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 مقدمة السياسة .1
 

 هدف السياسة 1.1
 

 مكافأة قةطري األساس الشركة ( منه على أن يبين نظام76م  في المادة )2015هـ/1437نص نظام الشركات السعودي الصادر في 

 صافي من معينة نسبة أو عينية مزايا أو الجلسات عن حضور بدل أو معينا  -مبلغا   المكافأة هذه تكون أن ويجوز اإلدارة، مجلس أعضاء

تحديد معايير تقدير ى أن إل( 18في مادته ) للشركةحدد النظام األساس  وقدالمزايا،  هذه من أكثر أو بين اثنتين الجمع ويجوز األرباح،

 م حصرتأن، وسيلقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشا وصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة سيتم وفق هذه السياسة و
 األنظمة والتعليمات في هذه السياسة. هذه

 

شادي ليل االسترة والدت المساهمة المدرجوقد أشارت الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بالشركا
الشركات  ارة فيلها الصادرة عن هيئة السوق المالية في الباب الثاني منها إلى الضوابط التنظيمية لمكافآت أعضاء مجلس اإلد

 المساهمة.

 

هـ 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8بموجب القرار ) هيئة السوق الماليةمجلس كما أشارت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
لس اإلدارة على لجنة المكافآت القيام بوضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مج أنمنها ( 61في المادة ) 13/2/2017الموافق 

ى عند وضع عامة ويراععية الواللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيدا  العتمادها من الجم

لالئحة أهم ما يجب ا( من 62واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها، وقد حددت المادة ) تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء
 ( آلية اإلفصاح عن المكافآت93مراعاته في سياسة المكافآت وحددت المادة )

 

 عيةالجممن ثم إلدارة وابإعداد هذه السياسة واعتمادها من مجلس  الشركة تالتنظيمية، قاموبناءا  عليه، وبهدف االلتزام بالمتطلبات 
 .للشركة العامة

 

 نطاق السياسة 2.1
 

ولجنة  رج المجلسولجانه واألعضاء من خاأعضاء مجلس اإلدارة  لجميع التعليمات الواضحةتم تصميم نطاق هذه السياسة بغرض توفير 
ة اإلطار د السياس، كما تحدتلك المكافآتواإلفصاح عن الذين يتقاضون مكافآت دورية مقابل خدماتهم عن آلية تحديد وصرف المراجعة 

 العام لحوكمة وهيكلة مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة.

 

 التعاريف 3.1
 

 الشركة
 الشركة العربية لألنابيب.

 

 مجلس اإلدارة
 الشركة العربية لألنابيب.

 
 المجلسلجان 

 .لألنابيب العربية الشركةاللجان المنبثقة عن مجلس إدارة 
 

 لجنة المراجعة

 هي لجنة مشكلة بقرار من الجمعية العامة، وتختص بالمراقبة على أعمال الشركة.
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 المكافآت

 األجل، طويلة أو قصيرة ةالتحفيزي والخطط باألداء، المرتبطة السنوية أو الدورية والمكافآت حكمها، في وما واألرباح والبدالت المبالغ
 أدية عمله.دارة لغرض تأخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإل عينية مزايا وأية
 

 الجمعية العامة

 للشركة. األساس والنظام أحكام نظام الشركات بموجب الشركة في المساهمين جميع من تشكل جمعية

 

 التنفيذي العضو

 .ذلك لقاء منها راتبا   ىويتقاض لها اليومية اإلدارة أعمال في ويشارك التنفيذية للشركة اإلدارة في عضوا   يكون الذي اإلدارة مجلس عضو
 

 التنفيذي غير العضو

 .واللجان لسالمج عن العضوية مكافأةعدا  منها راتبا   ال يتقاضى أو الشركة إلدارة متفرغا   يكون ال الذي اإلدارة مجلس عضو
 

 المستقل العضو

 عليها المنصوص لاالستقال عوارض من أي عليه تنطبق وال مركزه وقراراته، في التام باالستقالل يتمتع تنفيذي غير إدارة مجلس عضو
 في الئحة حوكمة الشركات.

 

 التنفيذيين كبار

 .التنفيذي للرئيس التابعين الموظفين و التنفيذي الرئيس
 

 أحكام عامة 4.1
 

تبعة في سياسات المفقا  للالمراجعة لهذه السياسة و مجموعة الموارد البشريةتتولى و .واإلنجليزية أصدرت هذه السياسة باللغتين العربية

 .الشركة

 

 اإلطار التنظيمي للسياسة 5.1
 

ن تزيد ا فال يجوزلشركة اذا كانت مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة نسبة معينة من ارباح ا ( منه إلى أنه76في المادة ) نظام الشركات أشار

مين بما ال ح على المساه% من االرباح الصافية بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع اربا 10هذه النسبة على 

 يحضرها لتيا الجلسات عدد مع متناسبا   المكافأة هذه استحقاق كوني . كما اشترطت أنالمدفوع % من رأس مال الشركة5يقل عن 
رة من مكافآت ، كما أنه في جميع األحوال، ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلداباطال يكون ذلك يخالف وكل تقدير العضو،

 ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سعودي سنويا .

 
يجب أن تنسجم مع  ( منها إلى أن سياسة المكافآت62الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المادة )كما أشارت الئحة حوكمة 

 ىعل ميتهانوت لشركةا إنجاحعلى   التنفيذية واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء حث بغرض المكافآت متقد أناستراتيجية الشركة وأهدافها و

 والمهام الوظيفة، مستوى ىلع اء  نب المكافآت تحدَّد أن و .الطويل المدى عل باألداء المكافآت من المتغير الجزء تربط كأن الطويل، المدى
 ودرجة وطبيعة جمح مع تنسجم وأن األداء ومستوىوالمهارات  العملية، والخبرات العلمية، والمؤهالت بشاغلها وطةنالم والمسؤوليات

 ارتفاع من ذلك نع شأني قد ما تفادي مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار فيتأخذ  وأن الشركة لدى المخاطر

 تعد أن و .فيها الغةالمب عدم مع وتحفيزها، عليها والمحافظة يةنالمه الكفاءات استقطاب تستهدف وأن والتعويضات للمكافآت مبرر غير

 اء  نب تقررت أنها تبين إذا ااسترداده أو المكافأة صرف إيقاف حاالت تحديد يتعين كما .الجديدة اتنالتعيي دنع الترشيحات ةنلج مع سيقنبالت
 مكافآت عل لحصولل الوظيفي الوضع استغالل لمنع وذلك ؛التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة سمجل في عضو قدمها دقيقة غير معلومات ىعل

 أسهما   أم جديدا   إصدارا   أكانت سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارةلس مج ألعضاء الشركة في أسهم حنمعملية  تنظم وأن .مستحقة غير

 .الشركة اشترتها
 

وقد أشارت الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة 

 أن يجب، والتي تنص على أنه عضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمةمنها إلى الضوابط التنظيمية لمكافآت أ في الباب الثاني

باإلضافة إلى الضوابط الواردة في نظام  – المجلس من أعضاء كل عليها يحصل التي المكافآت وصرف تحديد في المجلس يراعي
عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها  المكافآت تكون أن -ات الشركات والئحة حوكمة الشرك

 الترشيحات لجنة توصية على المراد تحقيقها خالل السنة المالية وأن تكون مبنيةاإلدارة باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس 
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 الشركة فيه تعمل الذي القطاع االعتبار بعين األخذ مع. ارتهاإلد الالزمتين والخبرة والمهارة الشركة نشاط مع ومتناسبة. والمكافآت

المجلس وأن تكون كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء  أعضاء وخبرة وحجمها

 .العامة اجتماع الجمعية في اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة بند على التصويت المجلس ألعضاء يجوز عليهم،، كما أنه ال
 

 الشركة حوكمة لنظام وفقا   وذلك قبل المجلس من المشكلة اللجان في عضويته مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو يجوز

 المكافأة الى باإلضافة لكوذ الشركة، في بها يكلف إضافية استشارية أو إدارية أو أو فنية تنفيذية مناصب أو أعمال أي مقابل أو المعتمد

 أعضاء مكافآت ونتك أن يجوزللشركة، كما األساس  والنظام الشركات لنظام وفقا   ادارة مجلس عضو بصفته عليها يحصل أن يمكن التي
 من وغيرها يحضرها التي الجلسات وعدد واستقالليته العضو واختصاصاته خبرة مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة المجلس

 حيادية أمينأجل ت من األرباح من نسبة وليست مقطوع مبلغ المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تكون أن ويجب .االعتبارات

 .قراراتهم

 
 

 المكافآت والتعويضات .2
 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 1.2
 

 المجلس سواء كان ( لاير سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات3,000مبلغ وقدره )على اإلدارة يحصل عضو مجلس  .1

 الحضور بصفة مباشرة او من خالل أي من خواص التواصل عن بعد.

 

لك مصروفات ما في ذبدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها عضو مجلس االدارة في سبيل حضور اجتماعات المجلس ب الشركة تقوم .2
 السفر واإلقامة وااليواء.

 

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة عن عضويتهم في الشركةمجلس ادارة  أعضاءمكافآت وتعويضات  2.2
 

 

اللجان المنبثقة من مجلس  الشركة عن عضويتهم فيمن خارج مجلس ادارة  عضاءاألتعويضات مكافآت و 3.2

  اإلدارة
 

مبرم العقد ال مبلغا  مقطوعا  )حسبمن خارج المجلس على  الشركةمجلس ادارة اء اللجان المنبثقة عن ضيتقاضى كل عضو من اع .1

 معه(

 

 منح األسهم 4.2
 

 .أو اللجان التابعة للمجلس المجلس أعضاء من أليال تقوم الشركة بمنح أسهم عينية كمكافأة 

 

 دفع المكافآت والتعويضاتو تحديد أليات .3
 

ن لجنة متوصية يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة ألعضاء مجلس االدارة واألعضاء من خارج المجلس بصفة سنوية وذلك ب
  لها. اجتماع أقرب في للمصادقة عليها العامةثم تعرض كافة المبالغ على الجمعية  ومنالترشيحات والمكافآت وباعتماد مجلس اإلدارة، 

 

لاير  (150,000)قدرها مكافأة مقطوعة الشركةمجلس ادارة  يتقاضى عضومن هذه السياسة،  4.2دون اإلخالل بما ورد في البند  .1

 . ن مجلس االدارةم المنبثقة واحدة أو أكثرمن اللجان فرعية نةمشاركته في اعمال لجعن سعودي 
ة من ( لاير سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات اللجان المنبثق3,000يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره ) .2

 .المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة او من خالل أي من خواص التواصل عن بعد

لك مصروفات ما في ذببدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملها عضو مجلس االدارة في سبيل حضور اجتماعات اللجنة  الشركة تقوم .3
 السفر واإلقامة وااليواء.
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 التي الجلسات وعد واستقالله به المنوطة والمهام واختصاصاته خبرة العضو مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة افآتالمك تكون أن يجوز

 .االعتبارات وغيرها من يحضرها

 
 عنه. منبثقةاإلدارة أو اللجان ال على سجالت حضورهم الجتماعات مجلس يتم دفع بدل الحضور بشكل سنوي إلى المستحقين بناء  

 

 سادةلاويتم إشعار  ،الشركة تقرهايتم دفع المقابل المالي عن طريق التحويل إلى الحسابات أو الشيكات المصرفية أو أي وسيلة أخرى 

 .بالشركةاألعضاء بتفاصيلها من خالل االدارة المعنية 

 

 اإلفصاح عن المكافآت .4
 

  .شرافيةالجهات االوفق ما تقضي به اللوائح الصادرة عن يتم اإلفصاح عن المكافآت 

 

 إيقاف صرف المكافأة .5
 

 اإلدارة ة لمجلسثالث اجتماعات متتالي إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره

دة جميع ول إعايجب على العضو المعزدون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، و

 ترة.الف تلك صرفت له عنالمكافآت التي 
 

أو  العامة لجمعيةا على عرضها تم مضللة أو غير صحيحة معلومات على صرفت بناء   أن المكافآت الهيئة أو المراجعة للجنة إذا تبين

 .للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردهاالسنوي، فيجب على العضو رد تلك المبالغ  المجلس تقرير ضمن هاتضمين

 

 المراجع .6
 

 تم إعداد هذه السياسة استنادا إلى األنظمة والتعليمات التالية :

 
 .م2015هـ/1437نظام الشركات الصادر في  .1

ـ الموافق ه16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار ) حوكمة الئحة .2

13/2/2017. 
 سترشادي لهايل االالضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والدل .3

 الية.الصادرة عن هيئة السوق الم

 


