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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم على أفضل خلق اهلل سيدنا محمد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية   الموقرين 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة أصالة 
للعام المالي 2021 بما يتضمنه من تفاصيل نتائج أعمال الشركة والتحليالت المالية والحسابات 
الختامية الموحدة المدققة واإليضاحات المصاحبة لها والمرفق معها تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية 
المنتهية في 2021/12/31م وكذلك توقعات الشركة ألعمالها المستقبلية وتفاصيل مشاريعها النوعية التي تعزز من 
خاللها الشركة مواصلة المسيرة لتحقيق رغبتها ألن تكون مقصد وخيار المستثمرين المحليين والدوليين األول 

لتطوير مشاريع مشتركة نوعية بالمدينة المنورة.

لم يختلف العام 2021م موضوع هذا التقرير عن العام السابق له من حيث تأثر االقتصاد بمجريات  األمور العالمية، 
فجائحة كورونا ما زالت تداعياتها االقتصادية واالجتماعية ماثلة وشبح آثارها السالبة يطارد االقتصاديات العالمية 
الكبرى، ومملكتنا الحبيبة كعضو فاعل ومؤثر في مجريات األمور العالمية ال شك تتأثر بذلك سلباً وإيجاباً فكانت 
الخطوات الجريئة والسريعة والممتازة التي اتبعتها حكومتنا الرشيدة للتعامل مع آثار الجائحة والمؤثرات السلبية 
األخرى تصدياً لآلثار المترتبة إال أن صدى الجائحة أسمع سلباً على شركات التطوير والتواريخ المستهدفة إلنجاز 
المشاريع المستهدفة، ومدينة المعرفة االقتصادية بوصفها إحدى هذه الشركات فقد اتخذت بعض الخطوات للتعامل 
مع اآلثار السالبة كما استفادت كثيراً من اإلجراءات السديدة والموفقة لولي األمر يحفظه اهلل في السيطرة على الجائحة 
وتقييد انتشارها والسياسات المتوازنة التي حفظت للبالد مقدراتها وموقعها المرموق في خارطة العالم االقتصادية. 

ورغم التحديات فإن إدارة الشركة سعت بكل هّمة وإصرار  مستغلة مزايا التقنيات المبتكرة لتنسيق العمل في 
تنفيذ مشاريعها المحورية المستهدفة مدعومة بشركائها في النجاح والتطور والنماء، وعلى رأسهم وزارة االستثمار 
وهيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة وهيئة تطوير المدينة المنورة وأمانة المدينة المنورة وبرنامج خدمة 
ضيوف الرحمن، كما كان للرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان آل سعود، أمير 
منطقة المدينة المنورة، ونائبه صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود - يحفظهم اهلل، 
والمتابعة الدؤوبة من قبل معالي وزير االستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق 
االقتصادية الخاصة، أبلغ األثر في أن تحافظ الشركة على وتيرة التسارع المطرد في تنفيذ مشروعاتها الحيوية.

هذا، ولم يدخر مجلس إدارة الشركة جهداً في الحفاظ على مقدرات الشركة وتوازنها، مدعوماً بلجانه الفاعلة 
واإلدارة التنفيذية للشركة في الحفاظ على وتيرة العمل المدروس بدقة في تنفيذ الخطة التطويرية، والتنسيق 
المستمر مع المستثمرين المهتمين داخل المملكة وخارجها لتحقيق أهداف الشركة الرئيسية، وتحققت بعون اهلل 
عدة مشاريع نوعية تم سردها في ثنايا هذا التقرير، وكلها مشاريع محورية رائدة ستحدث نقلة نوعية ليس في 

الشركة وحدها بل في طيبة الطيبة بأثرها إن شاء اهلل.

وبينما نتطلع إلى عام 2022م وما بعده بعين التفاؤل واإليجابية، نود أن نؤكد 
بأننا سنواصل إصرارنا في تنفيذ ما طرحناه من مشاريع ونتطلع برؤية ثاقبة 

وتركيز لتنفيذ المشاريع قيد التخطيط بما يعزز مصالح المساهمين والمستثمرين، ونعد الجميع أن نكون قيمة 
مضافة لوطننا الحبيب وعامل جذب حضاري متميز في مدينة الحبيب صلى اهلل عليه وسلم، عاقدين العزم على 
المساهمة الفاعلة وبنصيب وافر وجاذب لتوفير والفائدة والرفاهية لزوار طيبة الطيبة وساكنيها، واهلل المستعان.

ويسرني في هذا المقام أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-حفظه اهلل ورعاه- الشكر والتقدير واالمتنان على االزدهار في جميع المجاالت التي تعيشها مملكتنا الحبيبة، 
والشكر والتقدير واالمتنان لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية -يحفظه اهلل- على دعمه للقطاع 
الخاص بما يعزز السبل لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 التي أطلقها سموه الكريم -يحفظه اهلل- وبما يضع 
مملكتنا الحبيبة في مصاف الدول االقتصادية الكبرى ويتيح  للقطاع الخاص االستفادة من مخرجات الرؤية بما 

يعود بالنفع على الجميع.  

كما يطيب لي أن أرفع لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة 
ونائبه صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود - يحفظهم اهلل - خالص الشكر والعرفان 
على دعمهم المتواصل للشركة ومتابعتهم ورعايتهم المستمرة لبرامجها وأعمالها.  والشكر والتقدير لمعالي وزير 
االستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على 
دعمه الكريم ألعمال الشركة ومساعدته لها من خالل الهيئة ومن خالل صندوق التنمية السياحي والشكر كذلك 

لمعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي على الدعم والمساندة المستمرة. 

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشركة على جهدهم 
المتواصل في تحجيم العوائق وتحويلها إلى فرص وفي كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الشركة وتنفيذ 
مشاريعها بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل المواصفات، ونعد مساهمينا بأن نبذل من أجلهم فوق طاقتنا لتحقيق النتائج 
التي يطمح لها الجميع خالل العام 2022م واألعوام التالية وبما يحقق النمو والربح للشركة والتطور لمنطقة المدينة 

المنورة بإذن اهلل. 

سائاًل اهلل عز وجل العون والتوفيق للجميع في خدمة مدينة الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

رئيس مجلس اإلدارة
أمين بن محمد شاكر 

كلمة وافتتاحية مجلس اإلدارة 
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أواًل: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع المشروع 
تأسيس الشركة ونشاطها وموقع المشروعأ. 

تأسيس الشركة:أ.أ.
دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب اهلل ثراه، مدينة المعرفة 
االقتصادية بمنطقة المدينة المنورة كواحدة من مشاريع المدن االقتصادية التي تهدف لتعزيز برامج التنوع 
االقتصادي للمملكة العربية السعودية. وقد تأسست شركة مدينة المعرفة االقتصادية كشركة مساهمة سعودية 
بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 256/ق بتاريخ 1431/8/15هـ الموافق 2010/7/27م، ويبلغ رأسمال 

الشركة 3,393,000,000 ريال مقسم إلى عدد 339,300,000 سهماً بقيمة اسمية 10 رياالت للسهم الواحد. 

تتميز مدينة المعرفة االقتصادية بموقعها االستراتيجي داخل حدود الحرم وداخل النطاق العمراني للمدينة 

المنورة، وتقع على جانبي طريق الملك عبدالعزيز الرابط بين المسجد النبوي الشريف ومحطة قطار الحرمين 
السريع ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. وتبعد مدينة المعرفة االقتصادية بحوالي )5( كلم شرقاً 
عن المسجد النبوي الشريف وحوالي )8( كلم جنوباً عن مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وتقع 
محطة قطار الحرمين السريع التي تربط المدينة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الجانب الشرقي 

من مدينة المعرفة االقتصادية.

 وينفرد موقع مشروع مدينة المعرفة االقتصادية الذي تبلغ مساحته حوالي )6�8( مليون متر مربع باتصاله 
المباشر مع أهم خمسة طرق رئيسية بالمدينة المنورة والتي يتراوح عرضها من 80 إلى 100 متر، ومن 
المخطط أن يتم إنشاء المرحلة األولى من شبكة النقل العام الداخلي بالمدينة المنورة ابتداًء من مطار األمير 
محمد بن عبد العزيز الدولي إلى المسجد النبوي الشريف وتمر -بكل من- محطة قطار الحرمين السريع 

ثالث محطات على امتداد موقع مدينة المعرفة االقتصادية.
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نشاط الشركة الرئيسي ومقرهاأ.أ.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة - وفقاً لنظامها األساسي - في تطوير العقارات المستصلحة واألراضي 
األخرى في المدن االقتصادية بما فيها البنى األساسية وشبكات االتصاالت وشبكة المياه والكهرباء ومحطات 
معالجة المياه وغيرها من األعمال المتعلقة بتطوير المدن االقتصادية. ويقع مقر إدارة الشركة الرئيسي 

بالمدينة المنورة.

ثانيًا: أعمال الشركة ومشاريعها وتوجهاتها وتوقعاتها المستقبلية:
يهدف المشروع إلى دعم االقتصاد الوطني من خالل إيجاد فرص استثمارية وجذب صناعات معرفية تعمل كمحفز 
القتصاد المدينة المنورة. كما يهدف المشروع إلى تطويع اإلمكانات المتوفرة له في خلق منتجات عقارية ذات 
محتوى معرفي وتكنولوجي يساهم في التحول والنهضة العمرانية بالمدينة المنورة بحيث تكون شركة مدينة المعرفة 

االقتصادية عنصراً رئيسياً وإيجابياً يساعد في تطور مستقبل المدينة المنورة وذلك لتميَزها بالعناصر التالية:

موقعها االستراتيجي بالمدينة المنورة وقربها واتصالها المباشر بالمسجد النبوي الشريف ومحطة قطار 	�
الحرمين ومطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي من خالل طريق الملك عبد العزيز، وارتباطه المباشر 
بشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة مما يسهل الوصول لمواقع الزيارة والمواقع السياحة الدينية 

بالمدينة المنورة.

اكتمال البنية التحتية في الجزء الشمالي )المرحلة األولى( من المدينة البالغ مساحتها )5,2( مليون متر مربع 	�
وفق أفضل المواصفات العالمية مع تأمين البنية التحتية لخدمات المدن الذكية.

تميُّز المخطط العام لمدينة المعرفة االقتصادية عند اكتمال تنفيذه بقدرته االستيعابية لتوفير خدمات 	�
الضيافة واإلسكان والتعليم والصحة والترفيه والتسوق لحوالي )150,000( شخص، باإلضافة إلى أن المخطط 
تم تصميمه وتنفيذه وفقاً ألحدث أساليب التخطيط العالمية التي تراعي الكثافة السكانية والحركة المرورية 

والخدمات العامة والترفيهية.
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ارتباط مدينة المعرفة االقتصادية بالمسجد النبوي الشريف والمطار بوسائل نقل حديثة، من خالل مشروع 	�
حافالت النقل الترددي ضمن المرحلة األولى المستهدفة لمشروع النقل العام بالمدينة المنورة والذي يربط 
مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين السريع بالمسجد النبوي الشريف مروراً 

بمدينة المعرفة االقتصادية ومستقباًل من خالل خط المترو الجاري التخطيط له.
استراتيجية الشركة وخطة التطوير أ. 

رؤيتنا أن يكون مشروع مدينة المعرفة االقتصادية بوابة المدينة المنورة للمستقبل، وترتكز استراتيجية الشركة 
على االستفادة من مكانة المدينة المنورة وذلك بتطوير بيئة جذابة تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة في ربط 
مختلف مكوناتها وإنشاء مشاريع تطوير عقاري تساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة العربية 
السعودية وربط مكوناتها برؤية 2030 بما يساهم في خدمة سكان وزائري المدينة المنورة وتعمل على تعظيم 

عوائد مساهمي الشركة. وستساهم هذه االستراتيجية في تنويع مصادر إيرادات الشركة لتشمل ما يلي: 

األراضي والعقارات المطورة لألغراض المختلفة. 	�

الدخل التشغيلي من األصول المملوكة كاألصول التجارية والعقارية والدخل من المشاريع المشتركة.	�

مصادر أخرى للدخل المحقق من االستثمار في أصول أخرى قد ال ترتبط مباشرة بعمليات الشركة أو القطاع، 	�
لكنها تخدم أهدافها وخصوصاً المرتبطة بمجال المعرفة.

مشاريع التطوير العقاري باالستثمار المشترك مع بعض المؤسسات االستثمارية المعروفة بالمملكة.	�

تطوير مشاريع الضيافة والتسوق والخدمات التي تستفيد من تشغيل محطة القطار بالجزء الشرقي من 	�
المشروع، ومع تطور الخدمات بالمنطقة المحيطة بالمطار التي تسرع الحاجة لتطوير الجزء الجنوبي بداية 

من المنطقة المحيطة بالمحطة.
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تطوير المشاريع المعرفية في المجال الصحي والتعليمي والخدمات اللوجستية.	�
تم تحديد المشاريع المحورية كثمرة لنتائج تحديث استراتيجية الشركة في بداية عام 2018م، وقد بدأ العمل 
على تنفيذ هذه المشاريع بالتناغم مع المشاريع التطويرية بالمدينة المنورة وبما يتماشى مع رؤية المملكة 
2030 التي تخطط الشركة لالستفادة القصوى من أهدافها خاصة فيما يرتبط بزيادة عدد الزوار والحجاج 
والمعتمرين إلى 30 مليون زائر في العام، وجعل مدينة المعرفة االقتصادية وجهة أساسية لخدمات الضيافة 

للزوار والمعتمرين باإلضافة لمشاريع قطاعات الترفيه والتسوق.

خطة التطوير الحالية: تقوم الشركة بتحديث أولويات تطوير المشاريع بما يتناسب مع المتغيرات االقتصادية 
وخطة الدولة ورؤيتها الطموحة )2030( وكذلك المتغيرات االقتصادية بالمدينة المنورة والمشاريع الكبرى 
المستهدفة بها، مع االستفادة من العوامل المتوفرة بالموقع -من سهولة الوصول والبنية التحتية المتميزة- في 

زيادة فرص النجاح في الجزء الشمالي حيث يتميز بقربه من الحرم النبوي الشريف واحتوائه على عناصر 
التطوير العقاري المتكاملة. كما دعمت الشركة خطتها بتطوير الجزء الجنوبي الشرقي بالمشاريع الجديدة 
المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع، وكذلك التطوير على جانبي طريق الملك عبدالعزيز عند مدخل 
المشروع من الناحية الشرقية، ودعمها من الناحية الجنوبية الغربية بتطوير القطاع الطبي لترتبط بالمشاريع 

الجاري تخطيطها في المنطقة المجاورة لها.
مكونات المرحلة الحالية: تتضمن مكونات معرفية وعقارية كالتالي:أ.أ.

قطاع المعــرفة: أ.1. 1
ديوان المعرفة: أول مشروع قائم في  مدينة المعرفة االقتصادية يهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة 
كمقصد للمعرفة ودعم مبادرات القطاعين العام والخاص نحو إنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية من 
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خالل تشجيع واحتضان الفعاليات المعرفية في مجاالت االقتصاد والثقافة والتدريب ألهالي المدينة 
المنورة وزوارها. ويتكون الديوان من قاعة محاضرات وقاعتين للمعارض، باإلضافة إلى احتضانه متحف 
دار المدينة للتراث الحضاري والعمراني، ومعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة والتدريب، والمقر الرئيس 
للشركة. ويحتضن الديوان مجموعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل لعدد من الجهات الحكومية 

والجامعات ضمن مبادرات الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية.

متحف دار المدينة للتراث الحضاري والعمراني: يقع في ديوان المعرفة ويعمل تحت إشراف الهيئة . 	
العامة للسياحة واآلثار، ويعتبر أول متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة الحضاري والعمراني 
ويبرز أهم معالم إرث المدينة المنورة والحضارة اإلسالمية عبر التاريخ. ويستقبل المتحف عدداً 
كبيراً من المهتمين ساعده في ذلك السمعة والمكانة التي حظي بها لدى مجتمع المدينة المنورة 
وزوارها من داخل وخارج المملكة من بينهم رؤساء دول وأمراء وسفراء والعديد من الوزراء من كافة 

الدول اإلسالمية والغربية.

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة: تم إنشاء المعهد بترخيص من المؤسسة العامة للتعليم التقني . 	
والمهني ودعم من مؤسسي الشركة الناشطين في مجال المسؤولية االجتماعية مثل مجموعة صافوال 

ومجموعة بن الدن السعودية بهدف المساهمة في بناء الكوادر القيادية واإلدارية في دول العالم العربي 
واإلسالمي من خالل تقديم برامج تدريبية ذات مستوى عالمي متميز للمدراء التنفيذيين بالقطاعين 
الخاص والحكومي، يشارك في تقديمها نخبة من أساتذة اإلدارة في العالم من جامعات هارفرد، 
بيركلى، ثندربيرد، وارتون وغيرها باإلضافة إلى كبرى شركات االستشارات مثل ماكينزي، برايس 
ووتر هاوس كووبرز، بوسطن لالستشارات، ايرنست أند يونغ. ويشارك المعهد في الجهود المبذولة 
من كافة الجهات بالمملكة لدعم األعمال التي تساهم في استعادة المدينة المنورة -نواة الحضارة 
اإلسالمية- لموقعها القيادي العالمي كمركز لنشر العلم والمعرفة. ويساهم كذلك في توفير الدعم 
الالزم لجذب فعاليات كبرى المنظمات المعرفية اإلسالمية العالمية إلى المدينة المنورة. بجانب 
مساهمته المستمرة في إثراء التجربة الثقافية للحجاج والمعتمرين والزوار دعماً لرؤية المملكة �2030 
بهدف المحافظة على استمرارية المعهد في تقديم رسالته القيمة ودعمه للشباب السعودي الطموح، 
وتمكيناً للهدف غير الربحي للمعهد فقد تم تحويل المعهد إلى وقف هلل تعالى، وكذلك ليتمكن المعهد 
من تلقي الدعم العيني والمادي من عدد من الداعمين ألفكاره وجهوده من الشركات ورجال األعمال 
الذين لمسوا النفع والفائدة المقدمة منه في مجال ريادة األعمال ونشاطاته التدريبية المجانية التي 
يقدمها لمختلف الفئات من الشباب الواعد خصوصاً في المراحل المبكرة لبدء حياتهم الجامعية 

والوظيفية ومن التنفيذيين في القطاعين الخاص والعام. 

من أبرز إنجازات المعهد خالل العام 2021م:
قام المعهد بتنفيذ اإلصدار الثامن للبرنامج المتقدم لألداء الحكومي المتميز HPG8 باإلضافة للعديد من البرامج 
المهنية في مجال التخطيط االستراتيجي وقياس األداء بالشراكة مع األكاديمية العالمية للتخطيط االستراتيجي 
وقياس األداء بكندا، وبرنامج قوة القيادة اإليجابية والذي يؤهل للحصول على شهادة االعتماد المهني »قائد 
إيجابي معتمد« من شركات Jon Gordon العالمية والذي يمنح القادة الطموحين األدوات الالزمة لبناء ثقافة 
إيجابية فاعلة. كما قام المعهد بتقديم عدة استشارات إدارية في مجال تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية.

مدينة السالم . 	
)متحف السيرة النبوية والحضارة اإلسالمية(: يضم مشروع مدينة السالم التي سيتم تنفيذها على مساحة 
)11,500( متر مربع )بتمويل وإشراف من رابطة العالم اإلسالمي على األرض التي خصصتها لهم الشركة( 
المقر الرئيسي لمتحف السيرة النبوية والحضارة اإلسالمية الذي تسعى الرابطة لتطويره بما يعكس األهمية 
واالستحقاق للمملكة العربية السعودية بوصفها أرض الرسالة ومنطلق حضارة اإلسالم، وفي المدينة المنورة 
كونها أرض الهجرة وأول عاصمة للعالم اإلسالمي، بحيث يجسد التطوير اإلسالم في منهاجه األصيل وحضارته 
المميزة باستخدام أجمل الوسائل وأحدث التقنيات. وقد تم االنتهاء من تصاميم فكرة المشروع وجاري 
العمل على التصاميم التفصيلية له لتشتمل على عدد من المعارض والمتاحف الحضارية كالمعرض العالمي 
)التحيات هلل عز وجل( ومعرض األنبياء عليهم الصالة والسالم )كأنك تراهم( والمعرض الدولي للسيرة 
النبوية والحضارة اإلسالمية والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة اإلسالمية ومعرض الحجرة النبوية 
الشريفة ومعرض البقيع ومعرض القناديل المعلقة ومعرض شقائق الرجال ومعرض براعم اإليمان والمعرض 
والمتحف الدولي للحج والعمرة ومعرض الخط العربي ومركز المؤتمرات والحوار وقاعات للسينما. كما يهتم 
المشروع بعرض المنتجات للِحرف اليدوية التي ترتبط باأليام البسيطة والمصنوعات اليدوية والمأكوالت 

التراثية والطعام المديني على أيام العهد النبوي.
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مثل اإليجار المخفَّض لفترة طويلة مع فترات سماح مناسبة لدعمهم وحثهم على االستثمار. 
قطاع العقار السكني:أ.1. 1

دار الجوار - مجمع الفلل السكنية المغلق بالمدينة المنورة: أول حي سكني مغلق في المدينة المنورة 	. 
م وفقاً للطراز العمـراني للمدينة المنورة وبما يتناسب مع الحاجة لهذا  يقع داخل حدود الحرم ُصمِّ
النوع من الفلل ويتميز المشروع بموقعه القريب من طريق الملك عبدالعزيز ووقوعه على المنطقة 
األقرب للحرم النبوي الشريف بحوالي 5 كيلومترات، كما يتصل مباشرة بطريق الملك عبداهلل 
»الدائري الثاني«. ويستفيد المشروع من البنية التحتية الذكية، واألنظمة األمنية، والصيانة المتكاملة، 
والمناطق الخضراء ومالعب وحدائق األطفال، وممرات المشاة، والصاالت الرياضية والمسابح، وصالة 
المناسبات التي توفرها مدينة المعرفة، باإلضافة للمسجد والمحالت التجارية والمقهى بالحي. 
وتبلـغ المساحة اإلجمالية للمشـروع 586 ألف متر مربع يتم تطويرهـا على أربع مراحل، لتتضمـن ما 
يقارب 900 فيال سكنية بقيمة استثمارات تصل إلى مليار ريال عند انتهاء جميـع مراحل المشروع 
الذي تم تصميمه بطراز مستوحى من الطراز العمراني للمدينة المنورة. وقد اكتملت المرحلة األولى 

القطاع التعليمي: ويتضمن المنطقة التعليمية ومـدارس نموذجيـة )عالمية( للبنيـن أ.1. 1
والبنـات ومعاهد  هليـة متخصصة بمستوى عالمي1

المدارس العالمية:
وقعت الشركة خالل العام مع مجموعة )موبكو( اتفاقيًة لتطوير مدارس عالمية ضمن مدينة المعرفة 
االقتصادية على قطعة أرض تم تخصيصها لهم بالمنطقة المخصصة للقطاع المعرفي من خالل اإليجار 
طويل األمد مقابل حصول الشركة على نسبة من إجمالي الدخل المتحقق من جميع النشاطات المرخصة 
للمستثمر، وبالتالي تستفيد الشركة من النسبة المتحققة لها من دخل هذه النشاطات. وستقوم مجموعة 
)موبكو( من خالل شركتها التابعة شركة شجرة المعرفة بتطوير مجمع مدارس تعليمية نموذجية بنين 
وبنات من مرحلة الروضة إلى الصف 12 بمناهج عالمية معتمدة بريطاني )كامبريدج( وأمريكي )سات( 
والبكالوريا الدولية )IB( وفقاً ألعلى المعايير والممارسات الدولية والمحلية الستيعاب حوالي 1,700 طالب 
وطالبة. ومن المتوقع االفتتاح لمرحلة الفصول األولى شهر سبتمبر من عام 2023م. الجدير بالذكر أن 
الشركة وكتشجيع لالستثمار في هذا القطاع الخدمي الهام خصصت محفزات لجذب المستثمرين إليه 
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للمشروع المتضمنة 221 فيال وبيعت وُسلِّمت بالكامل للمالك، وتشرف الشركة حالياً على تقديم 
خدمات اإلدارة والصيانة وتشغيل المركز االجتماعي الذي يضم نادي صحي ومركز تسوق وصاالت 
ترفيهية وقاعة اجتماعات وحفالت، ويقدم خدماته مجاناً لسكان المشروع. ويعزز المركز التواصل 
بين الشركة وبين سكان الحي من خالل البرامج التي يقدمها ومن خالل المكتبة الثقافية بالمركز 

التي تحوي كتب في مجاالت متنوعة.

وضمن المرحلة الثانية لمشروع دار الجوار اكتمل تنفيذ وبيع عدد 159 فيال من وحدات هذه المرحلة 	. 
البالغ عددها 236 وحدة سكنية وتم تسليم الوحدات لمالكيها، كما تم البدء في تنفيذ الجزء المتبقي 
من المرحلة الثانية المتمثل في تنفيذ وحدات الدار )التاون هاوس( بعدد 77 وحدة وبدأت عملية 
البيع لهذه الوحدات من خالل نظام البيع على الخارطة مدعوماً بتسهيالت متميزة في نظام الدفعات 
وحوافز إضافية للراغبين في السداد المبكر تحت إشراف هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة. 

مشروع )مخطط العلياء السكني(: يتم تطوير المشروع بالمنطقة المطلة على شارع صفوان الذي 	. 
يبلغ عرضه 40 متر، على مخطط بمساحة 269 ألف متر مقسمة على قطع أراضي بمساحات مختلفة 
إلقامة مباني سكنية بارتفاع من دورين إلى ستة أدوار ونصف تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني 
الجديد بالمدينة المنورة »أنسنة المدن« الذي يعتمد على المناطق الخضراء وممرات المشاة بهدف 
إيجاد نمط وجودة حياة جاذبة، حيث تبلغ مساحة الحدائق والممرات 72 ألف متر مربع وقد تمت 
دراسة وتصميم قطع األراضي بالتسلسل الهرمي للممرات والطرق الواسعة مما يحقق منافع عديدة 

في حزمة الشوارع الرئيسية والفرعية تتوسطها حديقة بمساحة تقريبية 60 ألف متر لتفصل حركة 
المشاة والسيارات وتنظم الحركة المرورية في األماكن المخصصة للتنزه والتشجيع على المشي مع 
وجود الوصول الكامل لذوي اإلعاقة. كما تم االعتناء بدقة التفاصيل في تطوير األرصفة وإنارتها 
وتشجيرها وتوفير أماكن مخصصة للحاويات والمخلفات. وتعمل الشركة على تنفيذ جزء من العمائر 
السكنية وإتاحة الجزء المتبقي لمطورين متخصصين في القطاع السكني لتطويره وفق المخطط 
المعتمد للمشروع. ويجري حالياً تنفيذ أعمال البنية التحتية الفرعية للمخطط ليتم االنتهاء منها 

خالل الربع الثالث من عام 2022م بمشيئة اهلل.

مشروع الشقق السكنية )منازل الجوار(: مجمع سكني مغلق لشقق سكنية راقية يتضمن 1,345 شقة 	. 
سكنية بمساحات مختلفة مستهدف تطويره بالمنطقة الشمالية من مدينة المعرفة االقتصادية مجاوراً 
لمشروع ملتقى مدينة المعرفة ومجمع دار الجوار السكني على مساحة مسطحة تُقدر بــ 110 ألف 
متر مربع تطور لمباني متوسطة االرتفاع )من 6 إلى 8 أدوار( ويُخَطط لتطوير المشروع على مراحل 
حيث تشمل المرحلة األولى حوالي 600 شقة سكنية متاحة لسكان المدينة المنورة والعمالء الراغبين 
بوحدات سكنية بالمدينة المنورة من مختلف مناطق المملكة والعالم االسالمي. وسيتميز المجمع 
بتصميماته المعمارية التي تحاكي عمارة المدينة المنورة بشكل حداثي وعصري تضم مناطق خضراء 
ومناطق مشاة ومالعب أطفال وجلسات ومواقف كافية للسكان مع حركة مرورية سلسة تربط المجمع 
بالمسجد النبوي من خالل طريق الملك عبد العزيز، كما يرتبط المشروع بالسوق التجاري بمشروع 
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ملتقى مدينة المعرفة. ومن المتوقع الطرح األولي لبيع الشقق السكنية خالل العام 2023م. مشروع الحي 
السكني الجنوبي: يستهدف المشروع تطوير مخطط سكني تقدر مساحته بـ 421,000م2 لتوفير وحدات 
سكنية لشرائح المواطنين ذوي الدخل المتوسط من نوع شقق سكنية ووحدات تاون هاوس وتستكمل 
الشركة حالياً دراسة الجدوى االقتصادية له بحيث يضم أكثر من )2,400( وحدة سكنية تتنوع ما بين 
شقق سكنية )ثالث وأربع غرف، دوبلكس داخل العمارات السكنية(، وفيالت تاون هاوس مع توافر 
الخدمات العامة )تعليمية وصحية وترفيهية(، وسيتم تطوير المشروع وفقاً للتوجه العمراني الجديد 
بالمملكة القائم على أنسنة المشاريع التطويرية التي تعتمد على المناطق الخضراء ومناطق المشاة.

قطاع العقار التجاريأ.1. 1
تجاري / فندقي: تعمل الشركة على تطوير ثالثة مشاريع محورية أولها )مشروع بوابة المدينة( الواقع 
بالجزء الجنوبي كمشروع فندقي وسكني يخدم سكان المدينة والزوار والمعتمرين والحجاج ويقدم خدمات 
الضيافة والتسوق والترفيه نظراً التصاله مع محطة قطار الحرمين السريع وقربه من مطار األمير محمد 
بن عبدالعزيز الدولي والمشروع الثاني في الجزء الشمالي من مدينة المعرفة )مشروع ملتقى مدينة 
المعرفة( والمستهدف أن يقدم خدمات الضيافة والتسوق والترفيه لسكان المدينة وزوارها ويقع بالقرب 
من المناطق المطورة األخرى في مدينة المعرفة االقتصادية بصورة خاصة مثل دار الجوار السكني وقربه 
ألحياء المدينة المنورة بصفة عامة وكذلك )مشروع جادة العالم اإلسالمي( الذي يقع بالمنطقة الجنوبية 
مقابل محطة قطار الحرمين السريع من الجهة الغربية وعلى طريق األمير نايف )الجامعات( كمشروع 

فندقي مخصص لخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وتفاصيل هذه المشاريع كالتالي:
مشروع بوابة المدينة:  يعتبر مشروع بوابة المدينة أحد أهم المشاريع المتميزة بمدينة المعرفة االقتصادية 	. 

والمدينة المنورة بشكل عام حيث تم تصميم المشروع من قبل استشاري عالمي وفقاً للمعايير الدولية 
لتطوير المناطق المرتبطة بمحطات القطارات من خالل التركيز على قطاعات الضيافة والتسوق والنقل، 
وتم تصميم المشروع ليرتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين من الناحية الشرقية وعلى المنطقة المطلة 
على تطوير طريق األمير نايف من الجهة الغربية. وتحتوي المرحلة األولى من المشروع على محطة 
للباصات ترتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة لخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين 
باإلضافة لمنطقة تجارية وترفيهية وفندق. وتبلغ المساحة اإلجمالية للمرحلتين األولى والثانية 37 ألف 
متر مربع تستفيد من زوار المدينة المنورة ومستخدمي محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 

الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 11 مليون راكب سنوياً في عام 2028م.

يتم تطوير المرحلة األولى من المشروع من خالل صندوق عقاري استثماري بإدارة )شركة الرياض المالية( 
على مساحة أرض تقدر بحوالي 22 ألف متر مربع ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارات المرحلة األولى من 
المشروع حوالي 630 مليون ريال شاماًل قيمة األرض. ويحتوي المشروع على ثالثة مكونات رئيسية يتمثل 
أولها في تطوير فندق الهيلتون دبل تري فئة )4( نجوم بإجمالي عدد 325 وحدة فندقية، والمكون الثاني 
يضم أسواقاً ومحالت تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 22 ألف 
متر مربع، والمكون الثالث محطة حافالت تتصل مباشرة بمحطة القطار باإلضافة لعدد 800 مواقف 
سيارات لخدمة الفندق والمناطق التجارية بالمشروع. بحيث يشكل عامل التكامل بين قطاعات الضيافة 
واألسواق والنقل مرتكز النجاح الرئيسي للتطوير المقترح ويساعد على تعظيم أثره باالستفادة من زيادة 

أعداد الزوار والمعتمرين ضمن رؤية المملكة الطموحة للعام �2030

ويمثل الموقع المتميز للمشروع قيمة مضافة لمدينة المعرفة االقتصادية نظراً الرتباطه بمحطة قطار 
الحرمين السريع وإطاللته المباشرة على طريق األمير نايف )الجامعات سابقاً( التي تمنحه سهولة 
وصول من الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة، إضافة إلى كونه أول مشروع تطوير يرتبط بمحطة قطار 
على مستوى المملكة مما يؤهل المنطقة لتكون مركز جذب حضري متميز بالمدينة المنورة. وقد تم 
البدء في أعمال التنفيذ للمشروع في مستهل العام الجاري 2022م بإسناد أعمال التنفيذ لشركة محمد 
الراشد للمقاوالت »ماركو« ومن المخطط االنتهاء من التنفيذ والبدء في تشغيله في الربع األول من عام 

2024م بمشيئة اهلل. 
مشروع ملتقى مدينة المعرفة: يهدف المشروع إليجاد بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز لقاطني المدينة 	. 

المنورة وزائريها ضمن محور حضري متعدد االستخدامات يجمع بين التنزه والتسوق والسكن والخدمات 
الترفيهية ويمثل وجهة اجتماعية بمكونات متعددة االستخدامات مثل السوق والشارع التجاري الرئيسي 
)بوليفارد( ومحالت المقاهي والمطاعم ومنطقة تراثية ومحالت مشاة بجانب قطاع الضيافة والترفيه 
باإلضافة إلى حديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تحتضن األنشطة والبرامج الترفيهية. ويضم 
قطاع الضيافة مزيجاً من الغرف واألجنحة الفندقية والوحدات السكنية المخدومة والمساكن ذات 
العالمات التجارية التي تستهدف العائالت من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم اإلسالمي. 
تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 186 ألف متر مربع، وتصل المساحة اإليجارية التجارية فيه لحوالي 
122 ألف متر مربع عند اكتمال تطوير جميع مراحل المشروع من خالل االستخدام الفعال للمساحات 
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المتاحة ضمن معايير العالمات التجارية الدولية لتطوير 
قطاع الضيافة. ويصل عدد الغرف الفندقية في المرحلة 
األولى إلى 350 غرفة فئة )5( نجوم تتم إدارتها من قبل 
»هيلتون العالمية« والشقق السكنية إلى 64 وحدة سكنية 
فاخرة وترتبط مباشرة مع الفندق والبوليفارد والسوق 
التجاري ويضيف موقع المشروع قيمة تنافسية تؤدي 
لتعظيم عوائد المشاريع المزمع انشاؤها مستقباًل في 
المناطق المجاورة أخذاً في االعتبار قربه من المسجد 
النبوي الشريف بحوالي 5,7 كيلومتر من ناحية الشرق 
وتميزه بواجهة طولية تصل إلى 450 متر على طريق الملك 
عبدالعزيز الرئيسي الذي يربط شرق المدينة المنورة 
بالمنطقة المركزية ويربطها بالطرق الرئيسية، وكذلك 
قرب الموقع من العديد من محفزات التطوير البارزة في 
المدينة المنورة مثل محطة قطار الحرمين السريع التي 
يبعد المشروع عنها حوالي 2,9 كيلو متر ومسجد قباء 
الذي يبعد عنه حوالي 6,6 كيلو متر و كذلك مطار األمير 
محمد بن عبدالعزيز الدولي الذي يبعد عن المشروع 

بحوالي 10 كيلومتر . 
للمقاوالت«  وقد باشر مقاول المشروع »شركة السعد 
تنفيذ الهيكل الخرساني للسوق التجاري وتستفيد الشركة 
من اتفاقية التشغيل للفندق واتفاقية تقديم الخدمات 
مع  توقيعها  تم  التي  التنفيذ  أثناء  الفنية  االستشارية 
على  المشترك  العمل  في  العالمية  الهيلتون  مجموعة 
استيفاء مالحظات المشغل الذي يجري العمل معه على 
اتفاقية اإلدارة والتشغيل للوحدات السكنية الفاخرة. كما 
تم توقيع عدد من اتفاقيات التأجير في السوق التجاري 
الرغبة  وتأكيد  األخرى  المختلفة  المشروع  وعناصر 
بمساعدة مستشارين  اآلخرين  المستأجرين  لعدد من 
ومن  واالستثماري  التجاري  القطاع  في  متخصصين 
المخطط االنتهاء من تنفيذ كامل المرحلة األولى لمشروع 
ملتقى مدينة المعرفة بمكوناتها )السوق التجاري والفندق 
والبرج السكني والبوليفارد والمواقف السطحية( في العام 

2024م بمشيئة اهلل. 
مشروع جادة العالم اإلسالمي:  يشغل المشروع الجزء 	. 

األكبر من مساحة أرض المنطقة الجنوبية المجاورة لمحطة 
قطار الحرمين غرب طريق األمير نايف ويستهدف تطويره 
بحيث يرتبط بالمشاريع المالصقة لمحطة قطار الحرمين 
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المتميزة بالمنطقة ويستفيد  السريع والمشاريع األخرى 
من حركة النقل من وإلى المسجد النبوي الشريف. من 
األهداف الرئيسية للمشروع توفير خدمات السكن الدائم 
وخدمات الضيافة واإليواء وما يرتبط بهما مع كافة الخدمات 
المساندة المتمثلة في مركز الستقبال وخدمة الزوار وساحة 
ثقافية واجتماعية، وأسواق تجارية متنوعة، ومستوصفات 
وعيادات طبية، مع ممرات مشاة تربط جميع أجزاء الموقع 
وساحات خضراء ومساحات للفعاليات ومتاحف ومناطق 
للتسوق بالطابع المعماري المديني باإلضافة إلى الخدمات 
الفندقية لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج، مما يخدم 
الهدف االستراتيجي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بشكل 
مباشر من حيث تغطية العجز في عدد الغرف الفندقية في 
المدينة المنورة ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 
زيادة عدد الزوار والمعتمرين والحجاج إلى 30 مليون زائر 
سنوياً كما تربط المشروع وسائل نقل متنوعة وصديقة للبيئة. 
ويخطط للمشروع أن يضم وحدات فندقية فئة )3( نجوم 
بعدد غرف في حدود )16( ألف غرفة وشقق سكنية يتم 
تنفيذها على مراحل على المساحة اإلجمالية المخصصة له 
البالغة )مليون( متر مربع بتكلفة تطوير إجمالية حوالي )12( 
مليار ريال. وقد تم البدء في المراحل الهندسية والتصميمية 
للمشروع ويجري البحث مع المؤسسات المالية لتمويل تنفيذ 

المشروع. 
القطاع الصحي والخدمات:أ.1. 1

القطاع الصحي:. 	
مشروع مستشفى المواساة: يقع مستشفى المواساة في 	. 

الجزء الجنوبي من مدينة المعرفة االقتصادية جنوب طريق 
الملك عبدالعزيز وبالقرب من الطريق الدائري الثاني )طريق 
الملك عبد اهلل( والذي يتم تطويره من قبل شركة المواساة 

للخدمات الطبية على مساحة بنائية 56 ألف متر مربع، ويضم المستشفى 220 سرير وأقساماً تشخيصية 
وعالجية وعيادات تخصصية حديثة بعدد 60 عيادة تشمل جميع التخصصات الطبية وغرف مرضى 
وغرف عمليات بطراز وأجهزة متطورة. كما تم ربط المستشفى بالطريق الدائري مباشرة وبطريق الملك 
عبدالعزيز ليسهل عملية الوصول له وقد تم التشغيل التجريبي للمستشفى قبل نهاية العام 2021م تمهيداً 

لالفتتاح الكامل خالل الربع الثاني من عام 2022م بمشيئة اهلل.

 القرية الطبية: ضمن توجه الشركة لالستفادة من تكامل قطاع الخدمات الصحية وتركيزه في 	. 
المنطقة الجنوبية ولتعظيم االستفادة من األراضي المجاورة لمستشفى المواساة والربط مع 
مشروع جادة العالم اإلسالمي والمشاريع الفندقية والسكنية والتجارية بحيث تستفيد منه جميع 

هذه العناصر، يجري التفاهم حالياً مع عدد من المؤسسات الطبية المرموقة لبحث استثمارهم في 
القرية الطبية المزمع تخطيطها في المنطقة الجنوبية على ضوء التحديث المستمر للمخطط العام 
لتلك المنطقة، ويشمل التفاهم المساحات المطلوبة من هذه المؤسسات والعناصر التطويرية التي 
يرغبون في إنشائها من حيث المراكز العالجية ومراكز التأهيل وخالفه ومن بين هذه المؤسسات 
مستشفى المركز الطبي الدولي. ويحقق هذا التوجه توصيات استشاري االستراتيجية بالشركة 
الخاصة بتطوير مكونات القطاع الصحي المختلفة كمشاريع مكملة لخدمات الزوار والمعتمرين 
وتقديم خدمات صحية أخرى إضافية متميزة وأساسية في تطوير المنتجات االستثمارية المختلفة 

بمدينة المعرفة.

الخدمات:. 	
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المقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية: تم بحمد اهلل قبل نهاية العام 2021م افتتاح المقر الرئيسي 	. 
للغرفة التجارية والصناعية للمدينة المنورة في الجزء الشمالي الشرقي من مشروع مدينة المعرفة 
االقتصادية بالمنطقة المقابلة لمحطة قطار الحرمين السريع على األرض المملوكة لهم ضمن مشروع 
مدينة المعرفة بمساحة 5,532 متر مربع، ويمثل المشروع ثمرة نجاح اتفاقية التعاون االستراتيجي بين 
مدينة المعرفة االقتصادية والغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة التي يقوم بموجبها الطرفان 
باالستفادة المتبادلة من اإلمكانيات المتوفرة لديهما وإطالق عدد من المبادرات التدريبية والمعرفية 

المشتركة بمدينة المعرفة االقتصادية دعماً للشباب في مجال التجارة وريادة األعمال بالمنطقة.

محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة: تقع المحطة في الجزء الجنوبي لمشروع مدينة المعرفة 	. 
االقتصادية. ضمن االتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تقوم شركة مدينة المعرفة 
االقتصادية بتطوير قطعتي األرض المملوكة للشركة والمالصقتين لمحطة قطار الحرمين بمشاريع 
نوعية تخدم مستخدمي المحطة ومشاريع الشركة على حد سواء بحيث تتضمن محطة للنقل )باصات( 
ومساحات تجارية وإدارية. كما يتوقع أن يستفيد المخطط العام لمدينة المعرفة االقتصادية من مجاورة 
محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة من خالل تطوير عدد من المشاريع اإلضافية المتصلة بالمحطة 
والتي تقدم خدمات متنوعة لسكان وزوار المدينة المنورة والمعتمرين والحجاج تعزيزاً لرؤية المملكة 
2030 التي تهدف لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لحوالي 30 مليون شخص والتي تأمل الشركة من 
خاللها بأن تكون رائدة في تقديم الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة. كما تمثل 
مخرجات االتفاقية تعاون شركة مدينة المعرفة االقتصادية مع مؤسسات القطاع العام بهدف تحقيق 

الرؤية وأهدافها.

ثانيًا - ب  التوقعات المستقبلية
تتوقع الشركة خالل العام 2022م مواصلة عمليات تطوير مشاريعها الحيوية )مشروع ملتقى مدينة المعرفة ومشروع 
بوابة المدينة(، وإكمال بيع جميع الوحدات السكنية نوع تاون هاوس ضمن المرحلة الثانية من مجمع دار الجوار 
السكني المغلق والتي يجري بيعها بنظام البيع على الخارطة، كما تتوقع طرح المزيد من منتجات مشاريعها التطويرية 
األخرى للشراكة والبيع لمطورين محتملين وبصفة خاصة في مشروع مخطط العلياء السكني واستكمال التفاوض 

مع المستثمرين المحتملين في القرية الطبية في المنطقة الجنوبية.

ثالثًا: المالمح األساسية ألهم القرارات 

أبرز اإلنجازات والقرارات: 
افتتاح المبنى الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمدينة المعرفة االقتصادية	�
التشغيل التجريبي لمستشفى المواساة بمدينة المعرفة االقتصادية بسعة حوالي )220( سرير تمهيداً لالفتتاح 	�

الرسمي خالل الربع الثاني من العام 2022م
بدء أعمال تنفيذ المرحلة األولى من مشروع ملتقى مدينة المعرفة وسير العمل فيه بموجب عقد مقاولة 	�

األعمال اإلنشائية للسوق التجاري مع شركة السعد للمقاوالت
استكمال جميع اإلجراءات واستيفاء المتطلبات الالزمة لحصول الشركة على تسهيالت بنكية قدرها )782( 	�

مليون ريال من صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض بالتضامن لتمويل تنفيذ مشروع ملتقى مدينة المعرفة 



3031

واالستعداد للسحب من التسهيالت بداية العام 2022م
توقيع اتفاقية مع مجموعة الهيلتون العالمية لتشغيل فندق مشروع ملتقى مدينة المعرفة )350 غرفة( فئة 	�

خمس نجوم وكذلك تقديم االستشارات الفنية والهندسية أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ من خالل العالمة 
التجارية الهيلتون العالمية

بدء تنفيذ أعمال مقاولة مشروع بوابة المدينة بموجب عقد المقاولة مع شركة محمد الراشد للتجارة 	�
والمقاوالت »ماركو«

توقيع اتفاقية االستثمار وشروط اإلدارة والتطوير مع مدير صندوق بوابة المدينة »شركة الرياض المالية« 	�
بدء أعمال توصيل خدمات البنية التحتية لقطع أراضي مشروع مخطط العلياء السكني	�
توقيع أول اتفاقية مع مستثمر أجنبي تهدف لتطوير المدارس العالمية بمدينة المعرفة االقتصادية مع 	�

مجموعة موبكو كأول اتفاقية مع مستثمر أجنبي لتنفيذ المدارس العالمية بمنهج أمريكي وبريطاني ولعدد 
)1,700( مقعد في المرحلة األولى 

بدء البيع لوحدات التاون هاوس ضمن المرحلة الثانية من مشروع دار الجوار بعدد )77( وحدة من خالل 	�
نظام البيع على الخارطة بإشراف هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة 

بدء الدورة الجديدة لمجلس اإلدارة ولجان الشركة في شهر يوليو من العام 2021م ومدتها ثالث سنوات	�
تعيين نائب الرئيس لالستثمار األستاذ محمد المبارك بوظيفة الرئيس التنفيذي للشركة ضمن خطة التعاقب 	�

اإلداري للوظائف القيادية وذلك بعد إبداء الرئيس التنفيذي السابق المهندس سامي المخضوب رغبته في 
عدم تجديد عقده.

تدشين عدة مشاريع بحضور صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان 	�
المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة

سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

يتم التنسيق المستمر بين اإلدارات العليا وإدارة المراجعة الداخلية من جانب ومع استشاريي الشركة من جانب 
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وتحديد  وتقييمها  الشركة  أعمال  تواجه  التي  المخاطر  لتحديد  آخر 
بشأنه من  القرارات  أخذ  يستلزم  ما  مناقشة  ثم  ومن  أهميتها  درجة 
االختصاص.  حسب  األخرى  المجلس  ولجان  اإلدارة  مجلس  قبل 

إدارة المخاطر المالية: إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية . 	
مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر 
العملة، مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار(، ومخاطر االئتمان 

ومخاطر السيولة.

إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة 
والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

مخاطر السوق: تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو أ. 
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة التغيرات في 
أسعار السوق. تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: 
مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى 

مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع.

مخاطر العملة: مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض . 	أ.
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للتقلبات نتيجة 
التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض 
الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية 
يتعلق بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما 
يتم تقويم اإليرادات أو المصاريف بعملة أجنبية(. نظراً ألن 
الشركة ليس لديها أي معامالت أو أرصدة جوهرية بعمالت 
أخرى غير الريال السعودي والدوالر األمريكي، وبما أن الريال 
السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن المعامالت التي 
تجري بالعمالت األجنبية ال تعتبر معرضة لمخاطرة العمالت 

األجنبية بشكل جوهري.

مخاطر سعر الفائدة هي التعرض . 	أ. مخاطر سعر الفائدة: 
للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة 
السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. 
تدير الشركة مخاطر أسعار الفائدة عبر المراقبة الدورية 
لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل فائدة. 
يتأثر الربح أو الخسارة بإيرادات تمويل أعلى / أقل على ودائع 
مرابحة مصنفة ضمن النقد وما يماثله نتيجة للتغيرات في 
أسعار الفائدة. يوضح الجدول التالي الحساسية ألي تغيير 
محتمل معقول في سعر الفائدة ألرباح الشركة قبل الضريبة، 
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من خالل أثر معدل االفتراضات مع ثبات جميع المتغيرات األخرى.

مخاطر األسعار: تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية . 3أ.
المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناشئة عن مخاطر عموالت 
خاصة أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو 
بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى توثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق. 
ينشأ تعرض الشركة لمخاطر سعر الوحدة من االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة والمصنفة في 
قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تراقب الشركة األسعار عن 

كثب من أجل إدارة مخاطر األسعار الناتجة عن االستثمارات في الصندوق.

ب1 مخاطر االئتمان: 

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد 
الطرف األخر خسارة مالية. تنشأ المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف المقابلة لنشاطات عمل 
مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على 
قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. للحد من التعرض المخاطر االئتمان، قامت الشركة بتطوير 
عملية الموافقة الرسمية حيث يتم تطبيق حدود االئتمان على عمالئها. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة 
لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتكوين مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها. يتم إيداع 
النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع واالستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة لدى الحكومة 
السعودية التي لديها تصنيف ائتماني A+. ال توجد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان للنقد في األرصدة 
البنكية واالستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حيث ال يوجد تراجع في التصنيفات االئتمانية 
لألطراف المقابلة. بسبب التصنيفات اإليجابية وعدم حصول أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 

تظل الخسارة االئتمانية في المرحلة األولى، وبالتالي تعتبر الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 12 
شهًرا غير جوهرية على الشركة بالنسبة للنقد وما يماثله واالستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة.

الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود مستحقة من العمالء الذين خضعوا لتقييم الجدارة االئتمانية 
قبل تنفيذ العقود ذات الصلة وليس لديهم تاريخ في التخلف عن السداد. تحتفظ الشركة بملكية 
العقارات المباعة لهؤالء العمالء وسيتم تحويل هذه الملكية إلى العمالء عند سداد جميع األرصدة من 
العمالء. وفقاً للشروط التعاقدية، يحق للمجموعة بيع هذه العقارات ألطراف أخرى وتحصيل أرصدتها 
القائمة في حالة تخلف العمالء عن السداد. وعليه، فإن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود 
مضمونة بالكامل مقابل هذه العقارات. قيمة هذه العقارات أعلى بكثير من الذمم المدينة التجارية 
القائمة وموجودات العقود. وعليه، فإن الخسارة بافتراض التخلف عن السداد ليست جوهرية، وبالتالي 
فإن تعرض الشركة لمخاطر الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود غير جوهري. ال يوجد تركز 
جوهري لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية وموجودات العقود ويتم تخفيف المخاطر 

بسبب العوامل المذكورة أعاله.

ج. مخاطر السيولة: إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة 
للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات 
المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة 
كافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء بااللتزامات المستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر 
السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر االقتراضات أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق 

الموجودات السائلة.

2. مخاطر زيادة أسعار مواد البناء 



3637

تسند الشركة أعمال المقاوالت لمشاريعها المختلفة بما في ذلك توريد المواد الخام ضمن عقود متكاملة إلى 
مقاولين سعوديين بتكاليف تتماشى مع الموازنات التقديرية الموضوعة لكل مشروع إال أن الزيادة المضطردة في 
أسعار مواد البناء بعد انتهاء دراسات جدوى المشاريع نتيجة عوامل غير متوقعة كجائحة كورونا وأثرها السلبي على 

سالسل اإلمداد والتموين وارتفاع تكاليف الشحن قد تشكل أحد مخاطر ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع.

3. مخاطر عدم توفر العمالة
تعتمد الشركة في تنفيذ أعمال مقاوالت مشاريعها على شركات المقاولة السعودية المحلية، وتواجه هذه الشركات 
بعض األحيان نقصاً في العمالة بسبب ارتفاع التكاليف مما يتسبب في ارتفاع األسعار وضغطاً في الجدول الزمني 

لتنفيذ المشاريع.

رابعًا: المؤشرات المالية وتحليالتها 
تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

ال ينطبق حيث إن مشروع الشركة يقع بمدينة واحدة )المدينة المنورة( وإن إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من 
تطوير عقارات بهدف استثمارها من قبل الشركة أو من قبل مطورين وإيرادات استثمارية من حصص تملكها الشركة 

في مشاريع حيوية داخل المشروع.

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

مقارنة نتائج األعمال أو أصول وخصوم الشركة )باآلالف(:

ب( مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول:

20212020201920182017ريال

410,882,756401,646,840689,547,563805,792,826833,644,519األصول المتداولة

2,883,315,4282,861,411,2272,650,751,5392,495,871,2132,487,833,439األصول غير المتداولة

3,294,198,1843,263,058,0673,340,299,1023,301,664,0393,321,477,958إجمالي األصول

62,189,96262,047,281105,105,07378,908,13861,070,823الخصوم المتداولة

62,992,6319,332,24318,468,34423,636,01021,613,237الخصوم غير المتداولة

125,182,59371,379,524123,573,417102,544,14882,684,060إجمالي الخصوم

* تؤكد الشركة عدم وجود أي قروض عليها أو على شركاتها التابعة )سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير 
ذلك( خالل العام المالي 2021، وعليه ال توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً ألي قروض خالل العام المالي �2021

مقارنة نتائج األعمال:

20212020201920182017ريال

42,454,283112,936,069151,760,33471,121,20623,875,627اإليرادات

)18,429,514()57,858,594()105,398,098()88,399,271()31,983,740(تكاليف اإليرادات
10,470,54324,536,79846,362,23613,262,6125,446,113مجمل الربح/ الخسارة

)18,572,539()35,536,627(18,144,589)25,837,585()22,528,742(صافي الربح/ الخسارة
إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

التغيرات )+( أو )-(التغير20212020ريال

70,481,786نقصان42,454,283112,936,069المبيعات/ اإليرادات

56,415,531نقصان)88,399,271()31,983,740(تكلفة المبيعات/ اإليرادات

كراعي فضي في المنافسة السنوية طيبة تبتكر
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التغيرات )+( أو )-(التغير20212020ريال

14,066,255 نقصان10,470,54324,536,798مجمل الربح

27,262,783زيادة31,748,8684,486,085إيرادات تشغيلية أخرى

15,804,988زيادة)40,793,072()56,598,060(مصروفات تشغيلية أخرى

- 2,608,460زيادة)11,770,189()14,378,649(الربح )الخسارة( التشغيلي

يعود سبب االنخفاض في صافي الخسارة للعام الحالي 2021 مقارنة مع العام السابق 2020 بشكل رئيسي إلى االرتفاع 
في اإليرادات األخرى بمبلغ 26 مليون ريال بسبب قيام الشركة بتسييل خطابات ضمان تعود ألحد المقاولين. كما 
يوجد انخفاض بقيمة 14 مليون ريال في إجمالي الربح للعام الحالي 2021 مقارنة مع العام السابق 2020 نتيجة 
لتضمين ايرادات العام السابق 2020 مبيعات معظم الوحدات السكنية الخاصة بأحد مشاريع الشركة المنتجة للدخل. 
وخالل ديسمبر 2021م بدأت الشركة في بيع وحدات سكنية جديدة نوع تاون هاوس مما سيكون له أثر إيجابي 
على زيادة المبيعات في الفترة المقبلة. وكنتيجة لبدء تنفيذ أعمال مقاولة مشروعين رئيسيين جديدين، هما ملتقى 

مدينة المعرفة وبوابة المدينة، ارتفعت المصاريف التشغيلية وزادت من أثر صافي الخسارة.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف 

موجز لها وبيان أسبابها.

البيان ريال

2021م

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
ولم يسدد

وفقاً للنظامالزكاة الشرعية وفقاً للوعاء الزكوي-13,266,261الزكاة
وفقاً للنظامضريبة مفروضة على بعض عمليات الشركة-3,806,833الضريبة

 المؤسسة العامة 
وفقاً للنظامرسوم التأمينات لموظفي الشركة-1,709,300للتأمينات االجتماعية

وفقاً للنظامرسوم حكومية للتأشيرات والجوازات -56,550تكاليف تأشيرات وجوازات
وفقاً للنظامرسوم رخص العمل-417,903رسوم مكتب العمل
رسوم هيئة المدن 

والمناطق االقتصادية 
الخاصة

وفقاً للنظامرسوم اإلشراف السنوي على الشركة-3,000,000

خامسًا: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:

اسم الشركة
رأس المال 

)مليون 
ريال(

إجمالي أسهم/
حصص رأس 

المال

نسبة الملكية 
)مباشرة وغير 

مباشرة(
نشاطها الرئيس

الدولة المحل 
الرئيس 
لعملياتها

دولة التأسيس 
وممارسة 
النشاط

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%5050,000100المعرفة العقارية المحدودة
السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%11,000100منشآت المعرفة العقارية المحدودة

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%6331,000100مشاريع المعرفة العقارية المحدودة 
السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%21,42,140,000100مكارم المعرفة للضيافة المحدودة

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%467,746,776,50080الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة
السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%0�022,00080شركة بوابة المدينة للتطوير العقاري المحدودة

 صندوق الرياض المالية للتطوير 
السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%68,82وحدات صندوق220العقاري  بوابة المدينة
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* شركة مملوكة بالكامل للشركة التابعة »الغراء العالمية للتطوير 
العقاري المحدودة« وقد تم بيعها بالكامل »لصندوق الرياض 

- بوابة المدينة« قبل نهاية العام 2021م

أ. شركة المعرفة العقارية المحدودة: تأسست بهدف تطوير 
مشاريع عقارية داخل مدينة المعرفة االقتصادية برأسمال 
)50( مليون ريال بهدف تطوير المرحلة األولى من الحي 
السكني المغلق الذي تمتلكه الشركة داخل مشروع مدينة 
المعرفة االقتصادية الذي يعتبر أول حي سكني مغلق 
بالمدينة المنورة ويطلق عليه اسم )دار الجوار( وتتكون 
المرحلة األولى من 206 فيال استكملت تماماً وتم تسليهما 
لساكنيها وتقوم هذه الشركة في الوقت الحالي بعمليات 

الصيانة وتقديم خدمات المرافق بمشروع دار الجوار.

ب. شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة: تأسست 
بغرض تطوير العقارات المستصلحة واألراضي األخرى 
في المدن االقتصادية أو في غيرها وإدارة وصيانة وتشغيل 
العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشآت والمراكز 
الصحية والتعليمية ويتوقع أن تساهم هذه الشركة في تملك 
أصول عقارية داخل مشروع مدينة المعرفة االقتصادية. 

ج. شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة: تم تأسيسها 
بغرض تطوير العقارات المستصلحة واألراضي األخرى 
في المدن االقتصادية أو في غيرها وإدارة وصيانة وتشغيل 
العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشآت والمراكز 
الصحية والتعليمية وقد تمكنت الشركة خالل عام 2013م 
من االستحواذ على نسبة %80 من رأسمال شركة الغراء 
العالمية للتطوير العقاري التي تمتلك أراضي مساحتها 
مليوني متر مربع داخل مشروع مدينة المعرفة االقتصادية.

تأسست  المحدودة:  للضيافة  المعرفة  مكارم  شركة  د. 
بهدف إقامة وتملك وإدارة مجمعات متكاملة من فنادق 
وأجنحة فندقية ومكاتب ومحالت تجارية وقاعات متعددة 
االقتصادية،  المعرفة  مدينة  نطاق  االستخدام ضمن 
ككيان قانوني يتملك مشروع  وتستخدم الشركة حالياً 
ملتقى مدينة المعرفة بمكوناته المشار لها ضمن هذا 
التقرير، بما يمنح المشروع المرونة في الهيكلة المالية 

والتشغيلية للمشروع.



4243

هـ. شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة: تمتلك الشركة صكوك أراضي مجاورة لمشروع مدينة 
المعرفة االقتصادية بمساحة قدرها مليوني متر مربع، وقد تأسست الشركة برأسمال قدره 467 مليون ريال، 
ويتمثل نشاط الشركة في شراء العقارات بقصد تطويرها واستثمارها بالبيع أو التقسيط أو التأجير لصالح 
الشركة ومقاوالت المباني السكنية والتجارية والصناعية والخدمات التجارية وخدمات البنية التحتية. تمتلك 
الشركة محفظة األراضي الواقعة في الجزء الجنوبي على مساحة مليوني متر مربع والتي تتميز بمالصقة 
محطة قطار الحرمين السريع وهو األمر الذي يعظم من قيمتها االستثمارية، ومن ضمن المشاريع التي يجري 
تنفيذها واألخرى التي يتم استكمال دراساتها االقتصادية مشروع بوابة المدينة ومشروع جادة العالم اإلسالمي 

ومشروع الحي السكني الجنوبي والتي ورد ذكرها بالتفصيل ضمن مشاريع الشركة في هذا التقرير. 

و. شركة بوابة المدينة للتطوير العقاري المحدودة: مملوكة بالكامل للشركة التابعة »الغراء العالمية للتطوير 
العقاري المحدودة« وقد تأسست الشركة في يونيو من العام 2020م بهدف تملك مشروع بوابة المدينة المزمع 
تطويره من خالل الصندوق العقاري مع شركة الرياض المالية، وتم نقل ملكية الشركة لصالح الصندوق قبل 

نهاية العام 2021م.

تفاصيل أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ال يوجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة. 

سادسًا: الموارد البشرية والمساهمة االجتماعية للشركة
الموارد البشرية

تولي الشركة لتوظيف الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف اهتماماً كبيراً كما تقوم بتدريب الموظفين الحاليين لتطوير 
مهارتهم المهنية والمعرفية، كما أنها طورت برامج تدريب ينتهي بالتوظيف لحديثي التخرج لمدة 24 شهر وذلك 
لخريجي الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية والتخصصات المالية والمحاسبية لكسب والء هؤالء الخريجين 
وضمان استقرارهم الوظيفي وتدرجهم المهني بعد انتهاء فترة التدريب مباشرة. كذلك وفرت الشركة البيئة 
المناسبة للكادر النسائي للعمل بالشركة ويعمل لديها حالياً عدداً كبيراً من الشابات السعوديات المؤهالت. كذلك 
تتعاون الشركة مع جميع الجامعات بالمدينة المنورة لتقديم برامج تدريبية وتنويرية قصيرة وطويلة المدة لطالب 
هذه الجامعات. ونتيجة اللتزام الشركة بتعيين السعوديين قد تم تصنيفها ضمن النطاق البالتيني في أنظمة وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
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المسؤولية االجتماعية 
جمعية المدينة المنورة لمتالزمة داون »هبة« بمدينة المعرفة االقتصادية: ضمن مساهمة الشركة االجتماعية 
خصصت الشركة قطعة أرض بمساحة )2,400( متر مربع بمشروع مدينة المعرفة االقتصادية لجمعية المدينة 
المنورة لمتالزمة داون »هبة« بسعر تأجيري رمزي لمدة طويلة إلقامة المركز الرئيسي للجمعية بمنطقة المدينة 
المنورة عليها حيث تهتم الجمعية ببرامج التأهيل والتعليم والدمج لألطفال المصابين بهذا المرض وتقدم لهم 
خدمات التربية الخاصة والعالج الطبيعي والوظيفي والتخاطب والنطق وخدمات نفسية واجتماعية كتهيئة للمراحل 
األولى من أعمار هؤالء األطفال سعياً لدمج أكبر عدد منم بالفصول التعليمية والمهنية بجانب تقديم المركز لدورات 
تثقيفية وتأهيلية لألمهات ومحاضرات توعوية للمجتمع كما يرعي المركز سنوياً »اليوم العالمي لمتالزمة داون«. 
ويمثل تخصيص الشركة لهذه األرض خدمة منها لمجتمع المدينة المنورة بصفة عامة ودعماً لعمل الجمعية الخيرية 
األولى المتخصصة للعناية بأطفال متالزمة داون بمنطقة المدينة المنورة لالهتمام بهذه الفئة الغالية على المجتمع.

متحف السيرة النبوية والحضارة اإلسالمية بمدينة المعرفة االقتصادية: خصصت الشركة قطعة أرض بمساحة 
حوالي )11,500( متر مربع على سبيل اإليجار طويل األمد بسعر رمزي إلقامة المقر الرئيسي لمتحف السيرة النبوية 

والحضارة اإلسالمية بتمويل وإشراف من رابطة العالم اإلسالمي، بالتفاصيل المذكورة ضمن التقرير. 

كما تحرص الشركة منذ بداياتها على المساهمة والمشاركة في إطالق عدد من المبادرات االجتماعية والمعرفية 
بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في سبيل االرتقاء بالنواحي المعرفية واالجتماعية لسكان وزوار 
المدينة المنورة من خالل إقامة فعاليات متنوعة في ديوان المعرفة ومتحف دار المدينة ومعهد مدينة المعرفة للقيادة 
والريادة، كما تمثل مدينة المعرفة االقتصادية الشريك المعرفي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وضمن 
هذه الشراكة والتعاون مع األمارة والجامعات بالمدينة المنورة تم إطالق وتنظيم عدد من المبادرات والفعاليات 

خالل الفترات الماضية. ومن بين المبادرات والفعاليات اآلتي:

استمرار مشاركة الشركة ودعمها لمبادرة »خير أمة« التي أطلقتها أمارة المدينة المنورة.	�

تم التعاون مع جمعية البر بالمدينة المنورة بمنحهم فرص لإلعالن عن برامج الجمعية الخيرية على اللوحات 	�
الخاصة بالشركة على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية في خدمة أهالي 

طيبة الطيبة.

ضمن مبادرات دعم الشباب تمت مساهمة الشركة كراعي لمسابقة الشركات الناشئة المبتكرة لوادي طيبة 	�
»طيبة تبتكر« بدورتها الرابعة والتي رعاها صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير 

منطقة المدينة المنورة في مقر جامعة طيبة.
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بهدف تأهيل الشباب لالنخراط في الحياة العملية في بيئة تتناسب مع تخصصاتهم وتساهم في تطوير 	�
مهاراتهم. باإلضافة إلى بناء استراتيجية خاصة لجذب واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير إمكانياتها 
بهدف إعداد قادة مؤهلين للمستقبل، قامت الشركة بالعمل مع عدد من الجامعات بالمدينة الستقطاب عدد 

من المتدربين وتصميم برامج مخصصة لهم بشكل متوازن لتكون لها فاعلية كبيرة في تأهيلهم 

ساهمت الشركة في توفير عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة، 	�
بالتعاون مع جمعية أحياها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يعتبر ظاهرة سنوية ينظمها االتحاد الدولي 

لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان.

وقعت الشركة اتفاقية تعاون مشتركة مع كلية الهندسة قسم التصميم الداخلي بجامعة األمير مقرن بن عبدالعزيز 	�
لتحقيق األهداف المشتركة في قطاع التطور العقاري والعمراني من خالل دعم الطالب والطالبات في ما 

يخص االستشارات من قبل المستشارين والمهندسين 
بالشركة في سبيل المساهمة في خدمة المجتمع 

وتلبية احتياجات سوق العمل.

� المساهمة في رعاية فعاليات سباق الخيل 	
بالمدينة المنورة.

سابعًا: آليات حوكمة الشركة
وما  الحوكمة  الشركة على تطبيق قواعد  تحرص 
يصدر عن الجهات وتعمل باستمرار وتحت إشراف 
مجلس اإلدارة ولجان الشركة على تحديث أنظمتها 
وسياساتها بما يحقق مصالح العمل ويعزز مصلحة 

مساهمي الشركة واألطراف ذات العالقة.

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

ضمن حقوق المساهمين العامة التي كفلها النظام 
األساسي للشركة بما فيها نشر المعلومات الالزمة، 
فإن الشركة وبناًء على نظامها األساسي تتبع سياسة 
محددة في توزيع األرباح، حيث يتم توزيع أرباح الشركة 
المصروفات  بعد خصم جميع  السنوية،  الصافية 
العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي: 

يجنب عشرة بالمائة )10 %( من األرباح � 	
الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز 
للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 
االحتياطي المذكور )30 %( من رأس المال المدفوع. 

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين � 	
احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 
المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي 

الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع أو لمبادرات دعم وتحفيز الموظفين.

يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً للمساهمين نسبة ال تقل عن 1% من راس المال المدفوع بموجب توصية من � 	
مجلس اإلدارة وفقاً لما تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة الفقرة )2( من المادة )76( من نظام الشركات. 

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها � 	
الجهات المختصة. 
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ضوابط توزيع األرباح:

يحصل المساهم على حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية � 	
العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، أو قرار 
مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ 
االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح سواء النقدية 
أو أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت الشركة 
لدى مركز إيداع األوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 

العامة للمساهمين التي تقر توزيع تلك األرباح.

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة � 	
الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ 
التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في 

سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع األرباح باإلفصاح واإلعالن � 	
عن ذلك فوراً ووفقاً لما تقضيه األنظمة.

يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي المقدم للجمعية العامة � 	
للشركة نسب األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالل 
الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة األرباح 
المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه األرباح.

بخصوص توقيت دفع األرباح، يقوم مجلس اإلدارة بتنفيذ قرار � 	
الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح عل المساهمين المقيدين 
خالل )15( يوماً من تاريخ استحقاق هذه األرباح المحدد في 
قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع 

أرباح مرحلية. 

يتم قيد توزيع األرباح على حساب األرباح المبقاة المتراكمة من � 	
السنوات السابقة أو االحتياطيات االتفاقية أو كليهما، وعلى 
الشركة أن تراعي التسلسل واالنتظام في كيفية ونسب توزيع 
األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة، وعلى 
الدورية  مجلس اإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح 

المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.

بخصوص توزيع األرباح لألسهم الممتازة، إذا لم توزع أرباح عن � 	
أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال 
بعد دفع النسبة -المحددة وفقاً لحكم المادة )114( من نظام 
الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا فشلت 
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األستاذ أمين بن محمد شاكر 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
درجة الماجستير في إدارة األعمال من أمريكا عام 1986م، ودرجة البكالوريوس في العلوم 

اإلدارية من جامعة الرياض عام 1979م

الخبرات
خبرات إدارية ومالية وعسكرية ودبلوماسية من خالل تولي مناصب قيادية رفيعة وتأسيس 

شركات والمشاركة في مجالس إداراتها

الوظائف السابقة:
لواء ركن متقاعد بوزارة الدفاع، مؤسس ومدير شركات تجارية خاصة

الوظائف الحالية:
متقاعد

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )شركة ميدسينا الطبية، مساهمة مقفلة(، )شركة مركز األمير سلطان 
الحضاري، مساهمة مقفلة(، )شركة النهلة للتجارة والمقاوالت، مساهمة مقفلة(، )شركة 

المعرفة العقارية المحدودة(

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: )مجموعة صافوال، مدرجة(، )الشركة السعودية للصناعات الدوائية 

والمستلزمات الطبية سبيماكوـ  الدوائية، مدرجة(، )شركة البحر األحمر العالمية، 
مدرجة(، ِ)شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، مقفلة(

خارج المملكة: -

الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )114( من نظام الشركات من األرباح مدة ثالث سنوات 
متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة )89( من نظام 
الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين 
عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع 

كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

تكوين مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية:� 	

تكوين المجلس وتصنيف أعضائه ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم وأسماء الشركات داخل � 	
المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من 

مديريها وأسماء أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم وخبراتهم:

أ.  أعضاء مجلس اإلدارة: يتكون مجلس إدارة الشركة من )11( عضواً تعينهم الجمعية العامة لمدة ال تزيد عن 
ثالث )3( سنوات وقد تم انتخاب مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي بدأت في 2021/7/28م من قبل الجمعية 
العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد في 2021/6/27م، ويضم البيان التالي أسماء أعضاء المجلس الحاليين 
وتصنيف عضويتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم وأسماء الشركات التي يمثلون عضوية 

مجالس إداراتها والتي مثلوا عضويتها في السابق داخل وخارج المملكة:
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أ.د. أحمد بن حسن العرجاني  
نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
شهادة الدكتوراة في الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة دندي – المملكة المتحدة في عام 
1993م وشهادة الماجستير في الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة جورج واشنطن – في عام 
1989م، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك 

سعود في عام 1985م.

الخبرات
خبرات متنوعة في مجال تطوير وإدارة المشاريع والهندسة المعمارية وإدارة المشروعات.

الوظائف السابقة:
وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع، بروفيسور بكلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود/ 
مستشار مشاريع لعدد من الجهات الحكومية منها أمانة منطقة الرياض ووزارة التربية والتعليم 
وجامعة القصيم ورئيساً لعدد من اللجان المشرفة على أعمال الدراسات والتصاميم لعدد 

من المدن الجامعية بالمملكة.

الوظائف الحالية:
األمين العام لمؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )شركة المعرفة العقارية المحدودة(

خارج المملكة: -

األستاذ صالح بن محمد بن الدن 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية بورنموث الدولية في بورنموث بالمملكة المتحدة 

في عام 1976م

الخبرات
خبرات مالية واستثمارية متراكمة

الوظائف السابقة:
المدير العام لقسم العقارات بشركة محمد بن الدن/ نائب الرئيس األعلى لمجموعة بن الدن 

الوظائف الحالية:
المدير العام لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية المحدودة

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة:)شركة مكة لإلنشاء والتعمير، مساهمة مدرجة(، )شركة هوتا هيجرفيلد 

السعودية المحدودة(، )شركة السهم لصناعة المشروبات المحدودة(، )شركة مطوري 
مدينة المعرفة االقتصادية المحدودة(، )شركة كنان للتطوير العقاري، مساهمة مقفلة(، 

)شركة تطوير الموانئ، مساهمة مقفلة(

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: )شركة أرض مدينة جازان االقتصادية، مساهمة مقفلة(، )شركة الخبير 
لالستشارات المالية، مساهمة مقفلة(، )شركة إعمار، مساهمة مدرجة(، )شركة مدينة الملك 
عبداهلل االقتصادية، مساهمة مدرجة(، )شركة البحر األحمر العالمية، مساهمة مدرجة(

خارج المملكة: -
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الدكتور علي بن صديق الحكمي 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
دكتوراة في علم النفس في عام 1991م وماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي في 
عام 1986م وكالهما من جامعة أوريجين – أمريكا، وبكالوريوس علم النفس في عام 1982م 

من جامعة اإلمام محمد بن سعود

الخبرات
خبرات أكاديمية وعملية في مجال اإلدارة الحديثة وفي المجال التعليمي

الوظائف السابقة:
عضو هيئة التدريس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مدير عام القياس والتقويم 

والوكيل المساعد للتطوير التربوي بوزارة التعليم، مدير عام شركة العبيكان لألبحاث 
والتطوير، مدير عام مشروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم العام، الرئيس التنفيذي لشركة 

تطوير للخدمات التعليمية، األمين العام لمؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمية 
لألعمال اإلنسانية-سابقاً

الوظائف الحالية:
األمين العام لمؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمية لألعمال االنسانية

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )الشركة المتقدمة للبتروكيماويات – مساهمة مدرجة(، )شركة مدارس 
رحاب المعرفة األهلية المحدودة(، )شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة(

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة:  )شركة أضواء المعرفة المحدودة(، )شركة الغراء العالمية للتطوير 

العقاري المحدودة(

خارج المملكة: -

المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن 
 عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

 ولجنة الترشيحات والمكافآت
)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
دورة في تمويل الشركات من كلية لندن لألعمال في عام 2016م، ماجستير إدارة أعمال 

الجامعة األمريكية بيروت 2006م، بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك سعود 1995م.

الخبرات
خبره خمسة وعشرين عاماً في ادارة وتأسيس الشركات والتركيز على كفاءة استخدام 

االصول وموارد المنشأة ورفع المؤشرات الحيوية للمنشأة الملموسة والغير ملموسة وخبرة 
في إدارة االستثمارات واألسواق المالية

الوظائف السابقة:
رئيس قسم الهندسة اإلدارية المستشفيات العسكرية/ رئيس تنفيذي شركة سابتكس 

لصناعات العزل الحراري/ شريك تنفيذي ، شركة النقل الصناعي المحدودة

الوظائف الحالية:
إدارة عدد من الرشكات

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )شركة القحطاني لصناعات تغليف األنابيب، مساهمة مقفلة(، )شركة 
الطيران السعودية الخليجية، مساهمة مقفلة(، )شركة النقل الصناعي المحدودة( وعدد 

من مجالس األعمال )األسباني، السويسري، الياباني(،،

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: 

خارج المملكة: -
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أ.د. جاسم بن شاهين الرميحي 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
دكتوراة في المحاسبة، جامعة دندي، بريطانيا عام 1997، وماجستير المحاسبة من جامعة ميزوري، 
أمريكا في عام 1989م، وبكالوريوس العلوم المحاسبية، جامعة الملك سعود بالرياض عام �1984

الخبرات
خبرات أكاديمية وعملية في المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المنظمات وتميز األعمال

الوظائف السابقة:
أستاذ مساعد، جامعة الملك سعود، رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات اإلدارية، جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن، نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية، شركة أبناء فيصل 
محمد القحطاني - مساهمة مقفلة، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاوالت السعودية 
الشلوي  لشركة  التنظيمي  والتطوير  اإلدارية  للشؤون  الرئيس  نائب  مقفلة،  -مساهمة 
العالمية -مساهمة مقفلة، الرئيس التنفيذي لشركة رازن المعرفية، ذات مسؤولية محدودة

الوظائف الحالية:
مستشار مالي وإداري مستقل

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )عضو مجلس إدارة، صندوق مشاركة للطروحات األولية، مساهمة مقفلة(، 
)عضو مجلس إدارة، صندوق مشاركة ريت، مساهمة مقفلة(، وعضو لجان مراجعة بعدد من شركات 
المساهمة المدرجة شركة التنمية الشرقية، شركة أسمنت الشرقية، شركة اللجين، شركة المتحدة 
لإللكترونيات( وعضو لجان مراجعة بعدد من الشركات المساهمة المقفلة: شركة بندة، شركة 
موطن، شركة الراجحي إخوان، صندوق مشاركة للطروحات األولية، شركة الوسائل الصناعية.

خارج المملكة: -
الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا

داخل المملكة: )عضو مجلس إدارة، شركة األولى للتمويل، مساهمة مقفلة(
خارج المملكة: -

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

)عضو مستقل(

المؤهالت
ماجستير، األوراق المالية واالستثمار، جامعة ريدنغ بريطانيا، عام 1996م، بكالوريوس، 

إدارة األعمال، جامعة الملك سعود، عام 1991م،،

الخبرات
خبرات في مجال اإلدارة التنفيذية واإلدارة المالية والتمويل

الوظائف السابقة:
نائب الرئيس ومدير العمليات، المدير التنفيذي للمالية مجموعة الفيصلية. مستشار 

االستثمار المصرفية الخاصة، مجموعة سامبا المالية

الوظائف الحالية:
المدير التنفيذي – مجموعة الفيصلية

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )البنك األهلي السعودي، مساهمة مدرجة(، )شركة فيليبس السعودية، 

مساهمة مقفلة(، )شركة الصافي دانون، مساهمة مقفلة(، )شركة أكسنشر، مساهمة 
مقفلة(، )شركة الفانا القابضة، مساهمة مقفلة(، )شركة أوج القابضة - محدودة(، )شركة 

منصة رقمية لتقنية المعلومات، مسؤولية محدودة(، )شركة تمكين، مساهمة مقفلة(، 
)شركة فارما العالمية- مقفلة(

خارج المملكة: - )شركة ساكفيل كابيتال، مساهمة(، )شركة نوا كابيتال، مساهمة(، 
)شركة أكسنشيا، مساهمة(

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: )سامبا كابيتال، مساهمة مدرجة(

خارج المملكة: )شركة سوليدير العالمية، مساهمة مقفلة(
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الدكتور وليد بن محمد العيسى 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

)عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
دكتوراة في المحاسبة من جامعة والية بنسلفانيا – أمريكا في عام 2009م وماجستير إدارة 
األعمال من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس – أمريكا في عام 2003م ودبلوم فوق الجامعي 
في المالية من جامعة كاليفورنيا فر بيركلي – أمريكا في عام 2001م ودبلوم فوق الجامعي 
في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا فرع بيركلي – أمريكا في عام 2000م وبكالوريوس 

الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – الظهران في عام 1997م
الخبرات

خبرات مالية ومحاسبية وفي مجال االستثمار والتطوير العقاري - المشاركة في تنفيذ 
العديد من البحوث العلمية الجامعية والتدريس الجامعي في جامعات دولية

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لالستثمار شركة أصيلة لالستثمار، أستاذ محاسبة مساعد في كلية الدراسات 
العليا اإلدارية بباريس فرنسا، مساعد للبحوث العلمية بجامعة والية بنسلفانيا - ينفرستي 
بارك – أمريكا، مهندس كهرباء بالشركة السعودية للبتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية:
العضو المنتدب – شركة أصيلة لالستثمار )مساهمة مقفلة

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )شركة طيبة القابضة، مدرجة(، )شركة سابك للمغذيات الزراعية – سافكو، مدرجة(، 
)شركة أصيلة لالستثمار القابضة، مقفلة(، )شركة العقيق للتنمية السياحية، مساهمة مقفلة(، )الشركة 
السعودية للضيافة التراثية “نزل” مساهمة مقفلة( )شركة أصيلة لالستثمار القابضة، مساهمة مقفلة(

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
)شركة هرفي للخدمات الغذائية، مساهمة مدرجة(، )الشركة العربية  داخل المملكة: 
للمناطق السياحية أراك، مساهمة مقفلة(، )شركة واحة األلياف الزجاجية، مساهمة مقفلة(

خارج المملكة: -

األستاذ عبداهلل بن حسن قنزل 
عضو المجلس
)عضو مستقل(

المؤهالت
بكالوريوس إدارة أعمال جامعة واشنطن، سياتل، أمريكا، 1977م

الخبرات
خبرات إدارية ومالية واستثمارية متنوعة

الوظائف السابقة:
إدارة شركات واستثمارات

الوظائف الحالية:
رئيس مجلس اإلدارة – شركة المكونات المتحدة الدولية المحدودة

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: -

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: )عضو مجلس إدارة البنك اللبناني التجاري، مساهمة مقفلة(، )عضو 

مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، مساهمة 
حكومية(

خارج المملكة: -



6061

األستاذ وليد بن خالد فطاني 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

)اعتبارًا من 28 يوليو( )عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة في العام 1993م من جامعة والية كاليفورنيا 

بالواليات المتحدة األمريكية

الخبرات
خبرة طويلة في مجاالت االستثمار والعمل المصرفي وفي اإلدارة التنفيذية  

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير عام الخزينة ومستشار أسواق 

المال واالستثمارات، مدير عام بنك دويتشه في المملكة العربية السعودية، مدير مجموعة 
الخزينة البنك السعودي الفرنسي..

الوظائف الحالية:
الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال )شركة مساهمة مدرجة(

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: عضو مجلس إدارة شركة المراعي )مساهمة مدرجة( وشركة هرفي 

للخدمات الغذائية )مساهمة مدرجة( وشركة بنده للتجزئة )مساهمة مقفلة( وشركة 
صافوال لألغذية )مساهمة مقفلة( وشركة عافية العالمية )مساهمة مقفلة( والشركة 

المتحدة للسكر )مساهمة مقفلة(، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري )مساهمة مقفلة(

خارج المملكة:  شركة مجموعة الكبير )مسؤولية محدودة(

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: 

خارج المملكة: -

المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

)عضو مستقل(

المؤهالت
شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في 
عام 1991م والعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة في اإلدارة وتطوير 

اإلستراتيجيات والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية.

الخبرات
أكثر من 30 عاماً في إدارة األعمال، تطوير وتنفيذ اإلستراتيجيات وتطوير وتسويق 

المنتجات في قطاعات المنتجات االستهالكية والتطوير العقاري والتجزئة.

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة االقتصادية خالل فترة التأسيس ثم المدير التنفيذي 
للتسويق والمبيعات. المدير العام للسعودية بشركة المنتجات الحديثة )بروكتر آند جامبل( 

الوظائف الحالية:
عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كنان – )مساهمة مقفلة(

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا

داخل المملكة: شركة كنان الدولية للتطوير العقاري )مساهمة مقفلة(، شركة إدارة وتطوير 
مركز الملك عبداهلل المالي )مساهمة مقفلة(، مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع المسار 
الرياضي التابعين إلدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعضو اللجنة الوطنية العقارية في 

مجلس الغرف وعضو في مجلس التطوير العمراني بغرفة جدة.
خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة:  شركة النهدي الطبية )مساهمة مقفلة( شركة دار التمليك للتمويل 

العقاري )مساهمة مقفلة( وعضو في اللجنة التأسيسية لمشروع أب تاون جدة 
خارج المملكة: -
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المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة الفنية ولجنة الترشيحات 

والمكافآت )عضو سابق - حتى نهاية الدورة في 27 يوليو 2021م(

المؤهالت
بكالوريوس الهندسة المعمارية، جامعة الملك سعود عام 1999م

الخبرات
خبرات متميزة في مجال إدارة الشركات العقارية واالستثمار والتطوير العقاري

الوظائف السابقة:
شركة الراشد للتجارة والمقاوالت 

الوظائف الحالية:
الرئيس التنفيذي، شركة مشاريع األرجان

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا
داخل المملكة: )شركة مشاريع األرجان، مساهمة مقفلة(، )شركة اإلتحاد للتأمين 

التعاوني، مساهمة مدرجة(، )عضو اللجنة العقارية غرفة الرياض - حكومية( (

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: )شركة الراشد للتجارة والمقاوالت المحدودة(، )شركة المقر، مساهمة 

حكومية( 

خارج المملكة: -

المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة 
عضو مجلس اإلدارة )عضو سابق -حتى نهاية الدورة في 27 

يوليو 2021م )عضو غير تنفيذي(

المؤهالت
درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوس في الهندسة المدنية 

مع مرتبة الشرف وكالهما من جامعة جورج واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية
الخبرات

خبرات متنوعة في مجاالت عدة شملت التجارة والصحة والضيافة والتطوير العقاري 
والتعليم والصناعة والنقل واالستثمارات

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي - مجموعة صافوال )مساهمة مدرجة(، رئيس تنفيذي لمجموعة سدكو 

القابضة، المدير العام ومسؤول االئتمان األول مجموعة سامبا المالية
الوظائف الحالية:

متقاعد
الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – حاليًا

داخل المملكة: عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني )مساهمة 
حكومية( وشركة المتاجر الكبرى )مساهمة مقفلة(، شركة دار التمليك )مساهمة مقفلة(.

خارج المملكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها – سابقًا
داخل المملكة: )نائب رئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية، مساهمة مقفلة(، )نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة بندة للتجزئة، مساهمة مقفلة(، )نائب رئيس مجلس إدارة شركة هرفي لألغذية، 
مساهمة مدرجة(، )عضو مجلس إدارة شركة المراعي، مساهمة مدرجة(، )عضو مجلس إدارة 
البنك األهلي التجاري، مساهمة مدرجة(، )عضو مجلس إدارة شركة مستشفى الدكتور سليمان 
فقيه، مساهمة مقفلة(، )عضو مجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري، مساهمة مقفلة(، )عضو 
مجلس إدارة شركة المتحدة للسكر، مساهمة مقفلة(، وعضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات 
الخيرية واالجتماعية )دنيا األصواف – الشياكة، مساهمة مقفلة(، )مجموعة إيالف، م محددة(، 
)شركة إيوان، مساهمة مقفلة(، )الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، مساهمة مقفلة(

خارج المملكة: -)نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكبير، مسؤولية محدودة(
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األستاذ علي بن عاصم بركات 
عضو لجنة المراجعة

)عضو خارجي(

األستاذ أحمد بن عبدالجواد رضا 
عضو لجنة المراجعة

)عضو خارجي(

المؤهالت
بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان عام – 1991م ومحاسب قانوني معتمد 
من الواليات المتحدة األمريكية عام – 2000م، وزميل المحاسبين القانونين العالميين – 2012م 

رابطة المحاسبين المهنيين الدوليين.

الخبرات
له خبرة واسعة ألكثر من )25( عاماً في المجال المالي وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية، 

ومجال الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية وااللتزام والشؤون المالية.

الوظائف السابقة:
مدير أول مراجعة جهاز أبوظبي للمحاسبة، مدير مراجعة مكتب كي بي أم جي 

)KPMG( دبي، مدير مراجعة مكتب إرنست ويونج )Ernst & Young( سلطنة عمان 
وجمهورية مصر العربية

الوظائف الحالية:
رئيس المراجعة الداخلية لمجموعة صافوال

المؤهالت
ماجستير وبكالوريوس العلوم في هندسة نظم المعلومات، جامعة جورج مايسن أمريكا، 

الخبرات
خبرة كبيرة في مجال العمل المالي وأعمال المراجعة الداخلية والتدقيق والتحليل المالي 

ومجال التحكيم في األمور المالية والمحاسبية

الوظائف السابقة:
مستشار أعمال، إرنست ويونغ، شريك ومؤسس شركة تيم ون لخدمات االستشارات االستثمارية، 
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي شركة الحلول المتقدمة، ومؤسس وشريك لعدد من 

الشركات االستشارية بالمملكة

الوظائف الحالية:
مستشار / شريك مؤسس مانهاتن كابيتال 

ب. أعضاء اللجان: مؤهالت أعضاء اللجان الذين هم من خارج مجلس اإلدارة:
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األستاذ عماد بن عبدالملك الصحاف 
 - عضو لجنة المراجعة )عضو سابق إلى نهاية دورة اللجنة 

السابقة في 27 يوليو 2021م( )عضو خارجي(

األستاذ مدحت بن فريد توفيق 
عضو لجنة المراجعة )عضو من بداية دورة اللجنة الحالية في 

28 يوليو 2021م )عضو خارجي(

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود 1980

الخبرات
خبرات في مجال المحاسبة واإلدارة المالية في كبرى الشركات بالمملكة

الوظائف السابقة:
نائب الرئيس التنفيذي للمالية، شركة إنمائية، نائب الرئيس التنفيذي للمالية شركة أراسكوا 
للخدمات الزراعية، عدد من الوظائف المالية والمحاسبية القيادية في شركة سابك لمدة 12 
سنة، وبشركة الجبيل للبتروكيماويات لمدة 7 سنوات، والعمل لمدة سنتين في شركة اكسون 

موبيل في أمريكا

الوظائف الحالية:
متقاعد، حالياً )عضو في لجنة عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات 

المتطورة( و)عضو لجنة المراجعة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية(

المؤهالت
بكالوريوس علوم، جامعة بلمونت، الواليات المتحدة األمريكية في العام 1989م، برنامج 

سيتي بنك آسيا والمحيط الهادئ )تأهيل فني(، شهادة مكافحة غسيل األموال  

الخبرات
خبرات في مجال المراجعة والمراجعة الداخلية وااللتزام، كبرى الشركات بالمملكة

الوظائف السابقة:
العمل مع مجموعة سامبا المالية لمدة 24 سنة في عدة وظائف منها رئيس قسم تحويل 

األموال، مدير االلتزام، مدير المراجعة الداخلية

الوظائف الحالية:
تأسيس شركة إرساء لحلول األعمال لالستعانة بمصادر خارجية تتولى مسؤولية إدارة المخاطر 
والتدقيق الداخلي، عضو مجلس إدارة شركة رنا لالستثمار )مساهمة مقفلة(، الشركة الوطنية 
لإلنتاج الثالثي للطاقة، عضو لجان مراجعة بعدد من الشركات منها شركة االتصاالت السعودية، 

شركة جرير للتسويق، شركة أوج القابضة.
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ملحوظة: جميع أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين الممثلين باللجان تمت اإلشارة إلى مؤهالتهم وخبراتهم مشار إليها 
في الفقرة )أ( أعاله من هذا البند، كما أن تفاصيل عضوية اللجان ضمن الفقرة التالية الخاصة بلجان المجلس.

لجان مجلس اإلدارة 
وصف مختصر الختصاص اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور 

لألعضاء لكل اجتماع

للشركة لجان متخصصة تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين من ذوي الخبرات 
والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها واإلطار العام لعملها ضمن لوائحها المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 
والجمعية العامة للمساهمين التي تحدد صالحياتها وإجراءات عملها ويتضمن البيان التالي جزءاً من اختصاصاتها. 

واللجان كالتالي:

لجنة المراجعة:أ. 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة 
الرقابة الداخلية، وفي سبيل ذلك لها حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، كما يجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة 
لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. وتساعد اللجنة كل مجلس 
اإلدارة في اإلشراف على التزام اإلدارة التنفيذية باألنظمة والمعايير والقوانين المحاسبية والمالية والنظر في 
العمليات المحققة لها من حيث دراسة قوائم الشركة المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء 
رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ودراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها 
التقارير المالية. كما تقوم بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتحقق من التقديرات المحاسبية 
في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية بجانب البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو 
مسؤول االلتزام أو مراجع الحسابات. كما تقوم بدراسة مراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ودراسة 
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تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها والرقابة واإلشراف على 
أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة. وتتضمن مهامها كذلك التوصية لمجلس 
اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق 
عملهم وشروط التعاقد معهم ومدى فعالية أعمال المراجعة، ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله 
والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة. كما تجتمع مع مراجع حسابات 
الشركة وتقوم بالرد على استفساراته ودراسة تقاريره ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. كما 
تقوم اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها، والتحقق 
من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة ومراجعة العقود والتعامالت المقترح أن 

تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة ورفع ما تراه من مسائل 
ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة مع إبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل وجميع أعضائها مختصون بالشئون المالية والمحاسبية وليس من بينهم 
عضو تنفيذي. وضمن مهامها قامت اللجنة خالل عام 2021م باإلشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية 
والخارجية واإلشراف على عمل عدد من االستشاريين الذين يقدمون خدماتهم للشركة في مجال اختصاص اللجنة 
وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة 

وسجل حضور االجتماعات:
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رئيس الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي
اللجنة

عضو مجلس 
مستقل

xعضو خارجيعضو األستاذ أحمد بن عبدالجواد رضا

xعضو خارجيعضو األستاذ علي بن عاصم بركات

عضو خارجي عضواألستاذ مدحت فريد توفيق

عضو خارجيعضو األستاذ عماد بن عبدالملك الصحاف

-األستاذ مدحت فريد توفيق عضو جديد في اللجنة اعتباراً من بداية الدورة الجديدة في 28 يوليو 2022م
-األستاذ عماد الصحاف انتهت عضويته في اللجنة بنهاية دورتها السابقة المتزامنة مع دورة المجلس.

لجنة الترشيحات والمكافآت: 	. 

تختص اللجنة باقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتوصية للمجلس 
بترشيح أعضاء فيه وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة. وتعد وصفاً للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس 
وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية، وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. كما تقوم 
بالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف اإلدارة التنفيذية. 
كما تقوم بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 
والتحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض لديهم ووضع وصف وظيفي لألعضاء 
التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين وكذلك وضع اإلجراءات الخاصة في حال 
شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين، تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح 
الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما تختص اللجنة بإعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية 
العامة واإلجراءات األخرى المرتبطة بالمكافآت الواردة بالئحة عملها. وتقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت 
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. وفيما يلي أسماء أعضاء 

اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام 2021م وملخص ألبرز مهامها:
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رئيس األستاذ زياد بن محمدمكي التونسي
xعضو مجلس مستقلاللجنة

عضو مجلس غير تنفيذيعضو الدكتور علي بن صديق الحكمي

عضو مجلس غير تنفيذيعضواألستاذ وليد بن خالد فطاني

عضو مجلس مستقلعضو المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم

عضو مجلس غير تنفيذيعضو المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن

عضو مجلس مستقلعضو المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان

بدأت الدورة الجديدة للجنة بتاريخ 28 يوليو 2021م ومدتها ثالث سنوات
-األستاذ وليد فطاني والمهندس نضال جمجوم أعضاء جدد في اللجنة اعتباراً من بداية الدورة الجديدة 

للمجلس واللجان.
-المهندس عمر الزبن والمهندس إياد البنيان انتهت عضويتهما في اللجنة بنهاية دورتها السابقة المتزامنة مع 

دورة المجلس
اللجنة التنفيذيةت. 

تساعد اللجنة مجلس اإلدارة في القيام باألعمال والمهام التي يكلفها بها من أجل ضمان سير ومتابعة عمليات 
الشركة ومن ذلك المشاركة في وضع الخطط واألهداف االستراتيجية، تقييم المقترحات المقدمة من إدارة الشركة 
لمثل هذه الخطط مثل مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية ووضع التوصيات بخصوصها العتمادها 
من قبل مجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذ الخطط المالية، واإلدارية، والفنية، الالزمة لتسيير أعمال ومشاريع 
الشركة بصفة دورية ومراجعة الدراسات والعقود واألعمال واالستثمارات الرأسمالية وغير الرأسمالية التي تتم 
لمصلحة الشركة، والموافقة عليها، واعتمادها في حدود الميزانية والصالحية المعتمدة كما تقوم اللجنة بمساعدة 
مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه المتعلقة بأنشطة االستثمار وتحديد أهداف وأغراض وأسس االستثمار األمثل 
واإلشراف على إدارة أصول الشركة وتكون للجنة االختصاصات والصالحيات المضمنة في الئحتها أو األخرى 
التي يمنحها لها مجلس اإلدارة بموجب قرار أو توجيه يصدر في حينه. ويحق للمجلس تعديل هذه الصالحيات بما 
يخدم أغراض الشركة. جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذيين بمجلس اإلدارة ويحملون خبرات إدارية وقيادية متميزة 

في إدارة الشركات والمشاريع واتخاذ القرارات. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:
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xxعضو مجلس غير تنفيذيرئيس األستاذ أمين شاكر

xعضو مجلس غير تنفيذيعضو د. أحمد العرجاني

xعضو مجلس غير تنفيذيعضو األستاذ صالح بن الدن

xعضو مجلس غير تنفيذيعضو المهندس عمر الزبن

عضو مجلس غير تنفيذيعضو د. وليد العيسى

بدأت الدورة الجديدة للجنة بتاريخ 28 يوليو 2021م ومدتها ثالث سنوات
 * جميعهم أعضاء غير تنفيذيين بمجلس اإلدارة 

* اجتماعي 27 مايو و1 يونيو كانتا مشاركة الجتماعين للجنة الترشيحات والمكافآت

فريق اإلدارة التنفيذية بالشركة
يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ االستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجان الشركة 

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم وخبراتهم ووظائفهم:

م. سامي بن عبدالعزيز المخضوب - الرئيس التنفيذي )السابق( لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

المؤهالت:
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، 
دورة متقدمة في إدارة وتقييم االستثمارات من جامعة هارفارد في بوستن، ودورة في 

القيادة واإلدارة من جامعة رايس في هيوستن بأمريكا

خبـرات متنوعة في مجال التطوير وإدارة المشاريعالخبرات:

الوظائف 
السابقة:

نائب المحافظ للهيئة العامة لعقارات الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة مباركة القابضة، 
الرئيس التنفيذي لشركة اإلجابة القابضة، مستشار أول لشركة المناخة للتطوير الحضري، 
الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة مثمرة 
لالستثمار العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة معاد العالمية، رئيس المجموعة لقطاع الهندسة 

والمباني ببنك البالد، مدير قسم العقود ببنك البالد 
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م. السعيد أحمد البيلي - نائب الرئيس لتطوير المشاريع

بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة المنصورة - مصر عام 1989م، دورات وكورسات المؤهالت:
متقدمة في مجال الهندسة واإلدارة 

خبـرات متنوعة في الهندسة المعمارية والتطوير العقاري وإدارة المشاريعالخبرات:

الوظائف 
السابقة:

المدير اإلقليمي لشركة CIMS لالستشارات والتطوير العقاري/ مدير تطوير اول لشركة 
ليمتلس العالمية دبي/ مدير التطوير لشركة أكوان العقارية

مدير مشاريع بشركة دار الهندسة االستشارية/ كبير مهندسين بمصلحة مياه الرياض/ 
المدير الفني لشركة الدراسات الحضرية ومركز التصاميم

األستاذ محمد بن عبدالحميد المبارك - نائب الرئيس لالستثمار والرئيس التنفيذي المكلف

ماجستير المالية من جامعة كمبريدج بريطانيا، بكالوريوس العلوم المالية جامعة الملك المؤهالت:
فيصل 

خبـرات في مجال االستثمار واألنظمة الماليةالخبرات:

الوظائف 
السابقة:

رئيس قطاع االستثمار في شركة ماس القابضة بقطر، مدير المحافظ االستثمارية شركة 
الرياض المالية، مسؤول األدوات المالية لدى هيئة السوق المالية 

األستاذ محمد عبد المعيد - نائب الرئيس للشؤون المالية

ماجستير إدارة األعمال الجامعة العثمانية، محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين المؤهالت:
القانونين في الهند

خبـرات مالية ومحاسبيةالخبرات:

الوظائف 
السابقة:

المدير المالي لشركة إعمار الشرق األوسط، مراجع أول بشركة كراو ماك للمراجعة 
واالستشارات المالية دبي. مراجع أول إم إن ريدي للمراجعة واالستشارات المالية الهند
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ٌعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع 
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xxاألستاذ أمين بن محمد شاكر – رئيس المجلس

الدكتور أحمد بن حسن العرجاني – نائب الرئيس 

األستاذ صالح بن محمد بن الدن

المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن

الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي

الدكتور علي بن صديق الحكمي

األستاذ عبداهلل بن حسن قنزل

األستاذ زياد بن محمد التونسي

الدكتور وليد بن محمد العيسى

األستاذ وليد بن خالد فطاني

بدأت عضويته في الدورة الجديدة
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق
ال 

ال ينطبقينطبق

المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم بدأت عضويته 
في الدورة الجديدة

ال 
ينطبق

ال 
ينطبق
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ال 
ال ينطبقينطبق

المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة
انتهت عضويته مع الدورة السابقة

x
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المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان
انتهت عضويته مع الدورة السابقة

x
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق
ال 

ينطبق

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو األعمال أو العقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت 
فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:
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ال توجد معامالت مع أطراف ذات عالقة.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

أظهرت نتائج الفحص المستمر والتحقق السنوي أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها، 
وذلك من خالل عمليات المراجعة التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، ومراجعة السياسات واإلجراءات 
المالية واإلدارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، لضمان حماية أصول الشركة، مع الحاجة للتحديث 
المستمر لبعض أنظمة الشركة وسياساتها بما يتماشى مع التغييرات في األنظمة والتشريعات التي تصدر عن الجهات 
المشرعة المختصة. وتشرف لجنة المراجعة على الجهود التي تبذلها الشركة بصورة دورية ومنتظمة لتطوير األنظمة 
والسياسات من أجل تقييم كفاءة وفاعلية األنشطة الرقابية وإدارة المخاطر، بتوجيه من مجلس اإلدارة وجهود إدارة 

المراجعة الداخلية، كما يعمل مع الشركة عدد من االستشاريين لمراجعة وتحديث األنظمة بصورة مستمرة.

المحاسب القانوني
وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 2021/6/27م على تعيين مكتب برايس وترهاوس كوبرز 
من بين المرشحين للقيام بأعمال المراجعة كمراجع ألعمال الشركة لمدة عام واحد الفترة من الربع الثاني لعام 

2021م وحتى الربع األول لعام 2022م. 

- ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق 

خالل السنة المالية األخيرة.
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بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم الشركة وتغيرها خالل 2021م - علماً 
بأنه ال توجد أدوات دين للشركة أو شركاتها التابعة:

عدد األسهم في اسم العضو
بداية العام 2021م

عدد األسهم في 
نهاية العام

صافي 
التغير 

خالل العام
نسبة التغير

ملكية األقرباء 
من الدرجة 

األولى وتغيرها

3,546,744--26,171,034426,171,0344األستاذ أمين بن محمد شاكر – رئيس المجلس*

---00الدكتور أحمد بن حسن العرجاني – نائب الرئيس 

--00األستاذ صالح بن محمد بن الدن

52--4,0004,000 المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن**

---100100الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي

---00الدكتور علي بن صديق الحكمي

---1,1840األستاذ عبداهلل بن حسن قنزل

---100100األستاذ زياد بن محمد التونسي

---1,0001,000الدكتور وليد بن محمد العيسى

---10001000األستاذ وليد بن خالد فطاني

---700700المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم

---284284المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة

---700700المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان

* تملك زوجة األستاذ أمين بن محمد شاكر عدد )3,546,744( سهماً من أسهم الشركة. . 	
** تملك زوجة المهندس عمر بن عبد العزيز الزبن عدد )52( سهماً من أسهم الشركة.. 	
لم تقم الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها خالل العام لذلك لم يتم اإلشارة إلى عملية � 	

مصلحة أعضاء المجلس أو كبار التنفيذين فيما يتعلق بعملية توزيع األرباح..
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة 
أسباب الطلبتاريخ الطلبلسجل المساهمين

إجراءات الشركات2021/3/22م)1(
إجراءات الشركات2021/6/22م)2(
الجمعية العامة2021/6/27م)3(

تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 
لهذه الجمعيات

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً لمساهمي الشركة بتاريخ 27 يونيو 2021م حضره جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة 
الواردة أسماؤهم أعاله )ما عدا عضو المجلس المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان الذي اعتذر لظروف خاصة(.

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

تمت االستعانة بجهة خارجية متخصصة قامت بوضع المعايير والنماذج الخاصة بتقييم مجلس اإلدارة واللجان 
وتم عمل التقييم.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

التزاماً بأنظمة الحوكمة بالشركة يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بصفة مستمرة بحضور اجتماعات الجمعية العامة 
للمساهمين بهدف االستماع لمقترحات المساهمين وملحوظاتهم، مع توجيه المجلس اإلدارة التنفيذية بتلقي ما 
قد يرد للشركة من مقترحات وملحوظات للمساهمين من قبل اإلدارات المختصة بالشركة وحصرها لدى الرئيس 

التنفيذي ورفعها لمجلس اإلدارة لمناقشتها والقرار بخصوصها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من الئحة 
حوكمة الشركات

وفقاً للسياسة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة 
للمساهمين بموجب توصيات مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت والترشيحات، وبحيث يتم مراجعة السياسة من وقت 

آلخر. يبين الجدول التالي المكافآت المستحقة عن العام 2021م  
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أواًل: األعضاء المستقلين 
200,00045,0001,50024,500271,000د. جاسم الرميحي

200,00040,0001,50021,000262,500أ. زياد التونسي

200,00045,0001,5000246,500أ. عبداهلل قنزل

85,00020,0001,5009,000115,500م. إياد البنيان

115,00025,000015,000155,500م. نضال جمجوم

800,000175,0006,00069,5001,050,500المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين 
200,00035,0001,50033,000269,500أ. أمين شاكر

200,00045,0001,50039,000285,500د. أحمد العرجاني

200,00045,0001,50039,000285,500أ. صالح بن الدن

200,00045,0001,50024,000270,500م. أنيس مؤمنة

200,00045,0001,50039,000285,500د. علي الحكمي

200,00045,0001,50039,000285,500م. عمر الزبن

85,00020,00009,000114,000د. وليد العيسى

115,00020,00000135,000أ. وليد فطاني

1,400,000300,0009,000222,0001,931,000المجموع

ثالثاً: األعضاء التنفيذيين - ال يوجد بالمجلس أعضاء تنفيذيون



8889

تتمثل مكافآت المجلس في بدل حضور الجلسات بواقع )5,000( ريال للجلسة، وبدل سفر وانتقال )1,500( 
ريال للجلسة الواحدة للعضو من خارج مدينة مقر االجتماع، ومبلغ سنوي مقطوع )200( ألف ريال وفقاً لسياسة 

الشركة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. 

كما أن سياسة المكافآت تتضمن - في حالة تحقيق أرباح- منح األعضاء غير التنفيذيين نسبة معينة من � 	
األرباح بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تفرضها الجهات المختصة. وتتضمن السياسة مكافأة إضافية 

لألعضاء المستقلين تقرر سنوياً بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس.

تبرع سعادة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ أمين بن محمد شاكر بمبلغ )100,000( ريال من مكافآته السنوية � 	
كمساهمة مقدمة منه باسم الشركة للمشاركة في رعاية فعالية سباق الخيل بالمدينة المنورة تحت رعاية أمير 

المنطقة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل .

ب. مكافآت كبار التنفيذيين وفقًا لما يتضمنه الجدول التالي: وهي مكافآت مرتبطة بمعايير األداء والتوجهات 
العامة للشركة وأهدافها، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بتحديدها وربطها ضمن المخصصات 

والموازنات المعتمدة. مكافآت كبار التنفيذيين )4( من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مجموع مكافآت 
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التنفيذي 

والمدير المالي

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مة
خد

ة ال
هاي

ة ن
افأ

مك

دت
وج

إن 
س 

جل
لم

ن ا
ن ع

ذيي
في

لتن
أة ا

كاف
م

لي
لك

ع ا
مو

مج
ال

تب
روا

الت
بد

نية
عي

يا 
مزا

وع
جم

لم
ا

رية
 دو

آت
كاف

م

باح
أر

جل
األ

رة 
صي

ة ق
يزي

حف
ط ت

خط

جل
األ

لة 
طوي

ية 
فيز

تح
ط 

خط

حة
منو

لم
م ا

سه
األ

مة 
قي

وع
جم

لم
ا

4,
45

6,
85

2

2,
44

4,
98

3

6,
90

1,
83

5

000000

25
0,

00
0

1,
20

0,
00

0

8,
35

1,
83

5

ybabiker
Stamp

ybabiker
Stamp



9091

* تم اإلفصاح عن مكافآت وتويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة )ب( من المادة )60( من قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة حيث يبين الجدول أعاله إجمالي ما حصل عليه كبار التنفيذيين بالشركة 

وعددهم )4( من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

ج. مكافآت أعضاء اللجان وفقًا لما يتضمنه الجدول التالي

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت 
الثابتة ) عدا 
بدل حضور 
الجلسات(

بدل 
حضور 
جلسات 

بدل 
المجموعانتقال

أعضاء لجنة المراجعة 

50,00033,0004,50087,500الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي

100,00030,0004,500134,500األستاذ أحمد بن عبدالجواد رضا

100,00030,0001,500131,500األستاذ علي بن عاصم بركات

57,50021,000078,500األستاذ عماد بن عبدالملك الصحاف )عضو سابق(

42,50012,0004,50059,000األستاذ مدحت فريد توفيق )عضو جديد(

350,000126,00015,000491,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت 
الثابتة ) عدا 
بدل حضور 
الجلسات(

بدل 
حضور 
جلسات 

بدل 
المجموعانتقال

50,00021,000071,000األستاذ زياد بن محمد التونسي

50,00024,000074,000الدكتور علي بن صديق الحكمي

28,75015,000043,750المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان )عضو سابق(

28,75015,000043,750المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن )عضو سابق(

21,2509,000030,250األستاذ وليد بن خالد فطاني )عضو جديد(

21,2509,000030,250المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم )عضو جديد(

200,00093,0000293,000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

50,00033,000083,000األستاذ أمين بن محمد شاكر

50,00039,000089,000األستاذ صالح بن محمد بن الدن

50,00024,000074,000المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن

50,00039,000089,000الدكتور وليد بن محمد العيسى

50,00039,000089,000الدكتور أحمد بن حسن العرجاني

250,000174,0000424,000المجموع

بدل حضور اجتماع اللجان )3,000( ريال وبدل سفر وانتقال للعضو من خارج مدينة مقر االجتماع )1,500( ريال، 
مكافأة العضو الخارجي باللجنة )100( ألف ريال ومكافأة العضو من بين أعضاء مجلس اإلدارة )50( ألف ريال، 

وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا ألنظمة هيئة السوق المالية وما تم تطبيقه من 
أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خالل عام2021م

يود مجلس إدارة الشركة اإلشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير باإلفصاح عن المتطلبات التي تنطبق 
عليها وقامت بتطبيقها من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وانطالقاً من مبدأ االلتزام 
بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم االلتزام فيما يلي البنود التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق واإلقرارات المطلوبة 

وفقاً لقواعد الحوكمة في هذا الخصوص:

ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبَق وأسباب ذلك
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تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام 
الواردة أدناه:

المادة/ 
أسباب عدم التطبيق/ الموقف الحالي نص المادة/ الفقرة الفقرة

للتطبيق

 )70(
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمي 

)لجنة إدارة المخاطر( .... إلخ

قامت الشركة بتكليف استشاري لتطوير 
منظومة متكاملة لنظام وسجل المخاطر 

وتحديثه ومساعدة اإلدارة في عمليات إدارة 
المخاطر، ومشاركتها مع لجنة المراجعة 

والمجلس.

)85(

تحفيز العاملين: تضع الشركة برامج تطوير 
وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة 

تتضمن تشكيل لجان أو عقد ورش عمل 
متخصصة لالستماع آلراء العاملين ومناقشتهم 
في الموضوعات محل القرارات المهمة وعمل 

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو 
نصيب من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، 
وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على البرامج 
وإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

المادة مطبقة جزئياً، كما سيتم دراسة منح 
العاملين أسهم أو نصيب من األرباح مستقباًل. 

بخصوص لجان أو مؤسسات اجتماعية 
للموظفين فإن عدد موظفي الشركة غير كبير 

مما يسهل التواصل اجتماعياً بينهم وبشكل 
يومي مستمر. 

تشكيل لجنة حوكمة الشركات)95(
يتم تطبيق المهام من قبل إدارة مختصة 

بالشركة وتعود إلشراف لجنة الترشيحات 
والمكافآت. 

سياسة مسؤولية اجتماعية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات)95(

يتم تطبيق االختصاصات الموكلة للجنة من 
قبل إدارة مختصة بالشركة، وسينظر المجلس 

في أهمية تكوين هذه اللجنة متى ما رأى 
الحاجة ماسة لذلك. 

إقرارات الشركة:
تقر الشركة بالتالي:	. 

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.� 	
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.� 	
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.� 	
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إقرارات وإيضاحات أخرى:	. 
ال توجد قروض من أي نوع على الشركة أو على شركاتها التابعة عن العام 2021م، علماً بأن التسهيالت البنكية � 	

المقدمة من قبل صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض التي استكملت الشركة المستندات المرتبطة بها 
يبدأ السحب منها في العام 2022م.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، كما لم تتم التوصية من قبل � 	
مجلس اإلدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

ال توجد عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة رقابية أخرى.� 	

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق � 	

اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال يوجد بالشركة أسهم خزينة خالل العام 2021م كما ال توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة � 	
موظفي الشركة.

ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي � 	
مكافآت عدا ما تبرع به رئيس المجلس األستاذ أمين شاكر للمشاركة في بعض البرامج االجتماعية باسم الشركة.

ال توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق � 	
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 2021م أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم � 	
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شركة مدينة
المعرفة االقتصادية 

)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في
.3 ديسمبر ..0.

وتقرير المراجع المستقل

في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة غير ما تم ذكره من أسهم أعاله.

شكر وتقدير
يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االقتصادية أن يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهم 
اهلل - خالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود لرفعة وطننا الحبيب كما ويتقدم المجلس بشكره وتقديره 
لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص والمدن االقتصادية 
وبخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة 
ونائبه صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد الفيصل على دعمهم للشركة ورعايتهم فعاليتها خالل العام 
2021م. وبالشكر والتقدير لمساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم، داعين اهلل عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم 

بتطور وازدهار الشركة. 

 

واهلل ولي التوفيق،،، 

مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة االقتصادية
2022م
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