف عمليات بطراز وأجه

م 2020عام  خاللليسهل عملية الوصول له ومن املخطط أن يتم تشغيله املستشفى بالطريق الدائري مباشرة وبطريق امللك عبدالعزيز 

 االقتصاديةفة ويجري بالتزامن مع تنفيذ املستشفى تطوير البنية التحتية للمرحلة األولى من املنطقة الجنوبية ملدينة املعر   بمشيئة هللا.

 املجاورة لها. واملناطق ىستشفاملوالتي ستادم بشكل رئيس 

بمدينة املعرفة  مله بيعتالتي يهدف املركز الطاي الدولي لتطوير مركز طاي متكامل على األرض : مشروع مستشفى املركز الطاي الدولي (ب

 كأحد الصروح الطبية الرائدة في اململكة العربية للمركز الطاي بمدينة جدة نجا يبعد أن أثبت املستشفى الرئيس  االقتصادية
ً
 كبيرا

ً
حا

السعودية وسيضم املركز مراكز تاصصية توفر أنواع الرعاية الصحية والتأهيلية بأحد  املعدات والتجهيزات وبادمات مقدمة من أطباء 

تاصف تغطي ماتلف االحتياجات الصحية لجميع  حاصلين على أرفع الدرجات العلمية األمريكية والكندية واألوروبية في أكنر من ثالثين

 الجديد املتوقع من ق  تنفيذ املشروع من جانب املطور وفي انتظار تحديد املوعد  البدء في، وقد تأخر أفراد األسرة
َ
 هم.بل

ضمن طاع الص ي الق تطوير مكونات التركيز على سيتم بالشركة ستراتيجيةاال ضمن توصيات استشاري : الشماليةمراكز طبية باملنطقة  (ت

 ملشروع خدمات الزوار وتقديم الخدمات في هذا املجال مشاريع الشركة 
ً
 وخدمة أخرى إضافية متميزة لهم واملعتمرينبحيث يكون مكمال

من  الشماليةنشاء مراكز ومجمعات صحية في املنطقة إللدراسة االستثمار املتاصصة في القطاع الص ي مع الجهات سيتم البحث و 

مكملة وأساسية في استراتيجية تطوير املنتجات االستثمارية املختلفة لشركة كادمة املتنوعة هدف توفير الخدمات الصحية املشروع ب

 .مدينة املعرفة
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 الخدمات:( 2

 تنفيذ مقر الغرفة التجارية والصناعية في الجزء الشمالي من مشروع مدينة امبنى الغرفة التجارية الصناعية: أ( 
ً
 االقتصاديةملعرفة يجري حاليا

متر مربع ويتوقع االنتهاء  5,532بمساحة على األرض اململوكة لهم ضمن مشروع مدينة املعرفة باملنطقة املقابلة ملحطة قطار الحرمين السريع 

لغرفة التجارية والصناعية وا االقتصاديةبين مدينة املعرفة  االستراتي يم، ويعتبر هذا املشروع ثمرة التفاقية التعاون 2020ى في بداية عام همن

رة تقديم باملدينة املنورة التي يقوم بموجبها الطرفان باالستفادة املتبادلة من االمكانيات املتوفرة لديهما. وقد تضمنت مجاالت التعاون املشت

وإطالق عدد من  االقتصادية من قبل فريق شركة مدينة املعرفةللمساعدة في تنفيذ املبنى خدمات االستشارات الهندسية للغرفة التجارية 

 .دعما للشباب في مجال التجارة وريادة األعمال باملنطقة االقتصاديةاملبادرات التدريبية واملعرفية املشتركة بمدينة املعرفة 

 

تم قبل نهاية العام وقد  ،االقتصاديةتقع املحطة في الجزء الجنوبي ملشروع مدينة املعرفة : السريع باملدينة املنورةب( محطة قطار الحرمين 

الغراء العاملية  تقوم شركة مدينة املعرفة وشركتها التابعةوبموجب االتفاقية م توقيع اتفاقية نقل أراض ي املحطة لصالح أمالة الدولة، 2018

روع مدينة املعرفة ( متر مربع والواقعة شرق مش103,412بالتنازل عن مساحة األرض املقام عليها محطة القطار البالغة ) للتطوير العقاري 

وشركتها  االقتصاديةعلى طريق امللك عبدالعزيز وداخلة ضمن محفظة األراض ي هللاات امللكية املشتركة بين شركة مدينة املعرفة  االقتصادية

ململوكة للشركة بموجب االتفاقية بتطوير األرضين املالصقتين ملحطة قطار الحرمين ا االقتصاديةمدينة املعرفة . وتقوم شركة التابعة الغراء

وشركتها التابعة بمشاريع نوعية تادم مستادمي محطة القطار ومشاريع الشركة على حد سواء بحيث تتضمن محطة للنقل العام )باصات( 

نورة من مجاورة محطة قطار الحرمين باملدينة امل االقتصاديةيتوقع أن يستفيد املخطط العام ملدينة املعرفة كما ومساحات تجارية وإدارية. 

املتصلة باملحطة والتي تقدم خدمات متنوعة لسكان وزوار املدينة املنورة والاجات واملعتمرين اإلضافية من خالل تطوير عدد من املشاريع 

 لرمية اململكة 
ً
رائدة أن تكون من خاللها بمليون شخف والتي تأمل الشركة  30التي تهدف لزيادة أعداد الاجات واملعتمرين لحوالي  2030تعزيزا

مع  االقتصاديةفي تقديم الخدمات املتميزة لضيوف الرحمن في املدينة املنورة. كما تمثل مارجات هذه االتفاقية تعاون شركة مدينة املعرفة 

 .هامؤسسات القطاع العام بهدف تحقيق الرمية وأهداف

 
ً
 ب( التوقعات املستقبلية -ثانيا

 للطلب املتزايد الذي تستحدثه  طرح العديد من 2019تتوقع الشركة خالل العام 
ً
املنتجات التطويرية في الجزئين الشمالي والجنوبي استصحابا

وخطتها الطموحة لزيادة أعداد الزوار وتنويع مصررررادر الدخل مما يولد زيادة في الحركة بين مطار األمير محمد بن عبدالعزيز  2030رمية اململكة 

من الجهة الشررررررررررررقية وتطوير منطقة الحرم حيث  االقتصررررررررررراديةمين املرتبطة بمشرررررررررررروع مدينة املعرفة الدولي باملدينة املنورة ومحطة قطار الحر 

 لتوفير بدائل تطو 
ً
 وداعما

ً
 كبيرا

ً
 تشرررركل توسررررعة املسررررجد النبوي محفزا

ً
يرية تشرررركل مدينة املعرفة الرابط الحيوي لهذه املشرررراريع الحيوية وأيضررررا

عامل جذب إضرررافي  االقتصررراديةسررررة إلصررردار التراخيف واإلشرررراف والدعم املقدم من هيئة املدن للمنطقة املركزية، كما تشررركل اإلجراءات املي

مع كل من هيئة و  حيوية متميزة باملنطقتين الشرمالية والجنوبيةلتطوير مشراريع متاصرصرة  تعمل الشرركة مع جهات اسرتشراريةو للمسرتثمرين.  

متى والتي سررررررررريتم اإلعالن عنها طيط عدد من املشررررررررراريع الحيوية واملحورية في الجزء الجنوبي تطوير املدينة املنورة وأمانة املدينة املنورة على تا

 ما اعتمدت من جميع الجهات املعنية.

 

 
ً
 : املالمح األساسية ألهم القرارات ثالثا

 أ( أبرز اإلنجازات والقرارات: 

 ومشروع بوابة املدينة. (داون تاون )دينة املوسط مشروع استكمال دراسات الجدوى األولية للمشاريع املحورية للشركة  ▪

 .ستشاريين العامليين املؤهلينبوابة املدينة على قائمة من اال مشروع و  (داون تاون )املدينة  وسط أعمال التصميم ملشروع وتحليل طرحاستكمال  ▪

قة الجنوبية لتادم منطقة مستشفى املواساة إنهاء أعمال التصميم والطرح والبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة األولى من املنط ▪

 والقطع املجاورة لها.

باملنطقة الشمالية  N04 , N05 , N06 االنتهاء من التصاميم للتاطيط العمراني والبنية التحتية واملوافقات الخاصة بتطوير البلوكات السكنية ▪

 .م2020 عام خاللعلى املستثمرين بنظام الشراكة ها والتي من املخطط طرح

لخدمة مشاريع الشركة في  م2019االنتهاء من تصاميم البنية التحتية لطريق األمير نايف )الجامعات( واملخطط أن يبدأ تنفيذه خالل عام  ▪

 الجزء الجنوبي.

 .إطالق عدد من املبادرات االجتماعية واملشاركة مع اإلمارة وهيئة تطوير املدينة في عدد منها ▪
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 من بين 28/7/2018ورة املجلس الثالثة التي بدأت في انتااب مجلس إدارة الشركة لد ▪
ً
م وملدة ثال  سنوات ميالدية، وعددهم أحد عشر عضوا

 مجاالت عمل الشركة.ويضم خبرات متنوعة ومتراكمة في  قائمة املترشحين لعضوية املجلس وهللالك من قبل الجمعية العامة ملساهمي الشركة

 .م2019كة األستاهللا محمود بن عباب ليباشر مهامه بدايات العام اإلعالن عن قرار تعيين رئيس تنفيذي للشر  ▪

املؤسسة العامة للخطوط الحديدية )مؤسسة حكومية( باصوا توقيع الشركة وشركتها التابعة الغراء العاملية للتطوير العقاري التفاقية مع  ▪

بطة بنقل أراض ي محطة القطار لصالح أمالة الدولة وتحديد ، تم بموجبها وضع األطر املرتأرض محطة قطار الحرمين السريع باملدينة املنورة

 آلية استفادة الشركة من مجاورة املحطة وربط مشاريعها التطويرية بها.

 بتقديم "شهادة مدير األداء الحكومي املعتمد" ألول مرة باململكة بالشراكة مع املعهد األمريكي معهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة للتدريبام يق ▪

 لألداء في واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية.
 

 الشركة التي تواجهها باملخاطر املتعلقة ب( املعلومات

 ومراقبتها املخاطر هذه إدارة وسياسة  )السوق  مااطر أم تمويلية، مااطر أم تشغيلية مااطر أكانت سواء(

انب ومع اسررررررررتشرررررررراريي الشررررررررركة من جانب آخر لتحديد املخاطر التي تواجه أعمال يتم التنسرررررررريق بين اإلدارات العليا وإدارة املراجعة الداخلية من ج

 املجلس ولجانولجنة املراجعة الشررررررركة وتقييمها وتحديد درجة أهميتها ومن ثم مناقشررررررة ما يسررررررتلزم أخذ القرارات بشررررررأنه من قبل مجلس اإلدارة 

 .  االختصااحسب  األخرى 
 

ملجموعة تعرضها إلى مااطر مالية ماتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: مااطر السوق )تشمل مااطر العملة، إن أنشطة ا: ( إدارة املخاطر املالية1 

طر العام مااطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومااطر األسعار(، ومااطر االئتمان ومااطر السيولة. ويركز برنامج إدارة املخا

ؤ بأوضاع األسواق املالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية املحتملة علرى األداء املالي للمجموعة.  تتم للمجموعة علرى عدم إمكانية التنب

 لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع املخاطر  ي مااطر العملة ومااطر الق
ً
يمة العادلة إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقا

 نقدية لسعر العمولة ومااطر االئتمان ومااطر السيولة.والتدفقات ال

 

تمثل مااطر السوق مااطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألصل مالي أو التزام مالي للتقلبات نتيجة  :أ( مااطر السوق 

لفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومااطر التغيرات في أسعار السوق. تتكون مااطر السوق من مااطر العمالت ومااطر أسعار ا

الحساسيات التالية ملخاطر السوق مبنية على تغير في أحد العوامل مع إبقاء العوامل األخرى ثابتة. ليس من املرجح حدو  هللالك، وقد  األسعار.

دة والتغيرات في سعر العملة األجنبية. ال تحتفظ املجموعة أو تكون التغيرات في بعض العوامل مترابطة. على سبيل املثال، التغيرات في سعر الفائ

 .تصدر أداة مالية مشتقة

تمثل مااطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجناي. تاضع  :مااطر العملة( 1-أ

العمل االعتيادي. خالل السنة، لم تقم املجموعة بأية تعامالت هامة بعمالت عدا  املجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجناي في سياق

. وبما 2018ديسمبر  31الريرال السعودي، والدوالر األمريكي، وبالتالي ال تتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية األخرى في السنة املنتهية في 

 املجموعة غير معرضة ملخاطر جوهرية في العمالت األجنبية.أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، ف ن 
 

مااطر أسعار الفائدة  ي التعرض للمااطر املختلفة املرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على املركز  :الفائدة أسعار ( مااطر 2-أ

ة عبر املراقبة الدورية ملخاطر أسعار الفائدة ألدواتها املالية التي املالي للمجموعة والتدفقات النقدية. تدير املجموعة مااطر أسعار الفائد

املالي تحمل فائدة. في تاريخ التقرير، لم يكن هناة مطلوبات مالية تحمل فوائد. تتكون املوجودات املالية التي تحمل فوائد في تاريخ التقرير 

اة خطر لتعرض ملخاطر أسعار الفائدة ومااطر القيمة العادلة لسعر من ودائع مرابحة قصيرة األجل بمعدل فائدة ثابت. لذلك، ليس هن

تداولة الفائدة.    الذمم املدينة التجارية )املتداولة( والذمم املدينة غير التجارية واملوجودات املتداولة األخرى واملطلوبات التجارية امل

لك، يفترض أنه ال يوجد خطر لسعر الفائدة مرتبط بتلك املوجودات واملطلوبات األخرى ال تحمل فائدة وهللاات آجال أقل من سنة واحدة. لذ

 املالية. الذمم املدينة )املتداولة( ال تحمل فائدة ويعترف بها بالتكلفة املطفأة.
 

 لم تتعرض املجموعة ملخاطر جوهرية للسعر حيث أنها ليس لديها أسهم ملكية أو سلع.األسعار:  مااطر (3-أ

مااطر االئتمان  ي مااطر عدم مقدرة طرف في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف ا خر خسرررررارة  إن: ب( مااطر االئتمان

من القوائم املالية للشررررررررررركة  9مالية. ليس لدى الشررررررررررركة أي تركيز ملخاطر االئتمان فيما عدا الذمم املدينة التجارية كما هو مبين في اإليضرررررررررراح 

من التعرض ملخاطر االئتمان، قامت املجموعة بتطوير عملية املوافقة الرسرررررررمية حيث يتم تطبيق حدود االئتمان على عمال ها. )مرفقة(.  للحد 
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كما تقوم اإلدارة بمراقبة مسررررررتمرة ملخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بتكوين ماصررررررف مقابل األرصرررررردة املشرررررركوة في تحصرررررريلها. تتم مراقبة 

 ء القائمين بانتظام.   الذمم املدينة للعمال

لنقد تسررررررتحق الذمم املدينة التجارية من العمالء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل تنفيذ العقود هللاات الصررررررلة. بينما يتم إيداع ا

ة من جهات هللاات وودائع مرابحة لدى بنوة محلية هللاات تصرررنيف ائتماني مرتفع، لم يكن هناة مسرررتحقات متأخرة السرررداد أو منافضرررة القيم

ت عالقة.  فيما يتعلق بالتعامالت مع البنوة، ترى اإلدارة أن املجموعة غير معرضررررة لخطر االئتمان حيث أنها تتعامل فقط مع بنوة محلية هللاا

عمل األطراف عندما ت الزائد ملخاطر االئتمان ينشرررررررررررأ التركيز  . سرررررررررررمعة حسرررررررررررنة. ال تتوقع اإلدارة أي خسرررررررررررائر من عدم وفاء هذه األطراف املقابلة

لتزاماتها املقابلة في نشاطات تجارية مماثلة أو نشاطات في نفس املنطقة الجغرافية أو عندما تمتلك مزايا اقتصادية تجعلها قادرة على اإليفاء با

 كيز على تنويع املحفظة.أو السياسية أو غيرها. وتتم إدارة هذا النوع من املخاطر من خالل التر  االقتصاديةالتعاقدية والتأثر بنفس التغيرات 

إن مااطر السررررررريولة  ي مااطر أن تواجه منشرررررررأة ما صرررررررعوبات في تأمين السررررررريولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة باألدوات : ت( مااطر السررررريولة

عادلة. تدار مااطر السررررررريولة املالية. قد تنتج مااطر السررررررريولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسررررررررعة وبقيمة تقارب قيمته ال

 عن طريق التأكد بشررررررررركل دوري من توفر سررررررررريولة كافية من خالل تسرررررررررهيالت ائتمانية ملقابلة أي التزامات مسرررررررررتقبلية. 
ً
قد تنشرررررررررأ تركيزات فمثال

 وجودات السائلة.مااطر السيولة من شروط سداد املطلوبات املالية أو مصادر االقتراض أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق امل

الهدف الرئيس ي الذي تسعى له املجموعة من جراء إدارة رأب املال هو ضمان حفاظها على تصنيف ائتماني قوي ونسب : د( إدارة مااطر رأب املال

اطيات االخرى رأب مال سليمة بهدف دعم أعمالها وتحقيق أقص ى قيمة للمساهمين.  وتعتبر املجموعة رأب املال والخسائر املتراكمة واالحتي

ومتطلبات  االقتصاديةكرأسمال للمجموعة. تقوم املجموعة ب دارة هيكل رأب املال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف 

رأب  التعهدات املالية. للمحافظة على هيكل رأب املال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى املساهمين أو إعادة

سنوات املال إلى املساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات إلدارة رأب املال خالل ال

 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31املنتهية في 

 
ً
  املؤشرات املالية وتحليالتها: رابعا

 التابعة كاتهاوشر  الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل

بهدف اسرررتثمارها تطوير عقارات  إن مشرررروع الشرررركة يقع بمدينة واحدة )املدينة املنورة( وإن إيرادات الشرررركة الرئيسرررية تتكون من حيث ال ينطبق

ن نشرررراط وإيرادات اسررررتثمارية من حصررررف تملكها الشررررركة في مشرررراريع حيوية داخل املشررررروع ومرابحات أو ممن قبل الشررررركة أو من قبل مطورين 

 معهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة والتدريب.

   معهد مدينة املعرفة للقيادة والتدريب
 النسبة من إجمالي اإليرادات لاير النشاط
 %82.48 5,383,949 التدريب

 %17.52 1,143,515 ستشاراتاال 
 %100 6,527,464 املجموع

 
  األخيرة الخمس املالية السنوات في أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول  بياني رسم أو جدول  شكل على خالصة

 لاير(: 000) الشركة وخصوم أصول  أو األعمال نتائج مقارنة

 النشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراط 
 إيرادات مجموعة 

 االقتصاديةمدينة املعرفة 
  التدريب واالستشارات التطوير العقاري 

معهد مدينة املعرفة للقيادة  شركة مدينة املعرفة 
 * والتدريب

 عاملجمو 

 71,121,206 6,527,464 64,593,742 )لاير( اإليرادات من العمالء الخارجيين
 %100 9.18% 90.82% النسبة من إجمالي اإليرادات

  * نشاطان )تدريب واستشارات(
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 :جدول  شكل في والخصوم األصول  ب( مقارنة

 2014 2015 2016 2017 2018 لاير

 822,644,920 720,327,374 865,834,023 833,644,519 805,792,826 األصول املتداولة

 2,531,668,066 2,584,248,394 2,485,801,068 2,487,833,439 2,495,871,213 األصول غير املتداولة

 3,354,312,986 3,304,575,768 3,351,635,091 3,321,477,958 3,301,664,039 إجمالي األصول 

 83,067,262 29,599,813 64,255,111 61,070,823 78,908,138 الخصوم املتداولة

 20,236,745 29,494,573 28,059,612 21,613,237 23,636,010 الخصوم غير املتداولة

 103,304,007 59,094,386 92,314,723 82,684,060 102,544,148 إجمالي الخصوم

، وعليه ال 2018شرررررررررررركة عدم وجود أي قروض عليها أو على شرررررررررررركاتها التابعة )سرررررررررررواء كانت واجبة السرررررررررررداد عند الطلب أو غير هللالك( خالل العام املالي تؤكد ال* 

 ألي قروض خالل العام املالي 
ً
 .2018توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 :األعمال مقارنة نتائج

 2014 2015 2016 2017 2018 لاير

 72,764,639 30,965,166 105,311,635 23,875,627 71,121,206 اداتاإلير 

 (62,572,355) (25,425,047) (47,874,796) (18,429,514) (57,858,594) تكاليف اإليرادات

  صافي تسوية إيرادات 

 مؤجلة من بيع أراض ي
 - - 4,727,781  5,439,093  

  15,631,377  10,267,900  57,436,839 5,446,113 13,262,612 مجمل الربح/ الخسارة

 (28,176,103) (11,468,109) 15,065,669 (18,572,539) (35,536,627) صافي الربح/ الخسارة
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 الشركة أعلنتها أي توقعات أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح

 (-التغيرات )+( أو ) 2017 2018 لاير

  47,245,579  23,875,627 71,121,206 يعات/ اإليراداتاملب

 (39,429,080)  (18,429,514) (57,858,594) تكلفة املبيعات/ اإليرادات

  7,816,499 5,446,113 13,262,612 مجمل الربح

  377,057 714,208 1,091,265 إيرادات تشغيلية أخرى 

 (17,695,913)  (33,191,190)  (50,887,103)  مصروفات تشغيلية أخرى 

 (9,502,357)  (27,030,869) (36,533,226) الربح)الخسارة(التشغيلي

 مقارنة بالعام املاض ي بسبب زيادة مبيعات فلل مشروع دار الجوار  2018اإليرادات للعام  زيادةيعود السبب في 

 نة بالعام املاض ياإليرادات مقار  ارتفاعإلى  2018تكلفة اإليرادات للعام  الرتفاعيعود السبب 

 ارنة بالعام املاض ي بسبب ارتفاع املبيعات مق 2018إجمالي الربح للعام يعود السبب إلى ارتفاع 

 الدراسات واألعمال الهندسيةبسبب ارتفاع تكاليف  2018املصروفات التشغيلية للعام  ارتفاعيعود السبب إلى 

 . قارنة مع العام السابق إلى ارتفاع املصاريف اإلدارية والعمومية والخسائر العائدة للشركات التابعةم 2018ارتفاع صافي الخسارة خالل العام  فييعود السبب 

 واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان

 .أسبابها يانوب لها وصف موجز مع السنوية، املالية الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى  مستحقات أي أو أو رسوم ضرائب أو زكاة أي لسداد 

برررررررررررررررررررررررررررررررررريرررررررررررررررررررررررررررررررررران  وصف موجز لها م2018 لاير البيان

املسررررررررررررررررتررحررق حررتررى نررهرررررررايرررررررة الررفررترررة  املسدد األسباب

 املالية السنوية ولم يسدد

 للوعاء الزكوي الز  - 12,569,593 الزكاة
ً
 للنظام كاة الشرعية وفقا

ً
 وفقا

 للنظام ضريبة مفروضة على بعض عمليات الشركة - 257,408 الضريبة
ً
 وفقا

 للنظام رسوم التأمينات ملوظفي الشركة - 90,669 ملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةا
ً
 وفقا

 للنظام رسوم حكومية للتأشيرات والجوازات  - 19,500 تكاليف تأشيرات وجوازات
ً
 وفقا

 للنظام رسوم رخف العمل - 384,000 رسوم مكتب العمل
ً
 وفقا

 للنظام رسوم اإلشراف السنوي على الشركة - 2,000,000 االقتصاديةرسوم هيئة املدن 
ً
 وفقا

 

 
ً
 : الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:خامسا

 اسم الشركة م
 رأب املال

 )مليون لاير(

 إجمالي

أسهم/حصف 

 رأب املال

 نسبة امللكية

)مباشرة وغير 

 مباشرة(

 نشاطها الرئيس

الدولة املحل 

الرئيس 

 لعملياتها

ولة التأسيس د

وممارسة 

 النشاط

 السعودية السعودية التطوير العقاري  %100 50,000 50 املعرفة العقارية املحدودة .1

 السعودية السعودية إدارة املشاريع %60 133,330 1,34 مدرار لإلنشاءات العامة .2

 السعودية السعودية التطوير العقاري  %100 1,000 1 منشآت املعرفة العقارية املحدودة .3

 السعودية السعودية التطوير العقاري  %100 1,000 633 مشاريع املعرفة العقارية املحدودة  .4

 السعودية السعودية التطوير العقاري  %50 2,140,000 21,4 مكارم املعرفة للضيافة املحدودة .5

 السعودية السعودية ير العقاري التطو  %80 46,776,500 467,7 الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة .6

 

 االقتصررررررراديةبهدف تطوير مشررررررراريع عقارية داخل مدينة املعرفة  تأسرررررررسرررررررتشرررررررركة هللاات مسرررررررئولية محدودة : أ( شررررررركة املعرفة العقارية املحدودة

 االقتصرررررراديةنة املعرفة ( مليون لاير بهدف تطوير املرحلة األولى من ال ي السرررررركني املغلق الذي تمتلكه الشررررررركة داخل مشررررررروع مدي50برأسررررررمال )

 وتم تسرررليهما لمفيال اسرررتك 206الذي يعتبر أول حي سررركني مغلق باملدينة املنورة ويطلق عليه اسرررم )دار الجوار( وتتكون املرحلة األولى من 
ً
ت تماما

 على عمليات الصيانة وتقديم خدمات املرافق بمشروع دار الجوالساكنيها 
ً
 ر.وتعكف الشركة حاليا
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م 2007في مجال إدارة وتطوير املشاريع واإلشراف الهندي ي، تأسست في عام  تعملشركة سعودية : مدرار لإلنشاءات العامة املحدودة ب( شركة

متعددة من املطورين واملسررررررررررررتثمرين خدماتها ألطراف  تمكنت من تقديم لتلبية الطلب املتزايد في السرررررررررررروق العقاري على خدمات اإلدارة والتطوير 

 2018وقد حققت الشررررركة في العام املالي  %60في هذه الشررررركة  االقتصرررراديةاريع في اململكة.  وتبلغ حصررررة شررررركة مدينة املعرفة وأصررررحاب املشرررر

م. وقد تم تضمين األرباح بحسابات شركة مدينة املعرفة 2017لاير لعام  ( ألف712)لاير مقارنة بأرباح صافية قدرها  مليون ( 2.7قدرها ) خسارة

 بأن الشركة وحدةامل االقتصادية
ً
 تعمل على التاارت من االستثمار في هذه الشركة.، علما

 

بغرض تطوير العقارات املسرررتصرررلحة واألراضررر ي األخرى في تأسرررسرررت شرررركة هللاات مسرررئولية محدودة : ت( شرررركة منشرررآت املعرفة العقارية املحدودة

ز السرررررركنية والتجارية واملنشررررررآت واملراكز الصررررررحية والتعليمية ويتوقع أن أو في غيرها وإدارة وصرررررريانة وتشررررررغيل العقارات واملراك االقتصرررررراديةاملدن 

 . االقتصاديةتساهم هذه الشركة في تملك أصول عقارية داخل مشروع مدينة املعرفة 
 

ي األخرى في شركة هللاات مسئولية محدودة تم تأسيسها بغرض تطوير العقارات املستصلحة واألراض : د( شركة مشاريع املعرفة العقارية املحدودة

أو في غيرها وإدارة وصرررريانة وتشررررغيل العقارات واملراكز السرررركنية والتجارية واملنشررررآت واملراكز الصررررحية والتعليمية وقد تمكنت  االقتصرررراديةاملدن 

مسررررررراحتها من رأسرررررررمال شرررررررركة الغراء العاملية للتطوير العقاري التي تمتلك أراضررررررر ي  %80م من االسرررررررتحواهللا على نسررررررربة 2013الشرررررررركة خالل عام 

 .االقتصاديةمليوني متر مربع داخل مشروع مدينة املعرفة 
 

م بغرض إقامة وتملك وإدارة 2012خالل الربع الثالث من عام  تأسستشركة هللاات مسئولية محدودة : للضيافة املحدودةهر( شركة مكارم املعرفة 

 وأجنحة فندقية ومكاتب ومحالت تجارية وقاعات متع
ً
.  على االقتصررررررراديةددة االسرررررررتادام ضرررررررمن نطاق مدينة املعرفة مجمع متكامل يضرررررررم فندقا

، كما تجري مفاوضررررات لشررررراء كامل حصررررف الشررررركة وسرررريعلن عن نتائجها خالل  متر مربع 10,500األرض اململوكة لها ضررررمن املشررررروع بمسرررراحة 

 لوقوع األرض اململوكة لها  م2019النصف األول من عام 
ً
 تاون(.ضمن مشروع وسط املدينة )داون نظرا

 

، تمتلك الشرررررررركة صررررررركوة أراضررررررر ي مجاورة شرررررررركة الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة: و( شررررررركة الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة

، ويتمثل نشررررررراط مليون لاير 467ركة برأسرررررررمال قدره بمسررررررراحة قدرها مليوني متر مربع، وقد تأسرررررررسرررررررت الشررررررر االقتصررررررراديةملشرررررررروع مدينة املعرفة 

الشررررررررركة في شررررررررراء العقارات بقصررررررررد تطويرها واسررررررررتثمارها بالبيع أو التقسرررررررريط أو التأجير لصررررررررالح الشررررررررركة ومقاوالت املباني السرررررررركنية والتجارية 

تم والصررناعية والخدمات التجارية والتصرردير وخدمات البنية التحتية ومد األنابيب والكابالت والحفر والردم وشررق الطرق والسررفلتة والرصررف. وي

 من قبل استشاري الشركة االستثماري )الرياض املالية( الع
ً
لترتيب إلطالق مشاريع تطويرية حيوية هامة ضمن أراض ي الشركة املحيطة امل حاليا

 بمحطة القطار بهدف االستفادة من بدء تشغيل قطار الحرمين السريع.

 

  ركةالشرر تكون  أو العقود عالقة أو األعمال هللاي طرفو  الشررركة بين صررفقة ألي وصررف
ً
 إدارة مجلس أعضرراء ألحد فيها مصررلحة كانت أو وفيها فيها، طرفا

 منهم: عالقة بأي هللاي شخف ألي أو فيها التنفيذيين أو لكبار الشركة

عقد تقديم خدمات اسررتشررارية إلدارة تصرراميم بعض مشرراريع الشررركة من قبل شررركة مدرار العامة لإلنشرراءات املحدودة )طرف تتمثل املعامالت في 

 من قبل الجمعية العامة للمسرررررررررراهمين، وتم الترخيف به لعام جديد من قبل 2013قة( تم توقيعه في عام هللاو عال
ً
م وتمت املصررررررررررادقة عليه سررررررررررنويا

في شرررررركة مدرار العامة لإلنشررررراءات  %60نسررررربة  االقتصررررراديةم. وتملك شرررررركة مدينة املعرفة 27/6/2018الجمعية العامة للمسررررراهمين املنعقدة في 

 . االقتصاديةل الدكتور أحمد العرجاني منصب رئيس مجلس املديرين بها، بجانب عضويته في مجلس إدارة مدينة املعرفة املحدودة ويشغ

مرررررررردة الررررررررعررررررررمررررررررل أو  مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد م

 العقد

شررررررررررررروط العمرررررل أو 

 العقد

اسررررررررررررررررررررم الررررررررعضررررررررررررررررررررو/ كرررررررربررررررررار 

التنفيررررررذيين أو أي شررررررررررررخف 

 هللاي عالقة بأي منهم

مرررررررررات إدارة عرررررررررقرررررررررود خرررررررررد (1)

 تصاميم ملشاريع الشركة

لاير ترررررردفررع  7,872,000

 ( شهرا24على فترة )

 قررررررابررلررررررة  24
ً
شرررررررررررررهرررا

 
ً
 للتجديد سنويا

خدمات اسرررتشرررارية 

 شهرية

 د. أحمد العرجاني

.   كما بلغ اجمالي املدفوع حتى 2017م املالي خالل العالاير  1,718,933 لشرررررركة مدرار مقارنة بمبلغ 2018لاير خالل العام املالي  2,235,487.30 * تم دفع مبلغ

 ( لاير.13,072,873.30م مبلغ )2018نهاية عام 
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 لاير مليون  لاير  مليون  في سياق العمل الطبيعي للشركة رصدة أطراف هللاات عالقة أخرى أ

 2017 2018 املعاملة 

املعرفة 

 العقارية

 ة عن شركةنياب مصروفات إلدارة مشاريع وغيرها من املصروفاتتكبدت الشركة 

 والتي تم استبعادها في القوائم املالية املوحدة. ( أماةاملعرفة العقارية )

5.8 5,7 

 

 ملا يتضمنه الجدول التالي:
ً
 ب( مكافآت كبار التنفيذيين وفقا

املخصصات  ضمنشيحات بتحديدها وربطها ، وتاتف لجنة املكافآت والتر وأهدافهامكافآت كبار التنفيذيين مرتبطة بمعايير ا داء والتوجهات العامة للشركة  -
 املعتمدة. واملوازنات

 

 
 تابعة شركة لكل الصادرة الدين أدوات تفاصيل

   .ال يوجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة

 

: املوارد البشرية واملساهمة االجتماعية للشركة
ً
 سادسا

 أ( املوارد البشرية

 بتوظيف الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف كما 
ً
 كبيرا

ً
لى تدريب املوظفين الحاليين من خالل معهد مدينة املعرفة ع تقومتولي الشركة اهتماما

 للقيادة والريادة وعدد من مراكز التدريب املحلية والدولية األخرى، ويشغل معظم الوظائف القيادية والتنفيذية سعوديون مؤهلون.

 

 املسؤولية االجتماعية ب( 

األرض اململوكة ب االقتصرررررادية( متر مربع بمشرررررروع مدينة املعرفة 2,400ضرررررمن مسررررراهمة الشرررررركة االجتماعية تم تاصررررريف قطعة أرض بمسررررراحة )

"هبة" إلقامة جمعية املدينة املنورة ملتالزمة داون ، كتبرع لصرالح االقتصراديةلشرركة الغراء العاملية للتطوير العقاري التابعة لشرركة مدينة املعرفة 

خدمات لألطفال املصررررررررررررابين بهذا املرض وتقدم لهم ببرامج التأهيل والتعليم والدمج  عيةالجم وتهتماملركز الرئيسرررررررررررر ي بمنطقة املدينة املنورة عليه.  

  للمراحل األولى من أعمار  ةتهيئكالوظيفي والتااطب والنطق وخدمات نفسررررررية واجتماعية و ت الطبيعي ال التربية الخاصررررررة والع
ً
هؤالء األطفال سررررررعيا

كما يرعي تأهيلية لألمهات ومحاضرررررررررررررات توعوية للمجتمع ية و تثقيفانب تقديم املركز لدورات بجكبر عدد منم بالفصررررررررررررول التعليمية واملهنية ألدمج 

  املركز 
ً
 لعمل الجمعية . "اليوم العاملي ملتالزمة داون " سررررررررررنويا

ً
ويمثل تبرع الشررررررررررركة بهذه األرض خدمة منها ملجتمع املدينة املنورة بصررررررررررفة عامة ودعما

 لالهتمام بهذه الفئة الغالية على املجتمع. بمنطقة املدينة املنورة ل متالزمة داون األولى املتاصصة للعناية بأطفاخيرية ال

 

مع العديد من الجهات الحكومية بالتعاون عدد من املبادرات االجتماعية واملعرفية في إطالق الشررررررررررررركة منذ بداياتها على املسررررررررررررراهمة كما تحرا 

ماعية لسررركان وزوار املدينة املنورة من خالل إقامة فعاليات متنوعة في ديوان املعرفة ومتحف والخاصرررة في سررربيل االرتقاء بالنواحي املعرفية واالجت

الشررريك املعرفي للغرفة التجارية الصررناعية باملدينة املنورة  االقتصرراديةتمثل مدينة املعرفة دار املدينة ومعهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة، كما 

 األمارة والجامعات باملدينة املنورة تم إطالق وتنظيم عدد من املبادرات والفعاليات منها:وضمن هذه الشراكة والتعاون مع 

( برعاية صاحب السمو امللكي أمير منطقة املدينة املنورة والتي تضم فعاليات متعددة يتم تنفيذها على مدى املدينة خير لهمإطالق مبادرة ) ▪

بالتعاون مع إمارة منطقة املدينة  االقتصاديةدرة تم إطالقها من قبل شركة مدينة املعرفة م، و ي مبا2019األعوام القادمة بداية من عام 

للمساهمة في تحقيق هدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن  االقتصاديةاملنورة وهيئة تطوير املدينة والغرفة التجارية باملدينة املنورة وهيئة املدن 

ة كريمة من صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان آل سعود أمير منطقة املدينة املنورة وبرعاي 2030التي تسعى لتحقيق رمية اململكة 

 مكافأة املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة التنفيذيين كبار مكافآت

 نهاية

 الخدمة

 مجموع

مرررررررررررررررركررررررررررررررررافررررررررررررررررأة 

يرريرن ذالررتررنررفرريررررررر
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( من 4مكررافررآت كبررار التنفيررذيين )

ضرررررررمنهم الرئيس التنفيذي واملدير 

 املالي

3,783,000 114,000 0 3,897,000 367,037 0 0 0 0   0 4,264,037 

 4,264,037 0   0 0 0 0 367,037 3,897,000 0 114,000 3,783,000 املجموع ر
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كز ودعم ومتابعة من صاحب السمو امللكي األمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة املدينة املنورة، وتستهدف وضع املدينة املنورة كمر 

إقامة فعاليات متاصصة يتم فيها ل من خال للمنطقة تاصصة الستقطاب الخبرات العامليةجذب للمعارض واملؤتمرات والندوات الدولية امل

عمل زيارات ميدانية ورحالت لزيارة املعالم التارياية ،زيارة ، إقامة برامج ثقافية توضح حضارة العالم اإلسالمي عبر التاريخ، تبادل املعرفة

وقد تم تنظيم  و تاصصية تفيد املجتمع اإلسالمي. استراتيجيةعمل ملناقشة مواضيع إقامة مؤتمرات وور  ، األماكن السياحية باململكة

 إلطالق املبادرة شهده ص
ً
 مصاحبا

ً
األمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة املدينة املنورة للتعريف باملبادرة  حب السمو امللكيامعرضا

 وآلية العمل لتحقيق أهداف املبادرة من خالل التعاون بين هذه الجهات لتنفيذ املؤتمرات واملعارض والندوات الدولية.

املنورة )رواد األعمال( تتمثل في تنظيم ور  عمل تعريفية  املشاركة في برامج ماتلفة وور  عمل مع الغرفة التجارية الصناعية باملدينة ▪

ي للجهات الداعمة لرواد ورائدات األعمال أطلقت من خاللها الغرفة حزمة من البرامج املوجهة لريادة األعمال بالتزامن مع األسبوع العامل

ة )أهالينا( إضافة لجملة من املبادرات واملنصات للفرا لريادة األعمال تمثلت في لقاء االمتياز واللقاء التعريفي للجهات الداعمة ودور 

ر  االستثمارية ومنصة الخبراء القطاعية الهادفة إلى تعزيز االستشارات من قبل خبراء وماتصين لتعزيز ثقافة العمل الحر، كما شارة في الو 

الختراع واملشاريع الناشئة ومسار األجرة والنقل املدري ي مدير بنك التنمية االجتماعية وقدم أهداف البنك وبرنامج مساراته كمسار التميز وا

ت ومسار األسر املنتجة من خالل تملجيع النساء على مزاولة العمل الحر من منازلهن وقدمت وزارة التجارة فيها الخدمات االلكترونية للسجال 

 وبوابة خدمات الشركات ومباد
ً
رة وزارة التجارة واالستثمار لدعم وتوثيق التجارة التجارية ونظام إدارة السجالت وإصدارها إلكترونيا

 باإلضافة لعدد من البرامج األخرى مثل: االلكترونية )معروف( ومميزاته للتاجر واملشتري.

o  .رعاية مبادرة أنسنة املدن بالتعاون مع هيئة تطوير املدينة 

o  دينة.بالتعاون مع هيئة تطوير امل 2018استضافة ملتقي املدينة املنورة للنحت 

o .استضافة فعالية برنامج الخط العربي بالتعاون مع هيئة تطوير املدينة واليوم العاملي للغة العربية بالتعاون مع متحف دار املدينة 

o .استضافة فعالية متحف رواة الحديث في املدينة املنورة 

o  هيئة تطوير املدينة.مشاركة التنفيذيين بالشركة مع اإلمارة في عدد من اللجان والفعاليات باإلمارة و 

 
: آليات حوكمة الشركة

ً
 سابعا

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف

ي ي تتبع ضمن حقوق املساهمين العامة التي كفلها النظام األساي ي للشركة بما فيها نشر املعلومات الالزمة، ف ن الشركة وبناًء على نظامها األسا

يتم توزيع أرباح الشرررررررررررركة الصرررررررررررافية السرررررررررررنوية، بعد خصرررررررررررم جميع املصرررررررررررروفات العمومية وغيرها من سرررررررررررياسرررررررررررة محددة في توزيع األرباح، حيث 

 املصروفات على النحو التالي: 

( من األرباح الصررررررررافية لتكوين االحتياطي النظامي للشررررررررركة ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى %10يجنب عشرررررررررة باملائة ) ( 1

  ( من رأب املال املدفوع.%30ذكور )بلغ االحتياطي امل

( يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وهللالك بالقدر الذي يحقق مصررررررررررررلحة الشررررررررررررركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر 2

عية لعاملي الشررررركة أو ملعاونة ما اإلمكان على املسرررراهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صررررافي األرباح مبالغ إلنشرررراء مؤسررررسررررات اجتما

 يكون قائم من هذه املؤسسات لخدمة املجتمع أو ملبادرات دعم وتحفيز املوظفين.

 للمسررررررراهمين نسررررررربة ال تقل عن 3
ً
 ملا تقتضررررررريه  %1( يوزع من الباقي بعد هللالك أرباحا

ً
من راب املال املدفوع بموجب توصرررررررية من مجلس اإلدارة وفقا

 ( من نظام الشركات.  76( من املادة )2راعاة الفقرة )األنظمة بهذا الشأن مع م

 للضوابط التي تحددها الجهات املختصة. 4
ً
 ( يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي وفقا

 

 ضوابط توزيع األرباح:

  األرباح في حصرررته املسررراهم على يحصرررل (أ
ً
 القاضررر ي اإلدارة مجلس قرار أو على املسررراهمين، األرباح توزيع بشرررأن الصرررادر العامة الجمعية لقرار وفقا

التوزيع. وتكون أحقية األرباح سررواء النقدية أو أسررهم املنحة ملالكي األسررهم املسررجلين  وتاريخ تاريخ االسررتحقاق القرار ويبين مرحلية، أرباح بتوزيع

 .انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي تقر توزيع تلك األرباحبسجالت الشركة لدى مركز إيداع األوراق املالية بنهاية تداول يوم 

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكو  (ب
ً
ن أحقية يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 م املحدد لالستحقاق.األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليو 

 ملا تقضيه األنظمة. (ت
ً
 ووفقا

ً
 تلتزم الشركة عند اتااهللا قرار توزيع األرباح باإلفصاح واإلعالن عن هللالك فورا
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من يتضررمن تقرير مجلس اإلدارة السررنوي املقدم للجمعية العامة للشررركة نسررب األرباح التي تم توزيعها على املسرراهمين خالل الفترات املختلفة  (د

 الية إضافة إلى نسبة األرباح املقترح توزيعها في نهاية السنة املالية وإجمالي هذه األرباح.السنة امل

 15باصوا توقيت دفع األرباح، يقوم مجلس اإلدارة بتنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح عل املساهمين املقيدين خالل ) (ه
ً
( يوما

 قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية. من تاريخ استحقاق هذه األرباح املحدد في 

ن تراعي يتم قيد توزيع األرباح على حسررررررراب األرباح املبقاة املتراكمة من السرررررررنوات السرررررررابقة أو االحتياطيات االتفاقية أو كليهما، وعلى الشرررررررركة أ (و

الن عاإلمكانيات والسررريولة املتوفرة لدى الشرررركة، وعلى مجلس اإلدارة اإلفصررراح واإل  التسرررلسرررل واالنتظام في كيفية ونسرررب توزيع األرباح حسرررب

 عن نسب األرباح الدورية املنتظمة التي يتقرر توزيعها على املساهمين في مواعيدها.

لسرررررررررنوات التالية إال بعد دفع هللاا لم توزع أرباح عن أي سرررررررررنة مالية، ف نه ال يجوز توزيع أرباح عن اباصررررررررروا توزيع األرباح لألسرررررررررهم املمتازة، إ (ز

 لحكم املادة )- النسرررربة
ً
وإهللاا فشررررلت الشررررركة في دفع النسرررربة  .( من نظام الشررررركات ألصررررحاب األسررررهم املمتازة عن هذه السررررنة114املحددة وفقا

 لحكم املادة )
ً
صة ألصحاب هذه األسهم، ( من نظام الشركات من األرباح مدة ثال  سنوات متتالية، ف نه يجوز للجمعية الخا114املحددة وفقا

 ألحكام املادة )
ً
( من نظام الشررررررركات أن تقرر إما حضررررررورهم اجتماعات الجمعية العامة للشررررررركة واملشرررررراركة في التصررررررويت، أو 89املنعقدة طبقا

أرباح األولوية تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسررررررررررررب مع قيمة أسررررررررررررهمهم في رأب املال، وهللالك إلى أن تتمكن الشررررررررررررركة من دفع كل 

 املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

 لعدم تحقيق أرباح.2018لم يتم توزيع أرباح عن العام  ملحوظة:
ً
 م نظرا

 

 تكوين مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية:

 عضررررررو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل ركاتالشرررررر وخبراتهم وأسررررررماء ومؤهالتهم والسررررررابقة الحالية ووظائفهم أعضررررررائه وتصررررررنيف املجلس تكوين

  الشركة إدارة مجلس
ً
 :وخبراتهم التنفيذية ومؤهالتهم واإلدارة اللجان مديريها وأسماء أعضاء من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس في عضوا

 

 تعينهم الجمعية العام11يتكون مجلس إدارة الشرررررركة من ): اإلدارة مجلس أعضرررراء . أ
ً
( سرررررنوات وقد تم انتااب 3ة ملدة ال تزيد عن ثال  )( عضررررروا

م، ويضررررررررررررم 27/6/2018م من قبل الجمعية العامة للمسرررررررررررراهمين في اجتماعها املنعقد في 28/7/2018مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي بدأت في 

ؤهالتهم وخبراتهم وأسرررررماء الشرررررركات التي مثلوا البيان التالي أسرررررماء أعضررررراء املجلس الحاليين وتصرررررنيف عضرررررويتهم ووظائفهم الحالية والسرررررابقة وم

 داخل وخارت اململكة:
ً
 عضويتها في السابق وحاليا

 :م28/7/2018واألعضاء للدورة الجديدة التي بدأت في م 2018من بداية العام  أعضاء املجلس الحاليين (أ
 غير تنفيذي *رئيس مجلس اإلدارة –األستاهللا أمين بن محمد شاكر  1
م، ودرجة البكالوريوب في العلوم اإلدارية من جامعة الرياض 1986ة املاجستير في إدارة األعمال من أمريكا عام درج املؤهالت: 

 م1979عام 
خبرات إدارية ومالية وعسكرية ودبلوماسية من خالل تولي مناصب قيادية رفيعة وتأسيس شركات واملشاركة في  الخبرات: 

 مجالس إداراتها
 واء ركن بالقوات املسلحة السعودية، مؤسس ومدير شركات تجارية خاصةل الوظائف السابقة: 
 متقاعد الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  –رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 )شركة ميدسينا الطبية، مقفلة(، )شركة مركز األمير سلطان الحضاري، مقفلة( داخل اململكة 
 - خارت اململكة 
 في مجلس إدا 

ً
  –تها أو من مديريها ر الشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

)مجموعة صافوال، مدرجة(، )الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية سبيماكو ر الدوائية،  داخل اململكة: 

 العقاري، مقفلة( ، ) شركة كنان الدولية للتطوير مدرجة(، )شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، مدرجة(
  - خارت اململكة: 
 رئيسوتم انتاابه م، 27/7/2018كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى  *

ً
 م.28/7/2018 التي بدأت في جلس اإلدارة للدورة الجديدةمل ا
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 غير تنفيذي مجلس اإلدارة نائب رئيس –الدكتور أحمد بن حسن العرجاني األستاهللا  5
م وشهادة املاجستير في 1993اململكة املتحدة في عام  –شهادة الدكتوراة في الهندسة وإدارة املشاريع، جامعة دندي  ت:املؤهال  

كلية  املعمارية،م، وشهادة البكالوريوب في الهندسة 1989في عام  –الهندسة وإدارة املشاريع، جامعة جورت واشنطن 
 م.1985عام  سعود فيجامعة امللك  ،العمارة والتاطيط

 خبرات متنوعة في مجال تطوير وإدارة املشاريع والهندسة املعمارية وإدارة الشركات. الخبرات: 
بروفيسور بكلية العمارة والتاطيط جامعة امللك سعود/ مستشار مشاريع لعدد وكيل جامعة امللك سعود للمشاريع،  الوظائف السابقة: 

 لعدد من اللجان من الجهات الحكومية منها أمانة منطقة الري
ً
اض ووزارة التربية والتعليم وجامعة القصيم ورئيسا

 املشرفة على أعمال الدراسات والتصاميم لعدد من املدن الجامعية باململكة.
 األمين العام ملؤسسة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي  الوظائف الحالية: 
 في مجل 

ً
  –رتها أو من مديريها اس إدالشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 مكارم املعرفة للضيافة املحدودةشركة ، حدودةامل حدودة، شركة املعرفة العقاريةامل )شركة مدرار العامة لإلنشاءات داخل اململكة 
 - خارت اململكة 
 في مجلس  

ً
  –أو من مديريها  إدارتهاالشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 - داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
 
 
 

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة –األستاهللا صالح بن محمد بن الدن  3
 م1976درجة البكالوريوب في إدارة األعمال من كلية بورنمو  الدولية في بورنمو  باململكة املتحدة في عام  املؤهالت: 
 خبرات مالية واستثمارية متراكمة الخبرات: 
 دير العام لقسم العقارات بشركة محمد بن الدن/ نائب الرئيس األعلى ملجموعة بن الدن امل الوظائف السابقة: 
 املدير العام لشركة إدارة وإنماء املشاريع العقارية الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  –رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

مدرجة(، )شركة محمد بن الدن، محدودة(، )شركة هوتا هيجرفيلد السعودية،  )شركة مكة لإلنشاء والتعمير، داخل اململكة 
، )شركة ، محدودة(االقتصاديةمحدودة(، )شركة السهم لصناعة املشروبات، محدودة(، )مطوري مدينة املعرفة 

 ، مقفلة(املوانئكنان للتطوير العقاري، مقفلة(، )شركة تطوير 
 - خارت اململكة 
 في مجلس الشركات التي كا 

ً
  –أو من مديريها إدارتها ن عضوا

ً
 سابقا

 )شركة إعمار، مدرجة(، ستشارات املالية، مقفلة(، مقفلة(، )شركة الخبير لال االقتصادية)شركة أرض مدينة جازان  داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
   
 مستقل عضو مجلس اإلدارة –األستاهللا تركي بن نواف السديري  4
م، وبكالوريوب ا داب في االتصاالت 2011ماجستير إدارة األعمال التنفيذية من كلية بو ، شيكاغو أمريكا عام  املؤهالت: 

 م2006الدولية للشركات، باريس فرنسا عام 
 من خالل العمل في قطاع البنوة واالستثمارات وعضوية مجالس اإلدارات خبرات مالية واستثمارية متميزة الخبرات: 
مدير تنفيذي إدارة الحسابات التجارية، البنك السعودي الفرنس ي/ مساعد مدير حسابات كريدي أجريكول سويس  السابقة:الوظائف  

 املصرفية الخاصة، جنيف سويسرا/ محلل مالي، سويكورب لالستشارات املالية، جنيف سويسرا. 
 رئيس تنفيذي شركة أنفاد القابضة. الوظائف الحالية: 
 في مجلس إدالشركات التي ي 

ً
  -رتها أو من مديريها اكون عضوا

ً
 حاليا

 )شركة طيبة القابضة، مدرجة(، )شركة أصيلة القابضة، مقفلة(، )شركة العقيق للتنمية العقارية، مقفلة( داخل اململكة 
 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 )الشركة العربية للمناطق السياحية، مقفلة( )شركة ماسك القابضة، مقفلة(، داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
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 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة –املهندب عمر بن عبدالعزيز الزبن  5
 م.1994د م، بكالوريوب هندسة صناعية جامعة امللك سعو 2005ماجستير إدارة أعمال الجامعة األمريكية بيروت  املؤهالت: 
 خبرات متنوعة في مجال االستثمار املالي والصناعي والخدمات الخبرات: 
مدير إدارة الهندسة اإلدارية مستشفيات القوات املسلحة/ مدير تنفيذي شركة مصنع العزل الحراري/ شركة  الوظائف السابقة: 

 القحطاني لصناعات تغليف األنابيب.
 ي شركة جداول للخدمات املرافق املحدودةالرئيس التنفيذ الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

شركة النقل )، ، مقفلة(شركة الطيران السعودية الخليجية)، ، مقفلة(شركة القحطاني لصناعات تغليف األنابيب) داخل اململكة 
 )األسباني، السويسري، الياباني(، وعدد من مجالس األعمال ، محدودة(الصناعي

 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 - داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
   
 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة – أنيس بن أحمد مؤمنةاملهندب  6
دسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوب في الهندسة املدنية مع مرتبة الشرف وكالهما درجة املاجستير في اإلدارة الهن املؤهالت: 

 من جامعة جورت واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية
 خبرات متنوعة في مجال االستثمار املالي والصناعي والخدمات الخبرات: 
 ، مسؤول االئتمان األول مجموعة سامبا املاليةاملدير العام و ، رئيس تنفيذي ملجموعة سدكو القابضة الوظائف السابقة: 
 مجموعة صافوال الرئيس التنفيذي  الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

لألغذية، مجلس  مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية، مجلس إدارة شركة بندة للتجزئة، مجلس إدارة شركة هرفي داخل اململكة 
وعضوية مجالس إدارة عدد من  مجلس إدارة شركة الكبير إدارة شركة املراعي، مجلس إدارة البنك األهلي التجاري، 

 املؤسسات الخيرية واالجتماعية
 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 )الشياكة(، مجموعة إيالف، لجنة االستثمار بمجموعة سدكو القابضةدنيا األصواف  داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 

 
 من  –املجلس عضو  -الدكتور جاسم بن شاهين الرمي ي  األستاهللا  7

ً
 مستقلعضو  م28/7/2018اعتبارا

امعة ميزوري، أمريكا في عام ملحاسبة من ج، وماجستير ا1997عام  املحاسبة، جامعة دندي، بريطانيادكتوراة في  املؤهالت: 
 .1984وم املحاسبية، جامعة امللك سعود بالرياض عام وبكالوريوب العلم، 1989

 خبرات أكاديمية وعملية في املحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء املنظمات وتميز األعمال الخبرات: 
جامعة امللك فهد للبترول  -حاسبة ونظم املعلومات اإلدارية أستاهللا مساعد جامعة امللك سعود، رئيس قسم امل الوظائف السابقة: 

تحاد اشركة  –شركة أبناء فيصل القحطاني، الرئيس التنفيذي  –واملعادن، نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية 
اإلداري شركة املقاوالت السعودية، نائب الرئيس لشركة ميزات القابضة، نائب الرئيس للشئون اإلدارية والتطوير 
 لشركة الشالوي الدولية القابضة للتجارة واملقاوالت، املدير العام ملؤسسة عبدالرحمن الشالوي للمقاوالت

 املؤسس واملدير شركة رازن املعرفية القابضة الوظائف الحالية: 
 في مجلس إدا 

ً
  -تها أو من مديريها ر الشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 اركة العقاري صندوق مش :داخل اململكة 
 - :خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 - داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
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 من  –املجلس عضو  - الحكميعلي بن صديق الدكتور  8

ً
 غير تنفيذي م28/7/2018اعتبارا

م وكالهما من 1986م وماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي في عام 1991دكتوراة في علم النفس في عام  املؤهالت: 
 م من جامعة اإلمام محمد بن سعود1982أمريكا، وبكالوريوب علم النفس في عام  –جامعة أوريجين 

 التعليميفي املجال اإلدارة الحديثة و مجالخبرات أكاديمية وعملية في  الخبرات: 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مدير عام القياب والتقويم والوكيل املساعد  –هيئة تدريس عضو  الوظائف السابقة: 

للتطوير التربوي، وزارة التعليم، مدير عام شركة العبيكان لألبحا  والتطوير، مدير عام مشروع امللك عبدهللا 
 يميةلتطوير التعليم العام، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعل

 العاملية لألعمال االنسانيةاألمين العام ملؤسسة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  الوظائف الحالية: 
 في مجلس إدا 

ً
  -تها أو من مديريها ر الشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

  داخل اململكة 
 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
 ساب -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 قا

 شركة أضواء املعرفة داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 

 
 من  –املجلس عضو  - التونس ياألستاهللا زياد بن محمد مكي  9

ً
 عضو مستقل م28/7/2018اعتبارا

م، بكالوريوب، 1996، جامعة ريدنغ بريطانيا، عام International Securities & Investment Bankingماجستير،  املؤهالت: 
 م،1991ارة األعمال، جامعة امللك سعود، عام إد

 في مجال اإلدارة التنفيذية واإلدارة املالية والتمويلخبرات  الخبرات: 
، الخاصة االستثمار املصرفيةمستشار ، مجموعة الفيصليةاملدير التنفيذي املالية ، نائب الرئيس ومدير العمليات الوظائف السابقة: 

 مجموعة سامبا املالية
 مجموعة الفيصلية –املدير التنفيذي  الوظائف الحالية: 
 في مجلس إدا 

ً
  -تها أو من مديريها ر الشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 RNC ALFANAفارما إنترناشونال، فيليبس السعودية، الصافي دانون، شركة أكسنشر، سوليدير العاملية،  داخل اململكة 
 - خارت اململكة 
 في مجلس إدالشركات التي ك 

ً
  -رتها أو من مديريها اان عضوا

ً
 سابقا

 - داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 

 

 

 من  –املجلس عضو  - البنياناملهندب إياد بن عبدالرحمن  10
ً
 عضو مستقل م28/7/2018اعتبارا

 م1999بكالوريوب الهندسة املعمارية، جامعة امللك سعود عام  املؤهالت: 
 عقاري في مجال إدارة الشركات العقارية واالستثمار والتطوير ال متميزة خبرات الخبرات: 
 شركة الراشد للتجارة واملقاوالت الوظائف السابقة: 
 الرئيس التنفيذي، شركة مشاريع األرجان الوظائف الحالية: 
 في مجلس إدا 

ً
  -تها أو من مديريها ر الشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 كة مشاريع األرجانشر  :داخل اململكة 
 - :خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 شركة الراشد للتجارة واملقاوالت داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
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 من  –املجلس عضو  - قنزل األستاهللا عبدهللا بن حسن  11
ً
 غير تنفيذيعضو  م28/7/2018اعتبارا

 م1977، جامعة واشنطن، سياتل، أمريكاإدارة أعمال  بكالوريوب املؤهالت: 
 خبرات أكاديمية وعملية في املحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء املنظمات وتميز األعمال الخبرات: 
 إدارة شركات واستثمارات الوظائف السابقة: 
 نات املتحدة الدوليةشركة املكو  –رئيس مجلس اإلدارة  الوظائف الحالية: 
 في مجلس إدا 

ً
  -تها أو من مديريها ر الشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

  :داخل اململكة 
 - :خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

ئيس لجنة الحوكمة شركة جدة للتنمية عضو مجلس إدارة ور ، عضو مجلس إدارة البنك اللبناني التجاري  داخل اململكة: 
 والتطوير العمراني

 - خارت اململكة: 
 

 بالتزامن مع نهاية دورة املجلس السابقة م27/7/2018في الذين انتهت عضويتهم ب( أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة 
 مستقل مجلس اإلدارة رئيس -املهندب عادل بن عبداملحسن املنديل  1
 م1978كالوريوب هندسة مدنية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في عام ب املؤهالت: 
 خبرة طويلة في مجال االستثمارات وإدارة املشاريع الخبرات: 
 مدير عام املشاريع للشئون الفنية بالحرب الوطني/ مهندب بالحرب الوطني الوظائف السابقة: 
 للتكنولوجيا رئيس شركة الشرق األوسط  الوظائف الحالية: 
 في مجلس  

ً
  -من مديريها  أو إدارتها الشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 )شركة الشرق األوسط للتكنولوجيا، محدودة( داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
 في مجلس  

ً
  -من مديريها  أو إدارتها الشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 مدرجة(، )شركة آسيا للحديد، محدودة(، )شركة بترول للحديد، محدودة( )البنك السعودي الهولندي، داخل اململكة: 
 )البنك اللبناني للتجارة، مدرجة( خارت اململكة: 
   
 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة –صاحب السمو امللكي األمير منصور بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود  2
 م2000اسية من جامعة امللك سعود في عام بكالوريوب االقتصاد والعلوم السي املؤهالت: 
 في مجال إدارة الشركات واالستثمار واألصول واملمتلكات 16أكنر من  الخبرات: 

ً
 عاما

 مؤسس لعدد من الشركات الوظائف السابقة: 
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة امللك عبدهللا لوالديه لإلسكان التنموي  الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد الشركات التي يكون  

ً
  -رتها أو من مديريها اعضوا

ً
 حاليا

)مجلس إدارة مؤسسة امللك عبدهللا العاملية لألعمال اإلنسانية، خيرية(، )عضو مجلس أمناء جامعة امللك عبد هللا  داخل اململكة 
 للعلوم والتقنية، تعليمية(، )مجلس أمناء وقف موهبة، تعليمية(، 

 - خارت اململكة 
 في مجلس إدالشركات ال 

ً
  -رتها أو من مديريها اتي كان عضوا

ً
 سابقا

 - داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
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 مستقل عضو مجلس اإلدارة –معالي املهندب خالد بن عبدهللا امللحم  3
يكا، جامعة يوب علوم الهندسة الكهربائية من أمر ر م، وبكالو 1981بكالوريوب علوم اإلدارة الهندسية في عام  املؤهالت: 

 م.1981إفانسفيل في عام 
 خبرات طويلة ومتراكمة في مجال اإلدارة التنفيذية واملالية لدى كبرى الشركات والبنوة الخبرات: 
سنوات،  5سنوات، رئيس شركة االتصاالت السعودية ملدة  8مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية ملدة  الوظائف السابقة: 

 ركة املراعي، بجانب عدة مناصب قيادية أخرى في قطاع البنوةرئيس تنفيذي لش
 متقاعد الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

سير، ، مدرجة(، )شركة أسمنت األبيض، مقفلة(، )شركة عاالقتصادية)بنك ساب، مدرجة(، )مدينة امللك عبدهللا  داخل اململكة 
 مدرجة(

 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 العاملية، مقفلة()شركة أمالة ، )شركة إكسترا، مدرجة( داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 

 
 مستقل عضو مجلس اإلدارة –معالي املهندب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين  4
 م1975بكالوريوب الهندسة املدنية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في عام  ؤهالت:امل 
 خبرات إدارية وهندسية واسعة تشمل اإلشراف على املشاريع واملخططات وأعمال الصيانة والطرق واملقاوالت،  الخبرات: 
 زارة النقلأمين منطقة املدينة املنورة/ مدير قطاع الطرق بو  الوظائف السابقة: 
 متقاعد الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  -راتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 )شركة خماسية طابة، محدودة(، )شركة خماسية طيبة، محدودة( داخل اململكة 
 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

(، )مكارم املعرفة للضيافة، محدودة(االقتصادية)شركة مدينة املعرفة  داخل اململكة: 
ً
 ، مدرجة سابقا

 - خارت اململكة: 

 
 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة – -املهندب ريان بن محمد فايز  5
 دة األمريكيةبكالوريوب الهندسة امليكانيكية من معهد ماساشوستس للتقنية بالواليات املتح املؤهالت: 
مار واإلدارة والتاطيط بمناصب إدارية قيادية في بنوة ومؤسسات مالية عاملية في كل  من ثخبرة في مجال االست الخبرات: 

 نيويورة ولندن والسعودية
ة، املدير العام الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة باإلنابة، الرئيس التنفيذي لشركة  ي بي مورجان بالسعودي الوظائف السابقة: 

 لعمليات شركة  ي بي مورجان تشيس في اململكة 
 الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

صافوال لألغذية، مقفلة(، )شركة املراعي، )السوق املالية السعودية تداول، مقفلة( )شركة بنده للتجزئة، مقفلة( ) داخل اململكة: 
 مدرجة(، )هرفي، مدرجة(

 - خارت اململكة 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 )شركة  ي بي مورجان العربية السعودية، محدودة(، )شركة كنان للتطوير العقاري، مقفلة( داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
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 مستقل عضو مجلس اإلدارة – -األستاهللا ماجد بن عبدالرحمن العيس ى  6
 م1996درجة املاجستير في اإلدارة من جامعة مديلسيكس ب نجلترا في عام  املؤهالت: 
ية خبرة طويلة في مجال الشئون املالية واملراجعة وإدارة املخاطر والبنوة واالستثمار من خالل عمله في السعود الخبرات: 

 وبريطانيا والبحرين
 الرئيس التنفيذي شركة األنواء القابضة الوظائف السابقة: 
 مستشار مالي الوظائف الحالية: 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي يكون عضوا

ً
 حاليا

 ية، مقفلة(، )األبحا  والتسويق، مدرجة(، )الطباعة والتغليف، مدرجة(، )أشمور املال داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 
 في مجلس إد 

ً
  -رتها أو من مديريها االشركات التي كان عضوا

ً
 سابقا

 - داخل اململكة: 
 - خارت اململكة: 

 
 :خمسة أعضاءوهم  مؤهالت أعضاء اللجان الذين هم من خارت مجلس اإلدارة: اللجان أعضاء .ب

 عضو خار ي نة املراجعةعضو لج - رضاأحمد بن عبدالجواد األستاهللا  1
  في هندسة نظم املعلومات، جامعة جورت مايسن أمريكا،  العلومبكالوريوب ماجستير و  املؤهالت: 
خبرة كبيرة في مجال العمل املالي وأعمال املراجعة الداخلية والتدقيق والتحليل املالي ومجال التحكيم في األمور املالية  الخبرات: 

 واملحاسبية
الشريك املؤسس شريك ومؤسس شركة تيم ون لخدمات االستشارات االستثمارية، مستشار أعمال، إرنست ويونغ،  السابقة: الوظائف 

 ومؤسس وشريك لعدد من الشركات االستشارية باململكةوالرئيس التنفيذي شركة الحلول املتقدمة، 
 تال يشريك مؤسس مانهاتن كاب /مستشار  الوظائف الحالية: 
 عضو خار ي عضو لجنة املراجعة - الصحاف عبدامللكعبدامللك بن هللا األستا 2
 1980بكالوريوب محاسبة، جامعة امللك سعود  املؤهالت: 
 خبرات في مجال املحاسبة واإلدارة املالية في كبرى الشركات باململكة الخبرات: 
، اسكوا للخدمات الزراعيةأر شركة  الرئيس التنفيذي للماليةنائب ، شركة إنمائية، نائب الرئيس التنفيذي للمالية الوظائف السابقة: 

 سنوات 7سنة، وبشركة الجبيل للبتروكيماويات ملدة  12بسابك ملدة  واملحاسبيةعدد من الوظائف املالية 
 متقاعد الوظائف الحالية: 
 عضو خار ي عضو لجنة املراجعة - بركاتعاصم علي بن األستاهللا  3
وني معتمد من الواليات املتحدة األمريكية، مجلس محاسبة والية نيو مكسيكو، عضو في املعهد األمريكي محاسب قان املؤهالت: 

 (AICPA( م املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )AICPAللمحاسبين القانونيين )
 املحاساي واملالي واملراجعةالعمل خبرة كبيرة في مجال  الخبرات: 
، مدير مراجعة مكتب ( دبيKPMGأول مراجعة جهاز أبوظاي للمحاسبة، مدير مراجعة مكتب كي بي أم  ي ) مدير  الوظائف السابقة: 

 ( سلطنة عمان وجمهورية مصر العربيةErnst & Youngإرنست ويونج )
 رئيس املراجعة الداخلية ملجموعة صافوال الوظائف الحالية: 
 عضو خار ي اللجنة الفنيةعضو  -  الحصينمحمد بن عبدالرحمن الدكتور األستاهللا  4
الواليات املتحدة   MIT، ماجستير العمارة 1980دكتوراة العمارة جامعة متملجان، الواليات املتحدة األمريكية  املؤهالت: 

 م1972م، بكالوريوب العمارة، كلية الهندسة جامعة امللك سعود 1975األمريكية 
 ارة مجال الهندسة والعمخبرة كبيرة في  الخبرات: 
لجنة فنية منها على  15عضو بأكنر من ورئيس القسم بالجامعة،  جامعة امللك سعود -عميد كلية العمارة والتاطيط الوظائف السابقة: 

 سبيل املثال لجنة إعداد كود البناء السعودي، الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس
  أستاهللا جامعي متقاعد الوظائف الحالية: 
 عضو خار ي عضو اللجنة الفنية –صام بن علي قباني الدكتور ع 5
ة يواشنطن بكالوريوب هندسة مدن إنشائية جامعةماجستير هندسة  كلورادو،جامعة  -دكتوراه هندسة مشاريع  املؤهالت: 

 ندجامعة بورتال 
 الهندسة القيمية وإدارة املشاريع والصيانةخبرة كبيرة في مجال  الخبرات: 
حتى وصل الى رتبة لواء مهندب باألشغال العسكرية بوزارة الدفاع  ةسن 30لى ما يقارب إامتدت خبرته العملية  ة:الوظائف السابق 

 والطيران
 مستشار هندي ي متفرغ –متقاعد  الوظائف الحالية: 

أ( أعاله من هذا البند، كما أن تفصرريل عضرروية اللجان ضررمن الفقرة ممثلين باللجان ومؤهالتهم وخبراتهم مشررار إليها في الفقرة )ا خرين جميع أعضرراء مجلس اإلدارة ملحوظة: 

 التالية الخاصة بلجان املجلس.
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 لجان مجلس اإلدارة 

 اجتماع لكل لألعضاء الحضور  انعقادها وبيانات وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضا ها ورمسا ها ومهامها الختصاا اللجان ماتصر وصف

ضررررررويتها من قبل أعضرررررراء املجلس وأعضرررررراء خارجيين من هللاوي الخبرات والتاصررررررصررررررات وقد ورد هللاكرها تشرررررركيل عتم  متاصررررررصررررررة للشررررررركة لجان

عتمدة من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمسررررراهمين تحدد صرررررالحياتها وإجراءات امللوائحها  ضرررررمنوأهدافها ومهامها واإلطار العام لعملها 

 منويتضمن البيان التالي  عملها
ً
 واللجان كالتالي:. هااختصاصات جزءا

 

 لجنة املراجعة: (أ

سررربيل هللالك تاتف لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشرررركة والتحقق من سرررالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وفي 

اإلدارة التنفيذية، كما يجوز لها أن تطلب من  لها حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 وتسرررررراعدمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشررررررركة لالنعقاد إهللاا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضررررررت الشررررررركة ألضرررررررار أو خسررررررائر جسرررررريمة.  

 دراسررةمن حيث ة واإلشررراف على العمليات املحققة لها الشررركة ومجلس اإلدارة على االلتزام باألنظمة واملعايير والقوانين املحاسرربية واملالي ،اللجنة

 أي وشفافيتها ودراسة وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها في والتوصية وإبداء رأيها اإلدارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم

 املحاسرربية التقديرات والتحقق من الشررركة في املتبعة املحاسرربية السررياسررات سررةا.  كما تقوم بدر املالية التقارير تتضررمنها مألوفة غير أو مهّمة مسررائل

كما الحسرررابات.   مراجع أو مسرررؤول االلتزام أو للشرررركة املالي املدير يثيرها مسرررائل أي في البحثبجانب املالية  التقارير في الواردة الجوهرية املسرررائل في

 التصررررررررررررحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة ودراسررررررررررررة تقارير املخاطر وإدارة اليةوامل الداخلية الرقابة نظم مراجعة بدراسررررررررررررة تقوم

 التوصرية وتتضرمن مهامها كذلكالشرركة.  في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشرطة أداء على الواردة فيها والرقابة واإلشرراف للملحوظات

 التعاقد وشرررررروط عملهم نطاق ومراجعة اسرررررتقاللهم من التحققو  أدا هم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم باتالحسرررررا مراجعي بترشررررريح اإلدارة ملجلس

  تقديمه عدم من والتحقق وأعماله الشررررررررركة حسررررررررابات مراجعة خطة مراجعو  أعمال املراجعة، فعالية ومدى معهم
ً
 عن تارت أو إدارية فنية أعماال

 ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته تقاريرهسررة وتقوم بالرد على اسررتفسرراراته ودرا الشررركة حسررابات اجعمر . كما تجتمع مع املراجعة أعمال نطاق

ذ ما  التزام الالزمة بشرررأنها، والتحقق من اإلجراءات الشرررركة اتااهللا من والتحقق الرقابية الجهات تقارير تقوم اللجنة بمراجعة نتائجكما   .بشرررأنها اتا 

 العالقة، هللاوي  األطراف مع الشرررررركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعةو  العالقة هللاات والتعليمات والسرررررياسرررررات لوائحوال باألنظمة الشرررررركة

 باإلجراءات إبداء توصياتهامع  اإلدارة مجلس إلى بشأنها إجراء اتااهللا ضرورة ترى  مسائل من تراه اإلدارة ورفع ما مجلس إلى هللالك حيال وتقديم مرئياتها

 .اتااهللاها يتعين يالت

 

وضررررمن مهامها  .ن بالشررررئون املالية واملحاسرررربية وليس من بينهم عضررررو تنفيذيو ماتصرررر  هاجميع أعضرررراعضررررو مجلس إدارة مسررررتقل و يرأب اللجنة  

اءة م باإلشررررررررررررراف والتنسرررررررررررريق على عمليات املراجعة الداخلية والخارجية وهللالك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكف2018قامت اللجنة خالل عام 

 أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماعات:

 

  السادب الخامس الرابع الثالث الثاني األول    سجل حضور االجتماعات 

 م

 ن و األعضاء الحالي -أ
املرررررررررررررررررررررررنصرررررررررررررررررررررررررررررررررررب 
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 : ب( لجنة الترشيحات واملكافآت

  املجلس أعضررررراء بترشررررريح مجلسلل التنفيذية والتوصرررررية واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضررررروية واضرررررحة ييرومعا سرررررياسرررررات اقتراحتاتف اللجنة ب
ً
 وفقا

 صف. وتعد و واملعايير املعتمدة للسياسات
ً
 يتعين الذي الوقت تحديدو اإلدارة التنفيذية،  وظائف وشغل جلسامل لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدراتا

 جلسامل لعضرررروية املناسرررربة الخبرات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السررررنوية املراجعةب . كما تقوماإلدارة لسمج ألعمال تاصرررريصرررره العضررررو على

 إجرامها التي يمكن التغييرات شرررررررررررأن في التوصررررررررررريات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة. كما تقوم بالتنفيذية اإلدارة وظائفو 

 التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف ضعوو  تعارض أي وجود وعدم املستقلين، األعضاء استقالل من سنوي  التحقق بشكلو 

كبار التنفيذيين، تحديد  أو اإلدارة مجلس أعضرررراء أحد مركز شررررغور  حال في الخاصررررة وضررررع اإلجراءات وكذلك وكبار التنفيذيين املسررررتقلين واألعضرررراء

 مكافآت سرررررررياسرررررررة  عدادكما تاتف اللجنة ب  .الشرررررررركة مع مصرررررررلحة يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح اإلدارة، جلسم في والقوة الضرررررررعف جوانب

  فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها واإلدارة التنفيذية املجلس عن املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضرررررررررراء
ً
 العامة الجمعية من العتمادها تمهيدا

 املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة ملجلس التوصيةملرتبطة باملكافآت الواردة بالئحة عملها.  وتقوم اللجنة بواإلجراءات األخرى ا

  بالشرررررركة وكبار التنفيذيين عنه
ً
ملخف و  2018وفيما يلي أسرررررماء أعضررررراء اللجنة وسرررررجل حضرررررور اجتماعاتها خالل العام . املعتمدة للسرررررياسرررررة وفقا

 ها:ألبرز مهام

  الخامس الرابع الثالث الثاني األول    سجل حضور االجتماعات 

 م

 االسم
املرررررررررررررررنصررررررررررررررررررررررررررررب 

 باللجنة
 الصفة

3 
ير

ينا
 

27 
يو

ما
 

30 
يو

ول
ي

 

9 
بر

تو
أك

 

28 
بر

تو
أك

 

 مرات

 الحضور 

    3 / 3   عضو مجلس مستقل رئيس اللجنة األستاهللا زياد بن محمد التونس ي* 1

   x   4 / 5 عضو مجلس مستقل و عض تركي بن نواف السديري األستاهللا  2

للدورة قل تمسعضو مجلس   رئيس سابق املهندب عمر بن عبدالعزيز الزبن 3

 السابقة

    
 

5 / 5 

   x 2 / 2   غير تنفيذيعضو مجلس  عضو  علي بن صديق الحكمي* الدكتور  4

         األعضاء السابقون  

      2 / 2 عضو مجلس مستقل عضو معالي املهندب عبدالعزيز الحصين -

      2 / 2 غير تنفيذيعضو مجلس  عضو الدكتور أحمد بن حسن العرجاني -

 من 
ً
 م27/7/2018نهاية الدورة في  إلى** من بداية العام    نهاية العام إلىم 28/7/2018* اعتبارا

 

 ت( اللجنة التنفيذية

مال واملهام التي يكلفها بها من أجل ضرررمان سرررير ومتابعة عمليات الشرررركة ومن هللالك املشررراركة في وضرررع تسررراعد اللجنة مجلس اإلدارة في القيام باألع

تقييم املقترحات املقدمة من إدارة الشررررررررررررركة ملثل هذه الخطط مثل مراجعة وتقييم الخطة السررررررررررررنوية واملوازنة  ،سررررررررررررتراتيجيةاال الخطط واألهداف 

ا من قبل مجلس اإلدارة واإلشررراف على تنفيذ الخطط املالية، واإلدارية، والفنية، الالزمة لتسرريير التقديرية ووضررع التوصرريات باصرروصررها العتماده

ركة، أعمال ومشرراريع الشررركة بصررفة دورية ومراجعة الدراسررات والعقود واألعمال واالسررتثمارات الرأسررمالية وغير الرأسررمالية التي تتم ملصررلحة الشرر

امليزانية والصررررررررررررالحية املعتمدة كما تقوم اللجنة بمسرررررررررررراعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه املتعلقة بأنشررررررررررررطة واملوافقة عليها، واعتمادها في حدود 

االستثمار وتحديد أهداف وأغراض وأسس االستثمار األمثل واإلشراف على إدارة أصول الشركة وتكون للجنة االختصاصات والصالحيات املضمنة 

هررا مجلس اإلدارة بموجررب قرار أو توجيرره يصررررررررررررردر في حينرره. ويحق للمجلس تعررديررل هررذه الصررررررررررررالحيررات بمررا يارردم في الئحتهررا أو األخرى التي يمنحهررا ل

جميع أعضرررررررراء اللجنة غير تنفيذيين بمجلس اإلدارة ويحملون خبرات إدارية وقيادية متميزة في إدارة الشررررررررركات واملشرررررررراريع واتااهللا   أغراض الشررررررررركة.

 جنة وسجل حضور اجتماعاتها:وفيما يلي أسماء أعضاء الل القرارات.

  الخامس الرابع الثالث الثاني األول    سجل حضور االجتماعات 

 الصفة املنصب باللجنة ن و األعضاء الحالي -أ

5 
ير

برا
ف

 

1 
ب

ار
م

 

5 
يل

بر
أ

 

13 
بر

تم
سب

 

6 
بر

سم
دي

 

 مرات

 الحضور 

      5 / 5 غير تنفيذيعضو مجلس  حاليرئيس  األستاهللا أمين بن محمد شاكر 1

 x     4 / 5 غير تنفيذيعضو مجلس  عضو  األستاهللا صالح بن محمد بن الدن 2

      5 / 5 غير تنفيذيعضو مجلس  عضو  املهندب عمر بن عبدالعزيز الزبن 3

   2 / 2    مجلس مستقلعضو  عضو  تركي بن نواف السديري *األستاهللا  4
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         ون األعضاء السابق -ب

      3 / 3 عضو مجلس مستقل رئيس سابق **ادل عبد املحسن املنديل املهندب ع -

صررررررررراحب السرررررررررمو امللكي األمير منصرررررررررور بن  -

 عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود**

 عضو مجلس غير تنفيذي عضو
x x x   

0  /3 

 x x x   0  /3 عضو مجلس مستقل عضو **معالي املهندب خالد عبدهللا امللحم -

 x x    0  /2 عضو مجلس غير تنفيذي عضو ***ان محمد فايزاملهندب ري -

 من 
ً
 م15/3/2018*** من بداية العام إلى  م27/7/2018نهاية الدورة في  إلى** من بداية العام  نهاية العام إلىم 28/7/2018* اعتبارا

 الفنيةاللجنة  -

لهندسررية والفنية وتقديم النصررح واملشررورة ومرئياتها حيالها وتسرراعد اإلدارة تاتف اللجنة بمراجعة وتقييم مشرراريع الشررركة املقترحة من النواحي ا

الشرررررروط التنفيذية في تقييم الدراسرررررات والتصررررراميم ملشررررراريع الشرررررركة املعتمدة وتقديم توجيهاتها لإلدارة التنفيذية كما تقوم باعتماد املواصرررررفات و 

نافسررررررات بناء على ما ترفعه لها اإلدارة التنفيذية بجانب التوجيه واملصررررررادقة على العامة والخاصررررررة والتصرررررراميم ملشرررررراريع الشررررررركة قبل طرحها في م

 قائمة الشررررررررررركات واملكاتب االسررررررررررتشررررررررررارية الواجب دعوتها لتنفيذ املشرررررررررراريع والعقود التي تقع ضررررررررررمن صررررررررررالحيات اللجنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة

 وتقييم التقديرات املالية لتكاليف ا
ً
 االقتصرررررررراديةملشرررررررراريع وتقييم معايير التطوير الفنية ومطابقتها مع اشررررررررتراطات هيئة املدن ومراجعة العقود فنيا

 لصالحياتهما.
ً
 وتقدم اللجنة توصياتها للجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة وفقا

  الرابع الثالث الثاني األول    سجل حضور االجتماعات 

 م

 الصفة املنصب باللجنة االسم

13 
ير

برا
ف

 

19 
يل

بر
أ

 

5 
سب

بر
تم

 

19 
دي

بر
سم

 

 الحضور 

     4 / 4 غير تنفيذيعضو مجلس  رئيس اللجنة كتور أحمد بن حسن العرجانيالد 1

 x    4 / 4 عضو خار ي عضو  الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحصين 2

     4 / 4 عضو خار ي عضو  الدكتور عصام بن علي قباني 3

 x  1 / 2   عضو مجلس مستقل عضو  * ياناملهندب إياد بن عبدالرحمن البن 4

 من 
ً
  نهاية العام إلىم 28/7/2018* اعتبارا

 

 فريق اإلدارة التنفيذية بالشركة

ات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجان الشررركة وفيما يلي بيان بأسررماء أعضرراء االسررتراتيجييقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ 

 :نفيذية ومؤهالتهم وخبراتهم ووظائفهماإلدارة الت
 م. السعيد أحمد البيلي 1
مصر/ بكالوريوب في الهندسة املدنية من  –كورسات الستكمال املاجستير في الهندسة املدنية من جامعة املنصورة  املؤهالت: 

 مصر -جامعة املنصورة 
 رة املشاريعخبررات متنوعة في الهندسة املعمارية والتطويرية وإدا الخبرات: 
مدير التطوير لشركة  /LIMITLESS LLC لالستشارات اإلدارية/ مدير تطوير اول لشركة CIMS املدير اإلقليمي لشركة الوظائف السابقة: 

 عقوان العقارية
مدير املشاريع لشركة دار الهندسة االستشارية/ كبير املهندسين لهيئة مياه الرياض/ مهندب تصاميم لشركة 

 لحضرية ومركز التصاميمالدراسات ا
 الرئيس التنفيذي املكلف الوظائف الحالية: 
 سعد بن فالح القحطاني 2
بريطانيا / بكالوريوب االقتصاد واإلدارة من جامعة امللك  –ماجستير التمويل واالستثمار من جامعة نوتنغهام  املؤهالت: 

 عبدالعزيز
 ت والتعدين والتجزئة واملقاوالت والشركات املساهمةخبرات مالية متنوعة في قطاع الصناعا الخبرات: 
ن املالية لشركة زهران القابضة/ مدير الخزينة لشركة محمد عبدالعزيز و مستشار مستقل/ نائب الرئيس للشؤ  الوظائف السابقة: 

داخلي  الراج ي وأوالده القابضة/ مدير تمويل املشاريع لشركة معادن/ كبير محللي القروض لشركة سابك/ مدقق
 لشركة السعودية للكهرباء

 االقتصاديةبشركة مدينة املعرفة  ن املاليةو نائب الرئيس للشؤ  الوظائف الحالية: 
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 الدكتور مروان محمد فهمي 3
م/ ماجستير هندسة مدنية إدارة مشاريع 1995دكتوراة هندسة مدنية إدارة مشاريع جامعة فلوريدا أمريكا عام  املؤهالت: 

 م.1980م/ بكالوريوب هندسة مدنية جامعة نيوميكسكو، أمريكا عام 1983ميكسكو أمريكا عام جامعة نيو 
 خبرات متراكمة في مجال إدارة املشاريع والشئون اإلدارية الهندسية والشئون البلدية وإدارة األصول واملمتلكات الخبرات: 
نائب الرئيس للمشاريع والتطوير، مدينة املعرفة/ مدير  /االقتصاديةفة الرئيس التنفيذي املكلف لشركة مدينة املعر  الوظائف السابقة: 

العام  عام املشاريع بمدينة املعرفة/ مدير مكتب اللجنة التنفيذية لتطوير املنطقة املركزية باملدينة املنورة/ املشرف
ون ؤ ة املنورة/ وكيال األمين للشعلى مكتب معالي أمين منطقة املدينة املنورة/ مستشار بمكتب معالي أمين منطقة املدين

 البلدي/ مدير عام اإلدارة العامة لألراض ي واملمتلكات
 لمشاريعل نائب الرئيس مستشار  الوظائف الحالية: 

  اجتماع كل حضور  وسجل انعقادها، وتواريخ األخيرة، املالية السنة خالل ٌعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد

  السابع السادب الخامس الرابع الثالث الثاني األول   سجل حضور االجتماعات 

 األعضاء الحاليون  -أ
 

23 
يو

ما
 

 
27 

يو
ون

ي
 

 
24 

يو
ول

ي
 

 
18 

بر
تم

سب
 

 9 
بر

تو
أك

 

 
30 

بر
تو

أك
 

 
31 

بر
تو

أك
 

مرات 

 الحضور 

 7من         7 رئيس املجلس –األستاهللا أمين بن محمد شاكر  1

        7  /7 الرئيس  نائب –الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  2

  x x     5  /7 األستاهللا صالح بن محمد بن الدن 3

        7  /7 املهندب عمر بن عبد العزيز الزبن 4

  x      6  /7 األستاهللا تركي بن نواف السديري  5

 x       6  /7 املهندب أنيس بن أحمد مؤمنة 6

      5  /5   شاهين الرمي ي الدكتور جاسم بن 7

    x x 3  /5   الدكتور علي بن صديق الحكمي 8

      5  /5   األستاهللا عبدهللا بن حسن قنزل  9

      5  /5   األستاهللا زياد بن محمد التونس ي 10

 x     4  /5   املهندب إياد بن عبدالرحمن البنيان 11

         ن األعضاء السابقو  -ب

 x X      0  /2 رئيس سابق –عادل بن عبد املحسن املنديل  املهندب 1

صررررررررراحب السرررررررررمو امللكي األمير منصرررررررررور بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل  2

 سعود
x X      0  /2 

 2/  2        معالي املهندب عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين  3

 x X      0  /2 لحممعالي املهندب خالد بن عبد هللا امل 4

 x X      0  /2 األستاهللا ماجد بن عبدالرحمن العيس ى  5

 ال ينطبق        املهندب ريان بن محمد فايز 6

 
  الشررركة تكون  أو العقود عالقة أو األعمال هللاي وطرف الشررركة بين صررفقة ألي وصررف

ً
 إدارة مجلس أعضرراء ألحد فيها مصررلحة كانت أو وفيها فيها، طرفا

 منهم: عالقة بأي هللاي شخف ألي أو فيها التنفيذيين و لكبارأ الشركة

عقد تقديم خدمات اسررتشررارية إلدارة تصرراميم بعض مشرراريع الشررركة من قبل شررركة مدرار العامة لإلنشرراءات املحدودة )طرف تتمثل املعامالت في 

 من قبل الجمعية الع2013هللاو عالقة( تم توقيعه في عام 
ً
امة للمسرررررررررراهمين، وتم الترخيف به لعام جديد من قبل م وتمت املصررررررررررادقة عليه سررررررررررنويا

في شرررررركة مدرار العامة لإلنشررررراءات  %60نسررررربة  االقتصررررراديةم. وتملك شرررررركة مدينة املعرفة 27/6/2018الجمعية العامة للمسررررراهمين املنعقدة في 

 . االقتصاديةلس إدارة مدينة املعرفة املحدودة ويشغل الدكتور أحمد العرجاني منصب رئيس مجلس املديرين بها، بجانب عضويته في مج
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شررررررررررررروط العمررررررل أو  مدة العمل أو العقد مبلغ العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد م

 العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين 

أو أي شرررررخف هللاي عالقة بأي 

 منهم

عررررررررررقررررررررررود خرررررررررردمررررررررررات إدارة  (1)

 تصاميم ملشاريع الشركة

لاير ترررررردفررررررع  7,872,000

 را( شه24على فترة )

 قررررررابرررلررررررة  24
ً
شررررررررررررررهررررا

 
ً
 للتجديد سنويا

خدمات اسرررررتشرررررارية 

 شهرية

 د. أحمد العرجاني

.   كما بلغ اجمالي املدفوع حتى 2017م املالي خالل العالاير  1,718,933 لشرررررركة مدرار مقارنة بمبلغ 2018لاير خالل العام املالي  2,235,487.30 * تم دفع مبلغ

 لاير. (13,072,873.30م مبلغ )2018نهاية عام 
 

 لاير مليون  لاير  مليون  في سياق العمل الطبيعي للشركة رصدة أطراف هللاات عالقة أخرى أ

 2017 2018 املعاملة 

املعرفة 

 العقارية

 نيابة عن شركة مصروفات إلدارة مشاريع وغيرها من املصروفاتتكبدت الشركة 

 املوحدة.  والتي تم استبعادها في القوائم املالية( أماةاملعرفة العقارية )

5.8 5,7 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

نظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السرررررررررررياسرررررررررررات واإلجراءات املالية واإلدارية وإجراءات إعداد أل  ةالسرررررررررررنوي واملراجعةأظهرت نتائج الفحف املسرررررررررررتمر 

 مسررررررتمرة بصررررررورة دورية ومنتظمة لتطوير يسررررررتدعي اإلشررررررارة إليهها أنه ال يوجد قصررررررور جوهري بالتقارير املالية ومارجاتها 
ً
. وتبذل الشررررررركة جهودا

راجعة األنظمة والسياسات من أجل تقييم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة املخاطر في الشركة بتوجيه من مجلس اإلدارة وإشراف لجنة امل

ملراجعة ملقدمة من قبل املكاتب التي تم تعيينها ملراجعة وتحديث الخطط املرتبطة باملخاطر واوعمل مدير إدارة املراجعة الداخلية واالسرررررررررتشرررررررررارات ا

 على ضوء األنظمة الجديدة وترى لجنة املراجعة كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
 

 املحاسب القانوني

من بين املرشررررررررررررحين للقيام بأعمال  ديلويت آند تو ن مكتب م على تعيي27/6/2018وافقت الجمعية العامة ملسرررررررررررراهمي الشررررررررررررركة املنعقدة بتاريخ 

 .م2019م وحتى الربع األول لعام 2018الثاني لعام الفترة من الربع  املراجعة وهللالك كمراجع ألعمال الشركة ملدة عام واحد

 ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ. -
 

 .الجمعيات لهذه الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء األخيرة وأسماء املالية السنة خالل نعقدةامل للمساهمين العامة الجمعيات تواريخ

 ملساهمي الشركة وقد حضره األعضاء التالية أسمامهم
ً
 واحدا

ً
 :عقدت الشركة اجتماعا

 م27/6/2018سجل الحضور الجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ  م

 رئيس املجلس نائب  – مد شاكر األستاهللا أمين بن مح 1
 معالي املهندب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين  2
 الدكتور أحمد بن حسن العرجاني 3
 واملكافآت شيحاترئيس لجنة التر  – املهندب عمر بن عبدالعزيز الزبن 4
 عضو لجنة املراجعة – املهندب أنيس بن أحمد مؤمنة 5

 

 دين أدوات أو أسررررهم في وأقربا هم التنفيذيين وكبار الشررررركة إدارة مجلس ألعضرررراء تعود اكتتاب وحقوق  قديةتعا مالية وأوراق مصررررلحة ألي وصررررف

 .األخيرة املالية السنة خالل الحقوق  تلك أو املصلحة تلك في تغيير وأي التابعة، شركاتها من أي أو الشركة

 بأنه ال توجد أدوات دين للشركة أو شركاتها التابعة: –م 2017رها خالل بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربا هم في أسهم الشركة وتغي
ً
 علما

 اسم العضو م
عررررررردد األسرررررررررررررررررررهرررررم فررررري 

 2018بداية العام 
عدد األسهم في 

 نهاية العام
صرررررررررررررررررررررافي الترغريرر 

 خالل العام
نسرررررررررررررررررررررررربررررررررررة 

 التغير

ملكيرررررة األقربرررراء 
مررررررررررن الرررررررررردرجررررررررررة 

 األولى وتغيرها
 3,546,744  - 24,873,084 24,873,084 ملجلسرئيس ا – * األستاهللا أمين بن محمد شاكر  1

 -  - 0 0 نائب الرئيس  –الدكتور أحمد بن حسن العرجاني  2

 -   - 0 0 *األستاهللا صالح بن محمد بن الدن* 3
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 من أسهم شركة مدينة املعرفة  (3,546,744)عدد  األستاهللا أمين بن محمد شاكر ** تملك زوجة  (1
ً
  .االقتصاديةسهما

 من أسهم52)** تملك زوجة املهندب عمر بن عبد العزيز الزبن عدد  (2
ً
 .االقتصاديةشركة مدينة املعرفة  ( سهما

م.  كما ال توجد مصرررالح 2017ن الشرررركة لم تقم بصررررف أرباح ملسررراهميها خالل العام إلم يتم اسرررتالم أي أرباح عن األسرررهم اململوكة ألعضررراء املجلس أو أقربا هم، حيث  (3

 ول أعاله واملعامالت مع أطراف هللاات عالقة التي تضمنها هذا التقرير. أخرى ألعضاء املجلس مباشرة أو غير مباشرة تم علم الشركة بها عدا ما هللاكر في الجد

، لذلك لم يتم اإلشرررررررارة إلى عملية مصرررررررلحة أعضررررررراء املجلس أو كبار التنفيذين فيما يتعلق بعملية توزيع 2018لم تقم الشرررررررركة بتوزيع أرباح على مسررررررراهميها خالل العام  (4

 األرباح.

 وأسبابها الطلبات تلك واريخوت املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 إجراءات الشركة م13/5/2018 (1)

 اجتماع الجمعية العامة للمساهمين م27/6/2018 (2)

 

 

 بمقترحات -التنفيذيين غير وبااصة- أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتاذها التي اإلجراءات
ً
 وأدا ها الشركة حيال وملحوظاتهم ساهمينامل علما

تقتضرررررر ي قواعد الحوكمة بالشررررررركة حضررررررور أعضرررررراء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة للمسرررررراهمين بهدف االسررررررتماع ملقترحات املسرررررراهمين 

ن قبل اإلدارات املختصرررررررررررررة تلقي ما قد يرد للشررررررررررررركة من مقترحات وملحوظات للمسررررررررررررراهمين مب وجه املجلس اإلدارة التنفيذية وملحوظاتهم، كما

 ملجلس اإلدارة ملناقشتها والقرار باصوصها.ورفعها بالشركة وحصرها لدى الرئيس التنفيذي 

 

 وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت التي الخارجية والجهة لجانه وأعضائه، وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل

ارة واللجان والتوصية بمجلس اإلد الخاا قييمث االستعانة بجهة متاصصة للترتيب للتالترشيحات واملكافآت تقوم اللجنة ببحنة ضمن مهام لج

 بها ملجلس اإلدارة لتحديد بدء عملية التقييم.

 

 ألنظمة هيئة السوق املالية 
ً
 حوكمة الشركات  الئحةوما تم تطبيقه من أحكام إقرارات مجلس اإلدارة وفقا

 م2018ما لم يتم تطبيقه خالل عام و  

ئحة يود مجلس إدارة الشررررررركة اإلشررررررارة إلى أن الشررررررركة قد قامت في هذا التقرير باإلفصرررررراح عن املتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من ال 

 م
ً
ن مبدأ االلتزام بمتطلبات الحوكمة أو حوكمة الشررررررررررررركات الصررررررررررررادرة من هيئة السرررررررررررروق املالية، إال أن هناة بعض البنود ال تنطبق عليها وانطالقا

 لنظررام الحوكمررة في هررذا الخصرررررررررررروا والبنود التي طبقررت والتي ال تنطبق والتي لم تطبق تفسررررررررررررير عرردم االلتزام، فيمررا يلي اإل
ً
قرارات املطلوبررة وفقررا

 وأسباب عدم التطبيق:

  

 52 %100 2,000 4,000  2,000 *املهندب عمر بن عبد العزيز الزبن** 4

 -   1,000 1,000 األستاهللا تركي بن نواف السديري  5

 - - - 284 284 ملهندب أنيس بن أحمد مؤمنةا 6

 - - - 100 100 الدكتور جاسم بن شاهين الرمي ي 7

    0 0 الدكتور علي بن صديق الحكمي 8

 - - - 1,184 1,184 األستاهللا عبدهللا بن حسن قنزل  9

    100 100 األستاهللا زياد بن محمد التونس ي 10

    700 700 املهندب إياد بن عبدالرحمن البنيان 11

    35,000 35,000 عادل بن عبد املحسن املنديل املهندب -

 -  - 1,000 1,000 صاحب السمو امللكي األمير منصور بن عبد هللا آل سعود -
 -  - 1,000,000 1,250,000 معالي املهندب خالد بن عبد هللا امللحم -

 -  1,000 - 0 1,000 معالي املهندب عبد العزيز الحصين -

    1,000 1,000 األستاهللا ماجد بن عبدالرحمن العيس ى -
 -  - - - املهندب ريان بن محمد فايز -
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بق ما
 
 هللالك وأسباب يطَبق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ط

 :أدناه األحكام الواردة باستثناء املالية، السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع ركةالش تطبق

 
 

  

 التطبيق عدم أسباب بالفقرة /املادة نف الفقرة /املادة رقم

األقل، بما ال  ىة علناإلدارة أربعة اجتماعات في الس سيعقد مجل ب (32)

 ثالثة أشهر يقل عن اجتماع واحد كل

اجتماع خالل  من بينها لم يكن.  2018 اجتماعات خالل العام 7عقد املجلس 

 لعدم تواجد األعضررررررررراء، وكبديل فقد تم عقد  الربع األول 
ً
للجنة  اجتماعيننظرا

   .تلك الفترةالتنفيذية خالل 

التقييم: يضررررررررررع مجلس اإلدارة بناء على اقتراح لجنة الترشرررررررررريحات  ( 41)

زمرررة لتقييم أداء املجلس وأعضرررررررررررررررائررره ولجرررانررره واإلدارة ا ليرررات الال 

 التنفيذية ... إلخ

 لهذه املادة. 
ً
 لحداثة هذه املمارسرررررررررررررة وعدم توفر جهات  تم التطبيق جزئيا

ً
ونظرا

 إليجاد 
ً
متاصرررررررررررررصرررررررررررررة في عمل تقييم املجلس واللجان، عليه مازال البحث جاريا

لجنة املكافآت جهة مسررررررتقلة متاصررررررصررررررة للقيام بعملية التقييم تحت إشررررررراف 

 أن دورة املجلس قد 
ً
 والترشررررررررررررريحات، خصررررررررررررروصرررررررررررررا

ً
ليتم العمل على بدأت حديثا

 م. 2018أعمالها في يوليو بدأت استيفاء هذا املتطلب للدورة الجديدة التي 

 الختصرررراا اللجنة والهدف  أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة 4 -( 50)
ً
مجلس اإلدارة في  بمسرررراعدةمن تكوينها القائم نظرا

، وأعمال املشاريع والشركات التابعةاإلدارة التنفيذية  أداء مهامه واإلشراف على

( لتن
ً
ويع الخبرات ودعم تم زيادة عدد أعضررراء اللجنة التنفيذية بعضررروين )مؤقتا

دعم لرررلتمكين اللجنرررة من أداء مهرررامهرررا واتاررراهللا قراراتهرررا الهرررامررة القرارات الالزمررة 

 رواإلشرررررررررررافالتوجيه ارة التنفيذية ومسرررررررررراعدة مجلس اإلدارة في مهام اإلدأعمال 

 أعضاء. 4م تعديل عضوية اللجنة إلى 2018عام وتم خالل الربع الثاني من 

  ب –( 54)
ً
 مستقال

ً
 ملا يملكه العضررو من خبرات مالية متميزة ومعرفته اإلدارية  يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

ً
 مجالب والفنيةنظرا

( عضرررررو غير تنفيذي 
ً
حتى منتصرررررف مارب عمل اللجنة فقد ترأب اللجنة )مؤقتا

 .عضو مستقلبعد هللالك التاريخ  ترأسهام، ثم 2018

تشررررررررركل بقرار من مجلس إدارة الشرررررررررركة لجنة تسرررررررررمي )لجنة إدارة  (71( و)70)

 املخاطر( .... إلخ

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر ر

ر سرررررررجل املخاطر وتحديثه ومسررررررراعدة قامت الشرررررررركة بتكليف اسرررررررتشررررررراري لتطوي

الشرررركة في عمليات إدارة املخاطر، حيث تشررررف اإلدارة التنفيذية كل في مجاله 

وبمسرررراعدة االسررررتشرررراري على عملية إدارة املخاطر، وترفع تقارير دورية للمجلس 

بهررذا الخصررررررررررررروا، وسرررررررررررررينظر املجلس في أهميررة تكوين هررذه اللجنررة متى مررا رأى 

 . الحاجة ماسة لذلك

تحفيز العرراملين: تضرررررررررررررع الشرررررررررررررركررة برامج تطوير وتحفيز املشرررررررررررررراركررة  (85)

واإلداء للعاملين في الشرررررركة تتضرررررمن تشررررركيل لجان أو عقد ور  

عمررررل متاصرررررررررررررصرررررررررررررررررة لالسرررررررررررررتمرررراع  راء العرررراملين ومنرررراقشرررررررررررررتهم في 

العرررراملين ر حاملوضررررررررررررروعررررات محررررل القرارات املهمررررة وعمررررل برامج من

 أسرررررررررررررهمرر
ً
تحققهررا وبرامج  نصررررررررررررريررب من األربرراح التي في الشرررررررررررررركررة أو  ا

التقاعد، وتأسرررريس صررررندوق مسررررتقل لإلنفاق على البرامج وإنشرررراء 

 مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

، كما سيتم دراسة منح العاملين أسهم أو 
ً
نصيب من األرباح  املادة مطبقة جزئيا

 
ً
باصرروا لجان أو مؤسررسررات اجتماعية للموظفين ف ن عدد موظفي . مسررتقبال

 بينهم وبشكل  الشركة غير كبير 
ً
 مستمر. يومي مما يسهل التواصل اجتماعيا

يتم تطبيق االختصررررررررررررراصرررررررررررررات املوكلة للجنة من قبل إدارة ماتصرررررررررررررة بالشرررررررررررررركة،  تشكيل لجنة حوكمة الشركات (95)

  وسينظر املجلس في أهمية تكوين هذه اللجنة متى ما رأى الحاجة ماسة لذلك.
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  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
ً
 الشركات حوكمة الئحة من والتسعين الثالثة املادة في منصوا عليه هو ملا وفقا

بموجب  ن املجلس واإلدارة التنفيذية من قبل الجمعية العامة للمسرررررررراهمينتم اعتماد السررررررررياسررررررررة الخاصررررررررة بمكافآت أعضرررررررراء مجلس اإلدارة ولجا

ويبين الجدول التالي لترشرررررررررررريحات، وبحيث يتم مراجعة هذه السررررررررررررياسررررررررررررة من وقت  خر.   التوصررررررررررررية املقدمة من مجلس اإلدارة ولجنة املكافآت وا

  2018املستحقة عن العام  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

  ( ألف لاير200) مقطوع ، ومبلغ سنوي للجلسة ( لاير1,500) ، وبدل سفر وانتقال( لاير للجلسة5,000بواقع ) أعاله في بدل حضور الجلسات املستحقةتتمثل املكافآت  (1
ً
وفقا

 ة.هذه السياسانحراف عن وال يوجد   ية العامة للمساهمين.ركة املعتمدة من قبل الجمعسياسة الشل

منح األعضاء غير التنفيذيين نسبة معينة من األرباح بعد استيفاء الشروط واملتطلبات التي تفرضها الجهات  -في حالة تحقيق أرباح -كما أن سياسة املكافآت تتضمن  (2

 بتوصية من لجنة ا السياسة املختصة. وتتضمن
ً
 لترشيحات واملكافآت للمجلس.مكافأة إضافية لألعضاء املستقلين تقرر سنويا

لصالح معهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة ورعاية مقاعد  تبرع رئيس مجلس اإلدارة األستاهللا أمين بن محمد شاكر عن جزء من مكافأته السنوية وبدالت الحضور الخاصة به

 ( ألف لاير.  142بعدد من برامج املعهد بمبلغ )
 م، 27/7/2018املستقلين حتى نهاية دورة املجلس في  كان ضمن األعضاء * م. عمر الزين
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: األعضاء املستقلين
ً

  أوال
                 األعضاء الحاليون 

  144,500            27,000 32,500 85,000 د. جاسم الرمي ي

  123,500            9,000 29,500 85,000 أ. زياد التونس ي

 8,400 112,500            3,000 24,500 85,000 م. إياد البنيان

  255,500            18,000 37,500 200,000 أ. تركي السديري 

  277,000            34,500 42,500 200,000 *م. عمر الزبن

                 األعضاء السابقون 

  128,500            13,500 0 115,000 م. عادل املنديل

  135,500            9,000 11,500 115,000 م. عبدالعزيز الحصين

  115,000            0 0 115,000 م. خالد امللحم

  127,000            12,000 0 115,000 أ. ماجد العيس ى

  1,419,000            126,000 178,000 1,115,000 املجموع

: األعضاء غير التن
ً
  فيذيينثانيا

                 األعضاء الحاليون 

 4,200 262,000            19,500 42,500 200,000 أ. أمين شاكر

  263,500            21,000 42,500 200,000 د. أحمد العرجاني

  247,500            15,000 32,500 200,000 أ. صالح بن الدن

  204,833            9,000 37,500 158,333 م. أنيس مؤمنة

  117,500             32,500 85,000 أ. عبدهللا قنزل 

  107,500            6,000 16,500 85,000 د. علي الحكمي

  0               األعضاء السابقون 

صررراحب السرررمو امللكي األمير 
 منصور بن عبدهللا

115,000 0 0            115,000  

  41,667            0 0 41,667 فايزأ. ريان 

  1,359,500            70,500 204,000 1,085,000 املجموع

: األعضاء التنفيذيين
ً
 ثالثا

-                 
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 ملا يتضررررررررررررمنه الجدول التالي:
ً
، وتاتف لجنرة وأهردافهراداء والتوجهرات العرامرة للشررررررررررررررركرة مكرافرآت مرتبطرة بمعرايير األ و ي  ب( مكافآت كبار التنفيذيين وفقا

 .املعتمدة املخصصات واملوازنات ضمناملكافآت والترشيحات بتحديدها وربطها 
 

 

 

 

 

 

 

 ملا يتضمنه الجدول التاليت( مكافآت أعضاء اللجان وفق
ً
 ا

 املجموع بدل حضور جلسات املكافآت الثابتة ) عدا بدل حضور الجلسات( اللجان أعضاء مكافآت

  أعضاء لجنة املراجعة

 105,750 27,000 78,750 الدكتور جاسم بن شاهين الرمي ي

 51,500 9,000 42,500 األستاهللا أحمد بن عبدالجواد رضا

 51,500 9,000 42,500 صم بركاتاألستاهللا علي بن عا

 51,500 9,000 42,500 األستاهللا عماد بن عبدامللك الصحاف

 40,750 12,000 28,750 األستاهللا ماجد عبدالرحمن العيس ى

 27,333 9,000 18,333 املهندب أنيس بن أحمد مؤمنة

 10,417 0 10,417 املهندب ريان بن محمد فايز

 338,750 75,000 263,750 املجموع
 واملكافآت الترشيحاتأعضاء لجنة 

 30,250 9,000 21,250 األستاهللا زياد بن محمد التونس ي

 62,000 12,000 50,000 األستاهللا تركي بن نواف السديري 

 65,000 15,000 50,000 املهندب عمر بن عبدالعزيز الزبن

 27,250 6,000 21,250 الدكتور علي بن صديق الحكمي*

 37,750 9,000 28,750 عزيز الحصين )عضو سابق(معالي املهندب عبدال

 34,750 6,000 28,750 الدكتور أحمد بن حسن العرجاني )عضو سابق(

 257,000 57,000 200,000 املجموع
 التنفيذية اللجنةأعضاء 

 69,500 19,500 50,000 األستاهللا أمين بن محمد شاكر

 65,000 15,000 50,000 األستاهللا صالح بن محمد بن الدن

 69,500 19,500 50,000 املهندب عمر بن عبدالعزيز الزبن

 27,250 6,000 21,250 األستاهللا تركي بن نواف السديري )عضو جديد(

 32,250 13,500 28,750 املهندب عادل عبد املحسن املنديل )عضو سابق(

صررررررراحب السرررررررمو امللكي األمير منصرررررررور بن عبدهللا بن عبدالعزيز 

 آل سعود )عضو سابق(

0 0  

  0 0 معالي املهندب خالد عبدهللا امللحم )عضو سابق(

 10,417 0 10,417 املهندب ريان محمد فايز )عضو سابق(
 283,917 73,500 210,417 املجموع
 الفنية اللجنةأعضاء 

 60,833 15,000 45,833 الدكتور أحمد بن حسن العرجاني

 106,667 15,000 91,667 الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحصين

 106,667 15,000 91,667 الدكتور عصام بن علي قباني

 24,250 3,000 21,250 املهندب إياد بن عبدالرحمن البنيان *

 298,417 48,000 250,417 املجموع

 ( ألف لاير50مجلس اإلدارة )بين أعضاء لاير ومكافأة العضو من  ألف( 100)باللجنة ( لاير، مكافأة العضو الخار ي 1,500 وبدل سفر وانتقال )( لاير3,000بدل حضور اجتماع اللجنة )
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( من 4مكررافررآت كبررار التنفيررذيين )

ضررررررررمنهم الرئيس التنفيذي واملدير 

 املالي

3,783,000 114,000 0 3,897,000 367,037 0 0 0 0   0 4,264,037 

 4,264,037 0   0 0 0 0 367,037 3,897,000 0 114,000 3,783,000 املجموع ر
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 :إقرارات الشركة

 تقر الشركة بالتالي: (أ

عدت الحسابات سجالت أن (1
 
 .الصحيح بالشكل أ

فذ سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن (2
 
 .بفاعلية ون

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه (3

 ات وإيضاحات أخرى:إقرار  (ب

وبالتالي ال يوجد مبالغ دفعتها الشررركة  2018تقر الشررركة بعدم وجود قروض من أي نوع على الشررركة أو على شررركاتها التابعة عن العام  (1

 لقروض خالل السنة.
ً
 سدادا

 .أي تحفظات على القوائم املالية السنويةتقرير مراجع الحسابات يتضمن  لم (2

 أخرى.رقابية أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة و تدبير احترازي ال توجد عقوبة أو جزاء أ (3

للتحويررل أو أوراق مرراليررة تعرراقررديررة، أو مررذكرات حق اكتترراب، أو حقوق  أي حقوق تحويررل أو اكتترراب بموجررب أدوات دين قررابلررةال توجررد  (4

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 .اإلدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل نهاية الفترة املعين من أجلهالم يتم التوصية من قبل مجلس  (5

 م.2018ال يوجد بالشركة أسهم خزينة خالل العام  (6

 ال توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. (7

عدا ما تبرع به  نفيذيين عن أي مكافآتال يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضرررررررررررراء مجلس إدارة الشررررررررررررركة أو أحد كبار الت (8

 ببرامج املعهد.ن يف بعض املشاركتكاليمعهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة وتغطية  رئيس املجلس األستاهللا أمين شاكر لصالح دعم

 اح عن العام.إهللا لم يتم تحقيق أرب ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح، (9

فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشررررررررررررابهة أصرررررررررررردرتها أو  ال توجد (10

 أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل هللالك. أو  2018 منحتها الشركة خالل السنة املالية

ألعضررررررررراء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربا هم في أسرررررررررهم أو أدوات دين أي مصرررررررررلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  ال توجد (11

 غير ما تم هللاكره من أسهم أعاله. الشركة أو شركاتها التابعة

عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة ) أي مصلحة في فئة األسهم هللاات األحقية في التصويت تعود ألشخاالم ترد للشركة إفادة باصوا  (12

اإلدرات، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السررررنة سررررة واألربعين من قواعد التسررررجيل و بموجب املادة الخام (وأقرباءهمكبار التنفيذيين  و أ

 .املالية األخيرة

م قد 2017بأن القوائم املالية للعام كما ال يوجد اختالف عن معايير املحاسرررررربة املعتمدة من الهيئة السررررررعودية للمحاسرررررربين القانونيين،  (13

 تم إعدادها و 
ً
  عتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبية القانونيين.امل الدولية للمعايير املحاسبية فقا
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 شكر وتقدير

أن يرفع ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين  االقتصاديةيسر مجلس إدارة شركة مدينة املعرفة 

 خالف الشرررررركر والتقدير ملا يقدمونه من جهود لرفعة وطننا الحبيب -يحفظهم هللا  -حمد بن سررررررلمان بن عبدالعزيز صرررررراحب السررررررمو امللكي األمير م

 االقتصررراديةلحكومة خادم الحرمين الشرررريفين الرشررريدة على دعمها ورعايتها املسرررتمرة للقطاع الخاا واملدن  هوتقدير كما ويتقدم املجلس بشررركره 

ونائبه صاحب السمو امللكي األمير  السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة لصاحبوباالف الشكر والتقدير 

م. وبالشرررررركر  والتقدير ملسرررررراهمي الشررررررركة على ثقتهم ودعمهم، 2018فعاليتها خالل العام  مللشررررررركة ورعايته معلى دعمه سررررررعود بن خالد الفيصررررررل

 هذه الثقة والدعم بتطور وازدهار الشركة.                             داعين هللا عز وجل أن يتوت

 ،، التوفيق،وهللا ولي 
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