محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ()2
لمساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية المنعقدة في يوم
األربعاء 1436/9/7هـ الموافق 2015/6/24م

بمقر الشركة – بديوان المعرفة – بالمدينة المنورة
في الساعة الحادية عشر من مساء يوم األربعاء 1436/9/7هـ الموافق 2015/6/24م ،بمقر الشركة –بديوان المعرفة– بالمدينة
المنورة ،تم انعقاد الجمعية العامة العادية رقم ( )2لمساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية بناء على دعوة مجلس اإلدارة الموجهة

للمساهمين طبقا للمادة ( )30من النظام األساسي للشركة والتي تم اإلعالن عنها كما يلي:
 موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 1436/8/9هـ الموافق 2015/5/27م.
 جريدة المدينة – العدد ( )19027بتاريخ 1436/8/10هـ الموافق 2015/5/28م.
 جريدة الجزيرة – العدد رقم ( )15582بتاريخ 1436/8/10هـ الموافق 2015/5/28م.

 الجريدة الرسمية "أم القرى" بموجب اإلعالن رقم ( )3621039444بتاريخ 1436/8/10هـ.
 اعالن تذكيري على موقع تداول بتاريخ 1436/9/6هـ الموافق 2015/6/23م.
كما تم نشر التقرير السنوي لمجلس اإلدارة والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م على موقع السوق المالية
"تداول" وفقاً للنظام وموقع الشركة اإللكتروني وكذلك جريدة المدينة العدد رقم ( )19027الصادر بتاريخ 1436/8/10هـ الموافق
2015/5/28م.

وذلك للنظر في جدول األعمال المنشور بتلك الدعوة ،كما يلي:
 )1مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وتقرير مراقب الحسابات لنفس السنة
المالية والموافقة عليهما.
 )2مناقشة التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه.

 )3الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
 )4الموافقة على توصية لجنة المراجعة وادارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة ربع السنوية والختامية
للعام المالي  2015وتحديد أتعابه.
 )5المصادقة على المعامالت والعقود التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل العام 2014م وهي معاملة واحدة وذلك على النحو
التالي:

أ) المصادقة على اتفاقية بيع األرض الموقعة خالل العام  2012التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي
تأسست بغرض إقامة وتملك وادارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحالت تجارية وقاعات متعددة
االستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة االقتصادية ،حيث تبلغ مساحة األرض  10،500متر مربع بقيمة ()52،500،000
اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف لاير سعودي( .تملك شركة مدينة المعرفة االقتصادية نسبة  %50في رأسمال شركة

مكارم المعرفة للضيافة المحدودة وكان يشغل عضوية مجلس المديرين فيها معالي المهندس عبد العزيز الحصين بجانب
عضويته في مجلس إدارة مدينة المعرفة االقتصادية في ذلك الوقت) والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

للعام 2012م وتم عرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين للشركة المنعقد في 1434/7/4هـ الموافق

2013/5/14م ولم تتم المصادقة عليها في ذلك االجتماع.

ب) المصادقة على تجديد مدة عقود خدمات إدارة تصاميم لمشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة
بمبلغ ( )7.872.000سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف لاير تدفع على فترة ( )24شه اًر الموقعة في العام 2013م

والتي تم عرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد في 1435/8/24هـ الموافق 2014/6/22م ،وتمت
الموافقة عليها وتجديدها إذا لزم األمر وقد تم دفع مبلغ  2،948،000لاير من إجمالي قيمة العقود خالل العام المالي

 ،2014وسيتم دفع المتبقي على دفعات حيث (تملك شركة مدينة المعرفة االقتصادية  %60من رأسمال شركة مدرار
العامة لإلنشاءات المحدودة ،ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد حسن العرجاني ،الذي يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االقتصادية).
 )6انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتبا اًر من تاريخ 2015/7/28م ولمدة ثالث سنوات ميالدية وفقاً
لقائمة المرشحين التي تمت الموافقة عليها من قبل و ازرة التجارة والصناعة والجهات المختصة.

وقد ترأس االجتماع الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع نائب رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء المجلس اآلتية أسماؤهم:
 .1صاحب السمو الملكي األمير منصور بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

عضو المجلس

 .2الدكتور أحمد حسن العرجاني

عضو المجلس

 .3المهندس عادل عبد المحسن عبد الوهاب المنديل

عضو المجلس

 .4األستاذ صالح محمد بن الدن

عضو المجلس

كما حضر االجتماع:
األستاذ /الدكتور عبيد بن فرحان السحيمي  -ممثالً لو ازرة التجارة والصناعة ،واألستاذ /أحمد بن محمد البطاطي – ممثالً لهيئة
السوق المالية السعودية ،كما حضر االجتماع من قبل السادة المحاسبون المتحدون –  RSMالمراجع الخارجي لحسابات الشركة

كل من األستاذ عبد الحميد ناظر واألستاذ عقيل أحمد.
وقد قامت الجمعية بعد أن تشاورت فيما بينها بتعيين كل من:

:

سكرتي اًر للجمعية

.1

الدكتور /محمد بن علي العتيق

.2

األستاذ /أحمد عبد الرحيم حلواني

:

عضواً بلجنة الفرز

.3

األستاذ /فهد حمد إبراهيم الحرقان

:

عضواً بلجنة الفرز

ثم افتتح رئيس الجمعية االجتماع بسم اهلل الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور ،ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي شركة مدينة
المعرفة االقتصادية وعددهم ( )16مساهماً أفصحت عن أن عدد األسهم الممثلة في االجتماع (أصالة ووكالة) بلغ ()240.262.151

سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ( )339،300،000سهماً أي بنسبة ( )%70.81بما ال يقل عن نصف رأس

المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات السعودي وطبقاً للمادة ( )32من النظام األساسي للشركة .علماً
بأن األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة والحاضرة والممثلة في االجتماع بلغ عددها ( )13.000سهماً تمثل عدد ()13.000

صوتاً.

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية والذي تضمن البنود المذكورة في هذا المحضر والتي من بينها المعامالت والعقود
التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل العام 2014م (وهي معاملة واحدة) والتي تقتضي األنظمة اإلفصاح عنها وعرضها على
مساهمي الشركة للمصادقة عليها والترخيص بها لعام قادم والتي وردت كذلك في التقرير السنوي للشركة للعام المالي  2014والذي
تم توزيعه على مساهمي الشركة قبل بدء االجتماع وتم نشره مع الدعوة الخاصة بحضور هذه الجمعية وتقرير مجلس اإلدارة

والحسابات الختامية المدققة للعام المذكور على موقع السوق المالية والصحف المشار إليها أعاله وذلك وفقاً للمدة التي حددتها

األنظمة والقوانين .وكذلك معاملة واحدة مع طرف ذو عالقة خالل العام المالي  2012والتي سبق وأن تم اإلفصاح عنها وفقاً
لألنظمة وتم عرضها على الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت في 2013/5/14م ولم تتم المصادقة عليها في ذلك االجتماع،

وهي اآلن معروضة على الجمعية للقرار بخصوصها أيضاً ووفقاً لما تقتضيه األنظمة.
ومن ثم قام المراجع الخارجي للشركة بقراءة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات والمجلس .وقد أوضح أن
من حق المساهم إذا رأى أن اإلجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً،
حيث إنه تم طرح عدد من األسئلة على مجلس اإلدارة والمراجع الخارجي ،وحيث تتطلب صياغتها بعض من الوقت ،فسيتم تلخصيها
وارفاقها الحقاً مع هذا المحضر ،فقد أشار رئيس الجمعية إلى أن تقرير مجلس اإلدارة قد احتوى على كافة التفاصيل حول المشروع
وأداء الشركة للعام 2014م والتي اطلع المساهمون عليها من خالل هذا التقرير.

ثم قام رئيس الجمعية بقراءة توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه .حيث أوصت اللجنة
بإعادة تعيين المحاسب القانوني السادة المحاسبون المتحدون  RSMللقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية
للعام المالي  2015بمبلغ قدره ( )230،000لاير سعودي،

وبعد أن أدلى الجميع بأصواتهم ،طلب رئيس الجمعية من أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات القيام بجمع البطاقات من السادة
المساهمين.
وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز األصوات من عملها أعلن رئيس الجمعية النتائج

موافق

غير موافق

ممتنع

التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مدينة المعرفة
االقتصادية والتي جاءت على النحو التالي :نص القرار
.1

المصادقة على الحسابات الختامية (المدققة) عن السنة المالية المنتهية
في 2014/12/ 31م وتقرير مراقب الحسابات لنفس السنة المالية.

.2

الموافقة على التقرير الس ــنوي لمجلس اإلدارة عن الس ــنة المالية المنتهية
في 2014/12/31م.

.3

الموافقة على إبراء ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أعضـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة مـ ـ ـ ــن مسئولية إدارة
الشركة عـن العام المالي المنتهي في 2014/12/ 31م.

240،262،151

0

0

%100

%0.00

%0.00

240،262،151

0

0

%100

%0.00

%0.00

240،249،151

0

0

%100

%0.00

%0.00

تم اس ـ ــتبعاد أصـ ـ ـوات أعض ـ ــاء المجلس البالغة ( )13.000ص ـ ــوت في
التصويت على هذا البند.
.4

الموافقة على تعيين مكتب المحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبون المتحدون  RSM -كمراجع
خارجي لحسـ ــابات الشـ ــركة السـ ــنوية وربع السـ ــنوية للعام المالي 2015

مقابل أتعاب قدرها ( 230ألف) لاير سعودي.
.5

المصادقة على المعامالت والعقود التي تمت مع أطراف ذات عالقة كما يلي

240،262،151

0

0

%100

%0.00

%0.00

وعقب انتهاء لجنة جمع وفرز األصوات من عملها أعلن رئيس الجمعية النتائج

موافق

غير موافق

ممتنع

التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مدينة المعرفة
االقتصادية والتي جاءت على النحو التالي :نص القرار
أ) المعاملة التي تمت خالل العام 2012م على النحو التالي:
المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادقة على اتفاقية بيع األرض الموقعة خالل العام  2012التي

تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض

240،262،151

0

0

%100

%0.00

%0.00

إقامة وتملك وادارة مجمع متكامل يضـ ـ ـ ـ ـ ــم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب
ومحالت تجارية وقاعات متعددة االستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة
االقتص ـ ـ ـ ــادية ،حيث تبلغ مس ـ ـ ـ ــاحة األرض  10،500متر مربع بقيمة
( )52،500،000اثنان وخمســون مليونا وخمســمائة ألف لاير ســعودي.
(تملك شــركة مدينة المعرفة االقتصــادية نســبة  %50في أرســمال شــركة
مكارم المعرفة للضــيافة المحدودة وكان يشــغل عضــوية مجلس المديرين
فيها معالي المهندس عبد العزيز الحصين بجانب عضويته في مجلس
إدارة مدينة المعرفة االقتصـ ــادية في ذلك الوقت) والتي تم تفصـ ــيلها في

التقرير الســنوي لمجلس اإلدارة للعام 2012م وتم عرضــها على اجتماع
الجمعية العامة للمساهمين للشركة المنعقد في 1434/7/4ه ـ ـ ـ ـ ـ الموافق
2013/5/14م ولم تتم المصادقة عليها في ذلك االجتماع.
ب) المعاملة التي تمت خالل العام 2014م وهي كما يلي:
المصادقة على تجديد مدة عقود خدمات إدارة تصاميم لمشاريع الشركة

240،252،151

0

10.000

%100

%0.00

%0.00

الموقع ــة مع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ــة م ــدرار الع ــام ــة لإلنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات المح ــدودة بمبلغ
( )7.872.000س ـ ــبعة مليون وثمانمائة واثنان وس ـ ــبعون ألف لاير تدفع
على فترة ( )24شه اًر الموقعة في العام 2013م والتي تم عرضها على

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد في 1435/8/24هـ الموافق

2014/6/22م ،وتمـت الموافقـة عليهـا وتجـديـدهـا إذا لزم األمر وقـد تم
دفع مبلغ  2،948،000لاير من إجمالي قيمة العقود خالل العام المالي

 ،2014وسـ ـ ـ ـ ـ ــيتم دفع المتبقي على دفعات حيث (تملك شـ ـ ـ ـ ـ ــركة مدينة
المعرفة االقتصــادية  %60من أرســمال شــركة مدرار العامة لإلنشــاءات
المحدودة ،ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن
العرجاني ،الذي يشـ ـ ـ ـ ــغل عضـ ـ ـ ـ ــوية مجلس إدارة شـ ـ ـ ـ ــركة مدينة المعرفة

االقتصادية).
.6

انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتبا اًر من تاريخ 2015/7/28م ولمدة ثالث سنوات ميالدية

وفقاً لقائمة المرشحين التي تمت الموافقة عليها من قبل و ازرة التجارة والصناعة والجهات المختصة

وفيما يتعلق بالبند رقم ( )6أعاله والخاص بانتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ أعمالها اعتبا اًر من 2015/7/28م

ولمدة ثالث سنوات ،فقد تم في هذه الجمعية اتباع أسلوب التصويت العادي لالختيار من بين قائمة المرشحين التي تم عرضها على الجمعية
والتي تضمنت ( )14مرشحاً ،وجاءت نتائج التصويت كما يلي:
االسم

م

النسبة

عدد األصوات

)1

األستاذ /عمر بن عبد العزيز الزبن

240.262.000

%100

)2

الدكتور /عبد الرؤوف بن محمد مناع

240.261.151

%100

)3

الدكتور /أحمد بن حسن العرجاني

238.862.151

%99.42

)4

األستاذ /بدر بن عبد اهلل العيسى

238.790.151

%99.39

)5

األستاذ /تركي بن نواف السديري

237.390.151

%98.80

)6

المهندس /عادل بن عبد المحسن المنديل

237.390.151

%98.80

)7

صاحب السمو الملكي األمير /منصور بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

229.402.151

%95.48

)8

معالي المهندس /عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين

227.930.151

%94.87

)9

معالي المهندس /عبد اهلل بن محمد نور رحيمي

227.930.151

%94.87

)10

األستاذ /صالح بن محمد بن الدن

227.930.000

%94.87

)11

معالي المهندس /خالد بن عبد اهلل الملحم

227.920.151

%94.86

)12

الدكتور /عبد اهلل بن محمد علي تلمساني

1.410.151

%0.59

)13

األستاذ /سلطان بن خالد التركي

1.400.151

%0.58

)14

المهندس /زهير بن فؤاد حمزة

1.400.000

%0.58

أعضاء في مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ
بناء عليه فقد تم اختيار المرشحين الذين نالوا أعلى األصوات وهم من الرقم ()11-1
ً
أعمالها اعتبا اًر من  28يوليو 2015م ولمدة ثالث سنوات.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( )2حيث انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية
مساء بتاريخه وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.
عشر
ً
سكرتير الجمعية

لجنة جمع وفرز األصوات

رئيس الجمعية

الدكتور /محمد بن علي عتيق

األستاذ /أحمد عبد الرحيم حلواني

الدكتور /عبد الرؤوف محمد مناع

األستاذ /فهد حمد إبراهيم الحرقان

ملخص أسئلة ومداوالت املساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( )2ملساهمي الشركة املنعقد بتاريخ
1436/9/7هـ املوافق 2015/6/24م بمقر الشركة بديوان املعرفة باملدينة املنورة واإلجابة عليها
ملخص األسئلة وأجوبتها:
 .1لم يتضـ ـ ـ ــمس التقرير السـ ـ ـ ــنو للشـ ـ ـ ــركة التواريخ املفصـ ـ ـ ــلة العتهان املش ـ ـ ـ ــار ح ومن سـ ـ ـ ــنوات يتم الت د ول
ً
إستراتيجية الشركة ولم عر شيئا على أرض الواقح ؟
هناك جدول زمني مفص ـ ـ ـ ــا لتنفي املش ـ ـ ـ ــار ح يتم متاتعتد مس قما املجلل ط كما توجد خ ة م ددة للت ويرط
العام والق اع الس ـ ـ ــعنيط ومش ـ ـ ــار ح أخر مرتم ة
يث إن هناك مش ـ ـ ــار ح تم إعجازها باملش ـ ـ ــروع م ا امل
باملشـ ـ ـ ــروع تم اكتمالاا م ا م ة الق ارط وكما لعلمون فمن التقرير يم ا خالك ـ ـ ـ ــة ألدان الشـ ـ ـ ــركة وت ورا هـا
الجوهرية خالل العام وال يت رق لكافة التفاكيا .
 .2ذكر التقرير بأن الشركة تتوقح استمرار ال لب على منتجا ها العقاريةط ماهي ه ه املنتجات؟
يعتبر مشـ ـ ــروع دار الجوار السـ ـ ــعني املتم ا يي ت وير فلا سـ ـ ــعنية بمواكـ ـ ــفات عالية ـ ـ ــمس ي سـ ـ ــعني أ د ه ه
ً
املنتجات العقارية بجاعب املشار ح األخر التي لععف الشركة اليا على ت ويرها م ا الفنادق والشقق الفندقية
واألسواق وبقية عناكر املشروع األخر .
 .3ها لد الشـ ـركة رغمة يي تص ــفية ش ــركة املعرفة العقارية امل دودة ط وأعا كمس ــاهم أر أن تجربة االسـ ـ مار يي
ً
ه ه الشركة كاعت جيدة فلماذا ال يتم مواكلة االس مار ومنح الشركة فركا أكبر يي املشروع؟
املو ــوع قيد الدراســة وتدرش الشــركة خيار مواكــلة االس ـ مار يي الشــركة التي تم تأســيس ـاا ش ـراكة مح الشــركة
ً
العقارية السـ ــعودية خصـ ــوكـ ــا أن الشـ ــركة أكملت مشـ ــروعاا بت وير املر لة األورى مس فلا مشـ ــروع دار الجوار
السعني.
 .4ها هناك خ ة زمنية العتهان املر لة القادمة مس املشروع ؟
هناك خ ة مو وعة للت وير وسيتم تنفي املشروع ب ريقة أسرع بمشيئة هللا.
 .5يتضح ارتماط مشار ح املعرفة باملشروعط فما هي املشار ح املعرفية املنجزة ؟
يتم ا نش ـ ـ ــاط املعرفة الهاري يي معاد مدينة املعرفة للقيادة والريادة والتدريب وال يقوم بتقديم عدد كمير مس
الــدورات والبرامل التــدريليــة والعشـ ـ ـ ـ ــارــات املعرفيــة لعــدد مس كمــار التنفي ـ يس والتنفي ـ يين الهكوميين بــاململعــة
ً
ً
ً
وشـ ـ ـ ــارك يي تقديماا عدد مس الخبران وأسـ ـ ـ ــات ة الجامعات العاملية املرموقة مما يعد إعجازا وعجا ا كميرا للمعادط
ه ا بجاعب ارالق الشركة تعض املمادرات املعرفية باملدينة املنورة.
 .6ملاذا ال يتم فتح املجال للصناديق االس مارية للدخول يي شراكات لت وير املشروع ؟

ً
ً
هناك مشار ح ستر النور قريما بمذن هللاط يث تتضمس إستراتيجية الشركة عددا مس خيارات الت وير والتي مس
بينها الت وير على أس ـ ـ ــاش الشـ ـ ـ ـراكةط واملجال مفتوس للجاات الراغمة يي االسـ ـ ـ ـ مار املش ـ ـ ــترك لعدد مس مش ـ ـ ــار ح
الشركة يي املستقما القريب بمذن هللا.
 .7تكلفة اإليرادات غير مفصلة يي التقرير املاري ملاذا ؟
ورد بالتقرير تفصـ ـ ــيا ململت اإليرادات املتم ا يي مميعات األرا ـ ـ ـ ي بقيمة  42مليون ريال وإيرادات مس الدراسـ ـ ــات
واالسـ ـ شـ ــارات بقيمة  17مليون ريال واإليرادات مس البرامل املعرفية بقيمة  12,3مليون ريال (إيضـ ــاس رقم )16ط
وتتم ا تكلفة اإليرادات يي التكاليف املرتم ة ب نفي ه ه العناكر ال ال .
 .8هناك مملت  25مليون ريال تم ش مد بقائمة الدخا كتكلفة بعية ت تيةط عأما التو يح؟
يتم ا اململت بصورة رئيسية يي تكلفة المعية الت تية الخاكة بمشروع دار الجوار السعني.
 .9يال ظ بأعد تم ش ب تعض املديوعيات م ا مديوعية ملجموعة كافوال ومديوعية األماعة ؟
ت ص املمالت املش ـ ـ وبة تكاليف ت وير أرا ـ ـ ي وإنشـ ــان م ة توليد العاربان للمن قة الجنوبيةط يث بدأت كا
مس مدينة املعرفة االقتصــادية ومجموعة كــافوال يي خ وات ت وير ه ه األرا ـ ي التي مس بينها األرض التي كاعت
ً
مملوكة ملجموعة كـ ــافوال املالكـ ــقة للمشـ ــروع والتي قامت شـ ــركة مدينة املعرفة االقتصـ ــادية تش ـ ـرا ها ال قا مس
مجموعة ك ـ ـ ـ ــافوال ويم ا مملت املديوعية تكاليف امل ة وت وير األرض للفترة الس ـ ـ ـ ــابقة لش ـ ـ ـ ـرا ها وقد تم إعادة
تصعيف املديوعيات وقيدها مس عقارات اس مارية ت ت الت وير.

