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 املادة )1(: التعريفات

:أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلكتدل الكلمات والعبارات اآلتية على املعاني املوضحة   

هـ.28/01/1437 ( وتاريخ3: نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام الشركات  

هـ.02/06/1424( وتاريخ 30)م/ : نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقمنظام السوق املالية  

: قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

م(، وقد تم العمل 27/12/2017ه )املوافق 09/04/1439( وتاريخ 2017-123-3هيئة السوق املالية بالقرار رقم )

 من تاريخ 
ً
.م01/04/2018بالقواعد الجديدة بدءا  

.هيئة السوق املالية: الهيئة  

.ة السعودية: السوق املاليالسوق    

بنان العقارية: شركة الشركة   

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة:     

: قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العالقات املختلفة بين مجلس اإلدارة حوكمة الشركات

لتسهيل عملية اتخاذ واملديرين التنفيذيين واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة 

 ن وأصحاب املصالح وتحقيق العدالةالقرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمي

.والشفافية في السوق وبيئة األعمالوالتنافسية    

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األ جمعية املساهمين:  
َّ
.ساسجمعية تشك  

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

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليوميةالعضو غير التنفيذي
ً
.: عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا  

تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عضو مجلس إدارة غير   العضو املستقل:

.الئحة حوكمة الشركة ص عليها في املادة العشرين منعوارض االستقالل املنصو    

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

.وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي االستراتيجية    ونوابه واملدير املالي. 

عاملين, والدائنيين, والعمالء, واملوردين واملجتمع.كل من له مصلحة مع الشركة, كالأصحاب املصالح:   

 

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

 يمتلكها حيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون تكرار لهذه االصوات.
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 املادة )2(: التمهيد:

 في اآلونة األخيرة، لضمان تنظيم عتبر الحوكمة من أهم املتطلبات والضروريات الحتت
ً
مية التي أضحى تطبيقها أساسا

والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب ممارسة  الشركاتالعمل في منظمات القطاع الخاص لغرض وضع قواعد ومبادئ إلدارة 

كافة األقسام والشرائح التي تضمها الشركة. اإلدارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد املتينة   

 املادة )3(: الهدف:

تهدف هذه الالئحة الى وضع القواعد واالجراءات واملعايير املنظمة الدارة الشركة من اجل ضمان االلتزام بافضل 

ممارسات الحوكمة التي تضمن حماية حقوق املساهمين واصحاب املصالح، وتفعيل دور املساهمين بالشركة وبيان 

ومسؤولياتها وتفعيل دوره ودور اللجان املنبثقة عنه وتحقيق الشفافية اختصاصات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية 

 والنزاهة والعدالة في السوق املالية وتعزيز االفصاح والرقابة واملساءلة للعاملين بالشركة ووضع إطار عام للتعامل مع

.اصحاب املصالح وحقوقهم وحاالت تعارض املصالح  

 املادة )4(: تكوين مجلس االدارة:

( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن 6)  ستةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  -أ

ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لدورة او دورات أخرى ما لم يطرأ أي تعديل على نظام الشركة األساس ي 

 يقض ي بخالف ذلك.

 ير التنفيذيين.يجب ان تكون اغلبية مجلس اإلدارة من األعضاء غ -ب

 يجب ان ال يقل عدد األعضاء املستقلين عن عضوين اثنين او ثلث أعضاء املجلس، ايهما أكثر. -ت

 من أيام عمل خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة إشعار الشركة يجب على -ث

 عضويتهم تطرأ على تغييرات وأي – أقرب أيهما – تعيينهم تاريخ من أو خمسة أيام اإلدارة مجلس دورة بدء تاريخ

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل أيام خمسة خالل

 

 املادة )5(: شروط عضوية مجلس االدارة: -ج

كفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل يشترط أن يكون عضو مجلس االدارة من ذوي ال

مهامه بكفاءة واقتدار, ويراعى أن يتوفر في املرشح على وجه الخصوص مايلي:الالزم, بما يمكنة من ممارسة   

 وتطبيق األداء إلى تحفيز يؤدي بما الصالحيات ملنح تؤهله قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك على القيادة القدرة -أ

 .املهنية واألخالق بالقيم الفعالة والتقيد اإلدارة مجال في املمارسات أفضل

املناسبة،  والشخصية املهنية، واملهارات العلمية، املؤهالت بحيث يكون لديه اصحاب الكفاءةان يكون من  -ب

 االقتصاد أو أو باإلدارة واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية والخبرات التدريب، ومستوى 

  الحوكمة، أو القانون  أو املحاسبة أو
ً
 .التعلم والتدريب في الرغبة عن فضال

 في اتخاذ والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيه تتوافر وذلك بأن على التوجيه ان يكون لديه القدرة -ت

  يكون  وأن العمل، بسير املتعلقة الفنية املتطلبات واستيعاب القرار،
ً
 والتخطيط التوجيه االستراتيجي على قادرا

 .الواضحة املستقبلية والرؤية
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  أن يكون  -ث
ً
 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة لىع قادرا

 ومعافي وغير مصاب بأمراض تمنعه من ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل طبيعي. -ج
ً
 ان يكون سليما

 في مجلس إدارة شركة منافسة. -ح
ً
 ان ال يكون عضوا

 في مدرجة شركات مساهمة خمس من أكثر إدارة مجلس عضوية يشغل في عضو مجلس اإلدارة أال ُيشترط -خ

 .واحد آن في السوق 

 ان ال يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او األمانة.  -د

اال يكون قد صدر بحقه قرار يدينه من قبل هيئة السوق املالية او أي جهة قضائية او رقابية يقض ي بمخالفته  -ذ

 لنظام الشركات او نظام السوق املالية ولوائحهما. 

 إدارة شركة أخرى لسبب مشروع. ان ال يكون قد ُعزل من مجلس -ر

 

 املادة )6(: انتخاب اعضاء مجلس االدارة:
تعلن الشركة في املوقع اإللكتروني للسوق معلومات عن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه  .أ

 لخبرات املرشحين ومؤهالتهم 
ً
هاراتهم ومالدعوة النعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك املعلومات وصفا

ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه املعلومات في مركزها الرئيس ي 

 .وموقعها اإللكتروني

يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم   .ب

 .أكثر من مرة واحدة

جمعية العامة على املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم يقتصر التصويت في ال  .ت

 . وفق الفقرة )أ( من هذه املادة

 

 املادة )7(: انتهاء العضوية بمجلس االدارة:

 لألوضاع املنصوص عليها في املادة السادسة عشر من النظام االساس ي للشركة كما تنتهي 
ً
ي فتنتهي عضوية املجلس وفقا

 حال تحققت واحدة او أكثر من الحاالت التالية:

 االستقالة أو الوفاة. -

إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة   -

 الجمعية العامة العادية.

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة العربية السعودية.   -
ً
 بانتهاء عضويته وفقا

 للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه. -
ً
 إذا ُحكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

 أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض عقلي.  -

 باألمانة واألخالق أو أدين   -
ً
 مخال

ً
 بالتزوير. إذا ثبت ارتكابه عمال

في حال تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، ويصدر القرار من الجمعية العامة  -

 العادية بناًء على توصية مجلس االدارة.
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 املادة )8(: سياسة تعارض املصالح: -

قعة أو املحتمل وقوعها والتي تعد شركة بنان العقارية سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الوا

يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس االدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع 

الشركة أو مع أصحاب املصالح االخرين, على أن تتضمن هذة السياسة بصفة خاصة مجاالت وحاالت تعارض املصالح 

املصالح في مجلس االدارة واللجان املنبثقة عنه واالقسام واالدارات االخرى بالشركة, و وطبيعتها وحاالت تعارض 

 إجراءات اإلفصاح والتدابير الفعالة ملعاجلة حاالت تعارض مصالح بالشركة وتجنبها. 


