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املادة األوىل :متهيد:
مت إعداد سياسات ومعايري وإجراءات للعضوية يف جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري  -شركة
مساهمة سعودية ،وفقاً للبند ( )3من املادة الثانية والعشرون واليت تنص باآلتي [ :إعداد سياسات ومعايري
وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة – مبا ال يتعارض مع األحكام اإللزامية يف هذه الالئحة
– ،ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية العامة هلا ] ،من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
السوق املالية.

املادة الثانية :سياسات ومعايري العضوية يف جملس اإلدارة:
 )1يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من ( )11أحد عشر عضواً تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة ال تتجاوز
ثالث سنوات وجيوز إعادة انتخابهم ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك.
 )2جيب أن يكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني.
 )3أن ال يقل عدد األعضاء املستقلني عن عضوين أو عن ثلث أعضاء اجمللس ،أيهما أكثر.
 )4يُشرتط أن ال يشغل عضو جملس اإلدارة عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات مساهمة مدرجة
يف السوق يف آن واحد.
 )5جيب أن يتوافر يف عضو جملس اإلدارة املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية ،والشخصية املناسبة ،ومستوى
التدريب ،واخلربات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة احلالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو
احملاسبة أو القانون أو احلوكمة ،فضالً عن الرغبة يف التعلم والتدريب.
 )6أن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
 )7أن يلتزم العضو بتخصيص وقتٍ كافٍ للقيام مبسئولياته يف الشركة.

املادة الثالثة :حق املساهم يف الرتشح لعضوية جملس اإلدارة:
حيق لكل مساهم يف الشركة ترشيح نفسه أو غريه لعضوية جملس اإلدارة وفقاً ألحكام نظام الشركات
ولوائحه التنفيذية.
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املادة الرابعة :شروط الرتشح لعضوية جملس اإلدارة:
ُيشرتط أن يكون عضو جملس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم اخلربة واملعرفة واملهارة
واالستقالل الالزم ،مبا ميكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار ،وعلى جلنة املكافآت والرتشيحات عند
ترشيح أعضاء جملس اإلدارة مراعاة ما تقرره هيئة السوق املالية من متطلبات ،وكذلك ما ورد يف هذه الالئحة
من شروط وأحكام وهي كالتالي:
 )1أن يكون املرشح لعضوية جملس اإلدارة حسن السرية والسمعة.
 )2أال يكون املرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية يف إحدى اجلرائم املخلة بالشرف أو األمانة.
 )3أال يكون املرشح قد سبق احلكم عليه باإلفالس.
 )4أال يكون املرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية بسبب االحتيال أو الغش أو خمالفة أنظمة
الشركات أو غسل األموال.
 )5أال يكون املرشح قد سبق احلكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو جملس إدارة شركة أو التصرف
إلدارة أو تيسري إدارة أي شركة.
 )6أال يكون املرشح موظفاً حكومياً عدا من يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولة.
 )7يفضل أن يكون املرشح لعضوية جملس اإلدارة قد شغل أو ال يزال يشغل منصباً قيادياً مارس فيه وضع
االسرتاتيجيات واختاذ القرارات.
 )8أن يتقدم املرشح خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من املادة اخلامسة من هذه الالئحة بطلب
كتابي موقع منه إلدارة الشركة على أن يشمل طلب الرتشح وصفاً خلربات املرشح ومؤهالته ومهاراته
ووظائفه وعضوياته السابقة واحلالية.

املادة اخلامسة :إجراءات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة:
 )1يتم نشر إعالن الرتشح يف املوقع اإللكرتوني للشركة واملوقع اإللكرتوني للسوق ويف أي وسيلة أخرى
حتددها اهليئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبني يف الرتشح لعضوية جملس اإلدارة ،على أن يظل باب
الرتشح مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
 )2يتم اإلعالن يف املوقع اإللكرتوني للسوق معلومات عن املرشحني لعضوية جملس اإلدارة عند نشر أو توجيه
الدعوة النعقاد اجلمعية العامة ،على أن تتضمن تلك املعلومات وصفاً خلربات املرشحني ومؤهالتهم
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ووظائفهم وعضوياتهم السابقة واحلالية ،ويتم توفري نسخة من هذه املعلومات يف مركز الشركة الرئيس
وموقعها اإللكرتوني.
 )3يتم استخدام التصويت الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة ،حبيث ال جيوز استخدام حق التصويت للسهم
أكثر من مرة واحدة.
 )4يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة الذين مت اإلعالن عن معلوماتهم
وفق الفقرة ( )2من هذه املادة.
 )5يفصح املرشح جمللس إدارة الشركة وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصاحل – وفق اإلجراءات
املقررة من قبل هيئة السوق املالية ،وتشمل اآلتي:
أ) وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة اليت يرغب يف
الرتشح لعضوية جملس إدارتها.
ب) اشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها يف أحد فروع النشاط اليت تزاوله.

املادة السادسة :مسئولية املرشح لعضوية جملس اإلدارة:
أن ميثل املرشح لعضوية جملس اإلدارة مجيع املساهمني ،وعليه بذل واجيب العناية والوالء يف إدارة الشركة
وكل ما من شأنه صون مصاحلها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

املادة السابعة :مهام العضو املستقل:
 )1إبداء الرأي املستقل يف املسائل اإلسرتاتيجية ،وسياسات الشركة ،وأدائها ،وتعيني أعضاء اإلدارة
التنفيذية.
 )2التحقق من مراعاة مصاحل الشركة ومساهميها وتقدميها عند حصول أي تعارض يف املصاحل.

 )3اإلشراف على تطوير قواعد احلوكمة اخلاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية هلا.
املادة الثامنة :املراجعة والنشر والنفاذ:
 )1ختضع هذه الالئحة للمراجعة السنوية وجيب حتديثها عند صدور تعليمات أو لوائح جديدة تتعلق بسياسات
ومعايري وإجراءات للعضوية يف جملس اإلدارة من اجلهات املختصة ،على أن يتم اعتماد تعديل الالئحة
مبوجب قرار من اجلمعية العامة للشركة..
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 )2تعترب هذه الالئحة مكملة لالئحة حوكمة الشركة ونظامها األساس.
 )3تكون هذه الالئحة نافذة وفقاً لقرار اعتمادها من اجلمعية العامة.
 )4تنشر هذه الالئحة على موقع الشركة اإللكرتوني لتمكني املساهمني وأصحاب املصاحل من االطالع
عليها.
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