






 
 

 عة للشركة السابساهمين املقدمة خالل اجتماع الجمعية العامة العادية أسئلة السادة امل

 لس اإلدارة والرئيس التنفيذيرئيس وأعضاء مجها من قبل يعلالرد ملخص و م 22/6/2022هـ املوافق  23/11/1443املنعقدة بتاريخ  

 

   ن تحقق املشاريع املذكورة في التقرير إيرادات تشغيلية للشركة؟أمتى نتوقع كمساهمين و   متى سوف يتم إقرار توزيع أرباح للمساهمين  (1

جديدة  إلى سبعة مشاريع  مسة  خلي  اأن تنضم لها حو ومن املتوقع  تحت التنفيذ  أربعة مشاريع كبيرة  هناك  تاحة للشركة موجهة لتنفيذ مشاريع الشركة حيث  اململوارد املالية  ا

في   للشركة  اإليرادات املحققةحيث إن  مباشرة    بعد التشغيل التجاري لهذه املشاريعنبدأ في توزيع أرباح نقدية  ، ونأمل في األعوام القادمة أن  عام القادم بإذن هللاخالل ال 

    .من خدمات متفردة بإذن هللا  توفرهاهمين وعلى منطقة املدينة املنورة بما عود بالفائدة على املستي من املتوقع أن توال  لتطوير املشاريعها استثمار الوقت الحالي يتم 
 

 لستطلع لتحرك سعر ان (2
 
 إلجراءات التي تقوم بها اإلدارة في هذا الخصوص؟، ما اوإنهاء مرحلة النزول في سعره هم طلوعا

 من العوائد من    ؤدي لتحقيقمما ياألرباح املتوقعة من هذه املشاريع  وبحدد  املطلوب وفي الوقت املبالشكل  ركز مجلس اإلدارة على تنفيذ املشاريع  ي
 
العائد املحقق   همهاأ عددا

إرساء املشاريع   يما يخصشرف املجلس على أعمال اإلدارة التنفيذية في  حيث،  املدينة املنورة  نطقةاألهداف التنموية مل  بجانب تعزيز،  ة السهم قيمتعظيم  و على السهم  

 ألعلى املعايير املطلوبة للتنفيذ وصو ى  عل
 
 أرض الواقع وفقا

 
للمتعاملين في سوق  سعر السهم وتحركه فهذا أمر يعود  ة  ليمكامل لها بإذن هللا.  وفيما يخص عالللتشغيل    ل

 وشراء  وليس ث ت األسهم ومساهمي الشركة من حي
 
 شركة تحكم فيه.  للحديد السعر بيعا

 

 ؟ املدينة املنورة هل لدى الشركة مشاريع خارج منطقةو  ماهي خطط الشركة املستقبلية (3

بهذا الحجم داخل النطاق العمراني للمدينة املنورة واملؤهلة لتوفير   حيدةاملساحة الو كونها  يزها من موقع فريد  بما يمع  مليون متر مرب(  6.8تبلغ مساحتها )أرض  ملك الشركة  ت

ا  على هذواملشاريع املستهدفة  تنفيذ املشاريع املحورية املعلن عنها    خطة الشركة فيوتتمثل    .يةداخل مخطط عمراني حضري بمواصفات عاملتنوع في املنتجات التطويرية  

عات  باملدينة املنورة ويحقق التطلوفر املزيد من الوظائف الشركة مركز اقتصادي داعم يعمل بكل كفاءة ويحقق عوائد مجزية ملساهمي الشركة وييجعل من  بمااملخطط 

 ساكنها أفضل الصالة والسالم.ورة على املدينة املنب مخططها العام جه لدى الشركة بالستثمار في أي مشاريع خارج، وعليه ل يوجد تو اريع بإذن هللاة من املشاملنشود
 

   ؟على موقع تداول ة الواعدة واملتميز واإلعالن عن مشاريع الشركة خبار األ  نشرا ل يتم اذمل (4

ة الصادرة من هيئة  عالقاإلعالن عن هذه املشاريع وفق متطلبات األنظمة ذات العلى  السوق املالية تداول وتعمل الشركةملشاريع املحورية للشركة معلن عنها على موقع ا

تمويل التنفيذ طرق  و هذه األنظمة من حيث التكاليف شاريع الجديدة يتم اإلعالن عنها فور توفر املعلومات التي تقتضيها ، كما أن املةيعيتشر السوق املالية والجهات ال

 . ن غيرها من متطلبات اإلعال و 
 

 للقيرادات من اإل  %23التسويق تشكل مصاريف  (5
 
  دارة لذلك؟ما تفسير اإل ، وائم املالية للشركةوفقا

 لك النسبةية لتعلالتكاليف الفول تصل    أخرى تكاليف   مبلغ مصاريف التسويق  نتضمي
 
ويتم التسويق لها بما يتوافق    ضخمةمل على تطوير مشاريع  تعالشركة     بأن ، علما

 ومرتبطة بصرف مح التسويق في هذا الوقت محدودة    ومصاريف  ،والعوائد املتوقعة منهاوحجم هذه املشاريع  
 
ستهدف على هوية الشركة ووصف مشاريعها ومن امل  دودجدا

 .املرتبطة باملشاريع البرامج اإلعالمية وجني ثمار شيئة هللاي املستقبل قبل عمليات التشغيل التجاري ملشاريع الشركة بمبرامج إعالمية وبرامج تسويق ودعاية فالقيام ب
 

   وهل تتضمن املشاركة بالربح؟املعرفة  ضمن مدينة ما طبيعة اليرادات من مشروع مستشفى املواساة  (6

الطبية وهي شركة مساهمة  بالكامل لشركة املواساة للخدمات  من األساس  مملوك  حققة من املستشفى والذي هو  األرباح امل تشارك شركة مدينة املعرفة القتصادية  ل

في  شركة مدينة املعرفة القيتثمل دور  ة في سوق األسهم السعودي، و ة مدرجعام البيع املباشرتصادية  ت  توفير األرض املقام عليها املستشفى من خالل  عمل على وأنها 

كما تعمل   .  ميةباإلجراءات واملتطلبات النظاسالسة العمل لضمان   هيئة املدن واملناطق القتصادية جهات التنظيمية واإلشرافية وعلى رأسها التنسيق بين املستشفى وال

 عية مة للجممجلس اإلدارة املقدبتطوير مشروع القرية الطبية التي تمت اإلشارة لها في كلمة من األراض ي املجاورة ملستشفى املواساة ظيم الفائدة تعفادة من ستالشركة لال 

 لفتتاح املستشفى بمشيئة هللا. من القيمة املضافة   يدتستفخرى ضافة ملكونات أباإل 
 

 ؟ن وجدتإ على قروض الشركة ارتفاع أسعار الفائدة  ؤثري هل (7

 في بعرد  ضطم  رتفاعخفى على املساهمين بأن سعر الفائدة على القروض في ا يل
 
من خالل  املنفذة  شاريع  امللى  تأثيره السلبي ع  له  وبالتاليض األحيان  ويمكن اعتباره حادا

 بعمل  فإن الشركة  ل الفترة املقبلة  املتوقع خالرتفاع  ال لة  كمواجه و حلية  من مؤسسات التمويل املاملقدم  التمويل  
 
 )  اتخذت قرارا

 
عة في سعر الفائدة للزيادة املتوق  (  ط حو  ت

 للتأتوفرة لدى الشركة السعر على القروض املت ثبيتتمثل في ت
 
 وض الشركة الحالية.  على قر  الفائدةسعر ارتفاع الناتج عن ثير السلبي تفاديا




