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إشعار هام

تحتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات تف�سيلية وافية عن ال�سركة والأ�سهم المطروحة. و�سوف يعامل الم�ستثمرون عند التقدم بطلب 
لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على المعلومات الواردة في هذه الن�سرة والتي يمكن الح�سول على ن�سخ منها 
اأو موقع الهيئة وعنوانه   )www.madinahkec.com( اأو من خالل زيارة موقع ال�سركة على النترنت وعنوانه من الجهات الم�ستلمة 

 .)www.cma.org.sa(

وقد عينت ال�سركة كاًل من �سركة الأهلي المالية )“الأهلي المالية”( و�سويكورب )“�سويكورب”( كم�ست�سارين ماليين لالكتتاب. كما عينت 
ال�سركة الأهلي المالية مديرًا لالكتتاب و�سويكورب مديرًا م�ساركًا لالكتتاب. 

لقد تم تعيين دار المراجعة ال�سرعية -وهي جهة م�ستقلة ومتخ�س�سة في عمليات الرقابة والمراجعة ال�سرعية- للقيام بتقييم ال�سركة وفق 
ال�سوابط والمعايير التي اعتمدتها الهيئة ال�سرعية للدار بخ�سو�س ال�ستثمار في ال�سركات، وقد ت�سمنت عملية التقييم فح�س طبيعة ن�ساط 

ال�سركة وت�سرفاتها المالية المختلفة، وقد اأفادت دار المراجعة ال�سرعية باأن ال�سركة متوافقة مع تلك ال�سوابط والمعايير ال�سرعية.

تحتوي هذه الن�سرة على تفا�سيل تم تقديمها ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية 
الم�سار لها بـ “الهيئة”. ويتحمل اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة المذكورة اأ�سماوؤهم في ال�سفحة “ج”  من هذه الن�سرة، مجتمعين ومنفردين، 
الدرا�سات  جميع  اإجراء  وبعد  واعتقادهم،  علمهم  ح�سب  ويوؤكدون  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  في  الواردة  المعلومات  دقة  عن  الم�سوؤولية  كامل 
المعقولة، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى يمكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها في هذه الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة 
ول ال�سوق المالية اأدنى م�سوؤولية عن محتويات هذه الن�سرة ول تقدم اأي منهما اأية تاأكيدات ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها وتخلي نف�سها �سراحة 

من اأية م�سوؤولية مهما كانت عن اأية خ�سارة تنتج عن العتماد على هذه الن�سرة اأو على اأي جزء منها. 

ومع اأن ال�سركة اأجرت جميع التحريات المعقولة للتاأكد من �سحة المعلومات الواردة في هذه الن�سرة في تاريخ اإ�سدارها، فاإن جزءًا كبيرًا 
من المعلومات الواردة في هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاع مقتب�س من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو لدى م�ست�ساريها 
الماليين اأو غيرهم من الم�ست�سارين اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيًا من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعد غير دقيقة في جوهرها، اإل 
اأنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل ال�سركة اأو اأي من الم�ست�سارين، ول تقدم ال�سركة اأي تاأكيد ب�ساأن مدى دقتها 

اأو اكتمالها. 

اإن المعلومات التي تت�سمنها هذه الن�سرة في تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيير، وعلى وجه الخ�سو�س، يمكن اأن يتاأثر الو�سع المالي لل�سركة 
العوامل  من  غيرها  اأو  وال�سرائب  الفائدة  واأ�سعار  الت�سخم  بعوامل  المتعلقة  الم�ستقبلية  للتطورات  نتيجة  �سلبية  ب�سورة  الأ�سهم  وقيمة 
القت�سادية وال�سيا�سية وغير ذلك بما فيها تلك العوامل المو�سحة في هذه الن�سرة تحت عنوان “عوامل المخاطرة” والتي قد توؤثر �سلبًا 
على ال�سركة اأو اأٍي من ا�ستثماراتها والتي قد تكون خارج نطاق �سيطرة ال�سركة. ول يجوز اعتبار تقديم ن�سرة الإ�سدار هذه اأو اأي ات�سالت 
�سفهية اأو خطية تتعلق بهذا الكتتاب على اأنه وعد اأو اإفادة بالن�سبة لالأرباح اأو للنتائج اأو الأحداث الم�ستقبلية ول ينبغي تف�سيره اأو العتماد 

عليه على اأنه كذلك.

كذلك ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه بمثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو الم�ساهمين الموؤ�س�سين اأو اأٍي من م�ست�ساريهم للم�ساركة في هذا 
الكتتاب. واإ�سافة اإلى ذلك، فاإن المعلومات الواردة في هذه الن�سرة هي معلومات ذات طبيعة عامة اأعدت  دون الأخذ في الح�سبان الأهداف 
ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع المالي اأو الحتياجات ال�ستثمارية الخا�سة لأي من الم�ستثمرين المحتملين. ويتعين على كل م�ستلم لن�سرة 
الإ�سدار، قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، اأن يح�سل على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتتاب في الأ�سهم المطروحة واأن يدر�س ويقرر 

مدى مالئمة المعلومات الواردة في هذه الن�سرة لأهدافه المالية واأو�ساعه واحتياجاته الخا�سة. 

ر من زوج غير �سعودي  اإن هذا الطرح مق�سور على الأفراد ال�سعوديين بما في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لديها اأطفال ق�سّ
حيث يمكنها الكتتاب باأ�سمائهم لح�سابها ب�سرط اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر اأو و�سعها كمطلقة اأو اأرملة، ح�سب الحالة، ول 
اأي بلد اآخر  اأو في  اآخر  يجوز لأي �سخ�س الكتتاب با�سم مطلقته. ويحظر تمامًا توزيع هذه الن�سرة وبيع الأ�سهم المطروحة لأي �سخ�س 
غير المملكة العربية ال�سعودية. وتطلب ال�سركة والم�ساهمون الموؤ�س�سون والم�ست�سارون الماليون من م�ستلمي هذه الن�سرة التعرف على هذه 

القيود النظامية ومراعاة التقيد بها. 
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معلومات عن السوق 

تم الح�سول على المعلومات الواردة في هذه الن�سرة والمتعلقة بقطاع العقارات وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاعات ال�سوق التي تعمل فيها ال�سركة من جونز لنج 
ل�سال )م�ست�سار ال�سوق(، وهي �سركة ا�ست�سارات عقارية م�ستقلة تعمل في مجال تقديم درا�سات ال�سوق والقطاعات. وهي اأي�سا �سركة خدمات مالية ومهنية تتخ�س�س في 
الخدمات العقارية واإدارة ال�ستثمارات ومدرجة في بور�سة نيويورك لالأوراق المالية ويعمل بها اأكثر من 30.000 موظف يتواجدون في 700 مدينة في 60 بلدًا ويعملون في 
م�ساريع عقارية كبرى في اأنحاء مختلفة من العالم. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار ال�سوق ل يملك ل هو ول اأٍي من تابعيه اأو م�ساهميه اأو اأع�ساء مجل�س اإدارته اأو اأي من 
اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع كان في ال�سركة. وقد اأعطى م�ست�سار ال�سوق موافقته الخطية على ا�ستخدام بيانات واأبحاث ال�سوق بال�سكل وال�سيغة الواردتين 

في هذه الن�سرة ولم ي�سحب هذه الموافقة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

تم اإعداد التوقعات الواردة في هذه الن�سرة على اأ�سا�س افترا�سات معينة. وقد تختلف الظروف الت�سغيلية الم�ستقبلية عن الفترا�سات الم�ستخدمة وبالتالي لي�س هناك اأية 
تاأكيدات اأو �سمانات تتعلق بدقة اأٍي من هذه التوقعات اأو اكتمالها. 

وهناك اإفادات معينة في هذه الن�سرة تمثل »اإفادات م�ستقبلية« وي�ستدل عليها ب�سكل عام من خالل ما ي�ستخدم فيها من كلمات تدل على الم�ستقبل مثل »يخطط«، »يعتزم«، 
»ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من الممكن«، »�سوف«، »ينبغي«، »من المتوقع«، »قد«، »يرى«، اأو �سيغ النفي لهذه المفردات اأو غيرها من المفردات الم�سابهة اأو المقاربة 
لها. وتعك�س هذه الإفادات الم�ستقبلية وجهات النظر الحالية لل�سركة فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء الم�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي 
توؤدي اإلى اختالف نتائج ال�سركة الفعلية واأدائها واإنجازاتها في الم�ستقبل ب�سورة كبيرة عن اأية نتائج م�ستقبلية اأو اأداء اأو اإنجازات متوقعة �سراحة اأو �سمنًا بح�سب هذه 
الإفادات الم�ستقبلية. وقد تم ا�ستعرا�س بع�س المخاطر والعوامل التي يحتمل اأن يكون لها مثل ذلك الأثر ب�سكل اأكثر تف�سياًل في اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )ف�سال 
راجع ق�سم »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق اأٍي من هذه المخاطر اأو الأمور الحتمالية اأو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة اأي من الفترا�سات التي تم العتماد عليها، فاإن 

النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك المو�سحة في هذه الن�سرة. 

وفقًا لمتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يتعين على ال�سركة اأن تقدم ن�سرة اإ�سدار تكميلية للهيئة اإذا علمت ال�سركة في اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة من قبل الهيئة 
وقبل اإدراج اأ�سهم ال�سركة في القائمة الر�سمية باأي مما يلي )اأ( وجود تغيير جوهري في اأمور اأ�سا�سية تحتوي عليها هذه الن�سرة اأو اأي وثيقة مطلوبة بموجب قواعد الت�سجيل 
والإدراج، اأو )ب( ظهور اأمور مهمة اأخرى كان من المفرو�س ت�سمينها في هذه الن�سرة. وفيما عدا هاتين الحالتين، فاإن ال�سركة ل تعتزم تحديث اأو تعديل اأي من المعلومات 
المتعلقة بالقطاع اأو ال�سوق اأو الإفادات الم�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة �سواًء نتيجة لمعلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر 
واأمور احتمالية وافترا�سات اأخرى، فاإن الأحداث المتوقعة والظروف الم�ستقبلية الم�سار اإليها في هذه الن�سرة قد ل تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة، اأو قد ل تحدث 

مطلقًا. وعليه، يجب على الم�ستثمرين المحتملين درا�سة جميع الإفادات الم�ستقبلية في �سوء هذه التف�سيرات وعدم العتماد عليها ب�سكل اأ�سا�سي. 
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون
العمرالمن�سبالجن�سيةاال�سم

53  رئي�س مجل�س الإدارة، ع�سو غير م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديالدكتور �سامي مح�سن باروم
53نائب رئي�س مجل�س الإدارة، ع�سو غير م�ستقل وغير تنفيذي�سعودي�سالح محمد بن لدن 

57ع�سو غير م�ستقل وغير تنفيذي�سعودي�سمو الأمير خالد بن عبد اهلل بن عبدالعزيز 
71ع�سو م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديمعالي ال�ستاذ اإبراهيم عبد الرحمن الطا�سان 

53ع�سو م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديمعالي الدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمين 
58ع�سو م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديمعالي المهند�س عبد العزيز عبد الرحمن الح�سين 

49ع�سو م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديالدكتور ماجد بن عبداهلل الق�سبي
53  ع�سو م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديعادل بن عبدالمح�سن المنديل

42  ع�سو غير م�ستقل وغير تنفيذي�سعوديعادل بن محمد الزيد
52 ع�سو غير م�ستقل وتنفيذي )الع�سو المنتدب المقترح(يمنيطاهر محمد باوزير

لم يعين بعد

الم�سدر: ال�سركة

المساهمون

القيمة اال�سمية ن�سبة الح�سة )٪(عدد االأ�سهم
)ريال �سعودي(

29.471.000.000.000٪100.000.000موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه للإ�سكان التنموي 
24.46830.000.000٪83.000.000�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية

6.40217.200.000٪21.720.000مجموعة �سافول
4.00135.750.000٪13.575.000�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية 

3.20108.600.000٪10.860.000�سركة طيبة القاب�سة
1.6054.300.000٪5.430.000ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري

0.8027.150.000٪2.715.000�سركة اإيبل المتطورة للعقار
30.061.020.000.000٪102.000.000الجمهور

100.003.393.000.000٪339.300.000المجموع 

الم�سدر: ال�سركة

سكرتير مجلس اإلدارةالممثل المفوض عنوان الشركة
�سركة مدينة المعرفة القت�سادية 

مركز �سلمة بناية 5، الدور الثاني 
طريق الأمير �سلطان 

جدة 21442
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 5577 616 )2( 966+
فاك�س: 5588 616 )2( 966+

www.madinahkec.com

محمود عبدالغفار طاهر محمد باوزير 
�سركة مدينة المعرفة القت�سادية 

مركز �سلمة بناية 5 – الدور الثاني
طريق الأمير �سلطان ، جدة 21442

المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 5577 616 )2( 966+
فاك�س: 5588 616 )2( 966+

www.madinahkec.com

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية

 

ج



مسجل األسهم
تداول 

اأبراج التعاونية 
700 طريق الملك فهد 

�س.ب 60612، الريا�س 11555
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 1200 218 )1( 966+
فاك�س: 1260 218 )1( 966+

webinfo@tadawul.com.sa :البريد اللكتروني
www.tadawul.com.sa :الموقع الإلكتروني

المستشارون

الم�ست�سارون الماليون ومتعهدو تغطية االكتتاب

الأهلي المالية
مبنى المعذر، برج “ب”، الدور 4 

�سارع المعذر 
�س ب 22216

الريا�س 11495
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف:966-2-690-7777+
فاك�س: 966-2-606-2693+ 

 www.ncbc.com :الموقع الإلكتروني

�سويكورب
برج المملكة، الدور 49

طريق الملك فهد 
�س ب 2076

الريا�س 11451
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 0737 211 1 966+
فاك�س: 0733 211 1 966+

 www.swicorp.com :الموقع الإلكتروني

مدير االكتتاب ومدير االكتتاب المشارك 

مدير االكتتاب الم�ساركمدير االكتتاب

الأهلي المالية
مبنى المعذر، برج “ب”، الدور 4 

�سارع المعذر
�س ب 22216

الريا�س 11495
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2-690-7777- 966+
فاك�س: 2-606-2693- 966+

 www.ncbc.com :الموقع الإلكتروني

�سويكورب
برج المملكة، الدور 49

طريق الملك فهد 
�س ب 2076

الريا�س 11451
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 0737 211 1 966+
فاك�س: 0733 211 1 966+

www.swicorp.com :الموقع الإلكتروني
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المستشار القانوني لالكتتاب 
الم�شت�شارون القانونيون 

تركي اأ. ال�شبيكي بالتعاون مع بيكر اأند ماكينزي ليمتد 
�ض ب 4288 , الريا�ض 11491 

المملكة العربية ال�شعودية 
هاتف: 5561 291 )1( 966+ 
فاك�ض: 5571 291 )1( 966+

 legaladvisors@bakernet.com :البريد الإلكتروني
 www.bakernet.com :الموقع الإلكتروني

مستشار دراسة السوق
جونز لنج ل�شال 

ميدان برج دبي التجاري , المبنى )1( المكتب 403
طريق ال�شيخ زايد

�ض. ب 75054, دبي 
الإمارات العربية المتحدة 

هاتف: 6999 426 )4( 971+
فاك�ض: 3260 365 )4( 971+

المحاسب القانوني لالكتتاب 
كي بي اإم جي الفوزان وال�شدحان 

الديني بالزا طريق المدينة 
�ض ب 55078 , جدة 21534

المملكة العربية ال�شعودية 
هاتف: 1616 658 )2( 966+

فاك�ض: 0597 605 )2( 966+ 
 www.kpmg.com.sa :الموقع الإلكتروني

مستشار اإلعالم والعالقات العامة 
اإمباكت بي بي دي اأو

برج علي ر�شا, طريق المدينة
�ض ب 7242 , جدة 21462
المملكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 5566 651 )2( 971+ تحويلة 228 
فاك�ض: 6602 651 )2( 971+ 

www.impactbbdo.com :الموقع الإلكتروني

المستشار الشرعي 
دار المراجعة ال�شرعية
�ض ب 21051, المنامة

مملكة البحرين
هاتف: 5898 721 )1( 973+
فاك�ض: 5919 721 )1( 973+

www.shariyah.com :الموقع الإلكتروني

تنويه: في تاريخ هذه الن�شرة, اأعطى جميع الم�شت�شارين المذكورين اأعاله موافقتهم الخطية على ذكر اأ�شمائهم ون�شر تقاريرهم واآرائهم العامة في هذه الن�شرة ولم ي�شحب 
اأي منهم موافقته تلك. وف�شاًل عن ذلك, فاإن اأيًا من هوؤلء الم�شت�شارين اأو موظفيهم وتابعيهم واأقربائهم ل يملك اأي ح�شة اأو م�شلحة من اأي نوع كان في ال�شركة. 
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الجهات المستلمة

البنك الأهلي التجاري 
�س. ب 3555، جدة 21481

المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 3333 649 )2( 966+
فاك�س: 7426 643 )2( 966+

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�س. ب 56006، الريا�س 11554

المملكة العربية ال�سعودية  
هاتف: 2222 404 )1( 966+ 
فاك�س: 2311 404 )1( 966+

م�سرف الراجحي 
�س ب 28، الريا�س 11411
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف:9922 462  )1( 966+ 
فاك�س: 4311 462 )1( 966+

البنك العربي الوطني
�س. ب 9802، الريا�س 11423

المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف:9000 402 )1( 966+ 
فاك�س: 7747 402 )1( 966+

بنك البالد 
�س ب 140، الريا�س 11411

المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 8888 479 )1( 966+
فاك�س: 8898 479 )1( 966+

بنك الجزيرة 
�س. ب 6277، جدة 21442

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8070 651 )2( 966+ 
فاك�س: 2478 653 )2( 966+

بنك الريا�س 
�س. ب 22622، الريا�س 11416

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف:  3030 401 )1( 966+
فاك�س:2707 401 )1( 966+

مجموعة �سامبا المالية 
�س. ب 833، الريا�س 11421

المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 4770 477 )1( 966+
فاك�س: 9402 479 )1( 966+

�ساب
�س. ب 9084، الريا�س 11413

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 0677 405 )1( 966+
فاك�س: 0660 405 )1( 966+

البنك ال�سعودي الهولندي
�س. ب 1467، الريا�س 11431

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 0288 401 )1( 966+
فاك�س: 1104 403 )1( 966+

البنك ال�سعودي لال�ستثمار 
�س. ب 3533، الريا�س 11481

المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 6000 478 )1( 966+
فاك�س: 6781 477 )1( 966+
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ملخص االكتتاب 

مدينة المعرفة القت�سادية )ي�سار اإليها فيما بعد بـ »ال�سركة« اأو »مدينة المعرفة القت�سادية«( هي �سركة ال�سركة 
م�ساهمة )تحت التاأ�سي�س( وفقًا لقرار معالي وزير التجارة وال�سناعة رقم 29/122 وتاريخ 1430/4/19هـ 

)الموافق لـ 2009/4/15م.(
وافق معالي وزير التجارة وال�سناعة على الترخي�س بتاأ�سي�س مدينة المعرفة القت�سادية ك�سركة م�ساهمة تاأ�سي�س ال�سركة

لـ 2009/4/15م( و�سيتم النتهاء من عملية  عامة بقراره رقم 29/122 وتاريخ 1430/4/19هـ )الموافق 
التجارة  وزير  قرار معالي  ون�سر  النظامية  المتطلبات  وا�ستيفاء جميع  الكتتاب  اإنجاز  بعد  ال�سركة  تاأ�سي�س 

وال�سناعة بالإعالن عن تاأ�سي�س ال�سركة. 
القت�سادية اأن�سطة ال�سركة  المعرفة  اإدارة تطوير م�سروع مدينة  لغر�س  القت�سادية  المعرفة  �سركة مدينة  تاأ�سي�س  يجري 

بالمدينة المنورة و�ستكون م�سوؤولة عن و�سع المخطط العام للم�سروع وتطوير البنية التحتية الأ�سا�سية وبع�س 
اأجزاء الم�سروع. و�ستعمل ال�سركة لأن ت�سبح �سركة رائدة في تطوير الم�ساريع على م�ستوى المملكة العربية 
تقديم  اإلى  بالإ�سافة  والمتنوعة  الجودة  العالية  العقارية  الم�ساريع  من  محفظة  في  ت�ستثمر  واأن  ال�سعودية 

الخدمات الم�ساندة للعقارات.
3.393.000.000 )ثالثة مليارات وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعوديراأ�س مال ال�سركة

339.300.000 )ثالثمائة وت�سعة وثالثون مليون وثالثمائة األف( �سهمعدد االأ�سهم الم�سدرة 
الن�سبةعدد االأ�سهم الم�ساهمون هيكل الملكية

29.47٪100.000.000موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي 
24.46٪83.000.000�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية

6.40٪21.720.000مجموعة �سافول
4.00٪13.575.000�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية 

3.20٪10.860.000�سركة طيبة القاب�سة
1.60٪5.430.000ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري

0.80٪2.715.000�سركة اإيبال المتطورة للعقار
30.06٪102.000.000الجمهور

100.00٪339.300.000المجموع 

العام )»الكتتاب«( طرح عدد 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم عادي الطرح يمثل هذا الطرح الأولي 
)»الأ�سهم المطروحة«( تمثل 30.06٪ من راأ�س مال ال�سركة ب�سعر 10 )ع�سرة( ريالت �سعودية لل�سهم، وهو 
ر  مق�سور على الأفراد ال�سعوديين بما في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لديها اأطفال ق�سّ
من زوج غير �سعودي حيث يمكنها الكتتاب باأ�سمائهم لح�سابها، ب�سرط اأن تقدم ما يثبت اأمومتها اأو و�سعها 

كمطلقة اأو اأرملة، ح�سب الحالة. ولكن ل يجوز لأي �سخ�س اأن يكتتب با�سم مطلقته. 
102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهمعدد االأ�سهم المطروحة

تمثل الأ�سهم المطروحة 30.06٪ من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة )الم�سدرة بعد انتهاء الكتتاب(.ن�سبة االأ�سهم المطروحة من اأ�سهم راأ�س المال
10 )ع�سرة( ريالت �سعودية لكل �سهم�سعر االكتتاب

10 )ع�سرة( ريالت �سعوديةالقيمة اال�سمية لل�سهم الواحد
1.020.000.000 )مليار وع�سرين مليون( ريال �سعوديالقيمة االإجمالية للأ�سهم المطروحة

اإجمالي عدد االأ�سهم المطروحة المتعهد 
بتغطيتها

102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم

50 )خم�سون( �سهمالحد االأدنى للكتتاب للمكتتب الواحد
500 )خم�سمائة( ريال �سعودي قيمة الحد االأدنى للكتتاب للمكتتب الواحد

500،000 )خم�سمائة األف( �سهمالحد االأعلى للكتتاب للمكتتب الواحد
5،000،000 )خم�سة ماليين( ريال �سعوديقيمة الحد االأعلى للكتتاب للمكتتب الواحد
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و�سيتم تخ�سي�س االأ�سهم  م(.  لـ 2010/6/6  )الموافق  اأق�ساه 1431/6/23هـ  موعد  في  الأ�سهم  تخ�سي�س  ينتهي  اأن  يتوقع 
)اإن  الباقية  المطروحة  الأ�سهم  و�ستخ�س�س  مكتتب  لكل  �سهمًا  )خم�سين(   50 عن  يقل  ل  ما  تخ�سي�س 
عدد  اإجمالي  اإلى  الكتتاب  مكتتب  كل  طلب  التي  الأ�سهم  عدد  ن�سبة  على  بناًء  ن�سبي  اأ�سا�س  على  وجدت( 
الأ�سهم المطلوب الكتتاب بها. لكن ال�سركة ل ت�سمن الحد الأدنى للتخ�سي�س البالغ 50 )خم�سون( �سهمًا 
اإذا تجاوز عدد المكتتبين2.040.000 )مليونين واأربعين األف( مكتتب. وفي تلك الحالة، �سيتم تخ�سي�س 
 – الكتتاب«  وتعليمات  »�سروط  ق�سم  راجع  )ف�سال  المكتتبين.  جميع  بين  بالت�ساوي  المطروحة  الأ�سهم 

»�سيا�سة التخ�سي�س ورد فائ�س الكتتاب«(.
996.179.000 ا�ستخدام �سافي متح�سلت االكتتاب  بحوالي   والمقدرة  الكتتاب(  م�ساريف  خ�سم  )بعد  الكتتاب  متح�سالت  �سافي  تدفع 

ب�سكل  ل�ستخدامها  ال�سركة  اإلى  �سعودي  ريال  األف(  و�سبعون  وت�سعة  ومائة  مليون  وت�سعون  و�ستة  )ت�سعمائة 
الم�ساهمون  ي�ستلم  ولن  الت�سغيل.  ماقبل  م�ساريف  وتغطية  عقاراتها  تطوير  عمليات  تمويل  في  اأ�سا�سي 
الموؤ�س�سون اأي مبلغ من متح�سالت الكتتاب با�ستثناء ما يتم تعوي�سهم عنه من م�ساريف ما قبل الت�سغيل 

التي تكبدوها والتي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة التاأ�سي�سية. 
العام االأرباح الموزعة على االأ�سهم  الكتتاب  فترة  بدء  تاريخ  من  ال�سركة  تعلنها  اأرباح  اأية  من  ن�سيبها  المطروحة  الأ�سهم  �ست�ستحق 

ولل�سنوات المالية التي تليها )ف�سال راجع ق�سم »�سيا�سة توزيع الأرباح«(.
لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ول يتمتع اأي م�ساهم بحقوق ت�سويت تف�سيلية، ويعطي كل �سهم حامله حقوق الت�سويت 

العامة  الجمعية  اجتماعات  ح�سور  الأقل  على  �سهمًا   20 يملك  م�ساهم  لكل  ويحق  واحد،  �سوت  في  الحق 
والت�سويت فيها. )ف�سال راجع ق�سم »حقوق الت�سويت«(.

ل يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين تداول اأي من اأ�سهمهم خالل 5 )خم�سة( �سنوات من تاريخ بدء تداول الأ�سهم القيود المفرو�سة على تداول االأ�سهم 
المطروحة في ال�سوق المالية )»فترة الحظر«(. وبعد انتهاء فترة الحظر هذه يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين 

تداول اأ�سهمهم ولكن بموافقة م�سبقة من الهيئة. 
لم ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�سركة قبل هذا الكتتاب ل في المملكة العربية ال�سعودية ول في اأي مكان اآخر. اإدراج االأ�سهم وتداولها

اأن يبداأ  اأ�سهمها في القائمة الر�سمية. ومن المتوقع  وقد تقدمت ال�سركة بطلب لدى الهيئة بغر�س ت�سجيل 
التداول في اأ�سهم ال�سركة في ال�سوق المالية في وقت قريب بعد اإنجاز عملية التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم 
وا�ستكمال الإجراءات الر�سمية الالزمة بما في ذلك عقد الجمعية العامة التاأ�سي�سية و�سدور ون�سر القرار 
التجاري )ف�سال  �سجلها  و�سدور  الأ�سا�سي  ونظامها  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  ون�سر  ال�سركة  بتاأ�سي�س  الوزاري 

راجع ق�سم »تواريخ مهمة للم�ستثمرين«(.
هناك عدد من المخاطر المتعلقة بال�ستثمار في هذا الكتتاب وهي م�سنفة على النحو التالي: )اأ( مخاطر عوامل المخاطرة 

تم  وقد  العادية.  بالأ�سهم  متعلقة  مخاطر  )ج(  و  بال�سوق،  متعلقة  مخاطر  )ب(  ال�سركة،  بعمليات  متعلقة 
قرار  اتخاذ  قبل  بعناية  درا�ستها  يجب  والتي  الن�سرة  هذه  من  المخاطرة«  »عوامل  ق�سم  في  ا�ستعرا�سها 

بال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة. 
�سوف تتحمل ال�سركة جميع الم�ساريف والتكاليف المرتبطة بالكتتاب والتي تقدر بـ 23.821.000 )ثالثة التكاليف 

الم�ست�سارين  اأتعاب  المبلغ  هذا  وي�سمل  �سعودي.  ريال  األف(  وع�سرين  وواحد  وثمانمائة  مليون  وع�سرين 
الماليين والم�ست�سار القانوني لالكتتاب ومحا�سب الكتتاب، بالإ�سافة اإلى اأتعاب الجهات الم�ستلمة ور�سوم 

متعهد تغطية الكتتاب وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغيرها من الم�ساريف ذات ال�سلة. 
يقت�سر الكتتاب في الأ�سهم المطروحة على الأفراد ال�سعوديين. ويمكن للمراأة ال�سعودية الأرملة اأو المطلقة كيفية التقدم بطلب االكتتاب

ر من زوج غير �سعودي الكتتاب باأ�سمائهم في الأ�سهم المطروحة لح�سابها ب�سرط اأن  التي لها اأطفال ق�سّ
تقدم ما يثبت اأمومتها اأو و�سعها كمطلقة اأو اأرملة، ح�سب الحالة. و�سوف تتوفر نماذج طلبات الكتتاب خالل 
فترة الكتتاب في فروع الجهات الم�ستلمة ومواقعها على الإنترنت )ف�سال راجع ق�سم »كيفية التقديم بطلب 

الكتتاب«(.
لإغالق فترة االكتتاب يوم  اآخر  �ساملة  اأيام   7 لفترة  وي�ستمر  2010/5/24م  الموافق  1431/6/10هـ  في  الكتتاب  يبداأ 

الكتتاب وهو 1431/6/16 هـ الموافق 2010/5/30م.
اأو اأموال فائ�س االكتتاب و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد اأموال فائ�س الكتتاب اإلى المكتتبين كاملة دون اأية ر�سوم 

عمولت اأو ا�ستقطاعات من قبل الجهات الم�ستلمة في موعد اأق�ساه 1431/6/23 هـ )الموافق 2010/6/6م(. 
)راجع ق�سم »�سروط وتعليمات الكتتاب - التخ�سي�س ورد فائ�س الكتتاب«.

 

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية ح



تواريخ مهمة للمكتتبين 

التاريخالحدث
يوم فترة الكتتاب  اآخر  �ساملة  اأيام   7 لفترة  وي�ستمر  2010/5/24م  الموافق  1431/6/10هـ  في  الكتتاب  يبداأ 

لإغالق الكتتاب وهو 1431/6/16 هـ الموافق 2010/5/30م. 
1431/6/10هـ )الموافق 2010/5/24م(بداية فترة الكتتاب 

1431/6/16 هـ )الموافق 2010/5/30م(اآخر موعد لتقديم طلبات الكتتاب وت�سديد قيمة الكتتاب
يتوقع تخ�سي�س اأ�سهم الطرح في موعد اأق�ساه 1431/6/23 هـ )الموافق 2010/6/6م( تاريخ التخ�سي�س 

تعاد اأموال فائ�س الكتتاب، اإن وجدت، اإلى المكتتبين كاملة دون اأية ر�سوم اأو عمولت اأو ا�ستقطاعات رد اأموال فائ�س الكتتاب 
من قبل الجهات الم�ستلمة، و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب في موعد 
 - الكتتاب  وتعليمات  »�سروط  ق�سم  )راجع  2010/6/6م(.  )الموافق  1431/6/23هـ  اأق�ساه 

التخ�سي�س ورد فائ�س الكتتاب«(.
بعد ا�ستكمال الإجراءات ذات ال�سلة، و�سيتم الإعالن عن بدء التداول في الأ�سهم عبر موقع تداول تاريخ بدء تداول الأ�سهم المطروحة 

www.tadawul.com.sa وفي ال�سحف المحلية. 

مالحظة: الجدول الزمني والتواريخ الواردة فيه هي تقريبية فقط. و�سيتم الإعالن عن التواريخ الفعلية في ال�سحف المحلية في المملكة العربية ال�سعودية وفي موقعي 
الهيئة وتداول على الإنترنت.
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب

ر من زوج غير �سعودي الكتتاب  اإن هذا الكتتاب في الأ�سهم المطروحة موجه فقط لالأفراد ال�سعوديين. ويمكن للمراأة ال�سعودية الأرملة اأو المطلقة التي لها اأطفال ق�سٌ
باأ�سمائهم في الأ�سهم المطروحة لح�سابها ب�سرط اأن تقدم ما يثبت اأمومتها واأنها مطلقة اأو اأرملة، ح�سب الحالة. ول يجوز لأي �سخ�س الكتتاب با�سم مطلقته. 

و�سوف تتوفر نماذج طلب الكتتاب خالل فترة الكتتاب في فروع الجهات الم�ستلمة ومواقعها على الإنترنت. ويمكن الكتتاب اأي�سا عن طريق الإنترنت والهاتف الم�سرفي 
اأو اأجهزة ال�سراف الآلي التابعة للبنوك الم�ستلمة التي توفر جميع هذه الخدمات اأو بع�سها للمكتتبين الذين �سبق اأن ا�ستركوا في اإحدى عمليات الكتتاب التي جرت موؤخرًا 

�سريطة اأن:

يكون لطالب الكتتاب ح�ساب لدى الجهة الم�ستلمة الذي يقدم هذه الخدمات. ��

ل تكون قد طراأت اأية تغييرات على المعلومات اأو البيانات الخا�سة بالمكتتب منذ اكتتابه في اكتتاب عام جرى حديثًا. ��

يجب تعبئة نموذج طلب الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في ق�سم “�سروط وتعليمات الكتتاب” من هذه الن�سرة. وعلى كل مكتتب اأن يوافق على كل الأق�سام ذات ال�سلة 
في نموذج طلب الكتتاب. وتحتفظ ال�سركة بالحق في رف�س اأي طلب اكتتاب، كليًا اأو جزئيًا، في حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �سروط وتعليمات الكتتاب. ول ُي�سمح بتعديل 
طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد تقديمه اإلى اأي من الجهات الم�ستلمة. ويمثل طلب الكتتاب، حال تقديمه، اتفاقًا ملزمًا بين المكتتب وال�سركة )ف�سال راجع ق�سم “�سروط 

وتعليمات الكتتاب”(. 
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ملخص المعلومات األساسية

يمثل هذا الق�سم ملخ�سًا للمعلومات الأ�سا�سية الواردة في هذه الن�سرة. ولكونه ملخ�سًا، فهو ل ي�ستمل على جميع المعلومات التي قد تهم الم�ستثمرين المحتملين. ولذا، 
يجب على م�ستلمي ن�سرة الإ�سدار هذه قراءتها كاملًة )بما فيها ق�سم »عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار في ال�سركة. وقد تم تعريف بع�س الم�سطلحات 

والمخت�سرات الواردة في هذه الن�سرة والتي �سيكون لكل منها المعنى المحدد في ق�سم »تعريفات ومخت�سرات« واأية اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة. 
نظرة عامة على السوق1

يعد القت�ساد ال�سعودي اأكبر اقت�ساد حر في العالم العربي و�سكل 45٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي ال�سمي لدول مجل�س التعاون الخليجي خالل الفترة ما بين 
2007م و 2009م. وقد �سهد الناتج المحلي الإجمالي ال�سمي للمملكة خالل ال�سنوات الخم�س الما�سية نموًا مطردًا ارتفع معه من 804 مليارات ريال في عام 2003م اإلى 

1.52 تريليون ريال في عام 2009م، وذلك بمعدل نمو �سنوي مركب بن�سبة 11.2٪ خالل هذه الفترة. 

كما �سهد ال�سوق العقاري في المملكة تطورًا كبيرًا بف�سل النمو القت�سادي القوي وارتفاع ال�سيولة وانخفا�س اأ�سعار الفائدة وزيادة الإقرا�س البنكي وارتفاع م�ستوى الدخل 
القابل لالإنفاق والنمو ال�سكاني. ومن المتوقع اأن ي�ستمر هذا التجاه. 

وقد اأثر هذا النمو القت�سادي اأي�سا على اقت�ساد المدينتين المقد�ستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، اإذ �سهد �سوق العقارات في المدينة المنورة على وجه الخ�سو�س 
تطورًا لفتًا في قطاعات العقارات ال�سكنية والتجارية ومحالت التجزئة وال�سيافة. 

ونظرا لأهميتها الدينية، فاإن المدينة المنورة تعد اأي�سًا مركزًا رئي�سيًا من حيث التطور القت�سادي للمملكة. ففي عام 2009م، قدر عدد �سكانها بما يقرب من 1.1 مليون 
ن�سمة تقريبًا، بنمو ثابت بمتو�سط 2.3٪ في ال�سنة، فيما يقدر متو�سط دخل الفرد فيها بنحو 4.500 ريال �سعودي في ال�سهر، ويتم �سرف 18٪ من الإنفاق المنزلي على 

الإيجار ال�سكني ويقطن 60٪ من ال�سكان في منازل م�ستاأجرة. ونظرًا لعتماد المدينة على ال�سياحة، فاإن معظم العمالة في القطاع الخا�س تتركز في قطاع ال�سيافة. 

وقد ارتفع العدد الإجمالي للحجاج والمعتمرين على مدى ال�سنوات الخم�س الما�سية بمعدل �سنوي مركب قدره 10.1٪. و�ساهم هذا العدد المتزايد من الحجيج في رفع 
معدلت الإ�سغال في المدينة المنورة والتي زادت بن�سبة 8٪ عن م�ستواها في عام 2005م. وكان معدل الإ�سغال في فنادق الخم�س نجوم في المدينة 62٪ في عام 2006م ثم 
انخف�س اإلى 55٪ في عام 2007م  ثم ارتفع اإلى 67٪ بنهاية عام 2008م. كما ارتفع متو�سط ال�سعر اليومي للغرفة بين عامي 2007 و 2008م بحوالي 19٪. وتتفوق فنادق 
الخم�س نجوم، وخا�سًة تلك القريبة من الم�سجد النبوي، في اأدائها على الفنادق الأخرى مع اأنه يجب مالحظة اأنها ل تراعي المعايير العالمية. وهذا ما يوفر فر�سًة كبيرًة 
للم�ستثمرين وال�سركات لتقديم خدمات اأف�سل، الأمر الذي يتيح لهم اإمكانية ال�ستحواذ على ح�سة �سوقية كبيرة على ح�ساب الفنادق الأخرى العاملة حاليًا. اأما في فنادق 

الأربع نجوم، فقد بلغت ن�سبة الإ�سغال في عام 2006م 50٪ و 55٪ في عام 2007م والتي ارتفعت اإلى 57٪ بنهاية عام 2008م. 

يزداد الطلب على العقارات التجارية في المدينة المنورة، بما فيها محالت التجزئة، تبعًا لحجم القوة العاملة واأحجام ال�سركات وطبيعة ال�سناعات الموجودة في القت�ساد 
المحلي. ومع اأن م�ستقبل العقارات التجارية في المدينة المنورة يبدو للوهلة الأولى اأقل جاذبيًة، اإل اأن التحليل الدقيق ي�سير اإلى وجود فر�سة كبيرة لنمو العقارات المكتبية 
اإلى فئة الدخل المتو�سط  اأغلبية �سكان المدينة المنورة ينتمون تاريخيًا  ال�سوق المتوقعة. ونظرًا لكون  عالية الجودة وذلك ب�سبب النق�س الحالي في المعرو�س وحركة 
المنخف�س، لم يكن هناك طلب على محالت التجزئة عالية الجودة ب�سبب محدودية القدرة ال�سرائية ل�سكان المدينة، لكن نمو القت�ساد وازدياد اأعداد الحجاج �ساهما في 

ارتفاع الدخل، مما اأدى بدوره اإلى زيادة القدرة ال�سرائية لدى �سكان المدينة، الأمر الذي ربما يكون تاأثير اإيجابي على عقارات محالت التجزئة فيها. 

الشركة

وتاريخ 1430/4/19هـ  رقم 129/122  وال�سناعة  التجارة  وزير  معالي  قرار  بموجب  التاأ�سي�س(  �سعودية )تحت  م�ساهمة  �سركة  القت�سادية هي  المعرفة  مدينة  �سركة 
)الموافق 2009/4/15م(. 

�سيكون راأ�س مال ال�سركة بعد الكتتاب 3.393.000.000 )ثالثة مليارات وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعودي مق�سمًة اإلى 339.300.000 )ثالثمائة وت�سعة 
وثالثون مليون وثالثمائة األف( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10)ع�سرة( ريالت لل�سهم الواحد، منها 137.300.000 )مائة و�سبعة وثالثين مليون وثالثمائة األف( �سهم 
ت�سدر مقابل م�ساهمات نقدية و 100.000.000 )مائة مليون �سهم(  �سهم مقابل م�ساهمات عينية )نقل ملكية اأر�س من موؤ�س�سة الملك عبداهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي 
اإلى ال�سركة(، بينما �سيتم طرح الأ�سهم الباقية وعددها 102.000.000 )مائة واثنين مليون( �سهم، وقيمتها 1.020.000.000 )مليار وع�سرون مليون( ريال، على 

الجمهور من خالل الكتتاب. 

و�سوف تكون ال�سركة م�سوؤولًة عن و�سع المخطط العام لم�سروع مدينة المعرفة القت�سادية بالكامل في المدينة المنورة. 

أهداف الشركة

اإدارة تطوير م�سروع مدينة المعرفة القت�سادية وهدفها هو اأن ت�سبح �سركًة رائدًة في مجال التطوير العقاري في المملكة وم�ستثمرًا في  الغر�س الأ�سا�سي لل�سركة هو 
محفظة متنوعة من الأ�سول العقارية عالية الجودة ومزودًا لت�سكيلة وا�سعة من الخدمات المرتبطة بالعقارات. 

1  م�سدر المعلومات لكامل الق�سم الخا�س بال�سوق هو درا�سة جونز لنج ل�سال الموؤرخة في يونيو 2009م 
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رؤية الشركة 

تتمثل روؤية ال�سركة في توفير منطقة اقت�سادية جديدة لل�سناعات المعرفية واأن تكون بمثابة مركز حديث لدرا�سات ال�سيرة والح�سارة الإ�سالمية م�ستفيدًة من المكانة 
المتميزة للمدينة المنورة. 

�سوف تعمل ال�سركة على تحقيق روؤيتها هذه من خالل تاأدية المهام التالية: 

اإقامة محفز ذي جدوى اقت�سادية لل�سناعات المعرفية في المدينة المنورة.��

اإن�ساء منطقة تجارية ت�سكل مركزًا بدياًل للمدينة المنورة بمرافق وبنية تحتية اأف�سل وتمتاز ب�سهولة الو�سول اإليها بالن�سبة لقاطني المدينة المنورة وزوارها. ��

اإيجاد نقطة �سياحية ي�ساندها المركز الثقافي المتميز ومن�ساآت �سيافة عالمية الم�ستوى وعرو�س غير م�سبوقة لتجارة التجزئة.��

إستراتيجية الشركة

تقوم اإ�ستراتيجية ال�سركة على ال�ستفادة من موقع المدينة المنورة من خالل اإن�ساء �سناعات معرفية وم�ساريع التطوير العقاري المقررة والتي تخدم الأهداف الإ�ستراتيجية 
للمملكة وقاطني مدينة المعرفة القت�سادية والم�ساهمين في ال�سركة. وربما تقرر ال�سركة في مرحلة لحقة اأي�سا تو�سيع اأن�سطتها التنموية عن طريق مواقع اإ�سافية، اإن 

توفرت، اأو تنفيذ م�ساريع جديدة. 

و�سوف توفر ال�سركة من خالل تطوير اأر�سها في المدينة المنورة بنيًة تحتيًة جذابًة لقاطنيها وت�ستقطب المزيد من ال�سناعات للمدينة المنورة وتن�سئ نقطة �سياحية 
لجميع زائريها. ويركز المخطط العام لمدينة المعرفة القت�سادية ب�سورة اأ�سا�سية على الإ�سكان ومرافق ال�سيافة والبنية التحتية لالأ�سواق التجارية وعلى المركز الثقافي 
وتقنية المعرفة، اآخذًا في العتبار اأن هذا المزيج من المرافق من �ساأنه اأن يزيد من جاذبية الموقع وي�ستقطب الم�سالح طويلة الأمد ويعزز الطلب على ال�ستثمار العقاري 

في هذا الموقع. 

وتعتمد م�سادر اإيرادات ال�سركة على التنفيذ الكامل للمخطط الرئي�سي ويتوقع اأن تكون هذه الم�سادر على النحو التالي:

بيع الأرا�سي المطورة ��
بيع العقارات المطورة ��
تاأجير العقارات المطورة ��
الدخل الت�سغيلي من الأ�سول المملوكة ��
دخل الم�ساريع الم�ستركة��
الأرباح الراأ�سمالية المتاأتية من الت�سرف من بيع الأ�سول التي تملكها��
دخل البنية التحتية الذكية��

م�سادر اأخرى للدخل المحقق من ال�ستثمار في اأ�سول اأخرى قد ل ترتبط مبا�سرًة بعمليات ال�سركة اأو القطاع لكنها تخدم اأهدافها.

مواطن القوة الرئيسية 

تميز الموقع – اإن وقوع الم�سروع في المدينة المنورة اإحدى اأقد�س المدن بالن�سبة للم�سلمين يمنحه ميزًة خا�سة. ��
طبيعة الموقع – اإن موقع مدينة المعرفة القت�سادية هو الموقع الوحيد المتوفر �سمن منطقة الحرم لم�سروع بهذا الحجم في المدينة المنورة. ��
ال�صناعات المعرفية – �سوف تقدم مدينة المعرفة القت�سادية حوافز لتاأ�سي�س �سناعات معرفية وتوفر فر�سًا جديدًة للعمل. ��
البنية التحتية الذكية – �ستكون البنية التحتية الذكية المقررة لمدينة المعرفة القت�سادية بنيًة تحتيًة فريدًة من نوعها في المملكة وتزود ال�سركات والمقيمين ��

والزوار المحتملين بم�ستوى جديد بالكامل من الخدمات ل يتوفر في اأي من المدن الأخرى. 
خبرة الم�صاهمين الموؤ�ص�صين واإمكاناتهم – ي�سرف على الم�سروع مطورون عقاريون متمر�سون وذوو كفاءة عالية في هذا المجال. ��
التوافق مع اأهداف المملكة – اإن تطوير مدينة المعرفة القت�سادية يتوافق مع اأهداف المملكة المتعلقة بتنويع اقت�سادها وزيادة دور القطاع الخا�س وم�ساهمته ��

في النمو القت�سادي للبالد. 

إستراتيجية التشغيل

للمكونات  الأ�سا�سية  اإعداد مخطط رئي�سي يحدد الجوانب  ال�سركة حتى تاريخه من  انتهت  باأكمله، وقد  للم�سروع  العام  ال�سركة م�سوؤولًة عن و�سع المخطط  �سوف تكون 
المقترحة ومواقعها في الم�سروع. كما و�سعت ال�سركة اإ�ستراتيجية مبدئيًة للتطوير تحدد الأجزاء التي �ستقوم بتطويرها والمرحلة التي �سيتم تطويرها فيها �سمن مراحل 
الم�سروع. وما زال المخطط العام يخ�سع لو�سع اللم�سات النهائية والح�سول على موافقات حكومية معينة. وتتوقع ال�سركة اأن يكون المخطط »وثيقًة م�ستمرة التطوير« يتم 

تعديلها وتغييرها وتح�سينها اأثناء عملية تطوير الم�سروع للتعامل مع الظروف والمتطلبات المتغيرة مع تقدم العمل في الم�سروع. 
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تعود ملكية اأر�س الم�سروع حاليًا لموؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي وتمثل م�ساهمتها العينية في راأ�س مال ال�سركة، و�سوف يتم نقل ملكيتها اإلى ال�سركة 
بعد تاأ�سي�سها.وقد تم التاأ�سير على �سك ملكية اأر�س موؤ�س�سة الملك عبداهلل بتاريخ 1430/3/10 هـ )الموافق 2009/3/7م( من قبل كاتب العدل المكلف بالهيئة العامة 
اإ�ستراتيجية تطوير مبدئية مو�سحًة في البند  اأنها ح�سة عينية لموؤ�س�سة الملك عبداهلل في راأ�س مال مدينة المعرفة القت�سادية. وقد و�سعت ال�سركة  لال�ستثمار على 
3-6-2 »خطة المراحل والتطوير« من هذه الن�سرة. وهي اإ�ستراتيجية يمكن اأن تخ�سع للتغيير تبعًا للظروف والمتطلبات واأحوال ال�سوق. ومع اأن ال�سركة حددت القطاعات 
التي �ستحتفظ لنف�سها بح�س�س فيها مثل اأجزاء من المرافق التجارية ومحالت التجزئة وحي المعرفة وال�سيافة، فاإن هذا اأي�سا قد يخ�سع للتغيير والتعديل. ومع اأن من 
المزمع اأن تقوم ال�سركة بتطوير عقارات معينة مع جهات اأخرى، بما في ذلك الدخول في �سراكات وتحالفات اإ�ستراتيجية وم�ساريع م�ستركة، اإل اأنه لم يتم بعد تحديد تلك 

المكونات والمجالت. 

ومن غير المرجح اأن ت�سارك ال�سركة ب�سكل مبا�سر في اإن�ساء الم�ساريع التي تختار تعهد تنفيذها، ولذا ف�سوف تعهد بهذه المهمة بموجب عقود من الباطن ل�سركات اإن�ساء 
اأعمال التطوير لتعليمات تطوير عامة لغر�س �سبط  اأن�سطة تلك ال�سركات ا�ست�ساريون مخت�سون و�ستخ�سع جميع  محلية ودولية مرموقة. و�سيتولى مهمة الإ�سراف على 

الجودة �سيتم و�سعها من قبل ال�سركة لحقُا. و�سيتم كذلك اإ�سناد مهمة تطوير البنية التحتية للم�سروع ل�سركات محلية ودولية مرموقة. 

ال�سركة قطعًا من الأرا�سي المزودة بالخدمات  اأن تبيع  ال�سركة وحدها تطوير الم�سروع بكامله. ولذا، فاإن من المرجح  اأن تتعهد  اإنه لي�س من المجدي ول الم�ستح�سن 
الأ�سا�سية العامة اإلى جهات اأخرى ل عالقة لها بها من اأجل تطوير هذه القطع ح�سب متطلبات المخطط العام. 

مشروع مدينة المعرفة االقتصادية

نظرة عامة 

مدينة المعرفة القت�سادية هي واحدة من اأربع مدن اقت�سادية في المملكة �ستركز على ال�سناعات المعرفية2. ومن المقرر اأن تكون هذه المدينة م�سروعًا عقاريًا متعدد 
ال�ستخدامات يقع على م�ساحة 4.8 مليون متر مربع من الأر�س في المدينة المنورة. 

يهدف الم�سروع اإلى تاأ�سي�س �سناعات معرفية في المدينة المنورة توفر فر�س العمل وتعمل كمحفز لإيجاد منطقة تجارية بديلة في المدينة المنورة. و�سيتم اإن�ساء بنيًة 
اإلى تطوير  تحتيًة ذكيًة لرفع م�ستوى الإنتاجية بتقنية معلوماتية ذات تطبيقات متطورة ل�ساكني الم�سروع والعاملين في مجال المعرفة والزائرين. كما يهدف الم�سروع 
الإمكانات ال�سياحية في المدينة المنورة من خالل مركز ثقافي م�ستوحًى من التراث الديني والثقافي للمدينة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، من المتوقع اأن يحتوي الم�سروع على 
مرافق �سيافة عالمية الم�ستوى لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة لأغرا�س تجارية. ومن الخ�سائ�س الجذابة الأخرى للم�سروع احتواوؤه على حدائق عامة م�سجرة 
ومنطقة تجارية وبيئة عمرانية يتوقع اأن تزيد من اأهمية الموقع بدرجة كبيرة. و�سي�سم الم�سروع كذلك اأبراجًا متميزًة و�سوارع م�سجرًة وا�سعًة و�ساحًة مركزية، الأمر الذي 

يوفر جوًا ع�سريًا في و�سط مدينة المعرفة القت�سادية.

من المقرر اأن تقام مدينة المعرفة القت�سادية على م�ساحة 4.8 مليون متر مربع من الأر�س على بعد 4.3 كم تقريبا اإلى ال�سرق من الم�سجد النبوي وعلى مقربة من 
الطريق الدائري الثاني. ويمتاز هذا الموقع ب�سهولة الو�سول اإليه من مختلف التجاهات وبمختلف الو�سائل بما فيها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي والطرق 

الرئي�سية للمدينة المنورة. ويمر طريق الملك عبد العزيز عبر الموقع لي�سطره اإلى �سطرين يمتدان على جانبيه. 

اأكثر  اأر�س  اأبرزها الإطاللة المبا�سرة على الم�سجد النبوي ال�سريف نظرًا لوقوع الم�سروع على  اأخرى  كما ي�ستفيد الم�سروع من موقعه المتميز الذي ينفرد بعدة مزايا 
ارتفاعًا ن�سبيًا من موقع الحرم النبوي. وهي اأر�س لي�ست مطورة بعد مع اأن المناطق المحيطة بها تحتوي على بنية تحتية كافية وبع�س الم�ساريع التطويرية في القطاعين 

التجاري وال�سكني.

المخطط العام لمشروع مدينة المعرفة االقتصادية

ح�سب المخطط العام الذي اأعدته �سركة اإت�س اأو كيه )HOK(، �سوف ت�سم مدينة المعرفة القت�سادية م�سروعًا عمرانيًا طوليًا يمتد بمحاذاة �سارع الملك عبدالعزيز، 
الموؤدي مبا�سرًة اإلى الحرم النبوي ال�سريف، و�سيتم ربط البالزا الرئي�سية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بال�سوق التجاري �سماًل وجنوبًا، مما يوفر وجهًة للت�سوق 
في المدينة المنورة. و�سيكون مجمع ال�سناعات المعرفية في ال�سمال لكن المرافق التي �ستخدم هذا المجمع يمكن اأن تكون منت�سرًة في المباني المكتبية الأخرى في كافة 
اأرجاء مدينة المعرفة القت�سادية – تبعًا لم�ستوى الطلب والراحة المتوفرة. كذلك �سوف تحتوي المنطقة ال�سمالية الغربية على م�سروع �سكني راق و�سخم ي�سم فلل عائلية 

ذات طابقين. وهناك اأي�سا اأبراج مكتبية رئي�سية تقع و�سط مدينة المعرفة القت�سادية وعلى مقربة من ال�سوق ال�سمالي. 

وفي الجنوب الغربي، هناك منطقتان مخ�س�ستان للمرافق الطبية. و�سيقع المنتزه، اأر�س ال�سيرة، جنوبًا و�سيكون محاطًا بمبان لل�سقق ال�سكنية و�سيكون له مدخل �سهل 
يوؤدي اإلى ال�سوق الجنوبي. وكذلك �سوف ي�ساعد هذا المدخل في تي�سير حركة الزوار وال�سياح للمنتزه نظرًا لموقعه المجاور لل�سوق الجنوبي، في حين �سيوفر مجمع الفنادق 
الواقع بجوار ال�سوق مكانًا منا�سبًا للزوار يدعمه مركز ثقافي ي�سم قاعات للموؤتمرات و�سالت للمعار�س التجارية وغيرها من الفعاليات. واإ�سافًة اإلى ذلك، �سيتم بناء 

م�سجد مركزي اإلى الجنوب يوفر للم�سلين موقعًا �سهل الو�سول اإليه.

اأي�سًا  القت�سادية  المعرفة  و�ست�سم مدينة  المناطق.  للقاطنين في هذه  الراحة  لتوفير مزيد من  ال�سكنية  المناطق  اأخرى داخل  �ستكون هناك مدار�س وم�ساجد  كذلك 
م�ساحات خ�سراء �سديقًة للبيئة في جميع اأنحاء الموقع وت�ستمل على مواقف لل�سيارات وحدائق ومناطق م�سجرة. 

 )http://www.sagia.gov.sa/english/index/php?pages=ecs-overview( 2  الم�سدر: الهيئة العامة لال�ستثمار
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البناء فيها حوالي 7.9 مليون متر مربع. وكما يمكن  اأر�س م�ساحتها 4.8 مليون متر مربع وتبلغ م�ساحة  كما يت�سمن المخطط العام مخططا لم�سروع عمراني لقطعة 
ت�سكل ما يقرب من 6.1 مليون متر مربع من  والتي  ال�سكنية  ال�سقق  لمباني  المبنية )حوالي 78٪( تم تخ�سي�سها  الم�ساحة  اأغلبية  فاإن  التالي،  الجدول  مالحظته في 
الم�ساحة المبنية. واإ�سافة اإلى ذلك، من المتوقع اأن ي�ستمل المخطط العام على مقدار كبير من الم�ساحة المبنية على �سكل طوابق �سفلية ومواقف خارجية لل�سيارات، ويتوقع 

اأن تكون تتاألف مواقف ال�سيارات من ثالثة طوابق بالن�سبة لغالبية المباني المرتفعة في مدينة المعرفة القت�سادية. 

المخطط العام باألرقام
الن�سبة )٪(الم�ساحة المبنية النوع
77.9٪6.125.389 �سقق 

1.0٪80.003  م�ست�سفى 
3.3٪257.656فنادق و�سقق مفرو�سة 

2.6٪206.365مكاتب 
2.0٪152.239مرافق اأخرى 

0.5٪39.995المركز الثقافي 
4.9٪386.958�سوق تجاري 

4.4٪344.878مجمع ال�سناعات المعرفية 
3.4٪264.952فلل 

100.0٪7.858.435المجموع
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تعريفات و مختصرات



تعريفات ومختصرات
التعريف الم�سطلح 

المكتتب مقدم الطلب 
هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية الهيئة 

مجل�س اإدارة ال�سركة مجل�س االإدارة اأو المجل�س 
الم�ساحة المبنية )بالمتر المربع(الم�ساحة المبنية 
النظام الأ�سا�سي لل�سركة النظام االأ�سا�سي 
الع�سو المنتدب لل�سركةالع�سو المنتدب

مدينة المعرفة القت�سادية ال�سركة 
1965/7/21م( نظام ال�سركات  )الموافق  1385/3/22هـ  وتاريخ  م/6  رقم  الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام 

وتعديالته.
2006/212/1م الئحة حوكمة ال�سركات رقم  القرار  بموجب  المالية  ال�سوق  هيئة  اإدارة  مجل�س  عن  ال�سادرة  ال�سركات  حوكمة  لئحة 

وتاريخ 1427/10/21هـ )الموافق 2006/11/12م(
�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية، وهي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين لل�سركةال�سركة المطورة 

ع�سو في مجل�س اإدارة ال�سركة ع�سو مجل�س اإدارة
�سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول(ال�سوق المالية

الأهلي المالية و�سويكورب الم�ست�سارون الماليون 
التنموي ومجموعة �سافول و�سركة الم�ساهمون الموؤ�س�سون  لوالديه لالإ�سكان  الملك عبد اهلل  الم�سروع وهم موؤ�س�سة  القائمون على  هم 

اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية وال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري و�سركة اإيبال المتطورة للعقار و�سركة 
مطوري مدينة المعرفة القت�سادية و�سركة طيبة القاب�سة.

التاريخ الميالديم 
حكومة المملكة العربية ال�سعودية الحكومة

التاريخ الهجريهـ
المنطقة الممتدة على م�ساحة 100م حول الم�سجد النبوي ال�سريفمنطقة الحرم 

�سركة ات�س اأو كي، ال�سركة المعدة للمخطط العام للم�سروعات�س هو كي
الطرح العام الأولي لعدد 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم تمثل 30.06٪ من راأ�س مال ال�سركةالطرح العام االأولي 

م�ست�سار ال�سوق هي �سركة عالمية تقدم خدمات متكاملة في مجال ال�ستثمارات العقارية واإدارة العقاراتجونز النج ال�سال 
موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنمويموؤ�س�سة الملك عبد اهلل 

مدينة المعرفة القت�سادية وهي �سركة م�ساهمة عامة تحت التاأ�سي�سمدينة المعرفة االقت�سادية 
�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية )ال�سركة المطورة( وهي �سركة ذات م�سوؤولية محدودة�سركة مطوري مدينة المعرفة االقت�سادية 

المملكة العربية ال�سعودية المملكة 
المنطقة المخ�س�سة لل�سناعات المعرفيةمجمع ال�سناعات المعرفية

الم�سروع العقاري لل�سناعات المعرفية الذي يجري تطويره من قبل ال�سركة على م�ساحة 4.8 مليون متر مربع م�سروع مدينة المعرفة االقت�سادية 
قواعد الت�سجيل و الإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية بموجب المادة )6( من نظام ال�سوق المالية ال�سادر قواعد الت�سجيل واالإدراج

بموجب المر�سوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ الموافق 2003/7/31م(
درا�سة ال�سوق المعدة من قبل جونز لنج ل�سال – يونيو 2009متقرير درا�سة ال�سوق 

�سركة الأهلي المالية، وهي م�ست�سار مالي م�سارك ومتعهد التغطية ومدير الكتتاب، وهي �سركة �سعودية م�ساهمة االأهلي المالية 
مرخ�سة من هيئة ال�سوق المالية بموجب ترخي�س رقم 06046-37

�سافي متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف الكتتاب�سافي متح�سلت االكتتاب
10 )ع�سرة( ريالت �سعودية لل�سهمالقيمة اال�سمية 

10 )ع�سرة( ريالت �سعودية لل�سهم�سعر االكتتاب 

تعريتات  ماتصرات
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102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم تمثل 30.06٪ من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة االأ�سهم المطروحة
الطرح العام الأولي لعدد 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم تمثل 30.06٪ من راأ�س مال ال�سركةاالكتتاب

اأم القرى، الجريدة الر�سمية لحكومة المملكة العربية ال�سعودية الجريدة الر�سمية 
قائمة الأوراق المالية التي تحتفظ بها هيئة ال�سوق المالية وفقا لقواعد الت�سجيل والإدراجالقائمة الر�سمية 

�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية وهي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية 
م�سروع مدينة المعرفة القت�سادية الم�سروع

هذه الوثيقة الموؤرخة في 1431/5/5هـ الموافق 2010/4/19م والمعدة من قبل ال�سركةن�سرة االإ�سدار 
الجهات المذكورة في ال�سفحة »و«الجهات الم�ستلمة

الهيئة العامة لال�ستثمار بالمملكة العربية ال�سعوديةالهيئة العامة لل�ستثمار
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي موؤ�س�سة النقد 

ريال �سعودي ريال 
المملكة العربية ال�سعودية ال�سعودية 

�سهم اأو اأ�سهم ال�سركة بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد�سهم اأو اأ�سهم 
الم�ساهم اأو الم�ساهمون في ال�سركة الم�ساهم اأو الم�ساهمون

ال�سوق التقليدي�سوق 
متر مربع م2 

اأطفال ق�سر من زوج غير �سعودي المكتتبون  اأو الأرملة التي لها  الأفراد ال�سعوديون بمن فيهم المراأة ال�سعودية المطلقة 
اأرملة،  اأو  كمطلقة  و�سعها  اأو  اأمومتها  يثبت  ما  تقدم  اأن  ب�سرط  الخا�س  لح�سابها  باأ�سمائهم  الكتتاب  ويمكنها 
ح�سب الحالة. و�سيخ�س�س لهوؤلء المكتتبين 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم، اأي ما يمثل ٪30.06 

من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة الم�سدرة
نموذج طلب الكتتاب في الأ�سهم المطروحة نموذج طلب االكتتاب 

لإغالق فترة االكتتاب  يوم  اآخر  �ساملة  اأيام   7 لفترة  وي�ستمر  2010/5/24م  الموافق  1431/6/10هـ  من  تبداأ  التي  الفترة 
الكتتاب وهو 1431/6/16 هـ الموافق 2010/5/30م

الم�سارك لالكتتاب ومتعهد تغطية م�سارك ومدير م�سارك لالكتتاب، وهي �سويكورب  المالي  الم�ست�سار  ، وهي  �سويكورب 
مرخ�سة من هيئة ال�سوق المالية بموجب ترخي�س رقم 33-06011

�سوق الأ�سهم ال�سعودية تداول
�سركة طيبة القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية واأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين لل�سركةطيبة 

الأهلي المالية و�سويكوربمتعهدو تغطية االكتتاب 
اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب الموقعة بين ال�سركة ومتعهدي تغطية الكتتاب والتي وفقًا لها:اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

تتعهد ال�سركة لكل متعهد بتغطية الكتتاب باأنها �سوف ت�سدر وتخ�س�س الأ�سهم المطروحة للمكتتبين   .1
الذين تتم الموافقة على طلباتهم و/ اأو �ست�سدر وتخ�س�س لمتعهدي الكتتاب الأ�سهم المطروحة التي 

ل يتم �سراوؤها وفقًا لالكتتاب، و 
يتعهد كل واحد من متعهدي تغطية الكتتاب لل�سركة باأن ي�ستري الأ�سهم المطروحة التي لم يتم الكتتاب   .2

بها من قبل المكتتبين الذين تتم الموافقة على طلبات اكتتابهم 
الزوج والزوجة والأطفال االأقارب

دولر اأمريكي دوالر 
لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم اأي حقوق ت�سويت تف�سيلية، ويمنح كل �سهم حامله �سوتًا حقوق الت�سويت 

واحدًا ولكل م�ساهم يملك ع�سرين �سهمًا فاأكثر الحق في ح�سور الجمعية العامة العادية والت�سويت فيها )للمزيد 
من المعلومات يرجى الرجوع اإلى ق�سم »حقوق الت�سويت«(.
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1. عوامل المخاطرة



عوامل المخاطرة  1
اأن يدر�سوا بعناية  ينطوي ال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة على درجة من المخاطرة. ولذا، قبل اتخاذ قرار الكتتاب بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب، على الم�ستثمرين 
المعلومات التالية حول هذه المخاطر اإ�سافًة اإلى جميع المعلومات الأخرى الواردة في ن�سرة الإ�سدار هذه حيث اأنه من الممكن اأن تتاأثر نتائج اأعمال ال�سركة وو�سعها 
المالي ب�سورة �سلبية باأي من المخاطر المبينة في هذه الن�سرة اأو بمجموعة منها. فاإذا ما وقع اأي من المخاطر التالية، فاإن �سعر تداول الأ�سهم المطروحة قد ينخف�س 
وربما يخ�سر م�سترو الأ�سهم المطروحة ا�ستثمارهم كليًا اأو جزئيًا. ويعتبر ال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة منا�سبًا فقط للم�ستثمرين القادرين على تقييم مخاطر هذا 
ال�ستثمار واإيجابياته ولديهم الموارد الكافية لتحمل اأية خ�سارة قد تنتج عنه. كذلك ينبغي على الم�ستثمر المحتمل الذي لديه �سكوك ب�ساأن ال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة 

اأن ي�ستعين بم�ست�سار مهني مخت�س في تقديم ال�ست�سارات حول �سراء الأ�سهم والأوراق المالية الأخرى. 

وفيما يلي عر�س للمخاطر والأمور الحتمالية المهمة، علمًا باأن هذه المخاطر والأمور الحتمالية قد ل تكون هي الوحيدة التي تواجه ال�سركة وهي لي�ست مرتبًة ح�سب اأي 
اأهمية اأو اأولوية معينة. فقد يكون هناك مخاطر اإ�سافية، بما فيها غير المعروفة حاليًا، اأو تلك التي تعتبر حاليًا غير مهمة، والتي قد يكون لها في الم�ستقبل ذات التاأثيرات 

المذكورة اأعاله. 

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 111

عدم وجود تاريخ تشغيلي سابق 11111

اإن ال�سركة ما زالت تحت التاأ�سي�س وهي بالتالي لم ت�سدر اأية قوائم مالية مدققة عن اأية فترة ت�سغيلية �سابقة، الأمر الذي يجعل من ال�سعب تحديد التجاهات والتطورات 
البعيدة الأمد وقدرات ال�سركة الإدارية التي توؤثر على اأعمالها في الم�ستقبل. ونظرًا لعدم وجود بيانات مالية �سابقة، فاإن المعلومات المتاحة للم�ستثمرين من اأجل تقييم 
الأداء الم�ستقبلي لل�سركة تظل محدودة، بالنظر اإلى اأن ال�سركة تعتزم تنفيذ م�سروع جديد بالكامل ينطوي ب�سكل عام على درجة من الخطورة اأعلى منها في م�سروع قائم 

له �سجل ت�سغيلي �سابق. 

وقد ل تعك�س المعلومات ذات الطبيعة المالية الواردة في هذه الن�سرة و�سع ال�سركة المالي اأو نتائج عملياتها في الم�ستقبل. وللتحقق من التوقعات الم�ستقبلية لل�سركة، فاإن 
على الم�ستثمرين درا�سة المخاطر والتكاليف والأمور غير الموؤكدة اأو الحتمالية والعقبات التي قد تواجه ال�سركة في تنفيذ اإ�ستراتيجيتها والقيام باأعمالها المقررة ح�سبما 

هو مبين في ن�سرة الإ�سدار هذه. 

مخاطر اإلنشاء والتطوير 11111

�ستعمل ال�سركة على تطوير م�سروع عقاري في منطقة المدينة المنورة يت�سمن اإن�ساء �سقق وفلل �سكنية وعقارات تجارية ومحالت تجزئة وال�سناعات المعرفية وم�ست�سفيات 
وفنادق ومكاتب واأنواع اأخرى من العقارات، وهو ما يعر�س ال�سركة لمخاطر ترتبط عمومًا بجميع ال�سركات العاملة في اأعمال الإن�ساء والم�ساريع التطويرية. وقد تنطوي 

اأعمال التطوير والإن�ساء الخا�سة بال�سركة على المخاطر المحددة التالية:

توفر مواد البناء والتقلبات في تكاليفها: قد تتكبد ال�سركة تكاليف اإن�سائية تتجاوز ب�سكل كبير تكاليفها التقديرية الحالية نتيجًة لزيادة تكاليف المواد والعمالة ��
وغيرها من التكاليف اإ�سافة اإلى تكبد تكاليف اأخرى غير متوقعة. وهذا ما قد يجعل تنفيذ الم�سروع اأو ت�سغيله، اأو كليهما، اأمرا غير مجد اقت�ساديًا لأن ال�سركة قد 
ل ت�ستطيع رفع اأ�سعار البيع والإيجارات ب�سكل يكفي لتعوي�س الزيادة في التكاليف. فعلى �سبيل المثال، قد يوؤدي ارتفاع الطلب على مواد البناء اإلى الحد من قدرة 
ال�سركة على تاأمين احتياجاتها من هذه المواد لإنجاز م�ساريعها في المواعيد المقررة، اأو اإلى عدم اإنجازها مطلقًا، وهذا ما قد يت�سبب بدوره في زيادة التكاليف 

الأخرى كتكاليف توقف المقاولين عن العمل، وهو ما قد يوؤثر بالتالي �سلبًا على عمليات ال�سركة وربحيتها و�سعر �سهمها في ال�سوق. 

االعتماد على المقاولين الرئي�صيين: �سوف تعتمد ال�سركة بدرجة كبيرة على عدد من المقاولين وال�ست�ساريين الخارجيين، محليين ودوليين، من اأجل اإنجاز ��
م�ساريعها الإن�سائية. و�سوف ي�سمل ذلك خدمات التخطيط والت�سميم واإدارة الم�ساريع والهند�سة والم�ستريات والإن�ساء، وقد ل تتوفر بع�س الخدمات التي تتطلبها 
عمليات ال�سركة على اأ�س�س تجارية معقولة �سوى من مورد واحد اأو عدد محدود من الموردين الموؤهلين وذوي الكفاءة المنا�سبة. ولذا فاإن هذه العمليات قد تتعر�س 
لالنقطاع اأو ربما تتاأثر �سلبيًا ب�سبب عدم تقديم هذه الخدمات اأو التاأخر في ذلك نتيجة لتغيير جوهري في �سروط تقديمها و/ اأو ف�سل الموردين في الوفاء ب�سروط 
الجودة التي تطلبها ال�سركة. فاإذا ما ا�سطرت ال�سركة اإلى تغيير مورد خدمة رئي�سي، فاإن ذلك قد يت�سبب في تكاليف اإ�سافية وانقطاع في العمليات. ولي�س هناك 

من �سمان باأن ال�سركة �ستكون قادرًة على اإيجاد خدمات بديلة كافية في الوقت المنا�سب وقد ل ت�ستطيع ذلك على الإطالق. 

موافقة الجهات الحكومية: مع اأنه قد تم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار اإل انه �سيتوجب على ال�سركة الح�سول على موافقات اأخرى من ��
الجهات الحكومية متعلقة بتخطيط الأر�س وا�ستخدامها والبناء وغيرها من التراخي�س والت�ساريح الالزمة والتي منها ما هو قيد المتابعة لدى الجهات الحكومية 
المعنية اإل اأنه لم يتم الح�سول عليها بعد. واإ�سافة اإلى ذلك، وب�سبب اأي تغييرات م�ستقبلية في الأنظمة وال�سيا�سات ل تعلمها ال�سركة حاليًا، فقد ل تتمكن ال�سركة 
من الح�سول على التراخي�س الحكومية المطلوبة اأو قد تواجه تاأخيرًا في ذلك. وقد يوؤدي هذا اإلى تاأخر ال�سركة في بدء اأعمالها وزيادة في التكاليف وقد يدفع 

ال�سركة اإلى التخلي عن اأن�سطتها برمتها فيما يتعلق بم�سروع واحد اأو اأكثر. 

اأ�صباب اأخرى للتاأخر في اإنجاز الم�صاريع وتبعات اأخرى لذلك: ومع اأن تعيين مدير للم�سروع من ذوي الخبرة الفنية لتنفيذ المخطط العام، وهو ما تم بالفعل، ��
قد ي�ساهم في التقليل من تاأثير والتعامل مع اأي ظروف غير متوقعة )والتي من الغير الممكن التكهن بها وقت اإعداد هذه الن�سرة( اإل اأن تلك الظروف قد تمنع 
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ال�سركة من اإنجاز اأجزاء معينة من الم�سروع اأو تاأجير اأو بيع الممتلكات ح�سب الجدول المقرر. وقد يوؤدي ذلك اإلى زيادة تكاليف التمويل و/ اأو اإلى اإنهاء اتفاقيات 
ا�ستثمار و/ اأو قيام اأطراف اأخرى، ل �سيما من العمالء والموردين الآخرين، بتقديم مطالبات بالتعوي�س عن التاأخير. وبالإ�سافة اإلى اأ�سباب التاأخير المحتملة 
المذكورة اأعاله، قد تعاني ال�سركة من تاأخير في اإنجاز بنية تحتية معينة لدعم م�ساريعها، اأو قد ل تمكن من اإنجازها في الوقت المحدد، نتيجة لأعطال تقنية، اأو 
ب�سبب تق�سير من جانب مقاولين رئي�سيين اأو اآخرين من باطن، اأو جراء اأحداث من قبيل القوة القاهرة اأو الكوارث الطبيعية الأخرى وعوامل اأخرى خارج نطاق 
�سيطرة ال�سركة. وقد يهدد مثل هذا التاأخير اأو الإخفاق في اإكمال ال�سركة لم�ساريعها الرئي�سية نجاح تطوير وت�سغيل هذه الم�ساريع ويوؤدي اإلى عدم اإنجاز المراحل 
الأ�سا�سية المحددة لكل م�سروع. كذلك قد يوؤدي مثل هذا الف�سل اأو التاأخير اإلى زيادة تكاليف التمويل وتكاليف البناء والإ�سالح اأو التجديد، والتي بدورها قد توؤدي 
اإلى اإنهاء اتفاقيات ال�سركة الم�ستقبلية الخا�سة بالتوريد والتمويل، وهذا ما يوؤدي اإلى مطالبات من الغير بالتعوي�س عن الأ�سرار الناجمة عن مخالفة عقود البيع 

والتوريد اأو اإنهاء تلك العقود. 

تقلبات اأ�صعار العقارات: تعتمد ربحية ال�سركة ب�سورة اأ�سا�سية على م�ستوى اأ�سعار المبيعات واإيجارات الأرا�سي اإ�سافة اإلى اإيجارات المباني. فاإذا ما انخف�ست ��
اإيرادات ال�سركة من تلك المبيعات والإيجارات دون توقعات ال�سركة حتى ولو لمدة ق�سيرة، فاإن ال�سركة قد تتكبد خ�سائر وربما ت�سطر اإلى خف�س اأو اإيقاف اأي من 
م�ساريعها اأو كلها و/اأو عملياتها. وكذلك فاإن الزيادات في اأ�سعار الأرا�سي ب�سبب الطلب الكبير قد تمثل تحديًا اآخر لل�سركة اإذ ربما يتعين عليها اأن توجد طرقًا 

لخف�س التكاليف ل�ستيعاب هذه الزيادات لكي ت�سمن عدم تحميلها بالكامل لعمالئها غير القادرين اأ�ساًل على تحمل مثل تلك الزيادة في اأ�سعار الأرا�سي. 

االعتماد على األجزاء الرئيسية ومجمع الصناعات المعرفية  11111

اأن يجتذب م�ستاأجرين من ال�سناعات المعرفية، بما في ذلك ودون ح�سر تلك العاملة في تقنية  من المتوقع لمجمع ال�سناعات المعرفية بمدينة المعرفة القت�سادية 
الت�سالت والمعلومات وقطاعات الرعاية ال�سحية والإعالم والتعليم. كما يتوقع لهذه ال�سناعات اأن ت�ستقطب المقيمين والزوار والعاملين في مجال المعرفة للم�سروع مما 
�سيحفز الطلب على المرافق ال�سكنية والتجارية والفندقية ومحالت التجزئة وهي مرافق تعتمد على بع�سها البع�س وعلى مجمع ال�سناعات المعرفية بدرجات متفاوتة، 
وبخا�سة م�ستاأجري الق�سم التجاري الم�ستهدفين بوا�سطة ال�سناعات  المعرفية. وعليه، فاإنه في حالة عدم تطوير مجمع ال�سناعات المعرفية كما هو متوقع، اأو في حالة 

تاأخره، فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على نجاح الأجزاء الأخرى لل�سركة. 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه ل يمكن الجزم باأن مجمع ال�سناعات المعرفية �سيتمكن من اجتذاب الم�ستاأجرين والإبقاء عليهم ب�سروط منا�سبة، وهذا ما قد يكون له تاأثير �سلبي 
كبير على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها المالي و/ اأو �سعر �سهمها. 

توفير المواصالت العامة  11111

ومع اأنه قد ي�سعب في الوقت الراهن التكهن ب�سكل دقيق على مدى تاأثير توفر �سبكة الموا�سالت من عدمها على نجاح الم�سروع، اإل اأن نجاح الم�سروع قد يعتمد على توفر 
�سبكة موا�سالت فعالة للم�سروع توفر للقاطنين فيه ولزواره �سهولة الو�سول اإليه. 

ومع اأن الم�ساهمين الموؤ�س�سين يوا�سلون العمل مع الموؤ�س�سة العامة لل�سكك الحديدية على تطوير نظام موا�سالت موثوق، اإل اأنه لي�س هناك من تاأكيدات باأن هذا النظام 
�سيتوفر في الوقت المنا�سب اأو باأنه �سيتوفر اأ�ساًل. ومن هنا، فاإن عدم تاأمين نظام نقل عام فعال اأو حدوث اأي تاأخير كبير في ذلك النظام اأو وجود م�ساكل ت�سغيلية تتعلق 

به قد يعيق نجاح الم�سروع ب�سكل عام، وهذا ما يمكن اأن يوؤثر ب�سورة �سلبية كبيرة على ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها المالي و/ اأو �سعر �سهمها. 

اتفاقيات التمويل 11111

لم تبداأ ال�سركة حتى الآن في التفاو�س على ترتيبات التمويل مع اأي جهة اأخرى لتقديم اأموال اإ�سافية لتطوير الم�سروع. وقد يتطلب تطوير الم�سروع تموياًل لنفقات راأ�سمالية 
كبيرة تفوق موارد ال�سركة بعد بيع الأ�سهم المطروحة لالكتتاب. 

اإن اإمكانية ح�سول ال�سركة على موارد راأ�سمالية من الغير يعتمد على عدد من العوامل بما فيها انطباع ال�سوق حول اإمكانية نمو ال�سركة م�ستقباًل واأرباحها المحتملة وحالة 
الأ�سواق المالية المحلية العالمية ب�سكل عام. وعليه، اإذا لم تتمكن ال�سركة من الح�سول على راأ�س المال الالزم ب�سروط منا�سبة، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على م�سروع 
ال�سركة التطويري المقرر وبالتالي على اأعمالها وو�سعها المالي، الأمر الذي قد يوؤدي بدوره اإلى انخفا�س القيمة ال�سوقية ل�سهمها. ي�ساف اإلى ذلك اأن الت�سهيالت الئتمانية 
الإ�سالمية التي تنوي ال�سركة الح�سول عليها قد يترتب عليها اللتزام بالمتطلبات المتعارف عليها والتي منها ما قد يوؤدي اإلى فر�س قيود على ال�سركة تحد من قدرتها على 
تحمل الدين نتيجة لتعهدات مالية تتطلب اللتزام بن�سب مالية معينة. وقد تحد هذه التعهدات من المرونة المالية لدى ال�سركة في القيام بعملياتها وتت�سبب في ن�سوء خطر 

التق�سير في ت�سديد ديونها اإذا لم تتمكن من اللتزام بهذه الن�سب. 

واإذا لم تتمكن ال�سركة من �سداد اأي من ديونها في الم�ستقبل، فاإن مقر�سيها قد يطالبوها بت�سديد الدين فورًا، واإذا كان الدين م�سمونًا ب�سمانات عقارية، فقد يعمد هوؤلء 
المقر�سون اإلى ال�ستحواذ على الأ�سول ال�سامنة للدين. وبالإ�سافة اإلى ذلك، اإذا اأعلن اأي مقر�س اأن قر�سه اأ�سبح م�ستحقًا وواجب ال�سداد نتيجة لتق�سير ال�سركة، فقد 

ي�سبح باإمكان اأ�سحاب الدين الأول غير الم�سمون على ال�سركة، اإلى جانب المقر�سين بموجب الت�سهيالت الئتمانية، المطالبة بت�سديد هذه الديون حاًل. 

تسديد الدين  11111

اإذا تعذر تمويل الدفعات الأ�سا�سية في مواعيد ا�ستحقاق �سدادها اأو لم يتم تمديدها اأو دفعها من خالل متح�سالت راأ�سمالية اأخرى، مثل م�ساهمات راأ�سمالية جديدة اأو 
دين راأ�سمالي جديد، فاإن التدفق النقدي لل�سركة قد ل يكفي في كل ال�سنوات لت�سديد كامل الدين الم�ستحق. واإذا اأدت اأ�سعار العمولت اأو غيرها من العوامل اأثناء التمويل، 
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مثل العزوف المحتمل من قبل المقر�سين عن تقديم قرو�س عقارية تجارية، اإلى فر�س تكلفة تمويل اأعلى، فاإن هذه الزيادة في تكلفة العمولت قد توؤثر �سلبًا على قدرة 
ال�سركة على ت�سديد الدين واإكمال تطوير الم�سروع. وعالوة على ذلك، اإذا لم تتمكن ال�سركة من اإعادة تمويل المديونية ب�سروط مقبولة، اأو لم ت�ستطع ذلك على الإطالق، 
فاإنها قد تحتاج للت�سرف في واحد اأو اأكثر من اأمالكها من اأجل ت�سديد مديونيتها، بما في ذلك رهن الممتلكات الحالية بموجب ترتيبات تمويل م�ستقبلية، وهذا ما قد يوؤدي 
اإلى ال�ستيالء على اأ�سولها اأو قد ي�سطر ال�سركة للت�سرف في اأ�سولها ب�سروط غير منا�سبة. كذلك �سوف تخ�سع ال�سركة لزيادة م�ساريف وتكلفة التمويل وقد تزيد تلك 

المديونية من احتمال تعر�س ال�سركة لتكاليف اإ�سافية تتعلق بتقلبات تكلفة الدين المرتبطة بها. 

ومن هنا، فاإن اأيا من هذه المخاطر قد يكون له اأثر �سلبي كبير على عمل ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها المالي و/ اأو �سعر اأ�سهمها. 

الشراكات المحتملة 11111

قد تختار ال�سركة تطوير اأو ت�سغيل اأمالك معينة بال�ستراك مع اأطراف اأخرى ل تربطها بها عالقة، والتي تقدم، بالإ�سافة اإلى راأ�س المال في بع�س الحالت، خدمات 
الدعم الفني والمعرفة الفنية والإدارة والخبرات الأخرى اإلى جانب الخدمات الت�سويقية التي تحتاجها ال�سركة ولكنها ل تتوفر لديها. فاإذا لم تتوفر هذه الخدمات الفنية 
اأو غيرها من الخدمات لل�سركة لأي �سبب من الأ�سباب، من خالل الم�ساركة، فاإن ال�سركة قد تتكبد مزيدًا من التكاليف واللتزامات المالية وربما تواجه توقفًا في تنفيذ 

م�ساريعها اأو ت�سغيلها. 

واإ�سافًة اإلى ذلك، قد ل يكون لل�سركة ح�سة مهيمنة في بع�س هذه ال�سراكات. ولذا، فاإن هذه ال�ستثمارات قد تت�سمن مخاطر اإ�سافية لل�سركة من بينها: 

احتمال اأن يكون ل�سركاء ال�سركة في اأي وقت من الأوقات م�سالح اقت�سادية اأو م�سالح تجارية اأخرى اأو اأهداف ل تتفق مع م�سالح ال�سركة. ��

احتمال اأن يتخذ �سركاء ال�سركة اإجراءات مخالفة لتعليمات ال�سركة اأو لطلباتها اأو ل تتفق مع �سيا�سات ال�سركة واأهدافها. ��

اإمكانية اإفال�س �سركاء ال�سركة اأو اإع�سارهم مما يوؤثر �سلبًا على قابلية ال�سراكة لال�ستمرار وجدوى ا�ستمرارها. ��

وحتى عندما تكون ال�سركة �ساحبة الح�سة الم�سيطرة في ال�سراكة، فاإن قرارات كبرى معينة قد تتطلب موافقة ال�سريك/ ال�سركاء الآخرين. فاإذا لم ت�ستطع ال�سركة 
الح�سول على تلك الموافقات، اأو اإذا كانت �سروطها باهظة التكلفة، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا وبدرجة كبيرة على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها. 

السالمة البيئية والسالمة العامة 11111

والم�سروع يخ�سعان  ال�سركة  اأن كاًل من  اإل  والعالمية،  المحلية  الممار�سات  اأف�سل  الم�ستقبلية وفق  لعملياتها  والعامة  البيئية  لل�سالمة  �ساملة  �سيا�سة  تعد  ال�سركة  اأن  مع 
لقوانين واأنظمة حماية البيئة في المملكة والتي تتطور با�ستمرار ويحتمل اأن ت�سبح مع مرور الوقت اأكثر ت�سددًا. واإذا ما ارتفعت تكاليف التزام ال�سركة بالأنظمة البيئية عن 
افترا�سات معينة تعتمد عليها في تقدير التزاماتها وم�سوؤولياتها، فاإن م�ساريف ال�سركة ومخ�س�ساتها �ستحتاج اإلى زيادة لكي تتما�سى مع هذه التغيرات. واإذا كانت هذه 
الزيادات كبيرة، فاإنها قد توؤثر على عمل ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها المالي. وعالوًة على ذلك، فاإن القوانين والأنظمة البيئية ت�سمح بفر�س غرامات وجزاءات اأخرى. 
وتعتبر الرئا�سة العامة لالأر�ساد الجوية وحماية البيئة الهيئة الحكومية الوحيدة الم�سوؤولة عن تطبيق الأنظمة البيئية واإدارتها ويحق لها بح�سب تقديرها اأن تقفل اأو توقف 

ب�سورة موؤقتة اأو نهائية ن�ساط اأي �سركة ل تلتزم بالأوامر التي تطلب منها ت�سحيح عملياتها التي توؤدي اإلى الإ�سرار بالبيئة اأو وقف تلك العمليات. 

االعتماد على الموظفين األساسيين والمحافظة على قوة عاملة ماهرة وعالية التأهيل  11111

�سوف يعتمد نجاح ال�سركة وم�ستقبلها بدرجة كبيرة على قدرتها الم�ستمرة على ا�ستقطاب الكوادر الماهرة وذات الكفاءة المنا�سبة والحتفاظ بها وتحفيزها ب�سكل دائم 
وذلك بالنظر اإلى وجود تناف�س �سديد في المملكة على هذه الكوادر ب�سبب الطلب المرتفع حاليًا عليها. ومع اأن ال�سركة �ستعمل على اإعداد برامج اأجور بطريقة متوافقة مع 
المعايير المتطورة لل�سوق ال�سعودية، اإل اأنه لي�س هناك من تاأكيد باأن ال�سركة �ستتمكن من الإبقاء على العاملين اأو ا�ستقطابهم دون اأن يوؤثر ذلك �سلبيًا على ربحيتها. وعلى 
وجه الخ�سو�س، قد ل ت�ستطيع ال�سركة الحتفاظ بكوادرها اأو التحكم بالتكاليف المرتبطة بالحفاظ على كوادر عالية التاأهيل وتحفيزها. ومن هنا، فاإن عدم قدرة ال�سركة 

على تاأمين احتياجاتها من الموظفين قد يوؤثر ب�سكل �سلبي كبير على عملياتها واإ�ستراتيجية النمو التي تعتمدها. 

تطوير قطاع التمويل العقاري -11111

ت�سمل متطلبات تطور �سوق رهن المنازل �سياغة وتطبيق قوانين تتعلق بالتمويل العقاري، وغياب تلك القوانين قد تثني العمالء المحتملين عن �سراء المرافق العقارية في 
م�ساريع ال�سركة.

االعتماد على االقتصاد السعودي المتنامي  111111

اإن توقعات ال�سركة مبنية على افترا�سات اأ�سا�سية باأنه لن يحدث انح�سار اقت�سادي كبير في المملكة واأن ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة �سوف ت�ستمر في التدفق اإلى 
المملكة مع تزايد التنوع القت�سادي فيها. و�سوف تتاأثر العائدات المتوقعة لل�سركة ب�سورة �سلبية اإذا ما �سهد اأي من هذه التوقعات تغيرًا �سلبيًا. وبما اأن القت�ساد ال�سعودي 

يعتمد ب�سكل كبير على عائدات النفط، فاإن اأي هبوط كبير في اأ�سعار النفط �سيوؤثر ب�سورة �سلبية على القت�ساد ال�سعودي ككل وعلى م�ستقبل ال�سركة وتوقعاتها. 

كما يعتمد ا�ستمرار نمو القت�ساد ال�سعودي على عدة عوامل اأخرى بما فيها ا�ستمرار النمو ال�سكاني وا�ستثمارات القطاعين الحكومي والخا�س في البنية التحتية، ومن هنا، 
فاإن اأي تغيير في اأي من هذه العوامل يمكن اأن يكون له تاأثير كبير على القت�ساد وبالتالي على عمليات ال�سركة وربحيتها. 
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ملكية األرض 111111

اأر�س مقدمة من موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي، وهي اأحد الم�ساهمين  هناك جزء كبير من راأ�س مال ال�سركة يتمثل في م�ساهمة عينية على �سكل 
الموؤ�س�سين لل�سركة. وتعتمد عمليات ال�سركة بكاملها على ملكيتها لالأر�س التي �ست�ساهم بها موؤ�س�سة الملك عبد اهلل. ومع اأنه قد تم التاأ�سير على �سك ملكية اأر�س موؤ�س�سة 
الملك عبداهلل بتاريخ 1430/3/10هـ )الموافق 2009/3/7م( من قبل كاتب العدل المكلف بالهيئة العامة لال�ستثمار على اأنها ح�سة عينية لموؤ�س�سة الملك عبداهلل في 
راأ�س مال مدينة المعرفة القت�سادية اإل اأن نقل ملكية الأر�س لل�سركة يتطلب النتهاء من تاأ�سي�س ال�سركة. وبالتالي، فاإذا ما حدث تاأخير في نقل ملكية هذه الأر�س اإلى 
ال�سركة اأو اإذا ما كان هناك اأية اأعباء مالية اأو رهون اأو حق احتجاز على الأر�س اأو اأي م�سالح اأخرى مرتبطة بها، الأمر الذي يحد من قدرة ال�سركة على ا�ستخدام الأر�س، 

فاإن ذلك قد يكون له تاأثير �سلبي كبير على عمليات ال�سركة. 

السعودة 111111

ي�سترط على ال�سركة اأن توظف عددًا كافيًا من ال�سعوديين التزامًا بمتطلبات ال�سعودة المفرو�سة من قبل وزارة العمل. فاإذا لم ت�ستطع ال�سركة الوفاء بمتطلبات ال�سعودة 
هذه، فاإن ذلك قد يحد من قدرتها على ا�ستقدام العمالة الأجنبية ح�سب اأنظمة وزارة العمل، وهذا ما قد يوؤثر �سلبًا على عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بالسوق 111

األزمة المالية العالمية 11111

اإن من غير الممكن في المرحلة الحالية و�سع تقدير دقيق وكامل لأثر الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي اأدت اإلى اإفال�س اأو اإعادة تنظيم العديد من الموؤ�س�سات المالية 
الدولية وا�ستدعت تدخل الحكومات في العديد من البلدان لحماية اقت�سادياتها. وقد اأدى رد الفعل الأولي في الأ�سواق المالية اإلى انخفا�س كبير في ال�سيولة المتاحة ووفرة 
الت�سهيالت الئتمانية. ومع اأن تاأثير الأزمة المالية على المملكة العربية ال�سعودية يبدو محدودُا، اإل اأن الأزمة التي تع�سف بالأ�سواق المالية العالمية، والتي اندلعت في جزء 
منها نتيجة لال�ستثمارات في اأدوات التمويل العقاري، قد ت�سر بقدرة ال�سركة على جذب الم�ستثمرين المحتملين وقدرتها على الح�سول على التمويل، وهذا ما قد يوؤثر �سلبًا 

على اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي ونتائج عملياتها.

المنافسة 11111

اأخرى ل عالقة لها بال�سركة، فاإن ال�سركة قد تواجه حينها مناف�سة من تلك الأطراف بو�سفهم مالكين  اأطراف  اإلى  اأر�س الم�سروع  اأنه من المتوقع بيع جزء من  حيث 
وم�سغلين ومطورين لعقارات التجزئة والعقارات التجارية وال�سكنية وغيرها من العقارات داخل المدينة. وهذا ما قد يوؤدي اإلى اإ�سعال التناف�س على الإيجارات الأقل اأو 

التناف�س في الأ�سعار على بيع مزيد من الأرا�سي اأو العقارات المطورة. 

الصعوبة النسبية في تسييل االستثمارات العقارية 11111

ال�ستثمارات العقارية بطبيعتها ا�ستثمارات طويلة الأمد وت�سييلها اأ�سعب من ت�سييل  اأ�سكال ال�ستثمارات الأخرى. وقد ل ت�ستطيع ال�سركة تنويع محفظتها بال�سرعة المطلوبة 
ا�ستجابة للتغيرات القت�سادية اأو لظروف اأخرى. ولذا، فاإن ظروف ال�سوق المتغيرة قد تجعل محفظة ال�سركة العقارية اأو عقاراتها ال�سكنية اأو التجارية اأو ال�سناعية في 

و�سع غير مثالي في اأي وقت في الم�ستقبل، الأمر الذي يزيد من �سعوبة ت�سييل ا�ستثمارات ال�سركة. 

تدني أداء العقارات عن المستوى المتوقع  11111

تعتزم ال�سركة كجزء من اإ�ستراتيجيتها تطوير بع�س العقارات والحتفاظ بها كممتلكات مدرة للدخل. ولكن قد ل يكون اأداء هذه الممتلكات كما هو متوقع. وبالإ�سافة اإلى 
ذلك، فقد تكون تقديرات ال�سركة للتكاليف المرتبطة بتطوير العقارات واإن�سائها دون الم�ستوى الفعلي. وفي مثل هذه الحالت، قد تتاأثر اأعمال ال�سركة وو�سعها المالي 

ونتائج عملياتها ب�سورة �سلبية. 

تغير أنظمة الحج والعمرة 11111

تتوقع ال�سركة اأن ياأتي جزء من اإيراداتها الم�ستقبلية من عقارات ال�سيافة والتجزئة والتي تعتمد اإلى حد ما على عدد زوار المدينة من الحجاج والمعتمرين والذين ظل 
عددهم  يزداد ب�سورة ثابتة على مر ال�سنوات، و�سوف تعتمد الإيرادات المتوقعة لل�سركة من مرافق قطاعي ال�سيافة والتجزئة على ا�ستمرار هذا التجاه. وبناء على الأنظمة 
الحالية، فاإن تاأ�سيرات الحج والعمرة التي ت�سدر كل عام هي من اخت�سا�س الوزارات المعنية والتي زادت عدد تلك التاأ�سيرات. ومع ذلك، فاإن اأي تغييرات غير متوقعة 
في الأنظمة الحالية اأو في عدد تاأ�سيرات الحج والعمرة الم�سموح باإ�سدارها قد يوؤدي اإلى انخفا�س عدد الحجاج والمعتمرين، وهذا ما قد يوؤثر ب�سورة �سلبية على اأعمال 

ال�سركة ونتائج عملياتها، ولي�س هناك من تاأكيدات باأن عدد زوار الحج والعمرة الم�سموح به �سي�ستمر في الزدياد. 

االعتماد على االستقرار المالي للمستأجرين 11111

تعتزم ال�سركة تطوير بع�س الممتلكات والحتفاظ بها كممتلكات مدرة للدخل، ويعتمد الدخل المتوقع من هذه الممتلكات ب�سورة كبيرة على ال�ستقرار المالي للم�ستاأجرين 
لدى ال�سركة. ومن هنا، فاإن تخلف الم�ستاأجرين عن الدفع قد يوؤدي اإلى انخفا�س كبير في اإيرادات الإيجار وربما ي�سطر ال�سركة اإلى تقديم م�ساهمة راأ�سمالية اإ�سافية اأو 
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الح�سول على تمويل بديل لتلبية اللتزامات المترتبة عليها بموجب ترتيبات التمويل المتعلقة بتلك العقارات. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اإنفاذ الحقوق المن�سو�س عليها في 
عقود التاأجير المبرمة مع الم�ستاأجرين وتح�سيل هذه الحقوق قد يتطلب قدرا كبيرا من التكلفة والوقت. 

تجديد عقود التأجير  11111

بالن�سبة للعقارات التي تقرر ال�سركة الإبقاء على ملكيتها، فاإن بع�س عقود تاأجيرها في الم�ستقبل �سواًء كانت تتعلق بالعقارات ال�سكنية اأو التجارية اأو ال�سناعية اأو غيرها، 
قد تكون ق�سيرة الأجل. وبالتالي، اإذا ما قرر الم�ستاأجرون من ال�سركة عدم تجديد عقودهم عند انق�سائها، فقد ل ت�ستطيع ال�سركة اإعادة تاأجيرها ب�سروط منا�سبة. 
وعالوًة على ذلك، اإذا قرر الم�ستاأجرون عدم تمديد عقودهم، فاإن ال�سركة قد تحتاج لإنفاق الوقت والمال لجتذاب م�ستاأجرين اآخرين بدل منهم. واإذا لم تتمكن ال�سركة 
من تجديد عقود الإيجار اأو تاأجير الم�ساحات ذات ال�سلة في وقت وجيز، اأو اإذا كانت الإيجارات عند التجديد اأو اإعادة التاأجير اأقل ب�سورة كبيرة من الم�ستويات المتوقعة، 
فاإن ذلك قد يوؤثر ب�سورة �سلبية على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها المالي. واإ�سافًة لذلك، قد تتكبد ال�سركة في حالة اأي تجديد اأو اإعادة تاأجير تكاليف اإ�سافية 

لتجديد المباني اأو اإعادة ت�سميمها. 

المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 111

عدم وجود سوق لألسهم سابقًا 11111

لم ي�سبق وجود �سوق لتداول الأ�سهم المطروحة، ول يمكن اإعطاء اأي �سمان بن�سوء �سوق ن�سط لها بعد قبول ال�سركة واإدراجها في القائمة الر�سمية. وحتى لو ن�ساأ مثل هذا 
�سوق، فلي�س هناك من �سمانات ب�ساأن ا�ستمراره ومدة بقائه بعد اإدراج الأ�سهم  في القائمة الر�سمية. 

أرباح األسهم 11111

�سوف تعتمد الأرباح النقدية التي �سيتم توزيعها على الم�ساهمين م�ستقباًل على عدة عوامل من بينها حجم الأرباح والو�سع المالي لل�سركة واحتياجاتها الراأ�سمالية وما 
يتوفر لديها من احتياطيات قابلة للتوزيع وتوفر الت�سهيالت الئتمانية والظروف القت�سادية العامة وغيرها من العوامل التي يعتبرها اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة من حين 

لآخر جديرة بالعتبار. 

كذلك يمكن اأن تكون قدرة ال�سركة على الإعالن عن توزيع اأرباح على الأ�سهم مقيدة بعوامل اأخرى منها التعهدات التي تن�س عليها الت�سهيالت الئتمانية وتعوي�س الخ�سائر 
المتراكمة والنظام الأ�سا�سي لل�سركة واأحكام الأنظمة واللوائح ال�سائدة. وبناًء على ذلك، ل يمكن اإعطاء اأي �سمان بخ�سو�س توزيع اأرباح على الم�ساهمين م�ستقباًل. 

تقلبات أسعار األسهم بعد االكتتاب  11111

هناك عدة عوامل يمكن اأن توؤدي اإلى تقلب �سعر الأ�سهم المطروحة و�سيولتها، ومنها اختالف النتائج الت�سغيلية المتوقعة لل�سركة والتغيرات في تقديرات الأرباح اأو توقعاتها، 
اأو الإخفاق في تحقيقها، اإ�سافًة اإلى اأحوال ال�سوق في القطاع المعني، والإجراءات النظامية والأو�ساع القت�سادية العامة، وغيرها من العوامل الأخرى الخارجة عن نطاق 

�سيطرة ال�سركة. 

السيطرة الفعلية للمساهمين المؤسسين 11111

بعد انتهاء الكتتاب، �سيملك الم�ساهمون الموؤ�س�سون 69.94٪ من اأ�سهم ال�سركة الم�سدرة. وبناًء على ذلك، �سيكون الم�ساهمون الموؤ�س�سون، اإذا ما قرروا الت�سويت بنف�س 
الطريقة،  في و�سع يتيح لهم اإمكانية التحكم في الأمور التي تتطلب موافقة الم�ساهمين. كما يمكنهم اأي�سا منع الم�ساهمين الآخرين من تمرير قرارات الجمعية العامة 
العادية وغير العادية والتي تتطلب ت�سويت الأغلبية المطلقة اأو اأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في تلك الجتماعات وذلك من خالل الت�سويت �سدها )الرجاء مراجعة ق�سم 
12-4 من هذه الن�سرة لمزيد من التفا�سيل(. من خالل الت�سويت �سدها. وقد يمار�س الم�ساهمون الموؤ�س�سون هذه الحقوق بطريقة يمكن اأن يكون لها تاأثير �سلبي على 

اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها المالي و/ اأو �سعر �سهمها. 

المبيعات المستقبلية لألسهم 11111

اإن بيع كميات كبيرة من اأ�سهم ال�سركة بعد اكتمال الكتتاب، اأو وجود انطباع باأن مثل هذه المبيعات �ستحدث، قد يوؤثر ب�سورة �سلبية على �سعر �سهم ال�سركة في ال�سوق. 

بعد انتهاء الكتتاب بنجاح ل يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين الت�سرف باأية اأ�سهم خالل فترة الحظر. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة ل تنوي في الوقت الراهن اإ�سدار 
اأ�سهم اإ�سافية بعد انتهاء الكتتاب مبا�سرًة. ومع ذلك، فاإن اإ�سدار ال�سركة لعدد كبير من الأ�سهم اأو قيام اأٍي من الم�ساهمين الموؤ�س�سين بعد فترة الحظر على تداول الأ�سهم 

ببيع عدد كبير من الأ�سهم يمكن اأن يكون له اأثر �سلبي على �سوق �سهم ال�سركة وقد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعره في ال�سوق. 
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1. لمحة عن السوق 



لمحة عن السوق  1
لقد تم الح�سول على المعلومات الواردة في هذا الق�سم من تقرير درا�سة ال�سوق الذي اأعدته جونز لنج ل�سال والموؤرخ في �سهر يونيو 2009م ما لم ين�س على خالف ذلك. 
ويت�سمن بيانات عن ال�سوق ماأخوذًة من م�سادر خارجية، بما فيها، من�سورات ت�سدر عن جهات اأخرى اأو عن ال�سوق اأو جهات عامة. ولم تتحقق ال�سركة ب�سورة م�ستقلة 
من تلك البيانات ول يمكن اإعطاء اأي تاأكيد حول مدى دقتها اأو اكتمالها ول تتحمل ال�سركة اأدنى م�سوؤولية عنها. واإ�سافة اإلى ذلك، عند درا�سة معلومات ال�سوق الواردة في 
ن�سرة الإ�سدار، ينبغي على المكتتبين مالحظة اأن هذه المعلومات قد تخ�سع للتغيير تبعًا لالأو�ساع القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، وهو ما قد يوؤدي اإلى ن�سوء اأو�ساع 

تختلف اختالف كبيرا عن تلك التي اأوردتها جونز لنج ل�سال والتي كانت �سائدًة في تاريخ تقديم التقرير.

ومع ذلك، لي�س لدى ال�سركة اأو لدى اأي من م�ست�ساريها اأي �سبب لالعتقاد باأن المعلومات الواردة في ق�سم “لمحة عن ال�سوق” غير �سحيحة في جوهرها. وقد اأعطت جونز 
لنج ل�سال موافقتها على ا�ستخدام تقريرها في ن�سرة الإ�سدار كما في تاريخ هذه الن�سرة ولم ت�سحب تلك الموافقة، وهي ل تملك اأية اأ�سهم اأو م�سالح في ال�سركة اأو اأي 

من م�ساهميها اأو في اأي من ال�سركات التابعة لها.

نبذة عن جونز النغ السال 

جونز لنغ ل�سال �سركة خدمات مالية ومهنية متخ�س�سة في مجال العقارات وتقدم خدمات متكاملة من خالل ِفرق من الخبراء في جميع اأنحاء العالم اإلى العمالء الذين 
يبحثون عن زيادة القيمة عن طريق امتالك العقارات اأو �سغلها اأو ال�ستثمار فيها. وقد بلغ اإجمالي اإيرادات جونز لنغ ل�سال في عام 2009م 2.5 بليون دولر وهي تقدم 
خدماتها لقاعدة عري�سة من العمالء في 60 بلدا من خالل 750 موقعًا في مختلف اأنحاء العالم، منها 180 مكتبًا لها. وتعتبر جونز لنغ ل�سال رائدًة في مجال العقارات 
واإدارة المرافق ويبلغ اإجمالي م�ساحة محفظتها العقارية حوالي 1.4 مليار قدم مربع حول العالم. كما تعتبر ل�سال انف�ستمنت مانجمنت، ذراع جونز لنغ ل�سال لإدارة 

ال�ستثمار، واحدة من اأكبر ال�سركات في العالم واأكثرها تنوعًا في القطاع العقاري حيث تدير ما تزيد قيمته عن 40 مليار دولر من الأ�سول.

لمحة عن االقتصاد السعودي1  111

يعد القت�ساد ال�سعودي اأكبر اقت�ساد حر في العالم العربي و�سكل حوالي 45٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي ال�سمي لدول مجل�س التعاون الخليجي في الفترة ما بين 
2007م اإلى 2009م. وقد �سهد الناتج المحلي الإجمالي ال�سمي للمملكة خالل ال�سنوات الخم�س الما�سية نموًا مطردًا ارتفع معه من 804 مليارات ريال في عام 2003م اإلى 

1.52 تريليون ريال في عام 2009م، وذلك بمعدل نمو �سنوي مركب بن�سبة 11.2٪ خالل هذه الفترة. 

كما تعتبر المملكة من اأكبر الدول الم�سدرة للنفط في العالم حيث تنتج 12.4٪ من اإجمالي اإنتاج النفط العالمي وتقدر احتياطيات النفط فيها بنحو 24٪ من اإجمالي 
احتياطات النفط في العالم. ومع اأن القت�ساد ال�سعودي ظل في الما�سي يرتكز ب�سورة كبيرة على قطاع النفط الذي ي�ستمر في الإ�سهام ب�سكل رئي�سي في الناتج المحلي 
الإجمالي، اإل اأن هناك دوافع برزت في ال�سنوات الأخيرة نحو زيادة التنوع القت�سادي كما ي�ساهد حاليًا ب�سكل رئي�سي من خالل ال�ستثمارات في قطاعي البتر وكيماويات 

والعقار. 

وياأتي التنوع القت�سادي المتزايد ثمرًة لجهود التنويع التي تبذلها الحكومة وخطط التطوير التي تعتمدها والتي بداأت تتبلور من خالل زيادة م�ساركة القطاع الخا�س في 
مختلف القطاعات القت�سادية، حيث تعمل المملكة على فتح القطاعات القت�سادية تدريجيًا اأمام الم�ستثمرين الأجانب بما في ذلك الت�سالت و�سناعة الطيران والتاأمين 
فيما توا�سل تقديم الدعم لمحركات النمو القت�سادي الرئي�سية من خالل ت�سجيع القطاع الخا�س المحلي والأجنبي على الم�ساهمة في تطوير البنية التحتية والقت�ساد 

في البالد.
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اأكبر اقت�ساد من بين دول مجل�س التعاون الخليجي وتتمتع بموقع ا�ستراتيجي في منطقة الخليج ولديها ن�سبة موؤكدة قدرها 24٪ من اإجمالي احتياطات  تمتلك المملكة 
النفط في العالم. ويهيمن قطاع الهيدروكربونات في الوقت الحا�سر على القت�ساد ال�سعودي حيث ت�سكل الأن�سطة المرتبطة بالنفط ما بين 35-40٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي للمملكة. وتعمل الحكومة ال�سعودية جاهدًة على تنويع القت�ساد من خالل تطوير قطاعات ل تعتمد على النفط كالتعدين، اإلى جانب معالجة المواد الخام محليًا 
وتحويلها اإلى منتجات و�سيطة اأو نهائية مما �سيرفع م�ستوى م�ساهمة ال�سناعة في القت�ساد ال�سعودي. وتمول اإيرادات النفط الإنفاق الكبير من جانب القطاع العام على 
م�ساريع البنية التحتية والتعليم، وتتوفر للمملكة من احتياطيات من العمالت الأجنبية بف�سل اأ�سعار النفط المرتفعة في ال�سابق، فاإن من المتوقع اأن يبقى الإنفاق الحكومي 

المحرك الرئي�س للنمو. 

ومع تدهور اأو�ساع التمويل وا�ستمرار اأزمة الثقة لدى قطاع الأعمال، فاإن النمو في القطاع الخا�س غير النفطي ُيقدر اأن يكون منخف�س ن�سبيًا عند م�ستوى 3.2٪ في عام 
2009م، بعد اأن انخف�س اإلى 4.3٪ في عام 2008م من متو�سط �سنوي بنحو 6٪ في الفترة ما بين 2003-2007م. ومع ذلك، فاإن ال�ستهالك الخا�س من المتوقع اأن ي�ستمر 

في الزدياد، ولكن بمعدل اأقل ت�سارعًا، مدعوما بنمو �سكاني قوي على م�ستوى المملكة و�سيا�سات مالية ونقدية تو�سعية. 

هذا ويوا�سل قطاع البناء )الذي �سجل نموا بنحو 4.1٪ في عام 2008م( نموه في حين يتوقع اأن ترتفع جدوى الم�سروع نتيجًة لنخفا�س في تكاليف الحديد وغيره من مواد 
البناء. ولكن مع تدني رغبة البنوك المحلية في الإقرا�س، فاإن تكلفة القترا�س في ارتفاع اإ�سافة اإلى نق�س في مخزون الدولرات وتراجع اإمكانية الح�سول على التمويل 

الخارجي اإلى حد كبير، مما يعيق �سرعة تنفيذ الم�سروع. 

3  درا�سة جونز لنج ل�سال الموؤرخة في يونيو 2009م
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جدول )1( : مؤشرات االقتصاد الكلي
20052006200720082009موؤ�سرات االقت�ساد الكلي

762.3786.3812.4848.5489.8الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )مليار ريال باأ�سعار 1999م(
0.15٪4.4٪3.3٪3.1٪5.6٪ن�سبة النمو 

غير متوفر251.2249.3250.4262.5قطاع النفط 
غير متوفر4.8٪0.5٪-0.8٪6.2٪ن�سبة النمو 

غير متوفر333.3353.7373.1390.7القطاع الخا�س غير النفطي 
غير متوفر4.7٪5.5٪6.1٪5.8٪ن�سبة النمو 

غير متوفر169.0174.3179.5185.9القطاع الحكومي غير النفطي 
غير متوفر3.5٪3.0٪3.1٪4.0٪ن�سبة النمو 

4.9٪9.9٪4.1٪2.2٪0.7٪ت�سخم اأ�سعار المواد ال�ستهالكية 
الم�سدر: التقرير ال�سنوي 2009م، موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، 2009م

الخصائص السكانية

تقدر اإدارة الإح�ساءات المركزية ال�سعودية اأن عدد �سكان المملكة في عام 2008م بلغ 24.81 مليون ن�سمة واأن نموه كان بن�سبة 2.9٪ وهو معدل اأعلى من معدل نمو ال�سكان 
في العالم ككل. ويعتقد اأن هذا النمو ال�سكاني يعود �سببه اإلى النمو الطبيعي لعدد ال�سكان المحليين وتدفق العمالة الأجنبية اإلى المملكة نتيجة لتح�سن الأداء القت�سادي. 
وتغلب على �سكان المملكة فئة �سغار ال�سن اإذ اأن 63٪ من ال�سكان هم دون �سن 30 �سنة و 34٪ منهم �سمن الفئة العمرية 0-15 �سنة. وهذا ما يتوقع اأن يرفع الطلب على 

العقارات وتجارة التجزئة والترفيه و�سيزيد من اإمكانية النمو في هذه القطاعات. 

تنمية رأس المال البشري

مع قوة النمو ال�سكاني في المملكة، واجهت الحكومة ال�سعودية تحديًا تطلب منها توفير فر�س العمل لمواطنيها. ومن اأجل ذلك، تبنت الحكومة �سيا�سة طموحة لل�سعودة 
وا�ستثمرت في ذات الوقت في الم�ساريع التعليمية الهادفة اإلى رفع م�ستوى قوتها العاملة. وتهدف الحكومة اإلى زيادة التعليم كمًا ونوعًا وخا�سة في المرحلة الجامعية حيث 
اأن رفع م�ستوى التعليم من �ساأنه اأن يعزز من مهارات ال�سكان ويوفر فر�سًا في القطاعات ال�سناعية التي تتطلب مهارات عالية، مما يوفر ا�ستدامة على المدى الطويل 

للتوظيف والنمو. 

اإلصالحات الحالية 

اإن ان�سمام المملكة موؤخرًا اإلى منظمة التجارة العالمية يب�سر بنمو اقت�سادي حيث يمنحها مزيدًا من الفر�س في التجارة العالمية. ونتيجًة لع�سويتها في منظمة التجارة 
العالمية، اأجرت المملكة عدة اإ�سالحات نظامية واأ�سرعت الخطى في الخ�سخ�سة، وهي جميعها خطوات تهدف اإلى ت�سهيل ال�ستثمار في البالد مما ينعك�س بالإيجاب على 
ال�سركات العاملة داخل المملكة. كما �ست�سهم المدن القت�سادية التي تم تخطيطها في الآونة الأخيرة في اإيجاد فر�س لال�ستثمار والتنمية والعمل. وتركز موازنات الحكومة 

الأخيرة ب�سورة رئي�سية على تطوير البنية التحتية وقطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خا�س. 

الحج والعمرة 

اإلى المدينتين المقد�ستين، مكة المكرمة والمدينة  اأعداد الحجاج والمعتمرين الذين يفدون  اأنحاء العالم زيادًة في  ت�سهد المملكة باعتبارها قبلة للم�سلمين من جميع 
المنورة. ومع اأن الحج والعمرة يت�سمان بطبيعة مو�سمية، اإل اأنهما ي�سكالن م�سدرًا مهما لالإيرادات بالن�سبة للمملكة، وتعتبر هذه الزيادة في اأعداد الزوار اأحد العوامل التي 
ت�سجع على مزيد من ال�ستثمار في قطاعي العقار والفنادق، وخا�سًة في المناطق المجاورة للحرمين ال�سريفين. ونتيجة لذلك، فاإن المدينتين المقد�ستين، مكة المكرمة 

والمدينة المنورة، مر�سحتان لمزيد من النمو القت�سادي. 

لمحة عن سوق العقار السعودي  111
بعد النمو البطيء الذي �ساد العقد الما�سي، برز العقار كعن�سر هام في القت�ساد ال�سعودي غير النفطي، وقد �ساهم في تن�سيط هذا القطاع موؤخرًا عدة عوامل منها النمو 
القت�سادي القوي وال�سيولة المرتفعة وانخفا�س اأ�سعار الفائدة وزيادة الإقرا�س البنكي وتزايد الدخل القابل لالإنفاق والنمو ال�سكاني. ويق�سم ال�سوق العقاري ح�سب نوع 

العقار اإلى ثالث مجموعات هي الأرا�سي غير المطورة والعقار ال�سكني والعقار التجاري. 

األرض غير المطورة

اإن حدود المدن في المملكة اآخذة في التو�سع ب�سكل م�ستمر ب�سبب تزايد عدد ال�سكان فيها مما يفتح فر�سًا جديدة لمطوري الأرا�سي. وت�سير عملية امتالك الأرا�سي في 
المملكة من الأعلى اإلى الأ�سفل حيث تقوم الحكومة بتخ�سي�س قطع كبيرة من الأرا�سي لعدد محدود من الم�ستثمرين الذين يطورون الأر�س باأنف�سهم اأو يبيعونها اإلى 
مطورين اآخرين اأو اإلى تجار الجملة الذين يحتفظون بها لمدة تقدر بنحو 3 – 4 �سنوات. ومع اأن �سوق العقار يتاأثر ب�سكل كبير بقوة موؤ�سرات القت�ساد الكلي، اإل اأن الأرا�سي 

غير المطورة ظلت تخ�سع للم�ساربة4. 

4  الم�سدر: قطاع العقار في المملكة العربية ال�سعودية، �سامبا 

لموة    الةةم 

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية 12



سوق العقار السكني  

ي�سكل قطاع العقارات ال�سكنية، المكون من ال�سقق والفلل الأحادية والمزدوجة )دوبلك�س( والمنازل التقليدية والمجمعات ال�سكنية، المكون الأكبر لل�سوق العقاري ال�سعودي 
من حيث القيمة حيث ظل يمثل  تاريخيًا 75٪ من كامل ن�ساط ال�سوق العقاري في المملكة5. وبالنظر اإلى الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات في العقد القادم، فاإنه 

مر�سح للنمو بقوة. وهناك الكثير من الفر�س في القطاع ال�سكني بالنظر اإلى �سح العر�س ن�سبة اإلى الطلب. 

سوق العقار التجاري 

�سهد قطاع العقارات التجارية لل�سوق العقاري، الذي ي�سمل مباني المكاتب ومراكز الت�سوق والفنادق والمرافق ال�سناعية، فترًة من النمو بف�سل ازدياد الحركة التجارية. 
ففي قطاع محالت التجزئة، اأدت اأعمال الإن�ساء الكبيرة على مدى ال�سنوات القليلة الما�سية اإلى ازدياد عدد الأ�سواق التجارية حيث يعتقد اأن قوة القت�ساد اأدت اإلى ازدياد 

الإنفاق ال�ستهالكي، مما اأ�سفر بدوره عن زيادة في المعرو�س. 

التمويل العقاري 

اأكثر  لبناء  فوائد،  بدون  اأي  المجانية،  العقارية  القرو�س  من  �سعودي  ريال   123.000.000.000 قيمته  ما  1974م  �سنة  منذ  الحكومي  العقاري  التنمية  �سندوق  قدم 
المنازل يتم دفع قيمتها نقدًا وتمول  واأكثر من 86٪ من  المتاح  العقارية قيمة المخ�س�س  التنمية  من 560.000 وحدة �سكنية. وقد تجاوز الطلب على قرو�س �سندوق 
اإلى  لي�سل  كبيرة  ب�سورة  العقارية  التنمية  �سندوق  مال  راأ�س  زيادة  تم  مالية،  بفوائ�س  التي جاءت  الأخيرة  المتتالية  الميزانيات  وبعد  الخا�سة.  المدخرات  من خالل 
82.800.000.000 ريال �سعودي. وفي عام 2007م، وافق �سندوق التنمية العقاري على ما قيمته 1.200.000.000 ريال �سعودي من القرو�س التي ا�ستفاد منها 4.333 

مواطنًا �سعوديا لبناء 5.200 وحدة �سكنية. اأما بالن�سبة لعامي 2008 و2009 فهي غير متوفرة. 

ومع توقع �سدور نظام الرهن العقاري في المملكة، والذي من �ساأنه اأن يعطي دفعًة قويًة للطلب على العقارات ال�سكنية، فاإن البنوك وال�سركات الخا�سة �ستكون اأكثر مياًل 
نحو دخول القطاع الواعد. كما اأن �سوق التمويل العقاري غير متطور6 حيث ي�سكل ال�سوق 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي ال�سعودي بينما ي�سكل �سوق العقار 7٪ و ٪16 

في الإمارات العربية المتحدة والبحرين على التوالي.

لمحة عن المدينة المنورة 111

المدينة المنورة هي ثاني اأقد�س المدن بالن�سبة للم�سلمين في العالم اأجمع. وفي ال�سعودية هي المدينة الثانية الأكثر زيارًة بعد مكة المكرمة، حيث يفد اإليها في كل عام 
ما يزيد عن اأربعة ماليين حاج من الخارج لزيارة الم�سجد النبوي. ومو�سم الذروة فيها هو ذات المو�سم بالن�سبة لمكة المكرمة، ويمتد من ال�سهر الثامن اإلى ال�سهر الثاني 

ع�سر من ال�سنة الهجرية. 

ونظرا لأهميتها الدينية، فاإن المدينة المنورة ت�سكل اأي�سًا مركزًا رئي�سيًا من حيث التطور القت�سادي للمملكة. وقد قدر عدد ال�سكان فيها في عام 2009م بما يقرب من 1.1 
مليون ن�سمة. وبناًء على التجاهات التاريخية، فقد كان نمو ال�سكاني فيهابمتو�سط ثابت بن�سبة 2.3٪ في ال�سنة، ويقدر متو�سط دخل الفرد فيها بنحو 4.500 ريال �سعودي 
في ال�سهر. ويتم �سرف 18٪ من الإنفاق المنزلي في المدينة على الإيجار ال�سكني ويقطن 60٪ من �سكانها في منازل م�ستاأجرة. وبالنظر اإلى اعتمادها بدرجة كبيرة على 

ال�سياحة، فاإن معظم وظائف القطاع الخا�س فيها تتركز في قطاع ال�سيافة. 

وهناك عدد من العوامل التي يتوقع اأن توؤثر على النمو ال�سكاني في المدينة المنورة ومنها النمو الطبيعي للمدينة وهجرة النا�س اإليها من المدن الأخرى المجاورة في 
المنطقة وانتقال كبار ال�سن من المناطق الأخرى في المملكة اإليها لق�ساء فترة التقاعد فيها وزيادة الن�ساط القت�سادي الذي بدوره يجذب ال�سعوديين والأجانب. 

يقوم اقت�ساد المدينة المنورة بدرجة كبيرة على الحجاج والمعتمرين الذين يزورون الم�سجد النبوي ال�سريف. ونظرًا لتزايد اأعداد الحجاج والمعتمرين، فقد ظلت المدينة 
المنورة ت�سهد ن�ساطًا متناميًا في مجال التطوير العقاري، الأمر الذي اأدى اإلى ارتفاع اأ�سعار الإيجارات في المناطق المحيطة بالحرم النبوي مما دفع بالكثير من اأ�سحاب 
المحالت التجارية ال�سغيرة اإلى مغادرتها. ومن م�ساريع التطويرية البارزة في هذه المنطقة م�سروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي لكي يرتبط بالمزيد 
من المطارات الدولية مما ي�سهل على الحجاج والمعتمرين رحالتهم. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فقد تم الإعالن عن الخط الحديدي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة كجزء 
من برنامج تو�سعة �سبكة ال�سكك الحديدية في المملكة والذي �سيربط بين المدينتين. وهذا من �ساأنه اأن ي�سهل الو�سول اإلى المدينة المنورة ويوفر مزيدًا من فر�س العمل 

ويرفع الطلب على العقارات في المناطق المحيطة بمحطة ال�سكة الحديدية بالمدينة.

اإن تح�سن القت�ساد وتوفر العديد من المجمعات ال�سناعية في المراحل المبكرة للم�سروع و�سهولة تدفق الحجاج عبر المطار الدولي كلها عوامل قد توؤدي اإلى طفرة في 
الن�ساط القت�سادي في المدينة المنورة، مما يوفر فر�سًا دائمة وجذابة للنمو. 

لمحة عن العقارات في المدينة المنورة  112

تتوزع مناطق المدينة المنورة على ثالث اأحياء رئي�سية، الأولى وهي المنطقة المركزية )»المنطقة المركزية«( التي تعتبر الأغلى وهي مجاورة للم�سجد النبوي وتكتظ فيها 
الفنادق وال�سقق المفرو�سة. اأما المنطقة الثانية )»المنطقة الثانية«(، فهي التي يقطنها جزء كبير من �سكان المدينة وتتميز بمباني ال�سقق، والمنطقة الثالثة )»المنطقة 
الثالثة«( وهي المنطقة الأقل تطورًا والتي يتوقع اأن ت�سهد العديد من الم�ساريع العقارية الكبرى في الم�ستقبل ب�سبب التو�سع العمراني. ويف�سل �سكان المدينة المنورة ال�سكن 

5  الم�سدر: قطاع العقار في المملكة العربية ال�سعودية، �سامبا
6  الم�سدر: قطاع العقار في المملكة العربية ال�سعودية، �سامبا 
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قرب المنطقة المركزية بقدر الإمكان ب�سبب وجود الم�سجد النبوي وتوفيرا للوقت لالنتقال اإلى المكاتب الحكومية التي تقع في المنطقة الثانية. وب�سبب التكلفة العالية 
لالأرا�سي، لي�س هناك ما يكفي من الوحدات ال�سكنية في المنطقة المركزية لخدمة مزيد من الزوار.

القطاع السكني في المدينة المنورة 11111

في عام 2007م، كان المعرو�س ال�سكني في المدينة المنورة يتاألف من 224.105 وحدات �سكنية. وتتراوح م�ستويات ال�ستيعاب في المدينة ما بين 70٪ و 80٪ بالن�سبة 
لل�سقق، في حين اأن الفلل م�سغولة بالكامل. وتتراوح ن�سبة الإ�سغال في المدينة المنورة ما بين 83٪ اإلى 90٪ بالن�سبة للفلل وال�سقق وذلك ح�سب الموقع. والجدير بالمالحظة 
اأن المعرو�س المتوفر حاليًا لي�س من النوعية الممتازة. وفي الوقت الحالي، تتاألف غالبية المعرو�س ال�سكني من ال�سقق. ويبين الجدول التالي تطور المعرو�س الإجمالي من 

مختلف اأنواع الوحدات ال�سكنية خالل الفترة من 2000م اإلى 2007م واإلى 2009م، والذي يبين بو�سوح اأن الطلب على ال�سقق والطوابق في الفلل في ارتفاع متوا�سل. 

جدول )1( : التوزيع النسبي ألنواع المساكن في المدينة المنورة
غير ذلكال�سققطابق في فيلالفللالمنازل التقليديةال�سنة

6٪49٪1٪8٪36٪2000م
5٪51٪4٪8٪32٪2007م
5٪51٪6٪7٪31٪2009م 

الم�سدر: اإدارة الإح�ساءات المركزية، وزارة القت�ساد والتخطيط، المملكة العربية ال�سعودية

وقد لحظ مطورو الم�ساريع العقارية في المدينة زيادًة في الن�ساط العمراني على مدى ال�سنتين الما�سيتين. 

ومن العوامل الأخرى المحفزة لل�سوق اأن المدينة المنورة تعتبر مقرًا لل�سكينة والهدوء في قلوب وعقول الم�سلمين الذين يف�سلون النتقال اإليها من مناطق اأخرى من المملكة 
اإلى وجود رغبة قوية لدى الم�سترين المالكين للمنازل ومن المتقاعدين في المملكة  اإذا ما توفرت لهم مرافق �سكنية عالية الجودة بموا�سفات فاخرة. وت�سير الأبحاث 
ومنطقة الخليج ممن يبحثون ب�سكل رئي�سي عن �سقق في المدينة لمتالكها. وي�ساف اإلى ذلك اأنه يتوقع للم�سروع اأن ي�ستحوذ على طلب عالمي. وفي الوقت الراهن وفي 
ظل عدم وجود �سوق عقاري مفتوح وغير مقيد بالن�سبة لالأجانب، فاإن من ال�سعب تحديد الطلب العالمي على الم�ساكن، واإن كان البحث ال�ستطالعي للم�ستهلكين ي�سير 

اإلى وجود موؤ�سرات اإيجابية. 

قطاع العقارات التجارية في المدينة المنورة  11111

يعتمد الطلب على العقارات التجارية في المدينة المنورة على حجم القوة العاملة واأحجام ال�سركات وطبيعة ال�سناعات الموجودة في القت�ساد. فالعمالة ال�سعودية في 
المدينة المنورة تتكون في غالبيتها من الذكور من العاملين في القطاع العام. ويغلب على مباني القطاع العام طابع البناء لغر�س محدد. وللنظرة الأولى، فاإن م�ستقبل 
العقارات التجارية في المدينة المنورة يبدو اأقل جاذبيًة، لكن التحليل الدقيق ي�سير اإلى وجود فر�سة كبيرة للم�ساحات المكتبية ذات الجودة العالية ب�سبب الو�سع الحالي 

للمعرو�س وتوجهات ال�سوق المتوقعة. 

قطاع أسواق التجزئة بالمدينة المنورة 11111

الت�سوق  مراكز  في  تقع  التي  الكبرى  والمحالت  ال�سوارع  في  المنت�سرة  ال�سغيرة  المحالت  هما  رئي�سيتين  فئتين  من  المنورة  المدينة  في  التجزئة  قطاع محالت  يتاألف 
)الأ�سواق التجارية(. وفي المنطقة المركزية، فاإن غالبية محالت التجزئة ت�ستهدف الحجاج وتتاألف من محالت بيع التذكارات والهدايا. اأما منتجات الماركات العالمية 

فتوجد خارج الطريق الدائري الأول حيث يف�سل معظم ال�سكان المحليين الت�سوق هناك. 

ومن العوامل الرئي�سية التي توؤثر على اأداء �سوق محالت التجزئة في المدينة المنورة الزوار من الحجاج والمعتمرين الذين ي�سل عددهم م�ستوى الذروة اأثناء �سهر رم�سان 
وفي مو�سم الحج. وبما اأن غالبية �سكان المدينة المنورة هم تاريخيًا من فئة ذوي الدخل المتو�سط الأدنى، فاإن الطلب على محالت التجزئة العالية الجودة ظل غائبًا ب�سبب 
محدودية القدرة المالية وال�سرائية لديهم. ومع ذلك، فاإن ازدهار القت�ساد وازدياد اأعداد الحجاج �ساهما في ارتفاع م�ستوى الدخل مما اأدى اإلى زيادة القدرة المالية 

ل�سكان المدينة. 

ويعتمد قطاع محالت التجزئة في المدينة المنورة ب�سكل كبير على نفقات ال�سكان المحليين وال�سائحين ويت�سف بكونه ذا طبيعة مو�سمية. وتوفر الهيئة العليا لل�سياحة 
ال�سياح  ارتفع عدد  فمثال،  الإنفاق.  وارتفاع  ال�سياح  بين عدد  اإيجابية  اأن هناك عالقة  لوحظ  وقد  �سنوي.  اأ�سا�س  على  المجموعات  الفرد ح�سب مختلف  اإنفاق  متو�سط 
المحليين من 1.6 مليون �سخ�س في عام 2006م اإلى اأكثر من 2.2 مليون زائر في عام 2008م. وفي المقابل، ارتفع معدل الإنفاق للزائر الواحد من 1.848 ريال اإلى 

3.343 ريال.

ويبين الجدول التالي مراكز الت�سوق الجديدة في المدينة المنورة. 

لموة    الةةم 
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جدول )1( : معروض محالت التجزئة )ذات النوعية العالية(
اإجمالي الم�ساحة القابلة الت�سنيفالمركز التجاري

للتاأجير)متر مربع(
الو�سع الحالي�سنة االفتتاح

مفتوح 2008م65.000و�سط عليات المدينة
البناء متوقف في المدى المتو�سط46.000و�سط العثيم مول 

مفتوح 2008م67.800و�سط – فوق الو�سطالنور مول 
مفتوح 2008م36.000و�سط – فوق الو�سطالرا�سد مول 
مفتوح 2008م8.595و�سطالح�سن مول 
مرحلة التخطيطفي المدى المتو�سط22.600و�سطال�سالم بالزا

الم�سدر: دليل الأ�سواق التجارية، مجل�س ال�سرق الأو�سط لالأ�سواق التجارية

من خالل تحليل لأو�ساع ال�سوق الحالية، يمكن ا�ستنتاج اأن هناك فر�سة كبيرة لتطوير مركز ت�سوق عالي الجودة يكون نموذجا يمتاز بتوفير خيارات اأكبر للزوار ويعيد جذب 
المقيمين المحليين للت�سوق في المدينة ويلبي الطلب ويحفزه وي�سهم في الوقت ذاته في �سد الفجوة في العر�س. كذلك يتوقع اأن تلعب محطة ال�سكة الحديدية المخطط 

لإقامتها لتوفر و�سيلة نقل جديدة دورًا رئي�سيًا في ت�سهيل تجارة التجزئة في المدينة. 

قطاع الضيافة في المدينة المنورة 11111

اإن الموقع المتميز للمدينة المنورة كاأحد اأكثر الأماكن قد�سيًة، بالإ�سافة اإلى مكة المكرمة، بالن�سبة للم�سلمين، ي�سمن تدفقًا متزايدًا وب�سورة م�ستمرة لأعداد الزائرين. 
ويتوقع تجار العقار من القطاع الخا�س تدفق اأعداد اأكبر من الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث زادت الحكومة من دعمها للحجاج والمعتمرين. ومع اأن الحكومة 
بذلت جهودًا لت�سهيل ال�سياحة غير الدينية من خالل تبني �سيا�سة اأكثر مرونة في منح تاأ�سيرات الدخول، اإل اأن الزوار بغر�س الحج والعمرة ما زالوا ي�سكلون الن�سبة الأكبر 

من عدد الزوار القادمين اإلى المملكة. 

وقد ارتفع العدد الإجمالي للزوار من الخارج لأغرا�س الحج والعمرة بمعدل �سنوي مركب بن�سبة 18.8٪ خالل الفترة ما بين 2005 اإلى 2008م. ويبين الجدول التالي العدد 
الإجمالي نمو اأعداد ال�سياح من خارج المملكة خالل هذه الفترة. 

جدول )1( : إجمالي عدد الحجاج والمعتمرين
2009م2005200620072008اأعداد ال�سياح )باالآالف(

غير متوفر8.0378.62011.53114.757ال�سياح من الخارج
غير متوفر3.6814.4335.9216.169ال�سياح من الخارج – للحج والعمرة 

غبر متوفر41.8٪51.3٪51.4٪45.8٪اإجمالي عدد ال�سياح من الداخل – للحج والعمرة

غبر متوفر30.23627.08028.54928.775ال�سياح من الداخل – للحج والعمرة 
غبر متوفر4.4023.6294.9434.217
غبر متوفر٪14.6٪13.4٪17.3٪14.7

www.mas.gov.sa ،الم�سدر: الهيئة العليا لل�سياحة

اإن للعدد المتزايد من الزائرين اآثارًا اإيجابية على ال�سناعة الفندقية في المملكة. وقد �سهدت ال�سنوات القليلة الما�سية زيادًة في ال�ستثمارات في هذا القطاع، وخا�سًة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف توفير الم�ساكن لإيواء العدد المت�ساعد من الحجاج والمعتمرين الذين يفدون اإلى هاتين المدينتين. 

كما �ساهم تزايد اأعداد الحجيج في رفع معدلت الإ�سغال في المدينة المنورة والتي زادت بن�سبة 8٪ عن م�ستواها في عام 2005م. وكان معدل الإ�سغال في فنادق الخم�س 
نجوم في المدينة المنورة 62٪ في عام 2006م وانخف�س اإلى 55٪ في عام 2007م ثم ارتفع اإلى 67٪ في عام 2008م. كما ارتفع متو�سط ال�سعر اليومي للغرفة بحوالي 
19٪ بين عامي 2007 و 2008م. ويختلف متو�سط ال�سعر اليومي للغرفة في المدينة المنورة ب�سورة كبيرة خالل ال�سنة حيث ينخف�س اأثناء مو�سم الركود دون م�ستوى 
الخم�س نجوم،  وتفوق فنادق  الحج.  الذروة مثل �سهر رم�سان ومو�سم  الواحدة في فترات  لليلة  �سعودي  ريال  اإلى 3.000  بينما ي�سل  الواحدة  لليلة  �سعودي  ريال   600
اأنها ل تراعي المعايير العالمية. وهذا ما يوفر فر�سًة كبيرًة للم�ستثمرين  اأنه يجب مالحظة  اأدائها الفنادق الأخرى مع  وخا�سًة تلك القريبة من الم�سجد النبوي، في 

وال�سركات لتقديم خدمات اأف�سل، الأمر الذي يتيح اإمكانية ال�ستحواذ على ح�سة �سوقية كبيرة من الفنادق العاملة في الوقت الحا�سر. 

بالن�سبة لفنادق الأربع نجوم في المدينة المنورة، كان معدل الإ�سغال في عام 2006م 50٪ وارتفع اإلى 55٪ في عام م2007ثم ارتفع اإلى 57٪ في 2008م. 
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1. مشروع مدينة المعرفة االقتصادية



مشروع مدينة المعرفة االقتصادية  1
نظرة عامة 111

مدينة المعرفة القت�سادية هي واحدة من اأربع مدن اقت�سادية في المملكة �ستركز على ال�سناعات المعرفية7. ومن المقرر اأن تكون هذه المدينة م�سروعًا عقاريًا متعدد 
ال�ستخدامات يقع على م�ساحة 4.8 مليون متر مربع من الأر�س في المدينة المنورة. 

يهدف الم�سروع اإلى تاأ�سي�س �سناعات معرفية في المدينة المنورة توفر فر�س العمل وتعمل كمحفز لإيجاد منطقة تجارية مكملة للمدينة المنورة. و�سيتم اإن�ساء بنية تحتية 
ذكية لرفع م�ستوى الإنتاجية بتقنية معلوماتية ذات تطبيقات متطورة ل�ساكني الم�سروع والعاملين في مجال المعرفة والزائرين. كما يهدف الم�سروع اإلى تطوير الإمكانات 
ال�سياحية في المدينة المنورة من خالل مركز ثقافي م�ستوحى من التراث الديني والثقافي للمدينة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، من المتوقع اأن يحتوي الم�سروع على مرافق �سيافة 
عالمية الم�ستوى لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة لأغرا�س تجارية. ومن الخ�سائ�س الجذابة الأخرى للم�سروع احتواوؤه على حدائق عامة م�سجرة ومنطقة تجارية 
وبيئة عمرانية يتوقع اأن تزيد من اأهمية الموقع بدرجة كبيرة. و�سي�سم الم�سروع كذلك اأبراجًا متميزًة و�سوارع م�سجرًة وا�سعًة و�ساحًة مركزيًة، الأمر الذي يوفر جوًا ع�سريًا 

في و�سط مدينة المعرفة القت�سادية. 

موقع المشروع ووصفه  111

من المقرر اأن تقام مدينة المعرفة القت�سادية على م�ساحة 4.8 مليون متر مربع من الأر�س على بعد 4.3 كم تقريبا اإلى ال�سرق من الم�سجد النبوي وعلى مقربة من 
الطريق الدائري الثاني. ويمتاز هذا الموقع ب�سهولة الو�سول اإليه من مختلف التجاهات وبمختلف الو�سائل بما فيها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي والطرق 

الرئي�سية للمدينة المنورة. ويمر طريق الملك عبد العزيز عبر الموقع لي�سطره اإلى �سطرين يمتدان على جانبيه. 

وي�ستفيد الموقع من عدة مزايا اأخرى فريدة اأبرزها الإطاللة المبا�سرة على الم�سجد النبوي ال�سريف حيث اأن الم�سروع يقع على اأر�س اأكثر ارتفاعًا ن�سبيًا من موقع الحرم 
النبوي. وهو لي�س مطورًا مع اأن المناطق المحيطة به تحتوي على بنية تحتية كافية وبع�س الم�ساريع التطويرية في القطاعين التجاري وال�سكني.

المخطط العام 111

ح�سب المخطط العام الذي اأعدته �سركة ات�س اأو كي، �ستكون مدينة المعرفة القت�سادية عبارة عن م�سروع تطويري طولي ال�سكل يمتد على طريق الملك عبد العزيز الموؤدي 
ب�سكل مبا�سر اإلى الم�سجد النبوي ال�سريف. و�سوف يت�سل المركز التجاري )البالزا( الواقع على هذا الطريق بحيث يربط مجمع ال�سوق �سماًل وجنوبًا، مما يوفر وجهًة 
للت�سوق في المدينة المنورة. و�سوف يقع مجمع ال�سناعات المعرفية اإلى ال�سمال، لكن المرافق ذات العالقة يمكن اأن تنت�سر في مباني المكاتب الأخرى في عموم مدينة 
المعرفة القت�سادية وذلك بناًء على الطلب والمالئمة. و�سوف ت�ستمل المنطقة ال�سمالية الغربية على م�سروع عمراني �سكني كبير عالي الجودة يحتوي على فلل عائلية ثنائية 

الطابق، بينما �ستقع اأبراج المكاتب في مركز مدينة المعرفة القت�سادية وعلى مقربة من منت�سف ال�سوق والبالزا. 

وفي الجنوب الغربي، هناك منطقتان مخ�س�ستان للمرافق الطبية. و�سوف يقع المركز الثقافي، اأر�س ال�سيرة، في الجنوب وتحيط به ال�سقق ال�سكنية مع مدخل مريح اإلى 
ال�سوق الجنوبي. كما ي�سهل موقع اأر�س ال�سيرة القريب من ال�سوق الجنوبي تدفق الزوار وال�سائحين اإلى المنطقة. وهناك مجمع للفنادق مجاور لل�سوق يوفر مكانًا مريحًا 
للزوار و�سيدعمه مركز للمعار�س م�سمم ل�ست�سافة الموؤتمرات والمعار�س التجارية العامة وغيرها من الفعاليات. وبالإ�سافة اإلى ما ذكر، �سيتم بناء م�سجد مركزي اإلى 

الجنوب يراعى فيه �سهولة و�سول الم�سلين اإليه. 

وهناك كذلك المدار�س والم�ساجد الأخرى والتي �ستقع داخل المناطق ال�سكنية في مواقع مريحة لخدمة ال�سكان. و�سوف ت�سكل مدينة المعرفة القت�سادية منطقة خ�سراء 
ذات بيئة �سحية في عموم الموقع تخ�س�س فيها م�ساحات وا�سعة للحدائق العامة والمناطق الم�سجرة. 

ويحتوي المخطط العام على مخطط تطويري لم�ساحة من الأر�س تبلغ 4.8 مليون متر مربع بم�ساحة بناء قدرها 7.9 مليون متر مربع. وكما يظهر في الجدول التالي، 
فاإن غالبية الم�ساحة المبنية )حوالي 78٪( خ�س�ست لل�سقق ال�سكنية والتي �سيبلغ اإجمالي الم�ساحة المبنية فيها حوالي 6.1 مليون متر مربع. وبالإ�سافة اإلى ذلك، يتوقع 
اأن يخ�س�س المخطط العام كمية كبيرة من الم�ساحة المبنية لأدوار تحت الأر�س )بدروم( ومواقف خارجية لل�سيارات. ويتوقع اأن ت�سغل مواقف ال�سيارات ثالثة اأدوار في 

اأغلب المباني العالية في مدينة المعرفة القت�سادية. 

جدول )1( : المخطط العام باألرقام
الن�سبة ٪الم�ساحة المبنية )متر مربع(النوع

77.9٪6.125.389ال�سقق
1.0٪80.003الم�ست�سفيات 

3.3٪257.656الفنادق وال�سقق المخدومة
2.6٪206.365المكاتب 
2.0٪152.239غير ذلك

 )http://www.sagia.gov.sa/english/index/php?pages=ecs-overview( 7  الم�سدر: الهيئة العامة لال�ستثمار
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الن�سبة ٪الم�ساحة المبنية )متر مربع(النوع
0.5٪39.995الحدائق العامة

4.9٪386.958ال�سوق التجاري )محالت التجزئة( 
4.4٪344.878مجمع ال�سناعات المعرفية 

3.4٪264.952الفلل 
100.00٪7.858.435الإجمالي 

امل�سدر: ال�سركة، ات�س اأو كي، جونز لجن ل�سال.

مرافق المشروع 112

�سي�ستمل الم�سروع على �ستة مرافق رئي�سية هي مجمع ال�سناعات المعرفية، مركز ال�سيافة، المنطقة ال�سكنية، المنطقة التجارية، المركز الثقافي وال�سوق التجاري. و�سوف 
يتم ا�ستخدام بنية تحتية ذكية في عموم الم�سروع بغية اإيجاد اإطار تقني يهدف اإلى توفير تطبيقات ع�سرية متطورة تعتمد على تقنية المعلومات. ومن الموؤمل اأن توفر 

ت�سكيلة هذه المرافق بيئة حيوية من �ساأنها اأن ت�سجع عملية ال�ستثمار وتعزز الحركة التجارية وتجعل من المدينة المنورة مركزًا للتعليم والتطوير. 

مجمع الصناعات المعرفية  11111
يهدف مجمع ال�سناعات المعرفية من خالل توفير و�سائل بحثية متطورة تقنيًا ومرافق عالية الجودة اإلى اجتذاب كبار العلماء والأكاديميين والباحثين الم�سلمين والعاملين 

في حقل المعرفة من جميع اأرجاء العالم. ومن المتوقع اأن ي�ستفيد ال�سباب ال�سعودي من نقل المعرفة والتقنية، مما يمنحهم فر�سًا لتنمية مهاراتهم. 

ويمكن تعزيز التراث الإ�سالمي للمدينة المنورة من خالل الجمع بين الإ�سالم والتطوير القت�سادي والتقني من اأجل توفير مبادرات مالية م�ستدامة ومربحة ورائدة في 
قطاعات التعليم وتقنية نقل المعلومات والت�سالت والرعاية الطبية وال�سياحة وال�سيافة. وقد تم تحديد فر�س العمل في القطاعات ال�سابقة ذكرها كمكونات رئي�سية 

لمجمع ال�سناعات المعرفية الذي �سيقع �سمن ما يقرب من 344.878 مترًا مربعًا من الم�ساحة المبنية. 

ومن المتوقع اأن يوفر المجمع التعليمي الإ�سافي مجموعة �ساملة من خدمات التعليم لجميع مراحل التطوير ال�سخ�سي والمهني والتي ت�سمل مدر�سة عالمية تركز على الثقافة 
الإ�سالمية والفكر الإ�سالمي. و�سيتم ربط المنظمات الإ�سالمية العالمية بمعاهد في هذا المجمع عن طريق مركز خا�س يعنى بتعزيز الحوار والتعاون الم�سترك. كذلك 
�ستتم اإقامة معهد لالإدارة لتدريب المدراء في مجالت القت�ساد والتجارة با�ستخدام اأحدث التقنيات والأ�ساليب. كذلك �سي�سم المجمع جامعًة عالميًة تقدم مجموعة من 
البرامج والتخ�س�سات في الدرا�سات الإ�سالمية بما في ذلك على �سبيل المثال ل الح�سر الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، والفقه والهند�سة المعمارية والتمويل. ولتلبية 
احتياجات �سرائح تعليمية اأخرى وتقديم الدعم للمجمعات الفرعية الأخرى، �سي�ستمل المجمع على معهد بوليتكنيك يوفر التعليم المهني في مجالت التمري�س وتدريب 
المعلمين والإعالم وال�سياحة وال�سيافة. كذلك �سيكون هناك معهد للغات والترجمة يوفر تعليم اللغات والدرا�سات القراآنية والتدريب على الترجمة ويعمل بمثابة مركز 
دعم للمكتبة الكبرى. و�ستحتوي المكتبة الكبرى بمدينة المعرفة القت�سادية على مجموعة من الكتب العربية وغير العربية وت�سم مركزًا لحفظ التراث من خالل الحفظ 
الرقمي للن�سو�س والمخطوطات الإ�سالمية التاريخية النادرة لالأجيال القادمة. ولمزيد من التاأكيد للتكامل بين جميع مكونات مجمع المعرفة، �سيتم دعم المكتبة الكبرى 

على غرار الجامعات بمجمع فرعي لتقنية المعلومات والت�سالت. 

اأما مجمع تقنيات المعلومات والت�سالت ف�سوف يوفر العديد من اأوجه التاآزر مع المجمعات الفرعية الأخرى، ومنها على �سبيل المثال دار الإنتاج الإعالمي المتعدد الو�سائط 
والتي �ستقدم وتن�سر مجموعة من الو�سائل الأ�سلية ذات العالقة بالإ�سالم للجمهور العالمي با�ستخدام مجموعة وا�سعة من و�سائل الإعالم، بما فيها الأفالم والو�سائل 
الإلكتروني  القراآن  مثل  رائدة  بتطوير مبادرات  و�ستقوم  الإ�سالمي  العالم  احتياجات  تلبية  قادرًة على  الو�سائط  المتعدد  الإعالمي  الإنتاج  دار  تكون  و�سوف  الإلكترونية. 
المعلومات  المعلومات والت�سالت. و�سي�سم مجمع تقنية  لتقنية  الذي �ستتوفر في معاهده مناهج قوية  التعليمي  بالقطاع  الإ�سالمية و�سيتم ربطها  الإلكترونية  والألعاب 
والت�سالت اأي�سا مركزًا للت�سويق يعنى بت�سويق المعاهد �سمن مدينة المعرفة القت�سادية وفي اأنحاء العالم الإ�سالمي ويوفر المعلومات حول اتجاهات الم�ستهلكين ويعمل 

على تعزيز ال�سورة الإيجابية لالإ�سالم. كذلك يقوم مركز الت�سويق م�سوؤوًل عن ت�سويق وترويج الفعاليات والموؤتمرات التي �ستعقد في مركز المعار�س والموؤتمرات. 

كذلك �ستحتوي مدينة المعرفة القت�سادية على مركز للموؤتمرات ي�سم �سالة متعددة الأغرا�س ت�ستخدم لعقد الحلقات الدرا�سية والفعاليات المعرفية. و�سيكون مركز 
موؤتمرات بمعايير ومو�سفات عالمية ويهدف اإلى ت�سهيل عقد المنتديات والمناق�سات �سمن المجتمع الإ�سالمي العالمي. و�سيكون بت�سميمه النموذجي المتميز قادرًا على 
ا�ست�سافة الفعاليات بمختلف م�ستوياتها و�سيوفر جوًا مثاليًا واإمكانات عمل رفيعة الم�ستوى، ببنية تحتية عالمية الم�ستوى و�سيكون مجهزًا لتلبية احتياجات جميع الحا�سرين 

باأحدث التقنيات. 

الداخلية  العيادات  للمر�سى  ال�سحية  الرعاية  يوفر  م�ست�سفى طبي وجراحي عام  ويحتوي على  التقنيات  اأحدث  ي�ستخدم  الذي  ال�سحي  الفرعي  المجمع  وهناك كذلك 
والخارجية وفقًا للمعايير الدولية مع اإمكانية ا�ستقطاب المر�سى من داخل المملكة ومن دول الخليج المجاورة. و�سيكون با�ستطاعة المر�سى المراجعين للمجمع ال�ستفادة 

من الجو الروحاني الهادئ للمدينة المنورة. 

كما توفر اأجواء الخ�سوع والهدوء في المدينة المنورة اإمكانية عالية لالأن�سطة ال�سياحية حيث �سي�سكل المركز الترفيهي مجمعًا فرعيًا لمجمع ال�سياحة وال�سيافة و�سيكون 
منتجعًا حديثًا ي�ستطيع يق�سده الم�سلمون بهدف ال�سترخاء وال�ستجمام وا�ستعادة الحيوية واكت�ساب تجارب خبرة جديدة باأ�سلوب حياتي اإ�سالمي متناغم. كما �سيحتوي 
المقترح عر�سها  البرامج  و�ستكون محتويات  الفئات.  لمختلف  الم�سممة  والذاتية  والمادية  التعليمية  التجارب  توفر مزيجا من  ا�ستجمام  الترفيهي على مرافق  المركز 
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م�ستوحاة من القراآن وتعاليم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واإ�سافة اإلى ذلك، هناك محطة معرفية اأخرى يتوقع اأن تجذب ال�سياح وهي متحف التراث الإ�سالمي الذي �سيكون 
تجربة تفاعلية تركز على التراث الإ�سالمي في العلوم والفنون مع التركيز ب�سكل خا�س على المدينة المنورة واآثار ال�سيرة النبوية.

و�ستركز اإ�ستراتيجية اجتذاب الم�ستثمرين والم�ستاأجرين الرئي�سيين على ثالثة عوامل اأ�سا�سية اأولها العامل الجغرافي حيث يمكن ال�ستفادة من خبرة الم�ستثمرين في 
تطوير مرافق عقارية م�سابهة مبنية على المعرفة. اأما العامل الثاني فهو العن�سر الديني الذي يدعو اإلى ا�ستقطاب الم�سلمين الذين يت�ساركون في حمل روؤية الم�ساهمة في 

تطوير المدينة المنورة، واأخيرًا بناء مجمع عمالق ودائم عن طريق تحديد الكوادر الم�سلمة المتميزة والقادرة على جلب الموارد وال�سمعة الرفيعة والمعرفة الفنية. 

و�سيتركز دور ال�سركة في تطوير مجمع المعرفة على توفير م�ساحات ذات مخططات عامة وبنية تحتية ذكية بهدف اجتذاب الم�ستثمرين.

مركز الضيافة  11111
ل�ستيعاب اأعداد الزائرين الذين �سيفدون اإلى المدينة المنورة ومدينة المعرفة القت�سادية، �سوف يحتوي الم�سروع على مجمع للفنادق وال�سقق المفرو�سة بطاقة ا�ستيعابية 
ت�سل اإلى 13.000 زائر عن طريق توفير 2.500 غرفة تقريبًا في فنادق فئة الأربع اأو الخم�س نجوم وال�سقق المفرو�سة. ومن المتوقع اأن يكون هناك طلب كبير على وحدات 
ال�سيافة الخا�سة برجال الأعمال الذين يزورون مدينة المعرفة القت�سادية. و�سوف تتميز هذه الفنادق عن الفنادق خارج مدينة المعرفة القت�سادية من خالل تركيزها 

القوي على الجودة م�ستفيدًة من البنية التحتية الذكية لمدينة المعرفة القت�سادية. 

المنطقة السكنية 11111
�سوف تحتوي مدينة المعرفة القت�سادية على مناطق �سكنية متعددة ال�ستخدام م�سممة بطريقة تراعي المحافظة على الطابع التقليدي للمدينة المنورة مع توفير المرافق 
الع�سرية. ومن المقرر اأن تحتوي المنطقة ال�سكنية بمدينة المعرفة القت�سادية ما يقارب 700 فيال و 27.000 �سقة تكفي لإ�سكان حوالي 150.000 ن�سمة بم�ساحة بناء 

تتجاوز 6 ماليين متر مربع8و�ستكون غالبية الوحدات ال�سكنية من ال�سقق. 

وتهدف مدينة المعرفة القت�سادية الم�سممة اإلى اجتذاب القاطنين من خالل ت�سمين الم�سروع منطقة مخ�س�سة للم�ساة والمرافق الترفيهية كالمطاعم والمقاهي وتوفير 
بيئة عمرانية متطورة تعزز م�ستوى المعي�سة ل�ساكنيها. و�سوف تمتاز المنطقة ال�سكنية كذلك بوجود مجمع للفلل ببوابة خا�سة ويحتوي على مرافق عمرانية وتعليمية متطورة 

وم�ساجد. 

المنطقة التجارية 11111
�سوف توفر المنطقة التجارية بمدينة المعرفة القت�سادية منطقة مركزية حديثة خا�سًة بال�سركات في المدينة المنورة في نقطة مميزة يقع المطار اإلى �سمالها وقريبة 
من �سبكة النقل العام وال�سكة الحديدية المتوقع اإن�ساوؤها. و�سوف يبلغ اإجمالي الم�ساحات القابلة للتاأجير 154.000م2 في اأبراج متميزة للمكاتب على طريق الملك عبد 
العزيز وم�ساحة اإ�سافية في مجمع ال�سناعات المعرفية. ومدينة المعرفة القت�سادية م�سممة ل�ستيعاب ما يقارب 20.000 9�سخ�س من المهنيين ومن المقرر اأن تحتوي 

مرافقها على بنية تحتية رفيعة الم�ستوى بما في ذلك المباني الذكية وت�سكيلة وا�سعة من خدمات الم�ساندة. 

السوق التجاري )محالت التجزئة( 11111
�سوف يتمتع المقيمون في مدينة المعرفة القت�سادية وزوارها ب�سوق تجاري يحاكي الأ�سواق التقليدية للمدينة المنورة، و�سيكون معلمًا مميزًا للمدينة المنورة ونموذجًا 
فريدًا تتوفر فيه منتجات عالمية معروفة في بيئة عمرانية تقليدية. ويبلغ اإجمالي الم�ساحة القابلة للتاأجير في  ال�سوق التجاري حوالي 262.000 م2 بما في ذلك محالت 

التجزئة ال�سغيرة. و�سوف ي�ستفيد هذا ال�سوق كذلك من الأعداد المتوقعة والمتزايدة من الحجاج والمعتمرين والوافدين اإلى المدينة المنورة لأغرا�س تجارية. 

المركز الثقافي 1 أرض السيرة 11111
�سوف يتميز المركز الثقافي الذي �سيطلق عليه ا�سم »اأر�س ال�سيرة« بجماله الجذاب وطرازه المعماري الإ�سالمي و�سيعمل كمرفق تعليمي وثقافي. و�سوف ي�سم المركز 

اأربعة اأجنحة هي:

بال�سوت �� اأفالمًا  المنورة، وم�سرحًا يعر�س  المدينة  تاريخ  ويركز على  للمعار�س على م�ساحة 2.500 م2  الجناح مركزا  النور: ي�سم هذا  المنورة - مدينة  المدينة 
وال�سورة حول التاريخ الإ�سالمي وهو م�ستوحى من ا�سم المدينة -المدينة المنورة- و�سوف يتميز باإنارة خا�سة.

الإ�سالم حول العالم: �سي�ستمل هذا الجناح على منطقة للمعار�س م�ساحتها 3.000 م2 و�سيركز على عدة نواح كانت�سار الإ�سالم في كل منطقة والمجتمع والمدينة ��
الإ�سالمية وتطوير الم�سجد كمركز للجماعة والمعرفة وفنون الزخرفة في العالم الإ�سالمي والعائلة والمجتمع في الإ�سالم، وتنوع الماأكولت.

العلوم والتقنية: �سوف يعك�س هذا الجناح اأهداف ال�سركة ويركز على تطور العلوم في الح�سارات الإ�سالمية من خالل العرو�س الحية. و�سي�سم مركزًا للمعار�س ��
و�سيحتوي على �سا�سات كمبيوتر تفاعلية واأمثلة عملية.

الإبداع والمعرفة: �سيحتوي هذا الجناح على �سالة عر�س م�ساحتها 1.000م2 و�سيركز على خلق الكون والأر�س والعالم الطبيعي وفقًا للمعتقدات الإ�سالمية. و�سيكون ��
هناك عر�س على قبة داخلية يعطي جوًا من الراحة التامة.

8  الم�سدر: مدينة المعرفة القت�سادية وات�س اأو كي
9  الم�سدر: مدينة المعرفة القت�سادية وات�س اأو كي 
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البنية التحتية الذكية 113

�سوف توفر البنية التحتية الذكية للم�سروع بيئة تقنية متقدمة مبنية على �سبكة األياف ب�سرية ت�سل بين كل العقارات والمرافق الخدمية موفرة بذلك �سبكة متكاملة من 
بروتوكولت النترنت عالية ال�سرعة والتي ت�ستخدم اإمكانيات النطاق العري�س غير المتناهية. وبذلك، فاإن �سرعة النترنت �ستكون اأكثر منها في المواقع الأخرى المتاحة 

في المملكة مما يوفر بيئًة ت�سمح بالو�سول اإلى م�سادر المعرفة وتعميمها. 

�سيكون هناك ثالثة عنا�سر للتفاعل مع المدينة “الذكية” هي الت�سال والعقارات المت�سلة وخدمات القيمة الم�سافة. وتقدم خدمات الت�سال ات�ساًل �سلكيًا اأ�سا�سيًا 
وات�ساًل متنقاًل بال�سبكات العامة والخا�سة المعتمدة على بروتوكول النترنت. اأما العقارات ف�سوف يتم بناوؤها بطريقة تكون فيها جميع الأنظمة مت�سلة فيما بينها وخا�سعة 

للتحكم بها عن طريق بروتوكول النترنت. وهذا فاأن جميع اأنحاء المدينة �ستكون مت�سلة ب�سبكة ل�سلكية.

اإن توفير بنية تحتية تقنية متطورة في مدينة المعرفة القت�سادية -  بغية توفير خدمات ذكية ع�سرية باأ�سلوب متميز يتما�سى مع حياة �سكان المدينة والعاملين فيها 
وزوارها - هو امتداد لروؤية �سركة مدينه المعرفة القت�سادية واإ�ستراتيجيتها. ولذا �سيتم بناء ال�سبكة التقنية با�ستخدام تقنيه الألياف الب�سرية التي بدورها �ستوفر خدمات 

مبتكرة حديثة تدر عائدات مادية مجدية، ومن هذه الخدمات ما يلي:

الت�سغيل الثالثي )ال�سوت والبيانات وال�سورة(: وت�سمل خدمة الت�سالت الهاتفية والنترنت والتلفزيون �سمن باقة خدمات موحدة من مزود واحد وب�سعر موحد.��

الإعالنات الرقمية: التي توفر بيئة منا�سبة لالإعالنات التجارية والمعلومات العامة والتعليمات الإر�سادية عبر �سا�سات مرئية مختلفة الأحجام منت�سرة في كل اأرجاء ��
المدينة.

المراقبة بالفيديو وهي خدمة تعمل على توفير الت�سوير المرئي لأهداف المراقبة والمحافظة على الأمن.��

مكننة المباني واإدارتها: وهي خدمة تخت�س باإدارة المباني وتحويل المن�ساآت اإلى ما يعرف بالمباني الذكية.��

المكتب الإلكتروني وهي خدمة تخت�س بتوفير كل ما تحتاجه من�ساآت الأعمال من خدمات تقنية كتوفير موقع الكتروني لل�سركات على �سبكة النترنت وخدمة البريد ��
الإلكتروني وجميع الخدمات التقنية الأخرى.

خدمة التوا�سل المرئي التي تتيح الت�سال المرئي بين موقعين مختلفين.��

بوابة المدينة وهي عبارة عن بوابة المدينة اللكترونية على �سبكة النترنت لتوفير الخدمات اللكترونية و التجارة اللكترونية ومعلومات اأخرى.��

التعليم الإلكتروني: وهي خدمه تخ�س المن�ساآت التعليمية وتربط هذه المن�ساآت بع�سها ببع�س من خالل �سبكة واحدة تعمل على توفير المناهج التعليمية الإلكترونية ��
كالمكتبة الإلكترونية والتعليم عن بعد وغيرها من الخدمات التقنية.

ال�سبكة الال�سلكية المحلية وتوفر خدمة الت�سالت الال�سلكية في مدينة المعرفة القت�سادية ويمكن ا�ستخدامها كبنية اأ�سا�سية لتوفير الخدمات التقنية في جميع ��
اأنحاء المدينة. 

مركز الت�سغيل الموحد: وهو مركز متكامل لإدارة العمليات و�سوؤون الت�سغيل في المدينة.��

اأر�س �� على  موظف  اإلى  الحاجة  دون  افترا�سي  ب�سكل  العمالء  مع  والتفاعل  ال�ستقبال  خدمة  لتقديم  حديثة  اآلية  ت�سكل  جديدة  خدمة  وهي  الفترا�سي:  ال�ستقبال 
الواقع.

وتتميز البنية التحتية بت�سميمها المرن والذي يوفر �سهوله ا�ستيعاب وتطبيق اأية خدمات اإ�سافية جديدة م�ستقبال مما يوفر المزيد من العوائد المالية والأرباح. و�ستعمل 
ال�سركة على ال�ستفادة من هذه الفر�س التجارية عبر اإن�ساء �سركة خا�سة لتوفير الخدمات الذكية والتي يمكن اأن ت�سم م�ستقبال تجمعا من بع�س ال�سركاء والم�ستثمرين 

ال�ستراتيجيين.

وبالن�سبة لخدمات القيمة الم�سافة فت�ستهدف برامج تطبيقية قوية تتيح للم�ستخدمين ت�سميم خدماتهم ح�سب ن�ساطهم وحاجاتهم العملية واأ�سلوب حياتهم والو�سول اإلى 
هذه الخدمات من خالل الأجهزة المحمولة. وت�سمل الأمثلة على خدمات القيمة الم�سافة دون ح�سر البرامج التطبيقية الخا�سة باأ�سلوب المعي�سة وتقنية متقدمة جدا 
ت�سمح بح�سور الجتماعات عن بعد و�سبط درجة الحرارة والإنارة تلقائيًا وفق الحتياجات ال�سخ�سية. كما تتيح هذه الخدمات للقاطنين والزوار والعاملين في قطاع 

المعرفة اإمكانية ال�ستفادة من مجموعة من الخدمات الإ�سافية ال�سخ�سية، وهذا ما يرفع م�ستوى الإنتاجية والمعي�سة10.

عمليات مدينة المعرفة االقتصادية 113

إستراتيجية الشركة 11111

تقوم اإ�ستراتيجية ال�سركة على ال�ستفادة من موقع المدينة المنورة من خالل اإن�ساء �سناعات معرفية وم�ساريع التطوير العقاري المقررة والتي تخدم الأهداف الإ�ستراتيجية 
للمملكة وقاطني مدينة المعرفة القت�سادية والم�ساهمين في ال�سركة. وربما تقرر ال�سركة في مرحلة لحقة اأي�سا تو�سيع اأن�سطتها التنموية عن طريق مواقع اإ�سافية، اإن 

توفرت، اأو تنفيذ م�ساريع جديدة. 

10  الم�سدر: مدينة المعرفة القت�سادية 

مشر ص مدينة المعرفة االقتصادية 

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية 20



الإعالم  و�سركات  التعليمية  كالمعاهد  المعرفية  ال�سناعات  وت�ستقطب  لقاطنيها  جذابًة  تحتيًة  بنيًة  المنورة  المدينة  في  اأر�سها  تطوير  خالل  من  ال�سركة  توفر  و�سوف 
اأ�سا�سية على الإ�سكان ومرافق  والمعلومات والت�سالت ومزودي خدمات الرعاية ال�سحية للمدينة المنورة. ويركز المخطط العام لمدينة المعرفة القت�سادية ب�سورة 
ال�سيافة والبنية التحتية لالأ�سواق التجارية وعلى المركز الثقافي ومجمع ال�سناعات المعرفية، اآخذًا في العتبار اأن هذا المزيج من المرافق من �ساأنه اأن يزيد من جاذبية 

الموقع وي�ستقطب الم�سالح طويلة الأمد ويعزز الطلب على ال�ستثمار العقاري في هذا الموقع. 

وتعتمد م�سادر اإيرادات ال�سركة على التنفيذ الكامل للمخطط الرئي�سي ويتوقع اأن تكون هذه الم�سادر على النحو التالي:

بيع الأرا�سي المطورة ��
بيع العقارات المطورة ��
تاأجير العقارات المطورة ��
الدخل الت�سغيلي من الأ�سول المملوكة ��
دخل الم�ساريع الم�ستركة��
دخل البنية التحتية الذكية��
م�سادر اأخرى للدخل المحقق من ال�ستثمار في اأ�سول اأخرى قد ل ترتبط مبا�سرًة بعمليات ال�سركة اأو القطاع لكنها تخدم اأهدافها ��

المراحل والتطوير 11111

يتوقع اأن ي�ستغرق اإن�ساء الم�سروع وتطويره فترة تمتد من 10-12 �سنة يتخللها ثالثة مراحل مدة كل 36 اإلى 48 �سهرًا. 

التفا�سيل  الم�سروع، �ستكون بع�س  الثانية. ومع تقدم  العزيز والتي �سيبداأ تطويرها في المرحلة  الملك عبد  الواقعة على طول طريق  المنطقة  الأكبر في  القيمة  �ستكون 
الخا�سة بكل مرحلة عر�سًة للتغيير تبعًا للظروف ال�سائدة في ال�سوق.

المرحلة)1(: من المتوقع اأن تكون المرحلة الأولى مرحلة التطوير الرئي�سية حيث �سيتم خاللها تطوير ن�سبة كبيرة من العقارات من قبل �سركة مدينة المعرفة القت�سادية 
اإلى ال�سمال الغربي والجنوب الغربي  اأن تنهي ال�سركة في المرحلة )1( تطوير العقارات الواقعة  بهدف تر�سيخ م�سداقيتها وو�سع المعايير الأ�سا�سية للم�سروع. ويتوقع 
العرفية  ال�سقق والفلل والمحالت تجارية وجزء من مجمع ال�سناعات  ال�سكنية.و�سيتم كذلك تطوير مباني  للوحدات  المبنية  الم�ساحة  اإجمالي  وتطوير حوالي 29٪ من 
من قبل �سركة مدينة المعرفة القت�سادية في المرحلة 1. وفي حين اأن العقارات ال�سكنية التي �ستطورها ال�سركة �سيتم بيعها، فاإن ال�سركة �ستحتفظ بمجمع ال�سناعات 
المعرفية والمحالت التجارية لغر�س تاأجيرها لكي ت�سكل موردًا م�ستمرًا لالإيرادات. وبالإ�سافة اإلى تطوير العقارات، �سوف تقوم ال�سركة اأي�سا بتطوير البنية التحتية في 

الأرا�سي التي �سيتم بيعها وفقًا لخطة التطوير. ويو�سح الجدول التالي اإ�ستراتيجية التطوير الخا�سة بالمرحلة )1(. 

جدول )1( : إستراتيجية تطوير المساحات المبنية في المرحلة )1( 
المرحلة )1(بناء وت�سغيلبناء وتاأجيربناء وبيعبيع االأرا�سيالمكونات

1.274.479--1.090.798183.682�سقق
80.003---80.003م�ست�سفى

-----فنادق
54.722---54.722مكاتب

36.222---36.222غير ذلك
39.995---39.995حدائق عامة 

83.257-83.257--محالت تجزئة
54.191-54.191--مجمع ال�سناعات المعرفية 

264.952--264.952-فلل 
1.887.821-1.301.740448.633137.448المجموع 

٪٪69٪24٪7٪0٪100

الم�سدر: ال�سركة

واإ�سافًة اإلى ذلك، �ستقوم ال�سركة بتطوير وبيع 24٪ من الم�ساحات المبنية الم�ستهدفة و�سوف تحتفظ بن�سبة 7٪ لتخ�س�سه كمكاتب وم�ساحات لمحالت التجزئة و�سيتم 
تاأجير بع�س الم�ساحات من مجمع ال�سناعات المعرفية بهدف اإيجاد م�سدر دائم لالإيرادات. 

المرحلة )2(: �سيتم في هذه المرحلة تطوير العقارات الواقعة في ال�سمال ال�سرقي مع بقية المنطقة الواقعة في الجنوب الغربي. و�سوف ت�ستفيد مدينة المعرفة القت�سادية 
من الم�سداقية وال�سمعة اللتين اأر�ستهما المرحلة )1(، ونتيجة لذلك، يتوقع اأن تقوم ال�سركة بتطوير ما يقارب 21٪ من الم�ساحة المبنية ال�سكنية، واأن تنتهي في هذه 
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المرحلة من تطوير حوالي 421.000م2 من الم�ساحات المبنية ال�سكنية المت�سكلة كليًا من ال�سقق. كما �ستنتهي ال�سركة من بناء م�ساحات مكتبية ومناطق الت�سوق وجزء من 
مجمع ال�سناعات المعرفية؛ وهي اأجزاء �سيتم تاأجيرها. كذلك �سيتم بناء الفنادق التي �ستتولى ال�سركة ت�سغيلها لتكون م�سدر اإيرادات م�ستمر. ومع نهاية هذه المرحلة، 
�ستكون عملية تطوير اأو بيع محفزات الطلب الرئي�سية كالم�ست�سفيات والفنادق ومحالت التجزئة ومجمع ال�سناعات المعرفية قد تمت بالفعل. و�ستقوم ال�سركة اأي�سًا بتطوير 
البنية التحتية لالأر�س، حيث �سيتم في هذه المرحلة بيع ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع من الأرا�سي المخ�س�سة للبناء. ويو�سح الجدول التالي اإ�ستراتيجية التطوير 

الخا�سة بالمرحلة )2(.

جدول )1( : إستراتيجية تطوير المساحات المبنية في المرحلة )بالمتر المربع( )1( 
المرحلة )2(بناء وت�سغيلبناء وتاأجيربناء وبيعبيع االأرا�سيالمكونات

2.046.111--1.625.017421.094�سقق
-----م�ست�سفيات

148.740257.656--108.916فنادق
151.643-48.720-102.923مكاتب

57.826---57.826غير ذلك 
-----الحديقة 

303.701-163.498-140.202محالت التجزئة
290.688-82.841-207.847مجمع ال�سناعات المعرفية

-----الفلل 
2.242.731421.094295.059148.7403.107.624المجموع 

٪٪72٪14٪9٪5٪100

الم�سدر: ال�سركة

المرحلة )3(: من المتوقع في هذه المرحلة تطوير قطع الأرا�سي الباقية في الجنوب ال�سرقي وانتهاء الأجزاء المقرر تطويرها بوا�سطة ال�سركة في المرحلتين 1 و 2. 
و�سوف تطور ال�سركة في المرحلة 3 فقط البنية التحتية في الأرا�سي التي �سيتم بيعها والتي �ستتاألف من ما تبقى من قطع الأرا�سي المخ�س�سة للمكاتب وال�سقق ال�سكنية. 
اأدناه  اأكثر الأرا�سي �ستباع في هذه المرحلة، وذلك بما يقرب من 2.8 مليون متر مربع من الم�ساحات المبنية. ويو�سح الجدول  وبالمقارنة مع المرحلتين 1 و 2، فاإن 

اإ�ستراتيجية التطوير للمرحلة )3(. 

جدول )1( : إستراتيجية تطوير المساحة المبنية  للمرحلة )1( 
المرحلة )3(بناء وت�سغيل بناء وتاأجيربناء وبيع بيع االأرا�سيالمكونات

2.804.799---2.804.799�سقق
-----م�ست�سفى

-----فنادق
-----مكاتب

58.191---58.191غير ذلك
-----حدائق عامة 

-----محالت التجزئة
-----جامعة – ب. حديقة 

-----فلل 
2.862.990---2.862.990المجموع

٪٪100٪0٪0٪0٪100

الم�سدر: ال�سركة

ما بعد انتهاء خطة التطوير: �سوف ت�ستمر ال�سركة في تحقيق الإيرادات من العقارات التي �ستحتفظ بها كجزء من محفظتها العقارية. وبالإ�سافة اإلى اإدارة اأ�سولها 
العقارية القائمة، �سوف تنظر ال�سركة اأي�سًا في اإجراء ا�ستثمارات عقارية اأخرى. 
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خطة التكلفة حسب المراحل  11111

كما ذكرنا في الق�سم ال�سابق، �ستتم عملية التطوير على 3 مراحل، تمتد كل منها ما بين 36 اإلى 48 �سهرًا. و�سوف تتولى ال�سركة تطوير البنية التحتية وجزءا من العقارات 
في المراحل الثالث مما يعني اأنها �سوف تتكبد التكاليف المرتبطة بها. وي�ستعر�س هذا الق�سم تكاليف كل مرحلة على حدة. 

ويلخ�س الجدول اأدناه تكاليف تطوير الم�سروع التي �ستتكبدها ال�سركة في كل مرحلة. ويمكن تق�سيم تكاليف التطوير اإلى تكاليف الأر�س وتكاليف البنية التحتية وتكاليف 
تطوير العقارات وتكاليف ال�ستبدال. بالن�سبة لتكاليف الأرا�سي ف�سوف يتم تكبدها في المرحلة الأولية فقط، و�ستتم الأعمال الرئي�سية للبنية التحتية على المراحل الثالثة 
والتي �ستمثل حوالي 15.1٪ من اإجمالي تكاليف التطوير التي تقدر بنحو 14.657 مليار ريال �سعودي. اأما تكاليف تطوير العقارات فت�سكل 62.6٪ من اإجمالي التكاليف، 
والتي �سيكون الجزء الأكبر منها في المرحلة الثانية والذي قدر بنحو 6.1 مليار ريال �سعودي. ويعود ذلك اإلى حجم اأعمال التطوير التي �ستقوم بها ال�سركة في المرحلة 
الثانية والتي تقدر بنحو 864.893 متر مربع من الم�ساحات المبنية مقابل 586.081 متر مربع من الم�ساحات المبنية في المرحلة 1. وكما ذكر اآنفًا، فاإن ال�سركة لن 
ت�سطلع باأية اأعمال تطوير في المرحلة 3. اأما تكاليف ال�ستبدال فتتاألف من تكاليف ال�سيانة المرتبطة بالعقارات التي تخطط ال�سركة لالحتفاظ بها كجزء من محفظتها 

العقارية والتي تمثل اأقل ن�سبًة من اإجمالي التكاليف، علما باأن خطة التكاليف الخا�سة بكل مرحلة عر�سة للتغيير مع تقدم �سير العمل في الم�سروع.

جدول )1( : التكاليف حسب المراحل 
مليين الرياالتمليين الرياالتمليين الرياالتمليين الرياالت

الن�سبةالمجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1
1.1٪157--157م�ساريف ماقبل الت�سغيل ٭

7.0٪1.025--1.025تكاليف الأرا�سي 
15.1٪1.1046144932.211تكاليف البنية التحتية 

62.6٪9.168-3.0736.095تطوير العقارات 
0.2٪134623اأثاث ومعدات

10.2٪2463199301.495م�ساريف ت�سغيل
1.1٪12147159-تكاليف ال�ستبدال 

2.9٪135101183419زكاة
100.0٪5.7537.1451.75914.657المجموع 

100.0٪12.0٪48.7٪39.3٪ن�سبة المجموع 

٭ ت�سمل م�ساريف عمومية وادارية واتعاب ا�ست�سارات وم�ساريف متعلقة بطرح ال�سهم لالكتتاب.

الم�سدر: ال�سركة

التمويل 113

لم تدخل ال�سركة حتى الآن في اأية ترتيبات مالية لتطوير الم�سروع مع اأطراف ذات عالقة اأو غيرها. 

�سوف تكون متح�سالت الكتتاب ال�سافية مكملًة لم�ساهمات راأ�س المال المقدمة من الم�ساهمين الموؤ�س�سين و�سوف ت�ستخدم في تنفيذ المراحل الأولية لتطوير الم�سروع. 
ومن غير الممكن توقع اإلى اأي مدى �ستتيح هذه الأموال تقدم اأعمال التطوير لأن هذا يعتمد على عدد من العوامل والتي منها مدى تقرير ال�سركة بيع قطع الأرا�سي وموعد 
ونجاح عمليات البيع تلك ونجاحها وما اإذا كانت ال�سركة �ستدخل في تحالفات اإ�ستراتيجية فيما يتعلق بتطوير اأجزاء معينة بما في ذلك البنية التحتية. ومن المتوقع األ 

تحتاج ال�سركة تموياًل اإ�سافيًا خالل المرحلة الأولية لتطوير الم�سروع، اأي المرحلة 1. 

ومن هنا فقد اأجرت ال�سركة مراجعة لحتياجاتها المحتملة من التدفقات النقدية الالزمة لتنفيذ الم�سروع خالل فترة الـ 12 �سهرا المقبلة من تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه 
وتعتقد ال�سركة اأنه �سيكون لديها مبالغ على �سكل راأ�س مال عامل تكفي لتغطية احتياجاتها خالل هذه الفترة.

وفي حين اأنه لي�س هناك في الوقت الحا�سر اأية مباحثات محددة باأي �سكل كان مع اأية موؤ�س�سات مالية، فاإن ال�سركة تتوقع اأنها �ستكون قادرة على تمويل الم�سروع من 
موؤ�س�سات مالية مرموقة ب�سروط مقبولة. 

وحين الح�سول على تمويل عن طريق قرو�س والمتوقع اأن يكون على �سكل ت�سهيالت اإ�سالمية، فاإن اأع�ساء مجل�س الإدارة �سوف ي�سعون اإلى المحافظة على مزيج مالي 
منا�سب بين القرو�س وحقوق الم�ساهمين.

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية
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المراحل الرئيسية 113

اإن تطوير مدينة المعرفة القت�سادية هو م�سروع طويل الأمد يكتمل على مراحل خالل مدة زمنية ل تقل عن 10 �سنوات. ويبين الجدول التالي المراحل الرئي�سية لهذا 
الم�سروع: 

جدول )-1( : تاريخ المشروع ونظرة مستقبلية عليه
الحدث/ االإنجازربع ال�سنةال�سنة )م(

�سدور خطاب من المجل�س القت�سادي الأعلى بتاأ�سي�س مدينة المعرفة القت�سادية ك�سركة م�ساهمة عامةالربع )4(2006
تاأ�سي�س �سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاريالربع )4(2006
تحديد المخطط العام المبدئي الربع )2(2007
تقديم الم�سروع اإلى موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنمويالربع )2(2007
تقديم الم�سروع اإلى خادم الحرمين ال�سريفين، الملك عبد اهلل بن عبد العزيزالربع )2(2007
موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار على فكرة الم�سروع الربع )3(2007
اكتمال اإعداد المخطط العام من قبل ات�س اأو كيالربع )3(2007
تاأ�سي�س �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�ساديةالربع )4(2007
موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار على الم�سروع والمخطط العامالربع )1(2008
توقيع التفاقية مع موؤ�س�سة الملك عبد اهلل ك�سريك م�ساهم بالأر�سالربع )1(2008
النتهاء من مراجعة تكاليف البنية التحتية بوا�سطة دايف�س لنغدون الربع )2(2008
النتهاء من اإعداد درا�سة الجدوى ال�سوقية بوا�سطة جونز لنج ل�سالالربع )2(2008
النتهاء من اإعداد اإ�ستراتيجية التطوير بوا�سطة جونز لنج ل�سالالربع )1(2009
ت�سجيل عقد تاأ�سي�س ال�سركة لدى كتابة العدلالربع )1(2009
تم التاأ�سير على �سك ملكية اأر�س موؤ�س�سة الملك عبداهلل بما يوؤكد اأن هذه الأر�س تمثل م�ساهمة موؤ�س�سة الملك عبداهلل العينية الربع )1(2009

في راأ�س مال مدينة المعرفة القت�سادية واإثبات ذلك لدى كتابة العدل 
�سدور القرار الوزاري بالموافقة على تاأ�سي�س ال�سركةالربع )2(2009
اإتمام عملية الطرح العام المخطط لها الربع )2(2010

الم�سدر: ال�سركة

مواطن القوة الرئيسية 113

اإن تطوير مدينة المعرفة القت�سادية ي�سكل م�سروعًا تطويريًا متميزًا لكونه يعد اأكبر م�سروع عقاري من نوعه في تاريخ المدينة المنورة. ويتوقع اأن يوفر الم�سروع ا�ستثمارًا 
وبيئة للعي�س تجتذب الم�ستثمرين والمقيمين. 

تميز الموقع  11111

اإن موقع مدينة المعرفة القت�سادية في المدينة المنورة، ثاني اأقد�س المدن بالن�سبة للم�سلمين بعد مكة المكرمة، يجعلها مدينة فريدة ويك�سبها ميزًة خا�سة. فللمدينة 
المنورة مكانة خا�سة في قلوب الم�سلمين وعقولهم في كافة اأرجاء العالم بحكم تاريخها الإ�سالمي ورمزيتها الروحية وتاأكيد النبي محمد، �سلى اهلل عليه و�سلم، على 

قد�سيتها. 

و�سوف ي�ستفيد الم�سروع كذلك من قلة العقارات ال�سكنية والتجارية عالية الجودة في المدينة المنورة. وهذا ما ي�سير اإلى وجود طلب قائم في الوقت الحا�سر على المرافق 
ال�سكنية والتجارية لمدينة المعرفة القت�سادية. كما اأن و�سع المدينة المنورة كثاني المدن المقد�سة ي�سمن ال�ستمرار الدائم لتدفق الزوار اإليها من الحجاج والمعتمرين. 

و�سوف تتمكن مدينة المعرفة القت�سادية من تلبية الطلب على خدمات ال�سيافة من خالل ما �ستوفره من الفنادق. 

طبيعة الموقع 11111

نظرًا لطبيعة )طبوغرافية( اأر�س المدينة المنورة، فاإنه ل يوجد قطٍع اأرا�سي كبيرة لأية م�ساريع مناف�سة. وتعتبر الأر�س التي �ستقام  عليها مدينة المعرفة القت�سادية 
الأكبر والوحيدة المتوفرة في منطقة الحرم النبوي11. ويوفر الموقع لل�سركة بف�سل حجمه  فر�سة فريدة لم�سروع عقاري واقت�سادي بمخطط عام �سخم ي�ستمل على كل 

المرافق والخدمات ال�سرورية.

11  الم�سدر: جونز لنج ل�سال
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الصناعات المعرفية 11111

اإن مفهوم مدينة المعرفة القت�سادية مبني على ال�سناعات المعرفية. و�سوف ي�سهم موقع مدينة المعرفة القت�سادية بالمدينة المنورة والتي تعتبر حاليا مركزا لعلماء 
الم�سلمين في ت�سهيل عملية ا�ستقطاب ال�سناعات المعرفية الإ�سالمية. كذلك من المتوقع لمفهوم مجمع ال�سناعات المعرفية اأن ي�ساعد في ا�ستقطاب هذه ال�سناعات التي 
�ستوفر فر�س عمٍل طويلة المدى و�ستمثل م�سروعا تنمويا دائما يحفز الطلب على العقارات ال�سكنية والتجارية ومرافق ال�سيافة. وقد تم �سرد بع�س الأمثلة على ال�سناعات 

المعرفية في الق�سم 3-4-1 من هذه الن�سرة. 

البنية التحتية الذكية  11111

�ستكون البنية التحتية الذكية المقررة لمدينة المعرفة القت�سادية بنيًة تحتيًة فريدًة من نوعها في المملكة وتزود �سركات الأعمال المحتملة والمقيمين والزوار بم�ستوى 
جديد بالكامل من الخدمات. و�ستوفر مدينة المعرفة القت�سادية منطقًة تجاريًة مركزيًة بديلًة للمنطقة الحالية في المدينة المنورة وم�ساحات مكتبية عالية الجودة. 
و�سوف ت�سهم التقنية الحديثة بمدينة المعرفة القت�سادية في رفع م�ستوى الإنتاجية وجذب م�ستاأجرين تجاريين اآخرين. وهذا ما �سيدعم دور مدينة المعرفة القت�سادية 

كمركز لل�سناعات المعرفية. 

كفاءة المساهمين المؤسسين  11111

يقوم على تطوير الم�سروع نخبة من ال�سركات ذات الخبرة العالية في تطوير العقارات كال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري و�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية 
)وهي جزء من مجموعة بن لدن ال�سعودية( و�سركة طيبة القاب�سة ومجموعة �سافول. وي�ستفيد جميع الم�ساهمين الموؤ�س�سين من �سمعتهم الممتازة و�سبكة عالقاتهم القوية 

من اأجل توفير اأف�سل المقومات ل�سمان نجاح الم�سروع. 

التوافق مع أهداف المملكة 11111

اإن تطوير مدينة المعرفة القت�سادية ياأتي متوافقًا مع اأهداف الحكومة ال�سعودية الداعية اإلى تنويع اقت�ساد المملكة وزيادة م�ساهمة القطاع الخا�س في النمو القت�سادي 
وتوفير المزيد من فر�س العمل. 

الخصخصة والتنويع -111

اإن التزام حكومة المملكة بتنويع القت�ساد ال�سعودي وزيادة الخ�سخ�سة لت�سجيع ا�ستثمار القطاع الخا�س )المحلي والأجنبي( في مجالت تخت�س بها الحكومة من �ساأنه 
اأن يوفر دعمًا اإ�سافيًا لمدينة المعرفة القت�سادية حيث اأن ذلك �سينعك�س اإيجابًا على عوامل القت�ساد العام التالية: 

زيادة الطلب على العقارات العالية الجودة ��

زيادة الحاجة لال�ستثمار في البنية التحتية ��

زيادة فر�س العمل والوظائف ��

زيادة ال�سيولة في القت�ساد على م�ستوى ال�سركات والم�ستهلكين��

وعالوًة على ذلك، �سوف توفر عوامل القت�ساد الكلي هذه المزيد من فر�س التطوير وال�ستثمار في عموم المملكة مما يتيح لل�سركة اأن ت�ستثمر في م�ساريع جديدة. 
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2. الشركة



الشركة  2
مقدمة 211

مدينة المعرفة القت�سادية هي �سركة م�ساهمة )تحت التاأ�سي�س( وفقًا لقرار معالي وزير التجارة وال�سناعة رقم 29/122 وتاريخ 1430/4/19هـ )الموافق لـ 2009/4/15م( 
بالموافقة على الترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة. 

�سيكون راأ�س مال ال�سركة 3.393.000.000 )ثالثة مليارات وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعودي مق�سمة اإلى 339.300.000 )ثالثمائة وت�سعة وثالثون مليون 
وثالثمائة األف( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 )ع�سرة( ريالت لل�سهم الواحد، منها 137.300.000 )مائة و�سبعة وثالثون مليون وثالثمائة األف( �سهم مقابل م�ساهمات 
الم�ساهمين  اأحد  التنموي، وهي  لوالديه لالإ�سكان  الملك عبد اهلل  اأر�س من موؤ�س�سة  نقدية و 100.000.000 )مائة مليون( �سهم مقابل م�ساهمات عينية )نقل ملكية 
الموؤ�س�سين، اإلى ال�سركة(، بينما �سيتم طرح الأ�سهم الباقية وعددها 102.000.000 )مائة واثنين مليون( �سهم وقيمتها 1.020.000.000 )مليار وع�سرين مليون( ريال 

على الجمهور عن طريق الكتتاب. 

وبعد انتهاء الكتتاب وانعقاد الجمعية العامة التاأ�سي�سية �سيتم تقديم طلب اإلى وزارة التجارة وال�سناعة لالإعالن عن تاأ�سي�س ال�سركة. و�سوف تعتبر ال�سركة قد تاأ�س�ست 
ك�سركة م�ساهمة اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معالي وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها. 

تشكيلة المساهمين 211

يت�سمن الجدول التالي ت�سكيلة الم�ساهمين في مدينة المعرفة القت�سادية: 

جدول )11( : تشكيلة المساهمين في مدينة المعرفة االقتصادية
ن�سبة الح�سةعدد االأ�سهمالم�ساهم

)٪(
القيمة اال�سمية
)ريال �سعودي(

29.471.000.000.000٪100.000.000موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي 
24.46830.000.000٪83.000.000�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية

6.40217.200.000٪21.720.000مجموعة �سافول
4.00135.750.000٪13.575.000�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية 

3.20108.600.000٪10.860.000�سركة طيبة القاب�سة
1.6054.300.000٪5.430.000ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري

0.8027.150.000٪2.715.000�سركة اإيبال المتطورة للعقار
30.061.020.000.000٪102.000.000الجمهور

100.003.393.000.000٪339.300.000المجموع 

الم�سدر: ال�سركة

وفي يلي و�سف تف�سيلي للح�س�س المبا�سرة وغير المبا�سرة التي يملكها الم�ساهمون الموؤ�س�سون ومالكهم في اأ�سهم ال�سركة با�ستثناء الح�س�س غير المبا�سرة والتي تقل 
عن ن�سف في المائة )0.5٪( وفيما عدا ال�سركات المدرجة. 

مؤسسة الملك عبداهلل لوالديه لإلسكان التنموي 11111

موؤ�س�سة الملك عبداهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي هي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية ويو�سح الجدول التالي الح�سة التي تملكها في مدينة 
المعرفة القت�سادية. وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه لي�س هناك م�ساهمين بالموؤ�س�سة.

الملكية المبا�سرة في �سركة الجن�سيةا�سم الم�ساهمالرقم
مدينة المعرفة االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة في �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

-29.47٪�سعوديةموؤ�س�سة الملك عبداهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي  1. 

الم�سدر: النظام الأ�سا�سي لموؤ�س�سة الملك عبداهلل
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مجموعة صافوال 11111

مجموعة �سافول هي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين لمدينة المعرفة القت�سادية وهي �سركة مدرجة.

الملكية المبا�سرة في �سركة مدينة الجن�سيةا�سم الم�ساهمالرقم
المعرفة االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة في �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

-6.40٪�سعوديةمجموعة �سافول 1.

شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية  11111

�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية هي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية ويبين الجدول التالي، بالإ�سافة اإلى ملكيتها المبا�سرة، الملكيات 
غير المبا�سرة لم�ساهميها في مدينة المعرفة القت�سادية.

الملكية الجن�سيةا�سم الم�ساهم
في ال�سركة 
الم�ساهمة

الملكية المبا�سرة في 
�سركة اإدارة واإنماء 
الم�ساريع العقارية

الملكية المبا�سرة في 
�سركة مدينة المعرفة 

االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة 
في �سركة مدينة 

المعرفة االقت�سادية
4.00٪�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية

3.00٪75.00٪�سركة بكر بن لدن واإخوانه 
1.00٪25.00٪�سركة محمد بن لدن ٭

100.00٪المجموع

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س �سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية

٭ كل الم�ساهمين في �سركة محمد بن لدن يملكون ب�سكل غير مبا�سر اأقل من  0.50٪ في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية من خالل هذه ال�سركة

شركة بكر بن الدن وإخوانه 11111

يبين الجدول التالي اأن اأحد الم�ساهمين في �سركة بكر بن لدن واإخوانه، وهو بكر محمد بن لدن الذي يملك 23.23٪ في �سركة بكر بن لدن واإخوانه، يملك ح�سًة غير 
مبا�سرة في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية بن�سبة ٪0.71.

الملكية الجن�سيةا�سم الم�ساهم
في ال�سركة 
الم�ساهمة

ملكية �سركة بكر بن الدن 
واإخوانه في �سركة اإدارة

واإنماء الم�ساريع العقارية

الملكية المبا�سرة 
في �سركة مدينة 

المعرفة االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة 
في �سركة مدينة 

المعرفة االقت�سادية
75.00٪�سركة بكر بن لدن واإخوانه
0.71٪--23.58٪�سعوديبكر محمد عو�س بن لدن 

--76.42٪�سعوديوناآخرون٭

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س �سركة بكر بن لدن واإخوانه 

٭ كل واحد من الم�ساهمين �سمن بند »اآخرون« يملك ب�سكل غير مبا�سر اأقل من 0.50٪ في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية من خالل هذه الموؤ�س�سة

شركة طيبة القابضة 11111

�سركة طيبة القاب�سة هي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية وهي �سركة مدرجة.

الملكية المبا�سرة في �سركة مدينة الجن�سيةا�سم الم�ساهمالرقم
المعرفة االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة في �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

-3.20٪�سعودية�سركة طيبة القاب�سة 1.

الشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري 11111

اإلى ملكيتها المبا�سرة،  التالي، بالإ�سافة  اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية ويبين الجدول  ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري هي 
الملكيات غير المبا�سرة لم�ساهميها  في مدينة المعرفة القت�سادية.

الشرشة 
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الملكية في ال�سركة الرباعية الجن�سيةا�سم الم�ساهم
الدولية للتطوير العقاري

الملكية المبا�سرة في �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة في �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

1.60٪الرباعية 
0.80٪-50.00٪�سعودي�سالح بن محمد بن عو�س بن لدن

50.00٪�سعوديون اآخرون ٭

٭ كل واحد من الم�ساهمين �سمن بند »اآخرون« يملك ب�سكل غير مبا�سر اأقل من 0.50٪ في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية من خالل هذه الموؤ�س�سة

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س ال�سركة الرباعية

شركة إيبال المتطورة للعقار 11111

لم�ساهميها في مدينة  المبا�سرة  الملكيات غير  التالي  الجدول  ويبين  القت�سادية  المعرفة  ل�سركة مدينة  الموؤ�س�سين  الم�ساهمين  اأحد  للعقار هي  المتطورة  اإيبال  �سركة 
المعرفة القت�سادية:

الملكية في �سركة الجن�سيةا�سم الم�ساهمالرقم
اإيبل المتطورة للعقار

الملكية المبا�سرة في �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة �سركة 
مدينة المعرفة االقت�سادية

0.40٪-50٪�سعودي�سالم بن محمد بن علي اليافعي1.

0.40٪-50٪�سعوديعبداهلل بن محمد بن علي اليافعي2.

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س اإيبال

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية المحدودة 11111

�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية هي اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية ويبين الجدول التالي الملكيات المبا�سرة وغير المبا�سرة 
لم�ساهميها في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية. ويملك الم�ساهمون الموؤ�س�سون ح�س�س غير مبا�سرة في �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية من خالل �سركة 

مدينة ال�سيرة للتطوير.

الملكية في �سركة الجن�سيةا�سم الم�ساهم
مطوري مدينة المعرفة 

االقت�سادية

الملكية المبا�سرة في 
�سركة مدينة المعرفة 

االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة 
في �سركة مدينة المعرفة 

االقت�سادية
1.83٪-7.47٪�سعوديةزينل لل�سناعات المحدودة ٭

2.32٪-9.47٪�سعوديةال�سركة العقارية )�سركة م�ساهمة مدرجة( ٭ 
2.06٪-8.43٪�سعوديةمجموعة النهلة ٭

0.59٪-2.41٪�سعودية�سركة العقيق ٭
0.38٪-1.57٪�سعوديةال�سركة العربية للمناطق ال�سياحية )اأراك( ٭ 

0.44٪-1.81٪�سعودية�سركة الف�سل لال�ستثمار ٭
0.44٪-1.81٪�سعودية�سركة ن�سما القاب�سة ٭

0.15٪-0.60٪�سعودية�سركة محمد الخريجي ٭ 
0.59٪-2.41٪�سعودية�سركة الأولى لتطوير العقارات ٭   

1.47٪-6.02٪�سعودي�سلمان اإبراهيم عبداهلل ال م�سعود ٭
0.59٪-2.41٪�سعودية�سركة �سوج الجديدة لل�سناعات المحدودة ٭ 

11.41٪-46.62٪�سعودية�سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري المحدودة
0.51٪6.40٪2.07٪�سعوديةمجموعة �سافول )�سركة م�ساهمة مدرجة(

0.32٪4.00٪1.30٪�سعودية�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية  
0.25٪3.20٪1.04٪�سعودية�سركة طيبة القاب�سة )�سركة م�ساهمة مدرجة(

0.13٪1.60٪0.52٪�سعوديةال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري
0.99٪0.80٪4.04٪�سعودية�سركة اإيبال المتطورة للعقار

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س �سركة مطوري مدينة لمعرفة القت�سادية 

٭كل الم�ساهمين في هذه ال�سركات يملكون ب�سكل غير مبا�سر اأقل من 0.50٪ في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية من خالل هذه ال�سركات
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العقيق 11111

يبين الجدول التالي ح�سة طيبة غير المبا�سرة في مدينة المعرفة القت�سادية ون�سبتها 0.52٪ من خالل �سركة العقيق.

الملكية في الجن�سيةا�سم الم�ساهم
�سركة العقيق 

للتنمية العقارية

الملكية في �سركة 
مطوري مدينة المعرفة 

االقت�سادية

الملكية المبا�سرة في 
�سركة مدينة المعرفة 

االقت�سادية

الملكية غير المبا�سرة 
في �سركة مدينة 

المعرفة االقت�سادية
2.41٪�سعودية�سركة العقيق للتنمية العقارية

0.52٪--89.00٪�سعودية�سركة طيبة القاب�سة
11.00٪�سعوديون اآخرون ٭

٭ كل واحد من الم�ساهمين �سمن بند »اآخرون« يملك ب�سكل غير مبا�سر اأقل من 0.50٪ في �سركة مدينة المعرفة القت�سادية من خالل هذه الموؤ�س�سة

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س �سركة العقيق للتنمية العقارية

شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري )سيرة( -11111

يبين الجدول التالي الم�ساهمين في �سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري وح�س�سهم المبا�سرة وغير المبا�سرة في مدينة المعرفة القت�سادية من خالل ا�ستثمار �سيرة 
في �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية.

الملكية في  �سركة الجن�سيةا�سم الم�ساهم
مدينة ال�سيرة 

للتطوير العقاري

الملكية  في 
�سركة مطوري 
مدينة المعرفة 

االقت�سادية

الملكية المبا�سرة 
في �سركة 

مدينة المعرفة 
االقت�سادية

الملكية غير 
المبا�سرة في �سركة 

مدينة المعرفة 
االقت�سادية

46.63٪�سعودية�سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري 
4.56٪6.40٪-40.00٪�سعوديةمجموعة �سافول  

2.85٪4.00٪-25.00٪�سعودية�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية  
2.28٪3.20٪-20.00٪�سعودية�سركة طيبة القاب�سة 

1.14٪1.60٪-10.00٪�سعوديةال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري 
0.57٪0.80٪-5.00٪�سعودية�سركة اإيبال المتطورة للعقار 

100.00٪المجموع

الم�سدر: عقد تاأ�سي�س �سيرة

ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وأقاربهم وتابعيهم   211

ن�سبة الملكية )ملكية غير مبا�سرة(ال�سفةاال�سم
م4)2()اأ()9(1.72٪ع�سوالأ�ستاذ �سالح محمد بن لدن

0.37٪زوجة مها عبداهلل الدباغ 
0.02٪ابنة مريم �سالح بن لدن 

0.02٪ابنة البتول �سالح بن لدن 
0.04٪ابن عبداهلل �سالح بن لدن 

0.04٪ابنغيث �سالح بن لدن 

الشرشة 

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية 30



حصص األسهم المباشرة وغير المباشرة للمساهمين المؤسسين التي تزيد عن 3٪ بعد  212
االكتتاب

ن�سبة االأ�سهم )ملكية غير مبا�سرة(ن�سبة االأ�سهم )ملكية مبا�سرة(ا�سم الم�ساهم
29.47٪موؤ�س�سة الملك عبداهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي

24.46٪�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية 
5.07٪6.40٪�سافول 

3.17٪4.00٪�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية
11.41٪�سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري

2.54٪3.20٪طيبة

أهداف الشركة 213

الغر�س الرئي�سي لمدينة المعرفة القت�سادية هو اإدارة تطوير الم�سروع وغايتها اأن ت�سبح �سركة تطوير عقاري رائدًة في المملكة وم�ستثمرًا في محفظة متنوعة من الأً�سول 
العقارية عالية الجودة ومزودًا لت�سكيلة وا�سعة ومتكاملة من الخدمات ذات ال�سلة بالعقار. ولي�س لدى ال�سركة نية لإجراء اأي تغيير اأ�سا�سي في طبيعة عملها.

رؤية الشركة ورسالتها 213

تتمثل روؤية ال�سركة في توفير منطقة اقت�سادية جديدة مبنيًة على ال�سناعات المعرفية واأن تكون بمثابة مركز حديث لدرا�سات ال�سيرة والح�سارة الإ�سالمية م�ستفيدًة من 
المكانة المتميزة للمدينة المنورة. 

�سوف تعمل ال�سركة على تحقيق روؤيتها هذه من خالل تاأدية المهام التالية: 

اإقامة محفز ذي جدوى اقت�سادية لل�سناعات المعرفية في المدينة المنورة.��

المنورة �� المدينة  لقاطني  بالن�سبة  اإليها  الو�سول  ب�سهولة  وتمتاز  اأف�سل  تحتية  وبنية  بمرافق  المنورة  المدينة  في  تجارًيا جديدًا  ت�سكل مركزًا  تجارية  اإن�ساء منطقة 
وزوارها. 

اإيجاد نقطة �سياحية ي�ساندها المركز الثقافي المتميز ومن�ساآت �سيافة عالمية الم�ستوى وعرو�س غير م�سبوقة لتجارة التجزئة. ��

دور الشركة في تطوير مشروع مدينة المعرفة االقتصادية 213

�ستكون ال�سركة م�سوؤولًة عن المخطط العام للم�سروع برمته. وقد انتهت حتى الآن من اإعداد المخطط العام الذي يحدد المعالم الرئي�سية للمكونات المتوقعة ومواقعها في 
الم�سروع. كما اأعدت ال�سركة اإ�ستراتيجية تطوير اأولية لالأجزاء التي �ستقوم بتطويرها والمرحلة التي �سيتم تطويرها فيها. وما زال المخطط العام قيد ال�سياغة النهائية 
وينتظر الح�سول على بع�س الموافقات الحكومية. وتتوقع ال�سركة اأن يكون المخطط العام »وثيقة م�ستمرة التطوير« يتم تعديلها وتنقيحها اأثناء مرحلة تطوير الم�سروع 

بق�سد التما�سي مع تغير الظروف والم�ستجدات والمتطلبات مع تقدم عملية التطوير. 

تعود ملكية اأر�س الم�سروع في الوقت الحالي لموؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي و�سوف يتم نقل ملكيتها اإلى ال�سركة بعد تاأ�سي�سها. وقد اأعدت ال�سركة 
اأولية كما هو مبين في البند 3-6-2 »خطة المراحل والتطوير« من ن�سرة الإ�سدار هذه. وقد تخ�سع هذه الإ�ستراتيجية للتغيير تبعًا لتطور الأو�ساع  اإ�ستراتيجية تطوير 
والمتطلبات واأحوال ال�سوق. ومع اأن ال�سركة حددت القطاعات التي �ستحتفظ بح�س�س فيها مثل اأجزاء من المرافق التجارية وال�سوق التجاري )محالت التجزئة( ومجمع 
تحالفات  اأو  �سراكات  فيها في  تدخل  قد  التي  المجالت  بعد  ال�سركة  ولم تحدد  والتعديل.  للتغيير  قد يخ�سع  اأي�سا  اأن هذا  اإل  ال�سيافة،  وعقارات  المعرفية  ال�سناعات 

اإ�ستراتيجية اأو �سراكات. 

ومن غير المرجح اأن ت�سارك ال�سركة ب�سكل مبا�سر في اإن�ساء الم�ساريع التي تختار تعهد تنفيذها، ولذا ف�سوف تعهد بهذه المهمة بموجب عقود من الباطن ل�سركات اإن�ساء 
اأعمال التطوير لتعليمات تطوير عامة لغر�س �سبط  اأن�سطة تلك ال�سركات ا�ست�ساريون مخت�سون و�ستخ�سع جميع  محلية ودولية مرموقة. و�سيتولى مهمة الإ�سراف على 
ودولية  ل�سركات محلية  للم�سروع  التحتية  البنية  تطوير  اإ�سناد مهمة  و�سيتم كذلك  الذكر.  الآنفة  التطوير  تعليمات  و�سع  يتم  لم  الن�سرة  تاريخ هذه  اأنه حتى  اإل  الجودة. 

مرموقة. 

ال�سركة قطعا من الأرا�سي المزودة بالخدمات  اأن تبيع  ال�سركة وحدها تطوير الم�سروع بكامله. ولذا، فاإن من المرجح  اأن تتعهد  اإنه لي�س من المجدي ول الم�ستح�سن 
الأ�سا�سية العامة اإلى جهات اأخرى ل عالقة لها بها من اأجل تطوير هذه القطع ح�سب متطلبات المخطط العام. 
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سياسة السعودة 213

يبين الجدول التالي ت�سكيلة الموارد الب�سرية بال�سركة وم�ستويات ال�سعودة في مختلف الأق�سام عند تاأ�سي�س ال�سركة. 

ن�سبة ال�سعوديين )٪(المجموعغير �سعوديين�سعوديونالق�سم/ الجن�سية
0٪033تطوير الأعمال 

0٪066المالية والمحا�سبة 
45٪5611الموارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية 

17٪156تقنية المعلومات 
0٪022الت�سويق 

33٪123الم�ستريات 
67٪8412الم�سروع
35٪152843المجموع

وتخطط �سركة مدينة المعرفة القت�سادية لزيادة ن�سبة ال�سعودة ب�سكل �سنوي لكي ت�سل بها اإلى 50٪ خالل ثالث �سنوات.

العمليات التشغيلية األخرى 213

�سوف ت�سمل عمليات ال�سركة كذلك توفير مختلف الخدمات الالزمة اأو المكملة لدورها الأ�سا�سي في اإدارة تطوير الم�سروع اإ�سافًة اإلى تطوير اأجزاء معينة من الم�سروع 
على ح�سابها الخا�س، والتي يرجح اأن ت�سمل ما يلي:

بيع العقارات وت�سويقها بما فيها قطع الأرا�سي والعقارات المبنية. ��

تاأجير العقارات التي تملكها  ��

اإدارة العقارات و�سيانتها ��

ال�ستثمار العقاري ��

اإدارة المرافق )مثل: ال�سيانة والخدمات الأمنية واإدارة التاأجير(��

الشرشة 
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3. الهيكل التنظيمي للشركة



الهيكل التنظيمي للشركة  3
مجلس اإلدارة المقترح والسكرتير 311

�سيكون مجل�س الإدارة م�سوؤوًل عن و�سع وتطبيق الإ�ستراتيجية العامة لل�سركة وت�سيير اأعمالها على اأن ت�سمل مهامه الأ�سا�سية ما يلي:

اعتماد التوجهات الإ�ستراتيجية لل�سركة واأهدافها الرئي�سية والإ�سراف على متابعتها وتحقيقها، ��

و�سع �سوابط الرقابة الداخلية واأحكامها والإ�سراف عليها،��

اإعداد الميزانية العامة لل�سركة وح�ساب الأرباح والخ�سائر والميزانيات التقديرية ال�سنوية،��

و�سع نظام حوكمة لل�سركة،��

اإعداد �سيا�سة مكتوبة تحكم العالقة مع اأ�سحاب الم�سالح من اأجل حمايتهم و�سيانة حقوقهم،��

اإعداد �سيا�سات واإجراءات ت�سمن التقيد بالأنظمة واللوائح واإف�ساح ال�سركة عن المعلومات المهمة للم�ساهمين والدائنين وغيرهم من اأ�سحاب الم�سالح. ��

وت�سمل م�سوؤوليات مجل�س الإدارة كذلك اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات المتعلقة بالموظفين وت�سكيل اللجان ومنحها ال�سالحيات المنا�سبة والموافقة على تاأ�سي�س ال�سركات 
التابعة والفروع والمكاتب والوكالت وعقد القرو�س والت�سهيالت الئتمانية والموافقة على خطة عمل ال�سركة وخطة الت�سغيل والموازنة ال�سنوية لل�سركة. 

اأ�سماوؤهم في الجدول التالي، اإذا ما تم تعيينهم، اأنهم �سيتقيدون بمتطلبات المادتين )69( و )70( من نظام ال�سركات واللتين  ويقر اأع�ساء مجل�س الإدارة المذكورة 
تحظران على ع�سو مجل�س الإدارة امتالك اأي م�سالح، �سواًء كانت مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، في اأعمال ال�سركة اأو عقودها اأو الم�ساركة في اأي اأعمال مناف�سة اأو مزاولة اأي 

اأن�سطة تجارية تمار�سها ال�سركة بدون التفوي�س الم�سبق من الجمعية العامة العادية.

ويقر اأع�ساء مجل�س الإدارة المر�سحون اأنهم �سيلتزمون بالكامل بالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادر عن الهيئة. و�سوف ي�سكل المجل�س بعد تعيينه لجانًا جديدًة ويحدد مهامها 
وفق لئحة حوكمة ال�سركات. 

�سيتاألف مجل�س اإدارة ال�سركة المقترح من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم: 

جدول )11( : مجلس اإلدارة المرشح
ن�سبة الملكية الغير مبا�سرةالمن�سب/ ال�سفةالعمرالجن�سيةاال�سم

ل �سيءالرئي�س )ع�سو غير تنفيذي(53�سعوديالدكتور �سامي مح�سن باروم
1.71٪نائب الرئي�س )ع�سو غير تنفيذي(53�سعودي�سالح محمد بن لدن 

ل �سيءع�سو غير تنفيذي57�سعودي�سمو الأمير خالد بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
ل �سيءع�سو غير تنفيذي71�سعوديمعالي ال�ستاذ اإبراهيم عبدالرحمن الطا�سان

ل �سيءع�سو غير تنفيذي53�سعوديمعالي الدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمين
ل �سيءع�سو غير تنفيذي58�سعوديمعالي المهند�س عبد العزيز عبد الرحمن الح�سين

ل �سيءع�سو غير تنفيذي 49�سعوديالدكتور ماجد بن عبداهلل الق�سبي
ل �سيءع�سو غير تنفيذي53�سعوديعادل بن عبدالمح�سن المنديل

ل �سيءع�سو غير تنفيذي42�سعوديعادل بن محمد الزيد 
ل �سيءع�سو تنفيذي - الع�سو المنتدب المقترح52يمنيطاهر محمد باوزير

----لم يعين بعد

الم�سدر: ال�سركة

وفيما يلي نبذة عن خبرات اأع�ساء مجل�س الإدارة وموؤهالتهم.

الدكتور سامي محسن باروم 

�سامي مح�سن باروم، 53 �سنة، مواطن �سعودي ح�سل على درجة الدكتوراه في اإدارة العمليات واأنظمة المعلومات عام 1992م من جامعة اإنديانا، بلومنجتون، الوليات 
المتحدة الأمريكية. ونال قبل ذلك درجة الماج�ستير )بامتياز( في اإدارة الأعمال من كلية وارتون لالأعمال بجامعة بن�سلفانيا عام 1985م. وت�سمل خبراته المهنية من�سب 
الرئي�س التنفيذي لمجموعة �سافول من عام 2007م اإلى عام 2010م. كما �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي لكل من ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري من عام 2006م 
اإلى عام 2007م و�سركة العزيزية بنده المتحدة من عام 2000م اإلى عام 2005م و�سركة �سافول لأنظمة التغليف والتعبئة من عام 1998م اإلى عام 2000م. كما �سغل في 
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اإلى  عام1995م، المدير  اإلى عام 2000م، مدير الخزينة من عام 1994م  مجموعة �سافول المنا�سب التالية: نائب الرئي�س التنفيذي والمدير المالي من عام 1995م 
التنفيذي للمعلوماتية من عام 1996م اإلى عام 2000م. وعالوة على ما ذكر، عمل اأ�ستاذًا م�ساعدًا للهند�سة ال�سناعية في كلية الهند�سة بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، 

من عام 1992م اإلى عام 1993م. وي�سغل حاليا ع�سوية مجال�س الإدارة التالية: 

ع�سو مجل�س اإدارة، مجموعة �سافول، منذ عام 2007م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة المراعي، منذ عام 2007م��

ع�سو مجل�س اإدارة والع�سو المنتدب، �سركة عافية العالمية، منذ يوليو 2007م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة العزيزية بنده المتحدة، منذ عام 2005م��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة ال�سكر المتحدة، منذ يوليو 2007م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة كنان للتطوير العمراني، منذ عام 2006م ��

ع�سو مجل�س المديرين، �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية، منذ عام 2007م ��

كما �سبق اأن �سغل ع�سوية مجال�س الإدارة التالية: 

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة �سافول لأنظمة التغليف والتعبئة، من عام 1999م اإلى عام 2005م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سافول م�سر، من عام 1998م اإلى عام 2002م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، بنك فنت�سر كابيتال، البحرين، من عام 2005م اإلى عام 2007م��

صالح محمد بن الدن 

�سالح محمد بن لدن، 53 �سنة، مواطن �سعودي، ح�سل على درجة البكالوريو�س في اإدارة الأعمال من كلية بورنموث الدولية في بورنموث بالمملكة المتحدة في عام 1976م. 
وت�سمل خبراته المهنية �سغله من�سب المدير العام لق�سم العقارات ب�سركة محمد بن لدن من 1980م اإلى 1985م، نائب الرئي�س الأعلى لمجموعة بن لن من 1991م اإلى 

1992م، والمدير العام ل�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية من 1992م اإلى وحتى تاريخه. و�سغل ع�سوية مجال�س الإدارة التالية:

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة محمد بن لدن منذ عام 1978م��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة مكة لالإن�ساء والتطوير من 1409هـ )الموافق 1988م( اإلى 1414هـ )الموافق 1993م( ��

ع�سو مجل�س اإدارة )لأربع مرات(، الغرفة التجارية، جدة منذ عام 1414هـ )الموافق 1993م( ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة هوتا هيجرفيلد ال�سعودية، منذ عام 2006م��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة ال�سهم، منذ 1995م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، م�سنع ال�سهم ل�سناعة الم�سروبات منذ عام 2006م.��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية، منذ عام 2007م��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة الوفير للطيران، منذ 2009م��

رئي�س مجل�س الإدارة، �سركة مواد بناء القاب�سة، منذ 2009م��

كما �سبق واأن �سغل المنا�سب التالية:

ع�سو مجل�س الإدارة التنفيذي، مجموعة �سركات ال�سالم، من 1985م اإلى 1991م��

ع�سو مجل�س اإدارة، ال�سركة العالمية لالأغذية وال�سلع ال�ستهالكية، من 1995م اإلى 2003م��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة اأر�س مدينة جازان القت�سادية، من 2003م اإلى 2007م��

رئي�س مجل�س الإدارة، �سركة الخبير لال�ست�سارات المالية، من 2008م اإلى 2009م��

سمو األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

الأمير خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز، 57 �سنة، مواطن �سعودي حا�سل على �سهادة البكالوريو�س في الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية 
ال�سعودية، 1974م، ويعمل مديرًا عامًا ورئي�سًا لمجل�س اإدارة �سركة مجموعة تطوير الأعمال المحدودة منذ عام 1993م. وت�سمل خبرة الأمير خالد المهنية �سغل من�سب 
وكيل الحر�س الوطني ال�سعودي في المنطقة الغربية من 1980م اإلى 1992م، المدير العام لموؤ�س�سة الأمثل للتجارة وال�سناعة والتعهدات من 1977م اإلى 1980م، ومدير 
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الإدارة الهند�سية في الحر�س الوطني ال�سعودي من 1975م اإلى 1977م. و�سبق اأن عمل �سموه رئي�سًا لمجل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية الخليجية لحماية البيئة من 1998م اإلى 
2004م. ويدير �سموه حاليًا ويمتلك   ح�سًة رئي�سيًة في كل من ال�سركات التالية: 

�سركة مجموعة تطوير الأعمال المحدودة ��

اأكاديمية الم�ستقبل الريا�سية المحدودة ��

�سركة الخدمات الفنية لالأعمال الم�ساندة المحدودة ��

�سركة �سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة ��

وي�سغل �سموه ع�سوية مجال�س الإدارة التالية: 

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة مجموعة تطوير الأعمال المحدودة منذ عام 1993م ��

ع�سو في مجل�س اأمناء موؤ�س�سة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع منذ 1999م��

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة خدمات اأعمال الم�ساندة منذ عام 2000م��

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة �سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة منذ عام 2002م��

ع�سو في مجل�س الأمناء وع�سو المجل�س التنفيذي لموؤ�س�سة الملك عبداهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي منذ 2002م��

رئي�س مجل�س اأمناء وقف الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه في المدينة المنورة منذ 2002م��

رئي�س مجل�س اإدارة اأكاديمية الم�ستقبل الريا�سية المحدودة منذ عام 2006م ��

ع�سو في هيئة البيعة، منذ 2007م لمدة اأربع �سنوات��

ع�سو مجل�س اأمناء جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا منذ اإن�سائها في 2009م��

ع�سو مجل�س المديرين، �سركة اإدارة ال�ستثمار)اإحدى ال�سركات التابعة لجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا( منذ 2009م ��

معالي االستاذ إبراهيم عبدالرحمن الطاسان 

اإبراهيم عبدالرحمن الطا�سان، 71 �سنة، مواطن �سعودي حائز على �سهادة البكالوريو�س في علم الجتماع من جامعة القاهرة في عام 1959م و�سهادة الماج�ستير في 
الإدارة العامة من جامعة �ساوثيرن كاليفورنيا، الوليات المتحدة الأمريكية في عام 1966م، وي�سغل حاليًا من�سب مدير ال�سوؤون ال�سخ�سية لخادم الحرمين ال�سريفين منذ 

عام 1997م. وقبل ذلك، ومن 1378هـ )1958م( اإلى 1318هـ )1979م(، �سغل المنا�سب التالية في وزارة المالية:

وكيل اإدارة، من 1379هـ )1959م( اإلى 1382هـ )1962م( ��

رئي�س التحرير، من 1382هـ )1962م( اإلى 1386هـ )1966م(��

مدير ال�سئون الإدارية، من 1386هـ )1966م( اإلى 1388هـ )1968م(��

مدير، خالل عام 1388هـ )1968م(��

مدير م�ساعد، من 1388هـ )1968م( اإلى 1390هـ )1970م(��

مفت�س، من 1390هـ )1970م( اإلى 1391هـ )1971م(��

وكيل الوزارة لل�سوؤون الإدارية، من 1392هـ )1972م( اإلى 1402هـ )1981م(��

وكيل الوزارة للخدمات المركزية، من 1402هـ )1981م( اإلى 1416هـ )1995م(��

م�ست�سار، من 1416هـ )1995م( اإلى 1418هـ )1997م(��

كما عين م�ساعد المدير العام لإدارة الجمارك من 1391هـ  )1971م( اإلى 1392هـ )1972م(��

معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين 

معالي الدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمين، )53 �سنة(، مواطن �سعودي ح�سل على �سهادة الدكتوراه في علم المجتمع من الجامعة الأمريكية، وا�سنطن دي �سي، الوليات 
البكالوريو�س في علم  اأوهايو في 1982م. ونال قبل ذلك درجة  الماج�ستير في علم المجتمع من جامعة  المتحدة الأمريكية في عام 1986م. وح�سل كذلك على درجة 
الجتماع والخدمة الجتماعية من جامعة الملك �سعود بالمملكة العربية ال�سعودية �سنة 1976م. وي�سغل من�سب وزير ال�سئون الجتماعية بالمملكة منذ �سنة 2008م. وت�سمل 
خبراته المهنية �سغله من�سب الأمين العام لموؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي من �سنة 2002م حتى �سنة 2009م ومن�سب المدير العام للجمعية الخيرية 
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لرعاية الأيتام )اإن�سان( من �سنة 1999م وحتى 2000م حيث �سارك في ندوة التخطيط ال�ستراتيجي بمعهد الإدارة �سنة 1990م، ومن�سب م�ست�سارًا وم�سرفًا عامًا بمكتب 
معالي وزير العمل والخدمات الجتماعية من 1987م اإلى 1988م، وع�سو الوفد الوزاري ال�سنوي لمنتدى مجل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية العرب بجامعة الدول العربية من 
1987 اإلى 2001م وكان في نف�س الفترة ع�سوًا في الوفد الوزاري ال�سنوي لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية، ع�سو لجنة تطوير الحمالت الإعالمية لمكافحة المخدرات 
والموؤتمرات العقلية التابعة لوزارة الإعالم خالل 1988م، وعمل م�ست�سارًا بوزارة الداخلية من �سنة 1986م اإلى 1987م اإ�سافة اإلى عدة منا�سب بارزة اأخرى �سغلها في وزارة 

العمل وال�سئون الجتماعية. كما عمل �سعادته اأ�ستاذًا م�ساعدًا بق�سم علم الجتماع والخدمات الجتماعية في كلية الآداب بجامعة الملك �سعود من 1985م اإلى 1987م 

وبالإ�سافة اإلى ذلك ي�سغل الدكتور العثيمين الع�سويات التالية: 

ع�سو فريق الإ�ستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، منذ عام 2003م ��

ع�سو ال�سندوق الخيري لمعالجة الفقر، منذ عام 2003م ��

ع�سو لجنة تطوير مناهج الخدمات الجتماعية بالكليات التابعة للرئا�سة العامة لتعليم البنات، منذ عام 1989م ��

ع�سو لجنة الخطة الإعالمية للوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية بوزارة الإعالم منذ عام 1987م��

و�سبق اأن �سغل الدكتور العثيمين الع�سويات التالية: 

ع�سو مجل�س الأمناء، مركز الأمير �سلمان لأبحاث الإعاقة، من 1992م اإلى عام 1995م ��

رئي�س لجنة تن�سيق الخدمات الحكومية للمعاقين، من 1990م اإلى 1995م ��

ع�سو الوفد الوزاري ال�سنوي، مجل�س الوزراء العرب لل�سئون الجتماعية، الجامعة العربية، 1987م اإلى 2001م. ��

ع�سو الوفد الوزاري، مجل�س دول التعاون، 1987م اإلى 2001م��

معالي المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن الحصين 

معالي المهند�س عبدالعزيز الح�سين، 58 �سنة، مواطن �سعودي حائز على �سهادة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، 
المملكة العربية ال�سعودية، 1395هـ )1975م(. وي�سغل من�سب اأمين المدينة المنورة منذ عام 1409هـ )1989م(. وقبل من�سبه الأخير، وبعد تخرجه، عين بوزارة النقل 

في عام 1395م )1975م( حيث �سغل المنا�سب التالية: 

الم�سرف على طريق الهجرة، من 1402هـ )1982م( اإلى 1407هـ )1987م(؛ و��

مدير اإدارة الطرق، 1407هـ )1987م( اإلى 1409هـ )1989م( ��

الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي

ماجد بن عبداهلل الق�سبي، 49 �سنة، مواطن �سعودي حائز على �سهادة الدكتوراه في الإدارة الهند�سية )بمرتبة ال�سرف( من جامعة مي�سوري الأمريكية، الوليات المتحدة 
الأمريكية، في عام 1985م. وح�سل كذلك على ماج�ستير في الإدارة الهند�سية )بمرتبة ال�سرف( من جامعة مي�سوري الأمريكية، الوليات المتحدة الأمريكية، في عام 
1983م. وح�سل اأي�سًا على ماج�ستير في الهند�سة المدنية )بمرتبة ال�سرف( من جامعة بيركلي الأمريكية، الوليات المتحدة الأمريكية، في عام 1982م. وح�سل قبلها 
على �سهادة البكالرويو�س في الهند�سة المدنية )بمرتبة ال�سرف( من جامعة بورتالند الأمريكية، الوليات المتحدة الأمريكية، في عام 1981م. وي�سغل من�سب مدير عام 
موؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود الخيرية منذ عام 2002م. وت�سمل خبرته العملية اأي�سًا من�سب اأمين عام الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة من 1998م اإلى 2002م، 

وكان قبلها اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الهند�سة ال�سناعية بكلية الهند�سة بجامعة الملك عبدالعزيز من 1987م اإلى 1998م. وي�سغل حاليا الع�سويات التالية:

ع�سو مجل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة، منذ عام 2010م��

ع�سو مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي لال�ستثمار، منذ عام 2010م��

ع�سو مجل�س اأمناء �سندوق المئوية، منذ عام 2009م��

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة بترولوب، منذ عام 2008م��

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة البحر الأحمر لخدمات الإ�سكان، منذ عام 2006م ��

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة ال�ستثمارات ال�سحية، منذ عام 2006م��

ع�سو مجل�س اإدارة الموؤ�س�سة العامة للموانئ، منذ عام 2005م��

رئي�س مجل�س اإدارة مجموعة الدباغ القاب�سة، منذ عام 2005م��

ع�سو مجل�س اإدارة �سركة المراعي، منذ عام 2003م��
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ع�سو الهيئة ال�ست�سارية لل�سئون القت�سادية بالمجل�س القت�سادي الأعلى، منذ عام  2000م��

ع�سو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، منذ عام 2000م��

كما �سبق و�سغل المنا�سب التالية:

ع�سو لجنة التوفيق في منازعات الوكالت التجارية بوزارة التجارة، من 1998م  اإلى 2003م ��

رئي�س اللجنة المنظمة لمهرجان جدة ال�سياحي “جدة غير”، من 1999م  اإلى 2002م��

ع�سو اللجنة المنظمة لمنتدى جدة القت�سادي، من 1999م  اإلى 2002م��

ع�سو مجل�س اإدارة �سركة �سافول، من 2000م اإلى 2003م��

ع�سو مجل�س اإدارة �سركة الكابالت ال�سعودية، من 2000م اإلى 2002م ��

ع�سو مجل�س اإدارة مجل�س الفرو�سية بمنطقة مكة المكرمة، من 1999م اإلى 2003م   ��

عادل بن عبدالمحسن المنديل

عادل بن عبدالمح�سن المنديل، 53 �سنة، مواطن �سعودي حائز على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة 
العربية ال�سعودية، في عام 1978م. و�سغل من�سب مدير عام الم�ساريع لل�سوؤون الفنية بالحر�س الوطني ال�سعودي من 1982م اإلى 1990م. وعمل قبل ذلك مهند�سًا بالحر�س 

الوطني من 1978م اإلى 1982م.  ويعمل حاليًا كرجل اأعمال حرة وي�سغل الأدوار التالية:

رئي�س موؤ�س�سة كندة للفنون العربية المعا�سرة، منذ عام 2000م��

مالك ورئي�س �سركة ال�سرق الأو�سط للتكنولوجيا المحدودة، منذ عام 1990م��

عادل بن محمد  الزيد 

عادل بن محمد الزيد، 42 �سنة، مواطن �سعودي، حا�سل على درجة الماج�ستير في المحا�سبة من جامعة اأولد دومينيون، نورفولك، الوليات المتحدة الأمريكية، في عام 
2002م. وح�سل على درجة البكالوريو�س في اإدارة الأعمال )تخ�س�س المحا�سبة( من جامعة توليدو، الوليات المتحدة الأمريكية، في عام 1998م. ويعمل حاليًا كنائب 
اأول للرئي�س التنفيذي ل�سركة طيبة القاب�سة منذ عام 2009م. كما �سبق و�سغل من�سب مدير عام ال�سوؤون المالية بالموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية من 2005م اإلى 
2009م. و�سغل من�سب مدير اإدارة الح�سابات في الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية من 2002م اإلى 2005م. وعمل كمحا�سب اأعلى باإدارة المحا�سبة بالموؤ�س�سة العامة 
اإلى 2000م. وكان قبل ذلك رئي�س ق�سم ال�سوؤون العاملين والعالقات العامة بال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك المعادن )معدنية( من  للتاأمينات الجتماعية من 1998م 

1990م اإلى 1993م.

وي�سغل حاليا الع�سويات التالية:

ع�سو مجل�س مديري �سركة طود لإدارة وت�سويق العقار، منذ 2010م��

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة الذراع المكين ال�سناعية، منذ 2009م    ��

رئي�س مجل�س مديري �سركة اآفاق الجودة لتقنية المعلومات، منذ 2009م  ��

كما �سبق اأن �سغل الع�سويات التالية:

ع�سو مجل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للرعاية الطبية، من 2005م  اإلى 2009م ��

 ع�سو لجنة الحوكمة والمكافاآت والتر�سيحات في ال�سركة الوطنية للرعاية الطبية، من 2005م اإلى 2009م��

ع�سو مجل�س اإدارة م�سرف الإنماء، من 2008م اإلى 2009م   ��

ع�سو اللجنة التنفيذية في م�سرف الإنماء، من 2008م اإلى 2009م��

ع�سو اللجنة التاأ�سي�سية بم�سرف الإنماء، من 2006م اإلى 2008م��

طاهر محمد باوزير 

طاهر محمد باوزير، 52 �سنة، يمني الجن�سية، ح�سل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية 
ال�سعودية، �سنة 1977م ونال درجة الماج�ستير في اإدارة الأعمال �سمن برنامج �ستانفورد لالإدارة التنفيذية من الجامعة الوطنية ب�سنغافورة �سنة 1999م. 

يعمل في الوقت الحالي رئي�سًا تنفيذيًا ل�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية منذ �سنة 2007م وت�سمل خبرته العملية �سغله من�سب نائب الرئي�س لتطوير الأعمال 
بال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري من مار�س 2006م اإلى اإبريل 2006م ومن�سب م�ساعد المدير العام بموؤ�س�سة مكا�سب من عام 1997م اإلى عام 2006م ومن�سب 
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م�ساعد المدير العام بال�سركة ال�سعودية لالقت�ساد والتنمية من عام 1979م اإلى عام 1997م. وت�سمل خبرته ع�سوية مجال�س الإدارة التالية: 

ع�سو مجل�س اإدارة، تارماك ال�سعودية، من 1980م اإلى 1996م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سيدكو )اأوفر�سيز( ليمتد من 1980م اإلى 1997م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، دايفي ال�سعودية من 1981م اإلى 1996م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة معدات الجزيرة، من 1985م اإلى 1996م ��

ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة توكيالت الجزيرة )وكيل �سيارات فورد(، من 1990م اإلى 1995م��

رئي�س مجل�س الإدارة، �سركة اليمن لال�ستثمار والتنمية، من 1991م اإلى 1997م��

ع�سو مجل�س اإدارة، ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري منذ العام 2006م��

وفيما يلي ملخ�س بخبرات �سكرتير مجل�س الإدارة وموؤهالته: 

محمود عبد الغفار 

محمود عبد الغفار )50 �سنة(، مواطن �سعودي، ح�سل على درجة البكالوريو�س في ال�سالمة ال�سناعية من جامعة �سان فران�سي�سكو، الوليات المتحدة ، في عام 1985م. 
وبعد ذلك، ان�سم اإلى مجموعة �سافول مبا�سرة حيث �سغل منا�سب مختلفة بما فيها مدير الأمن وال�سالمة )من 1985م اإلى 1987م(، مدير الأمن وال�سالمة والخدمات 
العامة )من 1987م اإلى 1989م(، مدير خدمات الموظفين )من 1989م اإلى 1992م(، مدير الموارد الب�سرية )من 1992م اإلى 1995م(، الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون العامة 
)من 1995م اإلى 2005م(. ومنذ عام 2005م حتى تاريخه ي�سغل من�سب النائب الأول للرئي�س لل�سوؤون العامة، بما في ذلك �سوؤون مجل�س الإدارة وال�سوؤون القانونية وال�سوؤون 
العامة والموارد الب�سرية والعالقات الحكومية والخدمات والت�سالت وال�سوؤون الجتماعية. ومنذ عام 1999م حتى الآن، ي�سغل الأ�ستاذ عبدالغفار من�سب �سكرتير مجل�س 
اإدارة مجموعة �سافول، �سافول لالأغذية، العزيزية بنده و�سافول لأنظمة التغليف. وي�سغل حاليا اأي�سا ع�سوية اللجان الفرعية التالية التابعة لمجل�س اإدارة �سافول: لجنة 
المراجعة )من 1999م حتى تاريخه(، لجنة الأجور والإحالل الإداري )من 2005م حتى تاريخه(، لجنة الحوكمة والم�سوؤولية الجتماعية )من 2005م حتى تاريخه(. و�سبق 
اأن كان ع�سوا في اللجنة ال�سناعية بالغرفة التجارية بمدينة جدة )من 2003م اإلى 2005م(. وهو حاليًا ع�سو في المجل�س التنفيذي لمجموعة �سافول منذ 1999م وع�سو 

في مجل�س اإدارة �سركة ال�سرق ل�سناعة البال�ستيك منذ 2008م.

الهيكل التنظيمي إلدارة الشركة  311

الجدول التالي يقدم لمحًة عامًة عن الكيفية المتوقعة لتطبيق الهيكل التنظيمي المقترح لل�سركة. 

جدول )11( : الهيكل التنظيمي المقترح للشركة
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اإلدارة التنفيذية 311

�سوف تتكون اإدارة ال�سركة من عنا�سر عالية التاأهيل والكفاءة والخبرة و�سيتولى فريق الإدارة مهمة ت�سيير الأعمال العتيادية لل�سركة. وت�سمل هذه الإدارة الع�سو المنتدب 
الذي �سيكون الم�سوؤول الأعلى في اإدارة اأمور ال�سركة اليومية وعملياتها ويقدم ب�سكل مبا�سر تقارير حول اأداء ال�سركة اإلى مجل�س الإدارة.

جدول )11( : اإلدارة التنفيذية
الـــــمـــــلـــــكـــــيـــــة االأ�سهمالمن�سبالعمرالجن�سيةاال�سم

الـــمـــبـــا�ـــســـرة 
في ال�سركة

الـــــمـــــلـــــكـــــيـــــة 
الــــــــــغــــــــــيــــــــــر 

مبا�سرة
ل �سيءل �سيءل �سيءالع�سو المنتدب المقترح 52يمنيطاهر محمد باوزير

)-()-()-(نائب الرئي�س، ال�سوؤون الإ�ستراتيجية وتطوير الأعمال والت�سويق)-()-(لم يعين بعد 
ل �سيءل �سيءل �سيءنائب الرئي�س تطوير الم�ساريع 52�سعودي مروان فهمي

ل �سيءل �سيءل �سيءنائب الرئي�س، المالية والمحا�سبة42 ماليزيوان ه�سالن وان ح�سان
ل �سيءل �سيءل �سيءنائب الرئي�س، خدمات التقنية والبنية التحتية 43بريطاني محمد �ساه

ل �سيءل �سيءل �سيءنائب الرئي�س، اإدارة الم�ستريات والعقود48�سعوديعمر بايزيد
)-()-()-(نائب الرئي�س، خدمات الم�ساندة )-()-(يعين فيما بعد 
)-()-()-(نائب الرئي�س، اإدارة العقارات والعمليات )-()-(يعين فيما بعد 

الم�سدر: ال�سركة.
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فيما يلي نبذة عن اأع�ساء الإدارة التنفيذية وخبراتهم وموؤهالتهم: 

طاهر محمد باوزير1 العضو المنتدب المقترح 

ف�سال راجع البند 5-1 اأعاله.  

مروان فهمي1 مدير تطوير المشاريع 

مروان فهمي، �سعودي الجن�سية، 52 �سنة، خريج جامعة فلوريدا �سنة 1995م ويحمل �سهادة الدكتوراه في اإدارة الإن�ساء والهند�سة. 

ومنذ عام 2006م يعمل الدكتور مروان فهمي ب�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية ب�سفة مدير اأول للم�ساريع. 

وخالل الفترة ما بين 1995م اإلى نهاية 2005م، �سغل من�سب المدير العام لمكتب تطوير و�سط المدينة المنورة، وهي لجنة تنفيذية حكومية ت�سكلت من اأجل الإ�سراف 
على تطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة. التحق الدكتور فهمي باأمانة المدينة المنورة �سنة 1982م حيث تقلد عدة مراكز كان من بينها مدير عام اإدارة التخطيط 

من 1982 اإلى 1990م

وان هسالن وان حسان1 نائب الرئيس للشؤون المالية والمحاسبة 

تخرج وان ه�سالن وان ح�سان، ماليزي الجن�سية، 42 �سنة، من جامعة لنكا�ستر بمدينة لنكا�ستر، المملكة المتحدة، حاماًل درجة البكالوريو�س )مع مرتبة ال�سرف( في 
المحا�سبة والمالية، �سنة 1991م، ثم ح�سل على درجة الماج�ستير في اإدارة الأعمال )التمويل( من الجامعة الإ�سالمية العالمية، كواللمبور، ماليزيا، �سنة 1999م. وت�سمل 
موؤهالته المحا�سبية المهنية زمالة معهد المحا�سبين القانونيين )FCMA( من لندن، المملكة المتحدة، منذ عام 2003م و�سهادة المحا�سبين القانونيين )ماليزيا( من 
معهد المحا�سبين الماليزيين في كواللمبور، ماليزيا، منذ 2003م. وقد تقلد عدة منا�سب مهنية منها من�سب كبير المدققين، فرع خدمات التدقيق وا�ست�سارات الأعمال، 
في براي�س ووتر هاو�س )ماليزيا( من 1991م اإلى 1993م. وخالل الفترة من 1993م اإلى 1994م، عمل وان كم�سوؤول اإداري بق�سم الأ�سواق المالية في اأمانة ميرت�سانت بنك 
بي اإت�س دي )ماليزيا(، ثم تولى من�سب مدير اأول للتمويل و�سوؤون ال�سركات ب�سركة مارديتك اإ�س دي اإن )ماليزيا(، وهي �سركة فرعية مخت�سة في مجال تجارة التقنية 
تابعة للمعهد الماليزي لأبحاث الزراعة والتنمية )ماردي(، وذلك في الفترة من 1994م اإلى 2004م. كما �سغل من�سب م�ساعد المدير العام ل�سوؤون المالية والتخطيط 
لل�سركات ب�سركة تي اإت�س بروبرتيز اإ�س دي اإن، بي اإت�س دي، وهي �سركة تطوير عقاري تابعة لموؤ�س�سة تابونغ حاج )�سندوق الحج( خالل الفترة من 2004م اإلى 2008م. 

وفي �سبتمبر 2008م، بداأ وان عمله ب�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية بوظيفة المدير المالي )نائب الرئي�س لل�سوؤون المالية والمحا�سبة(. 

محمد شاه1 نائب الرئيس للتقنية والبنية التحتية 

محمد �ساه، بريطاني الجن�سية، 43 �سنة، خريج جامعة دي مونتفورت بالمملكة المتحدة �سنة 1990م ويحمل ال�سهادة الوطنية العليا من المجل�س الثقافي الفني البريطاني 
اإت�س اإن �سي في الأعمال والمالية. 
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عمل محمد �ساه لدى �سركة �سيرز في المملكة المتحدة من عام 1985م وحتى عام 1990م بوظيفة محلل توزيع حيث كان م�سوؤوًل عن تحليل اأنظمة التوزيع وتطبيقها، ثم 
اإنتاج وكان م�سوؤوًل عن اإدارة اأنظمة الإنتاجية في بيئة توزيع بالتجزئة،  التحق بعد ذلك لت�سكو �ستورز )�سل�سلة محالت تجزئة للمواد الغذائية( في عام 1991م كمحلل 
وبعد ان�سم اإلى مجموعة �سافول في عام 1991م حيث عمل حتى عام 2001م متقلدا منا�سب عديدة منها مدير تقنية المعلومات حيث كان م�سوؤوًل عن اإ�ستراتيجية تقنية 
المعلومات وتطوير المجموعة اإ�سافة اإلى اإ�سرافه على تاأ�سي�س �سركة لخدمات تقنية المعلومات. كما �سغل من�سب مدير تقنية المعلومات بمجموعة زينل من عام 2002م 
وحتى عام 2004م حيث كان م�سوؤوًل عن تقنية المعلومات واأ�سرف على تاأ�سي�س �سركة لخدمات تقنية المعلومات. ومن ثم التحق ببنده بوظيفة مدير اأول لتحليل الأعمال 

خالل الفترة من عام 2005م حتى عام 2006م حينما اأ�سبح م�سوؤوًل عن تطوير وتنفيذ اأنظمة جديدة لتقنية المعلومات في بيئة للبيع بالتجزئة. 

التحق الأ�ستاذ �ساه ب�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية في يناير 2007م حيث تولى م�سوؤولية ت�سميم تقنية المعلومات والت�سالت للبنية التحتية بالمدينة الذكية 
بمدينة المعرفة القت�سادية ويعمل منذ ذلك الحين على تطوير اإ�ستراتيجية المدينة الذكية. و�سوف ي�سغل من�سب نائب الرئي�س للبنية التحتية في ال�سركة. 

وقد اختير الأ�ستاذ �ساه مرتين �سمن قائمة اأف�سل ع�سرة مدراء لتقنية المعلومات في ال�سرق الأو�سط )اإحداهما لعام 2001م والثانية لعام 2007م( وذلك من قبل مجلة 
اأخبار الكومبيوتر العربية واختير �سمن قائمة اأف�سل ع�سرين مدير معلومات لـ CIO من قبل مجلة اأخبار الكمبيوتر في ال�سرق الأو�سط لعام 2008م. 

عمر بايزيد1 نائب الرئيس إلدارة المشتريات والعقود 

الأ�ستاذ عمر بايزيد، �سعودي الجن�سية، 48 �سنة، يحمل �سهادة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية �سنة 1984م من جامعة نيو هافن بالوليات المتحدة الأمريكية، و�سهادة 
الماج�ستير �سنة 1987م في اإدارة الأعمال من جامعة دبليو اآي يو و�ستيرن اإنترنا�سونال بالوليات المتحدة الأمريكية. 

وقد عمل من عام 1987م اإلى عام 2007م بمجموعة �سافول حيث �سغل عدة منا�سب كان اآخرها مدير عام الم�ستريات، ومنها اأي�سا مدير عام العقود والم�ستريات والع�سو 
المنتدب ل�سافول للت�سويق، مدير عام الم�ستريات لق�سم المواد الغذائية، مدير عام الم�ستريات وخدمات المكاتب، مدير عام الم�ستريات، اأبحاث ال�سلع والمبيعات الدولية، 

مدير عام الم�ستريات والم�ستودعات، م�ساعد المدير العام بالنيابة ل�سوؤون الم�ستريات، ومدير الم�ستريات. 

كما تقلد من�سب المدير الأول للم�ستريات والعقود ب�سركة اإعمار مدينة الملك عبداهلل القت�سادية من عام 2007م اإلى  عام 2008م حيث �سملت م�سوؤولياته الإ�سراف 
على تطبيق مبادرة الم�ستريات الإ�ستراتيجية وتاأهيل وتطوير الموردين، و�سع موؤ�سرات مراقبة الأداء والتقييم، التفاو�س على العقود، ومراجعة وتعديل �سيا�سة واإجراءات 

العطاءات.
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اإن اأع�ساء مجل�س الإدارة المقترحين يقرون بهذا باأنهم ملتزمون بمراعاة لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة. 

تتمثل الأدوار الأ�سا�سية لمجل�س الإدارة في تحديد ر�سالة ال�سركة واأهدافها الإ�ستراتيجية وو�سع الأ�س�س العامة لعملها و�سمان فعالية نظام التخطيط العام وكفاءته. ويقوم 
المجل�س بمراجعة واعتماد قرارات ال�ستثمار الرئي�سية وم�ساريع التطوير والنفقات الراأ�سمالية و�سي�سارك كذلك في تقييم المخاطر الكبرى التي تواجه ال�سركة والخطوات 

التي تتخذها الإدارة لمراقبة تلك المخاطر و�سبطها. 

و�سيكون مجل�س الإدارة اأي�سا م�سوؤوًل عن تعيين الموظفين الأ�سا�سيين بال�سركة والتاأكد من توفر جميع الموارد الالزمة وتطويرها باأف�سل الطرق اإ�سافة اإلى تقييم اأن�سطة 
ال�سركة واإنجازاتها وا�ستثماراتها ب�سورة م�ستمرة. 

و�سوف يقوم المجل�س عند تعيينه بت�سكيل لجان جديدة واعتماد وظائفها وفقًا لالئحة حوكمة ال�سركات. �سوف تتبنى ال�سركة اأنظمة رقابة داخلية فعالة في جميع اإداراتها 
القتراحات  رفع  مع  اإليها  تتو�سل  التي  النتائج  التقارير حول  وتقديم  وخبرتها،  اخت�سا�سها  كل �سمن  ال�سركة،  عمليات  لمراجعة  التالية  الثالث  اللجان  لديها  و�سيكون 

والتو�سيات اإلى المجل�س. 

اللجنة التنفيذية 11111

ت�ساعد اللجنة التنفيذية مجل�س الإدارة من خالل تاأدية الأعمال والمهام التي يكلفها بها المجل�س من اأجل �سمان �سير عمليات ال�سركة ب�سال�سة وان�سياب. كما ت�ساعد هذه 
اللجنة مجل�س الإدارة في و�سع الأهداف الإ�ستراتيجية الرئي�سية لل�سركة وا�ستراتيجياتها ال�ستثمارية. 

و�سيكون للجنة التنفيذية الخت�سا�سات وال�سالحيات التي يخت�س بها مجل�س الإدارة في اأداء واعتماد الأن�سطة الم�سندة اإليها من قبل المجل�س با�ستثناء ما يلي:

اعتماد الميزانية ال�سنوية ��

اعتماد التقارير المالية ال�سنوية والدورية��

اعتماد ا�ستراتيجيات عمل ال�سركة��

الإعالن عن الأرباح التي يتقرر توزيعها على الأ�سهم وغيرها من التوزيعات على م�ساهمي ال�سركة. ��
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و�سوف ت�سم اللجنة التنفيذية المقترحة ع�سوية كل من: 

 جدول )11( : اللجنة التنفيذية 
ال�سفةاال�سم

رئي�س اللجنة )ع�سو غير تنفيذي في مجل�س الإدارة( معالي ال�ستاذ اإبراهيم عبدالرحمن الطا�سان
ع�سو )ع�سو تنفيذي - الع�سو المنتدب المقترح(طاهر محمد باوزير

ع�سو )ع�سو غير تنفيذي في مجل�س الإدارة(الدكتور �سامي مح�سن باروم 
ع�سو )ع�سو غير تنفيذي في مجل�س الإدارة(�سالح محمد بن لدن 

لجنة المراجعة  11111

من المقترح اأن ت�سم لجنة الرقابة الداخلية اأربعة اأع�ساء و�سوف تتولى مهمة الإ�سراف على الجوانب المتعلقة بالمالية واإدارة المخاطر والرقابة الداخلية لعمليات ال�سركة. 
كما ت�سمل م�سوؤولياتها مراجعة القوائم المالية ال�سنوية والف�سلية لل�سركة اإ�سافة اإلى مهمة الإ�سراف على المدققين الخارجيين ومراجعة فعالية عمليات التدقيق الخارجية 

والداخلية. 

و�سوف تكون لجنة الرقابة الداخلية م�سوؤولًة كذلك عن مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بال�سركة واأنظمة المعلومات المحا�سبية واخت�سا�سات الإدارة المالية وقدراتها 
طبقا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها. 

كذلك ت�سمل واجبات لجنة الرقابة الداخلية وم�سوؤولياتها المقترحة ما يلي: 

اأتعابهم و�سمان اطالعهم على دفاتر ال�سركة و�سجالتها ومناق�سة موظفيها على النحو �� اأو عزل مدققي الح�سابات الخارجيين الم�ستقلين وتحديد  التو�سية بتعيين 
الذي يطلبونه. 

الإ�سراف على عمل ق�سم التدقيق الداخلي ل�سمان فعاليته في تاأدية الأعمال والم�سوؤوليات المحددة من قبل مجل�س الإدارة.��
على �� تاأثيرها  مدى  لتحديد  اللتزامات  تلك  وتقييم  الآخرين  مع  المهنية  التزاماتهم  حول  الم�ستقلين  الخارجيين  الح�سابات  مدققي  من  ال�سنوي  التقرير  ا�ستالم 

ال�سركة. 
التن�سيق بين مدققي الح�سابات الخارجيين الم�ستقلين والأق�سام الداخلية وبين هوؤلء المدققين ومجل�س الإدارة. ��
مراجعة الأو�ساع الحالية لل�سركة ونتائج الإجراءات المتخذة من قبل مدققي الح�سابات الخارجيين الم�ستقلين فيما يتعلق بالإدارة المالية لل�سركة قبل اإعالن اأرباح ��

الم�ساهمين. 
مراجعة خطة المراجعة واإبداء المالحظات حيالها وذلك بال�ستراك مع المدققين الخارجيين.��
الإ�سراف على اإعداد القوائم المالية. ��
الإ�سراف على اأعمال المدققين الخارجيين واعتماد اأي عمل يوكل اإليهم خارج نطاق التدقيق اأثناء تاأديتهم لم�سوؤولياتهم. ��
مراجعة مالحظات المدققين الخارجيين حول القوائم المالية ومتابعة ما يتم من اإجراءات في هذا ال�ساأن. ��
اإعداد تقرير يو�سح ما اإذا قامت ال�سركة بمراجعة القوائم المالية وطبيعة المبادئ المحا�سبية والتغييرات الكبرى التي توؤثر على هذه القوائم ومناق�سة هذه الأمور ��

مع اإدارة ال�سركة ومدققي الح�سابات الخارجيين الم�ستقلين ورفع التقارير الالزمة حول اأية م�سائل اأو ق�سايا تن�ساأ فيما يتعلق بمدى اكتمال القوائم المالية لل�سركة 
وجودتها وا�ستيفائها للمتطلبات القانونية اأو النظامية واأداء مدققي الح�سابات الخارجين لل�سركة وا�ستقالليتهم اأو اأداء اإدارة التدقيق الداخلي. 

مراجعة القوائم المالية الف�سلية وال�سنوية قبل رفعها اإلى مجل�س الإدارة واإبداء وجهة نظرها وتو�سياتها حيالها.��
مراجعة ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة وتقديم التو�سيات ب�ساأنها اإلى مجل�س الإدارة.��
مراجعة �سيا�سة الأخالقيات المهنية المعتمدة بال�سركة وال�ستراتيجيات المعتمدة من قبل الإدارة داخل ال�سركة وتوافقها مع القواعد النظامية والمعايير الأخالقية. ��
مراجعة اإدارة ا�ستثمارات ال�سركة بما في ذلك اأداء تلك ال�ستثمارات ونتائجها. ��
مراجعة الإجراءات وال�ستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر التي تتحملها ال�سركة. ��

و�سوف ت�سم لجنة الرقابة الداخلية المقترحة ع�سوية كل من: 

جدول )11( : لجنة المراجعة
ال�سفةاال�سم

رئي�س اللجنة )ع�سو مجل�س اإدارة غير تنفيذي(عادل بن محمد الزيد
ع�سو )لي�س ع�سوا في مجل�س الإدارة(ماجد �سياء الدين كريم 

ع�سو )لي�س ع�سوا في مجل�س الإدارة( نا�سر عبداهلل العوفي 
)-(لم يعين بعد
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وفيما يلي ملخ�س بخبرات اأع�ساء لجنة المراجعة وموؤهالتهم: 

عادل بن محمد الزيد 

ف�سال راجع البند 5-1 اأعاله. 

ماجد ضياء الدين كريم

ماجد �سياء الدين كريم ، 42 عاما، مواطن �سعودي، تخرج من جامعة الملك �سعود في عام 1993م بدرجة بكالوريو�س اإدارة الأعمال )اإدارة مالية(، ثم ا�ستكمل عدة 
دورات في الإدارة والمتخ�س�سة في مجال التمويل وح�سر موؤخرًا دورًة في مجال حوكمة ال�سركات. وي�سغل حاليًا من�سب المدير المالي بمجموعة �سافول منذ عام 2009م. 
و�سبق اأن �سغل من�سب المدير الم�ساعد لق�سم تمويل ال�سركات بالبنك ال�سعودي الفرن�سي من 1993/5/1م اإلى 1995/4/30م. و�سبق اأن �سغل المنا�سب التالية بمجموعة 

�سافول من عام 1995م حتى عام 2005م: 

مدير في اإدارة الخزينة، من 1995/5/1م اإلى 1998/8/31م؛ ��
م�ساعد مدير عام اإدارة الخزينة، من 1998/9/1م اإلى 2000/12/31م؛ ��
مدير عام اإدارة الخزينة واإدارة الم�ساريع الخا�سة، من 2001/1/1م اإلى 2002/12/31م؛ ��
المدير التنفيذي العام للمالية و�سوؤون الم�ساهمين، من 2003/1/1م اإلى 2004/12/31م؛ ��
نائب الرئي�س لل�سوؤون المالية، من 2005/1/1م اإلى 2005/4/30م؛ و ��
نائب الرئي�س لعمليات الدمج وال�ستحواذ على الم�ساريع، من 2005/5/1م اإلى 2005/11/30م. ��

وبعد عمله بمجموعة �سافول، �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة م�سرى العالمية القاب�سة من 2005/12/1م اإلى 2009/5/31م. 

كما �سغل المنا�سب والع�سويات التالية: 

من�سق لجنتي المراجعة والمخاطر بمجموعة �سافول، من 2004/7/1م اإلى 2005/11/30م؛ ��
من�سق لجنة ال�ستثمارات العامة، مجموعة �سافول، من 2004/7/1م اإلى 2005/11/30م؛ ��
ع�سو مجل�س اإدارة، ال�سركة الم�سرية المتحدة لل�سكر، من 2005/2/15م 2005/11/30م؛ ��
ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة فتيحي القاب�سة، من 2007/4/22م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو لجنة ال�ستثمار، مجموعة فتيحي، من 2007/5/21م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو لجنة المراجعة، مجموعة فتيحي، من 2007/5/21م - الآن��
ع�سو لجنة التر�سيح والتعوي�سات، مجموعة فتيحي، من 2007/5/21م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو مجل�س مديرين �سركة تجارة ال�سلع الكمالية )اإحدى ال�سركات التابعة لمجموعة فتيحي القاب�سة(، من 2008/2/16م حتى تاريخيه؛ ��
ع�سو مجل�س اإدارة �سركة عافية العالمية )اإحدى ال�سركات التابعة لمجموعة �سافول(، قطاع الزيوت في م�سر، من 2007/7/1م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو مجل�س اإدارة، �سركة بتول العالمية المحدودة )اإحدى ال�سركات التابعة لمجموعة �سافول(، قطاع المتياز، من 2007/7/1م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو لجنة المراجعة، مجموعة �سافول، من 2009/1/1م 2009/4/30م؛ ��
ع�سو لجنة المراجعة، �سركة �سويكورب، من 2009/1/1م حتى تاريخ؛ ��
ع�سو لجنة المراجعة، �سركة مدينة المعرفة القت�سادية )تحت التاأ�سي�س(، من 2009/1/1م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو مجل�س الإدارة، مدير عام �سركة الخليج للتاأمين، من 2010/1/1م حتى تاريخه؛ ��
ع�سو لجنة ال�ستثمارات العامة، �سركة الخليج، من 2010/1/1م حتى تاريخه؛ و ��
ع�سو لجنة التعوي�سات والمكافاآت، ال�سركة الخليجية العامة، من 2010/1/1م حتى تاريخه.��

ناصر عبداهلل العوفي 

نا�سر عبداهلل العوفي، 53 عاما، مواطن �سعودي، ح�سل على درجة الماج�ستير في المحا�سبة من كلية نيو هامب�سير بالوليات المتحدة �سنة 1985م ودرجة الماج�ستير في 
اإدارة الأعمال من نف�س الكلية، وقبل ذلك نال �سهادة البكالوريو�س في المحا�سبة من جامعة الملك �سعود �سنة 1980م. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فقد ح�سر البرامج التالية: 

المحا�سبة والمالية للدول النامية، جامعة �ستراثكاليد في ا�سكتلندا، 1982م. ��
م�سادر وتقنيات التمويل، معهد القانون الدولي، الوليات المتحدة، 1986م. ��
اإدارة البنوك، معهد ايرلندا لالإدارة، وايرلندا، 1998م.��
مهارات التقديم الفعال، المعهد الأوروبي لالإدارة، بلجيكا، 1994م��

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية

الكنشا التنظنمل للشرشة 

43



يراأ�س الأ�ستاذ العوفي حاليا مركز التاج لال�ست�سارات المالية منذ 2006م ويعمل بالإ�سافة اإلى ذلك م�ست�سارًا ماليًا واإداريًا. وي�سغل الع�سويات الحالية: 

ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الغذائية��
ع�سو مجل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لخدمات ال�سيارات )“�سا�سكو”(��
رئي�س لجنة المراجعة ب�سركة المنتجات الغذائية��
رئي�س لجنة المراجعة ب�سركة �سا�سكو��

كما �سبق اأن �سغل المنا�سب والع�سويات التالية: 

باحث في الدار ال�سعودية للخدمات ال�ست�سارية، من 1981/8/31م اإلى 1998/10/31م.��

م�ست�سار مالي واإداري بمعهد ال�سركات ال�سغيرة في نيو هامب�ساير )الوليات المتحدة(، من 11،1982/1م اإلى 1986م.  ��

اأخ�سائي محا�سبة في ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، من 1985/9/14م اإلى 1988/4/2م. ��

مدير عام ال�سوؤون الإدارية والمالية ب�سركة طيبة، من 1988/4/3م اإلى 1990/3/12م ��

م�ساعد المدير العام لل�سوؤون الإدارية والمالية في ال�سركة ال�سعودية لنقل وتجارة الموا�سي، من 1990/8/5م اإلى 1992/1/17م. ��

مدير عام ال�سوؤون الإدارية والمالية ب�سركة الدوائية، من 1992/1/17 اإلى 2006/1/17م.��

مدقق داخلي، اإدارة راأ�س المال، ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، 1995م. ��

لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت والمسؤولية االجتماعية 11111

�سوف تتكون هذه اللجنة من ثالثة اأع�ساء من مجل�س الإدارة وت�سطلع باأربعة مهام اأ�سا�سية ت�سمل الحوكمة والتر�سيح والمكافاآت والم�سوؤوليات الجتماعية. ونبين فيما يلي 
تفا�سيل هذه المهام:

حوكمة الشركة

ت�سمل مهام الحوكمة ما يلي:

�سياغة مجموعة من الأ�س�س وال�سروط العامة لحوكمة ال�سركة وتقديمها اإلى مجل�س الإدارة )تراجع �سنويا(. ��

مراقبة تنفيذ اأ�س�س و�سروط الحوكمة في عموم ال�سركة. ��

�سياغة اإجراءات محددة للتقييم الذاتي ال�سنوي ورفعها اإلى مجل�س اإدارة ال�سركة والإ�سراف على التقييم الذاتي ال�سنوي للمجل�س. ��

الترشيح 

ت�سمل مهام التر�سيح ما يلي: 

م�ساعدة مجل�س الإدارة في تحديد الأ�سخا�س الموؤهلين لكي ي�سبحوا اأع�ساء في مجل�س الإدارة والتو�سية للمجل�س بالتر�سيح لع�سويته �سريطة اأن ل يكون المر�سح ��
لع�سوية المجل�س قد اأدين في ال�سابق باأي ت�سرفات مخلة بال�سرف اأو الأمانة. 

القيام بمراجعة �سنوية للمهارات المنا�سبة المطلوبة لع�سوية المجل�س واإعداد و�سف لالإمكانات والموؤهالت المطلوبة لهذه الع�سوية، بما في ذلك، على �سبيل المثال ��
ل الح�سر، مقدار الوقت الذي يتعين على الع�سو في مجل�س الإدارة اأن يكر�سه لأعمال المجل�س. 

مراجعة ت�سكيلة مجل�س الإدارة واقتراح التغييرات المنا�سبة عليها. ��
تحديد نقاط القوة ونقاط ال�سعف في مجل�س الإدارة واقتراح الحلول التي تخدم م�سلحة ال�سركة. ��
التاأكد على اأ�سا�س �سنوي من ا�ستقاللية اأع�ساء المجل�س وعدم وجود ت�سارب في الم�سالح اإذا كان ع�سو المجل�س ي�سغل ع�سوية مجل�س اإدارة �سركة اأخرى. ��
مراجعة ت�سكيلة كل واحدة من لجان مجل�س الإدارة وتر�سيح الم�سوؤولين التنفيذيين لع�سوية كل لجنة لعتمادهم من المجل�س. ��
م�ساعدة مجل�س الإدارة في اختيار المر�سحين المحتملين ل�سغل مراكز �سمن فريق الإدارة التنفيذية وتطويرهم وتقييمهم، بما في ذلك الع�سو المنتدب والإ�سراف ��

على و�سع خطط الإحالل الخا�سة بالإدارة التنفيذية. 
الحتفاظ ببرنامج توجيهي وتعريفي لأع�ساء مجل�س الإدارة الجدد. ��
م�ساعدة مجل�س الإدارة في تحديد مدى التزام كل ع�سو من اأع�ساء مجل�س الإدارة واأع�ساء فريق الإدارة التنفيذية بميثاق ال�سلوك والأخالقيات المعتمد بال�سركة ��

والإبالغ عن اأي مخالفات لهذا الميثاق اإلى مجل�س الإدارة، وذلك على اأ�سا�س �سنوي. 
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التعويض

ت�سمل مهام التعوي�س ما يلي: 

المراجعة ورفع التو�سيات لمجل�س الإدارة بخ�سو�س )1( �سيا�سات واإجراءات الرواتب والتعوي�سات بالن�سبة للمدراء التنفيذيين )2( و�سع برامج تحفيزية لجميع ��
الموظفين على المديين الق�سير والطويل على اأن تاأخذ التو�سيات في هذا ال�ساأن في العتبار المعايير ذات العالقة بالأداء. 

الع�سو �� فيهم  بمن  التنفيذيين  والم�سوؤولين  الموظفين  جميع  على  المطبقة  الرواتب  واإجراءات  �سيا�سات   )1( بخ�سو�س  الإدارة  لمجل�س  التو�سيات  ورفع  المراجعة 
المنتدب و )2( الرواتب الإجمالية )النقدية والمزايا والأ�سهم( بالن�سبة لجميع المدراء التنفيذيين، ورفع التو�سيات بهذا ال�ساأن اإلى مجل�س الإدارة. 

و�سع �سيا�سات وا�سحة بخ�سو�س تعوي�س اأع�ساء مجل�س الإدارة واأتعابهم واإتباع المعايير القائمة على الأداء في تطبيق هذه ال�سيا�سات.��

المسؤولية االجتماعية 

ت�سمل مهام الم�سوؤولية الجتماعية ما يلي:

مراجعة �سيا�سات واإجراءات الموارد الب�سرية واعتمادها. ��

مراجعة واعتماد برامج تطوير الم�سوؤولين التنفيذيين وخطط اإحالل المدراء التنفيذيين واأهداف الأداء المطلوب تحقيقها وفقًا لبرامج تحفيزية محددة. ��

مراجعة اإدارة ال�سركة لم�سوؤولياتها الجتماعية المتعلقة بالموظفين والمجتمع والبيئة ورفع التو�سيات المنا�سبة اإلى مجل�س الإدارة بهذا ال�ساأن. ��

مراقبة اللتزام ب�سيا�سات الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركة. ��

تحديد مواطن الخطر الجتماعي والبيئي الرئي�سية وتقييم الإجراءات المنا�سبة للتعاطي معها، وذلك بالتعاون مع الإدارة. ��

و�سوف ت�سم لجنة الحوكمة والتر�سيح والمكافاآت والم�سوؤولية الجتماعية ع�سوية كل من: 

جدول )11( : لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت والمسؤولية االجتماعية
ال�سفةاال�سم

رئي�س اللجنة )ع�سو مجل�س اإدارة غير تنفيذي( معالي المهند�س عبدالعزيز عبدالرحمن الح�سين 
ع�سو )ع�سو مجل�س اإدارة غير تنفيذي(معالي الدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمين

ع�سو )رئي�س مجل�س اإدارة غير تنفيذي(الدكتور �سامي مح�سن باروم
ع�سو )ع�سو مجل�س اإدارة غير تنفيذي(عادل بن عبدالمح�سن المنديل 

أتعاب أعضاء المجلس والمسؤولين التنفيذيين األساسيين ومسؤولياتهم  11111

يحدد النظام الأ�سا�سي لل�سركة م�سوؤوليات اأع�ساء مجل�س الإدارة )ف�سال راجع الق�سم 13 »ملخ�س النظام الأ�سا�سي«(. وفيما يلي ملخ�س عام لواجبات اأع�ساء مجل�س 
الإدارة ورئي�س المجل�س والع�سو المنتدب وم�سوؤولياتهم. 

أعضاء مجلس اإلدارة
الواجبات والم�صوؤوليات 

يكون مجل�س الإدارة م�سوؤول عن الإ�ستراتيجية العامة لل�سركة وت�سيير اأعمالها. 

وت�سمل المهام الأ�سا�سية لمجل�س الإدارة ما يلي:

اعتماد التوجهات الإ�ستراتيجية لل�سركة واأهدافها الرئي�سية والإ�سراف على متابعتها وتحقيقها. ��

و�سع �سوابط الرقابة المالية الداخلية وقواعدها والإ�سراف عليها. ��

اإعداد الموازنة العامة لل�سركة وح�ساب اأرباحها وخ�سائرها وميزانياتها التقديرية ال�سنوية. ��

اإعداد وتطبيق نظام حوكمة ال�سركة. ��

و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�سحاب الم�سالح من اأجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، و��

و�سع �سيا�سات واإجراءات ت�سمن اللتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها والإف�ساح من قبل ال�سركة عن جميع المعلومات الأ�سا�سية للم�ساهمين والدائنين وغيرهم ��
من اأ�سحاب الم�سلحة. 
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كما ت�سمل م�سوؤوليات مجل�س الإدارة اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات المتعلقة بالموظفين وت�سكيل اللجان ومنحها ال�سالحيات المنا�سبة والموافقة على تاأ�سي�س ال�سركات 
الفرعية والفروع والمكاتب والوكالت وعقد القرو�س والت�سهيالت الئتمانية واعتماد خطة عمل ال�سركة وخطتها الت�سغيلية وميزانيتها ال�سنوية. 

االأتعاب والبدالت

يتلقى كل ع�سو من اأع�ساء مجل�س الإدارة مكافاأة �سنوية قدرها 200.000 ريال �سعودي اإ�سافة اإلى 3.000  ريال �سعودي عن كل اجتماع لمجل�س الإدارة يح�سره. ول يجوز 
لع�سو مجل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية اأن ي�سوت على اأي قرار يتعلق باأتعابه اأو على اأية عقود اأو تو�سيات يكون له فيها اأي م�سلحة جوهرية، ول يجوز له القترا�س من 

ال�سركة. 
مدة الخدمة

تبلغ مدة خدمة مجل�س الإدارة ثالث �سنوات. وا�ستثناًء لذلك، يعين اأول مجل�س اإدارة وفقًا للنظام الأ�سا�سي لمدة خم�س �سنوات. 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والمدير المالي
واجبات وم�صوؤوليات رئي�ص مجل�ص االإدارة 

ت�سمل م�سوؤوليات رئي�س مجل�س الإدارة ما يلي:

الإعداد لجتماعات مجل�س الإدارة ��

الإ�سراف على اإدارة ال�سركة وموظفيها��

تمثيل ال�سركة في عالقتها مع الغير بما في ذلك توقيع التفاقيات نيابة عنها. ��
عقد عمل الع�صو المنتدب 

فيما يلي ملخ�س عقد العمل المقترح للع�سو المنتدب: 

ت�سمل واجبات الع�سو المنتدب وم�سوؤولياته وفقًا لل�سروط الحالية المقترحة، على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي: 

اإدارة العمليات اليومية لل�سركة، ��

اإعداد التقارير ال�سهرية وربع ال�سنوية لعر�سها على المجل�س بهدف مراجعتها وتقديم تقارير منتظمة اإلى المجل�س عن اأداء ال�سركة ��

تنفيذ خطط العمل وال�ستراتيجيات��

اإدارة جهاز الإدارة التنفيذية الموؤلف من: ��

نائب الرئي�س لتطوير الأعمال والت�سويق والمبيعات �−

نائب الرئي�س لتطوير الم�ساريع�−

نائب الرئي�س ل�سوؤون تقنية المعلومات والخدمات �−

نائب الرئي�س لل�سوؤون المالية والمحا�سبة �−

نائب الرئي�س لإدارة الم�ستريات والعقود �−

 م�ساعدة المجل�س في و�سع وتحديد ا�ستراتيجيات اأعمال ال�سركة،��

التن�سيق مع فريق الإدارة التنفيذية لو�سع الخطط وال�ستراتيجيات وال�ستحواذ ح�سة اأكبر من ال�سوق وزيادة الأرباح،��

تقديم الإر�ساد والم�سورة اإلى فريق الإدارة التنفيذية من اأجل تنفيذ الخطط والإجراءات الرئي�سية��

المراجعة الدورية لالأداء ال�ستراتيجي للموظفين من اأجل الوقوف على فعالية تحقيق الأهداف طويل المدة والأهداف ق�سير المدى، ��

ا�ستعرا�س الأداء ومقارنته بالأهداف المقررة واتخاذ التدابير والإجراءات الالزمة لتعديل اأداء ال�سركة ونتائجها، ��

اإن�ساء نظام فعال لالت�سال و�سمان المحافظة عليه بهدف �سمان و�سوح المهام والم�سوؤوليات الم�سندة اإلى فريق الإدارة التنفيذية، ��

الم�ساركة في ن�ساطات تطوير الأعمال وتعزيز �سورة ال�سركة و�سمعتها،��

تطبيق مبادئ الحوكمة و�سيا�ساتها بالتوافق مع اللوائح وال�سيا�سات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية،��

اإيالء العناية الواجبة ل�سمان حقوق الم�ساهمين والعمل على تحقيق اأف�سل الأرباح بالن�سبة لهم،��
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توفير منظور م�سترك بين ال�سركة ووحدات العمل الإ�ستراتيجية،��

اإدارة جميع برامج الم�ساريع التطويرية والإ�سراف عليها وتحديد الموؤ�سرات الالزمة لقيا�س مدى نجاحها، ��

تقديم التو�سيات المنا�سبة ب�ساأن تعيين كبار الم�سوؤولين ��

اإدارة ال�سوؤون المالية لل�سركة وو�سع ميزانيتها ال�سنوية ��

تحديد وتطوير الم�ساريع الم�ستقبلية المحتملة،��

تطوير التحالفات وال�سراكات المحلية والدولية واإقامة الم�ساريع الم�ستركة،��

اإدارة المفاو�سات مع الم�ستثمرين المحتملين والأطراف الأخرى فيما يتعلق بجميع مجالت التطوير، ��

تطوير الأدوات ال�ستثمارية المختلفة مع الم�ستثمرين المحتملين واإدارتها،��

تمثيل ال�سركة وحماية م�سالحها ��

ويتقا�سى الع�سو المنتدب لقاء خدماته مرتبًا �سهريًا منا�سبًا اإ�سافًة اإلى مزايا بدل ال�سكن والموا�سالت والتاأمين الطبي والتعليم. و�سيكون عقد عمله لمدة �سنتين و�سيخ�سع 
لنظام العمل ال�سعودي واأنظمة التاأمينات الجتماعية وغيرها من القوانين والأنظمة ذات ال�سلة. 

عقد عمل المدير المالي

فيما يلي ملخ�س عقد العمل المقترح للمدير المالي: 

�سيكون المدير المالي م�سوؤوًل عن توجيه الخطط وال�سيا�سات المالية والمحا�سبة العامة لل�سركة و�سيكون م�سووؤًل اأمام الع�سو المنتدب. وفيما يلي ملخ�س ل�سروط عقد 
عمله المقترح.

�سوف ت�سمل م�سوؤوليات المدير المالي وواجباته، على �سبيل المثال ل الح�سر، ما يلي: 

تاأدية دور ن�سط في و�سع الإ�ستراتيجية العامة لل�سركة وتنفيذها والتاأكد من وجود الخطط المتو�سطة والطويلة الأجل لتحقيق اأق�سى حد ممكن لقيمة ال�ستثمار في ��
ال�سركة، 

و�سع الإ�ستراتيجية المالية العامة لل�سركة وتنفيذها،��

التاأكد من وجود هيكل راأ�س المال المنا�سب لل�سركة، ��

الترويجية �� التعريفية/  العرو�س  من  بذلك  يتعلق  وما  المحللين  مع  والتعامل  المالية  ال�سوق  وهيئة  الم�ستثمرين  مع  العالقة  لإدارة  فعال  نظام  وجود  من  التاأكد 
 ،)Road Shows(

الواجبة �� العناية  بدرا�سات  ذلك  ودعم  والموردين  الم�ستركة  الم�ساريع  في  وال�سركاء  والمطورين  المقاولين  مع  ال�سفقات  على  التفاو�س  في  قيادي  دور  تولي 
)due diligence( ودرا�سات الجدوى المالئمة،

القيام بالمهام خا�سة واإعداد الدرا�سات التي يطلبها مجل�س الإدارة اأو الع�سو المنتدب من وقت لآخر،��

�سبط الميزانية والرقابة الإدارية بما في ذلك و�سع نظام منا�سب لقيا�س الأداء،��

اإدارة العمليات المالية بكفاءة وفعالية،��

مراجعة المقترحات ال�ستثمارية وتقييمها ورفه التو�سيات ب�ساأنها، ومراقبتها لحقا وتقييم الأداء،��

اإدارة الخزينة وراأ�س المال العامل، بما في ذلك تعزيز العالقات مع الموؤ�س�سات الم�سرفية والمالية وا�ستغالل الأموال الفائ�سة بكفاءة عالية،��

التاأكد من وجود خطط لتدريب وتطوير العاملين في اإدارات المالية والمحا�سبة والخزينة مع الأخذ في العتبار �سيا�سة ال�سعودة والحاجة للتعاطي مع خطط الإحالل ��
الوظيفي بالن�سبة لجميع الوظائف الرئي�سية،

اإدارة ق�سم المالية والمحا�سبة في ال�سركة، ��

اإدارة جميع الجوانب المالية لم�سروع تطوير مدينة المعرفة القت�سادية، ��

و�سع واإدارة التدفق النقدي لتنفيذ برنامج التطوير على مراحل،��

و�سع الهيكل التنظيمي لإدارة المالية والمحا�سبة في ال�سركة، ��

ا�ستقطاب وتعيين كبار الموظفين في اإدارة المالية والمحا�سبة، ��
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اإعداد خطط اإدارة المالية وفقًا لتوجيهات المجل�س،��

اإدارة العالقات هيئة ال�سوق المالية وتقديم التقارير ب�ساأنها،��

اإدارة الت�سل�سل الإداري وفقًا لتوجيهات الع�سو المنتدب ومجل�س الإدارة،��

اإدارة عمليات الخزينة بال�سركة بما يحقق اأق�سى العوائد من الأموال الم�ستثمرة �سمن اإطار المخاطر المقرر،��

اإعداد واقتراح الخطط المالية للم�ستثمرين من الغير في م�سروع تطوير مدينة المعرفة القت�سادية،��

اإعداد ما تحتاجه ال�سركة من درا�سات مالية لأعمالها وتوجيه تلك الدرا�سات،��

الم�ساعدة في تنظيم ال�سفقات التجارية التي تنظر ال�سركة في عقدها، ��

ويتقا�سى المدير المالية لقاء خدماته راتبا �سهريا منا�سبا اإ�سافًة اإلى مزايا بدل ال�سكن والموا�سالت وتاأمين الرعاية الطبية والتعليم

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة والسكرتير وكبار المسؤولين التنفيذيين المرشحين 11111

فيما عدا ما تم الإف�ساح عنه في اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة، يقر كل واحد من اأع�ساء مجل�س الإدارة وكبار الم�سوؤولين التنفيذيين و�سكرتير المجل�س المر�سحين في 
تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه باأنه:

لم ي�سبق له في اأي وقت من الأوقات اأن اأعلن اإفال�سه واأنه لم يخ�سع لإجراءات الإفال�س القانونية،��

 لي�س له اأو لأي من اأقاربه اأو تابعيه ب�سكل مبا�سراأوغير مبا�سر اأي م�سلحة في اأ�سهم ال�سركة اأو �سندات الدين ال�سادرة عنها،��

ل ي�سارك في اأي عمل مناف�س لعمل ال�سركة اأو يمار�س اأي من الأن�سطة التجارية التي �ستزاولها ال�سركة.��

ل توجد هناك اأي عقود اأو ترتيبات قائمة اأو محتملة وقت اإعداد هذه الن�سرة يمتلك فيها الرئي�س التنفيذي اأو المدير المالي اأو من اأع�ساء المجل�س اأو اأي من اأقاربهم ��
اأي م�سلحة جوهرية في اأعمال ال�سركة اأو مهمة لها. 

ل توجد نية لإجراء اأي تغير جوهري على طبيعة ن�ساط ال�سركة كما هو مو�سح في هذه الن�سرة. ��

لم يتم خالل ال�سنتين ال�سابقتين لتاريخ تقديم الطلب لإدراج اأ�سهم ال�سركة في ال�سوق المالية دفع اأية عمولت اأو خ�سومات اأو ر�سوم و�ساطة اأو �سم�سرة اأو اأي اأجر غير ��
نقدي بخ�سو�س طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب لأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة المر�سحين اأو لأي من المطورين اأو لأي واحد من الخبراء.

لم يحدث اأي تغيير في راأ�س مال الُم�سِدر اأو راأ�س مال اأي من ال�سركات التابعة له خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ هذه الن�سرة.��

ل توجد اأية �سالحيات تمكن اأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو الع�سو المنتدب من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية.��

ل توجد اأية �سالحيات تمكن اأيا من اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو الع�سو المنتدب من الت�سويت على اأتعابه.��

ل توجد اأية �سالحيات تمكن اأي ع�سو في مجل�س الإدارة اأو م�سوؤول تنفيذي من القترا�س من الُم�سِدر.��

اأنه لم يتم خالل ال�سنتين ال�سابقتين لتاريخ تقديم الطلب لإدراج اأ�سهم ال�سركة في ال�سوق المالية دفع اأية عمولت اأو خ�سومات اأو ر�سوم و�ساطة اأو �سم�سرة اأو اأي ��
اأجر غير نقدي بخ�سو�س طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب لأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو كبار الم�سوؤولين التنفيذيين المر�سحين اأو لأي من المطورين اأو لأي واحد 

من الخبراء

كفاية رأس المال  11111

يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة اأنه لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي لمدة اثني ع�سر �سهرًا تلي مبا�سرًة تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.
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3. معلومات حول المساهمين المؤسسين



معلومات حول المساهمين المؤسسين 3
مؤسسة الملك عبد اهلل لوالديه لإلسكان التنموي 311

اأ�س�س خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي لكي تعنى بتوفير م�ساكن منا�سبة 
ال�سعر بالن�سبة لالأ�سر الفقيرة في عموم المملكة. وقد اأنجزت هذه الموؤ�س�سة عدة م�ساريع �سكنية في كل من الريا�س ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع ومدن اأخرى. 

وهي تهدف اإلى توفير وحدات �سكنية منا�سبة ال�سعر بالن�سبة لذوي الدخل المنخف�س والدخل المتو�سط الذين ل ي�ستطيعون تحمل �سراء منزل في ال�سوق المفتوح. 

مجموعة صافوال 311

مجموعة �سافول )»�سافول«( هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية يقع مقرها في مدينة جدة وتعمل بموجب ال�سجل التجاري رقم 4030019708 وتاريخ 1399/8/21هـ وتعتبر 
من ال�سركات ال�سناعية الرائدة في المملكة وتزود �سركاتها الرئي�سية ال�سوق المحلية وبلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بزيوت الطعام وال�سكر ومنتجات الألبان وت�سغل 
مطاعم للوجبات ال�سريعة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، اأن�ساأت �سافول عقارات ووحدات للمنتجات البال�ستيكية واأخرى ا�ستثمارية و�سركات امتياز وتمتلك كذلك ما يعتبر اأكبر 

�سل�سلة لمحالت المواد الغذائية في ال�سرق الأو�سط، وهي اأ�سواق العزيزية بندة الهايبر ماركت وال�سوبر ماركت. 
تاأ�س�ست �سافول عام 1979م براأ�س مال اأولي قدره 40 مليون ريال �سعودي والذي ارتفع ب�سورة كبيرة في ال�سنوات الالحقة اإلى 5 مليارات ريال �سعودي. وكان اأول ن�ساط 
ل�سافول هو �سناعة زيوت الطعام في المملكة وهي الآن اإحدى اأكثر المجموعات المتعددة الجن�سيات من نوعها نجاحًا واأ�سرعها نموًا في منطقة الخليج وال�سرق الأو�سط 
وا�ستطاعت الدخول في بلدان �سمال اأفريقيا واآ�سيا الو�سطى بنطاق وا�سع من الأن�سطة ي�سمل زيوت الطعام وال�سكر واأنواع المعكرونه والمعجنات والتغليف والتعبئة والعقارات 

والمتياز التجاري. 
تبلغ ح�سة �سافول في ال�سوق حاليا 62٪ من �سوق زيوت الطعام و 70٪ من �سوق ال�سكر في المملكة اإ�سافة اإلى امتالكها 65 محاًل للتجزئة )�سوبر ماركت/ هايبر ماركت( 

في مختلف اأنحاء المملكة ويعمل لديها ما يزيد عن 12.500 موظف وي�ساهم بها حوالي 160.000 م�ساهم وهي م�سنفة �سمن اأكبر 20 �سركة في المملكة12. 

شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية  311

�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية )PMDC( هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية محدودة يقع مقرها في مدينة جدة وتعمل بموجب ال�سجل التجاري رقم 4030081486 
وتاريخ 1412/2/23هـ، وهي متخ�س�سة في تطوير العقارات واإدارتها وتقدم لعمالئها ت�سكيلًة وا�سعًة من الخدمات ت�سمل تحليل الأداء في مجالت الم�ستريات والتاأجير 
وتاأ�سي�س العقارات وت�سويقها. وهي تعمل في المملكة في مجال اإن�ساء وبناء واإدارة المجمعات ال�سكنية والأ�سواق التجارية والمنتجعات ال�سياحية في مختلف مناطق المملكة، 

وهي جزء من مجموعة بن لدن ال�سعودية ويعمل بها اأكثر من 500 موظف. 

شركة طيبة القابضة 312

�سركة طيبة القاب�سة )»طيبة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية يقع مقرها في المدينة المنورة وتعمل بموجب ال�سجل التجاري رقم 4650012403 وتاريخ 1409/4/10هـ، 
وهي مدرجة في �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول( وكانت تاأ�س�ست �سنة 1988م با�سم �سركة طيبة لال�ستثمار والتطوير العقاري اإلى اأن تحولت اإلى �سركة قاب�سة وتغير ا�سمها 
في �سهر مايو 2007م لي�سبح �سركة طيبة القاب�سة. وتتركز اأن�سطتها الرئي�سية في الم�ساريع العقارية بالمدينة المنورة وتدير وت�ستثمر في فنادق وم�ست�سفيات ومنتجعات 
كذلك  وتملك  النبوي.  الم�سجد  بالقرب من  المنورة  المدينة  في  الرئي�سية  العقارية  اأ�سولها  وتقع  والزراعي.  العمراني  التطوير  م�ساريع  وفي  �سناعية  و�سركات  �سياحية 
المدينة«  تمور  »�سركة  التابعة  الزراعي من خالل �سركتها  ن�ساطها  وتزاول  والزراعة  والت�سنيع  وال�سيانة  المعلومات  وتقنية  والأبحاث  ال�سياحة  ا�ستثمارات في قطاعات 

)تمور( التي ت�سنع التمور وت�سدرها، ومن خالل �سركة طيبة للتنمية الزراعية. 

وقد قامت طيبة عندما تحولت اإلى �سركة قاب�سة بنقل ن�ساطاتها العقارية اإلى �سركة العقيق للتطوير العقاري ورفعت راأ�س مالها من 300 مليون ريال اإلى 3 مليارات ريال. 

كما قامت طيبة بتطوير مجمع العقيق ال�سكني والتجاري المكون من برجين مخ�س�سين لالإقامة الموؤقتة والمو�سمية بالقرب من الم�سجد النبوي على م�ساحة قدرها 2.300 
م2 وذلك من خالل �سركتها التابعة، �سركة طيبة للمقاولت وال�سيانة )تاكوما(. 

وعلى �سعيد الن�ساط التجاري تتولى ال�سركة العربية للمناطق ال�سياحية )اأراك( اأعمال طيبة التجارية في مجال خدمات ال�سياحة وال�سفر، بما فيها حمالت الحج والعمرة 
اأراك  مركز  الدولية،  طيبة  وكالة  وال�سفر،  لل�سياحة  طيبة  وكالة  بت�سغيل  اأراك  وتقوم  والترفيهية.  ال�سكنية  الخدمات  اإلى  اإ�سافة  واإدارتها  والمنتجعات  الفنادق  وت�سغيل 

الترفيهي، اأجنحة طيبة ال�سكنية، وفندق اأراك ومنتجع اأراك في ينبع. 

الشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري 313

ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري )»الرباعية«( هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية محدودة مقرها في مدينة جدة وتعمل بموجب ال�سجل التجاري رقم 4030161964 
المملكة.  والمجمعات في مدن مختلفة من  التجارية  والأ�سواق  التطويرية  الم�ساريع  ال�سركاء فيها وموظفيها في  العملية خبرات  وت�سمل خبراتها  وتاريخ 1427/4/29هـ 
وبف�سل تحالف الرباعية مع مجموعة من ال�سركات العالمية في مجالت ال�ست�سارات المالية والهند�سة التخ�س�سية، فاإن خبرة اإدارة الرباعية ت�سمل كذلك تطوير الم�ساريع 

واإعداد الدرا�سات الفنية والمالية وتنفيذها بالتن�سيق مع المجموعات ال�ستثمارية في المملكة. 

12  الم�سدر: �سافول 

معلةمات  ةي المةاامن  المموةن 
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تعمل الرباعية تحت مظلة مجموعة بن لدن في مجال تطوير الأعمال واإعداد الدرا�سات وتعتبر مدينة المعرفة القت�سادية اأول م�سروع رئي�سي ت�سارك فيه ال�سركة من خالل 
الم�ساهمة في راأ�س المال والم�ساركة في اإعداد الدرا�سات والأبحاث ال�سوقية الالزمة لنجاح مدينة المعرفة القت�سادية. 

شركة إيبال المتطورة للعقار 313

وتاريخ  رقم 4030163155  التجاري  ال�سجل  بموجب  وتعمل  مدينة جدة،  في  مقرها  م�سوؤولية محدودة  ذات  �سعودية  �سركة  )»اإيبال«( هي  للعقار  المتطورة  اإيبال  �سركة 
1427/5/9هـ وهي تعمل ك�سركة قاب�سة في مجالت التطوير العقاري وال�ستثمار العقاري في المملكة وتقدم خدمات المقاولت وتن�سط في مجال العقار بما في ذلك تاأجير 
العقارات التي تملكها، ويتركز عملها ب�سورة اأ�سا�سية في القطاع التجاري. وتعتبر مدينة المعرفة القت�سادية اأول م�سروع تطوير عقاري بالن�سبة لإيبال والذي �ساركت في 

و�سع الخطط واإعداد الدرا�سات الالزمة له. 

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية 313

�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية محدودة مقرها في مدينة جدة وتعمل بموجب ال�سجل التجاري رقم 4030174183 وتاريخ 
1428/11/16هـ ومن بين م�ساهميها الم�ساهمون الموؤ�س�سون كما �سبق ذكره اأعاله بالإ�سافة اإلى م�ستثمرين ا�ستراتيجيين منهم �سركات ذات �سمعة رفيعة في المملكة، 

ويحتوي البند 4-2 »ت�سكيلة الم�ساهمين« على قائمة كاملة باأ�سمائهم. 

وتتولى �سركة مطّوري مدينة المعرفة القت�سادية م�سوؤولية ت�سيير واإدارة اأعمال الم�سروع وتطويره اإلى حين تاأ�سي�س �سركة مدينة المعرفة القت�سادية. فقد قامت منذ 
المناطق  على  المرورية  التاأثيرات  ودرا�سة  التحتية  البنية  وت�سميم  التف�سيلي  العام  المخطط  كاإعداد  الم�سروع،  لإنجاح  الالزمة  والخطط  الدرا�سات  باإعداد  تاأ�سي�سها 

وال�سوارع الرئي�سية واإ�ستراتيجية التطوير وال�سناعات المعرفية، على �سبيل المثال ل الح�سر.

الرفع  واأعمال  التربة  وفح�س  الأر�س  وت�سوية  البركانية  وال�سخور  المخلفات  من  الموقع  كتنظيف  الم�سروع،  اأر�س  في  التطوير  اأعمال  بع�س  بتنفيذ  ال�سركة  قامت  كما 
الم�ساحي وتنفيذ مبنى مركز المبيعات. بالإ�سافة اإلى التوا�سل مع الهيئات الحكومية لتوريد وتركيب محطات الكهرباء وتو�سيل �سبكة المياه وال�سرف ال�سحي بال�سبكة 

العامة ومركز معالجة المياه في المدينة المنورة، اإلى جانب عدة اأعمال اأخرى اإلى حين تاأ�سي�س �سركة المعرفة القت�سادية.

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية

معلةمات  ةي المةاامن  المموةن 

51



نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية52

3. إدارة الجودة والسالمة والبيئة



إدارة الجودة والسالمة والبيئة 3
إدارة الجودة  311

من العنا�سر الرئي�سية لالأن�سطة التطويرية التي �ستقوم بها ال�سركة اللتزام باأف�سل الممار�سات المهنية المتعلقة باإدارة الجودة والتي تعد جزءًا ل يتجزاأ من اأن�سطة ال�سركة 
اليومية وتظهر جليًا من خالل ممار�سات ال�سركة و�سيا�ساتها المتعلقة بالمناق�سات والم�ستريات وفي و�سع ال�سروط العامة لتطوير الم�سروع والحتفاظ بفريق مخت�س 

بالجودة واآخر مخ�س�س للعناية بالعمالء من اأجل تقديم اأف�سل المنتجات و�سمان ال�ستمرار في تقديم خدمات رفيعة الم�ستوى. 

إدارة السالمة 311

تحر�س ال�سركة على �سحة موظفيها و�سالمتهم و�سوف تتبنى في هذا ال�سبيل اأف�سل الممار�سات و�ستطبق اأف�سل نظم ال�سالمة وال�سحة المهنية. كما تلتزم ال�سركة ب�سمان 
مراعاة مقاوليها لمعايير ال�سحة وال�سالمة المتعارف عليها دوليًا اأثناء عملهم في م�ساريع ال�سركة. 

اإلدارة البيئية  311

البيئية المتعارف عليها عالميًا ويلتزم  البيئية و�سوف تتم جميع الأعمال ب�سكل يراعي المعايير  تلتزم ال�سركة بتطوير الم�سروع بطريقة م�سوؤولة تراعي مختلف العوامل 
بالأنظمة البيئية والتعليمات ذات ال�سلة المعمول بها في المملكة. ومن اأجل ذلك �سوف ت�ستعين ال�سركة با�ست�ساريين م�ستقلين متمر�سين في مجال درا�سة الآثار البيئية 

والإدارة البيئية لتقديم ال�ست�سارات لها حول تطوير الم�سروع. 

وبما اأن الم�سروع ي�سعى اإلى ا�ستقطاب �سناعات معرفية، فاإن من المهم مالحظة اأن هذه ال�سناعات ل تعتبر عالية الخطر بالن�سبة للبيئة. 
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3. المعلومات القانونية



المعلومات القانونية  3
ملخص االتفاقيات ومذكرات التفاهم الرئيسية  311

اتفاقية المؤسسين  11111

في 16 يناير 2008م قامت موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي ومجموعة �سافول، نيابًة عن مطوري مدينة المعرفة القت�سادية )»المطورين«(، والهيئة 
العامة لال�ستثمار باإبرام »اتفاقية موؤ�س�سين« تتعلق بتطوير مدينة اقت�سادية في المدينة المنورة. 

وقد وافقت الأطراف بموجب اتفاقية الموؤ�س�سين على مبادئ عامة معينة بالن�سبة لإقامة مدينة المعرفة القت�سادية وتمويلها، وت�سمل هذه تقييم الأر�س التي �ست�ساهم بها 
موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي  )اأر�س موؤ�س�سة الملك عبد اهلل«( في راأ�س مال ال�سركة وت�سكيلة الم�ساهمين واإدارة ال�سركة. كما ن�ست اتفاقية الموؤ�س�سين 
على تقييم اأر�س موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي بمليار وخم�سة وع�سرين مليون )1.025.000.000( ريال �سعودي وعلى اأن تقدم كح�سة عينية مقيمة 
بمبلغ مليار )1.000.000.000( ريال �سعودي في راأ�س مال ال�سركة ، بينما دفع المطورون  لموؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي بتاريخ 14 اإبريل 2008م 
المبلغ المتبقي وقدره خم�سة وع�سرون مليون )25.000.000( ريال �سعودي والذي �سيتم تحويله اإلى الميزانية الفتتاحية لل�سركة كبند »م�ستحقات اأطراف ذات عالقة«، 
والذي �ستدفعه ال�سركة حال بدئها اإلى �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية لت�سوية المبلغ الم�ستحق. وقد حددت اتفاقية الموؤ�س�سين راأ�س مال ال�سركة بثالثة اآلف 
وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون )3.393.000.000( ريال �سعودي، منها مليار وثالثمائة وثالثة و�سبعون مليون )1.373.000.000( ريال �سعودي تمثل القيمة النقدية 
لالأ�سهم التي دفعها المطورون في وقت لحق واأودعت في الح�ساب البنكي لل�سركة رقم 10958964000100 بالبنك الأهلي التجاري ومليار )1.000.000.000( ريال 
�سعودي تمثل قيمة الأ�سهم العينية التي ت�ساهم بها موؤ�س�سة الملك عبد اهلل. اأما المبلغ المتبقي وقدره مليار وع�سرون مليون )1.020.000.000( ريال �سعودي فيمثل قيمة 

الأ�سهم النقدية التي �ستطرح لالكتتاب العام. 

وبالإ�سافة اإلى ذلك، اتفقت الأطراف على اأن يتكون مجل�س اإدارة ال�سركة من اأحد ع�سر ع�سوًا منهم اأربعة ت�سميهم موؤ�س�سة الملك عبد اهلل وع�سو واحد ي�سمى من قبل كل 
واحد من المطورين اإ�سافًة اإلى ع�سو م�ستقل ت�سميه الأطراف. كما اتفقت الأطراف على اأن ح�سور �ست اأع�ساء �سرط اأ�سا�سي لت�سكيل ن�ساب اجتماع المجل�س واأن اتخاذ 

القرارات من قبل المجل�س بالن�سبة لأمور معينة يجب اأن يكون بالت�سويت بالموافقة من قبل خم�سة اأع�ساء على الأقل، وهذه الأمور هي:

اعتماد الخطط الطويلة الأمد الخا�سة بتطوير مدينة المعرفة القت�سادية،  )1
اعتماد عقود ال�سركة مع الم�ساهمين الذين يمتلكون خم�سة بالمائة اأو اأكثر من اأ�سهم ال�سركة،   )2

اعتماد م�ساهمة ال�سركة في �سركات اأخرى ذات اأغرا�س مماثلة بمبلغ ل يتجاوز خم�سة وع�سرين في المائة من راأ�س مال ال�سركة،  )3
اعتماد م�ساهمة ال�سركة في �سركات اأخرى ذات اأغرا�س مختلفة بمبلغ ل يتجاوز ع�سرة في المائة من راأ�س مال ال�سركة.   )4

وعالوة على ما ذكر، اتفقت الأطراف على اأن قرارات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية يجب اأن تعتمد باأ�سوات غالبية الأ�سهم الممثلة في الجتماع واعتماد 
قرارات اجتماعات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالأمور التالية باأ�سوات خم�سة و�سبعين في المائة من الأ�سهم الممثلة في الجتماع: 

زيادة الأعباء المالية للم�ساهمين،  )1
اإ�سدار اأ�سهم ممتازة )بدون حق الت�سويت(،    )2

اندماج ال�سركة مع �سركة اأخرى واعتماد ا�ستحواذ طرف اآخر على كمية من اأ�سهم ال�سركة تمكنه من ال�سيطرة عليها.  )3
كما اتفقت الأطراف على تكوين لجنة تاأ�سي�سية من اأجل ا�ستكمال اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة واعتماد التعاقد مع ال�ست�ساريين وفتح ح�ساب بنكي با�سم ال�سركة والموافقة 
على جميع النفقات والتكاليف المتعلقة بالدرا�سات واإدارة اأعمال ما قبل التاأ�سي�س وجميع النفقات الأخرى ل�سالح ال�سركة. كذلك وافقت الأطراف على اأن يتحمل المطورون 

كل م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س والتي �سيتم تعوي�سها لهم من قبل ال�سركة بعد تاأ�سي�سها. 

وتم ت�سكيل اللجنة الم�سار اإليها اأعاله والتي ت�سم في ع�سويتها كال من الأ�ستاذ عبد العزيز الحلي�سي، ممثاًل لموؤ�س�سة الملك عبد اهلل، والدكتور �سامي باروم والأ�ستاذ 
اإبراهيم العي�سى ممثلين عن المطورين، علمًا باأن هذه اللجنة لم تتخذ اأية قرارات فيما يتعلق باعتماد النفقات ول يتوقع اأن تتخذ اأية قرارات في هذا الخ�سو�س. وينوي 

اأطراف اتفاقية الم�ساهمين اإلغائها بعد النتهاء من الكتتاب وتخ�سي�س الأ�سهم ونقل ملكية اأر�س موؤ�س�سة الملك عبداهلل اإلى ال�سركة. 

الخدمات االستشارية 11111

بالإ�سافة اإلى اتفاقية الم�ساهمين الم�سار اإليها اأعاله، تم اعتماد التفاقيات والعرو�س التالية بغر�س تاأمين خدمات ا�ست�سارية ت�ساعد في تطوير مدينة المعرفة القت�سادية، 
والتي تم النتهاء منها با�ستثناء ما هو من�سو�س عليه بخالف ذلك، والتي منها: 

عر�س موؤرخ في 3 دي�سمبر 2006م من �سركة جونز لنج ل�سال لمجموعة �سافول لتقديم خدمات ا�ست�سارية تتعلق ب�سورة اأ�سا�سية بمراجعة درا�سة جدوى اقت�سادية اأعدت 
بوا�سطة جهة اأخرى. 

عر�س موؤرخ في 18 مايو 2008م من جونز لنج ل�سال وقبلته �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية ويت�سمن تقديم خدمات ا�ست�سارية تتعلق ب�سورة اأ�سا�سية ��
بالم�سادقة على درا�سة بحثية خا�سة بال�سوق. 
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عر�س موؤرخ في 18 مار�س 2009م من حونز لنج ل�سال اإلى مطوري مدينة المعرفة القت�سادية وقبلته الأخيرة بخ�سو�س تقديم خدمات ا�ست�سارية تتعلق ب�سورة ��
اأ�سا�سية بتحديث درا�سة الجدوى القت�سادية للم�سروع اإ�سافًة على اإجراء بحث �سوقي وتقديم التو�سيات واإجراء التحليالت المالية الالزمة. 

عر�س من �سركة كي بي اإم جي اإلى �سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري موؤرخ في 20 نوفمبر 2006م لتقديم درا�سة جدوى ال�سوق. ��
اأ�سا�سية المخطط العام �� اأو كي بتاريخ 26 نوفمبر 2006م لتقديم خدمات ا�ست�سارية تغطي ب�سورة  اتفاقية بين �سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري و�سركة ات�س 

ودرا�سة اأثر الحركة المرورية ودرا�سة الأنظمة واللوائح. 
عر�س من �سركة ات�س هو كي وموؤرخ في 15 مار�س 2008م وقبلته �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية لتقديم درا�سة للمخطط العام ومحيطه.��
عر�س من �سركة دار الهند�سة ل�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية وموؤرخ في 29 اإبريل 2008م لتقديم درا�سة تقويمية لالأثر البيئي. ��
عر�س من �سركة دار الهند�سة ل�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية بتاريخ 23 مار�س 2008م لتقديم خدمات ا�ست�سارية تتعلق بالبنية التحتية و�سبكة الطرق ��

والخدمات العامة بمدينة المعرفة القت�سادية. وكان العر�س عبارة عن خطاب األحقت به اتفاقية تم توقيعها بتاريخ 15 �سبتمبر 2008م، والتي تم ا�ستبدالها باتفاقية 
خدمات ا�ست�سارية موؤرخة في 2009/2/11م لتقديم الخدمات المذكورة. ويتوقع اإنجاز العمل المطلوب بتاريخ 2010/3/4م والتنازل لل�سركة حال تاأ�سي�سها. 

خطاب عر�س موؤرخ في 14 فبراير 2009م من �سركة بعد تيليكوم )“بعد تيليكوم”( لتقديم خدمات ا�ست�سارية في مجال تقنية المعلومات والت�سالت تتعلق اأ�سا�سًا ��
باحتياجات ن�ساط ال�سركة الم�ستقبلي في مجال تقنية المعلومات والت�سالت وترتبط باإ�ستراتيجيتها الت�سويقية. وما تزال بعد تيليكوم م�ستمرة في تقديم خدماتها 

ال�ست�سارية، وفي حال عدم النتهاء من تقديم الخدمات عند اكتمال تاأ�سي�س ال�سركة ، ف�سوف يتنازل عن خطاب العر�س لل�سركة.
اتفاقية ا�ست�سارات موؤرخة في تاريخ مار�س 16 مار�س 2009م بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية وديفي�س لنغدون، الوحدة الخارجية، تقدم بموجبها ��

الأخيرة خدمات ا�ست�سارية في مجال التكلفة تغطي موا�سيع الإجراءات التي يتعين اإتباعها في الح�سول على العطائات وتر�سية عقود الخدمات ال�ست�سارية واأعمال 
البناء والهند�سة المدنية وكذلك �سيغة العطاءات و�سروط العقود. وتبلغ مدة التفاقية اثني ع�سر �سهرا من تاريخ توقيعها ويتوقع التنازل عنها لل�سركة حال تاأ�سي�سها. 

اتفاقية بتاريخ 12 نوفمبر 2008م تقدم بموجبها �سركة تنداكان اإ�ستراتيجي اإ�س دي اإن )تنداكان اإ�ستراتيجي( اإلى ال�سركة خدمات ا�ست�سارية )“التفاقية”( تتعلق ��
اأ�سا�سا بعمليات مركز تن�سيق ال�ستثمار ومبادرات تطوير الأعمال الرامية اإلى جذب الم�ستثمرين وخلق وعي عالمي وكذلك زيادة مفهوم القيمة بالن�سبة لقطع الأرا�سي 
في مدينة المعرفة القت�سادية. كذلك تهدف خدمات تنداكان اإ�ستراتيجي لتحقيق عدة انجازات منها اإتمام �سفقات المبيعات المتعلقة بالوحدات ال�سكنية والتجارية 
)البيع وال�سراء وكذلك تاأجير( بما ل يقل عن مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي، وو�سع الهيكل النهائي لل�سفقات بما يوؤدي اإلى توقيع اتفاقات البيع اأو 
التاأجير المتعلقة بمرافق التعليم وال�سحة وال�سيافة والمرافق الترفيهية في الم�سروع. وفقًا لهذه التفاقية، يتعين تقديم الخدمات ال�ست�سارية المذكورة اأعاله خالل 
اثني ع�سر )12( �سهرا اعتبارا من 12 نوفمبر 2008م. وتعتمد جملة اأتعاب تنداكان اإ�ستراتيجي وفقًا لالتفاقية على مبداأ تقا�سم الإيرادات والذي تدفع بموجبه ال�سركة 
اإلى تنداكان اإ�ستراتيجي مبلغا  يتم ح�سابة بطريفة متفق عليها. ومدة التفاق قابلة للتجديد بناء على مراجعة �سنوية لالأداء تتم بعد ع�سرة اأ�سهر من تاريخ التفاقية. 

وما زال العمل بهذه التفاقية جاريا. 
اتفاقية موؤرخة في 30 يونيو2007م بين  �سركة مدينة ال�سيرة ومكتب عبدالرزاق عبد الحكيم ال�ست�ساري )“ا�ست�ساري”( للقيام باأعمال معمارية وهند�سية واأعمال ��

الت�سجير والت�سميم الداخلي والإ�سراف على بناء مركز المبيعات في موقع الم�سروع. وت�سمل اأعمال الإ�سراف التي �سيقوم بها ال�ست�ساري الإ�سراف على اأعمال بناء 
مركز المبيعات التي �ستقوم بها مجموعة بن لدن كما هو مو�سح في اتفاقات الأطراف ذات العالقة. 

عر�س موؤرخ في 15 يونيو 2008م من مكتب الدكتور محمد خيري اأمين ال�ست�ساري وقبلته �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية لتقديم خدمات ا�ست�سارية تتعلق ��
اأ�سا�سا باإنتاج المعلومات الفنية لوثائق ا�ستدراج العر�س التي �ست�سدر للمطورين المحتملين لتطوير المرحلة 1 من مدينة المعرفة القت�سادية، علمًا باأن المعلومات 
للفلل  المبدئي  المعماري  والت�سميم  الفلل  الداخلي لمجمعات  التوزيع  الفلل وخطة  المبدئي لمجمع  الرئي�سي  المخطط  اأن تلخ�س  يتعين تقديمها يجب  التي  الفنية 

ومجمعات ال�سقق والموا�سفات المعمارية والت�سطيبات للفلل ومبان ال�سقق. 
اتفاق موؤرخة في 11 فبراير 2009م بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية و�سركة دار الهند�سة �ساعر و�سركاه لتقديم خدمات ا�ست�سارية لتحديث المخطط ��

الرئي�سي الذي اأعدته �سركة ات�س اأو كي كندا. ويتوقع النتهاء من تقديم الخدمات ال�ست�سارية في 3 / 2009/10م، وفي حالة عدم النتهاء من تقديم الخدمات بالكامل 
مع تاأ�سي�س ال�سركة، ف�سوف يتم التنازل عنها لل�سركة حال تاأ�سي�سها.  

اتفاقية موؤرخة في 11 فبراير 2009 بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية و�سركة دار الهند�سة �ساعر و�سركاه لتقديم خدمات ا�ست�سارية لتحديث درا�سة حول ��
تاأثير الحركة المرورية �سبق اإعدادها. وما زال العمل جاريًا في هذا الإطار بما في ذلك ما يتعلق باإ�سدار درا�سة. 

اتفاقية موؤرخة 11 فبراير 2009م بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية و�سركة دار الهند�سة �ساعر و�سركاه لتقديم خدمات ا�ست�سارية تت�سمن تقديم مخطط ��
رئي�سي للمنظر العام )الت�سجير(. ويتوقع النتهاء من تقديم الخدمات ال�ست�سارية وفقًا لهذه التفاقية بتاريخ 2010/2/18م. ومن المتوقع التنازل عنها لل�سركة حال 

تاأ�سي�سها. 
اتفاقية موؤرخة في 14 فبراير 2009م بين مدينة المعرفة القت�سادية ومكتب عمر الجزار لال�ست�سارات الهند�سية لتقديم خدمات ا�ست�سارية تتعلق باإجراء درا�سة ��

جيولوجية فنية واإعداد تقرير وقائعي يغطي الأحوال الجوفية ونتائج اختبارات الموقع والختبارات المعملية لموقع مدينة المعرفة القت�سادية. 
اتفاق موؤرخة في 3 يونيو 2008م بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية و�سركة اإمباكت / بي بي دي اأو الدولية المحدودة لتقديم خدمات الدعاية والإعالن. ��

وتمتد مدة التفاق حتى نهاية فترة الكتتاب. 
اتفاقية موؤرخة في 11 يوليو 2009م بين مدينة المعرفة القت�سادية و�سركة م�سادر العلوم العربية المحدودة لتقديم خدمات اإدارة الم�سروع �ساملة بناء الم�سروع. ��

وتبلغ مدة هذه التفاقية اثنين واأربعين )42( �سهرا تبداأ من 11 يوليو 2009م. 

المعلةمات الاانةننة 
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اتفاقية موؤرخة في 6 يوليو 2009م بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية ومكتب يا�سر حجازي لال�ست�سارات الهند�سية لتقديم خدمات ت�سميمية وا�ست�سارية ��
تف�سيلية بخ�سو�س الفلل وال�سقق ال�سكنية بما في ذلك المرافق العامة للمرحلة 1)اأ(. ومن المتوقع النتهاء من تقديم الخدمات بتاريخ 2009/11/23م ومن المقرر 

التنازل عن التفاقية لل�سركة حال تاأ�سي�سها. 

خدمات تقنية المعلومات 11111

المحدودة  العربية  ويبرو  �سركة  اتفاقية مع  اإبريل 2008م  القت�سادية في 26  المعرفة  �سركة مطوري مدينة  اأبرمت  اأعاله،  المذكورة  ال�ست�سارية  الخدمات  اإلى  اإ�سافة 
من  القت�سادية  المعرفة  مدينة  �سبكة  تقدمها  التي  الجديدة  الخدمات  تحديد  في  القت�سادية  المعرفة  مدينة  �سركة مطوري  اإلى  والخبرة  الم�سورة  لتقديم  )»ويبرو«( 
اإ�ستراتيجية الخدمات ونموذج الت�سغيل وحتى تقديم ت�سميم عالي الم�ستوى للبنية التحتية ل�سبكة الم�سروع )»التفاقية«(. ومع اأنه تم النتهاء من تقديم جميع الخدمات 
الأ�سلية المو�سحة في التفاقية وتم دفع قيمتها، فقد اتفق الطرفان، بناء على »طلب تغيير من العميل« موقع في مايو 2009م، على تعديل ت�سميم ال�سبكة غير الن�سطة 
وت�سميم ال�سبكة الب�سرية عالية الم�ستوى والت�سميم العالي الم�ستوى لخطوط ال�سير الأ�سا�سية والتحويل من اأجل تحديث و�سع اأعمال الخدمات طبقا للمخطط الرئي�سي. 

ويتوقع النتهاء من تقديم الخدمات المتفق عليها في طلب التغيير من العميل في فبراير 2010م.

خدمات مسح األرض والتسوية وإزالة المخلفات 11111

تم توقيع التفاقيات التالية بخ�سو�س خدمات م�سح الأر�س والجرف والت�سوية واإزالة المخلفات: 

اتفاقية بين �سركة مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري و�سركة الدار ال�سعودية للم�ساحة موؤرخة في 18 نوفمبر 2006م لتنفيذ اأعمال م�سح الأر�س. وقد تم اإنجاز اأعمال ��
الم�سح المطلوبة واأوفى الطرفان بجميع التزاماتهما التي ن�ست عليها التفاقية.

اتفاقية بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية والدار ال�سعودية للم�ساحة موؤرخة في 25 مايو 2008م للقيام باأعمال اإزالة المخلفات والت�سوية. وقد تم اإنجاز ��
هذه الأعمال واأوفى الطرفان بجميع التزاماتهما  التي ن�ست عليها التفاقية. 

اتفاقية موؤرخة 26 يناير 2008م بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية وموؤ�س�سة محمد بل�سرف بغر�س ت�سوية الموقع واإزالة المخلفات. وقد تم اإنجاز هذه ��
الأعمال واأوفى الطرفان بجميع التزاماتهما  التي ن�ست عليها التفاقية.

عقود اإليجار 11111

بالن�سبة للم�ساحات المكتبية، فقد تم اإبرام العقود التالية: 

عقد اإيجار موؤرخ في 20 يناير 2007م بين ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري وموؤ�س�سة محمد �سالم اأبو عوف )»موؤ�س�سة اأبو عوف«( ل�ستئجار مكاتب في مبنى ��
موؤ�س�سة اأبو عوف الواقع على طرق المطار، مكتب رقم 505، بالمدينة المنورة. وتبلغ مدة هذا العقد �سنة هجرية واحدة تبداأ من 1 محرم  1428هـ )الموافق لـ 20 
يناير 2007م( وتنتهي في30 ذي الحجة  1428هـ )الموافق لـ 9 يناير 2008م(، علما باأن عقد الإيجار يجدد تلقائيًا ما لم يقم اأحد الطرفين باإنهائه بموجب اإ�سعار 
خطي مدته �سهر واحد يوجهه اإلى الطرف الآخر. ويبلغ اإيجار المكاتب ح�سب عقد الإيجار خم�سة و�ستين األف )65.000( ريال �سعودي في ال�سنة اإ�سافة اإلى ر�سوم 
�سيانة قدرها األفان وخم�سمائة )2.500( ريال �سعودي تدفع على اأ�سا�س �سنوي اإ�سافة اإلى مبلغ تاأمين  قدره اأربعة اآلف )4.000 ريال �سعودي( ويدفع عند توقيع 
العقد. وقد تم تجديد عقد الإيجار وتم زيادة الإيجار اإلى مائة وواحد و�سبعين األف )171.000( ريال �سعودي في ال�سنة مع زيادة الم�ساحة الم�ستاأجرة. ومن المتوقع 

التنازل عن عقد الإيجار لل�سركة عند تاأ�سي�سها. 

عقد اإيجار بين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية وموؤ�س�سة اأبو عوف ل�ستئجار مكاتب في مبنى موؤ�س�سة اأبو عوف الواقع على طرق المطار، المكتب رقم 504، ��
بالمدينة المنورة، موؤرخ في 1 محرم  1430هـ )الموافق لـ 29 دي�سمبر  2008م( لمدة �سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ توقع العقد وتنهي في 30 ذي الحجة  1430هـ 
)الموافق لـ 17 دي�سمبر  2009م(، علما باأن عقد الإيجار يجدد تلقائيا ما لم يقم اأحد الطرفين باإنهائه بموجب اإ�سعار خطي مدته �سهر واحد يوجهه اإلى الطرف 
الآخر. ويبلغ اإيجار المكاتب ح�سب عقد الإيجار واحدا وثمانين األف )81.000( ريال �سعودي في ال�سنة اإ�سافة اإلى ر�سوم �سيانة قدرها اأربعة اآلف )4.000( ريال 
�سعودي تدفع على اأ�سا�س �سنوي اإ�سافة اإلى مبلغ تاأمين  قدره ثمانية اآلف ومائة )8.100( ريال �سعودي يدفع عند توقيع العقد. وما زال العقد �ساري المفعول ومن 

المتوقع التنازل عنه لل�سركة عند تاأ�سي�سها. 

عقد اإيجار موؤرخ في 13 نوفمبر 2006م بين �سركة مدينة ال�سيرة وملهي �سالمة �سعيدان بخ�سو�س ا�ستئجار م�ساحة مكتبية في مدينة جدة. وتبلغ مدة العقد ثالث ��
�سنوات هجرية تبداأ من 1 �سعبان  1428هـ )الموافق لـ 14 اأغ�سط�س 2007م( ويجدد العقد تلقائيًا ما لم يقم اأحد الطرفين باإنهائه قبل موعد انتهائه بموجب اإ�سعار 
مدته ثالثة اأ�سهر. ويبلغ اإيجار المكاتب الم�ستاأجرة ح�سب العقد ت�سعمائة و�ستين األف )960.000( ريال �سعودي في ال�سنة، ومن المقرر التنازل عنه لل�سركة عند 

تاأ�سي�سها. 
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اتفاقيات األطراف ذات العالقة 11111

تنفيذ العمليات المحاسبية وصرف الرواتب

اأبرم مركز الخدمات الم�ستركة )»مركز الخدمات الم�ستركة«(، وهو ق�سم بمجموعة �سافول، مع �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية اتفاقية خدمات )»اتفاقية 
الخدمات«( يقدم بموجبها مركز الخدمات الم�ستركة خدمات تنفيذ المعامالت المالية وتتكون ب�سورة اأ�سا�سية من خدمات تنفيذ العمليات المحا�سبة والرواتب ل�سركة 

مطوري مدينة المعرفة القت�سادية. 

تن�س اتفاقية الخدمات على اأن تبقى �سارية المفعول حتى اإلغائها وا�ستبدالها باتفاقية معدلة بتوقيع الطرفين وعلى اأن تجدد �سنويا في الأول من �سهر يوليو. وقبل اإنهاء اأية 
خدمات بموجب هذه التفاقية، يتعين على اأي من طرفيها اأن يقدم اإ�سعارًا خطيًا م�سبقًا مدته اثني ع�سر )12( �سهرًا. اأما الأتعاب مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذه 

التفاقية فهي على �سكل دفعات �سهرية قيمة كل منها ع�سرون األف )20.000( ريال �سعودي. ومن المقرر التنازل عن هذه التفاقية لل�سركة عند تاأ�سي�سها. 

مساندة أنظمة المعلومات 

وفقًا لتفاقية خدمات )»اتفاقية الخدمات«( تم توقيعها في مار�س 2006م بين اإدارة خدمات تقنية المعلومات والت�سالت بمدينة المعرفة القت�سادية بالمدينة المنورة 
ووحدة خدمات المعلومات الم�ستركة بمجموعة �سافول )»وحدة خدمات المعلومات الم�ستركة«(، وهي اأحد الأق�سام بمجموعة �سافول، وافقت وحدة خدمات المعلومات 
لأنظمة  التحتية  بالبنية  المتعلقة  والم�ساندة  ال�سيانة  بخدمات  المنورة  بالمدينة  القت�سادية  المعرفة  بمدينة  والت�سالت  المعلومات  تقنية  ق�سم  تزويد  على  الم�ستركة 
المعلومات وا�ستخدامها والم�ساعدة في تحديد بيئات تقنية المعلومات والمعايير والمنتجات والأنظمة. وتن�س التفاقية على اأن تبقى �سارية المفعول لمدة �سنة واحدة 
من تاريخ بدء تقديم خدمات الم�ساندة على اأن تجدد تلقائيًا ما لم يقم اأحد الطرفين باإنهائها بموجب اإ�سعار خطي م�سبق مدته �ستة )6( اأ�سهر. وتتقا�سى وحدة خدمات 
المعلومات الم�ستركة اأتعابًا عن خدماتها قدرها �سبعة اآلف وخم�سمائة وت�سعة وثمانون )7.589( ريال �سعودي في ال�سهر. ومن المقرر التنازل عن هذه التفاقية لل�سركة 

عند تاأ�سي�سها.

بناء مكتب المبيعات 

وفقًا لتفاقية موؤرخة في 16 مار�س 2009م، �سوف تقوم مجموعة بن لدن ال�سعودية ) »مجموعة بن لدن«( بتزويد ال�سركة بخدمات البناء لإن�ساء مركز للمبيعات في المدينة 
المنورة في موقع مدينة المعرفة القت�سادية. ويبلغ اإجمالي قيمة العقد ثمانية وع�سرين مليون )28.000.000( ريال �سعودي تدفع على اأق�ساط بناء على مقدار العمل 
المنجز ح�سبما يوؤكده مكتب عبد العزيز حكيم لال�ست�سارات الهند�سية، وهو المكتب الهند�سي المعين لالإ�سراف على عمل مجموعة بن لدن. ومن المقرر النتهاء من بناء 

مركز المبيعات وفقا لالتفاقية بحلول 15 مار�س 2010م. 

التعليم  11111

مذكرة تفاهم بين الشركة وشركة ليرنكورب إنترناشيوال وشركة كانويل إديوكيشن كونسلتنتس 

في 31 يناير 2010م، اأبرمت �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية مذكرة تفاهم مع ليرنكورب اإنترنا�سيوال اأند كانويل اإديوكي�سن كون�سلتنت�س )»ليرنكورب«(، وهي 
�سركة كندية، و�سركة كانويل اإديوكي�سن كون�سلتنت�س ) »كانويل«(، ومقرها في م�سر، بهدف ا�ستك�ساف الحلول التعليمية لتطوير مختلف جوانب »مجمع المعرفة« الواقع 
ن�سرة  ليرنكورب  تقدم  وفي غ�سون ذلك،  واأتعابهم.  وم�سوؤوليتهم  اأدوارهم  لتحديد  قانونًا  ملزم  اتفاق  في  الدخول  الأطراف  وتعتزم  القت�سادية.  المعرفة  �سمن مدينة 
ا�ستثمار ودرا�سة جدوى لإن�ساء »مجمع المعرفة« بمدينة المعرفة القت�سادية. و�سوف ت�ستخدم كانويل ن�سرة ال�ستثمار لأغرا�س الت�سويق وا�ستقطاب الم�ستثمرين. و�سوف 
ت�ساعد �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية  كال من ليرنكورب وكانويل في الح�سول على المعلومات والت�سالت مع الجهات الر�سمية وغيرها من الموؤ�س�سات في 
المملكة العربية ال�سعودية والح�سول على تاأ�سيرات الدخول وت�ساريح العمل الالزمة. و�سوف تتقا�سى ليرنكورب ما مجموعه 150.000 دولر اأمريكي وفقا لبنود مذكرة 

التفاهم. وتبلغ مدة مذكرة التفاهم �ستة اأ�سهر من تاريخ التوقيع عليها في 31 يناير 2010م.

مذكرة تفاهم بين الشركة وجامعة أم القرى 

في 21 فبراير 2010م، اأبرمت ال�سركة مذكرة تفاهم مع جامعة اأم القرى وافقت بموجبها على التعاون مع جامعة اأم القرى في مجال درا�سات الحج والعمرة. ووفقًا لمذكرة 
التفاهم هذه، �سوف تقدم جامعة اأم القرى الدعم العلمي من خالل ا�ست�سارات ت�ستند اإلى اأنظمة الجامعة. ومن اأجل تنفيذ التفاهم بينهما، اتفق الطرفان على ت�سكيل فرق 
م�ستركة ت�سم اأع�ساء من كل طرف للتعامل مع كل درا�سة اأو بحث على حدة. و�سوف يخ�سع كل م�سروع يتفق عليه الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم لتفاق منف�سل. وتبلغ مدة 

مذكرة التفاهم �سنة واحدة وهي قابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يقم اأحد الطرفين باإنهائها بموجب اإ�سعار خطي م�سبق مدته �ستين يومًا.

إمداد الكهرباء  11111

المعرفة  لمدينة  الكهربائية  الطاقة  لتوفير  للكهرباء   ال�سعودية  ال�سركة  مع  اتفاقية  للمطورين  القت�سادية  المعرفة  مدينة  مطوري  �سركة  اأبرمت  2009م،  يوليو   8 في 
يتجاوز 60-134  بما ل  الكهربائية  بالطاقة  المعرفة القت�سادية  للكهرباء مدينة  ال�سعودية  ال�سركة  اأن تمد  والتي تن�س على  الكهرباء”(  اإمداد  القت�سادية )“اتفاقية 
ميجاواط اأمبير خالل الفترة من 2010م اإلى 2013م. كما اتفق الطرفان على اأن ينظرا بعد 2013م في اإمكانية بناء محطة تحويل اإ�سافية بقدرة  110/13.8 كيلوفولت. 
ووفقا لتفاق اإمداد الكهرباء، �سوف تعين �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية مقاولين معتمدين من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لتنفيذ اأعمال البناء والتوريد الالزمة 
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للبنية التحتية والمعدات المحددة في اتفاق اإمداد الكهرباء والالزمة لتوفير الطاقة الكهربائية من قبل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. و�ستوفر ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
ل�سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية الوثائق الفنية الالزمة لت�سميم الم�سروع وتنفيذه و�ستقوم بمراجعة وتحليل المخططات الهند�سية والت�ساميم الفنية وموا�سفات 
المعدات المقدمة من مقاولي �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية. و�ستكون البنية التحتية التي يقيمها مقاولو �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية والمعدات 
التي يتم توفيرها ملكا لل�سركة ال�سعودية للكهرباء التي �ستكون م�سوؤولة عن �سبكة النقل التي تن�سئها �سركة مطوري مدينة المعرفة القت�سادية. وتبلغ مدة اتفاقية اإمداد 

الكهرباء هي 36 �سهرا اعتبارًا من 8 يوليو 2009م  اأو حتى اإنجاز الم�سروع.

توريد وتركيب أنابيب الصرف الصحي 11111

في 27 يناير 2010م، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة كرملي للمقاولت )»كرملي للمقاولت«( لتوفير وتركيب اأنابيب مياه ال�سرف ال�سحي )»التفاقية«(. ووفقا لهذه 
الهند�سية  الأعمال  ذلك  �سامال  )»الأ�سغال«(  القت�سادية  المعرفة  مدينة  موقع  في  ال�سحي  لل�سرف  جديدة  اأنابيب  وتركيب  بتوريد  للمقاولت  كرملي  تقوم  التفاقية، 
تبعا  للتعديل  ويخ�سع  عليه  متفق  مبلغ مقطوع  مقابل  الأ�سغال  تنفيذ  و�سيتم  الأ�سغال.  لتنفيذ  يلزم  ما  وكل  والعمالة  والمعدات  المواد  وتوفير  الأنابيب  وتوريد  التف�سيلية 

للتغييرات التي قد تطلبها ال�سركة. وتبلغ مدة التفاقية 18 �سهرا ابتداء من تاريخ ت�سليم الموقع لكرملي للمقاولت بموجب اإ�سعار خطي ت�سدره ال�سركة.

الدعاوى والمنازعات 311

 يقر بموجبه الم�ساهمون الموؤ�س�سون اأنه في تاريخ هذه الن�سرة لم يكن اأي منهم طرفًا في اأي ق�سية اأو دعوى ق�سائية اأو تحكيمية اأو اأية اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية يمكن اأن 
يكون لها تاأثير �سلبي يذكر على اأعمال ال�سركة اأو على و�سعها المالي ويقرون كذلك اأنه بح�سب علمهم لي�س هناك اأية ق�سية اأو دعوى ق�سائية اأو تحكيمية اأو اإجراء ق�سائي 

اأو اإداري قيد النظر اأو محتملة. 
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3. سياسة توزيع األرباح



سياسة توزيع األرباح 3
يمكن اأن توزع ال�سركة اأرباحا على الأ�سهم من اأرباحها ال�سافية ال�سنوية. ولكن يتعين على ال�سركة قبل دفع الأرباح للم�ساهمين تجنيب ن�سبة 10٪ من �سافي الأرباح، بعد 
خ�سم الم�ساريف العامة وغيرها من التكاليف، وذلك كاحتياطي نظامي. وللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب اإذا ما بلغ هذا الحتياطي ن�سف راأ�س مال ال�سركة 

المدفوع. 

�سوف يعتمد اإعالن توزيع اأية اأرباح على اأرباح ال�سركة وو�سعها المالي وظروف الأ�سواق والمناخ القت�سادي العام وغير ذلك من العوامل بما فيها تحليل الفر�س ال�ستثمارية 
والحاجة لإعادة ا�ستثمار الأرباح واحتياجات ال�سركة من النقد وراأ�س المال اإ�سافة اإلى اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى. 

ومع اأن ال�سركة تنوي توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها، اإل اأنه من غير المحتمل اأن تكون ال�سركة في و�سع يمكنها من توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها خالل ال�سنوات 
الأولى التي تلي تاأ�سي�سها، وهي ل تعطي اأي تاأكيد باأنها �ستوزع اأية اأرباح بعد ذلك ول بالن�سبة للمبالغ التي �ستوزعها في اأي �سنة من ال�سنوات. 

اإن توزيع الأرباح يخ�سع لقيود معينة من�سو�س عليها واردة في نظامها الأ�سا�سي )يرجى الرجوع اإلى الفقرة الواردة تحت عنوان »توزيع الأرباح ال�سنوية« في ق�سم »ملخ�س 
النظام الأ�سا�سي«(. 
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-1. الميزانية المتوقعة/ االفتراضية



الميزانية المتوقعة/ االفتراضية -1
مراجعو الحسابات 1-11

قامت كي بي اإم جي – الفوزان وال�سدحان بدور المحا�سب القانوني لالكتتاب، ولكن لم يتم بعد تعيين المراجعين القانونيين ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية وهي �سركة 
تحت التاأ�سي�س، ومن المتوقع تعيينهم في اجتماع الجمعية التاأ�سي�سية للم�ساهمين. 

التقارير المطلوبة 1-11

�سوف تخ�سع ال�سركة بعد هذا الكتتاب لاللتزامات الخا�سة بالإف�ساح والتقارير الدورية بموجب نظام ال�سوق المالية )»نظام ال�سوق المالية«(، ال�سادر بموجب قرار 
مجل�س الوزراء الموقر رقم 91 وتاريخ 1 رجب 1424هـ  )الموافق 29 اأغ�سط�س 2003م(. �سوف تقدم ال�سركة اإلى هيئة ال�سوق المالية التقارير الدورية والبيانات المالية 
الأخرى التي ين�س عليها نظام ال�سوق المالية واللوائح والقواعد المعتمدة من مجل�س هيئة ال�سوق المالية، وتعتزم ال�سركة اأن تقدم اإلى الم�ساهمين تقارير �سنوية تحتوي 

على قوائم مالية مراجعة.

تقرير المراجعة الخاصة 1-11

تم اإعداد تقرير المراجعة الخا�س من قبل كي بي اإم جي – الفوزان وال�سدحان وتم ت�سمينه في الملحق 2 في ن�سرة الإ�سدار هذه اإلى جانب الميزانية العمومية المتوقعة 
في الق�سم 10-4، وي�ستمل التقرير على بيانات عن م�سروفات ما قبل الت�سغيل وقائمة المركز المالي الم�ستقبلية.

يعبر ملخ�س قائمة المركز المالي الم�ستقبلية لل�سركة عن الو�سع كما في تاريخ بدء ن�ساطها. ومن الممكن اأن تختلف الميزانيات الفعلية لالأ�سول والخ�سوم عن المذكورة 
في هذه الن�سرة، حيث لتجري الأمور دائمًا كما هو مخطط لها.

الميزانية المتوقعة 1-12

تم اإعداد قائمة المركز المالي ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية كما في تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة من قبل ال�سركة وتم فح�سها وت�سمينها المالحظات ذات العالقة )قائمة 
المركز المالي والمالحظات( المت�سمنة في ن�سرة الإ�سدار، من قبل المحا�سب القانوني ال�سادة/ كي بي اإم جي – الفوزان وال�سدحان وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف 

عليها، ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن كي بي اإم جي – الفوزان وال�سدحان لتمتلك اأ�سهمًا اأو م�سلحة اأيُا كان نوعها في ال�سركة، كما اأعطت كي بي اإم جي – الفوزان وال�سدحان موافقًة 
خطيًة على ن�سر اإفادتها �سمن ن�سرة الإ�سدار هذه ب�سيغتها ون�سها كما وردت ولم يتم �سحب تلك الموافقة.
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مدينة المعرفة اإلقتصادية
)�سركة م�ساهمة ـ تحت التاأ�سي�س(

قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في التاريخ المفترض لبدء النشاط )11 ديسمبر 1--1م(

غـير مـدققة  اإي�ساح
الف ريال �سعودي

الموجودات
الموجودات المتداولة : 

 2.393.000 )3( النقد وما في حكمه 
 2.393.000 مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة : 
 157.195 )4( م�ساريف ماقبل الت�سغيل  

 1.262.438 )5( ممتلكات ، تح�سينات على عقار م�ستاأجر ومعدات مكتبية
 1.419.633 مجموع الموجودات غير المتداولة

3.812.633 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين 
المطلوبات المتداولة : 

 418.547 )6( م�ستحق لطرف ذي عالقة 
418.547 مجموع المطلوبات المتداولة

1.086 مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة 
419.633 مجموع المطلوبات

حقوق الم�سـاهمين : 
3.393.000  )7( راأ�س المال المدفوع )بعد اإكتمال طرح الأ�سهم لالإكتتاب العام( 
 3.393.000 مجموع حقوق الم�سـاهمين 

 3.812.633 مجموع المطلوبات وحقوق الم�سـاهمين 

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )8( جزءًا ل يتجزاأ من قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
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مدينة المعرفة اإلقتصادية
)�سركة م�ساهمة ـ تحت التاأ�سي�س(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في التاريخ المفترض لبدء النشاط )11 ديسمبر 1--1م(

11 التنظيم واألنشطة :

الموافق   1430/4/19 بتاريخ  122/ك  رقم  الوزراء  مجل�س  لقرار  وفقًا  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  التاأ�سي�س  تحت  �سركة  هي  )ال�سركة(  الإقت�سادية  المعرفة  مدينة 
2009/4/15م .

يتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة في ت�سغيل و�سيانة واإدارة العقار، المجمعات ال�سكنية والتجارية، الرعاية ال�سحية والتعليمية، المراكز الريا�سية والترفيهية والإ�ستثمار في 
الأرا�سي بوا�سطة ت�سييد المباني عليها وبيعها اأو تاأجيرها . تتركز الأن�سطة الحالية في المدينة المنورة.

تمثل اأر�سدة الح�سابات في القوائم المالية مبالغ متكبدة نيابة عن ال�سركة بوا�سطة �سركة مطوري مدينة المعرفة الإقت�سادية المحدودة و�سركة مدينة ال�سيرة للتطوير 
العقاري المحدودة.

من المتوقع اأن يكون تاريخ بداية الن�ساط لل�سركة في 31 دي�سمبر 2009م )تاريخ بداية الن�ساط(.
11 السياسات المحاسبية الهامة واإلفتراضات :

تم اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية وفقًا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها وال�سادرة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين، وفيما يلي اأهم ال�سيا�سات 
المحا�سبية المطبقة من قبل ال�سركة: 

تقليد محا�صبي متعارف عليه  اأ( 

تم اإعداد قائمة المركز المالي المتوقعة بالريال ال�سعودي وبناًء على مفهوم التكلفة التاريخية وباإ�ستخدام اأ�سا�س الإ�ستحقاق المحا�سبي ومفهوم ا�ستمرارية الن�ساط.
ا�صتخدام التقديرات  ب( 

الأر�سدة  توؤثر على  التقديرات والإفترا�سات قد  . هذه  التقديرات والإفترا�سات  ا�ستخدام  المتعارف عليها  المحا�سبية  للقواعد  المالية وفقًا  القوائم  اإعداد  يتطلب 
المعرو�سة لبع�س الموجودات و المطلوبات ف�ساًل عن الإف�ساح لبع�س الموجودات و المطلوبات الطارئة كما في تاريخ قائمة المركز المالي .  بالرغم من اأنه تم تقدير 

هذة الإفترا�سات بمعرفة الدارة طبقا لمعرفتها الجيدة بالظروف الحالية والأحداث اإل اأنه من الممكن اأن تختلف هذه التقديرات عن النتائج الفعلية .  
االأفترا�صات الرئي�صية  ج( 

. تت�سمن قائمة  اأر�سدة الموجودات والمطلوبات  توؤثر على  المتوقعة، والتي  المالي  اإعداد قائمة قائمة المركز  اإفترا�سات وتقديرات عند  قامت الإدارة بو�سع عده 
المركز المالي المتوقعة على توقعات حتى تاريخ بدء الن�ساط ، لذلك فاإن الأر�سدة الفعلية للموجودات والمطلوبات قد تختلف عن الأر�سدة المتوقعة التي �سملتها قائمة 

المركز المالي المعرو�سة ، نظرًا لأن الحداث والظروف ، في كثير من الأحيان ، قد ل تحدث كما تم توقعها .
م�صاريف ماقبل الت�صغيل د( 

تتم ر�سملة الم�ساريف المتكبدة خالل فترة التاأ�سي�س، وتلك المتعلقة بعملية الترخي�س والإكتتاب الولي العام )الإكتتاب( وتم قيدها كم�ساريف ما قبل الت�سغيل. 
م�ساريف ما قبل الت�سغيل التي لي�س لها منافع م�ستقبلية يتم تحميلها على قائمة الدخل لأول فترة قوائم مالية لل�سركة. م�ساريف ما قبل الت�سغيل التي لها منافع 

م�ستقبلية يتم اإطفاءها باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى خم�س �سنوات.

المنتاننة المتةقعةا االفترامنة
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مدينة المعرفة اإلقتصادية
)�سركة م�ساهمة ـ تحت التاأ�سي�س(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في التاريخ المفترض لبدء النشاط )11 ديسمبر 1--1م( 

11 النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من �سخ اأموال من الم�ساهمين الموؤ�س�سين وعائدات من الإكتتاب الأولي العام كما في تاريخ بدء الن�ساط.
12 مصاريف ماقبل التشغيل 

�سوف تتكون م�ساريف ما قبل الت�سغيل في تاريخ بداية الن�ساط ممايلي :-

األف ريال �سعودي
91.223م�ساريف عمومية واإدارية

42.151اأتعاب اإ�ست�سارات

23.821تكلفة متعلقة بطرح الأ�سهم لالإكتتاب
157.195

13 ممتلكات، تحسينات على عقار مستأجر ومعدات مكتبية   

�سوف تتكون الممتلكات، التح�سينات على عقار م�ستاأجر والمعدات المكتبية في تاريخ بداية الن�ساط ممايلي :- 

األف ريال �سعودي
1.025.000اأرا�سي

5.374اأثاث ومعدات مكتبية
159�سيارات

1.294تح�سينات على عقار م�ستاأجر
232.508اإن�ساءات تحت التنفيذ

)1.897(اإ�ستهالك متراكم
1.262.438

13 مستحق لطرف ذي عالقة 

يمثل هذا �سافي المبلغ م�ستحق الدفع لأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين على ح�ساب م�ساريف ماقبل الت�سغيل ونفقات راأ�س مالية مدفوعة.
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مدينة المعرفة اإلقتصادية
)�سركة م�ساهمة ـ تحت التاأ�سي�س(

إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في التاريخ المفترض لبدء النشاط )11 ديسمبر 1--1م(

13 رأس المال المدفوع ) بعد إكتمال طرح األسهم لإلكتتاب العام(

اأ�سهم مقابلاالأ�ســــــماء  
اأرا�ســي

)األف �سهم(

اأ�سهم مقابل
نقــــد

)األف �سهم(

راأ�س المال المدفوع
)غير مراجــع(
)األف ريـــال(

الملكيــة

29.5 ٪1.000.000-100.000موؤ�س�سة الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز لوالديه لالإ�سكان التنموي
24.5 ٪83.000830.000-�سركة مطوري مدينة المعرفة الإقت�سادية المحدودة 

6.4 ٪21.720217.200-�سركة مجموعة �سافول 
4.0 ٪13.575135.750-�سركة اإدارة واإنماء الم�ساريع العقارية المحدودة

3.2 ٪10.860108.600-�سركة طيبة القاب�سة
1.6 ٪5.43054.300-ال�سركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري 

0.8 ٪2.71527.150-�سركة اإيبال المتطورة للعقار
30.0 ٪102.0001.020.000-راأ�س المال المتوقع من خالل الإكتتاب العام

100 ٪ 100.000239.3003.393.000المجموع

13 اإللتزامات

تبلغ النفقات الراأ�سمالية المقدرة لمدة 12 �سهرًا التي تلي تاريخ البدء المتوقع تقريبًا مبلغ 654 مليون ريال �سعودي.

إقرار بخصوص القوائم المالية  1-13

يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة باأن الميزانية المتوقعة الواردة في ن�سرة الإ�سدار مقتب�سة دون اأي تغيير يذكر من تقرير المراجعة الخا�سة واأن القوائم المالية تم اإعدادها وفقا 
للمعايير المحا�سبية لجمعية المحا�سبين القانونيين ال�سعوديين وتم ت�سمين هذا التقرير في الملحق 2 اأ في ن�سرة الإ�سدار هذه.

هذا ويقر اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة اأي�سُا اأنه ل يوجد رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة في تاريخ الن�سرة.

المنتاننة المتةقعةا االفترامنة
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11. تكاليف المشروع والرسملة والمديونية



تكاليف المشروع والرسملة والمديونية 11
ل يمكن في هذه المرحلة تقدير التكلفة الراأ�سمالية للدور الذي �ستقوم به ال�سركة في تطوير مدينة المعرفة القت�سادية لأن مثل هذا التقدير يتوقف على عدة عوامل منها، 
على �سبيل المثال ل ح�سر، ما �ستختار ال�سركة بيعه من الأرا�سي كقطع مزودة بالخدمات لتطويرها من قبل الغير، والقطع التي تختار تطويرها بنف�سها من اأجل بيعها، وتلك 
التي �ستقوم بتطويرها بنف�سها من اأجل الحتفاظ بها . كما تعتمد هذه التكاليف على قرار ال�سركة ب�ساأن الدخول في �سراكات وتحالفات اإ�ستراتيجية اأو م�ساريع م�ستركة 
لتطوير اأجزاء معينة من الم�سروع. وقد تم اإدراج و�سف لتكاليف كل مرحلة �سمن الق�سم 3-6-3 من هذه الن�سرة. ومع ذلك، فاإن تقديرات التكاليف يمكن اأن تتغير مع �سير 

العمل في الم�سروع بالن�سبة لجميع المراحل وذلك تبعا للظروف ال�سائدة في ال�سوق في حينه.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 3.393.000.000 )ثالثة مليارات وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعودي مق�سمة اإلى 339.300.000 )ثالثمائة وت�سعة وثالثون مليون 
وثالثمائة األف( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، منها ما قيمته 1.373.000.000 )مليار وثالثمائة وثالثة و�سبعين مليون( ريال �سعودي 
مقابل م�ساهمات نقدية و1.000.000.000 )مليار( ريال �سعودي مقابل م�ساهمات عينية )نقل ملكية الأر�س من موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي، وهي 

اأحد الم�ساهمين الموؤ�س�سين، اإلى ال�سركة(. اأما الباقي وقدره  1.020.000.000  )مليار وع�سرين مليون( ريال �سعودي فهو مو�سوع هذا الطرح. 

ويقر اأع�ساء مجل�س الإدارة اأن راأ�س مال ال�سركة لي�س خا�سعًا لأي خيار واأنه لي�س هناك اأي رهن اأو حقوق اأو ر�سوم على اأي من عقاراتها. 

كما يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة اأن ال�سركة لي�س لديها اأية ديون ول �سندات دين اأو التزامات م�سروطة اأو �سمانات كما في تاريخ هذه الن�سرة.

 

تشالنأ المشر ص  الروملة  المديةننة
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11. وصف األسهم



وصف األسهم 11
رأس المال 1111

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 3.393.000.000 )ثالثة مليارات وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعودي مق�سمة اإلى 339.300.000 )ثالثمائة وت�سعة وثالثون مليون 
وثالثمائة األف( �سهم مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها 10 )ع�سرة( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. وقد اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون في 237.300.000 )مائتان 
مليونًا  وثالثون  و�سبعة  و 137.300.000 )مائة  �سهم عيني  مليون(  منها 100.000.000 )مائة  بالكامل،  قيمتها  ودفعوا  �سهم  األف(  وثالثمائة  مليونًا  وثالثون  و�سبعة 

وثالثمائة األف( �سهم نقدي. اأما الجزء الباقي من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة والبالغ 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم، ف�سوف يطرح لالكتتاب العام. 

يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى القت�سادية والح�سول على موافقة الجهات المخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرًة واحدًة اأو عدة مرات 
عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س القيمة ال�سمية لالأ�سهم الأ�سلية، �سريطة اأن يكون راأ�س المال الأ�سلي قد دفع بالكامل، مع مراعاة ما يقت�سي به نظام ال�سركات، 
ويحدد القرار المذكور طريقة زيادة راأ�س المال ويكون للم�ساهمين في ال�سركة في حينه حق الأولوية في الكتتاب بالأ�سهم النقدية الجديدة. وتخ�س�س الأ�سهم المذكورة 
للم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا الكتتاب بها بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�سلية التي يملكونها، �سريطة اأن ل يزيد عدد الأ�سهم التي تخ�س�س لهم عن عدد الأ�سهم الجديدة 
التي طلبوا الكتتاب بها. اأما الأ�سهم الجديدة المتبقية فتخ�س�س للم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا اأكثر من ح�ستهم الن�سبية في الأ�سهم، وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم 
الأ�سلية التي يملكونها، �سريطة اأن ل تزيد كمية الأ�سهم التي تخ�س�س لهم عن عدد الأ�سهم الجديدة التي طلبوا الكتتاب بها، ويطرح الباقي من الأ�سهم الجديدة لالكتتاب 

العام. 

ويجوز لل�سركة بناًء على مبررات مقبولة معينة تخفي�س راأ�س مالها اإذا ثبت اأنه زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. وي�سدر هذا القرار في اجتماع للجمعية العامة غير 
اإل بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة للتخفي�س  العادية وبموافقة م�سبقة من وزير التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق المالية. ول ي�سدر القرار 
كان  واإذا  التخفي�س.  هذا  القرار طريقة  ويبين  ال�سركات.  نظام  به  يق�سي  ما  وبمراعاة  اللتزامات  تلك  على  التخفي�س  واأثر  بها  الوفاء  ال�سركة  على  التي  واللتزامات 
التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س المال عن حاجة ال�سركة، وجب دعوة دائني ال�سركة اإلى اإبداء اعترا�سهم عليه خالل �ستين )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة 
يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعتر�س اأحد الدائنين وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات ثبوتية  لذلك الدين في الميعاد المذكور، وجب على 

ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حال  اأو اأن تقدم له �سمانات كافية للوفاء به اإذا كان اآجاًل. 

حقوق المساهمين 1111

يعطي كل �سهم لحامله حقوقًا مت�ساويًة في اأ�سول ال�سركة واأرباح الأ�سهم اإ�سافة اإلى حق ح�سور اجتماعات الجمعية العامة والت�سويت فيها. كما يخول كل �سهم حامله 
حقًا مت�ساويًا في فائ�س الأموال وموجودات ال�سركة عند الت�سفية بالتنا�سب مع ما يملكه من اأ�سهم في ال�سركة ما لم يتم اإ�سدار اأ�سهم ممتازة تعطي حامليها الأولوية في 

ا�سترداد قيمة اأ�سهمهم من راأ�س المال اأثناء ت�سفية ال�سركة وفي الح�سول على ن�سبة مئوية ثابتة من ح�سيلة الت�سفية )يرجى الرجوع اإلى البند 13-11 اأدناه(.

جمعيات المساهمين 1111

الجمعية العامة للم�ساهمين المكونة تكوينًا �سحيحًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�سركة. 

تكون اجتماعات الجمعية العامة اإما عاديًة اأو غير عادية. وفيما عدا الأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية، تخت�س الجمعية العامة العادية بجميع الأمور 
المتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة واحدة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر التي تلي نهاية ال�سنة المالية لل�سركة. ويجوز عقد جمعيات عادية اأخرى كلما دعت الحاجة 

اإلى ذلك. 

في  الداخلة  الأمور  في  قرارات  ت�سدر  اأن  ولها  نظامًا،  تعديلها  عليها  المحظور  الأحكام  با�ستثناء  الأ�سا�سي  ال�سركة  نظام  بتعديل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تخت�س 
اخت�سا�س الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�سروط والأو�ساع المقررة للجمعية الأخيرة.

يتم ن�سر الدعوة لنعقاد الجمعية العامة وجدول اأعمال الجتماع في الجريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل الموعد 
المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل.  وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة. 

ل يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل، فاإذا  لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق. وتن�سر الدعوة ح�سب اأحكام المادة 31 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. ويعتبر الجتماع 

الثاني �سحيحًا اأيا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.

ل يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون ن�سف راأ�س المال على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع وجهت الدعوة 
اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق. ويكون الجتماع الثاني �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س مال ال�سركة على 

الأقل.

يراأ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة، اأو من يفو�سه في حالة غيابه، ويعين الرئي�س �سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع الجمعية مح�سر يت�سمن 
اأ�سماء الم�ساهمين الحا�سرين اأو الممثلين وعدد الأ�سهم  التي في حيازتهم بالأ�سالة اأو بالنيابة وعدد الأ�سوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي 

 صأ اةوكو
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وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت في الجتماع، وتدون المحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�س يوقعه رئي�س الجمعية، اأو من 
يفو�سه، و�سكرتيرها وجامع الأ�سوات.

حقوق التصـويت 1112

لكل م�ساهم يملك ع�سرين )20( �سهمًا اأو اأكثر الحق في ح�سور الجمعيات العامة. وللم�ساهم اأن يوكل عنه بموجب توكيل خطي م�ساهمًا اآخر من غير اأع�ساء المجل�س اأو 
موظفي ال�سركة لح�سور الجمعية العامة نيابة عنه. وتح�سب الأ�سوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم. 

ت�سدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة في الجتماع. 

وت�سدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة راأ�س المال اأو تخفي�سه اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو 
بحلها قبل انق�ساء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي اأو بدمجها في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، وفي هذه الحالت ل يكون هذا القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة 

اأرباع الأ�سهم الممثلة في الجتماع.

لكل م�ساهم حق مناق�سة الموا�سيع المدرجة في جدول اأعمال الجمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة في �ساأنها اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات، ويجيب مجل�س 
الإدارة اأو مراقب الح�سابات عن اأ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، فاإذا راأى الم�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غير مقنع، احتكم اإلى الجمعية 

العامة ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ساأن نافذًا.

األسهم 1113

تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية واإنما يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة ي�ساف فرق القيمة 
اإلى الحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�سى. ويكون ال�سهم غير قابل للتجزئة. فاإذا تملكه عدة اأ�سخا�س، وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم في ممار�سة الحقوق 
المت�سلة بال�سهم ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولين بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم ويخ�سع نقل ملكية ال�سهم للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة 

عن هيئة ال�سوق المالية.

تكون اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وتخ�سع لالأنظمة واللوائح المطبقة على ال�سركات المدرجة في �سوق الأ�سهم ال�سعودية »تداول« ويعتبر اأي تداول ليتفق مع تلك الأحكام 
لغيًا.
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11. ملخص النظام األساسي



ملخص النظام األساسي 11
يجب عدم العتماد على ملخ�س نظام ال�سركة الأ�سا�سي المقترح الوارد اأدناه كبديل للنظام الأ�سا�سي الكامل وعقد التاأ�سي�س اللذين يمكن الطالع عليهما في المكتب 

الرئي�سي لل�سركة. 

أغراض الشركة 1111

تتمثل الأغرا�س الأ�سا�سية التي يتم تاأ�سي�س ال�سركة من اأجلها في القيام بالأعمال التالية، والتي تلتزم بعدم مزاولة اأي منها جزئيًا اأو كليًا قبل الح�سول اأول على الموافقات 
والتراخي�س الر�سمية الالزمة: 

التطوير  اأو عمليات  المتعددة  ال�ستخدامات  اأجل  الأماكن من  اأو في غيرها من  القت�سادية  المدن  الأخرى في  والأرا�سي  الم�ست�سلحة  والأرا�سي  العقارات  تطوير   .1
الأخرى بما فيها البنية التحتية والت�سالت و�سبكات المياه والكهرباء ومحطات تنقية المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن القت�سادية. 

ترويج وت�سويق وبيع العقارات والمباني وقطع الأرا�سي المزودة بالخدمات من اأجل تطويرها اأو بيعها للغير.   .2
بيع حقوق ال�ستغالل والنتفاع بقطع الأرا�سي لغر�س تطويرها من قبل الغير وبيع وت�سويق حق النتفاع من العقارات بما فيها الوحدات ال�سكنية.   .3

تاأجير الأرا�سي والقيام بعمليات التطوير واإيجار المباني والوحدات ال�سكنية وبناء من�ساآت على الأرا�سي للغير وتطوير مدن اقت�سادية.   .4
توفير واإدارة وت�سغيل �سبكات الت�سالت والإنترنت ومراكز المعلومات والخدمات الم�سافة ل�سبكات الت�سال المرئي وغيرها من الخدمات الم�ساندة.   .5

اإدارة وت�سغيل �سبكات البنية التحتية واإدارة المرافق العامة وغيرها من الخدمات الم�ساندة.   .6
تقديم خدمات اإدارة المدن والنظافة واإدارة وت�سغيل خدمات المياه والكهرباء والت�سالت  .7

الح�سول على وتملك وحيازة وبيع وتاأجير ورهن واإدارة واإيجارة والت�سرف باأي �سكل اآخر في جميع الممتلكات المذكورة في هذه الن�سرة، �سواء كانت منقولة اأو ثابتة   .8
)اإلى الحد الذي ي�سمح به النظام الأ�سا�سي( ،  ح�سبما يلزم من اأجل تحقيق اأغرا�سها

�سراء وامتالك واإن�ساء المكاتب والور�س والم�سانع والتجهيزات واأي من�ساآت اأخرى �سرورية اأو لزمة لأعمال ال�سركة.   .9
اإدارة الم�ساريع الإ�سكانية وال�سياحية والمنتجعات والفنادق وخدمات تاأجير ال�سقق.   .10

اإدارة الم�ساريع التعليمية والمعرفية وتطوير البرمجيات اإ�سافة اإلى اإن�ساء واإدارة مراكز البحث العلمي والجامعات والكليات والموؤ�س�سات التعليمية.   .11
الوكالت التجارية في مجال اأعمال ال�سركة واأغرا�سها بعد ت�سجيلها في �سجل الوكالء التجاريين.    .12

المشاركة مع الغير 1111

اأو الم�ساركة باأي �سكل في تلك المن�ساآت  اأغرا�سها،  اأو ت�ساعد ال�سركة في تحقيق  اأو �سركات اأخرى تقوم باأن�سطة م�سابهة  اأن تمتلك ح�س�سًا في من�ساآت  يجوز لل�سركة 
وال�سركات، ولها اأن تمتلك ح�س�سا في تلك ال�سركات اأو الندماج معها اأو ال�ستحواذ عليها. ولل�سركة اأي�سا اأن تمتلك ح�س�سًا في ال�سركات الأخرى اأو اأن ت�سارك فيها باأي 
طريقة �سريطة اأن ل تتجاوز تلك الم�ساركة ع�سرين بالمائة )20٪( من الحتياطيات المتاحة لدى ال�سركة اأو ع�سرة بالمائة )10٪( من راأ�س مالها واأن ل تتجاوز قيمة تلك 

الم�ساركة اإجمالي قيمة تلك الحتياطيات واأن يتم اإبالغ الجمعية العامة العادية بذلك في اأول اجتماع لها. 

مدة الشركة 1111

مدة ال�سركة ت�سع وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة القا�سي باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، ويجوز تمديدها بقرار ي�سدر عن 
الجمعية العامة غير العادية قبل انق�ساء اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

حل الشركة وتصفيتها 1112

عند انتهاء ال�سركة اأو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح من مجل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعين م�سفيًا واحدًا اأو 
اأكثر وتحدد �سالحيتهم واأتعابهم. 

وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر مجل�س الإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفين وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها 
بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات الم�سفين. 

رأس المال 1113

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 3.393.000.000 )ثالثة مليارات وثالثمائة وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعودي مق�سمًة اإلى 339.300.000 )ثالثمائة وت�سعة وثالثين مليونًا 
وثالثمائة األف( �سهم مت�ساوية القيمة، قيمة كل منها، نقدية اأو عينية، 10 )ع�سرة( ريالت �سعودية. وتبلغ قيمة الأ�سهم النقدية 2.393.000.000 )مليارين وثالثمائة 

وثالثة وت�سعين مليون( ريال �سعودي، فيما تبلغ قيمة الأ�سهم العينية 1.000.000.000 )مليار( ريال �سعودي. 



المساهمة في رأس المال  1113

و  عيني  �سهم  مليون(  )مئة  منها 100.000.000  �سهم،  األف(  وثالثمائة  مليونًا  وثالثون  و�سبعة  )مائتان   237.300.000 مجموعه  بما  الموؤ�س�سون  الم�ساهمون  اكتتب 
137.300.000 )مائة و�سبعة وثالثون مليونًا وثالثمائة األف( �سهم نقدي. وتمثل الأ�سهم العينية قطعتي اأر�س �ساهمت بهما موؤ�س�سة الملك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان 
والبالغة 1.373.000.000  النقدية  الأ�سهم  اأما قيمة  المنورة.  بالمدينة  العدل  ال�سادر عن كتابة  وتاريخ 1428/3/21هـ  الملكية رقم 3/1/33  التنموي بموجب �سك 
)مليار وثالثمائة وثالثة و�سبعون مليون( ريال �سعودي، فقد اأودعت كاملة لدى البنك الأهلي التجاري با�سم ال�سركة، وهي تحت التاأ�سي�س، بينما �سيطرح الباقي والبالغ 

1.020.000.000 )مليار وع�سرين مليون( ريال �سعودي من اأ�سهم راأ�س المال لالكتتاب العام. 

تداول األسهم  1113

يمكن تداول اأ�سهم ال�سركة حال �سدورها. ولكن ل يجوز تداول الأ�سهم ال�سادرة مقابل م�ساهمات عينية اأو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها الم�ساهمون الموؤ�س�سون لفترة 
خم�سة اأعوام من تاريخ بدء تداول الأ�سهم المطروحة في ال�سوق المالية )»فترة الحظر«(. وبعد انتهاء فترة الحظر هذه يجوز للم�ساهمين الموؤ�س�سين تداول اأ�سهمهم ولكن 

بموافقة م�سبقة من الهيئة . 

زيادة رأس المال 1113

يجوز للجمعية العامة  غير العادية بعد التثبت من الجدوى القت�سادية اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرًة واحدًة اأو عدة مرات عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة لها نف�س 
القيمة ال�سمية التي لالأ�سهم الأ�سلية، �سريطة اأن يكون راأ�س المال الأ�سلي قد دفع بالكامل، مع مراعاة ما يقت�سي به نظام ال�سركات، ويحدد القرار المذكور طريقة زيادة 
راأ�س المال ويكون للم�ساهمين في ال�سركة في حينه حق الأولوية في الكتتاب بالأ�سهم النقدية الجديدة. ويتم اإ�سعار هوؤلء الم�ساهمين بحقهم في الأولوية من خالل اإعالن 
ين�سر في �سحيفة يومية عن زيادة راأ�س المال و�سروط الكتتاب. ويبدي كل م�ساهم رغبته في ممار�سة حقه في الأولوية خالل خم�سة ع�سر )15( يوما من ن�سر الإعالن 
المذكور. وتخ�س�س الأ�سهم المذكورة للم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا الكتتاب بها وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�سلية التي يمتلكونها، �سريطة اأن ل يزيد عدد الأ�سهم 
التي تخ�س�س لهم عن عدد الأ�سهم الجديدة التي طلبوا الكتتاب بها. اأما الأ�سهم الجديدة المتبقية فيتم تخ�سي�سها للم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا اأكثر من ح�ستهم 
الن�سبية في الأ�سهم، وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�سلية التي يملكونها، �سريطة اأن ل تزيد كمية الأ�سهم التي تخ�س�س لهم عن عدد الأ�سهم الجديدة التي طلبوا الكتتاب 

بها ويطرح الباقي من الأ�سهم الجديدة لالكتتاب العام. 

تخفيض رأس المال 1113

يجوز لل�سركة بعد موافقة ال�سلطات المخت�سة وبناًء على مبررات مقبولة وبقرار ي�سدر عن الجمعية العامة غبر العادية تخفي�س راأ�س مالها اإذا ثبت اأنه زاد عن حاجتها اأو 
اإذا منيت بخ�سائر. ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة للتخفي�س واللتزامات التي على ال�سركة الوفاء بها واأثر التخفي�س على 
تلك اللتزامات وبمراعاة ما تق�سي به اأحكام نظام ال�سركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س المال عن حاجة ال�سركة، وجب 
دعوة دائني ال�سركة اإلى اإبداء اعترا�سهم عليه خالل �ستين )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي 
لل�سركة. فاإذا اعتر�س اأحد الدائنين وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات ثبوتية لذلك الدين في الميعاد المذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل  اأو اأن تقدم 

له �سمانات كافية للوفاء به اإذا كان اآجاًل. 

السندات -1111

يجوز لل�سركة اأن ت�سدر اأي نوع من اأنواع ال�سكوك ال�سالمية �سواء كانت لالكتتاب العام اأو غير ذلك وفقًا لالأنظمة المطبقة. 

تشكيل مجلس اإلدارة 11111

يقوم على اإدارة ال�سركة مجل�س اإدارة مكون من اأحد ع�سر )11( ع�سوًا وتعينه الجمعية العامة العادية لمدة ثالث �سنوات. وا�ستثناًء لذلك، يعين اأول مجل�س اإدارة لل�سركة 
لمدة خم�س �سنوات من تاريخ القرار الوزاري القا�سي بتاأ�سي�س ال�سركة. 

أسهم ضمان العضوية 11111

يجب اأن يكون كل ع�سو من اأع�ساء مجل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها ال�سمية عن 10.000 ريال �سعودي، وتودع قيمة هذه الأ�سهم خالل )30( 
يومًا من تاريخ تعيين ع�سو مجل�س الإدارة المعني في بنك يحدده وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س. وتخ�س�س هذه الأ�سهم ك�سمان للتزامات الع�سو وتبقى غير قابلة 
للتداول حتى انق�ساء الموعد المحدد ل�سماع دعوى الم�سوؤولية كما تن�س عليه اأحكام المادة )76( من نظام ال�سركات اأو �سدور حكم نهائي في تلك المطالبات. وعلى ع�سو 
مجل�س الإدارة من الأ�سخا�س العتباريين اأن يقدم اأ�سهم ال�سمان المذكورة عن الع�سو الممثل له، اأو من يحل محله، خالل المدة الزمنية المحددة واإل اعتبرت ع�سويته 

باطلة. 

شغور العضوية  11111

تنتهي ع�سوية ع�سو مجل�س الإدارة بانتهاء مدة تعيينه اأو با�ستقالته اأو بوفاته اأو بعزله من من�سبه بقرار من الجمعية العامة العادية ي�سدر باأغلبية 51٪ من الأ�سهم الممثلة 
في الجتماع، اأو اإذا اأدين بجريمة غ�س اأو عمل مخل بالأمانة اأو ال�سرف، اأو في حال ثبوت عدم �سحة ع�سويته وفقًا لأي لئحة اأو نظام  معمول به في المملكة. واإذا �سغر مركز 

ملاأ النظان اةواول

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية 76



اأحد اأع�ساء المجل�س، جاز للمجل�س اأن يعين موؤقتًا ع�سوًا في المركز ال�ساغر، على اأن يعر�س هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اأول اجتماع لها. ويكمل الع�سو 
الجديد المعين المدة المتبقية من ع�سوية �سلفه. واإذا انخف�س عدد اأع�ساء مجل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في 

اأقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة  11112

اأو�سع ال�سالحيات في اإدارة عمل ال�سركة وت�سيير �سوؤونها داخل المملكة وخارجها.  مع عدم الإخالل بال�سالحيات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجل�س الإدارة  اأ( 
وللمجل�س اأن يفو�س واحدا اأو اأكثر من بين اأع�سائه اأو من غيرهم ب�سالحية القيام باأي عمل اأو اأعمال معينة من اأعماله المجل�س. وله على �سبيل المثال ل الح�سر 
تمثيل ال�سركة في عالقتها مع الجهات الحكومية والخا�سة وفي عالقتها مع الآخرين واأمام المحاكم ال�سرعية والق�سائية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان 
البتدائية والعليا ولجان التحكيم واإدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة الداخلية واأق�سام ال�سرطة وغرف التجارة وال�سناعة ولجنة الأوراق التجارية وجميع اللجان 
الق�سائية الأخرى،  والمرافعة والمدافعة والمخال�سة والمقا�ساة وال�سلح والمخا�سمة والإبراء والت�سوية وقبول الأحكام اأو ا�ستئنافها، والموافقة على اللجوء للتحكيم 
وتعيين المحكمين وطلب تنفيذ الأحكام والعترا�س عليها وا�ستالم اأي نتائج تترتب على ما ذكر. وبالإ�سافة اإلى ذلك، لمجل�س الإدارة التوقيع على جميع اأنواع العقود 
والتفاقيات والم�ستندات بما فيها، ودون ح�سر، اتفاقيات القرو�س والكفالت وال�سمانات وعقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة وجميع قرارات التعديل 
والتعديالت الخا�سة بها وعلى ال�سكوك واإفراغها اأمام كتاب العدل والجهات الر�سمية، والتنازل عن حقوق اأولوية ت�سديد ديون ال�سركة واإ�سدار الوكالت ال�سرعية نيابة 
عن ال�سركة، والبيع وال�سراء واإبراء الذمة وال�ستالم والت�سليم والتاأجير ودفع وقبول الدفعات وفتح الح�سابات البنكية والح�سول على الت�سهيالت الم�سرفية و�سحب 
المبالغ النقدية البنوك واإيداع فيها واإ�سدار ال�سمانات المالية، والتوقيع على جميع الأوراق والم�ستندات وال�سيكات وجميع م�ستندات التعامالت البنكية، والتعاقد مع 
الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التاأ�سيرات وا�ستقدام العمال من الخارج والتعاقد معهم وتحديد رواتبهم وا�ست�سدار رخ�س الإقامة لهم ونقل كفالتهم، وللمجل�س 

اأن يفو�س واحدًا اأو اأكثر من اأع�سائه اأو من غيرهم ب�سالحية القيام ببع�س اأعماله. 

لمجل�س الإدارة الموافقة على اإبرام اتفاقيات القرو�س مع ال�سناديق الحكومية اأو موؤ�س�سات التمويل الحكومية اأيًا كانت مدة هذه القرو�س وله كذلك الموافقة على  ب( 
اإبرام اتفاقيات القرو�س التجارية التي تزيد مدتها عن ثالث �سنوات على األ تتجاوز مدة ال�سركة. 

يجوز لمجل�س الإدارة وبح�سب تقديره اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم مع الأخذ في العتبار م�سالح ال�سركة و�سريطة مراعاة ما يلي، مع اإثبات ذلك في  ت( 
محا�سر اجتماعات المجل�س: 

اأن يكون الإبراء بعد مرور ما ل يقل عن �سنة من تاريخ ن�سوء الدين،  )1(

اأن يكون الإبراء من التزام بدفع مبلغ محدد واأن ل يكون لأكثر من مرة واحدة في ال�سنة لكل مدين، و  )2(

�سالحية الإبراء حق ل يجوز ممار�سته اإل من قبل مجل�س الإدارة ول يجوز تفوي�سه.   )3(

لمجل�س الإدارة كذلك �سالحية القيام بجميع الأعمال واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق اأغرا�س ال�سركة بما في ذلك، ودون ح�سر، ما يلي: ث( 

اعتماد التوجهات الإ�ستراتيجية والأهداف الأ�سا�سية لل�سركة والإ�سراف على تنفيذها، بما في ذلك من خالل:  )1(

اإعداد الإ�ستراتيجية والأهداف الرئي�سية ال�ساملة وخطط العمل الأ�سا�سية و�سيا�سة اإدارة المخاطر في ال�سركة ومراجعتها وتوجيهها.  اأ( 

تحديد الهيكل الأمثل لراأ�س مال ال�سركة واإ�ستراتيجيتها واأهدافها المالية واإقرار ميزانياتها ال�سنوية،  ب( 

الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية وتملك الأ�سول والت�سرف بها لما فيه م�سلحة ال�سركة،  ت( 

مراجعة اأهداف الأداء ومراقبة تنفيذها اإ�سافة اإلى الأداء العام لل�سركة،  ث( 

المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي والوظيفي لل�سركة واعتماده.  ج( 

و�سع اأنظمة الرقابة الداخلية و�سوابطها وتطبيقها والإ�سراف عليها بما في ذلك من خالل:  )2(

التاأكد من تطبيق ال�سيا�سات الخا�سة بت�سارب الم�سالح ومعالجة حالت ت�سارب الم�سالح المحتملة لأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والم�ساهمين  اأ( 
والموظفين بما في ذلك ما يتعلق باإ�ساءة ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة ومرافقها و�سوء الت�سرف النا�سئ عن التعامل مع الأ�سخا�س  ذوي العالقة،

التاأكد من �سالمة الأنظمة المالية والمحا�سبية لل�سركة بما في ذلك اأنظمة اإعداد التقارير المالية،  ب( 

ال�سركة  تواجه  التي قد  للمخاطر  المحتملة  النتائج  المخاطر من خالل تحديد  اإدارة  الداخلية فيما يخ�س  الرقابة  المنا�سب لأنظمة  التطبيق  التاأكد من  ح( 
وطرحها بطريقة �سفافة، و

المراجعة ال�سنوية لفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة. خ( 
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التاأكد من تطبيق ال�سيا�سات التي تنظم العالقة بين اأ�سحاب الم�سلحة وال�سركة لحماية تلك الأطراف وحفظ حقوقها، بحيث تغطي تلك ال�سيا�سات ب�سكل خا�س   )3(
ما يلي:

اآليات تعوي�س اأ�سحاب الم�سلحة الذين تم انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها عقود،  اأ( 

اآليات معالجة ال�سكاوى اأو الخالفات التي تن�ساأ بين ال�سركة واأ�سحاب الم�سالح المعنيين،  ب( 

الآليات المنا�سبة لإقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على �سرية معلوماتهم،  ت( 

قواعد ال�سلوك المهني لمدراء ال�سركة وموظفيها والتي تتوافق مع المعايير المهنية والأخالقية المنا�سبة وتنظم العالقة فيما بينهم وبين اأ�سحاب الم�سالح،  ث( 
�سريطة اأن ي�سع مجل�س الإدارة اآليات لمراقبة تطبيق تلك القواعد واللتزام بها، و

الم�ساهمات الجتماعية لل�سركة.  ج( 

التاأكد من تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احترام ال�سركة لالأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�ساح عن المعلومات الجوهرية للم�ساهمين والدائنين   )4(
وذوي الم�سلحة. 

اإلى الإ�سرار  اأو غير اأخالقية في عمل ال�سركة توؤدي  اإلى وجود ممار�سات غير نظامية  تمكين موظفي ال�سركة من رفع التقارير واإر�سال المعلومات التي ت�سير   )5(
بم�سالح ال�سركة و�سمعتها. 

صالحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب 11113

يخت�س رئي�س المجل�س والع�سو المنتدب، مجتمعين ومنفردين، بتمثيل ال�سركة في عالقتها مع الغير ومع الهيئات الحكومية والخا�سة ومع الهيئات وال�سركات الخا�سة 
والمثول نيابة عن ال�سركة اأمام المحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان المظالم وكتابة العدل ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا ولجنة الأوراق التجارية والهيئة 
العامة لال�ستثمار وجميع اللجان الق�سائية وهيئات التحكيم واإدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة الداخلية واأق�سام ال�سرطة وغرف التجارة وال�سناعة والموؤ�س�سات اأيا 
كانت طبيعتها، والدخول في المناق�سات والت�سديد والقب�س والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخا�سمة والمخال�سة وال�سلح وقبول الأحكام والعترا�س عليها، 
والتوقيع نيابة عن ال�سركة على اأي نوع من التفاقيات والعقود والم�ستندات بما في ذلك ودون ح�سر اتفاقيات القرو�س والكفالت وال�سمانات وعقود تاأ�سي�س ال�سركات التي 
ت�سارك فيها ال�سركة وتعديالتها وال�سكوك واإفراغها اأمام كاتب العدل والجهات الر�سمية، متابعة المعامالت وا�ستكمال الملفات المطلوبة، وتح�سيل م�ستحقات ال�سركة 
وت�سديد التزاماتها، ال�ستئجار والتاأجير والبيع وال�سراء وال�ستالم والت�سليم والقب�س والإفراغ وقبول ذلك، وا�ستالم المبالغ ودفعها وفتح الح�سابات البنكية والعتمادات 
واإيداع الأموال و�سحبها واإغالق الح�سابات البنكية واإ�سدار ال�سمانات البنكية وتوقيع الوثائق والم�ستندات وال�سيكات وغيرها من الأوراق التجارية، والتعاقد مع الموظفين 

والعمال وتعيينهم وتحديد رواتبهم وعزلهم، وتعيين المحامين والوكالء نيابة عن ال�سركة. 

ويجوز لرئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب تفوي�س �سالحياتهم لواحد من اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو لغيرهم لأداء واحد اأو اأكثر من واجباتهم. وللع�سو المنتدب كذلك 
�سالحيات اأخرى يحددها مجل�س الإدارة. 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 11113

يتقا�سى اأع�ساء مجل�س الإدارة مكافاأًة تتاألف من راتب �سنوي وبدل ح�سور الجل�سات ون�سبة من اأرباح ال�سركة، وي�سترط في ذلك اأن ل يتجاوز اإجمالي هذه المكافاآت ن�سبة 
اأو قرارات وتعليمات اإلحاقية. وي�ستمل  ع�سرة )10٪( في المائة من �سافي اأرباح ال�سركة بعد توزيع الأرباح ال�سنوية المبينة اأدناه وفقا لنظام ال�سركات واأي نظام اآخر 
تقرير مجل�س الإدارة اإلى الجمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة المالية من رواتب وبدل ح�سور ون�سيب من الأرباح 
وم�سروفات وغير ذلك من المزايا. كما يجب اأن ي�ستمل تقرير مجل�س الإدارة ال�سابق ذكره كذلك على بيان لكل ما قب�سه اأع�ساء مجل�س الإدارة ب�سفتهم موظفين ومدراء 

وكذلك مقابل ما قدموه من خدمات فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية وافقت عليها الجمعية العامة العادية. 

رئيس المجلس ونائب الرئيس وسكرتير المجلس والعضو المنتدب 11113

يعين مجل�س الإدارة من بين اأع�سائه رئي�سًا له ونائبا للرئي�س. وللمجل�س اأن يعين ع�سوًا منتدبًا لإدارة ال�سركة. 

كما يعين مجل�س الإدارة من بين اأع�سائه اأو من غيرهم �سكرتيرًا للمجل�س ويحدد اخت�سا�ساته ومكافاآته. وي�سترط اأن ل تتجاوز ع�سوية رئي�س المجل�س ونائبه والع�سو 
المنتدب وال�سكرتير المدة المحددة لع�سوية كل منهم في مجل�س الإدارة ول يجوز اإعادة تعيينهم. 

اجتماعات المجلس  11113

يجتمع مجل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه. وعلى الرئي�س اأن يدعو المجل�س اإلى انعقاد اإذا طلب ذلك اثنان من اأع�ساء المجل�س. 

نصاب اجتماع المجلس وقراراته 11113

ل يكون اجتماع مجل�س الإدارة �سحيحًا اإل اإذا ح�سره �ستة من اأع�سائه على الأقل بما فيهم رئي�س المجل�س اأو، في حالة غيابه، من يعينه. وفي حالة اإنابة ع�سو مجل�س الإدارة 
ع�سوًا اآخر في ح�سور اجتماعات المجل�س يجب اأن تكون الإنابة طبقًا لل�سوابط الآتية:
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ل يجوز لع�سو مجل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكثر من ع�سو واحد في ح�سور ذات الجتماع.  )1
اأن تكون الإنابة كتابة.  )2

ل يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام الأ�سا�سي على المنيب الت�سويت ب�ساأنها.  )3

يجوز لمجل�س الإدارة اإ�سدار القرارات بالموافقة الخطية دون عقد اجتماع ما لم يطلب اأحد الأع�ساء عقد الجتماع على اأن تعر�س تلك القرارات على مجل�س الإدارة في 
اجتماعه التالي. وت�سدر قرارات المجل�س بالأغلبية المطلقة لالأ�سوات الممثلة في الجتماع على اأن ل يقل عدد الأع�ساء الم�سوتين ل�سالح القرار عن خم�سة. وعند ت�ساوي 

الأ�سوات يكون �سوت رئي�س المجل�س، اأو من يراأ�س الجتماع في حال غيابه، مرجحا. 

محاضر االجتماعات -1111

تثبت مداولت المجل�س وقراراته في محا�سر يوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتير بعد اعتمادها من قبل المجل�س وتحفظ هذه المحا�سر في �سجل خا�س يوقعه رئي�س المجل�س 
وال�سكرتير.

حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين 11111

تعتبر الجمعية العامة المكونة تكوينا �سحيحا ممثلة لجميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يوجد فيها مركز ال�سركة الرئي�سي. ويحق لكل م�ساهم اأيا كان عدد الأ�سهم 
التي يملكها ح�سور الجمعية العامة التاأ�سي�سية بالأ�سالة اأو بالإنابة. ويحق لكل م�ساهم يملك ع�سرين )20( �سهمًا فاأكثر ح�سور اجتماع الجمعية العامة وله اأن يوكل م�ساهمًا 

اآخر، من غير اأع�ساء المجل�س اأو الموظفين في ال�سركة، لح�سور اجتماعات الجمعية العامة المذكورة نيابة عنه. 

الجمعية العامة التأسيسية  11111

تخت�س الجمعية العامة التاأ�سي�سية بالأمور التالية:

التحقق من الكتتاب براأ�س مال ال�سركة بالكامل والوفاء بالحد الأدنى من راأ�س المال طبقا لنظام ال�سركات وبالقدر الم�ستحق من قيمة الأ�سهم.   )1
اإل  اإدخال تعديالت جوهرية على النظام الأ�سا�سي المعرو�س عليها  اعتماد الن�سو�س النهائية للنظام الأ�سا�سي لل�سركة. ولكن ل يجوز للجمعية العامة التاأ�سي�سية   )2

بموافقة جميع الم�ساهمين الموؤ�س�سين الممثلين في الجتماع. 
تعيين اأول مراقب لح�سابات لل�سركة ل�سنتها المالية الأولى.   )3

مناق�سة تقرير الم�ساهمين الموؤ�س�سين حول الأعمال والم�ساريف التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة.   )4
النظر في اعتماد قيمة الم�ساهمات العينية.   )5

ولكي يكون اجتماع الجمعية العامة التاأ�سي�سية �سحيحًا يجب اأن يح�سره م�ساهمون يمثلون ما ل يقل عن ن�سف )1/2( راأ�س مال ال�سركة، ويكون لكل مكتتب �سوت واحد 
عن كل �سهم اكتتب به. 

جمعيات المساهمين 11111

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية، تخت�س الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة واحدة على الأقل في ال�سنة خالل 
ال�ستة اأ�سهر التي تلي نهاية ال�سنة المالية لل�سركة. ويجوز عقد جمعيات عادية اأخرى كلما دعت الحاجة اإلى ذلك. 

في  الداخلة  الأمور  في  قرارات  ت�سدر  اأن  ولها  نظامًا،  تعديلها  عليها  المحظور  الأحكام  با�ستثناء  الأ�سا�سي  ال�سركة  نظام  بتعديل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تخت�س 
اخت�سا�س الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�سروط والأو�ساع المقررة للجمعية الأخيرة.

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجل�س الإدارة ويدعو مجل�س الإدارة اإلى انعقاد الجمعية العامة العادية اإذا ما طلب ذلك مراقب الح�سابات اأو عدد من الم�ساهمين يمثل 
ما ل يقل عن 5٪ من راأ�س مال ال�سركة. 

ين�سر جدول الجتماع والدعوة لنعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل الموعد المحدد 
لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل.  وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة. 

ل يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون خم�سين في المائة )50٪( على الأقل من راأ�س مال ال�سركة، فاإذا  لم يتوفر هذا الن�ساب 
في الجتماع وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة الم�سار اإليها اأعاله ويعتبر الجتماع الثاني 

�سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم  الممثلة فيه. 

ل يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون ن�سف )50٪( راأ�س المال على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق. ويكون الجتماع الثاني �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س المال 

على الأقل.
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يراأ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة، اأو من يفو�سه في حالة غيابه، ويعين الرئي�س �سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع الجمعية مح�سر يت�سمن 
اأ�سماء الم�ساهمين الحا�سرين اأو الممثلين وعدد الأ�سهم  التي في حيازتهم بالأ�سالة اأو بالنيابة وعدد الأ�سوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي 
الجمعية  رئي�س  يوقعه  اجتماع في �سجل خا�س  المحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل  وتدون  الجتماع،  دارت في  التي  للمناق�سات  وافية  اأو خالفتها وخال�سة  وافقت عليها 

و�سكرتيرها وجامع الأ�سوات.

لكل م�ساهم الحق في مناق�سة الموا�سيع المدرجة في جدول اأعمال الجمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة في �ساأنها اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات، ويجيب مجل�س 
الإدارة اأو مراقب الح�سابات عن اأ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، فاإذا راأى الم�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غير مقنع احتكم اإلى الجمعية، 

ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ساأن نافذًا.

حقوق التصويت 11112

ت�سدر قرارات الجمعية العامة التاأ�سي�سية والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة في الجتماع. 

وت�سدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة راأ�س المال اأو تخفي�سه اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو 
بحلها قبل انق�ساء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي اأو بدمجها في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، وفي هذه الحالة ل يكون هذا القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة 

اأرباع الأ�سهم الممثلة في الجتماع.

مراقب الحسابات 11113

اأكثر من بين مراقبي الح�سابات الم�سرح لهم بالعمل في المملكة وتعينه الجمعية العامة العادية �سنويًا وتحدد مكافاأته. ويجوز  اأو  يكون لل�سركة مراقب ح�سابات واحد 
للجمعية اإعادة تعيينه. 

اإلطـالع على السجـالت 11113

لمراقب الح�سابات في كل وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات والإي�ساحات التي يراها �سرورية، وله اأي�سًا اأن 
يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها.

تقرير مراقب الحسابات 11113

يقوم مراقب الح�سابات بمراجعة الميزانية ال�سنوية لل�سركة وح�ساباتها الختامية، بما في ذلك الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخ�سائر، ويعد المراقب تقريرًا حول 
عمل ال�سركة واأن�سطتها وو�سعها المالي وراأيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع وما يكون قد ك�سفه من مخالفات لأحكام نظام ال�سركات واأحكام النظام الأ�سا�سي 

لل�سركة.

السـنة المـالية 11113

تبداأ ال�سنة المالية لل�سركة من 1 يناير وتنتهي في 31 دي�سمبر من كل �سنة ميالدية. وتبداأ اأول �سنة مالية لل�سركة اعتبارا من تاريخ �سدور القرار الوزاري القا�سي باإعالن 
تاأ�سي�سها وتنتهي في 31 دي�سمبر من ال�سنة التالية. 

الحسابات السنوية 11113

يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جردًا لأ�سول ال�سركة وخ�سومها في التاريخ المذكور وميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح والخ�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة 
ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنق�سية. ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها المجل�س لتوزيع الأرباح ال�سافية وذلك قبل �ستين )60( يوما على الأقل من 
الموعد المقرر لنعقاد الجمعية العامة العادية. وي�سع المجل�س هذه الوثائق تحت ت�سرف مراقب ح�سابات ال�سركة قبل الموعد المقرر لنعقاد الجمعية بخم�سة وخم�سين 
)55( يومًا على الأقل. ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة الوثائق الم�سار اإليها وتودع ن�سخ منها في المركز الرئي�سي لل�سركة تحت ت�سرف الم�ساهمين قبل الموعد المقرر لنعقاد 
الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل. وعلى رئي�س مجل�س الإدارة اأن يوؤمن ن�سر الميزانية وح�ساب الأرباح والخ�سائر وخال�سة وافية من تقرير مجل�س 
الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب الح�سابات في �سحيفة توزع في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئي�سي لل�سركة واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة 

لل�سركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل.

توزيع األرباح السنوية  -1111

توزع الأرباح ال�سافية ال�سنوية لل�سركة بعد خ�سم جميع الم�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:

يجنب ع�سرة في المائة )10٪( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور  )اأ( 
ن�سف راأ�س مال ال�سركة.

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجل�س الإدارة تجنيب ن�سبة من �سافي الأرباح لتكوين احتياطي اإ�سافي وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة. )ب( 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمين تعادل خم�سة في المائة )5٪( من راأ�س المال المدفوع. )ج( 

ملاأ النظان اةواول
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يخ�س�س بعد ما تقدم خم�سة في المائة )5٪( كمكافاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة على اأن ل تزيد هذه الن�سبة في اأي حال من الأحوال عن الحد الأعلى الم�سموح به  )د( 
طبقا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة عن الجهات المخت�سة في هذا ال�ساأن.

يوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�سة اإ�سافية من الأرباح. )هـ( 

تدفع ال�سركة الأرباح التي يتم اإقرار توزيعها على الم�ساهمين في المكان والزمان اللذين يحددهما المجل�س وفقا للتعليمات ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة بهذا 
ال�ساأن. 

اإذا لم توزع ال�سركة اأرباحًا عن اأي �سنة مالية، فال يجوز توزيع اأية اأرباح عن ال�سنوات التالية اإل بعد اأن تدفع ال�سركة لحاملي الأ�سهم الممتازة اأرباحهم اأوًل وفقا للنظام 
الأ�سا�سي لل�سركة. واإذا لم توزع ال�سركة اأرباحا لثالث )3( �سنوات متتالية، يجوز لجمعية الم�ساهمين من حملة الأ�سهم الممتازة المنعقدة وفقا للمادة )86( من نظام 
ال�سركات اأن تقرر اإما الم�ساركة في ح�سور اجتماعات الجمعية العامة والت�سويت فيها اأو تعيين ممثلين لهم في المجل�س وذلك بالتنا�سب مع قيمة اأ�سهمهم في راأ�س مال 

ال�سركة اإلى اأن تتمكن ال�سركة من دفع جميع الأرباح الم�ستحقة لمالكي تلك الأ�سهم الممتازة عن ال�سنوات ال�سابقة. 

خسائر الشركة 11111

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س مالها وجب على مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها المعين في النظام 
الأ�سا�سي لل�سركة. وين�سر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.

الدعاوى  11111

لكل م�ساهم الحق في رفع دعوى الم�سوؤولية المقررة لل�سركة على اأع�ساء مجل�س الإدارة اإذا كان من �ساأن خطاأ �سدر منهم اإلحاق �سرر خا�س بذلك الم�ساهم ب�سرط اأن 
يكون حق ال�سركة في رفعها ما زال قائمًا وعلى الم�ساهم اأن يخطر ال�سركة باعتزامه رفع تلك الدعوى.
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12. استخدام متحصالت االكتتاب



استخدام متحصالت االكتتاب 12
م�ساريف  خ�سم  )بعد  المتح�سالت  �سافي  لل�سركة  يدفع  و  �سعودي  ريال  مليون(  وع�سرين  )مليار   1.020.000.000 بنحو  لالكتتاب  الإجمالية  المتح�سالت  تقدر   
الكتتاب( والمقدرة بحوالي 996.179.000 )ت�سعمائة و�ستة وت�سعون مليون ومائة وت�سعة و�سبعون األف( ريال �سعودي وت�ستخدم ب�سفة اأ�سا�سية لتمويل عملية تطوير مدينة 

المعرفة القت�سادية واإن�ساء البنية التحتية الرئي�سية/ وال�سرورية فيها. 

ولن ي�ستلم الم�ساهمون الموؤ�س�سون اأي جزء من �سافي متح�سالت الكتتاب با�ستثناء ما يتم تعوي�سهم عنه من م�ساريف ما قبل الت�سغيل التي تكبدوها والتي يتم الموافقة 
عليها من قبل الجمعية العامة التاأ�سي�سية. 

وتتحمل ال�سركة جميع التكاليف والم�ساريف المرتبطة بالكتتاب والتي تقدر بحوالي 23.821.000 )ثالثة وع�سرين مليون وثمانمائة وواحد وع�سرين األف( ريال �سعودي 
�ساملًة اأتعاب الم�ست�سارين الماليين والم�ست�سار القانوني لالكتتاب والمحا�سبين اإ�سافة اإلى م�ساريف متعهدي التغطية و الجهات الم�ستلمة ومدير الكتتاب ومدير الكتتاب 

الم�سارك، وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغيرها من الم�ساريف المتعلقة بالكتتاب. 

يو�سح الجدول اأدناه كيف �سيتم ا�ستخدام ح�سيلة الكتتاب البالغة 1.02 مليار ريال.

جدول )11( : مراحل التطوير األساسية – مصادر األموال وأوجه استخدامها  
الن�سبةمليون ريالمليون ريالم�سادر االأموالالن�سبةمليون ريالا�ستخدامات االأموال
1.020ح�سيلة الكتتاب 2.7٪ 157نفقات ما قبل الت�سغيل 

1.373م�ساهمات ح�س�س الم�ساهمين )نقدا( 17.8٪1.025الأرا�سي
1.000م�ساهمات ح�س�س الم�ساهمين )اأر�س(19.2٪1.104تكاليف البنية التحتية 

45.8٪3.393حقوق الم�ساهمين53.4٪3.073تكاليف تطوير العقارات 
15.0٪1.113ح�سيلة بيع الأرا�سي 0.2٪13اأثاث وتجهيزات ومعدات 

35.4٪2.625ح�سيلة بيع العقارات 4.3٪246نفقات الت�سغيل
3.8٪278.1اإيرادات من م�سادر اأخرى2.3٪135زكاة

100.0٪7.409المجموع 100.0٪5.753المجموع

الم�سدر : ال�سركة

�سيتم تطوير الجزء الرئي�سي من الم�سروع في المرحلة 1 )المو�سحة تفا�سيلها في الق�سمين 3-6-2 و 3-6-3 من هذه الن�سرة(. ويتوقع اأن يكون مجموع التمويل الالزم 
لهذه المرحلة بحدود 5.75 مليار ريال �سعودي لتغطية نفقات ما قبل الت�سغيل والأرا�سي والبنية التحتية وتكاليف تطوير العقارات. كما �ستتكبد ال�سركة نفقات الت�سغيل 

وتكاليف الأثاث والتجهيزات والمعدات كما هو مبين في هذا الجدول.

التي  والعينية  النقدية  والم�ساهمات  �سعودي  ريال  البالغة 1.020.000.000 )مليار وع�سرين مليون(   الكتتاب  المرحلة 1 ح�سيلة هذا  التمويل خالل  وت�سمل م�سادر 
�سيقدمها الموؤ�س�سون وعائدات مبيعات الأرا�سي والعقارات، اإ�سافة اإلى اإيرادات من م�سادر اأخرى. ويقدر اإجمالي م�سادر التمويل بنحو 7.4 مليار ريال �سعودي والذي 

ت�سكل م�ساهمات الموؤ�س�سين )بما فيها العينية( منه حوالي ٪46.

وفي نهاية مرحلة التطوير الرئي�سية، وهي المرحلة 1، من المتوقع اأن يكون مركز النقدية لدى ال�سركة اإيجابي بمقدار 1.65 مليار ريال �سعودي والتي �ست�ستخدم لتمويل 
المراحل الالحقة اإلى جانب الإيرادات المتوقعة من مبيعات الأرا�سي والعقارات والإيجارات. 

هذا ويبقى ال�ستخدام النهائي لح�سيلة الكتتاب عر�سًة للتغيير تبعًا للتغيرات المحتملة في التكاليف والنفقات التقديرية لتطوير مراحل الم�سروع المختلفة.
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13. تغطية االكتتاب



تغطية االكتتاب 13
متعهدو تغطية االكتتاب 1311

اأبرمت ال�سركة ومتعهدو تغطية الكتتاب اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب لتغطية الكتتاب في 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم، تمثل كامل الأ�سهم المطروحة. 
وفيما يلي ال�سروط الأ�سا�سية لتفاقية تغطية الكتتاب. 

ملخص اتفاقية تغطية االكتتاب 1311

بيع األسهم المطروحة وتغطية االكتتاب  111111

وفقا لأحكام اتفاقية تغطية الكتتاب:

تتعهد ال�سركة لكل واحد من متعهدي تغطية الكتتاب باأن تقوم في اأول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�سي�س الأ�سهم المطروحة بعد انتهاء فترة الكتتاب )» تاريخ   -1
التخ�سي�س«(، بما يلي:

اإ�سدار الأ�سهم المطروحة وتخ�س�سها لجميع المكتتبين الذين قبلت طلبات اكتتابهم بوا�سطة اأي من الجهات الم�ستلمة، و/ اأو اأ- 

اإ�سدار الأ�سهم التي لم يتم �سراوؤها من قبل المكتتبين وفقًا لالكتتاب وتخ�سي�سها لمتعهدي تغطية الكتتاب.  ب- 

يلتزم كل واحد من متعهدي تغطية الكتتاب لل�سركة باأن ي�ستري الأ�سهم المطروحة التي لم يتم الكتتاب بها من قبل المكتتبين الذين قبلت طلباتهم، وذلك ح�سب   -2
الن�سب المو�سحة اأدناه:

عدد االأ�سهممتعهد تغطية االكتتاب
68.000.000 �سهمالأهلي المالية

34.000.000 �سهم�سويكورب

و�سوف تلتزم ال�سركة بجميع اأحكام اتفاقية تغطية الكتتاب. 

العمولة والمصاريف 111111

تدفع ال�سركة لمتعهدي تغطية الكتتاب ر�سوم تغطية اكتتاب بناًء على عدد الأ�سهم المطروحة التي وافق كل منهما على تغطية الكتتاب بها. 

شروط وتعليمات االكتتاب 1311

اأن توقيع نموذج طلب الكتتاب ي�سكل قبوًل  يجب على مقدمي طلبات الكتتاب قراءة �سروط وتعليمات الكتتاب هذه بعناية تامة قبل تعبئة نموذج طلب الكتتاب، حيث 
ب�سروط وتعليمات الكتتاب والموافقة عليها. 

االكتتاب في األسهم المطروحة 1312

يت�سمن هذا الطرح الأولي العام )»الكتتاب«( طرح ما مجموعه 102.000.000 )مائة واثنان مليون( �سهم عادي )»الأ�سهم المطروحة«( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة 
بقيمة ا�سمية قدرها 10 )ع�سرة( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وتمثل 30.06٪ من راأ�س المال، وهذه القيمة هي �سعر ال�سهم الواحد. 

يقت�سر هذا الكتتاب على المكتتبين الأفراد من ال�سعوديين بما في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة ولديها اأطفال قا�سرين من زوج غير �سعودي حيث يمكنها 
الكتتاب باأ�سمائهم لح�سابها ب�سرط اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لالأطفال الق�سر اأو و�سعها كمطلقة اأو اأرملة، ح�سب الحالة، ول يجوز لأي �سخ�س الكتتاب با�سم مطلقته. 

تتوفر نماذج طلب الكتتاب خالل فترة الكتتاب في فروع الجهات الم�ستلمة. ويمكن كذلك تقديم طلب الكتتاب من خالل النترنت اأو الهاتف الم�سرفي اأو اأجهزة ال�سراف 
الآلي التابعة للجهات الم�ستلمة التي توفر واحدة اأو اأكثر من هذه الخدمات. ويمكن للمكتتبين الذين �سبق لهم الم�ساركة في اإحدى عمليات الكتتاب التي جرت موؤخرا فقط 

ا�ستعمال هذه الخدمات الآلية �سريطة:

اأن يكون للمكتتب ح�ساب بنكي في الجهة الم�ستلمة الذي يوفر تلك الخدمات، و اأ( 

اأن ل يكون قد طراأ اأي تغيير في بيانات المكتتب منذ اآخر عملية اكتتاب �سارك فيها. ب( 

وي�سكل توقيع المكتتب على نموذج طلب الكتتاب وتقديمه للجهة الم�ستلمة اتفاقًا ملزمًا نظاما بين ال�سركة والمكتتب. 
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ويمكن للمكتتبين الذين يرغبون في الكتتاب الح�سول على ن�سرة الكتتاب الرئي�سية ون�سرة الكتتاب المخت�سرة ونماذج طلب الكتتاب من الجهات الم�ستلمة التالية: 
البنك الأهلي التجاري 

�س. ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية ال�سعودية 

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�س. ب 56006، الريا�س 11554

المملكة العربية ال�سعودية 
م�سرف الراجحي 

�س ب 28، الريا�س 11411
المملكة العربية ال�سعودية

البنك العربي الوطني
�س. ب 9802، الريا�س 11423

المملكة العربية ال�سعودية
بنك البالد 

�س ب 140، الريا�س 11411
المملكة العربية ال�سعودية 

بنك الجزيرة 
�س. ب 6277، جدة 21442

المملكة العربية ال�سعودية
بنك الريا�س 

�س. ب 22622، الريا�س 11416
المملكة العربية ال�سعودية

مجموعة �سامبا المالية 
�س. ب 833، الريا�س 11421

المملكة العربية ال�سعودية 
البنك ال�سعودي البريطاني 

�س. ب 9084، الريا�س 11413
المملكة العربية ال�سعودية

البنك ال�سعودي الهولندي
�س. ب 1467، الريا�س 11431

المملكة العربية ال�سعودية
البنك ال�سعودي لال�ستثمار 

�س. ب 3533، الريا�س 11481
المملكة العربية ال�سعودية

الموافق  1431/6/16هـ  وهو  الإغالق(  )يوم  الكتتاب  لإغالق  يوم  اآخر  �ساملة  اأيام   7 لفترة  وي�ستمر  2010/5/24م  الموافق  1431/6/10هـ  في  الكتتاب  فترة  تبداأ 
2010/5/30م، والتي �سيتم خاللها ا�ستقبال طلبات الكتتاب من المكتتبين في الأ�سهم المطروحة لدى فروع الجهات الم�ستلمة المذكورة في جميع اأنحاء المملكة. ويحق 
لل�سركة اأن ترف�س طلب اأي مكتتب واعتباره لغيا جزئيًا اأو كليًا اإذا لم يكن م�ستوفيا لجميع التعليمات وال�سروط المذكورة في نموذج طلب الكتتاب. كما ينطبق ال�سيء 
نف�سه على المكتتبين الذين ل ي�ستوفون اأيا من ال�سروط المذكورة اأدناه. وعليه، في كال الحالتين، لن يكون لمقدم الطلب الحق في طلب اأي تعوي�سات عن اأية اأ�سرار تن�ساأ 

عن ذلك الإلغاء.
شروط استكمال طلب االكتتاب

يجب تعبئة نموذج طلب الكتتاب بالكامل وبدقة مع اإقرار من كل مكتتب باأنه يوافق على الكتتاب في الأ�سهم المطروحة وي�ستري عدد ال�سهم المذكور في نموذج طلب  اأ( 
الكتتاب المقدم من قبله اأو اأقل من ذلك ح�سبما يتم تخ�سي�سه له. 

يجب دفع القيمة الإجمالية لالأ�سهم المطلوب الكتتاب عند تقديم نموذج طلب الكتتاب والتي تمثل عدد الأ�سهم المطلوبة م�سروبًا ب�سعر ال�سهم البالغ 10 )ع�سرة(  ب( 
ريالت �سعودية، وي�سدد هذا المبلغ لدى اأي فرع من فروع الجهات الم�ستلمة من خالل ح�ساب المكتتب الخا�س. واإذا لم يكن لدى المكتتب ح�ساب، وجب عليه فتح 

ح�ساب لكي ي�ستطيع ت�سجيل اكتتابه وفقا التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

يجب ختم نموذج طلب الكتتاب من قبل الجهة الم�ستلمة. ت( 

الحد الأدنى لالكتتاب بالن�سبة للمكتب الواحد هو50 )خم�سين( �سهمًا، واأي زيادة في عدد الأ�سهم المطروحة المطلوب الكتتاب بها يجب اأن يكون من م�ساعفاته. اأما  ث( 
الحد الأعلى لالكتتاب فهو 500.000 )خم�سمائة األف( �سهمًا لكل مكتتب.

يجب اإرفاق بطاقة الهوية الأ�سلية و�سورة عنها اأو دفتر العائلة مع نموذج طلب الكتتاب. و�سوف يعيد موظف الجهة الم�ستلمة الم�ستندات الأ�سلية للمكتتب بعد مطابقة  ج( 
ال�سور مع الأ�سل. 

في حالة تقديم الطلب نيابة عن المكتتبين من الأطفال اأو الوالدين، يجب اللتزام بالتعليمات التالية:

يجب على الوكيل اأن يذكر ا�سمه واأن يوقع نموذج طلب الكتتاب.  اأ( 

يجب على الوكيل اإرفاق اأ�سل و�سورة عن وكالة �سرعية �سارية المفعول اأو �سك الو�ساية. و�سوف يعيد موظف الجهة الم�ستلمة الم�ستند الأ�سلي اإلى الوكيل بعد مطابقة  ب( 
ال�سور والتحقق منها. 

يجب اأن تكون الوكالة ال�سرعية م�سدقة اأمام كاتب العدل بالن�سبة لالأ�سخا�س المقيمين في المملكة، اأو من قبل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية في بلد الإقامة بالن�سبة  ج( 
لالأ�سخا�س المقيمين خارج المملكة. 
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ي�ستخدم طلب اكتتاب واحد بالن�سبة لرب الأ�سرة الذي يكتتب با�سمه وبا�سم اأفراد اأ�سرته الم�سمولين في دفتر العائلة اإذا كانوا �سيكتتبون جميعا في عدد مت�ساو من الأ�سهم، 
وفي هذه الحالة: 

تقيد الأ�سهم التي �سيتم تخ�سي�سها للمكتتب الرئي�س واأفراد الأ�سرة با�سم المكتتب الرئي�س. اأ( 
ي�ستلم المكتتب الرئي�س اأموال فائ�س الكتتاب عن الأ�سهم التي اكتتب فيها هو واأفراد اأ�سرته ولم تخ�س�س له.  ب( 

ي�ستلم المكتتب الرئي�س الأرباح الموزعة على الأ�سهم التي تم تخ�سي�سها له.  ت( 

يجب ا�ستعمال نموذج طلب اكتتاب منف�سل في الحالت التالية:

اإذا كان �سيتم ت�سجيل الأ�سهم التي �ستخ�س�س للمكتتب با�سم �سخ�س اآخر غير المكتتب الرئي�سي، اأ( 
اإذا كان المكتتب التابع �سيكتتب بكمية مختلفة من الأ�سهم المطروحة عن تلك التي يكتتب بها المكتتب الرئي�سي،  ب( 

اإذا اأرادت الزوجة الكتتاب وقيد الأ�سهم التي �ستخ�س�س لها في ح�سابها، يجب عليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب م�ستقل كمكتتب رئي�سي، وفي حال قيام الزوج بالكتتاب  ت( 
اأي�سا با�سمها، ف�سوف يتم عندئذ اعتماد طلب الكتتاب المقدم منها واإ�سافة الأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها واإلغاء اكتتاب الزوج با�سمها.

يعتبر كل مكتتب مالكًا لعدد الأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها له بناء على طلب الكتتاب عند: 

ت�سليم المكتتب لنموذج طلب الكتتاب لأحد الجهات الم�ستلمة،  اأ( 
ت�سديد المكتتب للقيمة الإجمالية لالأ�سهم المكتتب بها بالكامل للجهة الم�ستلمة، و ب( 

ت�سليم الجهة الم�ستلمة للمكتتب اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي تم تخ�سي�سها له.  ت( 

سياسة التخصيص ورد فائض االكتتاب 1313

�سيفتح كل واحد من الجهات الم�ستلمة ح�ساب اأمانة ي�سمى »ح�ساب الكتتاب العام ل�سركة مدينة المعرفة القت�سادية« لكي يودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون فيه.

�سيتم تخ�سي�س50 )خم�سين( �سهم لكل مكتتب كحد اأدنى ويخ�س�س باقي الأ�سهم المطروحة على اأ�سا�س تنا�سبي. ومع ذلك، فاإن ال�سركة ل ت�سمن هذا الحد الأدنى 
للتخ�سي�س في حال زاد عدد المكتتبين عن 2.040.000 )مليونين واأربعين األف( مكتتب وحينها �سيتم التخ�سي�س بالت�ساوي بين جميع المكتتبين. 

من المتوقع الإعالن عن موعد التخ�سي�س النهائي وورد مبالغ فائ�س الكتتاب الم�ستحق لهم في موعد اأق�ساه 1431/6/23هـ )الموافق لـ 2010/6/6 م(. 

و�سوف تر�سل الجهات الم�ستلمة اإ�سعارات اإلى المكتتبين لديها تبلغهم فيها بالعدد النهائي لالأ�سهم المخ�س�سة والمبالغ التي �سيتم ردها لهم، اإن وجدت. و�سوف ترد مبالغ 
فائ�س الكتتاب بالن�سبة لالأ�سهم التي لم يتم تخ�سي�سها لهم ح�سبما يو�سح الإ�سعار. و�سوف ترد اأموال فائ�س الكتتاب هذه كاملة بدون اأي ر�سوم اأو اقتطاع اأي مبلغ وذلك 
بقيدها في ح�سابات المكتتبين لدى الجهات الم�ستلمة المعنية. ويجب على المكتتب الت�سال بفرع الجهة الم�ستلمة الذي تم تقديم طلب الكتتاب فيه للح�سول على اأي 

معلومات اإ�سافية. 

اإلقرارات 1313

عند تعبئة طلب الكتتاب وتقديمه، فاإن المكتتب:

يوافق على الكتتاب بالأ�سهم المطروحة بالعدد المحدد في طلب الكتتاب.��
يقر باأنه اطلع على ن�سرة الإ�سدار بدقة وفهم جميع محتوياتها.��
يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة في ن�سرة الإ�سدار.��
يحتفظ بحقه في مقا�ساة ال�سركة ومطالبتها بالتعوي�س عن اأي اأ�سرار تنجم ب�سكل مبا�سر عن احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات اأ�سا�سية غير �سحيحة اأو ناق�سة ��

اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية كان يجب اإدراجها في الن�سرة والتي كانت �ستوؤثر على قراره بالكتتاب في الأ�سهم المطروحة.
يعلن اأنه لم ي�سبق له ول لأي من اأفراد اأ�سرته الم�سمولين في طلب الكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في الأ�سهم المطروحة، ويقر في هذه الحالة باأن لل�سركة الحق في ��

رف�س جميع الطلبات في حالة تكرار طلب الكتتاب. 
يعلن قبوله الأ�سهم المخ�س�سة بموجب طلب الكتتاب وموافقته على جميع �سروط وتعليمات الكتتاب الواردة في الطلب وفي ن�سرة الإ�سدار.��
يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقديمه للجهة الم�ستلمة.��

بنود متفرقة 1313
اإن نموذج طلب الكتتاب وجميع ال�سروط والتعليمات المتعلقة به والتعهدات ملزمة وتوؤول لم�سلحة اأطراف الكتتاب وخلفائهم من ذوي ال�سلة وكذلك من يتم التنازل لهم 
ومنفذي الو�سايا ومدراء الميراث والورثة، وي�سترط دومًا اأنه، با�ستثناء ما هو وارد تحديدًا في هذه الن�سرة، ل يجوز التنازل اأو تفوي�س اأي طرف دون الموافقة الخطية 

الم�سبقة للطرف الآخر، عن نموذج طلب الكتتاب اأو اأي من الحقوق اأو الم�سالح اأو اللتزامات النا�سئة بموجبه. 
�سدرت ن�سرة الكتتاب باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حالة وجود اختالفات بين الن�سين الإنجليزي والعربي، فاإن الن�س العربي من الن�سرة هو الذي يعتمد ويعمل به. 
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السوق المالية السعودية )تداول( 1313

الأ�سهم  في  الكامل  الإلكتروني  بالتداول  العمل  بداأ  1990م  �سنة  وفي  الأ�سهم.  لمعلومات  الإلكتروني  للنظام  خلفا  2001م  �سنة  )تداول(  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق  تاأ�س�س 
ال�سعودية. وقد بلغت القيمة الإجمالية لل�سوق 1.292 تريليون ريال �سعودي في نهاية 2010/3/8م، فيما بلغ عدد ال�سركات المدرجة في النظام في تاريخه 137 �سركة.

تحدث عملية التداول في ال�سوق من خالل نظام متكامل تمامًا يغطي العملية بكاملها بدءًاً من اأمر التداول حتى ت�سوية العملية. وي�ستمر التداول كل يوم عمل من ال�سبت اإلى 
الأربعاء بين ال�ساعة 11:00 �سباحا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرا، ويمكن اإدخال الأوامر خالل هذه الفترة. كما يمكن اإدخال الأوامر وتعديلها اأو حذفها من ال�ساعة 10.00 
�سباحا حتى ال�ساعة 11.00 �سباحا ومن ال�ساعة 3:30 حتى ال�ساعة 4:30 ع�سرا. وبدءا من ال�ساعة العا�سرة يمكن اإدخال الأوامر الجديدة وال�ستف�سارات. وفي مرحلة 

الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحا( يبداأ النظام اإجراءات الفتتاح وتحديد اأ�سعار الفتتاح والأوامر المطلوب تنفيذها بناء على قواعد المطابقة. 

وتجري التعامالت من خالل المطابقة الأوتوماتيكية لالأوامر ويتم قبول كل اأمر �سليم وتمريره بناء على م�ستوى ال�سعر. وعمومًا، فاإن اأوامر ال�سوق )الأوامر التي تقدم 
ح�سب اأف�سل الأ�سعار( تنفذ اأوًل ثم يليها الأوامر المحددة )الأوامر التي تقدم بحدود �سعرية( �سريطة اأنه اإذا تم اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنها �ستنفذ طبقًا لوقت 

الإدخال. 

يوزع تداول نطاقًا �ساماًل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة بما في ذلك على وجه الخ�سو�س موقع تداول على �سبكة الإنترنت ورابط معلومات تداول الذي يوفر 
معلومات التداول وحركة ال�سوق اأول باأول ب�سكل فوري لوكالت ن�سر المعلومات مثل »رويترز«. 

تتم ت�سوية �سفقات �سوق الأ�سهم في نف�س اليوم اأي على اأ�سا�س T+0 مما يعني اأن عملية نقل الملكية تتم فور تنفيذ ال�سفقة.

وي�سترط على ال�سركات المدرجة الإبالغ عن جميع الإعالنات المهمة عبر تداول لن�سرها للجمهور. 

تعتبر عمليات المراقبة والر�سد من مهام تداول كم�سغل لل�سوق. والغر�س من ذلك هو �سمان تحقيق عدالة التداول وتنظيم ال�سوق. 

تداول أسهم الشركة في السوق  1313

من المتوقع اأن يبداأ التداول في اأ�سهم ال�سركة بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س و�سوف تعلن تداول عن تاريخ بدء تداول الأ�سهم فور تحديده. وتعتبر التواريخ والمواعيد 
الواردة في ن�سرة الإ�سدار مواعيد تقريبية فقط وتخ�سع للتغيير اأو التمديد بموافقة الهيئة. 

ل يجوز التداول في اأ�سهم ال�سركة اإل بعد اإيداع الأ�سهم المخ�س�سة في ح�سابات المكتتبين لدى تداول وت�سجيل ال�سركة واإدراجها في القائمة الر�سمية واإدراج �سهم ال�سركة 
في تداول. ويحظر التداول فيها حظرًا تامًا، واأي عمليات تتم قبل ذلك من قبل المكتتبين �ستكون على م�سوؤوليتهم ويتحملون كل ما ينجم عنها من مخاطر. ول يكون على 

ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية في مثل هذه الحالت.  
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الملحق )1( – المستندات المتاحة للمعاينة

�سوف تتوفر الوثائق والم�ستندات التالية للمعاينة بمكتب �سركة الأهلي المالية ما بين ال�ساعة 8:30 �سباحا وحتى 5:30 م�ساء على مدى اأ�سبوع قبل بدء الكتتاب واأثناء فترة 
الكتتاب. 

عقد تاأ�سي�س ال�سركة ��

 النظام الأ�سا�سي المقترح لل�سركة ��

موافقة المجل�س القت�سادي الأعلى على م�سروع مدينة المعرفة القت�سادية ��

موافقة هيئة ال�سوق المالية على الطرح ��

قرار مالي وزير التجارة وال�سناعة رقم 29/122 وتاريخ 1430/4/19هـ )الموافق 2009/4/15م( بالموافقة على الترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة ��

خطاب الم�ست�سارون القانونيون تركي اأ. ال�سبيكي بالتعاون مع بيكر اآند مكنزي فيما يتعلق بالعناية القانونية الواجبة��

المخطط العام لم�سروع مدينة المعرفة القت�سادية ��

خطاب اعتماد الهيئة العامة لال�ستثمار المخطط العام��

درا�سة ال�سوق المعدة من قبل جونز لنج ل�سال��

موافقة محا�سبي الكتتاب الخطية على اإدراج تقريرهم �سمن ن�سرة الإ�سدار ��

موافقة خطية من الم�ست�سارون القانونيون تركي اأ. ال�سبيكي بالتعاون مع بيكر اآند مكنزي على ت�سمين ا�سمهم كم�ست�سارين قانونيين لالكتتاب في ن�سرة الإ�سدار��

درا�سة الجدوى القت�سادية��

الجدول المف�سل للم�ساهمين الموؤ�س�سين ��

نشرة إصدار مدينة المعرفة االقتصادية

تتتنة االشتتاا

89



الملحق )1( – اإلجراءات المتفق على القيام بها
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