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 :السياسات واملعايري واإلجراءات احملددة للعضوية يف جملس اإلدارة

أن يتوفر في العضو شروط الخبرة الكافية واألمانة والمهارة الشخصية التي تساىم في تحقيق  - 1

 .مصلحة الشركة

يفضل من يكون قد شغل أو ال يزال يشغل منصباً قيادياً مارس فيو وضع اإلستراتيجيات واتخاذ  - 2

 .القرارات

 .يفضل من تكون لو خبرات متميزة في مجال معين يهم الشركة - 3

 .أن يكون العضو على إلمام كاف بأعمال الشركة - 4

 .أن يلتزم العضو بتخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياتو - 5

 .أن يملك العضو لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف لاير - 6

 انعقادإلدارة الشركة قبل ثالثين يوماً علي األقل من موعد أن يتقدم المرشح للشركة بطلب، كتابًة  - 7

 .، وذلك باليد أو على العنوان البريدي أو بالفاكسالجمعية العامة

تعريفاً بالمرشح من حيث سيرتو الذاتية ومؤىالتو وخبرتو في مجال أعمال يجب أن يتضمن الطلب  - 8

 الشركات المساىمة بيان عدد ىالشركة وبالنسبة للمرشح الذي سبق لو شغل عضوية مجلس إدارة إحد

 مع بيان الشركات أو ،يزال يتولى عضويتها وتاريخ مجلس إدارة الشركات التي تولي والتي ال

 .المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة

يرفق فيجب أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير للمرشح  إذا كان قد سبق - 9

: بالطلب البيانات التالية

 االجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اجتماعاتعدد - أ       

 .االجتماعاتالتي حضرىا العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع 

- 1-  



 التي عقدتها كل لجنة من تلك االجتماعاتاللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد - ب     

 التي حضرىا، ونسبة حضوره إلي االجتماعاتاللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد 

. االجتماعاتمجموع 

 .وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة في ىذا الشأن
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 لعضوية يف جملس اإلدارةلسياسات ومعايري وإجراءات 
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 جدول احملتويات

 رقم الصفحة املــوضــــــــــــــــــــوع  املــــــــــادة

 3 متهيد : األوىلاملادة 

 3 لعضوية يف جملس اإلدارةاسياسات ومعايري  : الثانيةاملادة 

 3 حق املساهم يف الرتشح لعضوية جملس اإلدارة : املادة الثالثة

 4 شروط  الرتشح لعضوية جملس اإلدارة : املادة الرابعة

 4 إجراءات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة : املادة اخلامسة

 5 اإلدارةمسئولية املرشح لعضوية جملس  : املادة السادسة

 5 مهام العضو املستقل : ةبعاملادة السا

 5 املراجعة والنشر والنفاذ : ةمناثاملادة ال
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 :متهيد: املادة األوىل

شركة  -شركة مكة لإلنشاء والتعمري لعضوية يف جملس إدارة لمت إعداد سياسات ومعايري وإجراءات 

 ومعايري سياسات إعداد ] :والعشرون واليت تنص باآلتي من املادة الثانية( 3)لبند لوفقًا مساهمة سعودية، 
  الالئحة هذه يف اإللزامية األحكام مع يتعارض ال مبا – اإلدارة جملس يف للعضوية وحمددة واضحة وإجراءات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة  من، [ هلا العامة اجلمعية إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها ،–

  .السوق املالية

  :سياسات ومعايري العضوية يف جملس اإلدارة: الثانيةاملادة 

أحد عشر عضوًا تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة ال تتجاوز ( 11)يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من  (1

 . الشركة األساس على غري ذلكثالث سنوات وجيوز إعادة انتخابهم ما مل ينص نظام 

 .جيب أن يكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني (2

 .أكثر أيهما اجمللس، أعضاء ثلث عن أو عضوين عن املستقلني ءعضااأل عدد يقل ال أن (3

 مدرجة مساهمة شركات سمخ من أكثر إدارة جملس عضوية اإلدارة جملس عضو يشغل ال أن ُيشرتط (4
 .واحد آن يف السوق يف

 ومستوى املناسبة، والشخصية املهنية، واملهارات العلمية، املؤهالتعضو جملس اإلدارة  يف توافرجيب أن ي (5
 أو االقتصاد أو باإلدارة أو واملستقبلية احلالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية واخلربات التدريب،
 . والتدريب التعلم يف الرغبة عن فضاًل احلوكمة، أو القانون أو احملاسبة

 .أن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته (6

 .أن يلتزم العضو بتخصيص وقٍت كاٍف للقيام مبسئولياته يف الشركة (7

 :حق املساهم يف الرتشح لعضوية جملس اإلدارة :الثالثةاملادة 

جملس اإلدارة وفقًا ألحكام نظام الشركات حيق لكل مساهم يف الشركة ترشيح نفسه أو غريه لعضوية 

 .ولوائحه التنفيذية
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 :الرتشح لعضوية جملس اإلدارةشروط  :الرابعةاملادة 

 واملهارة واملعرفة اخلربة فيهم تتوافر ممن املهنية الكفاية ذوي من اإلدارة جملس عضو يكون أن شرتطيُ
، وعلى جلنة املكافآت والرتشيحات عند واقتدار بكفاءة مهامه ممارسة من نهميّك مبا الالزم، واالستقالل

ترشيح أعضاء جملس اإلدارة مراعاة ما تقرره هيئة السوق املالية من متطلبات، وكذلك ما ورد يف هذه الالئحة 

 :من شروط وأحكام وهي كالتالي

 .أن يكون املرشح لعضوية جملس اإلدارة حسن السرية والسمعة (1
 .أن صدر ضده أحكام قضائية يف إحدى اجلرائم املخلة بالشرف أو األمانةأال يكون املرشح قد سبق  (2
 . ق احلكم عليه باإلفالسأال يكون املرشح قد سب (3
بسبب االحتيال أو الغش أو خمالفة أنظمة  أال يكون املرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية (4

 .الشركات أو غسل األموال
م أهليته لشغل منصب عضو جملس إدارة شركة أو التصرف بعد ضدهاحلكم  أال يكون املرشح قد سبق (5

 .إلدارة أو تيسري إدارة أي شركة
 . موظفًا حكوميًا عدا من يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولةاملرشح أال يكون  (6
قد شغل أو ال يزال يشغل منصبًا قياديًا مارس فيه وضع لعضوية جملس اإلدارة ن يكون املرشح أيفضل  (7

 .ت واختاذ القراراتاالسرتاتيجيا

ة من هذه الالئحة بطلب امسمن املادة اخل( 1)أن يتقدم املرشح خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرة  (8

كتابي موقع منه إلدارة الشركة على أن يشمل طلب الرتشح وصفًا خلربات املرشح ومؤهالته ومهاراته 

  .ووظائفه وعضوياته السابقة واحلالية

 :إجراءات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة :ةامساملادة اخل

 أخرى وسيلة أي ويف للسوق اإللكرتوني واملوقع للشركة اإللكرتوني املوقع يف الرتشح إعالن نشريتم  (1
 باب يظل أن على اإلدارة، جملس لعضوية الرتشح يف الراغبني  األشخاص لدعوة وذلك اهليئة حتددها
 .اإلعالن تاريخ من األقل على شهر مدة مفتوحًا الرتشح

يتم اإلعالن يف املوقع اإللكرتوني للسوق معلومات عن املرشحني لعضوية جملس اإلدارة عند نشر أو توجيه  (2

الدعوة النعقاد اجلمعية العامة، على أن تتضمن تلك املعلومات وصفًا خلربات املرشحني ومؤهالتهم 
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هذه املعلومات يف مركز الشركة الرئيس  ووظائفهم وعضوياتهم السابقة واحلالية، ويتم توفري نسخة من

 . وموقعها اإللكرتوني

يتم استخدام التصويت الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة، حبيث ال جيوز استخدام حق التصويت للسهم  (3

 .أكثر من مرة واحدة

معلوماتهم يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة الذين مت اإلعالن عن  (4

 .من هذه املادة( 2)وفق الفقرة 

وفق اإلجراءات  –فصح املرشح جمللس إدارة الشركة وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصاحل ي (5

 :املقررة من قبل هيئة السوق املالية، وتشمل اآلتي

 يرغب يف وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة اليت (أ 

 .الرتشح لعضوية جملس إدارتها
 .اشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها يف أحد فروع النشاط اليت تزاوله (ب 

 :مسئولية املرشح لعضوية جملس اإلدارة :املادة السادسة

 الشركة إدارة يف والوالء العناية واجيب بذل وعليه املساهمني، مجيعأن ميثل املرشح لعضوية جملس اإلدارة 

 .قيمتها وتعظيم وتنميتها مصاحلها صون شأنه من ما وكل

 :مهام العضو املستقل :ةسابعاملادة ال

 اإلدارة أعضاء وتعيني وأدائها، الشركة، وسياسات ،اإلسرتاتيجية املسائل يف املستقل الرأي إبداء (1
 .التنفيذية

 .املصاحل يف تعارض أي حصول عند وتقدميها ومساهميها الشركة مصاحل مراعاة من التحقق (2
 .هلا التنفيذية اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، اخلاصة احلوكمة قواعد تطوير على اإلشراف (3

 :النشر والنفاذاملراجعة و :ةمناثاملادة ال

بسياسات للمراجعة السنوية وجيب حتديثها عند صدور تعليمات أو لوائح جديدة تتعلق  الالئحةختضع هذه  (1

 الالئحة ، على أن يتم اعتماد تعديلمن اجلهات املختصة لعضوية يف جملس اإلدارةلومعايري وإجراءات 

 ..مبوجب قرار من اجلمعية العامة للشركة
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 .تعترب هذه الالئحة مكملة لالئحة حوكمة الشركة ونظامها األساس (2

 .من اجلمعية العامة اعتمادهاقرار ل وفقًا نافذة الالئحة هذه تكون (3

تنشر هذه الالئحة على موقع الشركة اإللكرتوني لتمكني املساهمني وأصحاب املصاحل من االطالع  (4

 .عليها
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