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            الشرآة العربية لألنابيب
أعمال اللجنة ونطاق مسئولياتها بما في ذلك آيفية تنفيذ الئحة توضح 

تلك المسئـوليات والهيـكل التنظيمـي لها وإجـراءات عملها وشــروط  
.عضويتها  

 

دليل لجنة الترشيحات 
 والمكافآت
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 ٣  صفحة اإلصدار األول
 

  المقدمة
وتعتبر وثيقة ملزمة ضمن سياسات تمت الموافقة على هذه القائمة من قبل مجلس إدارة الشركة ، 

تستخدم السياسات واالجراءات الواردة في هذه الالئحة من قبل لجنة . وإجراءات الشركة

  الترشيحات والمكافآت

  

إن أي تغيرر في السياسات واالجراءات المذكورة في هذه الالئحة يجب أن تتم الموافقة عليه من 

  قبل مجلس اإلدارة 

  

  عامةم احكا :المادة األولى 

من الئحة حوكمة الشركات الصادر عن مجلس هيئة السوق ) ١٥(تتطلب المادة رقم  - ١

بتاريخ  ٢٠٠٦-٢١٢-١المالية في المملكة العربية السعودية ووفقا للقرار رقم 

 .إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت ١٢/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧

يسعى مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب الى تطبيق إطار حوكمة الشركة وفقا لنظام  - ٢

جل التأكد بأن أعمال الشركة أحوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق المالية ومن 

تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات فقد قام المجلس بإعداد لجنة 

 .الترشيحات والمكافآت

الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت أعمال اللجنة ونطاق مسئولياتها بما في ذلك  حتوض - ٣

 .كيفية تنفيذ تلك المسئوليات والهيكل التنظيمي لها وإجراءات عملها وشروط عضويتها

يقوم المجلس بمراجعة هذه الالئحة واجراء التعديالت والتحديثات الالزمة عليها كلما رأي  - ٤

ديالت والتحديثات بالحد المطلوب لتتماشى مع انظمة ولوائح ذلك ضروريا وتكون التع

 هيئة السوق المالية 

سنويا تقييم اداء اللجنة ويقدم توجيهاته لتحسين األداء او تغيير إدارة الشركة يتولى مجلس  - ٥

 .أعضاءها
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 ٤  صفحة اإلصدار األول
 

  لجنة الترشيحات والمكافآتتعريف  :المادة الثانية 

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة مسئولية تحديد وانتقاء وتوصية المرشحين  - ١

ألعضاء جدد في  الحاجةلعضوية مجلس إدارة الشركة في حال وجود مكان شاغر أو عند 

مجلس اإلدارة وتقدم اللجنة توصيتها بالمرشحين المناسبين لعضوية مجلس اإلدارة 

 ,نللجمعية العامة العادية للمساهمي

 :تتولى اللجنة المسئوليات التالية - ٢

وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن   - أ

العضوية في المجلس بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة وعن أعمال 

تعديالت من قبل الجمعية األعضاء في لجان المجلس والمصادقة على أي 

 .العمومية

فصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة إعداد تقرير سنوي يحتوي على ت  - ب

من ) ٩(لكبار التنفيذيين إلدراجها في التقرير السنوي للشركة تطبيقا للمادة 

 .الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

اإلشراف وتقديم المشورة للمجلس فيما يختص بإعداد السياسات والخطط التي   - ت

 .تنظم برامج التعويضات في الشركة

 .التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين  - ث

تحديد نقاط القوة والضعف لدى المجلس والتوصية بمعالجتها بما يتفق مع   - ج

 .مصلحة الشركة

 .أداء المهام والمسؤليات األخرى كما هي مفصلة ومتفقة مع هذه الالئحة  - ح
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 ٥  صفحة اإلصدار األول
 

  تنظيم لجنة الترشيحات والمكافآت: المادة الثالثة 

 تشكيل اللجنة  -١

يشكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل من   - أ

 أعضاء مجلس اإلدارة 

الليتهم ، ويتم قيجب أن اليكون ألعضاء اللجنة أي عالقة ممكن أن تتعارض مع است   - ب

 .االلتزام باللوائح واألنظمة المعمول بها لتقييم مدى استقاللية األعضاء

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هئة السوق المالية، ) ١٥(تماشيا مع المادة    - ت

قواعد اختيار على الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  توافق

 .أعضاء لجنة الترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

 .ماتهميضا انهاء خدجلس اإلدارة بتعيين أعضاء اللجنة وأيقوم م   - ث

يحق فقط ألعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ويجوز دعوة أشخاص أخرين لحضور    - ج

 .كل أو جزء من االجتماع وذلك حسب الحاجة

يقوم االعضاء الحاضرين الجتماع اللجنة بانتخاب احدهم لرئاسة االجتماع في حال   - ح

 .تغيب رئيس اللجنة عن حضور االجتماع

 رئيس اللجنة -٢

 يين رئيس اللجنةيقوم مجلس اإلدارة بتع  - أ

يقوم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بتنظيم اجتماعات اللجنة، وتحديد جدول    - ب

 .والوثائق الالزمة لتنفيذ مسئولياتهاأعمال اجتماعاتها واالطالع على كافة المعلومات 

يحق للرئيس وضع قواعد اخرى من وقت آلخر كما مناسب وضروري لتسير اعمال    - ت

 اللجنة

 ةسكرتير اللجن -٣

يمكن للجنة تعيين سكرتير لها من غير اعضاءها وتكون مهامه ومسئولياته متعلقة   - أ

بالتوثيق واالحتفاظ بكامل وقائع االجتماعات بهدف رفع التقارير حول انشطة اللجنة 

الى مجلس اإلدارة، وتأدية كافة المهام األخرى التي يمكن أن توكل اليه من حين 

 .آلخر من قبل اللجنة
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 ٦  صفحة اإلصدار األول
 

 اللجنةمدة عمل  -٤

 .يجب أن تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس اإلدارة للشركة  - أ

 إنهاء خدمات اللجنة -٥

جلس إدارة الشركة إنهاء خدمات أعضاء ميجوز بقرار يصوت عليه أغلبية أعضاء   - أ

اللجنة بالكامل أو أحد أعضائها ويكون الحد األدنى لعدد أعضاء اللجنة هو عضوين 

 .على األقل

ي عضو من أعضاء اللجنة االستقالة وذلك بتسليم إشعار خطي لرئيس بإمكان أ   - ب

المجلس ورئيس اللجنة وتصبح االستقالة سارية المفعول في وقت تسليم االشعار إال 

 .إذا حدد االشعار تاريخا للتنفيذ

في حال كان تاريخ سريان االستقالة في وقت الحق يمكن للمجلس اختيار عضو بديل    - ت

 .بمجرد سريان مدة االستقالةللعضو المستقيل 

 مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت -٦

 : يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على التعويض أدناه  - أ

من النظام االساسي للشركة لمرة واحدة كعضو ) ٤٢(مكافأة سنوية حسب المادة  - ١

 .في مجلس اإلدارة

 .مجلس اإلدارةبدل حضور عن كل جلسة بما يعادل بدل الحضور ألعضاء  - ٢

ف ييحق ألعضاء اللجنة المقيمين خارج الرياض الحصول على تعويض عن تكال   - ب

السفر مقابل حضور االجتماع، تشمل هذه التكاليف تذكرة السفر على الدرجة األولى 

ذهابا وايابا من مكان اقامته الى موقع الشركة الرئيسي أو مكان انعقاد االجتماع 

 .خرى مرتبطة باالقامة والمواصالتباالضافة الى أي تكاليف أ

يجب أن تفصح تقارير مجلس اإلدارة المقدمة الى الجمعية العامة عن التعويضات   - ت

لى أعضاء اللجنة بما في ذلك مصاريف السفر يضاف إالمبالغ المدفوعة  نوغيرها م

 .ويطبق هذا على كافة أعضاء اللجنة في حال انعقاد االجتماع خارج الرياض

 االجتماعاتاجراءات  -٧

بمهامها ،  متعقد اللجنة اجتماعين أثنين على األقل في السنة أو اكثر حسب الحاجة للقيا  - أ

االتصال عن بعد / ومن الممكن حضور االجتماعات شخصيا أو عن طريق الهاتف
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 ٧  صفحة اإلصدار األول
 

ويتم ارسال دعوات االجتماع قبل االجتماع بوقت كاف مع جدول أعمال االجتماع 

 .وأية وثائق أخرى

 ر اغلبية أعضاء اللجنة حتى يكتمل النصاب القانوني النعقاد االجتماعيجب حضو   - ب

خر لحضور االجتماع بالنيابة عنه أو التصويت آاليمكن لعضو اللجنة توكيل عضو    - ت

 .عنه في االجتماعات

 .يأخذ بالقرار الذي صوت له رئيس اللجنة في حالة تساوي األصوات   - ث

ص الحاضرين الجتماعات لجنة يجب على أعضاء اللجنة وغيرهم من االشخا   - ج

الترشيحات والمكافآت المحافظة على سرية االجتماعات والمستندات التي حصلوا 

عليها وفحوى نقاشاتهم في االجتماعات وعدم افشاء أسرار الشركة وخاصة أسرار 

 .العمليات التشغيلية واألسرار المهنية التي تم االلمام بها أثناء عملهم باللجنة

 .ة بتوثيق جلساتها بمحاضر مكتوبةتقوم اللجن   - ح

الجتماعات السابقة وأية مواضيع عالقة منذ اخر اائج نتتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ    - خ

 .اجتماع لها

 صالحيات اللجنة -٨

يحق للجنة الحصول على كافة الموارد والمعلومات الالزمة لها ألداء واجباتها   - أ

 .ومسئولياتها

 محاضر االجتماعات -٩

بعد التوقيع عليها  اللجنة في محاضر اجتماعات وتحفظ هذه المحاضرتسجل قرارات   - أ

 مجلسمحاضر اجتماعات مع سجالت الذين حضروا االجتماع  من قبل أعضاء اللجنة

 .اإلدارة

يتم توثيق القرارات والتوصيات الصادرة عن النقاشات التي جرت في االجتماع من    - ب

 .قبل سكرتير اللجنة

المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت  نيتم االحتفاظ بنسخة موقعة م   - ت

 .سكرتير اللجنة عهدةفي 

 



  الشرآة العربية لألنابيب    
  الترشيحات والمكافأتدليل لجنة 

 
 

 ٨  صفحة اإلصدار األول
 

 لقة بالتقارير عالمسئوليات المت -١٠

عقب كل اجتماع تعقدة اللجنة على رئيس اللجنة رفع تقرير رسمي بشأن وقائع   - أ

 .الى مجلس اإلدارة ومناقشات وقرارات اللجنة خالل االجتماع

تقدم اللجنة التوصيات المناسبة الى المجلس في األمور التي تقع ضمن اختصاصاتها    - ب

 .جراء الالزم تجاههاإلوالتي ترى ضرورة اتخاذ ا

تقوم اللجنة بمراجعة الجزء المتعلق بسياسة المكافآت الخاصة بمجلس اإلدارة    - ت

التقرير وأعضاء لجان المجلس في التقرير السنوي للشركة والذي يشكل جزءا من 

السنوي لمجلس اإلدارة والتأكد من عرض هذا التقرير على الجمعية العامة للمساهمين 

للمصادقة عليه، ويحتوي التقرير السنوي للمجلس على عدد مرات انعقاد اجتماعات 

 .لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات حضور كل عضو لتلك االجتماعات

  

  الترشيحات والمكافآتمسئوليات لجنة : المادة الرابعة 

بمرشحين قادرين على تعزيـز قـدرة   التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس  - ١

ـ المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعـال   اً للسياسـات والمعـايير   وفق

  . المعتمدة 

السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسـبة لعضـوية مجلـس اإلدارة     راجعةالم - ٢

وتشمل دون حصـر  وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، 

 :على مايلي

 .النزاهة والمصداقية والمسئولية  - أ

 .الخبرة الناجحة في مجال القيادة   - ب

 .اإلدارية والعمليةالفطنة    - ت

 .وعدم وجود تضارب في المصالح االستقاللية  - ث

تـي تمليهـا عليـه    بالمسـئوليات ال  مالقدرة على تخصيص الوقت الالزم للقيا  - ج

 .عضويته في المجلس
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 ٩  صفحة اإلصدار األول
 

 . مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها - ٣

مـع مصـلحة    والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق الضعفتحديد جوانب  - ٤

 . الشركة

من إستقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصـالح إذا   التأكد بشكل سنوي - ٥

 . كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلـس اإلدارة وكبـار التنفيـذيين،     - ٦

 . رتبط باألداءويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ت

التوصية لمجلس اإلدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجـان المختلفـة المنبثقـة عـن      - ٧

 :المجلس مع مراعاة االتي

المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصا لجنة المراجعة التي ينبغـي    - أ

 .أن يكون أحد أعضائها مختصا بالشئون المالية والمحاسبية

السنوات المتتالية التي يجوز فيها للعضو أن يشغل عضوية أحـد لجـان   محدودية عدد   - ب

المجلس، وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية العضـو التتجـاوز الحـد األعلـى     

 .ص عليه في االطار العام لحوكمة الشركات أو في االنظمة ذات العالقةالمنصو

 .متطلبات هيئة السوق المالية  - ت
 

 .لجدد في المجلساء الألعضكة بأعمال الشرمن وجود برنامج تعريفي التأكد  - ٨

اإلدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي ونوابه ( للشركةاالدارة التنفيذية  تعيينبالتوصية   - ٩

 .)والمدير المالي

حين  نالمهام أو المسئوليات األخرى التي يكلفها بها مجلس اإلدارة مدية ألى اللجنة تع -١٠

 .آلخر

  

  

  



  الشرآة العربية لألنابيب    
  الترشيحات والمكافأتدليل لجنة 

 
 

 ١٠  صفحة اإلصدار األول
 

  

  

  العالقة مع اآلخرين: المادة الخامسة 

  لجنة المراجعة

مع لجنة المراجعة لألشراف ) حسب رغبتها(تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق   - أ

المدفوعة لرئيس المجلس على عملية االفصاح فيما يتعلق بالمكافآت والتعويضات 

وأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلى المكافآت والتعويضات من 

الشركة يضاف اليهم رئيس الشركة والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم تماشيا مع المادة 

 .من الئحة حوكمة الشركات) ٩(رقم 


