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 مواد النظام األساس  لشركة األندلس العقاري ة 

 بعد التعديل 

 مواد النظام األساس  لشركة األندلس العقاري ة 

 قبل التعديل  

 ي : رأس المال واألسهمالباب الثان الباب الثاني : رأس المال واألسهم

  

 المادة السابعة : رأس مال الشركة :  المادة السابعة : رأس مال الشركة : 

وثالث    مليونوثالثون    ةوثالث   تسع مائة  ( 933,333,330)ل الشركة بمبلغ  أس ماحدد ر

الفو  ةثثالمائه و وثالثون    ثالثون  مائة  إلى )وثالث  مقسم   ,   ثالثة (93,333,333لاير 

اسمي سهم    ونوثالث  وثالثة  ةمائ  وثالثالف  وثالثون    ةثمائه وثال يون وثالث  ون ملتسعو

 قدية .ميعها أسهم عادية ن, وج لاير سعودي( عشرة  10)   متساوي القيمة , قيمة  كل منها

( بمبلغ  الشركة  مال  رأس  إلى  700.000.000حدد  مقسم   , لاير  مليون  سبعمائة   )

قيمة  كل منها )70.000.000)  , القيمة  اسمي متساوي  مليون سهم  ( عشرة   10( سبعين 

 , وجميعها أسهم عادية نقدية . لاير سعودي

 سهم  : ب في األالثامنة : االكتتا مادةلا سهم  : كتتاب في األالمادة الثامنة : اال

)   .بالكامل ودفعت اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة  المال  رأس  أسهم  كامل  في  المساهمون  مدفوعة    70.000.000اكتتب  سهم     )

 بالكامل.

 زيع األرباح  الشركة وتوت بع : حساباالباب السا الباب السابع : حسابات الشركة وتوزيع األرباح  

 :عون : توزيع األرباحالمادة السادسة واألرب األرباح: األربعون : توزيعسادسة والمادة ال

 اآلتي :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه  اآلتي :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه 

جوز أن  للشركة ويالنظامي    ياالحتياطوين  لتك  األرباحمن صافي    ( 10)%يجنب   -1

  %30 )المذكور  االحتياطي لعامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ جمعية اتقرر ال

  .رأس المال المدفوعمن ( 

أن   االحتياطيلتكوين    األرباحمن صافي    ( 10)%يجنب   -1 ويجوز  للشركة  النظامي 

  %30  )المذكور  االحتياطيغ  تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بل

  .وعمن رأس المال المدف( 

صافي    من%  10  أن تجنب    ارةاإلدالعامة العادية بناء على اقتراح مجلس    جمعيةلل -2

 عام . لتكوين احتياطي اتفاقي   األرباح

من صافي  %  10  أن تجنب    اإلدارةالعامة العادية بناء على اقتراح مجلس    للجمعية -2

 عام . اتفاقي  لتكوين احتياطي  األرباح

حتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق تكوين العادية أن تقرر  العامة ا للجمعية   -3

أرم توزيع  يكفل  أو  الشركة  قدر  صلحة  ثابتة  المساهمين،   اإلمكانباح  على 

صافي   من  تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  مؤسسات    إلنشاءمبالغ    األرباحوللجمعية 

  .من هذه المؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما

أ -3 العادية  العامة  اللجمعية  الذي يحقق ن تقرر تكوين  بالقدر  حتياطيات أخرى، وذلك 

على المساهمين، وللجمعية    اإلمكانكة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  مصلحة الشر

صافي   من  تقتطع  أن  كذلك  اجتماعية    إلنشاءمبالغ    ألرباحاالمذكورة  مؤسسات 

  .من هذه المؤسسات عاونة ما يكون قائمالعاملي الشركة أو لم

تمثل   -4 نسبة  المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  من  الشر  %5  يوزع  رأسمال  كة  من 

 .أنالعادية بهذا الشمة ااو على حسب ما تقرره الجمعية الع،  المدفوع

ا -4 على  ذلك  بعد  الباقي  من  تمثل  ليوزع  نسبة  الشركة    %5  مساهمين  رأسمال  من 

  .المدفوع

الم  األحكامراعاة  مع م -5 في  النظام، وا(   20)  ادة  المقررة  من    (76)لمادة  من هذا 

تقدم ما  بعد  يخصص  الشركات  عن    نظام  تزيد  ال  لمكافأة  %  5  نسبة  الباقي  من 

المسمث ال  اإلدارة  بحيمجلس   القصوى  الحدود  ح بها  وتتعدى في جميع األحوال 

من نظام   (76)، والمادة ممن هذا النظا(  20) المقررة في المادة  كاماألح مع مراعاة -5

تقدم ما  بعد  يخصص  ال  الشركات  عن  نسبة  تزيد  لمكا%  5    الباقي  مجلس  من  فأة 

عدى في جميع األحوال الحدود القصوى المسموح بها في نظام اإلدارة  بحيث ال تت
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للضوابط وفقا  ذلك  ويكون   , ولوائحه  الشركات  نظام  والتعليمات    في  والقرارات 

المختصة  الرسمي الجهات  من  الصادرة  الشأن   ة  استحقاق  و   ،بهذا  يكون  أن  على 

 .هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

والق للضوابط  وفقا  ذلك  ويكون   , ولوائحه  الرسمية   راراتالشركات  والتعليمات 

على أن يكون استحقاق هذه المكافأة و   ،تصة بهذا الشأن   خالصادرة من الجهات الم

 .ضرها العضوناسبا مع عدد الجلسات التي يحمت

إدا لمجلس  الجهات  ويجوز  من  عليها  المنصوص  الضوابط  استيفاء  بعد   ، الشركة  رة 

 ما يراه مناسبا . بحسب المختصة ، توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية 

الشركة إدارة  لمجلس  الجهات    ويجوز  من  عليها  المنصوص  الضوابط  استيفاء  بعد   ،

 سنوية بحسب ما يراه مناسبا .  ، توزيع أرباح نصف سنوية وربعالمختصة 
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 مواد سياسة توزيع األرباح لشركة األندلس العقارية

 بعد التعديل 

 

 مواد سياسة توزيع األرباح لشركة األندلس العقارية

 قبل التعديل  

  

   : المادة الرابعة: توزيع أرباح مرحلية المادة الرابعة: توزيع أرباح مرحلية :  

ميها بشكل نصف سنوي أو ربع أوالً: يجوز للمجلس توزيع أرباح مرحلية على مساه

متطلبات التالية: سنوي، بعد إستيفاء ال  

ربع   أو  سنوي  نصف  بشكل  مساهميها  على  مرحلية  أرباح  توزيع  للمجلس  يجوز  أوالً: 

 سنوي، بعد إستيفاء المتطلبات التالية: 

الم  -1 العادية  العامة  الجمعية  تفوض  يجدد أن  قرار  بموجب  مرحلية  أرباح  بتوزيع  جلس 

 . سنوياً 

يجدد   -1 قرار  بموجب  مرحلية  أرباح  بتوزيع  المجلس  العادية  العامة  الجمعية  تفوض  أن 

 سنوياً. 

 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  -2 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  -2

 ا سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. وفر لديهأن يت -3 وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. أن يتوفر لديها سيولة معقولة  -3

أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية   -4

ملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه  األرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورس

 القوائم المالية. 

أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية   -4

تاريخ  بعد  األرباح  تلك  توزيعه ورسملته من  تم  ما  بعد خصم  توزيعها،  المقترح  األرباح 

 هذه القوائم المالية. 

توزيع  تعتزم    -5 لألعوام  60الشركة  السنوية  األرباح  صافي  من   2022و  %2021 

 ، توزع بشكل نصف سنوي . 2023و

 

 األرباح : المادة الثامنة: العوامل المؤثرة على توزيع  المادة الثامنة: العوامل المؤثرة على توزيع األرباح : 

 األرباح على عوامل عدة منها: يعتمد توزيع  يعتمد توزيع األرباح على عوامل عدة منها: 

 أرباح الشركة )تحقيق الشركة ألرباح كافية تسمح بالتوزيع القانوني( ووضعها المالي. -1 لمالي.أرباح الشركة )تحقيق الشركة ألرباح كافية تسمح بالتوزيع القانوني( ووضعها ا -1

والتوقعات    -2 الجديدة  الرأسمالية  واالستثمارات  النقدية  التمويل التدفقات  لحجم  المستقبلية 

مع األخذ في االعتبار أهمية المحافظة على سياسة نقدية قوية لمقابلة أي تغيرات    الخارجي،

 طارئة. 

التمويل    -2 لحجم  المستقبلية  الجديدة والتوقعات  الرأسمالية  النقدية واالستثمارات  التدفقات 

سياسة  على  المحافظة  أهمية  االعتبار  في  األخذ  مع  أي    الخارجي،  لمقابلة  قوية  نقدية 

 رئة. تغيرات طا
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 أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها.  -3

 

 أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها.  -3

 أية اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى .   -4 اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى .  أية -4

  .  استراتيجية وأعمال الشركةالتغير الجوهري في  -5

 المادة التاسعة: إجراءات التعديالت على السياسة : 

 

 المادة التاسعة: إجراءات التعديالت على السياسة : 

السياسة    تجري  العامة   الجمعية  واعتماد  اإلدارة  مجلس  من  بتوصيةأي تعديالت على هذه 

 .  للشركة

 

في أي وقت يراه مناسباً    السياسة ت على هذه  لمجلس اإلدارة الموافقة على أي تعديال   يجوز

  لها   توكل  اإلدارة  مجلس  عن  منبثقة  أخرى  لجنة  أي  أو.  المراجعة  لجنةبناًء على توصية  

 .السياسة مراجعة مهمة
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