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 الباب األول

 أحكام تمهيدية 

 :مقدمة

لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات المادة  ا  وفقبإعداد نظام حوكمة الشركة  شركة الصحراء للبتروكيماوياتقامت 

الصرراد ة عررئ  يلررة ال ررو   د(، ( فقرررة ) ( و )10( فقرررة )،(، و المررادة )12و )ي(، و المررادة ) (ط( فقرررة )5)

ومبررادا االفصرراا و الشرروافية و الت ليمررات ال ا ررة  لنظررام الشررركات وقواعررد الت ررريج وا د ا  الماليررة ووفقررا  

 وبما ال يت ا ض مع أحكامها.  للشركة األساسيلنظام او بإعالنات الشركات الصاد ة عئ  يلة ال و  المالية 

يرت  وعر ها مرئ أ رج  التريمئ الهياكج واألنظمة واآلليرات وال مليرات  وعة  بأنها مرم ،الحوكمة ،ت رف الشركةو

 وا دا ة التنويذيررةالشررركة ومرلررد ا دا ة  م ررا مي القررات برريئ ال شرررا تتضررمئ والترريإدا ة و قابررة الشررركة، 

وحقرو  أ رحاا المصرال  الم را ميئ  حماية حقو عمان االلتزام بأفضج مما سات الحوكمة التي تكوج بهدف 

عرو ي مئ أ ج تح يئ مكانة الشركة ومصداقيتها في ال مج محليا  نظام الحوكمة  وتطبيقالطويج.  لى المدىع

 . وعالميا  

 تعريفاتالمادة األولى: ال

بالكلمررات وال بررا ات الرروا دة فرري  ررذا النظررام الم رراني الموعررحة لهررا كمررا و دت فرري قائمررة المصررطلحات  قصرردي  

  المالية وقواعد ا. الم ت دمة في لوائ   يلة ال و 

 الشركة

 شركة الصحراء للبتروكيماويات.

 عضو مجلس اإلدارة

 .وأعضاء لران المرلد شركة الصحراء للبتروكيماويات ميع أعضاء مرلد إدا ة  يشمج 

 عضو اإلدارة التنفيذية

 ة.يشمج كج مئ يشغج منصبا  تنويذيا  في الشركة بما في ذلك الرئيد التنويذي ومدير عام المالي

  التنفيذي العضو غير

  .منها أو سنويا   ا  شهري ا  يتقاعى  اتب  دا ة الشركة، أو ال ال يكون متورغا   الذيعضو مرلد ا دا ة 

  ضو المستقلالع 

مئ  ومما ينافي االستقاللية على سبيج المثال ال الحصر أي   .عضو مرلد ا دا ة الذي يتمتع باالستقاللية التامة

 : اآلتي

  شررركاتها  فرريأو   شررركة الصررحراء للبتروكيماويررات% أو أكثررر مررئ أسرره   5مالكررا  لمررا ن رربت  يكررون أن

 .التاب ة

   شررركة الصررحراء % أو أكثررر مررئ أسرره   5أن يكررون ممررثال  لشرر ف ذي  رروة اعتبا يررة يملررك مررا ن رربت

 .شركاتها التاب ة فيأو   للبتروكيماويات
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   فرريأو   شررركة الصررحراء للبتروكيماويررات  فرريييئ خررالل ال رراميئ الماعرر التنويررذييئأن يكررون مررئ كبررا 

 .شركاتها التاب ة

   شررركة الصررحراء   فرريا دا ة  مررئ أعضرراء مرلررد أي  مررئ الد  ررة األولررى مررع  أن تكررون لرر   ررلة قرابررة

 .شركاتها التاب ة فيأو   للبتروكيماويات

   ة الصرررحراء شررررك  فررري التنويرررذييئمرررئ كبرررا   أي  الد  رررة األولرررى مرررع  مرررئ أن تكرررون لررر   رررلة قرابرررة

 .شركاتها التاب ة فيأو   للبتروكيماويات

  إحدى الشركات التاب ة فيأن يكون عضو مرلد إدا ة. 

   شرررركة الصرررحراء   مرررئ األطرررراف المرتبطرررة بررر  أي  خرررالل ال ررراميئ الماعرررييئ لررردى  أن يكرررون مو ورررا

المررو ديئ، أو أن كالمحاسرربيئ القررانونييئ وكبررا  شررركة مررئ شررركاتها التاب ررة،  ةبأيررأو   للبتروكيماويررات

 .مئ تلك األطراف خالل ال اميئ الماعييئ أي  لحصف سيطرة لدى  يكون مالكا  

  األقرباء من الدرجة األولى 
 .واألوالد األا واألم والزو  والزو ة

   أصحاب المصالح

  .معوالمرت المو ديئو  ال مالءو  الدائنيئو  ال امليئ و الم ا ميئ :مع الشركة مثج ل  مصلحة   كج ش ف  

  :التصويت التراكمي

ب ردد األسره  التري يملكهرا  ة  تصرويتي قرد ة   يمن  كرج م را    و .أعضاء مرلد ا دا ة الختيا  أسلوا تصويت    و

لهرذ   تكرا    أو تق يمها بيئ مئ ي تا    مئ المرشحيئ دون و ود أي واحد   ل  التصويت بها لمرش    بحيث يحق

في مرلد ا دا ة عرئ طريرق  له  حصول م ا مي األقلية على تمثيج  األ وات، ويزيد  ذا األسلوا مئ فرص 

 .واحد   األ وات التراكمية لمرش   

  مساهمو األقلية

  عليها. على الشركة بحيث ال ي تطي ون التأثير غير م يطرة   الم ا مون الذيئ يمثلون فلة     

  المكافآت والتعويضات

فرري حكمهررا، والمكافرروت الدو يررة أو ال ررنوية المرتبطررة برراألداء الرواتررو واأل ررو  والبرردالت واأل برراا ومررا  رري 

  .أخرى مزايا عينية   ة ج، وأيوال طط التحويزية قصيرة أو طويلة األ
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 الثانيالباب 

 والجمعية العامة حقوق المساهمين

  لمساهمينالعامة لحقوق المادة الثانية: ال

 مرئ األ براا التري الحق في الحصول على نصيو   خاص   و    وب ثبت للم ا ميئ  ميع الحقو  المتصلة بال ه ،ي

مئ مو رودات الشرركة عنرد التصروية، وحرق حضرو   م يرات  على نصيو   يتقر  تو،ي ها، والحق في الحصول

وحق مراقبة أعمرال مداوالتها والتصويت على قرا اتها، وحق التصرف في األسه ،  الم ا ميئ، واالشتراك في

يضرر  ولية علرى أعضراء المرلرد، وحرق االستو را  وطلرو م لومرات بمرا اللى الم را دا ة و فرع دعرو مرلرد

   .التنويذية بمصال  الشركة وال يت ا ض مع نظام ال و  المالية ولوائح 

واالحتياطات الال،مرة لضرمان مما سرة  ميرع  للشركة ولوائحها الداخلية ا  راءات يتضمئ النظام األساسكما ي

ئ الم ا ميئ مرئ مما سرة حقروقه  ك  م  توفير  ميع الم لومات التي ت  وتقوم الشركة ب. اميةالم ا ميئ لحقوقه  النظ

 ديروفري المواع منتظمة   بطريقة   هاثيوتحدها ميتقديت  ، وودقيقة   تكون  ذ  الم لومات وافية   ، بحيثعلى أكمج و    

ز بريئ الم را ميئ فيمرا ي رم   ميئ، وال ت  في التوا ج مع الم ا است دام أكثر الطر  ف الية  بالشركة تقوم المحددة، و

 .يت لق بتوفير الم لومات

   الجمعية العامة للمساهمينالمادة الثالثة: 

 .األقج في ال نة خالل األشهر ال تة التالية النتهاء ال نة المالية للشركة على ت  قد الرم ية ال امة مرة  أ( 

مرئ الم را ميئ  أو عردد   القرانونيفي حالة طلرو المحاسرو  وأمئ مرلد ا دا ة  تن قد الرم ية ال امة بدعوة  ا( 

 .مئ  أس المال على األقج %5ملكيته   مثجت  

 .ن قاد الرم يةاخالل  ،للمشا كة والتصويت ةدعوالو ،حق التصويت ا  سهم (20يملك ) كج م ا    ل ( 

 ،علرى األقرج يومرا   ب شرريئلموعرد اال امة ومكانها و دول أعمالها قبج ن قاد الرم ية اموعد عئ  عالنا ت  يد( 

وموقرع   ترداول  ال رو  الماليرة ال ر ودية موقرعفري ، وذلرك األنظمرةتنف عليها اللروائ  و  التيأو وفق المدة 

 ،للشرركة الرئي ريو،ع فري مدينرة المركرز ت ر يوميرة   وفري  رحيوة   ،وفي الرريدة الرسمية ،ا لكترونيالشركة 

 مال إلى ا دا ة ال امة للشركات بو،ا ة الترا ة. مئ الدعوة و دول األع رسج  و ة  وت  

يتضرمنها  ردول  التري ،علرى الموعروعاتتري  الشرركة الور رة للم را ميئ للمشرا كة الو الرة والتصرويت   ( ت  

 .  تماعات وإ راءات التصويتوإحاطته  علما  بالقواعد التي تحك  تلك اال األعمال

ومرئ الرم يرة ال امرة  تمراع االم ا ميئ في مئ  مشا كة أكبر عدد   لتي يرتتبع الشركة األساليو الضرو ية و( 

 .ذلك اختيا  المكان والوقت المالئميئ

يرغررو  التررييأخررذ فرري االعتبررا  الموعرروعات  ، أنمرلررد ا دا ة عنررد إعررداد  رردول األعمررال،(  يرررو علررى 

فري المائرة(  5كرون ن ربة ). ويررو، للم را ميئ الرذيئ يمل تمراعاالإد ا ها على  دول أعمرال  في ونالم ا م

 .إعداد  أو أكثر إلى  دول أعمال الرم ية ال امة عند على األقج مئ أسه  الشركة إعافة موعوع  



 
 

 5 

شرأنها إلرى بوتو ي  األسرللة  ،ا( للم ا ميئ حق مناقشة الموعوعات المد  ة في  دول أعمال الرم ية ال امة

ا دا ة أو المحاسرو القرانوني ا  ابرة علرى أسرللة وعلرى مرلرد ، القرانونيأعضاء مرلد ا دا ة والمحاسرو 

 .ض مصلحة الشركة للضر ر     الم ا ميئ بالقد  الذي ال ي  

ئ الم ررا ميئ مررئ ك ررم  ت   كافيررة   بم لومررات   ط( أن تكررون الموعرروعات الم روعررة علررى الرم يررة ال امررة مصررحوبة  

 .ات اذ قرا اته 

كمرا  .مئ خالل موقع الشركة االلكترونري ى محضر الرم يةطالع علي( تقوم الشركة بتمكيئ الم ا ميئ مئ اال

 .مئ تا يخ ان قاد   تماع خالل )عشرة( أيام  مئ محضر اال تقوم الشركة بتزويد  يلة ال و  المالية بن  ة  

 .نتهائهااك( تقوم الشركة بإعالم ال و  بنتائج الرم ية ال امة فو  

  المادة الرابعة: حق التصويت

قرد  الشرركة ترنرو وعرع أي إ رراء  وعلرى  .طريقرة   ةال يمكئ إلغراه  بأيرللم ا ميئ  أساسيا   حقا   لتصويت د اأ( ي  

الم را   لحقر  فري التصرويت  ت رهيج مما سرةت مرج الشرركة علرى و. ؤدي إلى إعاقة اسرت دام حرق التصرويتي

  .وتي ير 

ئ غيررر مررو وي الشررركة ومرر ،آخررر مررئ غيررر أعضرراء مرلررد ا دا ة ا  م ررا م ا( للم ررا   أن يوكررج عنرر  كتابررة  

 .عن   تماع الرم ية ال امة والتصويت نيابة  احضو  ل

 .يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة ( 

عرئ  الرذيئ يتصررفون بالنيابرة ،على الم تثمريئ مئ األشر اص ذوي الصروة االعتبا يرةتقوم الشركة بالتأكيد د( 

التصرويت وتصرويته  الو لري فري تقرا ير    غيرر     مثرج  رناديق االسرتثما    ا فصراا عرئ سياسراته  فري

ر على مما سرة الحقرو  ث  ؤ  للمصال  قد ي    و ري   أي تضا ا   وكذلك ا فصاا عئ كيوية الت امج مع ،ال نوية

 .باستثما اته  األساسية ال ا ة

  الرم ية ال امة.  تماعاا ميئ في نهاية الم على نتائج التصويت   ( يت  عرض 

  المادة الخامسة: حق المساهمين في أرباح األسهم

بمرا فري البراا ال رامد  كمرا  رو موعر    ،بشأن تو،يرع أ براا األسره  واعحة   وعع سياسة  بمرلد ا دا ة  موقي

  تمراع الرم يرةافري إطالع الم را ميئ علرى  رذ  ال ياسرة يقروم المرلرد برو .الم ا ميئ والشرركة يحقق مصال 

 .وتا يخ التو،يع ،المقترا تو،ي ها الرم ية ال امة األ بااقر وت  . ال امة، وا شا ة إليها في تقرير مرلد ا دا ة

لمرالكي األسره  الم ررليئ ب ررالت مركرز إيرداع  ،المنحرة األ براا النقديرة أو أسره  وتكرون أحقيرة األ براا سرواء  

 .يوم ان قاد الرم ية ال امة األو ا  المالية في نهاية تداول
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 الثالثالباب 

 اإلفصاح والشفافية

وقرد  للحوكمرة بالشرركة. األساسرية تبر مئ المبادا ت   ،الشوافية والدقة والتوقيت المناسو لإلفصاا عئ الم لومات

اليررة لمتطلبررات  يلررة ال ررو  الم وفقررا   ،با فصرراا والشرروافية عررئ الم لومررات خا ررة   قامرت الشررركة بوعررع سياسررة  

 ونظام الشركات.

  اإلفصاحوإجراءات سياسات  المادة السادسة:

تنرد   فري إطرا   مهمرة   تطرو ات   ةبأير ،دون ترأخير   ، يلة ال رو  الماليرة والرمهرو  بإبالغتقوم الشركة  ( أ

  .كما و دت في قواعد الت ريج وا د ا  ل امة الناس نشاط  وال تكون م رفتها متاحة  

وتقرروم  ،ة بالمملكررةيم ررايير المحاسرربالوفررق  ،والتو رريرات المت لقررة ،اليررة الكاملررةالقرروائ  المالشررركة  ررد ت   ( ا

علرى النحرو  أداء الشرركة ي يرقت ن مرئوالم را ميرتمكئ ل ،وفقرا  لقواعرد الت رريج وا د ا با فصاا عنها 

 التالي:

عررالن عنهررا وا  ،تقرروم الشررركة بتزويررد  يلررة ال ررو  الماليررة بررالقوائ  الماليررة األوليررة فررو  اعتماد ررا .1

مررئ نهايررة الوترررة الماليررة الترري تشررملها تلررك  ال تتررراو، خم ررة عشررر يرروم عمررج   للم ررا ميئ خررالل فترررة  

 أو كما يت  تحديد ا بإعالن مئ  يلة ال و  المالية. .القوائ 

وتقريررر مرلررد ا دا ة فررو   ،بررالقوائ  الماليررة ال ررنوية ،بتزويررد  يلررة ال ررو  الماليررة تقرروم الشررركة .2

مرئ نهايرة الوتررة الماليرة  وا عالن عنها للم ا ميئ خالل فترة ال تتراو، أ ب يئ يوم عمرج   ،اعتماد ا

 أو كما يت  تحديد ا مئ  يلة ال و  المالية. .ال نوية التي تشملها تلك القوائ 

وتقريرر مرلرد ا دا ة  ،القروائ  الماليرة األوليرة وال رنوية ،لكترونريت لئ الشركة مئ خالل موق ها ا  .3

 .لهيلة ال و  المالية والم ا ميئ اا فصاا عنهب د 

 المادة السابعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 

علرى متطلبرات يحتروى  الذي ،الكامج ال نويالتقرير ونشر  ،همةمتقوم الشركة با فصاا عئ  ميع الم لومات ال

 التالي: للشركة قوائ  المالية ال نويةيرفق بالو ،وا د ا  قواعد الت ريج يلة ال و  المالية ح و ما و د في 

 .ما ل  يت  تطبيق  مئ أحكام الئحة حوكمة الشركات الصاد ة عئ  يلة ال و  المالية وأسباا ذلك ( أ

 .في مرالد إدا اتها ا  يكون عضو مرلد إدا ة الشركة عضو ء الشركات الم ا مة التيأسما ( ا

ضو مرلد إدا ة تنويذي، أو عضرو مرلرد وتصنيف أعضائ  على النحو اآلتي: ع تكويئ مرلد ا دا ة (  

  .تنويذي، أو عضو مرلد إدا ة م تقج إدا ة غير

لرنررة المرا  ررة، ولرنررة  :ومهماتهررا مثررج ،الرئي ررة الختصا ررات لررران مرلررد ا دا ة م تصررر   و ررف   ( د

  .اتها تماعااللران و هسائها وأعضائها وعدد  الترشيحات والمكافوت، مع ذكر أسماء  ذ 

    التنويرذييئ خم ة مئ كبا و أعضاء مرلد ا دا ة :المدفوعة لكج مئ لمكافوت والت ويضاتاب توصيج    ( 

 التنويذي والمدير المالي إن ل   ممئ تلقوا أعلى المكافوت والت ويضات مئ الشركة، يضاف إليه  الرئيد     

 .يكونا مئ عمنه      

 أو تنظيميرة   إشررافية    هة   ةكة مئ الهيلة أو مئ أيعلى الشر موروض   احتياطي   أو قيد   أو  زاء   عقوبة   ةأي ( و

 .أخرى أو قضائية  

 .بالشركة نتائج المرا  ة ال نوية لواعلية إ راءات الرقابة الداخلية،( 
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 الرابعالباب 

 مجلس اإلدارة

لحوكمرة الشرركة، وأن   يرد    و أسراس و رود نظرام   وم تقج   ومت صف   يقظ   ترى الشركة أن و ود مرلد إدا ة  

عرروء  فرريوذلررك  ،أداء الشررركة مررئ خررالل إشررراف  وإ شررادات  و قابترر  لررإلدا ة التنويذيررة فررير ؤث  رلررد ا دا ة ي ررم

عمليررات الحوكمررة، وأن  فرري ا  همررما  مصررلحة ومنو ررة الم ررا ميئ. وأن المررديريئ التنويررذييئ بالشررركة يل بررون دو 

 ات  و أ   عنا ر نراا نظام الحوكمة. الت اون المشترك الو ال بيئ  ميع األطراف والوصج الواع  لل لط

 : الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  الثامنةالمادة 

مررئ أ ررج تحقيررق مصررال  الشررركة و ميررع  كاملررة   وب نايررة   بررإخالص    ررائوه يقرروم أعضرراء مرلررد ا دا ة بتأديررة و

 دا ة فيما يلي: وتتمثج الو ائف األساسية لمرلد ا منه .  م ينة   وليد لمصلحة مرموعة   ،الم ا ميئ

 ة للشركة وا شراف على تنويذ ا، ومئ ذلك:يواأل داف الرئي االستراتيرية اعتماد التو هات  ( أ

ومرا  تهررا  الم رراطر وسياسررة إدا ة ،ةيالشرراملة للشررركة وخطررط ال مررج الرئي رروعررع االسررتراتيرية  -1

 وتو يهها.

 .وإقرا  الميزانيات ال نوية ،المالية واستراتيرياتها وأ دافها تحديد الهيكج الرأسمالي األمثج للشركة -2

 .وتملك األ ول والتصرف بها ة للشركةيالنوقات الرأسمالية الرئي  ا شراف على -3

  .األداء ومراقبة التنويذ واألداء الشامج في الشركة وعع أ داف -4

 . التنظيمية والو يوية في الشركة واعتماد ا المرا  ة الدو ية للهياكج -5

 شراف ال ام عليها مئ ذلك:لرقابة الداخلية وا وعوابط ل وعع أنظمة   ( ا

مررئ   ررالج حرراالت الت ررا ض المحتملررة لكررج  تو ،لمصررال ا تررنظ  ت ررا ض مكتوبررة   وعررع سياسررة   .1

. ويشررمج ذلرررك إسرراءة اسررت دام أ رررول التنويذيرررة والم ررا ميئ أعضرراء مرلررد ا دا ة وا دا ة

 .ألش اص ذوي ال القةوإساءة التصرف الناتج عئ الت امالت مع ا ،الشركة ومرافقها

 األنظمة المالية والمحاسبية، بمرا فري ذلرك األنظمرة ذات الصرلة بإعرداد التقرا ير التأكد مئ سالمة .2

 .المالية

وذلك مئ خالل تحديد التصو  ال ام عئ  ،التأكد مئ تطبيق أنظمة  قابية مناسبة  دا ة الم اطر .3

 .الم اطر التي قد توا   الشركة وطرحها بشوافية

 . ة ال نوية لواعلية إ راءات الرقابة الداخلية في الشركةالمرا  .4

ويررو أن  ،وحوظ حقوقه  ،مئ أ ج حمايته  ،المصال  أ حاالتنظي   ذ  ال القة مع  مكتوبة   ( وعع سياسة   

 تي:اآل خاص    ذ  ال ياسة بو     يتغط

  .وتحميها ال قود ،نتهاك حقوقه  التي تقر ا األنظمةافي حالة  ،آليات ت ويض أ حاا المصال  -1

 .ت وية الشكاوى أو ال الفات التي قد تنشأ بيئ الشركة وأ حاا المصال يات آل -2

 مرع ال مرالء والمرو ديئ والمحافظرة علرى سررية الم لومرات  يردة    قامة عالقرات   مناسبة   آليات   -3

 .المت لقة به 
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توافررق مررع الم ررايير المهنيررة ت بحيررث ،للمررديريئ وال ررامليئ فرري الشررركةالمهنرري قواعررد ال ررلوك  -4

علرى أن يضرع مرلرد ا دا ة  ،المصرال  وبريئ أ رحاا ،ترنظ  ال القرة بيرنه وواألخالقية ال رليمة 

 .آليات مراقبة تطبيق  ذ  القواعد وااللتزام بها

والتزامهررا  ،احترررام الشررركة لةنظمررة واللرروائ ئ وا  ررراءات الترري تضررموعررع ال ياسررات   -5

 .للم ا ميئ والدائنيئ وأ حاا المصال  اآلخريئ ت الرو ريةبا فصاا عئ الم لوما

 وليات مجلس اإلدارة ئ: مسالتاسعةالمادة 

يررع الصررالحيات وال ررلطات  م مررع مراعرراة اختصا ررات الرم يررة ال امررة، يتررولى مرلررد إدا ة الشررركة ( أ

أو فروض  ا  المرلرد حترى وإن شركج لرانرعلرى ولية النهائيرة عرئ الشرركة لالال،مة  دا تهرا، وتظرج الم ر

أو غيررر  عامررة   إ رردا  توويضررات  ترنررو مرلررد وعلررى الآخررريئ للقيررام بررب ض أعمالرر ،  ا  أو أفررراد  هررات  

 .محددة المدة

يؤدي مرلد ا دا ة ي. وفي نظام الشركة األساس مرلد ا دا ة بوعوا   ولياتل متحديد م الشركة بوقت ( ا

ا دا ة التنويذيرة  مرئ وافية   على م لومات   مبنية  ، وأن قرا ات  وا تمام   و دية   ولية وح ئ نية  لبم   ممها

 .خرآ موثو    أو أي مصد   

ولريد مرا  يلتزم بالقيام بما يحقق مصرلحة الشرركة عمومرا  و ،الم ا ميئ عضو مرلد ا دا ة  ميعيمثج  (  

 .المرموعة التي يمثلها أو التي  وتت على ت يين  في مرلد ا دا ة يحقق مصال 

 ومردة ،الصالحيات التي يووعها لرإلدا ة التنويذيرة، وإ رراءات ات راذ القررا ديد بتح دا ة ا مرلديقوم  ( د

 التنويذية تقا ير دو ية    دا ةاكما يحدد الموعوعات التي يحتوظ بصالحية البت فيها، وترفع  ،التوويض

 .عئ مما ساتها للصالحيات المووعة

الروانرو الماليرة والقانونيرة  خا ة ،الشركةلت ريف أعضاء المرلد الردد ب مج  إ راءات     ( لدى الشركة

  .عئ تد يبه  إن لزم األمر فضال  

وألعضراء مرلرد  ،عرام بو ر    ونها لرميرع أعضراء مرلرد ا دا ةلعرئ شر وافيرة   الشركة م لومات  توفر  ( و

  .اية   نالقيام بوا باته  ومهماته  ب وذلك مئ أ ج تمكينه  مئ ،خاص ا دا ة غير التنويذييئ بو    

، أو بيرع عقرا ات الشررركة أو ترراو، آ الهرا ثررالو سرنوات   ررو، لمرلرد ا دا ة عقرد القرروض الترريي ال ( ،

إال إذا كان مصرحا  ل  بذلك في نظرام الشرركة وبالشرروط التزاماته ،    نها، أو إبراء مديني الشركة مئ

القيرام بالتصررفات فري  رذا الشرأن، فرال يررو، للمرلرد  وإذا ل  يتضمئ نظام الشرركة أحكامرا   .الوا دة في 

 .أغراض الشركة بطبي تها في ما ل  تكئ تلك التصرفات داخلة  مئ الرم ية ال امة  المذكو ة إال بإذن  

 اإلدارة   تكوين مجلسشرة: اعالالمادة 

 وفرقمرلرد ا دا ة  وي مرجمرلرد ا دا ة فري عروء التمثيرج المناسرو لرميرع أ رحاا األسره . شكج ي   ( أ

 يتكررون مرلررد ا دا ة مررئ عرردد  . وسررتراتيريتهاامتاب ررة إدا ة الشررركة وو وا باترر  ا شرررافية وتطرروير

وسياسرات وم رايير ال ضروية للشركة  األساسيالنظام  في  قد ت  تحديد، وا  عضو أحد عشر و   مناسو  

الح ربان  رو عررو ة تروافر الكوراءات  فري أخرذ اتر   التريعتبرا ات وأن مئ أ ر  اال .في مرلد ا دا ة

  .أعضاء المرلدوالمها ات الم تلوة في 

علرى األقرج، وفري حالرة إنابرة عضرو  إذا حضر  ستة أعضاء    تماع مرلد ا دا ة  حيحا  إالاال يكون  ( ا

  تماعات المرلد يت يئ أن تكون ا نابة طبقا  للضوابط التالية:امرلد ا دا ة عضوا  آخر في حضو  

 . تماعفي حضو  ذات اال واحد   و أكثر مئ عضو  ين، ل ضو مرلد ا دا ة أن ي  ال يرو -1

   .بالكتابة أن تكون ا نابة ثابتة   -2

  عليها. ال يرو، للنائو التصويت على القرا ات التي يحظر النظام على المنيو التصويت -0
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   الرانرو الرذي ر  ي   وعند ت اوي األ وات ، ( تصد  قرا ات المرلد بأغلبية آ اء األعضاء الحاعريئ

وتردون  ،ثبت مداوالت المرلد وقرا ات  في محاعر يوق ها  ئيد المرلرد وال ركرتيروت   ،الرئيد في 

 وال يرو، للمرلد أن يصرد  قررا ات   .يوق    ئيد المرلد وال كرتير خاص    ذ  المحاعر في سرج  

ويشترط موافقة  ميع  .و يةعلى األعضاء متورقيئ إال في الحاالت الضربالتمرير طريق عرعها عئ 

 .ل   تماع تال  اوت رض  ذ  القرا ات على مرلد ا دا ة في  أعضاء المرلد على القرا ات كتابة  

  مجلس اإلدارةفي ضوية سياسات الع المادة الحادية عشرة:

حرددة لل ضروية فري متهت  الئحرة حوكمرة شرركة الصرحراء للبتروكيماويرات بوعرع سياسرات وم رايير واعرحة و

 رلد االدا ة ووع ها في موعع التنويذ و التي منها اآلتي:م

  أحد عشر عضوا .مئ  مؤلف   إدا ة الشركة مرلد إدا ة   يتولى أ(

يئ ير. ويررو، إعرادة ت ال تترراو، ثرالو سرنوات  أأعضراء مرلرد ا دا ة بشررط ال اديرة ئ الرم يرة ال امرة يت  ا(

   .ىأخر لوترة  أعضاء مرلد ا دا ة 

  .البية أعضاء مرلد ا دا ة مئ األعضاء غير التنويذييئغ تكون أن  (

 .أيهما أكثر و ثلث أعضاء المرلدأ، عضويئال يقج عدد أعضاء مرلد ا دا ة الم تقليئ عئ  د(

مثج منصرو ال ضرو المنتردا  بالشركة تنويذي   منصو   وأيمنصو  ئيد مرلد ا دا ة ال يرو، الرمع بيئ    (

 مدير ال ام.  أو الرئيد التنويذي أو ال

  في نود الوقت. م ا مة   أعضاء مرلد ا دا ة عضوية أكثر مئ خمد شركات   ال يشغج و(

ولو نف نظام الشركة على  يرو، للرم ية ال امة في كج وقت عزل  ميع أعضاء مرلد ا دا ة أو ب ضه  ،(

 خالف ذلك.

وا  مؤقتا  في المركز الشاغر، على أن للمرلد أن ي يئ عض يحق ،ذا شغر مركز أحد أعضاء مرلد ا دا ةا( إ

 ويكمج ال ضو الرديد مدة سلو .  تماع لها.اي رض  ذا الت ييئ على الرم ية ال امة ال ادية في أول 

و برت دعروة الرم يرة ال امرة  ،النصاا الال،م لصحة ا تماعات عئ  ا دا ةعدد أعضاء مرلد  ن وضا ط( إذا

 ال دد الال،م مئ األعضاء. لت ييئ  ممكئ   ال ادية في أقرا وقت  

لرة يتقروم الشرركة بإخطرا   مئ طر  انتهراء ال ضروية،  نتهاء عضوية أحد أعضاء مرلد ا دا ة بأي  اي( عند 

 . مع بيان األسباا التي دعت لذلك فو ا  المالية ال و  

الرذي يحرق لر  بح رو نظرام الشرركة ت يريئ ممثلريئ لر  فري مرلرد -عتبا يرة ك( ال يرو، للش ف ذي الصروة اال

 دا ة. مرلد ا  يعلى اختيا  األعضاء اآلخريئ فالتصويت - ا دا ة 

 

 المادة الثانية عشرة: معايير العضوية في مجلس اإلدارة

يرو أن يكون عضو مرلد ا دا ة مالكا  ل دد مئ أسه  الشركة ال تقج قيمتها االسمية عئ عشررة آالف .. أ( 

صف  وتودع  ذ  األسه  خالل ثالثيئ يوما  مئ تا يخ ت ييئ ال ضو أحد البنوك التي ي ينها و،ير الترا ة وت  

أن تنقضري المردة المحرددة  إلرىللترداول  وتظرج غيرر قابلرة   ،ا دا ةمرلرد ولية أعضاء ل ذ  األسه  لضمان م 

 ىصرج فري الردعووأن ي   إلرىأو مرئ نظرام الشرركات ( 77ولية المنصوص عليها في المادة )لل ماع دعوى الم 

    المذكو ة.

  د المحدد لذلك بطلت عضويت .أسه  الضمان في المي ا ا دا ةذا ل  يقدم عضو مرلد إ ا(

 

  المادة الثالثة عشرة: إجراءات الترشيح للعضوية في مجلس اإلدارة

 المرش  ل ضوية مرلد ا دا ة يمكن  تقدي  أو ا  ترشيح  عئ طريق:أ( 

 .ير مرلد ا دا ةو   إلي سكرتت  البريد الم رج ل نوان المقر الرئي ي للشركة و -1
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  :تاليتشتمج على اللترشي  ل ضوية مرلد ا دا ة الم تندات المطلوبة ل ا(

  وتا يخ ميالد . ا  يس  المرش  ثالثا -1

 لمرش .لالشهادات ال لمية ال يرة الذاتية و -2

 الماعية.ال مد  نوات الشغلها خالل  يالمنا و الت للمرش  متضمنة   ل مليةال برة ا -3

 ولى عضويتها. الشركات التي ت ب دد وتا يخ مرالد إدا ات بيان   -4

 .ب دد الشركات الم ا مة التي ال يزال يتولي عضويتها بيان   -5

بأعمرال  ة  شربيه ب دد الشركات أو المؤس رات التري يشرترك فري إدا تهرا أو ملكيتهرا وتمرا س أعمراال   بيان   -6

  الشركة.

سروف تتضرمنه   ئيذد المرشحيئ اليحدتبمرا  ة الترشيحات المقدمة و والمكافوتقوم لرنة الترشيحات ت -7

 م لرة   سربق إدانتر  برريمرة   للم ايير الم تمدة مع مراعاة عردم ترشري  أي شر ف   وفقا   ،قائمة المرشحيئ

  . بالشرف واألمانة، وسوف يت   فع تو يات اللرنة إلي مرلد ا دا ة

   .ة العامةيتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعي -8

  لجان مجلس اإلدارة المادة الرابعة عشرة:

يقووم المجلووس بتلوكيد عووددب مناسوبب موو  اللجوا ن لكووي يوتمك  موو  تشديوة مطماتووي باللوكد الم لوووب  يو   ووام ا( 
لجا  المجلسن ومدة عملطوا والصوي يات  ومسؤوليات ماالمجلس بوضع إجراءاتب عامةب تتضم  ت ديد مط

المدةن وكيفية ر ابة مجلس اإلدارة عليطان وتقوم اللجوا  بوالبيم مجلوس اإلدارة بموا  الممنو ة لطا خيد هذه
 .م لقةب  تقوم بي أو تتوصد إليي م  نتائج أو  راراتب بلفافيةب 

في اللران الم نية بالمهمات التي قد ينتج عنهرا  ئلتنويذيياغير مئ أعضاء مرلد ا دا ة  كاف   ت ييئ عدد  ت  ي ( 

التأكد مئ سالمة التقا ير المالية وغيرر الماليرة، مرا  رة  روقات األشر اص  :مثج .ال حاالت ت ا ض مص

مرلرد يقروم الو .المكافروت ت ييئ المديريئ التنويذييئ، تحديرد ال القة، الترشي  ل ضوية مرلد ا دا ة، ذوي

  .إليها الم ندةللتحقق مئ قيامها باألعمال  دو ي   عمج اللران بشكج  بمتاب ة 

 عشرة: لجنة المراجعة  الخامسةالمادة 

أ( شرركج مرلررد ا دا ة لرنررة مررئ غيررر أعضرراء مرلررد ا دا ة التنويررذييئ ت ررمى لرنررة المرا  ررة، ال يقررج عرردد 

 تماع اللرنة  حيحا  إال بحضو  اوال يكون  ،ون المالية والمحاسبيةلبالش بينه  م تف   أعضائها عئ ثالثة  

 .نصف أعضاء اللرنة على األقج

مررئ مرلررد ا دا ة قواعررد  بنرراء  علررى اقتررراا  م 24/04/2007فرري تررا يخ الرم يررة ال امررة للشررركة  أ ررد تا( 

 .اختيا  أعضاء لرنة المرا  ة ومدة عضويته  وأسلوا عمج اللرنة

 ولياتها ما يلي:ل ( تشمج مهمات لرنة المرا  ة وم 

ئ مدى فاعليتها في تنويرذ األعمرال ا شراف على إدا ة المرا  ة الداخلية في الشركة، مئ أ ج التحقق م -1

 .والمهمات التي حدد ا لها مرلد ا دا ة

  ذا النظام.عئ  أيها وتو ياتها في  مكتوا   د اسة نظام الرقابة الداخلية ووعع تقرير   -2

 .ومتاب ة تنويذ ا  راءات التصحيحية للملحو ات الوا دة فيها ،د اسة تقا ير المرا  ة الداخلية -3

راعرى عنرد التو رية ة لمرلد ا دا ة بت ييئ المحاسربيئ القرانونييئ وفصرله  وتحديرد أت رابه ، وي  التو ي -4

 .بالت ييئ التأكد مئ استقالليته 

خرا   نطرا  أعمرال المرا  رة التري يكلورون بهرا  متاب ة أعمال المحاسبيئ القرانونييئ، واعتمراد أي عمرج   -5

 .أثناء قيامه  بأعمال المرا  ة

 .المرا  ة مع المحاسو القانوني وإبداء ملحو اتها عليها د اسة خطة -6
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 .شأنهابد اسة ملحو ات المحاسو القانوني على القوائ  المالية ومتاب ة ما ت   -7

 .شأنهابوإبداء الرأي والتو ية  ،د اسة القوائ  المالية األولية وال نوية قبج عرعها على مرلد ا دا ة -8

 .شأنهابوإبداء الرأي والتو ية لمرلد ا دا ة  ،ة المتب ةد اسة ال ياسات المحاسبي -9

 الترشيحات والمكافآت: لجنة  عشرة: السادسةالمادة 

  رمى لرنرة الترشريحات والمكافروت، يكرون عردد أعضرائها  ثالثرة  مئ بريئ أعضرائ  ت   أ( شكج مرلد ا دا ة لرنة  

 .ضاء اللرنة على األقج تماع اللرنة  حيحا  إال بحضو  نصف أعاعلى األقج وال يكون 

قواعرد  ،بنراء  علرى اقترراا مرئ مرلرد ا دا ةم 24/04/2007فري ترا يخ الرم يرة ال امرة للشرركة  أ د تا( 

 .اختيا  أعضاء لرنة الترشيحات والمكافوت ومدة عضويته  وأسلوا عمج اللرنة

 ولياتها ما يلي:ل ( تشمج مهمات لرنة الترشيحات والمكافوت وم 

 مرع مراعراة عردم ،وفقا  لل ياسات والم رايير الم تمردة ،رلد ا دا ة بالترشي  ل ضوية المرلدالتو ية لم -1

 .بالشرف واألمانة م لة   سبق إدانت  برريمة   ترشي  أي ش ف  

 وإعرداد و رف   ،المرا  ة ال نوية لالحتيا رات المطلوبرة مرئ المهرا ات المناسربة ل ضروية مرلرد ا دا ة -2

طلوبة ل ضوية مرلد ا دا ة، بما في ذلك تحديد الوقرت الرذي يلرزم أن ي صصر  للقد ات والمؤ الت الم

 .ال ضو ألعمال مرلد ا دا ة

 .و فع التو يات في شأن التغييرات التي يمكئ إ راه ا ،مرا  ة  يكج مرلد ا دا ة -3

 .لشركةتحديد  وانو الض ف والقوة في مرلد ا دا ة، واقتراا م الرتها بما يتوق مع مصلحة ا -4

مئ اسرتقاللية األعضراء الم رتقليئ، وعردم و رود أي ت را ض مصرال  إذا كران ال ضرو  سنوي   التأكد بشكج   -5

 .يشغج عضوية مرلد إدا ة شركة أخرى

راعى عند وعرع لت ويضات ومكافوت أعضاء مرلد ا دا ة وكبا  التنويذييئ، وي   واعحة   وعع سياسات   -6

 .بط باألداءتلك ال ياسات است دام م ايير ترت

 جتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال ا المادة السابعة عشرة:

 تماعات ولياته ، بما في ذلك التحضير الللالعطالع بم  كاف   أ( يقوم أعضاء مرلد ا دا ة بت صيف وقت  

 .المرلد واللران الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضو  ا

مررئ  ئرريد مرلررد ا دا ة، ويقرروم  ئرريد المرلررد  ، برردعوة  نتظمررة  م عاديررة    تماعررات  اا( ي قررد مرلررد ا دا ة 

 .اثنان مئ األعضاء متى طلو ذلك كتابة    تماع مرلد إدا ة طا ا  ابالدعوة ل قد 

 محرردد   والرررئيد التنويررذي عنررد إعررداد  رردول   ، ( يقرروم  ئرريد مرلررد ا دا ة بالتشرراو  مررع األعضرراء اآلخررريئ

رسرج  ردول األعمرال مصرحوبا  بالم رتندات لةعضراء قبرج ، وي   رض علرى المرلردبالموعوعات التي سرت  

ا دا ة  دويقرر مرلر . تمراعتاا له  د اسة الموعوعات واالست داد الريرد لال، حتى ي  كاف    تماع بوقت  اال

ثبت توا ريج  رذا االعترراض على  ذا الردول ت   اعتراض أي عضو   ة دول األعمال حال ان قاد ، وفي حال

 . تماعفي محضر اال

د( ي مررج مرلررد ا دا ة علررى توثيررق ا تماعاترر  وإعررداد محاعررر بالمناقشررات والمررداوالت بمررا فيهررا عمليررات 

 .التصويت التي تمت وتبويبها وحوظها بحيث ي هج الر وع إليها

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضهم:  عشرة: الثامنةالمادة 

ويرو، أن تكون  ذ  المكافوت  اتبا  م ينرا  أو  ،د ا دا ةيبيئ نظام الشركة األساسي طريقة مكافوت أعضاء مرل

  مئ األ باا، ويرو، الرمع بريئ اثنتريئ أو أكثرر مرئ  رذ م ينة   أو ن بة   عئ الرل ات أو مزايا عينية   بدل حضو   

 .المزايا
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 المادة التاسعة عشرة: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 

( مئ المادة ال اشرة مئ الئحة حوكمة الشركات الصاد ة بقرا  مرلد أعدت  ذ  ال ياسة تطبيقا لنف الوقرة )ا

  يلة ال و  المالية .

 

 أوالً نطاق تعارض المصالح

 ينبني وينشأ ت ا ض المصال  على ال نا ر األساسية التالية :

ئ ينشأ الت ا ض في المصال  متى ما ثبت أن عضو مرلد ا دا ة ، أو عضو أي لرنة مئ لران  ، أو أي م ( أ

من وبي الشركة ، أو شركاتها التاب ة ، ل   لة بأي نشاط ، أول  مصلحة ش صية، أو مصلحة تنظيمية ، أو 

غير مباشر ، على موعوعية قرا ات ذلك ال ضو ،  مباشر أومهنية، في أي عمج ، أو نشاط قد يؤثر بشكج 

 أو أحد شركاتها التاب ة . أو المو ف، أو على قد ت  في تأدية وا بات  ، وم ؤوليات  ترا  الشركة ،

ينشأ الت ا ض في المصال  أيضا  متى ما ثبت أن عضو مرلد ا دا ة، أو أحد مو وي الشركة ، أو  ( ا

شركاتها التاب ة ، يتلقى ، أو يحصج على مكاسو ش صية مئ أي طرف آخر، سواء كان ذلك مباشرة أو 

 الشركة .غير مباشرة ، م تويدا  مئ موق  ، ومشا كت  في إدا ة شؤون 

يحظر على ال ضو، أو المو ف، مما سة أي نشاط، أو أي مصلحة ش صية، قد يترتو عليها شكال  أو  ( ت

 مضمونا ، نوعا  مئ الت ا ض مع مصال  الشركة، إال ب د موافقة الرم ية ال امة للشركة.

ب دم يلتزم كج عضو مئ أعضاء مرلد ا دا ة، وكج مو ف مئ مو وي الشركة، وشركاتها التاب ة،  ( و

است دام مو ودات الشركة، أو موا د ا الم تلوة، ألي مصلحة ش صية، أو استغالل لمنو ت  ال ا ة، أو 

 أ داف أخرى، ال تقع في نطا  نشاط وعمج الشركة.

 

 اإلفصاح عن تعارض المصالح ثانياً 

 صية التالية:يلتزم  ميع أعضاء مرلد ا دا ة، ومن وبي الشركة، با فصاا، والتبليغ عئ مصالحه  الش 

 أي مصلحة في استثما  أو ملكية في : -1

نشاط ترا ي، أو منشأة، تقدم أي خدمات للشركة، أو أي مئ شركاتها التاب ة، أو تتحصج على أي فائدة  ( أ

 مئ الشركة.  

نشاط ترا ي، أو منشأة تقوم بأداء خدمة م ينة، أو تبحث عئ أداء خدمة مع الشركة، أو أي مئ   ( ا

 شركاتها التاب ة.

 أي مصلحة مع عميج، أو أي منشأة أخرى، ت تقبج خدمة أو أي منو ة مئ الشركة, أو شركاتها التاب ة.  ( ت
نشاط ترا ي، أو عميج ،أو أي منشاة اخرى في وعع ير لها ت تويد مئ أي إ راءات يقوم بها عضو   ( و

 مرلد ا دا ة أو المو ف.

وكبا  التنويذييئ، وأي مئ أقا به ، وتاب يه ، أو  المصال  المباشرة، وغير المباشرة، ل ضو مرلد ا دا ة، .2

 تقدي  إقرا  بنوي ذلك .

 مل ف ل قود ال مج الحالية، أو المقترحة، ألعضاء مرلد ا دا ة، و ئيد الشركة . .3

التوا يج الكاملة ألي عقد ، أو ترتيو، يكون في   ئيد الشركة، أو المدير المالي، أو ألحد أعضاء مرلد  .4

 أو ألي قريو مئ  ؤالء، مصلحة  و رية، ويكون مهما  ل مال الشركة، أو تقدي  إقرا  ينوى ذلك. ا دا ة،
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أي  وقة بيئ المصد  وطرف ذي عالقة أو أي ترتيو ي تثمر بمو ب  كج مئ المصد  وطرف ذي عالقة  .5

 في أي مشروع أو أ ج أو يقدم تمويال  ل .

 .و ف ألي  وقة بيئ المصد  وطرف ذي عالقة .6

م لومات تت لق بأي أعمال أو عقود يكون المصد  طرفا  فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء  .7

مرلد إدا ة المصد  أو الرئيد التنويذي أو للمدير المالي أو ألي ش ف ذي عالقة بأي منه ، وإذا ل  تو د 

 أعمال أو عقود مئ  ذا القبيج ف لى المصد  تقدي  إقرا  بذلك

 

 اً: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة ثالث

ال يرو، ل ضو مرلد ا دا ة )بغير ترخيف مئ الرم ية ال امة يردد كج سنة( أن تكون ل  أي مصلحة  .1

)مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال، وال قود التي تت  لح اا الشركة، أو أي مئ شركاتها التاب ة, وت تثنى 

المناف ة ال امة، إذا كان عضو مرلد ا دا ة  احو ال رض األفضج، وعلى  مئ ذلك األعمال التي تت  بطريق

عضو مرلد ا دا ة أن يبلغ المرلد بما ل  مئ مصلحة ش صية في األعمال وال قود التي تت  لح اا الشركة، 

ويثبت  ذا التبليغ في محضر اال تماع، وال يرو، لل ضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرا  

الذي يصد  في  ذا الشأن، ويبلغ  ئيد مرلد ا دا ة الرم ية ال امة عند ان قاد ا عئ األعمال، وال قود التي 

يكون ألحد أعضاء مرلد ا دا ة مصلحة ش صية فيها، ويرفق بهذا التقرير تقرير خاص مئ المحاسو 

 القانوني.

يردد كج سنة ( أن يشترك في أي عمج مئ  ال يرو، ل ضو مرلد ا دا ة )بغير ترخيف مئ الرم ية ال امة .2

 شأن  مناف ة الشركة، أو أن يترر في أحد فروع النشاط الذي تزاول .

ال يرو، للشركة أن تقدم قرعا  نقديا  مئ أي نوع ألعضاء مرلد إدا تها، أو أن تضمئ أي قرض ي قد  مع  .3

 الغير.

 

 الخاصة بحاالت تعارض المصالح ترابعاً: اإلقرارا

أعضاء مرلد إدا ة الشركة، ومن وبيها، بتقدي  ا قرا ات الال،مة لمرلد ا دا ة، متى ما طلو المرلد  يلتزم

ذلك، لتوعي  الحاالت التي تت ا ض فيها المصال  الش صية مع مصال  الشركة، والحصول على التو يهات 

 الال،مة بشأنها، ومئ  و  ذلك على سبيج المثال ال الحصر ما يلي:

أو استالم  دايا ذات قيمة لها  لة ب القات ال مج ال ا ة بالشركة، عدا الهدايا الرمزية، والتذكا ية،  تقدي  .1

 التي تت  في إطا  ال القات الرسمية للشركة.

حصول الش ف، أو أحد أفراد أسرت ، على أي ملكية في أي شركة، أو مؤس ة، تقدم خدمات، أو منترات  .2

ف ة لل دمة التي تقدمها الشركة، إال إذا كانت  ذ  االستثما ات في شركة م ا مة للشركة، أو تقدم خدمات منا

عامة تباع أسهمها علنا  للرمهو ، وال تزيد حصت  في تلك الشركة عئ ن بة واحد بالمائة مئ األسه  وال ندات 

 تلك المصلحة.ال ا ة بتلك الشركة أو المؤس ة، باستثناء الحاالت التي يت  فيها ا عالن بالكامج عئ 

مو ف، أو م تشا  لدى أي مؤس ة، والحصول منها على منو ة، أو ال  ي للحصول  كم لول أوال مج  .3

منها على منو ة، أو ال  ي للحصول منها على مثج تلك المنافع، مع أي  هة تقدم خدمات، أو تبيع منترات 

 عالن، أو ا فصاا بالكامج عئ مثج  ذ  للشركة، أو تنافد الشركة في تقدي  ال دمات، ما ل  يكئ قد ت  ا

 ال القات.
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الحصول على قروض، أو سلف مئ أفراد، أو  هات، تقدم خدمات، أو منترات، أو تتنافد مع الشركة في  .4

تقدي  ال دمات، باستثناء المصا ف والمؤس ات المالية التي يمكئ الحصول منها على مثج تلك القروض 

 وال لويات بصو ة عادية.

 كشف م لومات سرية تت لق بالشركة خا   نطا  الشركة، ودون الحصول على الموافقة الال،مة بذلك. .5

القيام أو ال ماا آلخريئ باالست دام الو لي للمو ويئ، أو المواد، أو الم دات واأل هزة التاب ة للشركة، ألي  .6

 ن، أو ا فصاا بالكامج عئ ذلك.أغراض خالف األغراض التي ت دم مصال  الشركة، ما ل  قد ت  ا عال

قبول  واتو، أو مكافوت مئ  هات خا  ية، نظير خدمات مدفوعة األ ر مئ قبج الشركة، ما ل  يكئ قد ت   .7

 ا عالن،أو ا فصاا عئ مثج  ذ  ال القة .

وتوع   م الوة نظ  وأساليو المحاسبة الصحيحة التي ينبغي التقيد بها في كافة األوقات، ويرو أن ت كد .8

ال رالت في كج األوقات، كافة األ ول بشكج دقيق، كما يرو أن تكون كافة األ ول والمتطلبات، 

وا يرادات، والمصروفات، م رلة بصو ة سليمة بدفاتر الح ابات ال ا ة بالشركة، أو أي مئ شركاتها 

 التاب ة.

 

 خامساً: أحكام ختامية 

 

 ذ  القواعد، وتو ي  الم تصيئ في الشركة بتنويذ الت ليمات يلتزم مرلد إدا ة الشركة بالتقيد بمضمون  .1

 الوا دة فيها بكج دقة تحقيقا لمبدأ الشوافية وقواعد ال رض وا فصاا .
يتولى المرا ع الداخلي التحقق مئ مدى االلتزام بهذ  الضوابط، وفي حالة ا خالل بأي منها، ي د تقريرا  عئ  .2

 التو يات الوا و ات اذ ا في  ذا الشأن . الحالة يرفع لمرلد ا دا ة متضمنا  
 ت ود أحكام  ذ  الالئحة، وت مو على أية لوائ  داخلي  أخرى، حيئ ت ا ض النصوص . .3

 

 الخامسالباب 

 سياسة توزيع األرباح

شرركة     شرركة الصرحراء للبتروكيماويرات ال الميرة للبتروكيماويرات  للشرركة ال ر ودية تو،يع األ بااسياسة  

بالمرادة ال راب ة  ال ربيرة ال ر ودية متطلبات الئحة حوكمرة الشرركات بالمملكرةا  لت  إعداد ا وفق  س ودية م ا مة 

  .وقواعد الت ريج وا د ا للشركة ونظام الشركات  األساسيوفى عوء النظام  فقرة )أ(،

 :سياسة الشركة في توزيع األرباح
 

دي مبر مئ كج عام ميالدي على أن ال نة المالية األولى  31في تبدأ ال نة المالية للشركة مئ أول يناير و تنتهي 

 دي مبر مئ ال ام الميالدي التالي.  31تبدأ مئ تا يخ القرا  الصاد  بإعالن تأسيد الشركة و تنتهي في 

 

ي د مرلد ا دا ة في نهاية كج سنة مالية  ردا  لقيمة أ ول الشركة و خصومها في التا يخ المذكو  كما ي د 

مركز ا المالي عئ ال نة  زانية الشركة و ح ابات األ باا و ال  ائر و تقريرا  عئ نش    اط الش  ركة ومي

المالية المنقضية و الطريقة التي يقترحها لتو،يع األ باا الصافية و ذلك قبج ان قاد الرم ية ال امة ال ادية ب تيئ 

صرف مراقو الح ابات قبج الموعد المقر  الن قاد ( يوما  على األقج و يضع المرلد  ذ  الوثائق تحت ت60)

( يوما  على األقج و يوقع  ئيد مرلد ا دا ة الوثائق المشا  إليها و تودع ن  ة 55الرم ية ب م ة و خم يئ )
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منها في المركز الرئي ي للشركة تحت تصرف الم ا ميئ قبج الموعد المقر  الن قاد الرم ية ال امة ب م ة و 

وما  على األقج و على  ئيد مرلد ا دا ة أن ينشر في  حيوة تو،ع في المركز الرئي ي ( ي25عشريئ )

للشركة الميزانية و ح اا األ باا و ال  ائر و خال ة وافية مئ تقرير مرلد ا دا ة و النف الكامج لتقرير 

 قاد الرم ية ال امة مراقو الح ابات و أن يرسج  و ة مئ  ذ  الوثائق إلى ا دا ة ال امة للشركات قبج ان

 ( يوما  على األقج.25ب م ة و عشريئ )

 

تو،ع أ باا الشركة الصافية ال نوية ب د خص   ميع المصروفات ال مومية و التكاليف األخرى على الو   

 -اآلتي:

و يرو، للرم ية ال امة ال ادية وقف  ذ   نظامي، احتياطي% مئ األ باا الصافية لتكويئ 10يرنو  -1

  المال.تى بلغ االحتياطي المذكو  نصف  أس الترنيو م

أن ترنو ن بة م ينة مئ األ باا الصافية لتكويئ  ا دا ةللرم ية ال امة بناء  على اقتراا مرلد  -2

  م ينة.و ت صيص  لغرض أو أغراض  اتواقياحتياطي 

 أس المال  % خم ة في المائة على األقج مئ5يو،ع مئ الباقي ب د ذلك دف ة أولى للم ا ميئ ت ادل  -3

  المدفوع.

% عشرة في المائة مئ الباقي لمكافأة مرلد ا دا ة مع 10ي صف ب د ما تقدم ن بة ال تزيد عئ  -4

مراعاة األنظمة و الت ليمات الصاد ة مئ و،ا ة الترا ة و الصناعة بهذا الشأن و يو،ع الباقي ب د ذلك 

  األ باا.على الم ا ميئ كحصة إعافية في 

 

  ا مرلد ا دا ة وفقا  للت ليماتتو،ي ها على الم ا ميئ في المكان و المواعيد التي يحدد ةلمقر اتدفع األ باا 

 الصناعة.التي تصد  ا و،ا ة الترا ة و 

  وفقا  للمادة الحادية عشر مئ النظام األساسي للشركة فإن  ال يرو، تداول األسه  التي ت طى مقابج الحصف 

تي يكتتو بها المؤس ون قبج نشر الميزانية وح اا األ باا وال  ائر عئ ثالو ال ينية أو األسه  النقدية ال

 سنوات مالية كاملة ال تقج كج منهما عئ أثني عشر شهرا  مئ تا يخ تأسيد الشركة.

وت ري  ذ  األحكام على ما يكتتو ب  المؤس ون في حالة ،يادة  أس المال قبج انقضاء فترة الحظر. وذلك 

لمتبقية مئ  ذ  الوترة ويؤشر على  ذ  الصكوك بما يدل على نوعها وتا يخ تأسيد الشركة والمدة بالن بة للمدة ا

 التي يمتنع فيها تداولها.

ومع ذلك يرو، خالل فترة الحظر نقج ملكية األسه  النقدية وفقا  ألحكام بيع الحقو  مئ أحد المؤس يئ إلى 

المؤس يئ في حالة  دكضمان لإلدا ة أو مئ و ثة أح اهمؤسد آخر أو إلى أحد أعضاء مرلد ا دا ة لتقديم

 وفات  إلى الغير.

 

 

********* 


