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 :متهيد: املادة األوىل

 –شركة مكة لإلنشاء والتعمري لتحديث اإلطار العام حلوكمة الرتشيحات املكافآت ومت إعداد الئحة جلنة 

 :لآلتيوفقًا شركة مساهمة سعودية، 

 من اقرتاح على بناًء – للشركة العامة اجلمعية تصدر ] :املادة الستون واليت تنص باآلتيمن ( ب)البند  (1
 .[ إخل... املكافآت جلنة عمل الئحة – اإلدارة جملس

 اقرتاح على بناًء – للشركة العامة اجلمعية تصدر ] :من املادة الرابعة والستون واليت تنص باآلتي( ب)البند  (2
 عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه تشمل أن على الرتشيحات جلنة عمل الئحة – اإلدارة جملس من

 .[ ومكافآتهم عضويتهم، ومدة أعضائها، اختيار وقواعد ومهامها، اللجنة،

 يف والرتشيحات املكافآت يتنجل دمج للشركة جيوز ] :من املادة اخلمسون واليت تنص باآلتي( 7)البند  (3
 املكافآت جلنة تستويف أن جيب احلالة، هذه ويف .والرتشيحات املكافآت جلنة تسمى واحدة جلنة

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة من  ،[ إخل...  منهما بأي اخلاصة املتطلبات والرتشيحات

 .السوق املالية

 :ضوابط وإجراءات عمل اللجنة :املادة الثانية

 املكافآت جلنة عمل الئحة – اإلدارة جملس من اقرتاح على بناًء – للشركة العامة اجلمعية تصدر (1

 اختيار وقواعد ومهامها، اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه تشمل أن على ،والرتشيحات
 .ومكافآتهم عضويتهم، ومدة أعضائها،

اإلدارة، وال خيل ذلك مبسئولية اجمللس عن تلك األعمال أمام جملس تكون اللجنة مسئولة عن أعماهلا أن  (2

 .وعن الصالحيات أو السلطات اليت فوضها

 .جيب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة املساهمني (3

 .أعضاء باللجنةحيظر على العضو املنتدب أو أي من املديرين التنفيذيني يف الشركة أن يكونوا  (4

ال جيوز لعضو اللجنة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب  (5

 .الشركة إال برتخيص مسبق من اجلمعية العامة العادية جيدد سنويًا

عمال ختضع اللجنة لرقابة جملس اإلدارة من خالل متابعته ألداء عمل اللجنة للتحقق من التزامها باأل (6

 .بشفافية قرارات من تتخذه أو نتائج من إليه تتوصل مبا اإلدارة جملس تبلغ أن اللجنة وعلىاملوكولة إليها، 
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يف حال خمالفته لألحكام الواردة يف  والرتشيحات املكافآتجيوز جمللس اإلدارة عزل أي من أعضاء جلنة  (7

يقبل  الئقهذه الالئحة، وحيق لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة، شريطة أن يكون ذلك يف وقت 

 .به جملس اإلدارة

 :تشكيل اللجنة :املادة الثالثة

 جملس أعضاء غري من (والرتشيحات املكافآت جلنة( تسمى جلنة الشركة إدارة جملس من بقرار تشكَّل (1

 .األقل على مستقل عضو بينهم من يكون أن علىأو من خارج اجمللس  التنفيذيني، اإلدارة
 .ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن مخسة (2
 .ليكمل فرتة سلفهللجنة عضو جديد اإلدارة جملس ضو اللجنة أثناء فرتة عملها يعني إذا شغر منصب ع (3

 .اجمللس منصب رئيس اللجنة وجيوز له أن يكون عضوًا باللجنةال جيوز أن يشغل رئيس  (4

 .جيب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلني (5

 :قواعد اختيار أعضاء اللجنة :املادة الرابعة

جيب أن يتوفر يف عضو اللجنة املؤهالت العلمية واملهارات املهنية واخلربات العملية والشخصية ذات الصلة 

بأنشطة الشركة احلالية واملستقبلية،على أن يلتزم عضو اللجنة مببادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية 

 . ةواالهتمام مبصاحل الشركة واملساهمني وتقدميها على مصلحته الشخصي

  :اختصاصات اللجنة :اخلامسة املادة

 التنفيذية، واإلدارة اجمللس عن املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد (1
 تلك يف يراعى أن على العامة، اجلمعية من العتمادها متهيدًا فيها لينظر اإلدارة جملس إىل ورفعها

 .تنفيذها من التحققوها،نع واإلفصاح باألداء، ترتبط معايري اتباع السياسة
 هذه عن جوهري احنراف أي وبيان بها، املعمول املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بني العالقة توضيح (2

 .السياسة
 .منها املتوخاة األهداف حتقيق يف فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة (3

 بالشركة التنفيذيني وكبار عنه املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مبكافآت اإلدارة جمللس التوصية (4
 . املعتمدة للسياسة وفقًا



  شركة مكة لإلنشاء والتعمري
 شركة مساهمة سعودية    

 
 

________________________________________________________________________ 

  الئحة جلنة املكافآت والرتشيحات(                                 5)                                                                         

 

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس يف للعضوية واضحة ومعايري سياسات اقرتاح (5
 مراعاة مع املعتمدة، واملعايري للسياسات وفقًا ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء برتشيح اإلدارة جمللس التوصية (6

 .باألمانة خملة جبرمية إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم
 .التنفيذية اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة جملس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد (7
 .اإلدارة جملس ألعمال ختصيصه العضو على يتعني الذي الوقت حتديد (8
 ووظائف اإلدارة جملس لعضوية املناسبة اخلربات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة (9

 .التنفيذية اإلدارة
 ميكن اليت التغيريات شأن يف التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس هيكل مراجعة (11

 .إجراؤها
 العضو كان إذا مصاحل تعارض أي وجود وعدم املستقلني، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق (11

 .أخرى شركة إدارة جملس عضوية يشغل
 .التنفيذيني وكبار املستقلني واألعضاء التنفيذيني غري واألعضاء التنفيذيني لألعضاء وظيفي وصف وضع (12
 .التنفيذيني كبار أو اإلدارة جملس أعضاء أحد مركز شغور حال يف اخلاصة اإلجراءات وضع (13

 .الشركة مصلحة مع يتفق مبا ملعاجلتها احللول واقرتاح اإلدارة، جملس يف والقوة الضعف جوانب حتديد (14

 :مدة عضوية اللجنة :املادة السادسة

مدة الدورة  والرتشيحات املكافآتتكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات على أال تتجاوز مدة عضوية جلنة 

 . أخرى، وجيوز إعادة اختيار أعضاء اللجنة ملدد عضوية كةراحلالية ألعضاء جملس إدارة الش

 :مكافآت أعضاء اللجنة :املادة السابعة

وفقًا لسياسة مكافآت أعضاء  الرتشيحاتو املكافآت جلنةحتدد مكافآت وبدالت حضور أعضاء  (1

 .ن اجمللسعجملس اإلدارة واللجان املنبثقة 

إذا كان عضو اللجنة من ضمن أعضاء جملس اإلدارة فال جيوز أن تزيد إمجالي املكافآت السنوية  (2

ملادة العشرون من  ادد يفاملبلغ احمل ،والبدالت اليت حيصل عليها لقاء عضويته يف كاًل من اجمللس واللجنة

 .نظام الشركة األساس
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 :اللجنة أمني سر :املادة الثامنة

 توثيقُتعني اللجنة أمني سر هلا من بني أعضائها أو من غريهم، مع حتديد اختصاصه ومكافأته، ويناط به 
 ونتائج اللجنة قرارات وتوثيق ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن هلا حماضر وإعداداللجنة  اجتماعات

 .وتدوينها يف سجل خاص ومنظم احلاضرين األعضاء مجيع من احملاضر هذه وتوقيع التصويت

 :نصاب اجتماع اللجنة :املادة التاسعة

أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية يشرتط لصحة اجتماع جلنة املكافآت والرتشيحات حضور أغلبية  (1

 .أصوات احلاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع
 ات االتصالتقني استخداماملشاركة يف أي من اجتماعات اللجنة وذلك من خالل  اللجنةجيوز لعضو  (2

احلديثة على أن يكون كافة املشاركني يف االجتماع قادرين على مساع كل منهم اآلخر والتحدث مع 

 .ويعد ذلك مكماًل للنصاب القانوني لالجتماعبعضهم بوضوح تام خالل االجتماع، 

 :اجتماعات اللجنة :املادة العاشرة

 .ذلك إىل احلاجة دعت وكلما ،خالل السنة األقل علىمرتني  الرتشيحاتو املكافآت جلنة جتتمع (1

جيب تبليغ أعضاء اللجنة مبواعيد االجتماعات قبل التاريخ احملدد بوقٍت كاٍف، على أن يتم عرض  (2

 . مسودات احملاضر على أعضاء اللجنة إلبداء مرئياتهم حياهلا قبل توقيعها

 حضور اللجان وأعضاء اللجنة سر أمني عدا التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة جملس يف عضو ألي حيق ال (3
 .مشورته على احلصول أو رأيه إىل االستماع اللجنة طلبت إذا إال اجتماعاتها

 توصيات ومداوالت،وتوثيق نقاشات من دار ما تتضمن هلا حماضر وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق جيب (4
 والتحفظات احلاضرين األعضاء أمساء وبيان ومنظم، خاص سجل يف وحفظها التصويت، ونتائج اللجان

 .احلاضرين األعضاء مجيع من احملاضر هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها اليت
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 :النشر والنفاذاملراجعة و :عشر ةديااملادة احل

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

 .مبوجب قرار من اجلمعية العامة للشركة الالئحة، على أن يتم اعتماد تعديل اللجنة من اجلهات املختصة

 .تعترب هذه الالئحة مكملة لالئحة حوكمة الشركة ونظامها األساس (2

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

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

 .عليها

 

 

 

 

 

 

   


