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    شركة األندلس العقاريةعن 

م من قبل نخبة من  2006شركة مساهمة سعودية رائدة في مجال اإلستثمار والتطوير العقاري، تأسست شركة األندلس العقارية عام 

شاريع  رجال األعمال وبيوت اإلستثمار املرموقة في اململكة، عرفت بآدائها املتميز وقوة مشاريعها. وقد كان لها السبق في تقديم العديد من امل

 التي تخدم غالبية الشرائح من الناس وتلبي اإلحتياجات الفعلية لهم في مختلف مناطق املمكلة مما أكسبها موقعها الريادي في حقل صناعة

 التطوير العقاري وخاصة التجاري.

    الرؤية 

 فـي قطـاع العقـارات املـدرة للدخـل املرتبطـة بقطـاع التجزئـة،  األكثرأن نكـون املسـتثمر واملطـور املفضـل و 
ً
مــن مشــاريع   مكمالتهاو تأثيـرا

 .ةسـتخدامات فـي اململكـه العربيـة السـعودياإل الضيافــة، واملشــاريع متعــددة 

   الرسالة  

التركيـز علـى تطويـر مشـاريع التجزئـة التجاريـة املـدرة للدخـل    خاللتنميــة مكانــة الشــركة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملحافظـة عليهـا مـن  

سـتثمار فـي الفـرص الواعـدة وذلـك بالعمـل مــع  اإل العاليـة، و سـتخدامات ذات الجـوده اإل مـن مشـاريع الضيافـة واملشـاريع متعـددة  ومكمالتها

 .هــدافاأل ســتراتيجين الذيــن يشــاطروننا ذات اإل شــركائنا 

 القيم

 :لتحقيق أهدافهـا وهي كالتالي خاللهاتتميـز الشـركة بقيـم مؤسسـية تسـعى مـن 

 .املشاركةو الثقة ، اإلصرار ، الشغف ، الطموح

 

    في مجال الحوكمةاألندلس العقارية رسالة شركة 

، واإلفصاح ستويات السلوك األخالقي واملنهي وتطبيق أعلى م، اإلداريةإلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة األندلس العقارية تهدف شركة 

واللوائح التي تنظم لألنظمة وذلك في ظل التطبيق الكامل  ،بما يضمن اإللتزام بمبادىء الحوكمةعمال الشركة بدقة وشفافية أعن نتائج 

وتحدد أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة ، حقوق املساهمين حماية  وتضمن  ،الداخلية أدواتها الرقابية من دور  تعزز و ، الشركة أعمال

فة عملياتها لتزام الشركة بالجودة في كاإهذا النظام مع  يتماش ى و وتراعي اإلجراءات النظامية التي تعالج حاالت تعارض املصالح املحتملة، 

 .وأنشطتها ومنتجاتها

 

 تمهيداملادة األولى: 

حوكمة الشركات التي تكفل تبين هذه الالئحة القواعد واملعايير املنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات  (1
 املساهمين وأصحاب املصالح.    حماية حقوق 

عّد هذه الالئحة إلزامية لشركة (2
ُ
 .من تاريخ إعتمادها من مجلس اإلدارة  األندلس العقارية ت

 لوائح وتعليمات الجهات الرقابية األخرى ذات الصلة. ى الشركةاإلخالل بأحكام هذه الالئحة، تسري علمع عدم  (3

 لة لتعزيز قيمة طويلة األجل للمساهمين .و افعالة للشركة في مح دارةمبادئ توجيهية إل هذه الالئحة قدم ت (4
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 التالية : األنظمة أساسعلى  شركة األندلس العقارية حوكمةوإعداد الئحة تم وضع 

املرسوم امللكي والتعديالت التي طرأت عليه بموجب  ه1437- 01- 28 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات ظامن (1
عن مجلس هيئة السوق املالية  الصادرةحوكمة الشركات  الئحةم 11/04/2018 املوافق هـ 1439/ 7/ 25 تاريخ(  79/  م)  رقم

- 3)    رقم  الهيئة  مجلس  قراربموجب    املعدلةو م  2017-02-13ه املوافق  1438- 05- 16( وتاريخ  2017- 16-8رقم )   بموجب القرار
 م . 05/2019/ 20 املوافق هـ 1440/ 15/09 وتاريخ( 2019- 57

  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط (2
ً
  مجلس  عن ةوالصادر املدرجة  املساهمة بالشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا

)  رقم الهيئة مجلس قراربموجب  املعدلةم ، و  2016/ 10/ 17( وتاريخ 2016- 127-8بموجب القرار  رقم )    املالية السوق  هيئة
 م . 05/2019/ 20 املوافق  هـ 15/09/1440 وتاريخ( 3-57-2019

، املوافق   م     1440/ 23/08بتاريخ  على قرار الجمعية العامة غير العادية    بناءااملعتمد    لشركة األندلس العقارية   األساس    النظام (3
 .م  2019/ 04/  28

 

  لشركة األندلس العقارية  الحوكمةالئحة الهدف من املادة الثانية: 

 : مايليوتهدف بصفة خاصة إلى ، األندلس العقارية لحوكمة شركة فعال نظامي إطار تهدف هذه الالئحة إلى وضع 

 وضع الضوابط التي تكفل ُحسن إدارة الشركة  وتعزيز أداءها وتعظيم قيمتها السوقية. (1

 حماية حقوق املساهمين وتيسير ممارستهم لحقوقهم وتأكيد ضمان املعاملة العادلة للجميع وتفعيل دورهم في الشركة. (2

ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأصحاب املصالح ملا يحقق   املساهمين تعزيز الترابط والتكامل والتوازن في العالقة بين  (3

 مصالحهم، بطريقة وأسلوب وممارسة مهنية وشفافة.

اي أطراف سواء  التأكد الدائم من أن املهام والواجبات والسلطات والصالحيات يتم ممارستها في الشركة دون أي تأثيرات من (4

 كانت داخلية أو خارجية.

 .فيذية ومسؤولياتهماناإلدارة واإلدارة الت سختصاصات مجلإ  تحديد (5

 تخاذ القرار في الشركة.إوتطوير كفاءتها لتعزيز آليات  املنبثقة عنهاإلدارة واللجان  ستفعيل دور مجلتوضيح و  (6

 .ها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيهااملالية وتعامالت زاهة والعدالة في السوق نالشفافية والمبدأ تحقيق  (7

 توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح. (8

 تعزيز آليات الرقابة واملساءلة للعاملين في الشركة. (9

 وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم. (10

  .املنهي و  تحقيق أعلى معايير السلوك األخالقي (11

 الحفاظ على اإللتزام الكامل بالقواعد والقوانين واللوائح التي تحكم أعمال الشركة.  (12

 رفع كفاءة اإلشراف على الشركة وتوفير األدوات الالزمة لذلك.  (13

 املادة الثالثة: التعريفات 

 .األندلس العقاريةيقصد بها شركة : الشركة •

 . الئحة حوكمة شركة األندلس العقارية الالئحة:  •

 . لشركة األندلس العقارية النظام األساس : النظام األساس •

 هيئة السوق املالية. الهيئة:  •

ه والتعديالت التي طرأت عليه بموجب 1437 ه1437-01-28 وتاريخ 3/م رقم  امللكي باملرسوم الصادر  الشركات  نظام :نظام الشركات (4
 م  04/2018/ 11  املوافق هـ 1439/ 25/7 تاريخ(  79/  م)  رقم امللكي املرسوم

 ه. 1424- 06- 02 وتاريخ( 30)م/ رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام : املالية السوق  نظام •

 عن الصادرةاألوراق املالية وااللتزامات املستمرة  طرح قواعد املستمرة :  وااللتزامات املالية األوراق طرح  قواعد •

 هيئة السوق املالية.  سمجل
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 السوق املالية السعودية.السوق:   •

 نظامية متف : املساهمين •
ً
 .األندلس العقاريةتة في شركة و اهم املالك الذين يملكون حصصا

اإلدارة س ظيم العالقات املختلفة بين مجلنآليات لتى وتوجيهها تشتمل علقواعد لقيادة الشركة : الشركة حوكمة •

تخاذ إفيذيين واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية نواملديرين الت

يق العدالة القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحق

 افسية والشفافية في السوق وبيئة األعمال. نوالت

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساجمعية املساهمين:  •
َّ
  .سجمعية تشك

 .مجلس إدارة الشركة : دارةمجلس اإل  •

 .الجمعية العامةاملنتخبون من الشركة  إدارةمجلس  أعضاءهم  : دارةمجلس اإل  أعضاء •

مع مراعاة إعتماد الجمعية   والتي يتم تعيينها من قبل املجلس  دارةهي اللجان املنبثقة من مجلس اإل :  دارةلجان مجلس اإل  •

 .لجنة املراجعة لقواعد تشكيلالعامة 

األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية وإقتراح القرارات اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:  •

 اإلستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس  التنفيذي ونوابه واملدير املالي. 

أي من  نطبق عليه، وال تباإلستقالل التام في مركزه وقراراتهفيذي يتمتع نإدارة غير تس عضو مجلالعضو املستقل:  •

  من الئحة حوكمة الشركات .عليها في املادة العشرين  صوصنستقالل املاإل عوارض 

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية  العضو التنفيذي: •
ً
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

 لها.  

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. فيذي: نالعضو غير الت •
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

 .اف على اإلدارة التنفيذية للشركةاإلدارة للمتابعة واإلشر عضو مجلس اإلدارة الذي يختاره مجلس  العضو املنتدب:  •

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املساهمين والعاملين والدائنين والعمالء واملوردين أصحاب املصالح:  •

 واملجتمع.

  : العالقة ذوو  األطراف •

 أ( كبار املساهمين في الشركة. 

 شركاتها التابعة وأقاربهم.ب( أعضاء مجلس  إدارة الشركة أو أي من 

 في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.  التنفيذيين ج( كبار 

 .في الشركةلدى كبار املساهمين  التنفيذيين كبار  اإلدارة و  سد( أعضاء مجل

 .كبار التنفيذيين أو أقاربهم اململوكة لعضو مجلس اإلدارة  أو أحد  -من غير الشركات  -املنشآت (  ه

  التنفيذيين اإلدارة أو كبار   سو( الشركات التي يكون أي من أعضاء مجل
ً
 فيها.  أو أقاربهم شريكا

 في التنفيذيين اإلدارة أو كبار   سز( الشركات التي يكون أي من أعضاء مجل
ً
إدارتها أو من   سمجل أو أقاربهم عضوا

  .فيها التنفيذيين كبار 

أو أكثر،   (5)%  أقاربهم ما نسبته  أو  التنفيذيين ح( شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجل  اإلدارة أو كبار  

 رد في الفقرة )د( من هذا التعريف.مع مراعاة ما و 

نصح قراراتها ولو بإسداء ال  أو أقاربهم تأثير في    التنفيذيين اإلدارة أو كبار    سالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل  (ط

 .أو التوجيه

 فيذييها.نوكبار ت إدارتها   ستأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجل نصائحه وتوجيهاتهي( أي شخص يكون ل 

صائح والتوجيهات نمن الفقرتين )ط( و)ي( من  هذا التعريف ال  يستثنى و   ،كةك( الشركات القابضة أو التابعة للشر  
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م بشكل منهي من شخص مرخص له التي   في ذلك.  تقدَّ

أسلوب تصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي   التصويت التراكمي:  •

يملكها ، بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون وجود أي تكرار لهذه 

في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات   األصوات، ويزيد هذا اإلسلوب من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم

 التراكمية ملرشح واحد.

 أو التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير  مباشر ى القدرة عل حصة السيطرة:  •
ً
، منفردا

، مع قريب أو تابع من خالل:
ً
 مجتمعا

 أكثر من حقوق التصويت في الشركة. % أو30أ( إمتالك نسبة 

  .أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري  %30ب( حق تعيين 

مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية للشخص .وُيعّد مجلس إدارة الشركة الجهاز الجهاز اإلداري:  •

  اإلداري لها.

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. املجموعة :  •

 في كون  لشخص اآلخر، أو يشترك معهالشخص الذي يسيطر على  شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك ا  تابع:   •
ً
ه مسيطرا

 وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. خص ثالث، من قبل ش عليه

 جتمع. كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعمالء، واملوّردين، وامل أصحاب املصالح:  •

 ( أو أكثر من أسهم الشركة او حقوق التصويت فيها.5كل من يملك ما نسبته )% كبار املساهمين:   •

املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية املكافآت:  •

تثياء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، بإس

 عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله .

  : القرابة صلة أو  األقرباء •

o   .اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا 

o   .األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا 

o   .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم 

o  .األزواج والزوجات 

 هو املحاسب القانوني املعين من الجمعية العمومية. مراجع الحسابات الخارجي:  •

 .سواء أكان يوم عمل أم اليوم تقويمي،   يوم:  •
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 ثاني: حقوق املساهمينالباب ال
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 املعاملة العادلة للمساهمين املادة الرابعة: 

 أ( يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق املساهمين بما يضمن العدالة واملساواة بييهم.

فئة األسهم، وبعدم حجب أي حق  ب( يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات 

 .عنهم

 لحقوقهم. ج( تبين الشركة في سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين 
 

 املرتبطة باألسهم الحقوق املادة الخامسة: 

 تثبت للمساهم جميع الحقوق املرتبطة بالسهم،  وبخاصة ما يلي:

 أو بإصدار أسهم.  ىالحصول عل (1
ً
 نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا

 نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. ىالحصول عل (2

 مداوالتها، والتصويت على قراراتها.حضور جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة، واإلشتراك في  (3

 التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية (4

دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات واملعلومات الخاصة بنشاط الشركة ى اإلستفسار وطلب اإلطالع عل (5

يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق املالية  وإستراتيجيتها التشغيلية واإلستثمارية بما ال

 ولوائحهما التنفيذية.

 مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس  اإلدارة. (6

اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات املساهمين العامة س مساءلة أعضاء مجل (7

 ود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.والخاصة وفق الشروط والقي

أولوية اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية غير العادية العمل بحق  (8

 األولوية )إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس(.

 املساهمين في الشركة.في سجل  تقييد أسهمه (9

 الشركة في موقعها اإللكتروني. شرهمانما لم ت سالشركة ونظامها األساس نسخة من عقد تأسي ىطالع علاإل طلب  (10

 إنتخابهم.اإلدارة و   سترشيح أعضاء مجل (11
 

 املادة السادسة: حصول املساهم على املعلومات

اهم من ممارسة حقوقه على  املس أ( يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة لتمكين 

م هذه املعلومات في الوقت املناسب ويجري تحديثها بإنتظام.  أكمل وجه، وتقدَّ

بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم   ب( يجب أن تتسم وسيلة توفير املعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياًنا  

 املساهمين من ذات الفئة .الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم 

 املعلومات. ج( يجب إتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع املساهمين وعدم التمييز بييهم في توفير 

 

 املادة السابعة: التواصل مع املساهمين

 على الفهماإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة و س أ( يضمن مجل
ً
ستراتيجية للشركة إل ااملشترك لألهداف  املساهمين يكون مبنيا

 ومصالحها. 

 .ناقشتها معهماملساهمين وم آراء   ىاإلدارة علس إطالع بقية أعضاء مجل ىفيذي علنالتس اإلدارة والرئي  سمجل سب( يعمل رئي

 العامة  الحقوق : األولالفصل  
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 في مجلللشركة ما لم يكن  فيذية ناإلدارة أو أعمال اإلدارة التس ج( ال يجوز ألي من املساهمين التدخل في أعمال مجل
ً
   سعضوا

 الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي  نفيذية أو كان تدخلهإدارتها أو من إدارتها الت
ً
عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا

 إلدارة.س ايجيزها مجل

 

 املادة الثامنة: إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

،   على  معلومات عن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة  أ( تعلن الشركة في املوقع اإللكتروني للسوق  
ً
أن تتضمن تلك املعلومات وصفا

لخبرات املرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه املعلومات في  

 مركزها الرئيس ي  وموقعها اإللكتروني.

التصويت للسهم أكثر من مرة  ستخدام حق إحيث ال يجوز بكمي في إنتخاب مجلس اإلدارة، ب( يجب إستخدام التصويت الترا

 واحدة. 

الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة   نت اإلدارة الذين أعلس املرشحين لعضوية مجل ىج( يقتصر التصويت في الجمعية العامة عل

 )أ( من هذه املادة.

 

   املادة التاسعة: الحصول على األرباح

 لنظام أ( 
ً
  السنوية على الوجه اآلتي: توزع أرباح الشركة الصافية، األساسشركة الوفقا

( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا 10يجنب )% (1

 املدفوع.( من رأس املال 30التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور )%

 ( من صافي األرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي عام.10للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )% (2

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع   (3

ن، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمي 

 من هذه املؤسسات.
ً
 إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 ( من رأس املال املدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل )% (4

( من نظام الشركات، يخصص بعد ما 76، واملادة )األساسشركة الظام ( من ن20مع مراعاة األحكام املقررة في املادة ) (5

( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة بحيث اليتعدى في جميع األحوال الحدود القصوى املسموح 5تقدم نسبة ال تزيد عن )%

 للضوابط والقرارات والتعليمات الرسمية الصاد
ً
رة من الجهات املختصة بها في نظام الشركات ولوائحه، ويكون ذلك وفقا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.ة بهذا الشأن، وعلى أن يكون إستحقاق هذه املكافأ
ً
 متناسبا

يجوز ملجلس اإلدارة، بعد إستيفاء الضوابط املنصوص عليها من الجهات املختصة، توزيع أرباح نصف سنوية وربع   (6

 
ً
  .سنوية بحسب ما يراه مناسبا

 ل  مصالح    يحققبما    سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهموإعداد    وضع  باإلدارة  س  مجليقوم  ب(  
ً
ظام ناملساهمين والشركة وفقا

 .سالشركة األسا

 لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح عل  ج( يستحق املساهم حصته
ً
اإلدارة    ساملساهمين، أو قرار مجل  ىفي األرباح وفقا

 ملا هو م نأن يى ستحقاق وتاريخ التوزيع، علاإل  ، ويبين القرار تاريخالقاض ي بتوزيع أرباح مرحلية
ً
ذ القرار وفقا في  نصوص عليهفَّ

 لندرة تظيمية الصانالضوابط واإلجراءات الت
ً
 ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.نفيذا
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 املادة العاشرة: تمهيد

 
ً
لإلجرارءات النظامية تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع األمور املتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العامة املنعقدة وفقا

 ألحكام نظام الشركات
ً
ولوائحه التنفيذية ونظام  جميع املساهمين في ممارسة إختصاصاتهم املتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقا

 األساس. الشركة

 

 عاديةالاملادة الحادية عشرة: إختصاصات الجمعية العامة غير 

 تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:

عّد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.نستثإب  س( تعديل نظام الشركة األسا1
ُ
 اء التعديالت التي ت

 فيذيةنالت هاملقررة في نظام الشركات ولوائح مال الشركة وفق األوضاع  س( زيادة رأ2

املقررة في نظام الشركات   يت بخسائر مالية، وفق األوضاعنحاجة الشركة أو إذا مُ كة في حال زيادته على  مال الشر   س( تخفيض رأ    3

 فيذية.نالت ولوائحه

ص لغرض معين،   سنظامها األسا نص عليهتفاقي للشركة يإحتياطي إ( تقرير تكوين 4  .والتصرف فيه ويخصَّ

 سستمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها األساإ( تقرير 5

 عملية شراء أسهم الشركة.  ى( املوافقة عل6

 ىاًء علن( إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم  املمتازة إلى عادية، وذلك ب7

 للضوابط واإلجراءات الت  سنص في نظام الشركة األسا
ً
 لنظيمية الصادرة تنووفقا

ً
ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة نفيذا

 املدرجة.

( إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقص  لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك  8

 األدوات أو الصكوك. 

 ها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.ناملال أو جزء م سد زيادة رأن( تخصيص األسهم املصدرة ع9

املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساهمين  سكتتاب بزيادة رأ اإلق األولوية للمساهمين في بح( وقف العمل 10

 .سذلك في نظام الشركة األساى اسبة ملصلحة الشركة، إذا ُنص علنفي الحاالت التي تراها م
 

 بزيادة رأس املال أو  قرارات الجمعية العامة غير العاديةتصدر 
ً
 متعلقا

ً
بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في اإلجتماع، إال إذا كان قرارا

يكون   تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل إنقضاء املدة املحددة في نظامها األساس أو بإندماجها مع شركة أخرى فال

 إالإذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة 
ً
  في اإلجتماع.صحيحا

 

أن تصدر تلك القرارات  ىختصاصات الجمعية العامة العادية، علإ ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في 

 لشروط إصدار 
ً
 جتماع. اإل املحددة باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في  قرارات الجمعية العامة العاديةوفقا

 

 عاديةالغير عشرة: نصاب إجتماع الجمعية العامة  الثانيةاملادة 

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال  
ً
فإذا لم يتوافر النصاب في ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

بعد ساعة من إنتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد  اإلجتماع األول يعقد اإلجتماع الثاني 

لثاني، اإلجتماع األول ما يفيد  اإلعالن عن إمكانية عقد هذا اإلجتماع، في حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد اإلجتماع ا

 وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان، يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة الثالثون من نظام الشركة األساس.

 العامة الجمعية بإجتماع املرتبطة الحقوق : الثانيالفصل 
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 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع رأس 
ً
 ال على األقل. املوفي جميع األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا

ي وجهت الدعوة إلى إجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في اإلجتماع الثان

 كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.
ً
 أيا

ً
 الثالثون من نظام الشركة األساس، ويكون اإلجتماع الثالث صحيحا

 

 عشرة: إختصاصات الجمعية العامة  العادية الثالثةاملادة 

 الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة،  وبخاصة ما يلي:   ما تختص بهعدا 

 .اإلدارة وعزلهمس تعيين أعضاء مجل (1

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال  والعقود التي تتم لحساب س الترخيص في أن يكون لعضو مجل (2

 فيذية.نالت ام نظام الشركات ولوائحهك وفق أحكالشركة، وذل

لشركة في أحد فروع ا سفناافسة الشركة، أو أن ينم س اإلدارة في أي عمل من شأنهشتراك عضو مجلإالترخيص ب (3

 فيذية.نالت ك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه، وذلنشاط الذي تزاولهال

فيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام نالت الشركات ولوائحهارة بأحكام نظام اإلدس لتزام أعضاء مجلإمراقبة  (4

شأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد املسؤولية ن، وفحص أي ضرر يسالشركة األسا

 لنتخاذ ما تراه مإذلك، و  ىاملترتبة عل
ً
 في هذا الشأن وفقا

ً
 فيذية.نالت ولوائحهظام الشركات ناسبا

 ألحكام نظام الشركات ولوائحهة املراجعة و نتشكيل لج (5
ً
 فيذية.نالت فقا

 القوائم املالية للشركة.  ىاملوافقة عل (6

 اإلدارة.س تقرير مجل  ىاملوافقة عل (7

 .اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافيةس قتراحات مجلإالبت في  (8

 تقاريرهم.   ىهم، وتغييرهم، واملوافقة  علينوإعادة تعيتعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم،  (9

ُيخطرها بها   –أي صعوبات  ظر في املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم ملهامهم، وفينال (10

لسجالت الدفاتر وااإلطالع على اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من س تتعلق بتمكين مجل  –مراجعو حسابات الشركة 

 في هذا الشأن.نتخاذ ما تراه مإوغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، و 
ً
 اسبا

نه وتقرير توزيع ما جاوز م  من رأس مال الشركة املدفوع، (30)%  ما بلغ  ى ظامي متنحتياطي الشركة الإ تجنيبوقف  (11

 صافية.نمساهمي الشركة في الس  ىسبة علنهذه ال
ً
 وات املالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا

اًء نهذا االحتياطي بستخدام  اأن يكون     ىلغرض معين، عل  اإلتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصهحتياطي  اإل   ستخداما (12

 الشركة أو املساهمين.  ىنفع علالتي تعود بال س اإلدارة وفي األوجهقتراح من مجلإ  ىعل

 تفاقي، والتصرف فيها.اإلحتياطي اإل ظامي و نحتياطي الاإل حتياطيات أخرى للشركة، بخالف إتكوين  (13

 من هذه   جتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونةإمبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات  قتطاع  ا (14
ً
ما يكون قائما

 املؤسسات.

 50%)بيع أكثر من   ىاملوافقة عل (15
ً
( من أصول الشركة ، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل إثنى عشر شهرا

ختصاصات الجمعية العامة غير العادية، إن تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن م

 ذلك.  ىموافقة الجمعية العامة غير العادية عل  ىفيجب الحصول عل
 

 عشرة: نصاب إجتماع الجمعية العامة  العادية الرابعةاملادة 

 إال إذا حضره م
ُ
على األقل، وإذا لم يتوافر النصاب   ساهمون يمثلون ربع رأس املال  ال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا

د اإلجتماع األول بشرط ان تتضمن الدعوة الالزم لعقد هذا اإلجتماع يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء املدة املحددة إلنعقا

لعقد اإلجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا اإلجتماع،  في حال  لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد اإلجتماع 

 التالية لإلجتماع السابق، يعقد خالل الثالثين جتماع ثان إلى إالثاني، وجهت الدعوة 
ً
ة بالطريقة املنصوص وتنشر هذه الدعو  يوما

 كان عدد األسهم املمثلة فيه.
ً
 أيا

ً
  عليها في املادة الثالثون من نظام الشركة األساس، وفي جميع األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا



 
 

 
 62 من  17 صفحة

 
 

 حوكمة شركة األندلس العقارية    الئحة
 

 عشرة: جمعية املساهمين الخامسةاملادة 

 لألوضاع والظروف  
ً
الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام   املنصوص عليها في نظام  أ( تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا

 .الشركة األساس

 األقل في السنة خالل  األشهر الستة التالية إلنتهاء السنة املالية للشركة. ىب( تنعقد الجمعية العامة العادية مرة عل

 لألوضاع س عقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلنج( ت
ً
وص عليها في نظام الشركات صنامل اإلدارة، وفقا

جتماع إذا طلب ذلك اإل اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى س مجل  ىوعل س،فيذية ونظام الشركة األسانالت ولوائحه

ويجوز  ،الشركة ل من راس مالعلى االق  (5تمثل ملكيتهم ما نسبته )%املساهمين  ة املراجعة أو عدد مننمراجع الحسابات أو لج

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات.س نعقاد إذا لم يدُعها مجلاإلملراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى 
ً
 اإلدارة خالل ثالثين يوما

  شر نوتُ   ،األقل  ىعل  بـ  ) واحد وعشرين ( يوما      دوجدول أعمالها قبل املوع  إنعقاد الجمعية العامة ومكانهد( يجب اإلعالن عن موعد  

فيها مركز الشركة طقة التي يكون نصحيفة يومية توزَّع في امل وفي للشركة اإللكتروني واملوقع للسوق  اإللكتروني املوقع في الدعوة

ية نوالخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقنعقاد الجمعيات العامة  إلالدعوة    ضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيهوباإل ،   س ي الرئي

في الفقرة )د( من هذه   إليه    املشار  اإلعالن   نشر  بين   ماللشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة    يجوز الحديثة.  ه(  

 لألوضاع املقررة في الفقرة )د( من هذه املادة ىعل العامة، الجمعية نعقادإاملادة وموعد 
ً
 .أن تعلن الشركة عن ذلك وفقا

جتماعات إويجوز عقد  ،جتماعات الجمعية العامةإو( يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في 

 نقراراتها بواسطة وسائل التق ملساهم في مداوالتها والتصويت علىشتراك اإالجمعيات العامة للمساهمين و 
ً
ية الحديثة، وذلك وفقا

 لنظيمية الصادرة تنللضوابط واإلجراءات الت
ً
 ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.نفيذا

وقت  ختيار املكان والإالعامة، ومن ذلك  جتماع الجمعية إتيسير مشاركة أكبر عدد من املساهمين في   ى إلدارة علس از( يعمل مجل

 املالئمين.

نعقاد إلقبل الوقت املحدد   س ي الرئي الشركة التحقق من تسجيل بيانات املساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة ى ح( عل

  .الجمعية
 

 عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة السادسةاملادة 

 ،يأخذ في االعتبار املوضوعات التي يرغب املساهمون في إدراجهاد إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن ناإلدارة عس مجلى أ( عل

من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة   ( على األقل5)%  ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة

 د إعداده. نع

، وعدم الجمع العامة في بند مستقل ل الجمعيةجدول أعماى اإلدارة إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة علس مجل  ىب( عل

 تحت ب
ً
مصلحة مباشرة أو غير   سضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء املجل ، وعدم و د واحدنبين املوضوعات املختلفة جوهريا

 د ككل. نالب  ىتصويت املساهمين عل  ىد واحد  لغرض الحصول علنمباشرة فيها ضمن ب

)عند نشر الدعوة إلنعقاد الجمعية ج( يجب أن يتاح للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق 

اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم املالية س ود جدول أعمال وبخاصة تقرير مجلناملعلومات املتعلقة ببى الحصول علالعامة( 

الشركة تحديث تلك املعلومات في حال تعديل جدول  ى وعل ،بشأنها  ستخاذ قرار مدرو إهم من نلتمكي، وذلك املراجعة ةنوتقرير لج

 أعمال الجمعية العامة.

 د( للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة.
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 عشرة: إدارة جمعية املساهمين السابعةاملادة 

 

س اإلدارة من بين مجل نتدبهي أو من  ند غيابهع س اإلدارة أو نائبهمجل سالجمعيات العامة للمساهمين رئيإجتماعات  أ( يرأس

 .اإلدارة ونائبه سمجل  سلذلك في حال غياب رئي  أعضائه

ب نالعامة، وتججتماعات الجمعية  إلتصويت في  جمعية املساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة واس  ب( يلتزم رئي

 بالقواعد التي تحكم عمل تلك ،  ستخدام حق التصويتإوضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو  
ً
ويجب إحاطتهم علما

 جتماعات وإجراءات التصويت.اإل 

اإلدارة    سء مجلبشأنها إلى أعضا  األسئلة    وجيهاقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتن( للمساهمين حق مج

 ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعّرض مصلحة الشركة للضرر. ، ومراجع الحسابات

خالل  نسخة منهالشركة تزويد الهيئة ب ىجتماع الجمعية العامة، ويتعين علإمحضر ى طالع علاإل ( يجب تمكين املساهمين من د

 جتماع. اإل عشرة أيام من تاريخ عقد 

 للضوابط التي تحددها الهيئة ( على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق ه
ً
 بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها. وفقا
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 تكوين مجلس اإلدارة عشرة:  الثامنةاملادة 

 اللجان التالية:( أعضاء وينبثق عن املجلس 9يتكون املجلس من تسعة )

 .لجنة املراجعة (1

 .واملكافآت الترشيحات لجنة (2

 لحاجة الشركة  
ً
  .من تأدية مهامها بفعالية  يمكنهابما  و وظروفها وأوضاعها  كما يحق للمجلس تشكيل أية لجان متخصصة أخرى وفقا

 يراعى  في تكوين مجلس اإلدارة ما يلي: 

الئحة عشرة من  السابعةبما ورد في الفقرة )أ( من املادة أ( يتناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، دون اإلخالل 

 حوكمة الشركات .

 فيذيين.نمن األعضاء غير الت ( أن تكون أغلبيتهب

 ، أيهما أكثر.ساملستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجل ئه( أن ال يقل عدد أعضاج

 عضاء مجلس اإلدارة أعشرة: تعيين  لتاسعةاملادة ا

  أعضاء.( 9)والبالغ تسعة  اإلدارة،س عدد أعضاء مجل سأ( ُيحدد نظام الشركة األسا

ويجوز  ،واتنس (3) ثالثوهي س صوص عليها في نظام الشركة األساناإلدارة للمدة امل  ستخب الجمعية العامة أعضاء مجلنب( ت

 .مرة أخرى  نتخابهمإإعادة 

مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.   شركات س إدارة أكثر من خمس اإلدارة عضوية مجل  سج( ُيشترط أن ال يشغل عضو مجل

من تاريخ بدء دورة مجلس  عمل  أيام خمسة خالل عضويتهماإلدارة وصفات س الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجل ىد( عل

 يرات.تاريخ حدوث التغي عمل من أيام خمسة خاللعضويتهم  ىعلوأي تغييرات تطرأ  –أقرب أيهما  –اإلدارة أو من تاريخ تعيييهم 

 : شروط عضوية مجلس اإلدارةالعشروناملادة 

نه ية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة و ناإلدارة من ذوي الكفاية امله   سُيشترط أن يكون عضو مجل
ّ
اإلستقالل الالزم، بما يمك

 الخصوص ما يلي:  ى  وجهعل أن يتوافر فيهقتدار، ويراعى إبكفاءة و  من ممارسة مهامه

ح الصالحيات بما يؤدي إلى  تحفيز األداء وتطبيق أفضل املمارسات نمل  ك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهلهوذلالقيادة:  ى  ( القدرة عل1

 .يةنفي مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق امله 

والخبرات العملية  نية والشخصية املناسبة ومستوى التدريب، املؤهالت العلمية، واملهارات امله  وذلك بأن تتوافر فيهالكفاءة:  (2

 عن الرغبة في 
ً
ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضال

 التعلم والتدريب.    

إستيعاب املتطلبات تخاذ القرار، و والسرعة في إية، والقيادية، واإلدارية  درات الفنالق  ذلك بأن تتوافر فيهو   : التوجيهى  القدرة عل(  3

 على  التوجيهية املتعلقة بسير الالفن
ً
 ستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة.اإل  عمل، وأن يكون قادرا

 عل ( املعرفة املالية: 4
ً
  قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما. ىوذلك بأن يكون قادرا

 . إختصاصاتهو  وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه اللياقة الصحية: ( 5

وتوافر املقومات  الترشيحات و  املكافآتة ناإلدارة توصيات لج سنتخاب أعضاء مجلإد نالجمعية العامة أن تراعي ع  ىوعل

 ية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة.  نالشخصية وامله 

 : إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة الحادية والعشروناملادة 

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة تنتهي عضوية املجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لهاأ( 
ً
وز للجمعية ، ويجوفقا

العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء املجلس  أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس على  خالف ذلك دون إخالل بحق 

 الفصل األول: تشكيل مجلس اإلدارة
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اسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير من

 
ً
   قبل الشركة عما يترتب عليه اإلعتزال من أضرار.ذلك مناسب وإال كان مسؤوال

إجتماعات   ثالثةإنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور     -اإلدارة  توصية من مجلسى  بناًء عل  -كذلك يجوز للجمعية العامة  

 متتالية للمجلس دون عذر مشروع. 

 معب( عند إنتهاء عضوية عضو في مجلس  اإلدارة بإحدى طرق إنتهاء ال 
ً
بيان  عضوية، على الشركة أن  تشعر الهيئة والسوق فورا

 في املركز 
ً
 مؤقتا

ً
األسباب التي دعت إلى ذلك، وفي حال ما إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

( ايام عمل 5وق املالية خالل خمسة )الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة الس

من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا لم 

، وجب   تتوافر الشروط الالزمة إلنعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى املنصوص عليه في نظام الشركات

 إلنتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ً
 على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لإلنعقاد خالل الستين يوما

بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس    ج( إذا إستقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على  أداء الشركة، فعليه تقديم 

 البيان على أعضاء مجلس  اإلدارة.اإلدارة، ويجب عرض هذا 

 العشرون: عوارض اإلستقاللالثانية و  املادة 

 عل
ً
على  القرارات بموضوعية وحياد،   ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت     ىأ( يجب أن يكون عضو مجلس  اإلدارة املستقل قادرا

 تسهم في تحقيق مصالح الشركة.تخاذ القرارات السليمة التي إ  ىاإلدارة عل سبما ُيعين مجل

 سس  مجل  ىب( عل
ً
 ملدى تحقق  ناإلدارة أن يجري تقييما

ً
أو ظروف تؤثر أو يمكن وجود عالقات    ستقالل العضو والتأكد من عدم  إويا

 ه.أن تؤثر في

 ا يلي:م   –على سبيل املثال ال الحصر  –مع اإلستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة املستقل  ىيتنافج( 

 ملا نسبته (1
ً
في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة  خمسة أن يكون مالكا

 قرابة مع من يملك هذه النسبة.

 لشخص ذي صفة إعتبارية يملك ما نسبته   (2
ً
في املائة أو أكثر من  أسهم الشركة أو من أسهم شركة   خمسةأن يكون ممثال

 أخرى من مجموعتها.

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. (3

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من  مجموعتها. (4

 جلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية  مجلس  إدارتها. أن يكون عضو م (5

 خالل  (6
ً
معها أو شركة أخرى من  يين لدى الشركة أو أي طرف متعاملاملاض العامينأن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك امجموعتها 
ً
ألطراف خالل كمراجعي الحسابات وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكا

 املاضيين. العامين 

 مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  الشركة. أن تكون له (7

 .لجانه اإلدارة أو أي من س مكافأة عضوية مجلى مبالغ مالية من الشركة عالوة على أن يتقاض  (8

 الشركة. تزاوله الذي  شاطنال فروع أحد في يتجر أن  أو الشركة، افسةنم شأنه من عمل في يشترك أن  (9

 يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة . أن  (10

 

مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة   عضو  الستقاللية  النافية  املصلحة  قبيل  من  تعد  ال.  د

العادية ، األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس  

 لجنة   تر   مالم ، املعتاد الشركة نشاط ضمن وكانت واملتعاملين األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم ا ملتعاقدين 

 . ذلك خالف الترشيحات
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 مسؤولية مجلس اإلدارة العشرون: و  ثالثةالاملادة 

شأنه صون مصالحها وتنميتها وكل ما من    أ( يمثل مجلس اإلدارة جميع املساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة  

 وتعظيم قيمتها.

في ممارسة بعض إختصاصاته  إدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاًنا أو جهات أو أفراد س عاتق مجلى ب( تقع عل

 أو غير محدد املدة.، س اإلدارة إصدار تفويض عامال يجوز ملجلوفي جميع األحوال 

 لوظائف األساسية ملجلس اإلدارة و العشرون: ا الرابعةاملادة 

مع مراعاة اإلختصاصات املقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس، يكون ملجلس اإلدارة 

 ي:أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة وإختصاصاته ما يل

( وضع الخطط والسياسات واإلستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد 1

 من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:

 املخاطر ومراجعتها وتوجيهها. إدارة أ( وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات 

 املوازنات التقديرية بأنواعها. ب( تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار 

 النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. اإلشراف على ج(

 فيذ واألداء الشامل في الشركة.ند( وضع أهداف األداء ومراقبة الت

 عتمادها.إظيمية والوظيفية في الشركة و ناملراجعة الدورية للهياكل الت (ه

 ة.يالرئيسف الشركة وخططها مة لتحقيق أهداالتحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالز  (و

 ( وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: 2

الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح  (أ

اتج عن التعامالت مع األطراف ذوي ن، ومرافقها، وإساءة التصرف الالشركةإستخدام أصول ويشمل ذلك إساءة  واملساهمين،

 العالقة. 

 التقارير املالية. التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد  (ب

الشركة وإنشاء بيئة  التي قد تواجه عن املخاطر ر عام وذلك بوضع تصو  ساسبة لقيانالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية م (ج

 مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.   ىملمة بثقافة إدارة املخاطر عل

 وية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.ناملراجعة الس (د 

الئحة بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في اإلدارة  سفي مجلإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية  (3

 فيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. نووضعها موضع التحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية ، 

 ظم العالقة مع أصحاب املصالح وفق أحكام هذه الالئحة.نوضع سياسة مكتوبة ت (4

عن املعلومات الجوهرية لتزامها باإلفصاح إواإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح و وضع السياسات  (5

 فيذية بها.نللمساهمين وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة الت

 ئتمانية مع الغير.اإل قدية، وعالقاتها املالية و نإدارة مالية الشركة، وتدفقاتها ال ىاإلشراف عل (6

 بما يراه حيال ما يلي: غير العاديةراح للجمعية العامة قتاإل( 7

 س مال الشركة أو تخفيضه.زيادة رأ (أ

 ستمرارها.إأو تقرير  سحل الشركة قبل األجل املعين في نظام الشركة األسا (ب

 بما يراه حيال ما يلي: العاديةقتراح للجمعية العامة اإل( 8 

 ختصاصاتهإمسؤوليات مجلس اإلدارة و : الثانيالفصل 
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 لغرض معين. نه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصهللشركة في حال تكويتفاقي اإلحتياطي اإل ستخدام إ (أ 

 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. (ب

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. (ج

 عتمادها قبل نشرها.إوية للشركة و نإعداد القوائم املالية األولية والس (9

 . عتماده قبل نشرهإاإلدارة و س إعداد تقرير مجل (10

اإلفصاح والشفافية املعمول ها وذلك وفق سياسات ونظم عمل نضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح ع (11

 بها.  

األنشطة  املختلفة للشركة وأي تطورات  ى أوجهطالع بشكل مستمر ودوري علاإل تصال فعالة تتيح للمساهمين إوات نإرساء ق (12

 . جوهرية

د فيها مدة اللجيبقرارات    نبثقة عنهتشكيل لجان متخصصة م (13   ىعليها، عل  س ة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة املجلنحدَّ

 أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

  واملكافآت في شكل أسهم  املرتبطة باألداء،  ح للعاملين في الشركة، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآتنمتحديد أنواع املكافآت التي تُ  (14

 لنظيمية الصادرة تنالتت بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءا
ً
 لخاصة بشركات املساهمة املدرجة. ظام الشركات انفيذا

 الشركة. وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في (15
 

 ختصاصات واملهاماإل توزيع و العشرون:  الخامسةاملادة 

يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد اإلختصاصات وتوزيع املهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع 

 .همانالصالحيات والسلطات بيأفضل ممارسات حوكمة الشركات ويحسن كفاءة إتخاذ قرارات الشركة ويحقق التوازن في 

 مجلس اإلدارة في سبيل تحقيق ذلك:  ويتعين على 

إعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام  واإلختصاصات واملسؤوليات  (1

 املوكولة إلى املستويات التنظيمية املختلفة. 

بتحديد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات إعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية  (2

وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وملجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة، التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها 

 للصالحيات املفوضة.

   تحديد املوضوعات التي يحتفظ املجلس  بصالحية البت فيها. (3

 و العشرون: الفصل بين املناصبالسادسة ادة امل

 
ً
 ونائبا

ً
 له للرئيس، ويجوز  أ( مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس، ُيعّين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
أن ُيعّين عضوا

 .
ً
 منتدبا

ب( ال يجوز الجمع بين منصب رئيس  مجلس  اإلدارة  وأي منصب تنفيذي في الشركة بما في  ذلك منصب العضو املنتدب أو الرئيس  

 وإن نص نظام الشركة األساس على خالف ذلك. التنفيذي أو املدير العام 

  ي الشركة.تخاذ القرارات فإلفرد شخص بالُسلطة املطلقة نال يجوز أن ي ( في جميع األحوالج

 و العشرون: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية السابعةاملادة 

ئها املهام ظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من أدانفيذية للشركة، وتناإلدارة تشكيل اإلدارة التس يتولى مجل

 ذلك: تحقيق في سبيل  املوكولة إليها، وعليه

 اإلدارية واملالية الالزمةوضع السياسات  (1

 .ة تعمل وفق السياسات املعتمدة منهفيذينالتحقق من أن اإلدارة الت (2
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 أعماله. ىنفيذي للشركة وتعيينه، واإلشراف علالتس ختيار الرئيإ (3

 وجد. مكافآته، إن  وتحديد لداخلية أو املراجع الداخلي وعزلهتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة ا (4

اقشة نستعراض ومإو  ذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات،فينجتماعات دورية مع اإلدارة التإ عقد  (5

 .هومشاكلعلومات املهمة بشأن نشاط الشركة امل

 ستراتيجيتها.إسجم مع أهداف الشركة و نفيذية تنوضع معايير أداء لإلدارة الت (6

 نفيذية وتقويمه.مراجعة أداء اإلدارة الت (7

 إدارة الشركة. ىعاقب علوضع خطط الت (8

 و العشرون: إختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها الثامنةاملادة 

فيذ نفيذية بتنفيذية، تختص اإلدارة التنالت  لوائحه  اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات و  سختصاصات املقررة ملجل اإل مع مراعاة  

فيذية نختصاصات اإلدارة التإويدخل ضمن   يحقق أغراضها،ستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة بما  اإل الخطط والسياسات و 

 ومهامها ما يلي:

 اإلدارة.س فيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلنت (1

والتمويل، وإدارة ستثمار، اإل ستراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة واملرحلية وسياسات وآليات إقتراح إ (2

 فيذها.ناملخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وت

 ستراتيجياتها وأهدافها املالية.إقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة و إ (3

 .فقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيهانقتراح الإ (4

 عتمادها.إظر في ناإلدارة للس للشركة ورفعها إلى مجلظيمية والوظيفية نقتراح الهياكل التإ (5

 وتشمل:فيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، نت (6

 .فيذ سياسة تعارض املصالحنأ. ت

 التقارير املالية.  ب. تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد 

الشركة   التي قد تواجهوذلك بوضع تصور عام عن املخاطر  إدارة املخاطر     وس  اسبة لقيانق أنظمة رقابية مج. تطبي

اإلدارة وغيرهم من س مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلى بيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر عل وإنشاء 

 أصحاب املصالح. 

ال يتعارض مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق   بما بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد فيذنت (7

 . ، وإقتراح تعديلها عند الحاجة وما يطرأ عليها من تعديالت  املالية 

 د الحاجة.قتراح تعديلها عنإو  (8

املعلومات الجوهرية لتزامها باإلفصاح عن إفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح و نت (9

 للمساهمين وأصحاب املصالح.

 ما يلي:حيال  علومات الالزمة ملمارسة إختصاصاته وتقديم توصياتهاإلدارة باملس تزويد مجل (10

 س  مال الشركة أو تخفيضه.أ. زيادة رأ

 ستمرارها.إأو تقرير س ب. حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األسا

 .تفاقي للشركةاإلحتياطي اإل ستخدام إج. 

 حتياطيات إضافية للشركة.إد. تكوين 

 ه. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

املرتبطة باألداء، واملكافآت في شكل  مثل املكافآت الثابتة، واملكافآتح للعاملين، نقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ُتمإ (11

 أسهم. 
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خطط وأهداف الشركة  دم املحرز في نشاط الشركة في ضوءالدورية املالية وغير املالية بشأن التقإعداد التقارير  (12

 اإلدارة.  سمجل  ىستراتيجية، وعرض تلك التقارير عل اإل 

 عن إدارة م (13
ً
واردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضال

 ستراتيجيتها.إو 

 ميتها داخل الشركة.ناء ثقافة القيم األخالقية وتناملشاركة الفعالة في ب (14

لتزام بمستوى ى اإلظم وكفايتها والحرص علن فيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فعالية تلك النت (15

 اإلدارة.س مجل املخاطر املعتمد من

ختصاصات واملسؤوليات اإل قتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام  و إ (16

 ظيمية املختلفة.ناملوكولة إلى املستويات الت

 فيذها.نقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تإ (17

اإلدارة تقارير  س أن ترفع إلى مجل  ىتخاذ القرار ومدة التفويض، علإقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات إ (18

 دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات.
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 حوكمة شركة األندلس العقارية    الئحة
 

 
 

 اإلدارة ومهامهإختصاصات رئيس مجلس و العشرون:  التاسعةاملادة 

 إختصاصاتهوأداء  ى سير عملهواإلشراف عل ساإلدارة قيادة املجلس مجلس اإلدارة، يتولى رئيس دون إخالل بإختصاصات مجل

 اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:س مجلس ختصاصات رئيإبفعالية، ويدخل في مهام و 

 .لصحيحة وغير املضللةاملعلومات الكاملة والواضحة  وا ىاسب علناإلدارة في الوقت املس ضمان حصول أعضاء مجل (1

 اسب. ناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناإلدارة بمس التحقق من قيام مجل (2

 .سفيذية ونظام الشركة األسانالت نص عليه نظام الشركات ولوائحهتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ي (3

 مصلحة الشركة. يحققممارسة مهامهم بفعالية وبما ى اإلدارة علس تشجيع أعضاء مجل (4

 اإلدارة.س وات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلنضمان وجود ق (5

فيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير ناإلدارة واإلدارة التس اءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلنتشجيع العالقات الب (6

 اء.نقد البنال  ىوإيجاد ثقافة تشجع عل التنفيذين واملستقلين 

اإلدارة أو   س أعضاء مجل عتبار أي مسألة يطرحها أحداإل اإلدارة مع األخذ بعين  سجتماعات مجل إإعداد جدول أعمال  (7

 . ساملجلد إعداد جدول أعمال نفيذي عنالت سوالرئي  سوالتشاور مع أعضاء املجل  يثيرها مراجع الحسابات

 الشركة. فيذي فينفيذيين دون حضور أي تناإلدارة غير الت سعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء  مجل (8

اإلدارة مصلحة مباشرة أو   سنعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلإد  نإبالغ الجمعية العامة العادية ع (9

 للفقرة  اإلدارةس مات التي قدمها العضو إلى مجلا اإلبالغ املعلو أن يتضمن هذى غير مباشرة فيها، عل
ً
  من املادة  14وفقا

 ، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الئحة حوكمة الشركات من  ثون الثال

 

 ملجلس  اإلدارة : الثالثون املادة 
ً
 تعيين الرئيس التنفيذي بعد إنتهاء خدماته رئيسا

 ملجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من إنتهاء خدماته.ال يجوز 
ً
 تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا

 

 مبادئ الصدق واألمانة والوالء : الحادية والثالثون املادة 

واملساهمين وتقديمها ة  هتمام بمصالح الشركاإل اية و ناإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعس  يلتزم كل عضو من أعضاء مجل

 الخصوص ما يلي: ى  وجهالشخصية، ويدخل في ذلك عل مصلحتهى عل

ية صادقة، وأن  يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل  ناإلدارة بالشركة عالقة مهس  وذلك بأن تكون عالقة عضو مجل  ( الصدق: 1

 فيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.  نت

تعارض في املصالح،  مع التحقق من عدالة التعامل،   ىطوي علناإلدارة التعامالت التي تس ب عضو مجلنوذلك بأن يتج ( الوالء: 2

 . الوارد في الئحة حوكمة الشركات ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض املصالح 

فيذية ونظام ناملالية ولوائحهما الت  ام الشركات ونظام السوق وذلك بأداء الواجبات واملسؤوليات الواردة في نظ  هتمام: إل ااية و ن( الع3

 واألنظمة األخرى ذات العالقة.  سالشركة األسا

 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم الثالثون: الثانية و  املادة 

 الواجبات اآلتية: و( املهام اإلدارةس في مجل اإلدارة )من خالل عضويتهيؤدي كل عضو من أعضاء مجلس 

 .ستراتيجية الشركةإتقديم املقترحات لتطوير  (1

 فيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.نمراقبة أداء اإلدارة الت (2

 ختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةإ: الثالثالفصل 
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 حوكمة شركة األندلس العقارية    الئحة
 

 مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. (3

 .واملعلومات املالية للشركةالتحقق من سالمة ونزاهة القوائم  (4

 التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في الشركة قوية. (5

 فيذية. نتحديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة الت (6

 فيذية وعزلهم.نإبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة الت (7

 فيذية.نالتاملشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة  (8

 سظام األسانفيذية واألنظمة ذات الصلة والنالتام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التاإللتزام  (9

 من القيام أو املشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.  واالمتناع،  سفي املجل  ند ممارسته ملهام عضويتهع

، س  املجلس  رئي   نها إال لعذر مشروع يخطر بهاإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عس  جتماعات مجلإحضور   (10
ً
مسبقا

 أو ألسباب طارئة.

بما في  تخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولياته والتحضير إلجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه واملشاركة فيها بفعالية، (11

 ذيين بالشركة. فيناقشة كبار التناألسئلة ذات العالقة وم ذلك توجيه

 اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها. س ظر فيها مجلندراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ي (12

ستقصاء آراء إمداولة املوضوعات و ى علس ، وحث املجلبحريةاإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم س تمكين أعضاء مجل (13

 ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. فيذية للشركةناملختصين من أعضاء اإلدارة الت

في األعمال والعقود التي تتم  (مباشرة كانت أم غير مباشرة) ارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة لهاإلدس إبالغ مجل (14

والفائدة  تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معييين بها، لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة  

ى املتوقع الحصول عليها ،بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية وعل

 ألحكام نظام الشركاتى  ذلك العضو عدم املشاركة في التصويت عل
ً
ونظام السوق    أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا

 فيذية.ناملالية ولوائحهما الت

افسة نأعمال من شأنها مفي أي   (بشكل مباشر أو غير مباشر) إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته (15

، وذلك وفًقا ألحكام نظام نشاط الذي تزاولهفي أحد فروع ال، أو بمنافسته الشركة )بشكل مباشر أو غير مباشر(  الشركة

  ق املالية ولوائحهما التنفيذية. ونظام السو  الشركات

الشركة  )ما لم يكن ذلك إلى أي من مساهمي   سفي املجل ي أسرار وقف عليها عن طريق عضويتهعدم إذاعة أو إفشاء أ (16

أحكام نظام الشركات ونظام السوق   سب ما تقتضيهح أو إلى الغير، وذلكفي أثناء إنعقاد إجتماعات الجمعية العامة( 

 فيذية.نالية ولوائحهما التامل

 العمل بناًء على معلومات كاملة وبحسن نية، مع بذل العناية واإلهتمام الالزمين، ملصلحة الشركة واملساهمين كافة. (17

 إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته املترتبة على العضوية. (18

 جارية والصناعية ذات  الصلة. تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي املجاالت املالية والت (19

 الوجل األكمل.  ىعل س في املجل س اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامهستقالة من عضوية مجلاإل  (20
 

 مهام العضو املستقل والثالثون:  الثالثة املادة 

 اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في أداء املهام اآلتية: سعضو مجلى عل

 فيذية.  نستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التاإل إبداء الرأي املستقل في املسائل  (1

 املصالح. د حصول أي تعارض فينالتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها ع (2

 لها.  نفيذيةر قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التتطوي ىاإلشراف عل (3
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 إجتماعات مجلس اإلدارة  والثالثون:  الرابعةاملادة  

إجتماعات منتظمة ملمارسة مهامه بفعالية، ويعقد  أ( مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية يعقد مجلس اإلدارة 

 متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ً
 إجتماعاته أيضا

الدعوة ى دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه، ويجب إرسال  اًء علنب  على األقل،  في السنة  (2)  مرتيناإلدارة  س  ( يجتمع مجلب

 لها جدول أعمال اإلجتماع والوثائق األقل من تاريخ    ىأيام علخمسة  قبل  س  جتماع إلى كل عضو من أعضاء املجللإل 
ً
اإلجتماع مرافقا

 لها جدول أعمال اإل ، فيجوز إرسال الدعوة إلى عقد اإلجتماع بشكل طارئ  ما لم تستدع األوضاع واملعلومات الالزمة
ً
جتماع مرافقا

  بل تاريخ االجتماع.أيام ق خمسةجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن اإل 

 إال اإل ( ال يكون ج
ً
خمسة ى  األقل، على أن ال يقل عدد الحاضرين عن اإلدارة علس أعضاء مجل( 5) خمسةضور بحجتماع صحيحا

 للضوابط اآلتية:ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور إجتماعات املجلس  ،أعضاء( 5)
ً
 طبقا

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك اإلجتماع. (1

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد. (2

 القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشأنها.ال يجوز للنائب التصويت على  (3

رئيس آراء األعضاء الحاضرين او املمثلين فيه وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه غلبية أتصدر قرارات املجلس بو 

 .الجلسة

يطلب أحد األعضاء كتابة إجتماع املجلس وملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على االعضاء متفرقين ما لم  

  للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال له.

 

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة  والثالثون:  الخامسة املادة 

املوضوعات املعروضة ولم ُيبّت فيها في إجتماع أ( إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من  

 املجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى إتخاذه من إجراءات حيالها في محضر إجتماع مجلس اإلدارة.

 لقرار املجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر
ً
 مغايرا

ً
 إجتماع املجلس. ب( إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا

 

 تنظيم حضور إجتماعات مجلس اإلدارة  والثالثون:  السادسة املادة 

 في حضور تلك االجتماعات. أ( يجب تنظيم عملية حضور إجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم إنتظام األعضاء 

رات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع قرا عضو مجلس اإلدارة املستقل الحرص على حضور جميع اإلجتماعات التي ُتتخذ فيها    ىب( عل

 الشركة.

 جدول أعمال مجلس اإلدارة  والثالثون:  السابعة املادة 

يجب إثبات ذلك في محضر إجتماع   أ( يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال إنعقاده، وفي حال إعتراض أي عضو على هذا الجدول  

 املجلس. 

 إضافة أي بند إلى جدول األعمال.ب( لكل عضو في مجلس اإلدارة حق إقتراح 

  

 مجلس اإلدارة إجراءات عمل: الرابعالفصل 
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 ممارسة إختصاصات مجلس اإلدارة  والثالثون:  الثامنة املادة 

املخاطر وإدارتها   سوفعالة تسمح بقياادة الشركة في إطار ضوابط حكيمة  في قي  إختصاصاته ومهامهاإلدارة ممارسة  س  مجل   ىأ( عل

 والحد من آثارها. 

س اإلدارة )في حدود إختصاصاته( ، يجوز ملجلالحادية والعشرون من الئحة حوكمة الشركات ب( مع مراعاة الفقرة )ب( من املادة 

 ة.نأو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معي د أو أكثر من أعضائه أو لجانهأن يفوض إلى واح

لتزام لإل العمل بفعالية ى عل أعضائه س اإلدارة وتهدف إلى حث  اإلدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس ج( يضع مجل

 بواجباتهم تجاه الشركة.

بما في ذلك التحضير  نوطة بهامللإلضطالع باملهام واملسؤوليات وتخصيص الوقت الكافي  مالهظيم أعناإلدارة تس د( يتولى مجل

 .إجتماعاتهسيق وتسجيل وحفظ محاضر نت  ىواللجان، والتأكيد عل  سجلجتماعات املإل 

 

 مجلس اإلدارة  أمين سر  والثالثون:  التاسعةاملادة  

 اإلدارة أم   سُيعّين مجلأ(  
ً
د اختصاصات ومكافآتأو من غيرهم    للسر من بين أعضائه  ينا اإلدارة    سأمين السر بقرار من مجل  وتحدَّ

 :ختصاصات ما يلي اإل أن تتضمن هذه  ىعل، 

وبيان مكان االجتماع  اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، س جتماعات مجلإتوثيق  (1

، وتدوين أسماء ظمنونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومس  ، وتوثيق قرارات املجلإنتهائهو   وتاريخه ووقت بدايته

 ، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.التحفظات التي أبدوها )إن وجدت(و  األعضاء الحاضرين

 س. اإلدارة والتقارير التي يعّدها املجلس حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجل (2

، وأي وثائق أو املتعلقة به أوراق العمل والوثائق واملعلومات وس اإلدارة بجدول أعمال املجل  ستزويد أعضاء مجل (3

 اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع.س معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجل

 س. اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس التحقق من تقيد أعضاء مجل (4

 قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.س جتماعات املجلإاإلدارة بمواعيد س تبليغ أعضاء مجل (5

 اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.س أعضاء مجلى املحاضر علعرض مسودات  (6

واملعلومات  سجتماعات املجلإنسخة من محاضر ى اإلدارة بشكل كامل وسريع عل س التحقق من حصول أعضاء مجل (7

 والوثائق املتعلقة بالشركة.

 اإلدارة. سسيق بين أعضاء مجلنالت (8

 .فيذيةناإلدارة واإلدارة التس ظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلنت (9

 اإلدارة.س تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجل (10
 

 .اإلدارةس اإلدارة إال بقرار من مجلس ب ( ال يجوز عزل أمين سر مجل

 

  تزويد األعضاء باملعلومات  : األربعون املادة  

واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة 

هم املعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت املناسب  لتمكين

 .  من أداء واجباتهم ومهامهم
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    التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة : واألربعون الحادية املادة  

وضوابط الترخيص باألعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس  ،    فيذيةنالت  راعاة أحكام نظام الشركات ولوائحهمع م

، يجري التعامل مع حاالت تعارض املصالح وصفقات أو اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، الصادر من هيئة السوق املالية 

 لألحكام الواردة في هذا الفصل. 
ً
 تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقا

 سياسة تعارض املصالح األربعون: الثانية و املادة  

اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في س يضع مجل

أو مع أصحاب املصالح شركة د تعاملهم مع النفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عناإلدارة أو اإلدارة الت سأداء أعضاء مجل

 أن تتضمن هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي:  اآلخرين، على

ب نفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة بضرورة تجناإلدارة وكبار املساهمين وكبار التس أعضاء مجلى التأكيد عل (1

 ألحكام نظام الشركات ولوائحهالحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة والتعامل معها و 
ً
 فقا

 ، واألحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  نفيذيةالت

 .الشركة نشاط طبيعة مع اسبنتت املصالح تعارض لحاالت توضيحية أمثلة تقديم (2

  ى عل  والحصول  ،األعمال التي قد ينشأ عنها تعارض في املصالح. في  املصالح تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات (3

 . أو املوافقة الالزمة  الترخيص

 التعارض. ند وقوع هذااإللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو ع (4

 .ي املصالحد وجود تعارض فنتخاذ القرار عإاع عن التصويت أو املشاركة في نمتباإل اإللزام  (5

ضوابط الترخيص وفقا لآللية املنصوص عليها في    د تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة،  نإجراءات واضحة ع (6

باألعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، الصادر 

 . ة من هيئة السوق املالية

 اإلخالل بهذه السياسة. س اإلدارة إذا تبين لهاإلجراءات التي يتخذها مجل (7

 

 تجنب تعارض املصالح  واألربعون:  الثالثةاملادة 

 :عضو مجلس اإلدارةى يجب علأ( 

ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن  ال يستغل منصبه لتحقيق  (1

 مصالح خاصة.  

ظر في املوضوعات ند النع ت التعارض التي قد تؤثر في حيادهاال حبس ب حاالت تعارض املصالح، وإبالغ املجلنتج (2

في التصويت  إحتساب صوتهاإلدارة عدم إشراك هذا العضو في املداوالت، وعدم س مجلى ، وعلساملجل  ىاملعروضة عل

 اإلدارة وجمعيات املساهمين.  سجتماعات مجلإهذه املوضوعات في ى عل

 الحفاظ عل  سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي  شخص. (3

   :اإلدارة  سعضو مجل ىب( ُيحظر عل

مصلحة   الشركة إذا كانت له  اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  س  قرار مجل   ىالتصويت عل (1

 مباشرة أو غير مباشرة فيها.

 تعارض املصالح: الفصل الخامس
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اإلستثمارية من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص اإلستغالل أو اإلستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر  (2

 في مجل هاملعروضة عليه بصفت
ً
ستثمارية التي تدخل  اإل ويشمل ذلك الفرص أو املعروضة على الشركة اإلدارة،  سعضوا

س الذي يستقيل ألجل  عضو املجلى ويسري الحظر علأو التي ترغب الشركة في اإلستفادة منها ، الشركة ضمن أنشطة

لم بها أثنستفادة ماإل ي ، التي ترغب الشركة فإستغالل الفرص اإلستثمارية بطريق مباشر أو غير مباشر ناء ها والتي ع 

 اإلدارة. سبمجل عضويته

 إفصاح املرشح عن تعارض املصالح واألربعون:  الرابعةاملادة  

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح 

 الهيئة وتشمل:وفق اإلجراءات املقررة من 

 وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي  يرغب في الترشح ملجلس إدارتها.  (1

 إشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. (2

 ةمنافسة الشركضوابط  واألربعون:  الخامسةاملادة  

وما ورد في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية  مع مراعاة ما ورد في املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات 

إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في اإلشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع ،  من أحكام بهذا الخصوص  

 يجب مراعاة ما يلي:النشاط الذي تزاوله ف

 إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال املنافسة التي يرغب في ممارستها،  وإثبات هذا اإلبالغ في محضر إجتماع مجلس اإلدارة. (1

عدم إشتراك العضو صاحب املصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات  (2

 املساهمين. 

، سيزاولها عضو املجل التي  نافسةامل باألعمال نعقادهاإ دنع العادية العامةبإبالغ الجمعية  اإلدارة سمجل سرئي قيام (3

وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو املجلس ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله 

بناءا على اقتراح من مجلس اإلدارة وتنشر في املوقع االلكتروني للشركة ، على أن   –وفق معايير تصدرها الجمعية العامة  

 .يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي 

  .   افسةنامل األعمال بممارسة للعضو يسمح للشركة العادية العامة الجمعية من   ترخيص ىعل حصول ال (4

 مفهوم أعمال املنافسة واألربعون:  لسادسةااملادة  

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

عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تأسيس   (1

 من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
ً
 تزاول نشاطا

افسة أو نافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منشأة منقبول عضوية مجلس إدارة شركة أو م (2

 كان شكلها.افسة نشركة م
ً
 أيا

افسة للشركة أو نشأة أخرى منوكالة تجارية أو ما في حكمها ظاهرة كانت أو مستترة  لشركة أو مى حصول العضو عل (3

 مجموعتها.

 رفض تجديد الترخيص واألربعون:  السابعةاملادة  

املمنوح بموجب املادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات واملادة   الترخيص  منح     العامةإذا رفضت الجمعية  

اإلدارة تقديم إستقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة فعلى عضو مجلس  ،السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات 
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 ل نافسة أو توفيق أوضاعهالعقد أو التعامل أو املتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن نم سفي املجل إال ُعدت عضويتهو 
ً
نظام طبقا

 نقضاء املهلة املحددة من قبل الجمعية العامة.إفيذية قبل نالت الشركات ولوائحه

 

 قبول الهدايا واألربعون:  الثامنةاملادة  

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، إذا كان من 

 شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح.  
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 الرابع: لجان الشركةالباب 
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 تشكيل اللجان : واألربعون  التاسعةاملادة 

اإلدارة س يشكل مجل الئحة حوكمة الشركات ، من  والخمسون  الرابعةمع مراعاة املادة األولى بعد املائة من نظام الشركات واملادة 

 ملا يلي:
ً
 متخصصة وفقا

ً
 لجانا

1)  
ّ
 .مهامها بفعاليةها من تأدية نحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمك

 إلجراءات عامة يضعها املجل (2
ً
ة ومدة عملها والصالحيات نتتضمن تحديد مهمة كل لج سيكون تشكيل اللجان وفقا

من  س اإلدارة بما تتوصل إليهة أن تبلغ مجلناللجى وعل ،اإلدارة عليها ساملخولة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة مجل

نتظام للتحقق من ممارستها إاإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بس مجل ىوعلتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية، ن

 األعمال املوكلة إليها.

عن تلك األعمال وعن  ساإلدارة، وال يخّل ذلك بمسؤولية املجلس ة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلنتكون كل لج (3

 ليها.الصالحيات أو السلطات التي فوضها إ

 .خمسة ىوال يزيد عل ثالثةال يقل عدد أعضاء اللجان عن  (4

 املساهمين. لجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلةيبونهم من أعضائها لنيجب حضور رؤساء اللجان أو من ي (5

يهم وأي نأيام عمل من تاريخ تعي خمسةالشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل  ىعل (6

 أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات. خمسةذلك خالل   ىتغييرات تطرأ عل

  دمجب الشركة قامت (7
ً
مراعاة  مع ،الترشيحات واملكافآت  لجنة ى تسم واحدة ةنلج فيواملكافآت  الترشيحات تي نلجمن  كال

 ى علبها،  املتعلقة ختصاصاتاإل  جميع ستمار  وأن  همانم بأي الخاصة متطلباتللالترشيحات واملكافآت  لجنة إستيفاء 

 األقل.  على سنويا مرتين  دوريةبصفة  ةنأن تجتمع اللج

 

 عضوية اللجان : الخمسون املادة  

ها حاالت تعارض في  نشأ عنباملهام التي قد ي نيةفيذيين في اللجان املعنالتاإلدارة غير س مجلأ( يجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء 

اإلدارة،   ساملالية وغير املالية ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشيح لعضوية مجلكالتأكد من سالمة التقارير    املصالح،

هتمام اإل اية و نويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والع ،فيذيين، وتحديد املكافآتنوتعيين كبار الت

 مصلحتهم الشخصية.  ى بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها عل

اإلدارة املستقلين، ويجوز س أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجل واملكافآت لجنة الترشيحاتد تشكيل نب( تراعي الشركة ع

ى أن يكون رئيس  سواء أكانوا من املساهمين أم غيرهم، علس فيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء املجلنستعانة بأعضاء غير تاإل 

 في هذه الفقرة من األعضاء املستقلين.   اللجنة املشار إليه

 في لجس مجل سج( ال يجوز أن يكون رئي
ً
أن ال يشغل ى في عضوية اللجان األخرى، عل تجوز مشاركتهنة املراجعة، و اإلدارة عضوا

 لجان التي نصت عليها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية .في ال سصب الرئينم

 دراسة املوضوعات : الحادية والخمسون املادة  

تخاذ إل  ساإلدارة، وترفع توصياتها إلى املجلس  تتولى اللجان دراسة املوضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجل (أ

الحادية والعشرين من املادة  (ى أن تراعي الفقرة )بذلك، علس القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها املجل

 من الئحة حوكمة الشركات

جان  (ب
ّ
ن ستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود اإل لل صالحياتها على أن يضمَّ

 فيذية.نبالشركة أو اإلدارة التإسم الخبير وعالقته مع ذكر ذلك في محضر إجتماع اللجنة، 

 أحكام عامة: األول الفصل 
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 إجتماعات اللجان : الثانية و الخمسون املادة  

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور إجتماعاتها إال إذا طلبت أ( ال يحق ألي عضو في مجلس 

 مشورته.   ىاللجنة اإلستماع إلى رأيه أو الحصول عل

ب( ُيشترط لصحة إجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات 

ح  الجانب الذي صوت معه رئيس اإلجتماع. يرجَّ

ج( يجب توثيق إجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان ونتائج 

التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها، إن وجدت، وتوقيع هذه 

 من جميع األعضاء الحاضرين. املحاضر
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   تكوين لجنة املراجعة والخمسون:  الثالثةاملادة  

ل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة 
َّ
على أن يكون من   من املساهمين أو من غيرهم  (راجعةتسمى )لجنة املأ( تشك

 من أعضاء مجلى هم عضو مستقل علنبي
ً
 .اإلدارة التنفيذيين س األقل وأن ال تضم أيا

مختص بالشؤون املالية هم نيكون من بي، وأن خمسة ىوال يزيد عل ثالثةعن  ة املراجعةنيجب أن ال يقل عدد أعضاء لجب( 

 واملحاسبية.

أن تشمل هذه الالئحة ضوابط ى  عل  املراجعةة  نالئحة عمل لجاإلدارة  س  قتراح من مجلإ  ىاًء علنالجمعية العامة للشركة ب( تصدر  ج

وآلية تعيين أعضائها بشكل مكافآتهم  ،مدة عضويتهم ،كيفية ترشيحهم ،أعضائها ختيارإقواعد ، مهامها، ةنوإجراءات عمل اللج

 .ةنمؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللج 

للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة فيذية أو املالية نتين املاضيتين في اإلدارة التن( ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السد 

 في لج
ً
 ة املراجعة. نأن يكون عضوا

 

 إختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها والخمسون:  الرابعةاملادة  

بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،   تختص لجنة املراجعة

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

  : ( التقارير املاليةأ

لضمان رأيها والتوصية في شأنها  اإلدارة وإبداءس مجلى وية للشركة قبل عرضها علندراسة القوائم املالية األولية والس (1

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.  

والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة   اإلدارة    سفيما إذا كان تقرير مجلإبداء الرأي الفني بناًء على طلب مجلس اإلدارة   (2

لشركة وأدائها ونموذج عملها ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي ل

 ستراتيجيتها.إو 

 .ها التقارير املاليةندراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضم (3

لتزام في الشركة أو مراجع اإلأو مسؤول  املالي للشركة أو من يتولى مهامه البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير (4

 الحسابات.

 ائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.التحقق من التقديرات املحاسبية في املس (5

 شأنها. اإلدارة في سدراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجل (6
 

 ب( املراجعة الداخلية: 

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية في الشركة (1

 اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.فيذ ندراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة ت (2

للتحقق من توافر  ارة املراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدى الرقابة واإلشراف عل (3

ة تقديم  ناللج ىفعل بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي وطةناملوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام امل

 .مدى الحاجة إلى تعيينهبشأن  ستوصيتها إلى املجل

 .فآتهقتراح مكا إاخلي و اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الدس التوصية ملجل (4
 

 لجنة املراجعة : الثانيالفصل 
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 ج( مراجع الحسابات: 

بعد التحقق من م وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزله س التوصية ملجل (1

 ستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.إ

أعمال املراجعة، مع األخذ في اإلعتبار التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية   (2

 القواعد واملعايير ذات الصلة.

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق  (3
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 أعمال املراجعة  وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 .ستفسارات مراجع حسابات الشركةإاإلجابة عن  (4

 تِخذ بشأنها.أالقوائم املالية ومتابعة ما ى عل رير مراجع الحسابات ومالحظاتهة تقدراس (5
 

 لتزام:اإلد( ضمان 

 تخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.إمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من  (1

 العالقة.لتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات إالتحقق من  (2

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم  مرئياتها حيال ذلك إلى  (3

 اإلدارة. س مجل

توصياتها  باإلجراءات التي يتعين  رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء (4

 تخاذها. إ
 

 حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة والخمسون:  الخامسةاملادة  

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين 

، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي

 اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

   إجتماعات لجنة املراجعة والخمسون:  السادسةاملادة  

 جتماعات خالل السنة املالية للشركة.إ أربعتجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل إجتماعاتها عن  (1

 دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة.تجتمع لجنة املراجعة بصفة  (2

 .  ذلك  للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب اإلجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إلى (3

 ترتيبات تقديم امللحوظات والخمسون:  السابعةاملادة  

 ىتقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية. وعلوضع آلية تتيح للعاملين في الشركة  ة املراجعةنلجعلى 

 اسبة.ناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة منة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناللج

   ة املراجعةنصالحيات لج والخمسون:  الثامنةاملادة  

 مهامها:للجنة في سبيل آداء 

 سجالت الشركة ووثائقها.ى طالع علاإل حق  (1

 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. (2

أن تطلب من مجلس  اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس  اإلدارة  عملها أو تعرضت  الشركة  (3

 ألضرار أو خسائر جسيمة.
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 واملكافآت الترشيحاتتشكيل لجنة  : و الخمسون  التاسعةاملادة  

ل بقرار من مجل
َّ
  ىعل س اإلدارة التنفيذيين ( من غير أعضاء مجلواملكافآت الترشيحاتة ن)لجى ة تسمنإدارة الشركة لج سأ( تشك

 األقل. ى هم عضو مستقل علنأن يكون من بي

على أن تشمل هذه   واملكافآت لجنة الترشيحاتالئحة عمل ب( تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة 

 ومكافآتهم.  الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضاؤها ومدة عضويتهم

 

 الترشيحات واملكافآت إختصاصات لجنة : الستون املادة  

 بما يلي: لجنة الترشيحات واملكافآتتختص 

 الترشيحات:اإلختصاصات املتعلقة بأ( 

 إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. (1

 للسياسات واملعايير   (2
ً
املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. (3

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. (4

املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  ووظائف اإلدارة  املراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة من (5

 التنفيذية.

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. (6

ضو يشغل عضوية التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان الع (7

 مجلس  إدارة شركة أخرى.

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين. (8

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. (9

 قتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإ (10

 

 املكافآت:اإلختصاصات املتعلقة بب( 

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس  (1

 إلعتمادها من الجمعية العامة، على أن ي
ً
في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء،   ىراعاإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.  

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة. (2

 األهداف املتوخاة منها.املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق  (3

 للسياسة  (4
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 املعتمدة.

 الترشيحات واملكافآت  لجنة : الثالثالفصل 
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ما  سياسة املكافآتدون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراعى  في  (5

 :يلي

 ستراتيجية الشركة وأهدافها.إجامها مع نسإ (1

م املكافآت بغرض حث أعضاء مجل (2 ى ميتها علنإنجاح الشركة وت  ىفيذية علناإلدارة واإلدارة التس أن تقدَّ

 املدى الطويل.ى املدى الطويل، كأن تربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء عل

د املكافآت ب (3 ، واملؤهالت العلمية، نوطة بشاغلهامستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات امل ىاًء علنأن تحدَّ

 ومستوى األداء. والخبرات العملية، واملهارات

 نسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.إ (4

رتفاع  إشأ عن ذلك من نعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت، مع  تفادي ما قد ياإل األخذ في  (5

 غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

 ية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.نستقطاب الكفاءات امله إأن تستهدف  (6

 د التعيييات الجديدة.نع واملكافآت لجنة الترشيحاتسيق مع نأن تعد بالت (7

معلومات غير دقيقة  قدمها عضو في    ىاًء علنستردادها إذا تبين أنها تقررت بإحاالت إيقاف صرف املكافأة أو  (8

 مكافآت غير مستحقة. ى  ستغالل الوضع الوظيفي للحصول علإع  نفيذية  وذلك ملناإلدارة أو اإلدارة التس  مجل

 ناإلدارة واإلدارة الت سح أسهم في الشركة ألعضاء مجلنظيم منت (9
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
فيذية سواء أكانت إصدارا

 شترتها الشركة.إ

 

 إجراءات الترشيح : الحادية والستون املادة  

الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه    واملكافآت  لجنة الترشيحاتعلى   

 شروط وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات. من  السوق املالية 

 

 نشر إعالن الترشح  الستون: الثانية و املادة  

على الشركة نشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة  وذلك 

 مدة 
ً
على األقل من تاريخ   شهرلدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يظل باب الترشح مفتوحا

 اإلعالن. 

 

 حق املساهم في الترشح  و الستون:  الثالثةاملادة  

 ألحكام 
ً
ال يخّل ما ورد في هذا الفصل من أحكام بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 

 لجنة الترشيحات واملكافآتإجتماعات  و الستون:  الرابعة املادة  

 ( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.عامكل )مرتين بصفة دورية  واملكافآت الترشيحاتلجنة تجتمع 

 

 

 



 
 

 
 62 من  40 صفحة

 
 

 حوكمة شركة األندلس العقارية    الئحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس: الرقابة الداخليةالباب 
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 نظام الرقابة الداخلية : الستون و  الخامسةاملادة  

لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق أحكام عتماد نظام رقابة داخلية للشركة إاإلدارة س مجلى يتعين عل

تباع إظام  نقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا ال

 لألحكام والضوابط فيذية في الشركة وأن تعامالت األ نمعايير واضحة للمسؤولية في جميع املستويات الت
ً
طراف ذات العالقة تتم وفقا

 الخاصة بها.

 

  أو إدارات مستقلة بالشركة  وحدات تأسيس : و الستون  السادسةاملادة  

 املراجعة الداخلية.وحدات أو إدارات فيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد نش ئ الشركة في سبيل تنأ( ت

ختصاصات وحدات أو إدارات املراجعة الداخلية، وال يخل ذلك إخارجية ملمارسة مهام و ستعانة بجهات اإل يجوز للشركة ( ب

 بمسؤولية الشركة عن تلك املهام واالختصاصات.

 

 مهام وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية  : و الستون  السابعةاملادة  

الداخلية واإلشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى إلتزام الشركة تتولى وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة 

 وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.

 تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية  : و الستون  الثامنةاملادة  

 أمامها. ويراعى  في تتكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على  
ً
األقل توص ي بتعيينه لجنة املراجعة ويكون مسؤوال

 تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما يلي:

أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة واإلستقالل والتدريب املناسب، وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال املراجعة  (1

 الرقابة الداخلية.الداخلية ونظام 

 أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إلى لجنة املراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها. (2

 لسياسات الشركة. (3
ً
د مكافآت مدير وحدة أو إدارة املراجعة بناًء على إقتراح لجنة املراجعة وفقا  أن تحدَّ

ن من اإلطالع على املعلومات واملستندات والو  (4
َّ
 ثائق والحصول عليها دون قيد.أن ُتمك

 خطة املراجعة الداخلية  : و الستون  التاسعةاملادة  

ث هذه الخطة سنتعمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لج ويجب  ،وًيانة املراجعة، وتحدَّ

 .األقل  ىوًيا علنلتزام، ساإلمراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة، بما في ذلك أنشطة إدارة املخاطر وإدارة 

 تقرير املراجعة الداخلية : السبعون املادة  

 عن أعمالها وتقدمهأ( تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية ت
ً
 مكتوبا

ً
  ى وي عل ناملراجعة بشكل ربع سة نولج اإلدارة  س إلى مجل قريرا

 ل ،األقل
ً
الوحدة أو اإلدارة من نتائج  إنتهت إليهظام الرقابة الداخلية في الشركة وما نويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

ما تخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيإوتوصيات، وبيان اإلجراءات التي 

 اسب ودواعي ذلك.نفي حال عدم املعالجة في الوقت امل
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 وتقدمهب( تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخ
ً
 مكتوبا

ً
 عاما

ً
ةاملراجعة بشأن عمليات املراجعة التي ناإلدارة ولجس  إلى مجل  لية تقريرا

وتبين فيه أسباب أي إخالل أو إنحراف عن الخطة إن وجد خالل الربع  ة املالية ومقارنتها مع الخطة املعتمدةنأجريت خالل الس

 .التالي لنهاية السنة املالية املعنية

املراجعة ووحدة أو إدارة املراجعة نة توصية لجى اًء علناإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية ب سحدد مجليج( 

 :اصة ما يلييتضمن التقرير بصورة خأن ى الداخلية، عل

 .ستثمارات وإدارة املخاطراإل الشؤون املالية و ى إجراءات الرقابة واإلشراف عل (1

 تقييم تطور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة  ملواجهة التغييرات الجذرية أو غير املتوقعة في السوق املالية. (2

تحديد عدد املرات التي أخطر فيها   الرقابة الداخلية، بما في ذلكام  اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظس  تقييم أداء مجل (3

 بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة املخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه املسائل. س املجل

التي أثرت أو قد تؤثر في  ضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن ال أوجه (4

ها في التقارير  نالشركة في معالجة هذا اإلخفاق )السيما املشكالت املفصح ع إتبعتهء املالي للشركة، واإلجراء الذي األدا

 وية للشركة وبياناتها املالية(.نالس

 د تحديد املخاطر وإدارتها.نمدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية ع (5

 شركة.املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر في ال (6

 

 حفظ تقارير املراجعة الداخلية  : الحادية والسبعون املادة  

من نتائج وتوصيات وما قد  نة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليهدات العمل متضمنيتعين على الشركة حفظ تقارير املراجعة ومست

 تخذ بشأنها.أ
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 إسناد مهمة مراجعة الحسابات : السبعون الثانية و املادة  

تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع باإلستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل إلعداد تقرير موضوعي  

القوائم املالية للشركة تّعبر بوضوح وعدالة عن املركز املالي للشركة وأدائها ومستقل ملجلس اإلدارة واملساهمين يبّين فيه ما إذا كانت  

 .في النواحي الجوهرية

 

 تعيين مراجع الحسابات : السبعون  و  الثالثةاملادة  

 تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي:

 .ترشيحه بناًء على توصية من لجنة املراجعةأن يكون  (1

 له وأن يستوفي الشروط املقررة من الجهة املختصة. (2
ً
 أن يكون مرخصا

 أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة. (3

 أال يقل عدد املرشحين عن مراجعين إثنين. (4

 

 واجبات مراجع الحسابات : والسبعون   الرابعةاملادة  

 الحسابات:يجب على مراجع 

 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة. (1

 .يرة للشبهة التي يطرحهااسب بشأن املسائل املثناإلدارة اإلجراء املس تخاذ مجلإإبالغ الهيئة في حال عدم  (2

 عن تعويض الضرر   س عملهسر املجل يي اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم    سأن يطلب من مجل (3
ً
ويكون مسؤوال

تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد املراجعون واشتركوا في التي  سبب األخطاء  الذي يصيب الشركة أو املساهمين أو الغير ب

 بالتضامن. كانوا مسؤولين ، الخطأ
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 تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح : والسبعون  الخامسةاملادة  

املصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم  ظيم العالقة مع أصحاب  نعلى مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لت

 ما يلي: بصفة خاصة أن تتضمن  ىعل

 تقررها األنظمة أو تحميها العقود.حقوقهم التي بد اإلخالل  نكيفية تعويض أصحاب املصالح ع (1

 .شأ بين الشركة وأصحاب املصالحنكيفية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد ت (2

 سرية املعلومات املتعلقة بهم.ى اء عالقات جيدة مع العمالء واملوّردين واملحافظة علنكيفية ب (3

ظم العالقة نواألخالقية السليمة وت  يةناملعايير امله   تتوافق مع  بحيثقواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة   (4

 لتزام بها.اإلاإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد و س أن يضع مجلى هم وبين أصحاب املصالح، علنبي

 .جتماعية للشركةاإل املساهمة  (5

 للشرو س تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجل (6
ً
ط واألحكام املتبعة مع اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يجري وفقا

 أصحاب املصالح من دون أي تمييز أو تفضيل.

 ى املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على حصول أصحاب املصالح عل (7
ّ
أن تكون تلك  ىهم من أداء مهامهم، علننحو يمك

 تظم.ناسب وبشكل مناملعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت امل

8)  
ً
 ملبادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز.معاملة العاملين في الشركة وفقا

 

 اإلبالغ عن املمارسات املخالفة  : والسبعون  السادسةاملادة  

وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب املصالح في تقديم شكاواهم    على مجلس اإلدارة  بناًء على إقتراح لجنة املراجعة

 أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة، مع مراعاة ما يلي:   

تيسير إبالغ أصحاب املصالح )بمن فيهم العاملون في الشركة( مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من  (1

ألنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة تصرفات أو ممارسات تخالف ا

 الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم بشأنها.

قل في لجنة املراجعة أو غيرها من اللجان الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير اإلتصال املباشر بعضو مست (2

 املختصة.

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب املصالح والتعامل معها. (3

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. (4

 توفير الحماية الالزمة ألصحاب املصالح. (5
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 سياسة السلوك املنهي : والسبعون  السابعةاملادة  

 ما يلي: بصفة خاصةيضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية في الشركة، تراعي 

واجبي العناية والوالء تجاه التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل  (1

الشركة وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في 

 جميع األحوال.

تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع املساهمين في الشركة، واإللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين  (2

 أصحاب املصالح اآلخرين، وليس  مصلحة املجموعة التي إنتخبته فحسب.ومراعاة حقوق 

 ترسيخ مبدأ إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. (3

مصلحة خاصة الحيلولة دون إستغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية ملنصبه الوظيفي بهدف تحقيق  (4

 به أو بغيره.

التأكيد على قصر إستعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم إستغالل تلك  (5

 األصول أو املوارد لتحقيق مصالح خاصة.

وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت اإلطالع على املعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما  (6

حول دون إستفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال في الحدود ي

 املقررة أو الجائزة نظاًما.
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 سياسات اإلفصاح وإجراءاته : والسبعون  الثامنةاملادة  

، يضع مجلس اإلدارة سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته وأنظمته طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  دون إخالل بقواعد 

ة، مع اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق املالية بحسب األحوال ولوائحهما التنفيذي

 مراعاة ما يلي:

ن املساهمين وأصحاب املصالح من   (1
ّ
املعلومات املالية ى  طالع علاإل أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمك

 وضع الشركة بشكل متكامل. ىوغير املالية املتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف عل

اسب نمضلل، وفي الوقت امل ون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغيردأن يكون اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين من  (2

 ى أكمل وجه.تظم ودقيق  وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم علننحو م  ىوعل

يفها من حيث طبيعتها أو دورية نها، وأسلوب تصنإعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح ع (3

 ها.ناإلفصاح ع

أحكام نظام السوق املالية مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات، ومع  (4

 فيذية.نالت ولوائحه

 

 تقرير مجلس اإلدارة : التاسعة والسبعون املادة  

 لعملياتهيجب أن يتضمن تقرير مجلس  
ً
األخيرة، وجميع العوامل املؤثرة في أعمال الشركة، ويجب ة املالية  نخالل الس  اإلدارة عرضا

 ما يلي : ى اإلدارة علس أن يشتمل تقرير مجل

ق وأسباب ذلك. (1 بق من أحكام هذه الالئحة وما لم يطبَّ
ُ
 ما ط

 وخبراتهم.أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم  (2

  في مجال  إدارتها الحالية والسابقة   لسأسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مج (3
ً
إدارة الشركة عضوا

 أو من مديريها.

، فيذينإدارة غير تس  عضو مجلنفيذي،  إدارة تس  حو اآلتي: عضو مجلنالى  عل  نيف أعضائهاإلدارة وتصس  تكوين مجل (4

 إدارة مستقل.س عضو مجل

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين   (5
ً
علما

 حيال الشركة وأدائها.

مع ذكر أسماء اللجان ، الترشيحاتو  املكافآتنة ة املراجعة، لجنمثل: لجوصف مختصر إلختصاصات اللجان ومهامها  (6

 جتماع. إنعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل إجتماعاتها وتواريخ إورؤسائها وأعضائها وعدد 

، والجهة الخارجية التي س اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائهعتمد عليها مجلإطبق، الوسائل التي نحيثما ي (7

 قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت. 

 ملا هو مناإلدارة واإلدارة التس  اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجل (8
ً
الثالثة والتسعين من في املادة    نصوص عليهفيذية وفقا

 الئحة حوكمة الشركات .

ظيمية نأي جهة إشرافية أو ت  ى الشركة من الهيئة أو منحتياطي مفروض علإحترازي أو قيد  إأي عقوبة أو جزاء أو تدبير   (9

 ان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل.أو قضائية، مع بي

في مدى كفاية نظام  راجعةة املنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجننتائج املراجعة الس (10

 الداخلية في الشركة.الرقابة

 تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم  وجوده.ة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى نتوصية لج (11
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تعيين   األخذ بها بشأنس  اإلدارة، أو التي رفض املجلس  ة املراجعة التي يوجد تعارض بييها وبين قرارات مجلنتوصيات لج (12

ومسوغات تلك التوصيات،  تعيين املراجع الداخليأو  مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه

 وأسباب عدم األخذ بها. 

 .تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت (13

اإلدارة الحاضرين س  مجلنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء  عقدة خالل السنبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين امل (14

 لهذه الجمعيات.

يجب إرفاق بيان بكل نشاط  كثروصف نوعين أو أشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال نوصف ألنواع ال (15

 تائج.نوتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في ال

( أو وقف عملياتها أعمالها أو توسعةوصف لخطط وقرارات الشركة املهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة  (16

  .والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة

 ( تمويلية، أم مخاطر السوق  اء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطراطر تواجهها الشركة )سو املعلومات املتعلقة بأي مخ (17

 وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها. 

  سوات املالية الخمنالس لشركة وخصومها ونتائج أعمالها فيشكل جدول أو رسم بياني ألصول اى عل)ملخص( خالصة  (18

 أيهما أقصر. س ذ التأسيناألخيرة أو م

 .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (19

 تها الشركة.نأعل نة السابقة أو أي توقعاتتائج التشغيلية عن نتائج السنإيضاح ألي فروقات جوهرية في ال (20

 .ختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إإيضاح ألي  (21

لعملياتها، والدولة    س، والدولة املحل الرئيسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس  شركة تابعة ورأ  سم كلإ (22

 محل تأسيسها.  

 .ات الدين الصادرة لكل شركة تابعةتفاصيل األسهم وأدو  (23

 .وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم (24

وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل  افآت باملك املتعلقة عن تفاصيل السياسات اإلفصاح عن  (25

 عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية.

املالية إضافة إلى التفاصيل الخاصة بنسب األرباح التي تم توزيعها على املساهمين خالل الفترات املختلفة من السنة  (26

 نسب األرباح املقترح توزيعها في نهاية السنة املالية وإجمالي هذه األرباح. 

إدارة الشركة وكبار س صف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلو  (27

طرح األوراق املالية  قواعدة والستون من الثامن املادة  بموجب  الحقوق فيذيين وأقرباءهم (أبلغوا الشركة بتلك نالت

 .األخيرة املالية ةنوأي تغيير في تلك الحقوق خالل الس وااللتزامات املستمرة 

فيذيين وأقربائهم نالشركة وكبار التوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة   (28

ة املالية نشركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السفي أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  

 األخيرة.  

وكشف باملديونية   ذلك د الطلب أم غيرنالشركة سواء أكانت واجبة السداد ع ىاملعلومات املتعلقة بأي قروض عل (29

  
ً
ة ومبلغ أصل القرض واسم نلقروض خالل الساإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 عليها تقديم إقرار بذلك.  الشركة  ىعل، وفي حال عدم وجود قروض لجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقيا
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كتتاب أو حقوق مشابهة إوصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  (30

 الشركة مقابل ذلك. ملالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليهة انحتها الشركة خالل السنأصدرتها أو م

كتتاب، إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية  أو مذكرات حق  إوصف ألي حقوق تحويل أو   (31

 حتها الشركة.نأو حقوق مشابهة أصدرتها أو م

سترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، لإل جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة سترداد أو شراء أو إلغاء من إوصف ألي  (32

 شترتها شركاتها التابعة.إشترتها الشركة وتلك التي إمع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي 

إجتماع حضور كل  نعقادها  وسجلإة املالية األخيرة، وتواريخ ناإلدارة التي ُعقدت خالل الس سجتماعات مجلإعدد  (33

 فيه
ً
 أسماء الحاضرين. موضحا

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. (34

 .وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة (35

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجل  (36
ً
إدارة س معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

، يين باألعمال أو العقودنحيث تشمل أسماء املعبهم، نفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منلكبار الت الشركة أو

الشركة ى فعلوشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل  وطبيعة هذه األعمال أو العقود 

 تقديم إقرار بذلك.

 بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. (37

 .عن أي حقوق في األرباحأحد مساهمي الشركة  نازل بموجبهتفاق تإبيان ألي ترتيبات أو  (38

مستحقات أخرى ولم ظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي نبيان بقيمة املدفوعات ال (39

 أسبابها. مع وصف موجز لها وبيان تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية 

 .حتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركةإستثمارات أو إبيان بقيمة أي  (40

 :إقرارات بما يلي (41

عدت بالشكل الصحيح.
ُ
 أ. أن سجالت الحسابات أ

عد عل
ُ
 سليمة ُونفذ بفاعلية.س أسى ب. أن نظام الرقابة الداخلية أ

 مواصلة نشاطها.ى ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة عل ج. أنه

اإلدارة س يجب أن يوضح تقرير مجلوية، نالقوائم املالية السى إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل (42

 تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

  ىالتقرير عل يحتوي نتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن إاإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل س في حال توصية مجل (43

 ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
 

  تقرير لجنة املراجعة  : الثمانون املادة  

على تفاصيل أدائها إلختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه  أ( يجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة

 الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم 

 كافية من تقرير لجنة املراجعة
ً
في مركز الشركة الرئيس  وأن ُينشر في املوقع اإللكتروني  ب( يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

  ى ن املساهمين في الحصول عل للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة  لتمكين من يرغب م

 نعقاد الجمعية العامة.إاء نملخص التقرير أث ىويتل ،نسخة منه

 

 



 
 

 
 62 من  53 صفحة

 
 

 حوكمة شركة األندلس العقارية    الئحة
 

 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة : والثمانون  الحاديةاملادة 

 يتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:   

 لإلفصاحات املطلوبة  (1
ً
وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دورًيا، وذلك وفقا

 ملالية ولوائحهما التنفيذية. بموجب نظام الشركات ونظام السوق ا

 . طالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالياإل إتاحة  (2

 

 اإلفصاح عن املكافآت : والثمانون  الثانيةاملادة 

  يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:أ( 

 الشركة.اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في  (1

اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  (2

 كانت طبيعتها فيذية التن
ً
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا أيا

 الشركة، فتكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ اإلستحقاق. وإسمها. وإذا كانت املزايا، أسهًما في 

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة. (3

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

 أ. أعضاء مجلس اإلدارة.

ب. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير 

 املالي.

 ج. أعضاء اللجان. 

 اإلدارة ووفًقا للجداول املرافقة. سمجل  تقرير في املادة هذه في الوارد اإلفصاح يكون ( ب
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 العاشر: تطبيق حوكمة الشركاتالباب 
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 تطبيق الحوكمة الفعالة : والثمانون  الثالثةاملادة 

املنصوص عليه في الئحة حوكمة الشركات يضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية 

وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك، القيام   الصادرة من هيئة السوق املالية ،  

 بما يلي:

 .إلتزام الشركة بهذه القواعدالتحقق من  (1

 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات. (2
ً
 مراجعة القواعد وتحديثها وفقا

مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي  (3

 حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات.

 على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة إطالع أعضاء مجلس اإل  (4
ً
دارة دوما

 املراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.  
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 اإلحتفاظ بالوثائق : والثمانون  رابعةالاملادة 

على الشركة أن تحتفظ بجميع املحاضر واملستندات والتقارير والوثائق األخرى املطلوب اإلحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة يجب 

في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة ومع عدم اإلخالل  

ال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها (أو مطالبة أو أي إجراءات بهذه املدة، يجب على الشركة في ح

تحقيق قائمة تتعلق بتلك املحاضر أو املستندات أو التقارير أو الوثائق اإلحتفاظ بها لحين إنتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة 

 أو إجراءات التحقيق القائمة.
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 أحكام ختاميةالثاني عشر: الباب 
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 تقديم املعلومات والبيانات اإلضافية  : والثمانون  خامسةالاملادة 

الئحة حوكمة للهيئة أن تطلب من الشركة تزويدها بأي معلومات أو بيانات إضافية تراها الزمة للتحقق من مدى اإللتزام بأحكام 

 الشركات ، وتلتزم الشركة بتوفيرها في الوقت املناسب .

 

 النشر والنفاذ : والثمانون  السادسةاملادة 

 . إعتمادها لقرار وفًقا نافذة الالئحة هذه تكون 
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