
 

 

 

 

 

 لشركة مدينة املعرفة االقتصادية السابعةمعية العامة العادية الج

افق 1443ذو القعدة  23  األربعاءاملنعقدة مساء   م 2022 يونيو  22هـ املو

 مساء   والنصف السادسةالساعة 

 عبر وسائل التقنية الحديثة )عن ُبعد(  

 من مقر الشركة بديوان املعرفة بطريق امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة

 

 املحتويات: 

o  العامة الجمعيةالنعقاد  الدعوة 

o  اجتماع الجمعية العامة العاديةجدول أعمال 

o  التوكيل لحضور الجمعية العامة ص نموذج بخصو 

o  م 31/12/2021العام املالي املنتهي في   تقرير لجنة املراجعة عن 

o   امللحقات  

http://www.madinahkec.com/


 

 

 

 إعالن شركة مدينة املعرفة االقتصادية  

 )االجتماع األول( اجتماع الجمعية العامة العادية  عن دعوة مساهميها لحضور 

 توضيح بند 

يسررم مس إ ارة ش كررمدة مداملة ةة مالة ةاديةرراراة ةة دررمدةس رميش مسررا ال ة دررمدة ة جمةا  الرري  ة ي ا  ة     ة   مقدمة 

  اين ي  22ةةيةالق    ررررررررررررررررررررر 1443  ذو ة ق دش  23  ةأل ب ا ة ذي سررررررررشمل قد   دررررررررش ة   مسررررررررا   ةةا ي ا  ةألولس  ة  امة ة  اراة  

مقم ة دمدة  دايةن ةة مالة  ةمن ب  دس من  من طميق وسائل ة يقمل ة ة اداثة   وة ملةف مسا    ة سارسةا ة سامة  2022

 . اةداملة ةةملي ش

مداملة ومكان ةن قار  

 ة     ة ة  امة

 .مقم ة دمدة  دايةن ةة مالة، طميق ةة ك مبد ة  زيز،  اةداملة ةةملي شمن ةمن ُب دس    من طميق وسائل ة يقمل ة ة اداثة

   https://www.tadawulaty.com.sa ةا ي ا   ة ط   قم 

 ا 2022-6-22 ر ةةيةالق 1443- 11-23 ةأل ب ا  تا يخ ةن قار ة     ة ة  امة

 18:30 ودت ةن قار ة     ة ة  امة 

ةةا  ة ةاادة س  حق  كل مسرررررررا س من ةةسرررررررا  سن ةةق دان ال رررررررر ل مسرررررررا ال ة درررررررمدة  د  كرررررررمدة ممدز اادة  ةألو ة  ا  ة الي   حق

 نهااة   سة ة يدةول ة تل تسبق ة ي ا  ة     ة تس  ل ة الي  ةإل جتروني. وة يةييت  اسيخدةا مملظيمة تدةواتي  

 .ال ة ي ا  ة     ة وبحسب ةألنظ ة وة  يةئح

ة ملةاب ة الزا ان قار  

 ة     ة 

 
 
ين  بع  أس ةةال ملى ةألدل وإذة  س اييالم  اذة حلرررررررررررمم مسرررررررررررا  ين ا ث    اكين ة ي ا  ة     ة ة  امة ة  اراة صرررررررررررا حا

  ة ملةرررررررررررراب ة الزا   قد  ذة ةا ي ا ، سررررررررررررشيس مقد ةا ي ا  ة ثاني ب د سررررررررررررامة من ةن ها  ةةدش ة ادرش ان قار ةا ي ا  

 كان مدر ةألسهس ةة ث ة ال ه.ةألول 
 
 أاا

 
 . ويكين ةا ي ا  ة ثاني صا حا

 ممالق  دول أم ال ة     ة

 ممالق  ة ييد لن يذج 

ةةس  سن ال خدمات تدةواتي ة يةييت من ب د ملى  ملير ة     ة ة يدة   من ة سامة   ة جمةا  س كين  إمكان ةةسا  سن ة يةييت ةا جتروني 

وذ ك مبر مملظيمة      ة،  ةن ها  ودت ة وحتى   ا18/6/2022ةةيةالق   ررررررررررررررررررررر  19/11/1443  ة سررررررر تة  اكرررررررمش مررررررربا  ايا  

 ةتدةواتيس  
 
    ع ةةسرررررا  سن ةةقدمة من دبل كرررررمدة ممدز اادة  ةألو ة  ةةا  ة ةممدز ةإلادة س من طميق    ةةياحة مسانا

  https://www.tadawulaty.com.sa زيا ش ةةيدع ةإل جتروني ة خاص  يدةواتي ملى ة مة ط

حق ة تس  ل ة الي   أ

 وة يةييت 

تنيهل ودرت ةن قرار ة ي را  ة     رة. د را أن أحق رة ة يةرررررررررررررييرت ملى  ملير  أحق رة تسررررررررررررر  رل ة الررررررررررررري  ا ي را  ة     رة  

 ة     ة  لااضمين تنيهل مملد ةن ها    ملة ة فمز من المز ةألميةت.

  4059تحيي ة  س،  014 -  865 1010ة   دس ة هاتف  -  وال حال و ير ةسررريفسرررا  نتمل ة ييةمرررل مع ارة ش مالدات ةةسرررا  سن طميقة ة ييةمل

 س.info@madinahkec.comةإل جتروني ةة براد  س014 - 865 4040الادإ ة 4045أو 
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 ( لشركة مدينة املعرفة االقتصادية  7اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ) جدول أعمال 

افق  هـ1443 القعدةذي   23 األربعاء املنعقدة بتاريخ    م2022 يونيو  22املو

 مساء  بمشيئة للا  والنصف السادسة في تمام الساعة 

  عبر وسائل التقنية الحديثة )عن ُبعد( 

   مقر الشركة بديوان املعرفة بطريق امللك عبدالعزيز باملدينة املنورةمن 

 

 البند م

 ا.2021-12-31ةةمليهل ال ة يةييت ملى ة قيةئس ةةا  ة من ة  اا ةةالل  1

 ا. 2021-12-31ة يةييت ملى تقميم ممة ع حسا ات ة دمدة من ة  اا ةةالل ةةمليهل ال   2

 ا.2021-12-31ة يةييت ملى تقميم مس إ ةإلرة ش    اا ةةالل ةةمليهل ال  3

4 
ت  سن ممة ع حسررررررررا ات ة دررررررررمدة من  سن ةةمورررررررراسن  ملا   ملى تيمرررررررر ة   ملة ةةمة  ةئ وذ ك  فح  وممة  ة وتدد ق ة قيةئس   ملى  ة يةررررررررييت

 .ا، وتحداد أت ا ه2023من ة  اا ةةالل    سوة مبع ةألول ةا 2022وة سمليي من ة  اا ةةالل    س  مبع ة ثاني وة ثا ثةةةا  ة  

 ي ام ة  ا دمدة ةممالقسة يةييت ملى س اسة ةةسؤو  ة ةا  5

 ةممالقس ا دمدة  ة يةييت ملى م ااسر ةةملاالسة   6

 و  ولل ة ييال ق،،، 
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 موذج التوكيل ن

 لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
 

ةاديفا  ب قد ة ي ا  ة     ة  ةسررررررررررا   ها ة جمةا  تن ن يذج ة ييد ل يس  ميا  ح ث سررررررررررشيس    ةاديةرررررررررراراةسدررررررررررس  كررررررررررمدة مداملة ةة مالة  

  ،ة يقمل ة ة اداثةة  امة ة  اراة ةمن ُبرْ ردس مب  وسائل 

تررردةواس     مب  ةةيدذ ة خررراص  اررردمرررةةر جي ون  ةمن ُب ررردس  ترررتمرررل ة درررررررررررررمدرررة من مسرررررررررررررررا   هرررا ة جمةا ةسرررررررررررررياررردةا ة يةرررررررررررررييرررت  وبملرررا   م  ررره  

www.tadawulaty.com.sa ذ ةةسا  سن     
 
  تن ة تي  ل ال خدمة تدةواس  ميا  مسانا

 
 .م  ا
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 تقميم   ملة ةةمة  ة ةقاا ة     ة ة  امة 
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 املحترمين     السادة مساهمي شركة مدينة املعرفة االقتصادية 

 السالم عليكم ورحمة للا وبركاته،

 من   ملة ةةمة  ة ال كرررررمدة مداملة ةة مالة ةاديةررررراراة مة ل ملةم   ا و ر  اةارش ة
 
س من نماا ة درررررمكات ة سررررر يري وة يل نةرررررت 104ة يزةما

ا ان  تنه مم     ملة ةةمة  ة ة ملمم ال ة قيةئس ةةا  ة   دررررررررررررمدة وة يقا يم وةةالحمات ة يل اقدمها ممة ذ ة اسررررررررررررا ات و  دة  ممئ ا ها ح ا ه

دت، ودذ ك امدةر تقميم من  ليها ال كرررررررررررتن مد  دفااة نماا ة مدا ة ة دةخ  ة ال ة درررررررررررمدة، وم ا دامت  ه من لم ال لخم  تدخل ال و 

 من ة ل ملة   ا و ر ال ةةارش ة
 
س من ائحة حيد ة ة دررررمكات ة ةررررار ش من    ة ة سرررري  ةةا  ة وة يل نةررررت 91نطا  ةخيةررررا ررررهام، وة يزةما

تقميم   ملة ةةمة  ة م   تفا ررررررررررر ل لرةاها  اخيةرررررررررررا رررررررررررا ها ومهامها ةةملةررررررررررريص م  ها ال نماا ة درررررررررررمكات و يةئحه    تنه ماسب لن يدررررررررررري ل

 ة يملف ذاة، م   لن ايل ن تي  ا ها و ليها ال مد  دفااة نماا ة مدا ة ة دةخ  ة وةةا  ة و رة ش ة خاطمم.
 

 11ا مدر ة2021مقدت ة ل ملة خالل ة  اا 
 
   ا ا ل: -م   سب ل ةةثال ا ة اةم-ها دامت خال  س ة ي اما

تق  س نمرراا ة مدررا ررة ة رردةخ  ررة من خالل مررا و ر ال تقميم ةةمة  ررة ة رردةخ  ررة وةاطال  م   نيررائس لم ررا هررا   يحقق من سرررررررررررررالمررة نمرراا .  1

 ةةمة  ة ة دةخ  ة.ة مدا ة ة دةخ ل وة يتدد من ة يزةا ارة ش ة دمدة  تملف ذ ةر مة ةت وة يي  ات ة ية رش ال تقميم 

ممة  ة تحداثات ب ض ة سرررررررررررر اسررررررررررررات وةر مة ةت ةةا  ة ال ة دررررررررررررمدة   يتدد من مسرررررررررررريي  ال ا  ة ا مة ةت ة مدا ة ة دةخ  ة ال ت ك . 2

 ة س اسات.

جل وة يي رررر ة ال ممة  ة ة قيةئس ةةا  ة ةألو  ة ةةي زش  إذ ة سررررمليية وة قيةئس ةةا  ة ة سررررمليية ومملاددرررر ها مذ ممة ذ ة اسررررا ات ة خا  . 3

 كتنها    إ ةررة ش.

ر ةسرررررررررررة ة سررررررررررر اسرررررررررررات ة ااسرررررررررررب ة ةةيب ة ال ة درررررررررررمدة وة يتدد من تحدارها   ا اييةالق مذ ةة ااس  ة دو  ة ةة ي دش ال ةة  جة ة  مب ة . 4

 ة س يراة.

ا والق م ااس  2021ريسرررررررر ب    31ال    ة يي رررررررر ة    إ ةررة ش  ي كرررررررر ح ممة ذ ة اسررررررررا ات ة خا جل   دررررررررمدة   سررررررررملة ةةا  ة ة يل ت يجل. 5

 ة يحقق من ةسيقال  ة ةةمة ذ، ومدا و ير لاة د ير م   م ا سة مهامه. ك  ت ة يح  الت ة فمل ة وةةا  ة،
 

نه ا اي د دةررررري   ي مي ال لنم ة ة مدا ة ة دةخ  ة وسرررررالم ها، وذ ك من إوبملا   م   نيائس ة فح  ةةسررررري م وة يحقق ة سرررررمليي،  ملاملا ال

خالل م   ررات ةةمة  ررة ة يل  هرردك   يررتدررد من الررام  ررة لنم ررة ة مدررا ررة ة رردةخ  ررة، وممة  ررة ة سررررررررررررر رراسرررررررررررررررات وةر مة ةت ةةررا  ررة وةررة يررة،  

و  مة ةت امردةر ة يقرا يم ةةرا  رة ومام را هرا  لررررررررررررر ران ح راارة ل ررررررررررررريل ة درررررررررررررمدرة، مذ ة ارا رة   يحردارث ةةسررررررررررررري م  ب ض لنم رة ة درررررررررررررمدرة 

يغ س ةت ال ةألنم ة وة تدرررررما ات ة يل تةرررررد  من ة  هات ةةدرررررممة ة خيةرررررة.  وسدرررررمك   ملة ةةمة  ة م   وسررررر اسرررررا ها   ا اي ا ررررر ى مذ ة 

ة  هير ة يل تبذ ها ة درمدة  ةري ش رو ية وممليم ة  يطييم ةألنم ة وة سر اسرات، من ل ل تق  س دفا ش والام  ة ةألندرطة ة مدا  ة و رة ش  

 ش ةةمة  رة ة ردةخ  رة، د را ي  رل مذ ة درررررررررررررمدرة مردر من ةاسرررررررررررررتدرررررررررررررا يسن ةمة  رة وتحردارث ة خراطم،  يي  ره من مس إ ةررة ش و هير ارة

  .ةألنم ة  ةي ش مسي مش

 و  ةةيالق،،،

 لجنة املراجعة بشركة مدينة املعرفة االقتصادية

 د. جاسم بن شاهين الرميحي )رئيس اللجنة( 
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 س 4ة بملد  دس ة

ة يةييت م   س  سن ممة ذ حسا ات ة دمدة من  سن ةةمواسن  ملا   م   تي  ة   ملة 

ةةمة  ةئ وذ ك  فح  وممة  ة وتدد ق ة قيةئس ةةا  ة ة  مإذ ة ثان  وة ثا ثس وة سمليي من  

 ا، وتحداد لس ا ه.2023ا ةوة مإذ ةألولس من ة  اا ةةالل 2022ة  اا ةةالل 
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 ه28/10/1443ة يا يخ: 

 ا29/05/2202ةةيةالق: 

 

 تي  ة من   ملة ةةمة  ة بدمدة مداملة ةة مالة ةاديةاراة  

  ل    ة ة  امة  سا ال ة دمدة  اةيص س  سن ممة ذ حسا ات ة دمدة  

 2023من ة  اا ةةالل  سة مإذ ةألول ةو  2022   اا  وة سملييةسة ثا ث  و   مإذ ة ثان   ة
  

 

طال  م   ضررية ط لم ا ها و ررالح ا ها ةة ي دش من دبل  ان   ملة ةةمة  ة بدررمدة مداملة ةة مالة ةاديةرراراة، وإ د ةا 

 فح  وممة  ررة وترردد ق  ة     ررة ة  ررامررة    سررررررررررررررا  سن، دررامررت  رردميش مرردر من مكرراتررب ةةمة  ررة  يقررداس مموضرررررررررررررهررا  

 ،ا2023من ماا   سة مإذ ةألول ةو  ا2022   اا   س  مإذ ة ثان  وة ثا ث وة سملييةة  دمدة  ة قيةئس ةةا  ة  

 

الررإن   ملررة  ولملررررررررررررررا  ة فم  ةةقي حررة   ق رراا   هرراا ةةمة  ررة  ةةسررررررررررررري  ررة وتق  س ةةكرراتررب ةةيقرردمررة  وب مة  ررة ة  مو   

ديةئس ة درررررررررررمدة ةةا  ة    وتدد قممة  ة  فح  و ةةمة  ة تيصررررررررررر ل  اخي ا  لحد ةةكاتب ةةذكي ش  ا قائ ة لرنام   ق اا  

 ، وةةكاتب هل:ا2023من ماا    سة مإذ ةألول ةو  ا2022  اا   وة سملييةس    مإذ ة ثان  وة ثا ثة
 

 املكتب  م  

 Price Waterhouse Coopers        مةيإ وتم اوم كيبمز  -1

 Ernst & Young                     اامنست ويينغ -2

 KPMG                         ك  إ  اا جل -3
 

 

 د. جاسم بن شاهين الرميحي

 لجنة املراجعةرئيس 
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 س 5ة بملد  دس ة

 ة يةييت م   س اسة ةةسؤو  ة ةا ي ام ة  ا دمدة 
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 ياسة املسؤولية االجتماعيةس
 ركة مدينة املعرفة االقتصاديةبش

  م2022 يونيو



 

 

2 

 

 

 

 تمهيد:   -املادة األولى 

 من
ً
التي تأسست من أجلها، وإدراكا  من الشركة بدورها في تحقيق التنمية املستدامة والتوازن االقتصادي بوصفها من أهم األهداف 

ً
 إيمانا

وعمالئها، والعاملين فيها    مجلس اإلدارة ألهمية املسؤولية االجتماعية بصفة عامة ودور الشركة املتوقع والتطلعات املأمولة من قبل مساهميها،

بما   املبادرات والخدمات   من 
ً
واملجتمع والبيئة املحيطة لخدمتهم والعمل على تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم بصفة خاصة، تقدم الشركة عددا

 يحقق التوازن بين أهدافها واألهداف التي يسعى املجتمع لتحقيقها.  
 

 األهداف:  –املادة الثانية 

ؤولية االجتماعية ونشر مفهوم العمل التطوعي وبناء عالقة متبادلة مع املجتمع املحلي بما في ذلك الجمعيات املحلية والخيرية  تعزيز مفهوم املس

كفل  وأية تنظيمات في الساحة االجتماعية والثقافية والتعليمية. وإطالق مبادرات وبرامج فعالة في مجال املسؤولية االجتماعية واالستدامة ت

ن بين أهداف الشركة واألهداف التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها بما يرسخ الصورة الذهنية وبلورة نموذج يحتذى به بانتهاج سلوك  إقامة تواز 

 مسؤول تجاه املجتمع والعمالء وأصحاب املصالح مع مراعاة عنصر االستمرارية واالستدامة للبرامج واألنشطة املنفذة قدر اإلمكان. 
 

 ت املسؤولية االجتماعية: مجاال -املادة الثالثة 

 تتبلور أنشطة الشركة في مجال املسؤولية االجتماعية ضمن ثالثة مجاالت رئيسية وهي:  

 الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية في اململكة  - أ

 تدريب وتطوير الكفاءات وتوطين الوظائف  - ب

 تعزيز سالمة وحماية البيئة.    - ج
 

 االجتماعية واألعمال الخيرية: تقديم الخدمات   -املادة الرابعة 

تعمل الشركة على تقديم الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية من خالل تقديم الدعم العيني واملادي لعدد من الجمعيات واملنظمات   (1

 الخيرية والنشاطات االجتماعية املرخص لها من قبل الحكومة. 

 .عيةاملشاركة في البحوث والدراسات املختلفة ذات التأثير على املجتمع وتنفيذ حمالت التو  (2

ة  تيسير مشاركة ودعم موظفي الشركة للمساهمة في األعمال التطوعية وفي األنشطة والبرامج واملناسبات التي تدعمها وتتبناها الشركة إلفاد (3

 املجتمع من مهاراتهم وخبراتهم وتعزيز مفهوم العمل واألنشطة التطوعية واملجتمعية لديهم. 

 املبادرات الخيرية التطوعية وتقديم برامج توعوية عامة.  مساهمة الشركة املباشرة وغير املباشرة في   (4

 أمارة  (5
ً
 تيسير مشاركة الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بالشركة في اللجان واملؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الجهات األخرى وخصوصا

 املدينة املنورة التي تنظمها. 
 

 الكفاءات وتوطين الوظائف: تدريب وتطوير  -املادة الخامسة 

 زيادة الفرص املتاحة للسعوديين بشكل عام وعلى مختلف الوظائف الفنية واإلدارية.  (1

 عن أي تمييز، وصون حقوق عاملي الشركة.  (2
ً
 توفير بيئة عمل مناسبة من خالل إجراءات توظيف عادلة تستند إلى الكفاءة املهنية بعيدا

وديين واالستثمار في تطويرهم ليتمكنوا من أداء مهامهم الحالية واملستقبلية من خالل التعاون مع توفير التدريب العملي للموظفين السع (3

 معاهد التدريب.  

 توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع عامليها.   (4

 مشاركة خبرات الشركة والعاملين فيها مع طالب الجامعات والجهات املهتمة بهذا املجال  (5

 ( وطالب التدريب الصيفي   Co-Opبرامج إعداد وتهيئة الخريجين )تدريب طالب الجامعات في   (6
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 تعزيز سالمة وحماية البيئة:  -املادة السادسة 

بذل الجهود لضمان إدارة موارد الشركة بكفاءة وفاعلية، وتشجيع ممارسات إعادة التدوير واالستخدام وتقليل النفايات ضمن مشاريع   (1

 لجة في الري والزراعة واألنشطة البيئية املختلفة. الشركة واالستفادة من املياه املعا 

 املساهمة في جهود حماية البيئة من التلوث واألضرار البيئية املتنوعة للحفاظ على البيئة لألجيال املقبلة.  (2

اإل (3 على صحة  تكون ضارة  أن  يمكن  التي  امللوثات  من  للحد  والسعي  البيئة  تجاه  والتدابير  اإلجراءات  مراعاة  على  والبيئة الحرص  نسان 

 واالستخدام الرشيد ملصادر الطاقة واملياه وتبني األساليب الصديقة للبيئة. 

حيث يعمل البرنامج على تحسين جودة الحياة في اململكة من خالل   2030املساهمة في برنامج جودة الحياة بوصفه أحد برامج رؤية اململكة   (4

بال االرتقاء  طريق  عن  التحتية  البنية  تحسين  والفرص  محور  والبيئة،  الحضري  والتصميم  واإلسكان  والنقل،  التحتية  والبنية  خدمات 

األنشطة   في  األفراد  مشاركة  وتهيئة  تفعيل  طريق  عن  الحياة  أنماط  تطوير  ومحور  االجتماعية  والبيئة  واألمن  والتعليمية،  االقتصادية 

 الترفيهية والرياضية والثقافية. 

سنة املدن التي انتهجتها اململكة لتهيئة البيئة العمرانية الحضرية املناسبة وإيجاد مدن مستدامة صديقة املساهمة في دعم وتعزيز مبادرة أن  (5

 ذا ألفة لكل فئات املجتمع بما توفره من أمكنة للمش ي وساحات لتفاعل السكان واحتضان أنشطتهم االجتماعي
ً
 اجتماعيا

ً
 ة. للبيئة توفر ُبعدا

 

 السياسات: –املادة السابعة 

 تتبنى الشركة السياسات التالية: 

 وضع البرامج وتحديد الوسائل الالزمة لطرح مباد ارت الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:  (1

 وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه.   - أ

 اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.  - ب

 اعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.  اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتم - ج

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة.    -د

يحدد مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية املخصصات املقترحة ألوجه الصرف على أنشطة الشركة الخاصة باملسؤولية االجتماعية وتطوير  (2

 واالقتصادية للمجتمع بوجه عام وللعاملين في الشركة بوجه خاص.   األوضاع االجتماعية 

 عن توجيه خطط وبرامج العمل لالمتثال لهذه السياسة، كما وتعتبر مشاركة العاملين في الشركة في تنفيذ  (3
ً
يعتبر الرئيس التنفيذي مسؤوال

 في نجاحها.  
ً
 رئيسيا

ً
 الخطط والبرامج عامال

 

 ر وتنفيذ ومراجعة السياسة: اعتماد ونش  -املادة الثامنة 

    -بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة    -تعتمد الجمعية العامة العادية   (1
ً
هذه السياسة، ويبلغ بها جميع العاملين في الشركة، وينشر ملخصا

بمراجعتها وتعديلها من لها على موقع الشركة اإللكتروني وتكون نافذة من تاريخ نشرها باملوقع كما تفوض الجمعية العامة مجلس اإلدارة  

ِّرت من أجلها.  
و 
ُ
 حين آلخر بما يخدم األغراض التي ط

 ملا تقتضيه الحاجة.   (2
ً
 تقوم اإلدارة التنفيذية بتنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة إلى أخرى واقتراح تعديلها وفقا

 



 

 

 

 

 س 6ة بملد  دس ة

 م ااس  ةةملاالسة ة يةييت م    
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 تمهيد:   -املادة األولى 

 ملقتض ى النظام بأن تصدر الجمعية العامة للشركة  تم اقتراح إصدار هذه الوثيقة  
ً
معايير ملنافسة عضو مجلس    - بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة-وفقا

ن يقوم رئيس مجلس  اإلدارة املحتملة ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وتنشر املعايير في املوقع اإللكتروني للشركة، وعلى أ

و  بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال املنافسة التي يزاولها عضو املجلس، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عض  اإلدارة

 املجلس ألعمال الشركة على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.
 

 تعريفات:  -املادة الثانية 

 قتصادية ( الشركة، هي شركة مدينة املعرفة اال1

 ( الجمعية العامة، هي الجمعية العامة ملساهمي شركة مدينة املعرفة االقتصادية2

 ( مجلس اإلدارة، هو مجلس إدارة شركة مدينة املعرفة االقتصادية 3

 للتعريفات ذات العالقة باأل 4 
ً
نظمة واللوائح ولسياسات  ( عضو مجلس اإلدارة، هو عضو مجلس اإلدارة التنفيذي، أو غير التنفيذي، أو املستقل وفقا

 الشركة.

 . ( نشاط الشركة، تطوير مدينة املعرفة االقتصادية بما تشتمل عليه من عناصر ومكونات5 

 ( حدود الشركة، الحدود الجغرافية ملشروع مدينة املعرفة االقتصادية باملدينة املنورة. 6

وما يرتبط بالعمل املنافس من لوائح صادرة عن هيئة السوق املالية ووزارة التجارة    ( الئحة الحوكمة، الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية 7

 والشركة.

 ( سياسة تعارض املصالح، سياسة التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة لشركة مدينة املعرفة االقتصادية.8

ملنافسة الشركة9  على شركة مدينة    ( املنافسة، سعي أي شخص طبيعي أو اعتباري 
ً
تجاريا للتغلب  في أي من نشاطاتها وذلك عندما يسعى الشخص 

املعرفة االقتصادية بتقديم أفضل أداء لكسب النجاح من خالل تحقيق قدرة تنافسية أعلى إلشباع حاجة عمالء الشركة بطرق مميزة سواء من 

املنافسة   املزايا.  وتحدث هذه  من  أو غيرها  الجودة  أو  السعر  املعرفة  حيث  تملكها مدينة  التي  للعالمات  مماثلة  تجارية  امتالك عالمات  من خالل 

مالء  االقتصادية أو تقديم منتجات مماثلة ملنتجاتها داخل حدود الشركة والنطاق الجغرافي املحدد ضمن هذه الوثيقة، ولكن بمواصفات وأسعار وع

 مختلفين.  

 

 نطاق املنافسة: -ادة الثالثة امل 

 مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي: ويدخل في 

 من نوع نشاط  ( 1
ً
تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطا

 .الشركة أو مجموعتها

 كان شكلها،  قبول عضو (  2
ً
ية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا

 .فيما عدا تابعي الشركة

 . حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها( 3

املعرفة    تقليصوبهدف   مدينة  للشركة ضمن  اململوكة  واملكونات  العناصر  تطوير  في  أعاله  وفروعه  الشركة  نشاط  تم حصر  الواسع  املنافسة  نطاق 

 ملخططها العام املعتمد من الجهات الرسمية وما يطرأ عليه من تعديالت بمشاريعها وعالماتها التجارية داخل األرض امل
ً
كة لها بمدينة  ملو االقتصادية وفقا

القتصادية  املعرفة االقتصادية. وعليه يقتصر نطاق املنافسة لعضو مجلس اإلدارة على ممارسته ملا ورد أعاله طاملا كان داخل حدود مدينة املعرفة ا

 ه املباشر أي جهات خارجية أخرى.للعناصر واملنتجات التي تملكها مدينة املعرفة االقتصادية بالكامل داخل هذه الحدود وال يدخل فيها ما تقوم بتطوير 
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 اإلجراءات:  –املادة الرابعة 

 للتعريف والنطاق أعاله.1
ً
 رئيس مجلس اإلدارة بأي أعمال منافسة له وفقا

ً
 ( يبلغ عضو مجلس اإلدارة خطيا

 بأعمال منافسة. بأي أعمال منافسة له أو ألي عضو مجلس إدارة قام بإبالغه   –مجلس اإلدارة  –( يبلغ رئيس املجلس 2

ألخرى، ( يتضمن اإلبالغ وصف العمل املنافس واملدة املتوقعة الستمراره وأي معلومات أخرى ال تعتبر سرية أو تؤثر على عمل العضو لدى الجهات ا3

 ويثبت هذا اإلبالغ في محضر أقرب اجتماع ملجلس اإلدارة.

اتخاذ القرار بإبالغ الجمعية من عدمه إذا ارتأى املجلس عدم وقوع حاالت منافسة أو عدم تأثيرها  ( يتداول املجلس حول ما ورد بإبالغ العضو، ومن ثم  4

 على أداء عضو مجلس اإلدارة.

 للمجلس بأعمال منافسة له، وفي حال رفض العضو تقديم اإل 5
ً
 باإلجماع بالطلب من أحد أعضائه أن يقدم إخطارا

ً
خطار  ( يجوز ملجلس أن يتخذ قرارا

 يجوز لل
ً
 مقدما

ً
 للجمعية بالترخيص باألعمال املنافسة للعضو ويتم التعامل معه من قبل الجمعية كما لو كان إبالغا

ً
 مجلس أن يرفع للجمعية طلبا

 من العضو نفسه. 

 ر في هذا الشأن. ( يتوجب عدم اشتراك عضو مجلس اإلدارة صاحب العمل املنافس في التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة الذي يصد6

 ( يتم التحقق بشكل سنوي مما تم اإلبالغ عنه من أعمال منافسة بهدف تجديده لسنة أخرى في حال استمرار العمل املنافس. 7

 بممارسة ذلك العمل املنافس. -صاحب العمل املنافس-( الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يسمح لعضو مجلس اإلدارة8 

لعامة منح الترخيص بموجب نظام الشركات واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية )املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات  ( إذا رفضت الجمعية ا 9

تقديم  -صاحب العمل املنافس-واملادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية(، فعلى عضو مجلس اإلدارة

 من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة  90ل مهلة محددة من قبل الجمعية العامة أو بما ال يتجاوز )استقالته خال 
ً
ما لم تحدد الجمعية  -( يوما

 
ً
 آخرا

ً
 لنظام الشركات  -العامة موعدا

ً
، وإال عّدت عضويته في مجلس اإلدارة منتهية، ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقا

العضو  ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء املدة املحددة من قبل الجمعية العامة، على أن يخطر هذا العضو مجلس اإلدارة باإلجراءات التي قام بها  

 لتوفيق أوضاعه وأخذ تأكيد املجلس بالعلم واملوافقة على اإلجراءات التي تمت. 

 للتعريف الوارد ضمن هذه السياسة، وفي   ( ال يجوز للرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية10
ً
املشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وفقا

 .حال مخالفة أي منهم يتم اتخاذ اإلجراء املناسب من قبل مجلس اإلدارة
 

 أحكام عامة:   –املادة الخامسة 

 إليها ما ورد من مهام  ( مراعاة مصالح الشركة وتقديمها على املصالح الشخصية املباشرة وغير املباشرة ت 1
ً
عتبر من واجبات عضو مجلس اإلدارة مضافا

 ملا ورد باللوائح الصادرة عن الجهات املختصة والشركة. 
ً
 وواجبات ألعضاء مجلس إدارة الشركة وفقا

 سياسة تعارض املصالح التي يجب الت2
ً
زام أعضاء مجلس اإلدارة بها في  ( ال يخل ما ورد بهذه املعايير بأي معايير أو سياسات أخرى بالشركة وخصوصا

 حال نشوء عمل فعلي أو محتمل ويوجد فيه تعارض ملصلحة عضو مجلس اإلدارة.

ن تنطبق  ( يعتبر ما أفصح عنه العضو املترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من أعمال ونشاطات منافسة له أو للجهات االعتبارية التي يمثلها بشرط أ3

 من العضو، ويتم مناقشتها في حال تم انتخاب املترشح لعضوية مجلس اإلدارة ويتم  عليها الشروط والتعريفات  
ً
الواردة في وثيقة املعايير هذه، إفصاحا

عرضها على مجلس اإلدارة املنتخب التخاذ يلزم بخصوصها على ضوء هذه الوثيقة وعلى أن يستمر العضو في مهامه إلى حين عرض طلب الترخيص  

 ة عند انعقادها.له من الجمعية العام

ركة  ( يحق لعضو مجلس اإلدارة املستقيل أو املنتهية عضويته ألي سبب كان ممارسة أي عمل منافس بمجرد انتهاء عالقة عضويته بمجلس إدارة الش4

 لألنظمة املختصة.  
ً
 ما لم يطلب منه مجلس اإلدارة مدة معينة تقيده من عمل املنافسة ويجوز له االعتراض عليها وفقا

وله صالحية الجمعية العامة فيما يخص املنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة وتفّوض    بالسياسةمجلس اإلدارة هو الجهة املخولة باتخاذ القرارات املرتبطة    (5

 عامة للمصادقة.عرضها على اجتماع الجمعية ال والعمل بها إلى حين    الجمعية العامة، مجلس اإلدارة بمراجعة هذه املعايير وإدخال أي تعديالت عليها
 

 النفاذ:  –املادة السادسة 

بتنفيذها ونشرها وإجراء أي تعديالت عليها إلى حين اعتمادها من أقرب    تسري هذه املعايير بعد اعتمادها من الجمعية العامة، ويخّول مجلس اإلدارة 
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