أسئلة السادة املساهمين املقدمة خالل اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة
املنعقدة بتاريخ 1443/11/23هـ املوافق 2022/6/22م وملخص الرد عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 )1متى سوف يتم إقرار توزيع أرباح للمساهمين ومتى نتوقع كمساهمين أن تحقق املشاريع املذكورة في التقرير إيرادات تشغيلية للشركة؟
املوارد املالية املتاحة للشركة موجهة لتنفيذ مشاريع الشركة حيث هناك أربعة مشاريع كبيرة تحت التنفيذ ومن املتوقع أن تنضم لها حوالي خمسة إلى سبعة مشاريع جديدة
خالل العام القادم بإذن هللا ،ونأمل في األعوام القادمة أن نبدأ في توزيع أرباح نقدية بعد التشغيل التجاري لهذه املشاريع مباشرة حيث إن اإليرادات املحققة للشركة في
الوقت الحالي يتم استثمارها لتطوير املشاريع والتي من املتوقع أن تعود بالفائدة على املساهمين وعلى منطقة املدينة املنورة بما توفره من خدمات متفردة بإذن هللا.
 )2نتطلع لتحرك سعر السهم طلوعا وإنهاء مرحلة النزول في سعره ،ما اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة في هذا الخصوص؟
يركز مجلس اإلدارة على تنفيذ املشاريع بالشكل املطلوب وفي الوقت املحدد وباألرباح املتوقعة من هذه املشاريع مما يؤدي لتحقيق عددا من العوائد من أهمها العائد املحقق
على السهم وتعظيم قيمة السهم ،بجانب تعزيز األهداف التنموية ملنطقة املدينة املنورة ،حيث يشرف املجلس على أعمال اإلدارة التنفيذية فيما يخص إرساء املشاريع
على أرض الواقع وفقا ألعلى املعايير املطلوبة للتنفيذ وصول للتشغيل الكامل لها بإذن هللا .وفيما يخص عملية سعر السهم وتحركه فهذا أمر يعود للمتعاملين في سوق
األسهم ومساهمي الشركة من حيث تحديد السعر بيعا وشراء وليس للشركة تحكم فيه.
 )3ماهي خطط الشركة املستقبلية وهل لدى الشركة مشاريع خارج منطقة املدينة املنورة؟
تملك الشركة أرض تبلغ مساحتها ( )6.8مليون متر مربع بما يميزها من موقع فريد كونها املساحة الوحيدة بهذا الحجم داخل النطاق العمراني للمدينة املنورة واملؤهلة لتوفير
تنوع في املنتجات التطويرية داخل مخطط عمراني حضري بمواصفات عاملية .وتتمثل خطة الشركة في تنفيذ املشاريع املحورية املعلن عنها واملشاريع املستهدفة على هذا
املخطط بما يجعل من الشركة مركز اقتصادي داعم يعمل بكل كفاءة ويحقق عوائد مجزية ملساهمي الشركة ويوفر املزيد من الوظائف باملدينة املنورة ويحقق التطلعات
املنشودة من املشاريع بإذن هللا ،وعليه ل يوجد توجه لدى الشركة بالستثمار في أي مشاريع خارج مخططها العام باملدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم.
 )4ملاذا ل يتم نشر األخبار واإلعالن عن مشاريع الشركة الواعدة واملتميزة على موقع تداول؟
املشاريع املحورية للشركة معلن عنها على موقع السوق املالية تداول وتعمل الشركة على اإلعالن عن هذه املشاريع وفق متطلبات األنظمة ذات العالقة الصادرة من هيئة
السوق املالية والجهات التشريعية ،كما أن املشاريع الجديدة يتم اإلعالن عنها فور توفر املعلومات التي تقتضيها هذه األنظمة من حيث التكاليف وطرق تمويل التنفيذ
وغيرها من متطلبات اإلعالن.
 )5مصاريف التسويق تشكل  %23من اإليرادات وفقا للقوائم املالية للشركة ،ما تفسير اإلدارة لذلك؟
يتضمن مبلغ مصاريف التسويق تكاليف أخرى ول تصل التكاليف الفعلية لتلك النسبة ،علما بأن الشركة تعمل على تطوير مشاريع ضخمة ويتم التسويق لها بما يتوافق
وحجم هذه املشاريع والعوائد املتوقعة منها ،ومصاريف التسويق في هذا الوقت محدودة جدا ومرتبطة بصرف محدود على هوية الشركة ووصف مشاريعها ومن املستهدف
القيام ببرامج إعالمية وبرامج تسويق ودعاية في املستقبل قبل عمليات التشغيل التجاري ملشاريع الشركة بمشيئة هللا وجني ثمار البرامج اإلعالمية املرتبطة باملشاريع.
 )6ما طبيعة اليرادات من مشروع مستشفى املواساة ضمن مدينة املعرفة وهل تتضمن املشاركة بالربح؟
ل تشارك شركة مدينة املعرفة القتصادية األرباح املحققة من املستشفى والذي هو مملوك من األساس بالكامل لشركة املواساة للخدمات الطبية وهي شركة مساهمة
عامة مدرجة في سوق األسهم السعودي ،ويتثمل دور شركة مدينة املعرفة القتصادية في توفير األرض املقام عليها املستشفى من خالل البيع املباشر وأنها تعمل على
التنسيق بين املستشفى والجهات التنظيمية واإلشرافية وعلى رأسها هيئة املدن واملناطق القتصادية لضمان سالسة العمل باإلجراءات واملتطلبات النظامية .كما تعمل
الشركة لالستفادة من تعظيم الفائدة من األراض ي املجاورة ملستشفى املواساة بتطوير مشروع القرية الطبية التي تمت اإلشارة لها في كلمة مجلس اإلدارة املقدمة للجمعية
باإلضافة ملكونات أخرى تستفيد من القيمة املضافة لفتتاح املستشفى بمشيئة هللا.
 )7هل يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الشركة إن وجدت؟
ل يخفى على املساهمين بأن سعر الفائدة على القروض في ارتفاع مضطرد ويمكن اعتباره حادا في بعض األحيان وبالتالي له تأثيره السلبي على املشاريع املنفذة من خالل
التمويل املقدم من مؤسسات التمويل املحلية وكمواجهة لالرتفاع املتوقع خالل الفترة املقبلة فإن الشركة اتخذت قرارا بعمل ( تحوط ) للزيادة املتوقعة في سعر الفائدة
تتمثل في تثبيت السعر على القروض املتوفرة لدى الشركة تفاديا للتأثير السلبي الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة على قروض الشركة الحالية.

