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 :متهيد: املادة األوىل

نه واإلدارة التنفيذية لشركة مكة لإلنشاء عمت إعداد سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة 

الئحة حوكمة الشركات من املادة احلادية والستون من ( 1) بندللشركة مساهمة سعودية، وفقًا  –والتعمري 

 اإلدارة جملس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد ]:باآلتيواليت تنص الصادرة عن هيئة السوق املالية 
 من العتمادها متهيدًا فيها لينظر اإلدارة جملس إىل ورفعها واإلدارة التنفيذية، اجمللس عن املنبثقة واللجان
 من التحققوها،نع واإلفصاح باألداء، ترتبط معايري اتباع السياسة تلك يف يراعى على أن العامة، اجلمعية
 .[ تنفيذها

  :منح املكافآت والبدالتمعايري : ثانيةاملادة ال

 سياسة يف يراعى أن جيب التنفيذية، ولوائحهما املالية السوق ونظام الشركات نظام بأحكام إخالل دون
 :يلي ما املكافآت

 .وأهدافها الشركة إسرتاتيجية مع انسجامها (1
 على وتنميتها الشركة إجناح على التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء حث بغرض املكافآت تقدَّم أن (2

 .الطويل املدى على باألداء املكافآت من املتغري اجلزء تربط كأن الطويل، املدى
 العلمية، بشاغلها،واملؤهالت املنوطة واملسئوليات واملهام الوظيفة، مستوى على بناًء املكافآت حتدَّد أن (3

 .األداء ومستوى واملهارات، العملية، واخلربات
 .الشركة لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع انسجامها (4
 من ذلك عن ينشأ قد ما تفادي مع املكافآت، حتديد يف األخرى الشركات ممارسات االعتبار يف األخذ (5

 .والتعويضات للمكافآت مربر غري ارتفاع
 .فيها املبالغة عدم مع وحتفيزها، عليها واحملافظة املهنية الكفاءات استقطاب تستهدف أن (6
 .اجلديدة التعيينات عند الرتشيحاتاملكافآت و جلنة مع بالتنسيق تعد نأ (7
 قدمها دقيقة غري معلومات على بناًء تقررت أنها تبني إذا اسرتدادها أو املكافأة صرف إيقاف حاالتتبني  (8

 مكافآت على للحصول الوظيفي الوضع استغالل مليع وذلك التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة جملس يف عضو
 .مستحقة غري
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 :واللجان جملس اإلدارةأعضاء  آتة مكافسياس: ثالثةاملادة ال

املكافأة السنوية  عن عبارة هيو، نهععلى أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة املكافآت تنطبق سياسة 

 .وبدالت حضور اجتماعات اجلمعية العامةعنه حضور اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة وبدالت 

ال يتجاوز على أ ،(مائتا ألف ريال)ريال  222,222 مبلغضو جملس اإلدارة السنوية لعكافأة امل ونتك (1

مخسمائة ألف )ريال  522,222مبلغ  ةمن مكافآت ومزايا مالية أو عينيجمموع ما حيصل عليه العضو 

 .ن من نظام الشركة األساسيسنويًا وذلك وفقًا للمادة العشر( ريال

أو اجتماعات  نهعضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات جملس اإلدارة أو اللجان املنبثقة احلبدل  قيمة (2

االجتماع حضوريًا أو عن طريق سواء كان ( ثالثة آالف ريال)ريال  3,222مبلغ اجلمعية العامة للشركة 

  .، أو كان قرارًا بالتمرير بشأن اجتماعات جملس اإلدارة فقط(حمادثة مجاعية)وسائل االتصال احلديثة 

اجتماعات جملس تقوم الشركة بتأمني تذاكر السفر لألعضاء املقيمني خارج املنطقة اليت يعقد فيها  (3

، على الدرجة األوىل أو درجة رجال األعمال حسب معية العامةاجتماعات اجلأو  نهعاإلدارة واللجان املنبثقة 

يتم تعويض ، نهع اللجان املنبثقة، ويف حالة مت شراء التذكرة من قبل عضو اجمللس أو املتاحةاإلمكانية 

 .لالجتماع الواحد( ثالثة آالف ريال)ريال  3,222العضو مببلغ 

فنادق فئة اخلمس جنوم والتنقالت ملدة ليلتني كحد تقوم الشركة بتوفري اإلقامة واإلعاشة يف غرفة ب (4

أو  نهعاجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة أقصى لألعضاء املقيمني خارج املنطقة اليت يعقد فيها 

، ويف حالة مت تأمني اإلقامة واإلعاشة والتنقالت من قبل العضو فيتم تعويضه اجتماعات اجلمعية العامة

 . لليلة الوحدة وحبد أقصى ليلتني( آلفان ريال)ريال  2,222مببلغ 

وفقًا  نهعألعضاء جملس اإلدارة أو اللجان املنبثقة حضور االجتماعات يتم صرف املكافآت وبدالت  (5

 .العتمادها من قبل اجلمعية العامة للشركة

وذلك بالتنسيق من هذه الالئحة فور انتهاء االجتماع ( 4، 3)بالبند رقم املوضحة يتم صرف قيمة املصروفات  (6

 .أمني سر اجمللس مع 

من قبل صرفها مكافأته  اعتماد تمأخرى، يإضافية هام يف حالة تكليف أحد أعضاء جملس اإلدارة مب (7

 .دارةاإلجملس رئيس قبل 
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  :اإلدارة التنفيذية آتمكافسياسة : ةرابعاملادة ال

 ،لكبار التنفيذيني واملوظفني والتوصية بشأنها السنويةاملكافآت على جلنة املكافآت والرتشيحات مبراجعة 

تنفيذ هذه السياسة ووفقًا ملؤشرات على مدير عام الشركة و، من جملس إدارة الشركة هاداعتمعل أن يتم ا

   :ما يليعلى أن تشمل مكافآت اإلدارة التنفيذية األداء السنوية املعتمدة،  

  .لعقدهاحلصول على راتب شهري نهاية كل شهر هجري وفقًا  (1

 .بدل سكن، بدل مواصالت :بدالت أساسية تشمل (2

 .وفقًا لعقده (يعائل/ فردي) تأمني طيب للموظف (3

  .الوفاة أثناء العمل وأاجلزئي أو الكلي  تأمني إصابات العمل والعجز  (4

 .لعقده مدفوعة األجر وفقًاأجازة سنوية منح املوظف  (5

 .شئون املوظفني بالشركةإدارة وفقًا لسياسة وعقده، ل وفقًا (عائلي/ فردي)تذاكر سفر منح املوظف  (6

 .فقًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية السعوديةمنح املوظف مكافأة نهاية اخلدمة و (7

 :أمني سر اجمللس واللجانسياسة مكافأة : ةامساملادة اخل

عن ( ثالثة آالف ريال)ريال  3,222مبلغ  ،نهعاللجان املنبثقة أمني سر جملس اإلدارة وأمني سر  مكافأة ونكت

 .اللجان وأكل اجتماع من اجتماعات جملس اإلدارة 

 :اإلفصاح عن املكافآت :املادة السادسة

 .ال جيوز ألعضاء اجمللس التصويت على بند مكافآت أعضاء اجمللس يف اجتماع اجلمعية العامة للمساهمني (1
 اإلدارة جملس ألعضاء املمنوحة املكافآت عن اإلدارة جملس تقرير يف وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح (2

 أم منافع أم مبالغ أكانت تضليل،سواء أو إخفاء دون مباشرة، غري أو مباشرة بصورة التنفيذية واإلدارة
 لألسهم املدخلة القيمة فتكون الشركة، يف أسهمًا املزايا كانت وإذا. اوامسه طبيعتها كانت أيًا مزايا،

 .االستحقاق تاريخ عند السوقية القيمة هي
 هذه عن جوهري احنراف أي وبيان بها، املعمول املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بني العالقة توضيح (3

 .السياسة
 :حدة على يلي ممن لكل املدفوعة والتعويضات املكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان (4

 .اإلدارة جملس أعضاء (أ 
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 ضمنهم من يكون أن على الشركة من املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيني كبار من مخسة (ب 
 .املالي واملدير التنفيذي الرئيس

 .اللجان أعضاء (ج 

 :النشر والنفاذاملراجعة و :ةبعسااملادة ال

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

 الالئحة ، على أن يتم اعتماد تعديلمن اجلهات املختصة ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة

 ..مبوجب قرار من اجلمعية العامة للشركة

 .ها األساستعترب هذه الالئحة مكملة لالئحة حوكمة الشركة ونظام (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

   


