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  مقدمة

  الشركة العربیة  لألنابیب
  :التأسیس والكیان القانونى
 ٩٢٢وزیـــر التجـــارة  رقـــم  شـــركه مســـاهمة ســـعودیة بموجـــب قـــرار معـــالي -الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب 

بتــــــــاریخ  ٤٣٤م وبموجــــــــب التــــــــرخیص الصــــــــناعي رقــــــــم ١/٦/١٩٩١الموافــــــــق ١٩/١/١٤١١بتــــــــاریخ 
هـــــ ١٢/٢/١٤١٥بتــــاریخ  ١٦٥هـــــ والتعــــدیالت التــــي اجریــــت علیــــه وكــــان آخرهــــا رقــــم ٢١/١١/١٤٠٥

ــــرقم  ــــة الریــــاض تحــــت ال ــــاریخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ومســــجلة بالســــجل التجــــاري لمدین هـــــ ١٤/٢/١٤١٢بت
  .الرئیسي مدینه الریاض ومركزها

  :رأس  المال
مـدفوع  )فقـط أربعمائـة ملیـون لایر(لایر  )٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠(یبلغ رأس  مال الشركة المصرح به والمدفوع 
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قیمــة وتبلــغ القیمــة االســمیة لكــل منهــا ســهم متســاویة ال )٤٠,٠٠٠,٠٠٠(یبلــغ عــدد االســهم المصــدرة  

  .لایر وجمیعها اسهم عادیة نقدیة ١٠

  :أغراض الشركة العربیة  لألنابیب
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  .وتسویقها والتجاریة
  .إقامة الصناعات المعدنیة  -٢
  .ثني وتشكیل وتسنیین األنابیب  -٣
  .تغلیف األنابیب من االخارج والداخل  -٤
  .القیام باألعمال التجاریة من بیع وشراء األنابیب وملحقاتها ومستلزماتها  -٥
  .دید خطوط األنابیبتنفیذ أعمال تم  -٦
  .شراء األراضي إلقامة مباني علیها واستثمارها بالبیع أو االیجار لصالح الشركة  -٧
  .مقاوالت الصیانة والنظافة والتشغیل واإلعاشة  -٨

  
  



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة

   

 ٥ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  شركات الحلیفة والشركات الزمیلةال

  رأس  المال  الكیان القانوني  النشاط الرئیسي  اسم الشركة  م
نسبة مساھمة 

  األنابیب

١  
  
  
٢  

  
العربیة یادونج للتغلیف الشركة 
  المحدودة

  
  شركه التصنیع و خدمات الطاقة

  )زمیله(
  

  
  األنابیب تغلیف 

  
الصناعات 

  البترولیة

مسئولیة 
  محدودة 

  
  مساهمة مغلقة

  ملیون  ٦
  
  بلیون ٢

  
٥٠ %  
  

٥,٦٢٥%  
  

  
   



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة

   

 ٦ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  
  
  
  
  

  الباب األول
  التعریفات

   



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة

   

 ٧ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  الباب األول
  التعریفات

  

  تمھید: مادة األولى  ال
تهـدف هـذه الالئحــة إلـى ابـراز السیاســات والقواعـد والمعـاییر التــي تتبعهـا الشـركة العربیــة  لألنابیـب فــي 
ــــة حقــــوق مســــاهمیها وحقــــوق  ــــادئ الحوكمــــة والتــــي تكفــــل حمای ممارســــتها لمفــــاهیم اإلدارة الرشــــیدة ومب

ألساسـي للشـركة العربیـة لألنابیـب ومـا أصحاب المصالح ، وقد بنیت أحكام هـذه الالئحـة علـى النظـام ا
ســـبق تطبیقـــه مـــن ممارســـات الحوكمـــة فـــي الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب علـــى ضـــوء أنظمـــة وتعلیمـــات 
الجهــات المختصــة مسترشــدة بالالئحــة التــي اصــدرتها هیئــة الســوق المالیــة لحوكمــة الشــركات بالمملكــة 

  . العربیة السعودیة
  

  :التعریفات : المادة الثانیة 
ض تطبیـــــق أحكـــــام هـــــذه الالئحـــــة ، یقصـــــد بالكلمـــــات والعبـــــارات الـــــواردة أدنـــــاه المعـــــاني لغـــــر 

 .الموضحة أمام كل منها ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك
  

 تقل و المس ـــــع باالســـــتقاللیة التامـــــة : العض ـــــس اإلدارة الـــــذي یتمت ـــــافي . عضـــــو مجل وممـــــا ین
  :االستقاللیة على سبیل المثال ال الحصر أي من اآلتي 

  أو اي شــركة لشــركة أو اكثــر مــن أســهم ایكــون مالكــا لمــا نســبته خمســة فــي المائــة أن
 .في مجموعاتها

  أو اكثـر خمسـة فـي المائـة مانسـبتة یملـك باریـة تلشـخص ذي صـفة اعیكون ممثال أن
 .أو اي شركة في مجموعاتهالشركة من أسهم ا

 أو اي  أن یكــون مــن كبــار التنفیــذیین خــالل العــامیین الماضــیین فــي الشــركة العربیــة لألنابیــب
  .شركة في مجموعاتها

  أن تكــون لــه صــلة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشـــركة
  .أو اي شركة في مجموعاتها العربیة لألنابیب

 صــلة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــن أي مــن كبــار التنفیــذیین فــي الشــركة العربیــة  أن تكــون لــه
  .أو اي شركة في مجموعاتها لألنابیب

  الشـركة المرشـح لعضـویة ي شـركة ضـمن مجموعـة أیكون عضو مجلس إدارة فـي أن
 مجلس إداراتها 
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  أن یكــون موظفــًا خــالل العــامیین الماضــیین لــدى أي مــن األطــراف المرتبطــة بالشــركة

العربیة لألنابیب كالمحاسبین القانونیین وكبـار المـوردین، أو أن یكـون مالكـًا لحصـص 
 . طراف خالل العامین الماضیینسیطرة لدى أي من تلك األ

 
  ذي ر التنفی و غی عضـــو مجلـــس اإلدارة الـــذي ال یكـــون متفرغـــًا إلدارة الشـــركة، أو ال  :العض

 .یتقاضى راتبًا شهریًا أو سنویًا منها
 

 األب واألم والزوج والزوجة واألوالد : لىاألقرباء من الدرجة األو. 

  
 كل شخص له مصلحة مـع الشـركة مثـل المسـاهمین، والعـاملین، والـدائنین،  : أصحاب المصالح

 .والعمالء، والموردین، والمجتمع

  
  ي ویت التراكم أســلوب تصــویت إلختیــار أعضــاء مجلــس اإلدارة یمــنح كــل مســاهم قــدرة  :التص

ملكها، بحیث یحق له التصـویت بهـا لمرشـح واحـد أو تقسـیمها بـین تصویتیة بعدد األسهم التي ی
ویزیـــد هـــذا األســـلوب مـــن . مـــن یختـــارهم مـــن المرشـــحین دون وجـــود أي تكـــرار لهـــذه األصـــوات

فـــرص حصـــول مســـاهمي األقلیـــة علـــى تمثیــــل لهـــم فـــي مجلـــس اإلدارة عـــن طریـــق األصــــوات 
 .التراكمیة لمرشح واحد

  
  

 ة اھمو األقلی ذین یمثلــــون فئــــة غیـــــر مســــیطرة علــــى الشــــركة بحیـــــث ال المســـــاهمون الــــ : مس
  .یستطیعون التأثیر علیها
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  الباب الثاني 
  حقوق المساھمین والجمعیة العامة
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  الباب الثاني 

  حقوق المساھمین والجمعیة العامة
  

  الحقوق العامة للمساھمین: المادة الثالثة 

جـه خـاص الحـق فـي الحصـول علـى نصـیب مـن تثبت للمساهمین جمیع الحقـوق المتصـلة بالسـهم، وبو 
األربــاح التــي یتقــرر توزیعهــا، والحــق فــي الحصــول علــى نصــیب مــن موجــودات الشــركة عنــد التصــفیة، 
وحـــق حضـــور جمعیـــات المســـاهمین، واالشـــتراك فـــي مـــداوالتها والتصـــویت علـــى قراراتهـــا بمـــا فـــى ذلـــك 

والموافقـــــة علـــــى اختیـــــار مراجـــــع تعـــــدیل النظـــــام األساســـــي للشـــــركة وانتخـــــاب أعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة 
الحســابات ، وحــق التصــرف فــي األســهم ونقــل ملكیتهــا وحــق المســاهمة فــى زیــادة رأس  المــال ، وحــق 

اذا كــان مــن شــأن الخطــأ  مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولیة علــى أعضــاء المجلــس
والیجــوز للمســاهم رفــع الــدعوى المــذكورة إال اذا كــان حــق الــذي صــدر مــنهم الحــاق ضــرر خــاص بــه 

اذا و  .عوىالشــركة فــي رفعهــا الزال قائمــا ویجــب علــى المســاهم ان یخطــر الشــركة بعزمــه علــى رفــع الــد
، وحـــق االستفســـار وطلـــب رفـــع المســـاهم الـــدعوى المـــذكورة فالیحكـــم لـــه إال بقـــدر مالحقـــه مـــن ضـــرر

علـى األقـل مـن رأس % ٥، كمـا أن للمسـاهمین الـذین یمثلـون لومات بما ال یضـر بمصـالح الشـركة مع
ركة اذا تبـین لهـم كات التجاریـة األمـر بـالتفتیش علـى الشـالمال أن یطلبوا الى هیئة حسم منازعـات الشـر 

  .صرفات أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة مایدعو الى الریبةمن ت
  

  سة المساھمین لحقوقھم وحصولھم على المعلوماتتسھیل ممار: المادة الرابعة

تلتزم الشركة العربیة  لألنابیب بتهیئـة كافـة السـبل واإلحتیاطـات الالزمـة لضـمان ممارسـة جمیـع  - ١
 .المساهمین لحقوقهم النظامیة على قدم المساواة دون تمییز

وجــه، یجــب تــوفیر جمیــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمین مــن ممارســة حقــوقهم علــى أكمــل  - ٢
بحیــث تكـــون هـــذه المعلومـــات وافیــة ودقیقـــة، وأن تقـــدم وتحـــدث بطریقــة منتظمـــة وفـــي المواعیـــد 
المحــددة ، وعلــى الشــركة إســتخدام أكثــر الطــرق فعالیــة فــي التواصــل مــع المســاهمین، وال یجــوز 

 .التمییز بین المساهمین فیما یتعلق بتوفیر المعلومات

علـــى أســـئلة واستفســـارات مســـاهمیها كافـــة دون تمییـــز  تلتـــزم الشـــركه العربیـــه لالنابیـــب باإلجابـــة - ٣
  .بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر
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  حقوق المساھمین المتعلقة باجتماع الجمعیة العامة: المادة الخامسة 

تعقـد الجمعیـة العامـة بـدعوة مــن مجلـس اإلدارة مـرة واحـدة علـى األقــل فـي السـنة خـالل الشــهور  - ١
الســنة المالیــة للشــركة، كمــا یجــوز دعــوة جمعیــات عادیــة أخــرى كلمــا دعــت  الســتة التالیــة لنهایــة

 ).٢٨مادة (الحاجة إلى ذلك 

تنعقد الجمعیات العامة بدعوة من مجلس اإلدارة و یجب على مجلس اإلدارة أن یـدعو الجمعیـة  - ٢
 العامة العادیه  لالجتماع بناء على طلـب مراقـب الحسـابات أو عـدد مـن الشـركاء تمثـل ملكیـتهم

 ).٣٠مادة (من رأس  المال على األقل %) ٥(

بخمســـــة   (یــــتم اإلعــــالن عـــــن انعقــــاد الجمعیـــــة العامــــة ومكانهــــا وجـــــدول أعمالهــــا قبـــــل الموعــــد  - ٣
، ونشــــر الــــدعوة فــــي موقــــع الشــــركة اإللكترونــــي وفــــي صــــحیفتین ) وعشــــرین یومــــًا علــــى األقــــل

سـوق المـال وینبغـي إسـتخدام واسعتین االنتشار فى المملكة العربیـة السـعودیة  وفـى موقـع هئیـه 
 ).٣٠مادة (وسائط التقنیة الحدیثة لالتصال بالمساهمین 

یمثلــون نصــف  المســاهمینلعادیــة حضــور عــدد مــن ومیــة ایشــترط لصــحة اجتمــاع الجمعیــة العم - ٤
رأس  المال على األقل فإذا لم تتوفر هذه األغلبیة وجهت دعـوة إلجتمـاع ثـان یعقـد بعـد ثالثـون 

مــادة (وجیـه الـدعوة ویكـون هـذا اإلجتمـاع صـحیحًا أیـًا كـان عـدد الشـركاء یومـا علـى األقـل مـن ت
٣٢.( 

تتیح الشركة العربیة لألنابیب لمساهمیها ایا كان عـدد االسـهم التـى یمتلكونهـا الفرصـة للمشـاركة  - ٥
الفعالــة والتصــویت فــي إجتماعــات الجمعیــة العامــة للمســاهمین، وتحــیطهم  علمــًا بالقواعــد التــي 

جراءات التصویتتحكم تلك اإلج  .تماعات وإ

تعمـــل الشـــركة العربیـــة لألنابیـــب للعمـــل علـــى تیســـیر مشـــاركة أكبـــر عـــدد مـــن المســـاهمین فـــي  - ٦
 .اجتماع الجمعیة العامة، ومن ذلك إختیار المكان والوقت المالئمین

ـــــس اإلدارة  فـــــي االعتبـــــار  - ٧ ـــــة العامـــــة، یأخـــــذ مجل ـــــد إعـــــداد جـــــدول أعمـــــال إجتمـــــاع الجمعی عن
ــــى جــــدول أعمــــال اإلجتمــــاعالموضــــوعات التــــي ی ویجــــوز . رغــــب المســــاهمون فــــي إدراجهــــا عل

علــى األقــل مــن أســهم الشــركة إضــافة موضــوع أو أكثــر %) ٥(للمســاهمین الــذین یملكــون نســبة 
 .إلى جدول أعمال الجمعیة العامة عند إعداده 
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للمســــاهمین حــــق مناقشــــة الموضــــوعات المدرجــــة فــــي جــــدول أعمــــال الجمعیــــة العامــــة وتوجیــــه  - ٨

وعلـــى مجلـــس اإلدارة أو . لة فـــي شـــأنها إلـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمحاســـب القـــانونياألســـئ
المحاســـب القـــانوني اإلجابـــة علـــى أســـئلة المســـاهمین بالقـــدر الـــذي ال یعـــرض مصـــلحة الشـــركة 
ذا رأي المساهم أن الرد على السؤال غیر مقنع إحـتكم إلـى الجمعیـة وكـان قرارهـا فـى  للضرر ،وإ

 ).٣٦مادة (هذا  الشان نافذا 

یجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعیـة العامـة مصـحوبة بمعلومـات كافیـة تمكـن  - ٩
  .المساهمین من إتخاذ قراراتهم

تمكن الشركة العربیة  لألنابیب مسـاهمیها مـن اإلطـالع علـى محضـر إجتمـاع الجمعیـة العامـة،  -١٠
أیــام مــن تــاریخ ) عشــرة( كمــا تقــوم الشــركة بتزویــد الهیئــة بنســخة مــن محضــر اإلجتمــاع خــالل

 ).٣١مادة (انعقاده 

 .تقوم الشركه العربیه لالنابیب باعالم هئیه سوق المال بنتائج الجمعیات فور انتهائها -١١

تصدر القرارات فى الجمعیة العامة العادیة باالغلبیة المطلقة لألسهم الممثلـة فـي اإلجتمـاع كمـا  -١٢
ة ثلثـي األسـهم الممثلـة فـي اإلجتمـاع، إال إذا تصدر قرارات الجمعیـة العامـة غیـر العادیـة باغلبیـ

كــان القــرار متعلقـــا بزیــادة أو تخفــیض رأس المـــال أو بإطالــة أمــد الشـــركة أو بحــل الشــركة قبـــل 
إنقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا أو إنــدماج الشــركة فــال یكــون القــرار صــحیحا اال اذا صــدر 

 ).٣٥مادة (باغلبیة ثالثة أرباع األسهم الممثله في اإلجتماع 

یرأس الجمعیة العمومیة رئیس مجلـس اإلدارة أوالعضـو الـذي ینـوب عنـه فـي حالـة غیابـه ویعـین  -١٣
الرئیس سـكرتیرًا لإلجتمـاع وجامعـًا لألصـوات ویحـرر بإجتمـاع الجمعیـة محضـرًا یتضـمن أسـماء 

الـة المساهمین الحاضرین أو الممثلین عنهم  وعدد األسهم التـي فـي حیـازتهم باألصـالة أو بالوك
وعـــدد األصـــوات المقـــررة لهـــا والقـــرارات التــــي اتخـــذت وعـــدد األصـــوات التـــي وافقـــت علیهــــا أو 
خالفتهـا وخالصــة وافیـة للمناقشــات التـي دارت فــي اإلجتمـاع وتــدوین المحاضـر بصــفة منتظمــة 

مــادة (عقــب كــل اجتمــاع فــي ســجل خــاص یوقعــة رئــیس الجمعیــة وســكرتیرها وجــامع األصــوات 
٣٧.( 
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 أسالیب وحقوق التصویت :سة المادة الساد

یعد التصویت حقًا أساسیًا للمساهم ال یمكـن إلغـاؤه بأیـة طریقـة، وعلـى الشـركة تجنـب وضـع أي  - ١
إجـراء قــد یــؤدي إلـى إعاقــة إســتخدام حــق التصـویت، ویجــب تســهیل ممارسـة المســاهم لحقــه فــي 

  .التصویت وتیسیره وتحقیق المعاملة المتكافئة للمساهمین
الجمعیات العامة العادیة وغیر العادیة على أساس صوت لكـل سـهم ومـع  تحسب األصوات في - ٢

ذلك ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصـویت علـى قـرارات الجمعیـة التـي تتعلـق بـإبراء ذمـتهم 
 .عن مدة إدارتهم

تجــرى عملیـــة التصـــویت بطریقـــة اإلقتــراع مـــن خـــالل بطاقـــة التصــویت التـــي یـــتم توزیعهـــا علـــى  - ٣
ــــل المســــاهمین الحاضــــر  ــــى الشــــركة أن تعــــد هــــذه البطاقــــة قب ــــیهم فــــي اإلجتمــــاع وعل ین أو ممثل

اإلجتمـــاع بوقـــت كـــاف و تـــدرج فیهـــا أســـماء المرشـــحین لعضـــویة مجلـــس اإلدارة وبنـــود جـــدول 
 .األعمال

تتبـــع الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب أســـلوب التصـــویت التراكمـــي عنـــد التصـــویت إلختیـــار أعضـــاء   - ٤
و ذلــك بمــنح كــل مســاهم قــدرة تصــویتیة بعــدد األســهم التــي  مجلــس اإلدارة فــي الجمعیــة العامــه

یمتلكها إلعطاء فرص حصول مسـاهمي األقلیـة علـى تمثیـل لهـم فـي مجلـس اإلدارة عـن طریـق 
 .األصوات التراكمیة

یجـــب علـــى الشـــركة اإلطـــالع علـــى التقـــاریر الســـنویة للمســـتثمرین مـــن األشـــخاص ذوي الصـــفة  - ٥
ـــذین یتصـــرفون بالنیابـــة للتعـــرف علـــى  –صـــنادیق اإلســـتثمار  –عـــن غیـــرهم مثـــل  اإلعتباریـــة ال

سیاســاتهم فــي التصــویت وتصـــویتهم الفعلــي وعــن كیفیــة تعـــاملهم مــع أي تضــارب جــوهري فـــي 
  .المصالح قد یؤثر على ممارسة الحقوق األساسیة الخاصة بإستثماراتهم
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  )٢٨مادة (صالحیات تصویت الجمعیة العامة : المادة السابعة 

  عامة العادیة الجمعیة ال  -أ
 :تختص بجمیع األمور المتعلقة بالشركة ومنھا ما یلي

  .المصادقة على التقریر السنوي لمجلس اإلدارة - ١
 .المصادقة على المیزانیة العمومیة للشركة - ٢

 .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة إدارتهم - ٣

عفائهم - ٤  .إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإ

 .القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعةالموافقة على إختیار المحاسب  - ٥

 .الموافقة على إقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزیعات األرباح - ٦

 .الموافقة على ضوابط إختیار لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشیحات - ٧

 :الجمعیة العامة غیر العادیة   -ب

 ظامًا وفضًال عن تختص بتعدیل نظام الشركة بإستثناء األحكام المحظور علیها تعدیلها ن
ذلك یكون لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلیة في إختصاص الجمعیة العامة العادیة 

 ).٢٩(وذلك بنفس الشروط واألوضاع للجمعیة العادیة مادة 

  عند انتهاء مده الشركه وفى حاله حلها قبل االجل المحدد تقرر الجمعیه العمومیه غیر
االداره طریقه التصفیه وتعین مصفیا او اكثر وتحدد  العادیه بناء على اقتراح مجلس

 )٤٦ماده (صالحیاتهم واتعابهم وتنتهى سلطه مجلس االداره بانقضاء الشركه

  یجوز بقرار من الجمعیه العامه الغیر عادیه زیاده رأس مال الشركة مره أو عده مرات
ویحدد القرار طریقه  باصدار اسهم جدیده بشرط أن یكون رأس المال االصلى قد دفع باكمله

 )١٤ماده (زیاده رأس المال

  یجوز بقرار من الجمعیه العامه الغیر تخفیض رأس المال إذا زاد عن حاجتها او اذا منیت
  )١٥ماده (بخسائر
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   المادة الثامنة ـ ضوابط الحضور بالوكالة

وفقــًا للضــوابط مســاهمًا آخــر فــي حضــور إجتمــاع الجمعیــة العامــة  –كتابــة  –للمســاهم أن یوكــل عنــه 
  :التالیة

  :یجب أن یتضمن التوكیل المعلومات األساسیة التالیة  :أوالً 
، إسم الشركة أو المؤسسة وفقًا لما هو مدون في السجل التجاري - ١   .إسم المساهم رباعیًا
 .عدد األسهم - ٢

 .السجل التجاري للمساهم/ رقم السجل المدني  - ٣

 .إسم الوكیل رباعیاً  - ٤

 .رقم السجل المدني للوكیل - ٥

علـى أن ترفــق صـورة مــن الوكالـة الشـرعیة فــي حالـة كــون  –إسـم وصـفة موقــع التوكیـل  - ٦
 .موقع التوكیل وكیًال شرعیاً 

 .تاریخ تحریر التوكیل - ٧

 ً  :یشترط لقبول التوكیل توفر العناصر التالیة  :ثانیا
یجب الـنص فـي الوكـاالت الشـرعیة صـراحة علـى حـق الوكیـل فـي حضـور الجمعیـات  - ١

لمســاهمة والتصــویت علــى بنــود جــدول أعمالهــا، علــى أن یكــون العمومیــة للشــركات ا
  .الوكیل من مساهمي الشركة

أن یكــون التوكیــل صــادرًا مــن مســاهم أو وكیلــه الشــرعي مــن غیــر مــوظفي الشــركة أو  - ٢
 :أعضاء مجلس إداراتها وأن یكون التوكیل مصدقا من إحدى الجهات التالیة

منتسـبًا إلحـداها وكـذلك الحـال إذا الغرفة التجاریة الصناعیة متى كان المساهم  -
 .كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتباریة

 .البنوك السعودیة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى البنك المصدق -
 .الجهة التي یعمل بها المساهم الراغب في التوكیل -
 .إحدى الجهات الحكومیة -

   



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة

   

 ١٦ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  من رأس مال%) ٥(واحد عن أال تزید قیمة األسهم في التوكیالت الصادرة لمساهم   :ثالثاً 

 .الشركة ما لم یكن التوكیل صادرًا من مساهم واحد وأفراد أسرته        

  .أن یكون التوكیل إلجتماع محدد  :رابعاً 
أن یكــون التوكیــل لغیــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــوظفي الشــركة أو المكلفــین بالقیــام بصــفة   :خامساً 

  .دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها

  .ال یجوز أن تحدد الشركة مساهمًا معینًا لتلقي التوكیالت  :اً سادس

  .التوكیل المصدق، وال تقبل الصورة یجب تقدیم أصل  :سابعاً 

 ً یجـب أن تصــل التـوكیالت إلــى الشـركة قبــل ثالثـة أیــام علـى األقــل مـن موعــد إنعقـاد الجمعیــة،   :ثامنا
ة والصـناعة فـي اإلجتمـاع لفـرز وتشكل لجنة من موظفي الشركة بمشـاركة منـدوب وزارة التجـار 

كتمــال بیاناتهــا قبــل إنعقــاد الجمعیــة بیــوم واحــد علــى  التــوكیالت المقدمــة والتأكــد مــن صــحتها وإ
  .األقل

 ً   .یتم إستبعاد التوكیالت المخالفة لهذه القواعد  :تاسعا
  

  المادة التاسعة ـ النصاب القانوني إلجتماعات الجمعیات العامة للمساھمین

ع الجمعیة العامة العادیة صحیحًا إال إذا حضره مساهمون یمثلون نصف رأس  المال ال یكون إجتما
وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان یعقد , على األقل، فإذا لم یتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول 

خالل الثالثین یومًا التالیة لإلجتماع السابق وتنشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة العربیة 
ألنابیب اإللكتروني وفي صحیفتین واسعتي اإلنتشار في المملكة ویعتبر اإلجتماع الثاني صحیحًا أیًا ل

  )٣٢مادة .(كان عدد األسهم الممثلة فیه

ال یكون إجتماع الجمعیة العامةغیر العادیة صحیحًا إال إذا حضره مساهمون یمثلون نصف رأس  
في اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان یعقد  المال على األقل، فإذا لم یتوفر هذا النصاب

خالل الثالثین یومًا التالیة لإلجتماع السابق وتنشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة العربیة 
لألنابیب  اإللكتروني وفي صحیفتین واسعتي اإلنتشار في المملكة ویكون اإلجتماع الثاني صحیحًا 

  ).٣٣مادة (ن یمثلون ربع رأس المال على األقل إذا حضره عدد من المساهمی
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  حقوق المساھمین في أرباح األسھم: المادة العاشرة 

  :سیاسة توزیع األرباح  - أ
تعتمد سیاسة توزیع األرباح في الشركة العربیة  لألنابیب على تحقیق عوائد ومكاسب مجزیة   

أثر تلك العوائد والمكاسب لیشمل  للمستثمرین في أسهم الشركة العربیة لألنابیب، وبحیث یمتد
 :المحاور التالیة

توزیع أرباح نقدیة مجزیة على المساهمین، بعد األخذ في اإلعتبار العوامل المختلفة  - ١
القائمة وقت التوزیع بما في ذلك الوضع المالي للشركة العربیة لألنابیب ومتطلبات رأس  

ئتمان المتاحة للشركة باإلضافة ، إلى المال العامل واألرباح القابلة للتوزیع وحدود اإل
  .الوضع اإلقتصادي العام

زیادة وتعظیم قیمة السهم عن طریق زیادة عوامل التأثیر اإلیجابیة في قیمة السهم والتي  - ٢
  :منها

  .العمل على زیادة حقوق المساهمین وبالتالي زیادة القیمة الدفتریة للسهم  ٢/١
یحقق متطلبات نظام هیئة السوق المالیة  اإلفصاح في األوقات المناسبة وبما  ٢/٢

  .عن األخبار والبیانات والمعلومات التي تؤثر في قیمة األسهم
منح أسهم مجانیة للمساهمین في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك  - ٣

المرتبطة باألرباح المبقاة ومكونات حقوق المساهمین في المراكز والقوائم المالیة للشركة 
 .لألنابیب  العربیة

تكون أحقیة األرباح سواءًا األرباح النقدیة أو أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلین  - ٤
  .في نهایة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامةمركز ایداع األوراق المالیة بسجالت 

  
  )٤٢مادة :(توزیع األرباح   -ب

وزع األرباح السنویة بناءًا على قرار الجمعیة العامة بتوزیع األرباح على المساهمین ت
الصافیة للشركة بعد حسم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى بما فیها الزكاة 

 :المفروضة شرعًا على الوجه اآلتي

من األرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة %) ١٠(یجنب  -
  .صف رأس  المالالعادیة وقف هذا التجنیب متى بلغ اإلحتیاطي المذكور ن

من االرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي اتفاقي % ٣٠یجوز للشركة تجنیب نسبه  -
 یخصص لدعم المركز المالي للشركة  

 .من رأس  المال المدفوع%) ٥(یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمین تعادل  -
قصى قدره من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحد أ%) ٥(یخصص بعد ما تقدم نسبة  -

ألف لایر لكل عضو، ویوزع الباقي بعد ذلك على المساهمین كحصة إضافیة في  ئتانام
 .األرباح
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تدفع الشركة األرباح المقرر توزیعها على المساهمین فى المكان والمواعید التي یحددها  -

  .مجلس اإلدارة
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  الباب الثالث
  اإلفصاح والشفافیة
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  الباب الثالث

  اإلفصاح والشفافیة
  
  السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح : المادة الحادیة عشر 

  : وتشتمل دون أن تقتصر على المعلومات األساسیة المتعلقة بما یلي   -أ
النتائج المالیة للشـركة وفقـًا للمعـاییر المحاسـبیة الصـادرة عـن الهیئـة السـعودیة للمحاسـبین  - ١

 . القانونیین

 . یة  لألنابیب وفقًا للمعاییر المتعارف علیهاالنتائج التشغیلیة للشركة العرب - ٢

 . أهداف الشركة - ٣

 . ملكیة األغلبیة - ٤

 . أسماء ومرتبات وحوافز أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین - ٥

 . المعلومات ذات العالقة بالمخاطر المحتملة في المستقبل - ٦

ب المصــالح المعلومـات المتصــلة بالعـاملین وسیاســات المــوارد البشـریة وغیــرهم مـن أصــحا - ٧
 . والتي قد تؤثر بصورة ملموسة في أداء الشركة

 . كیفیة ومدى تطبیق سیاسات وممارسات الحوكمة - ٨

 . األحداث الجوهریة التي تؤثر على نشاط وأعمال الشركة - ٩

یتم اإلفصاح عن طریـق التقـاریر واألخبـار الصـحفیة عبـر وسـائل اإلعـالم وموقـع السـوق وموقـع    -ب
صــــورة دقیقــــة وكافیــــة وواضــــحة لــــیس فیهــــا غمــــوض أو تضــــلیل وفــــق الشــــركة علــــى اإلنترنــــت ب

  . الضوابط المعتمدة
الخامســة والعشــرون، (یــتم اإلعــالن عــن التطــورات المهمــة والمعلومــات المالیــة، تنفیــذًا للمــادتین    -ج

  : من قواعد التسجیل واإلدراج، بالصیغة اآلتیة) والسادسة والعشرون
أو أي لجان  أخرى سیناقش خاللها موضوع یجب  تعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة -١

اإلعالن عنه ویتعلق بالتطورات المهمة والمعلومات المالیة خالل فترة تمكن الشركة من نشر 
قبل ما ال یقل عن ساعتین من بدایة فترة التداول ) تداول(اإلعالن على موقع السوق المالیة 

  .التي تلي عقد اإلجتماع
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مــــن قواعــــد ) الخامســــة والعشــــرین(تطــــورات المهمــــة وفقــــًا للمــــادة فــــي حــــال حــــدوث أي مــــن ال - ٢

التســجیل واإلدراج خــالل أقــل مــن ســاعتین مــن بدایــة فتــرة التــداول أو أثنــاء فتــرة التــداول، فیــتم 
) تـداول(اإلنتظار حتى إنتهاء فترة التداول ومن ثم نشر إعـالم عنـه علـى موقـع السـوق المالیـة 

الالزمة لضمان عدم تسـرب الخبـر عـن تلـك التطـورات قبـل مع وجوب اتخاذ كافة االحتیاطات 
نشر اإلعالن، إما إذا كـان الخبـر عـن التطـور المهـم مـن النـوع الـذي ال یمكـن للشـركة ضـمان 
عــدم تســربه، كـــأن یكــون مرتبطـــًا بــأطراف أخــرى ال تضـــمن الشــركة التزامهـــا بالمحافظــة علـــى 

كالكارثـة الطبیعیــة أو الحریـق أو نحــو السـریة، أو أن یكـون الحــدث محـل الخبــر مـادة إعالمیــة 
 . ذلك فیجب إبالغ هیئة السوق المالیة فور وقوعه

یجـــب أن یشـــمل أي إعـــالن عـــن خبـــر أو حـــدث جـــوهري وقـــع أو مـــن المتوقـــع حدوثـــه البیانـــات    -د
  : التالیة

 . یجب أن یكون عنوان اإلعالن واضحًا ویعكس الحدث الجوهري المراد اإلعالن عنه - ١

 . ل للحدث الجوهري مع توضیح كافة المعلومات المرتبطة بهتقدیم وصف مفص - ٢

 . إیضاح العوامل والمبررات التي أدت لتحقیق الحدث - ٣

ذا  - ٤ إذا كـــان للحـــدث أثـــر مـــالي علـــى القـــوائم المالیـــة، یجـــب ذكـــر األثـــر المـــالي للحـــدث، وإ
 . تعذر ذلك یجب ذكر السبب

أو معلومـــات مرتبطـــة بـــذلك  علـــى الشـــركة بـــذل العنایـــة الالزمـــة للتأكـــد مـــن أن أي وقـــائع - ٥
 . الحدث صحیحة وغیر مضللة

على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومـات یمكنهـا التـأثیر علـى مضـمون  - ٦
 . أو نتائج الحدث الجوهري

فـــي حـــال نشـــأ عـــن الحـــدث الجـــوهري أي إلتـــزام مـــالي علـــى الشـــركة، یجـــب أن یتضـــمن  -٧
لجهات التي تمثل طرفًا فیـه، وأثـره المـالي علـى اإلعالن شروط ومدة وقیمة هذا اإللتزام وا

 .القوائم المالیة
في حال قامت الشركة باإلعالن عن حدث جوهري مستقبلي، علـى الشـركة اإلعـالن عـن  -٨

  .أي تطورات جدیدة تحدث على ذلك الحدث
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  : یحظر على األشخاص اآلتیة مسمیاتهم   -هـ

  . بثقة عن مجلس اإلدارةاللجان المن   -  . رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة   -
  . العضو المنتدب   -      . لجنة المراجعة   -
  . جمیع العاملین ما دون ذلك   -  . مدراء اإلدارات ورؤساء أقسام   -
  . االستشاریون   -    . المراجعون الخارجیون   -
أن یقوم أي منهم باإلفصـاح عـن معلومـات داخلیـة مـؤثرة علـى سـعر السـهم فـي السـوق  - ١

ألي شــخص آخـــر وهــو یعلــم أو یجـــدر بــه أن یعلـــم أن هــذا الشـــخص فــي وقــت معـــین 
ــــة ذات العالقــــة بالمعلومــــات  ــــداول فــــي الورقــــة المالی اآلخــــر مــــن الممكــــن أن یقــــوم بالت

 . الداخلیة
یحظـر علـى أي شـخص مطلـع أن یفصـح ألي شـخص آخـر عـن أي معلومـات حصـل  - ٢

باشــرة أو غیــر علیهــا مــن داخــل الشــركة العربیــة  لألنابیــب مــن شــخص مطلــع بطریقــة م
مباشــرة وكــان یعلــم أن ذلــك الشــخص أو یجــدر بــه أن یعلــم أن هــذا الشــخص الــذي تــم 
اإلفصـاح لـه مـن الممكــن أن یقـوم بالتـداول فـي الورقــة المالیـة ذات العالقـة بالمعلومــات 

 . الداخلیة

یحظــر علـــى الشـــخص المطلــع أن یقـــوم بالتـــداول فـــي أســهم الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب  - ٣
 . معلومات داخلیة أو خارجیةبناءًا على 

یحظر على الشخص غیر المطلـع علـى معلومـات داخلیـة بنـاًءا علـى معلومـات داخلیـة  - ٤
حصــل علیهــا مــن مطلــع داخــل الشــركة العربیــة  لألنابیــب أن یتــداول فــي أســهم الشــركة 

 . العربیة  لألنابیب وهو یعلم أو یجدر به أن یعلم أن هذه المعلومات داخلیة
 

أي شـــخص داخـــل الشـــركة العربیــة  لألنابیـــب مـــن العـــاملین  أو أصـــحاب المصـــالح یحظــر علـــى  -و
بالشركة التصریح شفاهة أو كتابـة ببیـان غیـر صـحیح یتعلـق بواقعـة جوهریـة أو إغفـال التصـریح 
ــــة أو قواعــــد الســــوق أو مركــــز  ــــه بمقتضــــى النظــــام أو اللــــوائح التنفیذی ــــزم بالتصــــریح عن ببیــــان یل

بالبیـان أو إغفـال الشـخص التصـریح بالبیـان المطلـوب بهـدف التــأثیر  اإلیـداع، إذا كـان التصـریح
علــى ســعر وقیمــة ســهم الشــركة العربیــة لألنابیــب  بالســوق أو حــث شــخص آخــر علــى شــراء أو 

  . بیع ورقة مالیة أو حتى ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالیة أو اإلحجام عن ممارستها
  
یب الترویج بشكل مباشر أو غیر مباشر لبیان یحظر على أي شخص بالشركة العربیة لألناب - ز

غیر صحیح یتعلق بواقعة جوهریة أو لرأي بهدف التأثیر على سعر أو قیمة ورقة مالیة، أو أي 
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هدف آخر ینطوي على تالعب، كما یحظر الترویج لبیان صرح به الشخص نفسه أو الترویج 

  .لبیان صرح به شخص آخر
 

  تقریر مجلس اإلدارة  اإلفصاح في: المادة الثانیة عشر

یجب أن یحتوي تقریر مجلس اإلدارة وفقًا للنموذج االسترشادي الصادر عـن هیئـة السـوق المالیـة علـى 
  : اآلتي

وصف ألنواع النشاط الرئیسـیة للشـركة العربیـة لألنابیـب ومجموعتهـا، وفـي حالـة وصـف نـوعین  - ١
م أعمـــال الشـــركة العربیـــة  أو أكثــر مـــن النشـــاط یجـــب إرفــاق بیـــان بكـــل نشـــاط وتـــأثیره علــى حجـــ

سهامه في النتائج   . لألنابیب التجاریة وإ
بمــا فـي ذلـك إعــادة هیكلـة الشــركة، أو (وصـف لخطـة وقــرارات الشـركة العربیـة لألنابیــب المهمـة  - ٢

والتوقعـات المسـتقبلیة ألعمـال الشـركة العربیـة لألنابیـب وأي ) توسعة أعمالها، أو وقف عملیاتهـا
 . مخاطر تواجهها

علــى شــكل جــداول أو رســم بیــاني ألصــول وخصــوم الشــركة العربیــة  لألنابیــب ونتــائج خالصــة  - ٣
 . أعمالها للسنوات المالیة الخمس األخیرة أو منذ التأسیس أیهما أقصر

جمــالي إیــرادات شــركاتها التابعــة  - ٤ تحلیــل جغرافــي إلجمــالي إیــرادات الشــركة العربیــة  لألنابیــب وإ
 ). إن وجدت(خارج المملكة 

ي فروقـــات جوهریـــة فـــي النتـــائج التشـــغیلیة عـــن نتـــائج الســـنة الســـابقة أو أي توقعـــات إیضـــاح أل - ٥
 . معلنة من الشركة العربیة  لألنابیب

إیضـــــاح ألي اخـــــتالف عـــــن معـــــاییر المحاســـــبة الصـــــادرة عـــــن الهیئـــــة الســـــعودیة للمحاســـــبین  - ٦
 . القانونیین

 . ها، والدولة محل تأسیسهااسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئیس والدولة المحل الرئیس لعملیات - ٧

 . تفاصیل عن األسهم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة - ٨

 . وصف لسیاسة الشركة العربیة  لألنابیب في توزیع األرباح - ٩

عـدا أعضـاء (وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقیة فـي التصـویت تعـود ألشـخاص  -١٠
قـاموا بـإبالغ ) فیذیین وأزواجهم وأوالدهـم القصـرمجلس إدارة الشركة العربیة  لألنابیب وكبار التن

  .الشركة العربیة  لألنابیب بتلك الحقوق وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة
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وصـف ألي مصـلحة وحقـوق خیــار وحقـوق إكتتـاب تعـود ألعضــاء مجلـس إدارة الشـركة العربیــة   -١١
م القصــر فــي أســهم أو أدوات دیــن الشــركة العربیــة  لألنابیــب وكبــار التنفیــذیین وأزواجهــم وأوالدهــ

لألنابیـــب أو أي مـــن شـــركاتهم التابعـــة، وأي تغییـــر فـــي تلـــك المصـــلحة أو تلـــك الحقـــوق خـــالل 
 . السنة المالیة األخیرة

سـواء كانـت واجبـة السـداد عنـد (المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة العربیة  لألنابیـب  -١٢
بالمدیونیــة اإلجمالیــة للشــركة العربیــة  لألنابیــب ومجموعتهــا وأي وكشــف ) الطلــب أو غیــر ذلــك

مبـــالغ دفعتهـــا الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب ســـدادًا لقروضـــها خـــالل الســـنة وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود 
 . قروض على الشركة العربیة  لألنابیب فعلیها تقدیم إقرار بذلك

أي حقـوق خیـار أو مـذكرات حـق وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسـهم و  -١٣
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة العربیة  لألنابیب خـالل السـنة المالیـة مـع 

 . إیضاح أي عوض حصلت علیه الشركة العربیة  لألنابیب مقابل ذلك
وصــف ألي حقــوق تحویــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات دیــن قابلــة للتحویــل إلــى أســهم، أو حقــوق  -١٤

ـــــة  خیـــــار،  ـــــاب، أو حقـــــوق مشـــــابهة أصـــــدرتها أو منحتهـــــا الشـــــركة العربی أو مـــــذكرات حـــــق إكتت
 . لألنابیب

وصــف ألي إســـترداد أو شـــراء أو إلغـــاء مـــن جانــب الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب ألي أدوات دیـــن  -١٥
قابلــة لإلســترداد، وقیمــة األوراق المالیــة المتبقیــة، مــع التمییــز بــین األوراق المالیــة المدرجــة التــي 

 . ترتها الشركة العربیة  لألنابیب وتلك التي إشترتها شركاتها التابعةإش
عــدد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة التـــي عقــدت خـــالل الســـنة المالیـــة األخیــرة وســـجل حضـــور كـــل  -١٦

 . اجتماع
معلومــات تتعلــق بــأي عقــد قــد تكــون الشــركة العربیــة  لألنابیــب طرفــًا فیــه وتوجــد أو كانــت توجــد  -١٧

د أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة العربیــة  لألنابیــب أو للــرئیس التنفیــذي فیـه مصــلحة جوهریــة ألحــ
ذا لـــم یوجـــد عقـــود مـــن هـــذا القبیـــل  أو للمـــدیر المـــالي أو ألي شـــخص ذي عالقـــة بـــأي مـــنهم، وإ

 . فعلى الشركة العربیة  لألنابیب تقدیم إقرار بذلك
ة العربیــة  لألنابیــب بیــان ألي ترتیبــات أو إتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــرك -١٨

 . أو أحد كبار التنفیذیین عن أي راتب أو تعویض
بیـــان ألي ترتیبـــات أو اتفـــاق تنـــازل بموجبـــه أحـــد مســـاهمي الشـــركة العربیـــة  لألنابیـــب عـــن أي  -١٩

 . حقوق في األرباح

ـــدفوعات النظامیــــــة المســــــتحقة لســــــداد أي زكــــــاة أو ضــــــرائب أو رســــــوم أو أي  -٢٠ بیــــــان بقیمــــــة المـــ
 . وصف موجز لها وبیان أسبابها مستحقات أخرى، مع
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بیــان بقیمــة أي اســتثمارات أو إحتیاطیــات أخــرى تــم إنشــاؤها لمصــلحة مــوظفي الشــركة العربیــة  -٢١

  . لألنابیب
 : تقدیم إقرارات بما یلي -٢٢

  . أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحیح -
 . أن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بفعالیة -
 . ه ال یوجد أي شك یذكر بشأن قدرة الشركة العربیة لألنابیب على مواصلة نشاطهاأن -
  .باألسبابوفي حال تعذر إصدار أي مما سبق یجب أن یحتوي التقریر على إقرار  -

إذا كان تقریر المحاسب القانوني یتضمن تحفظـات علـى القـوائم المالیـة السـنویة، وطلبـت الهیئـة  -٢٣
 . یوضح تقریر مجلس اإلدارة تلك المعلومات كما تم تقدیمها للهیئةمعلومات إضافیة، یجب أن 

فــي حالــة توصــیة مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القــانوني قبــل إنتهــاء ثــالث ســنوات مالیـــة  -٢٤
 . متتالیة، یجب أن یحتوي التقریر على ذلك مع بیان أسباب التوصیة باإلستبدال

ت المســاهمة الصــادرة عــن هیئــة الســوق المالیــة مــا تــم تطبیقــه مــن أحكــام الئحــة حوكمــة الشــركا -٢٥
 . وما لم یتم تطبیقه مع بیان سبب ذلك

 . أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها -٢٦

 : تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائه على النحو التالي -٢٧
عضـــــو مجلـــــس إدارة عضــــو مجلـــــس إدارة تنفیـــــذي، أو عضــــو مجلـــــس إدارة غیـــــر تنفیــــذي، أو  -٢٨

 . مستقل
وصـــف مختصـــر إلختصاصـــات لجـــان مجلـــس اإلدارة الرئیســـة ومهماتهـــا مثـــل لجنـــة المراجعـــة،  -٢٩

ـــــآت، مـــــع ذكـــــر أســـــماء هـــــذه اللجـــــان ورؤســـــائها وأعضـــــائها وعـــــدد  ولجنـــــة الترشـــــیحات والمكاف
 . اجتماعاتها

 : تفصیل عن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل من اآلتي كل على حدة -٣٠

  . لس اإلدارةأعضاء مج -
خمسـة مـن كبـار التنفیـذیین ممـن تلقـوا أعلـى المكافـآت والتعویضـات مـن الشـركة، یضـاف  -

 . إلیهم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا من ضمنهم
أي عقوبـة أو جـزاء أو قیـد احتیـاطي مفـروض علـى الشـركة مـن هیئـة السـوق المالیـة أو مـن أي  -٣١

 . ائیة أخرىجهة إشرافیة أو تنظیمیة أو قض

  . نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة -٣٢
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  الباب الرابع
  مجلس اإلدارة
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  الباب الرابع

  مجلس اإلدارة
  

  أھداف مجلس اإلدارة : المادة الثالثة عشرة 

لألنابیب على  تنطلق أهداف مجلس إدارة الشركة العربیة لألنابیب من رسالة ورؤیة الشركة العربیة
  : التالي والنح

  
  

  :رسالة الشركة العربیة لألنابیب 
الشركة العربیة لألنابیب تطبق أعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطین أحدث التقنیات وحلول صناعة 

  األنابیب من خالل تنمیة الموارد البشریة 

  
  

  : رؤیة الشركة العربیة لألنابیب
نابیب في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وأن نشارك عمالئنا وخدمات األأن نكون الرواد في صناعه 

  .في تنمیة أعمالهم
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  المادة الرابعة عشرة ـ الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة 

  : من أھم الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة ما یأتي

  :كاعتماد التوجهات االستراتیجیة واألهداف الرئیسة للشركة واإلشراف على تنفیذها ومن ذل )أ 

ــتراتیجیة الشـــــاملة للشـــــركة وخطـــــط العمـــــل الرئیســـــة وسیاســـــة إدارة المخـــــاطر  - ١ وضـــــع االســـ
  . اومراجعتها و توجیهه

قــرار المیزانیــات  - ٢ د الهیكــل الرأســمالى األمثــل للشــركة واســتراتیجیتها وأهــدافها المالیــة وإ تحدیــ
 . السنویة

 . تصرف بهااإلشراف على النفقات الرأسمالیه الرئیسة للشركة، وتملك األصول وال - ٣

 .مراجعة أهداف األداء ومراقبة التنفیذ واألداء الشامل في الشركة  - ٤

 . المراجعة الدوریة للهیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشركة واعتمادها - ٥

 . صیاغة الرؤیة المستقبلیة ورسالة وقیم الشركة - ٦

  : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة واإلشراف العام علیها، ومن ذلك )ب 

كد من تطبیق سیاسات تنظـیم تعـارض المصـالح ومعالجـة حـاالت التعـارض المحتملـة التأ - ١
لكـــل مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واالداره التنفیذیـــه والمســـاهمین والمـــوظفین ویشـــمل ذلـــك 
ســـاءة التصـــرف النـــاتج عـــن التعـــامالت مـــع  إســـاءة إســـتخدام أصـــول الشـــركة ومرافقهـــا، وإ

  .األشخاص ذوي العالقة
األنظمة المالیـة والمحاسـبیة، بمـا فـي ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التأكد من سالمة  - ٢

 . التقاریر المالیة

التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة إلدارة المخـاطر، وذلـك مـن خـالل تحدیـد التصـور  - ٣
 .العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافیة 

 . الداخلیة في الشركة المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة - ٤
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التأكد من تطبیق السیاسات التي تنظم العالقة مـع أصـحاب المصـالح مـن أجـل حمـایتهم وحفـظ  )ج 

  : حقوقهم حیث تغطي هذه السیاسة ـ بوجه خاص ـ اآلتي

آلیات تعویض أصـحاب المصـالح فـي حالـة انتهـاك حقـوقهم التـي تقرهـا األنظمـة وتحمیهـا  - ١
  . العقود

 . أو الخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح آلیات تسویة الشكاوى - ٢
ــــى ســــریة  - ٣ ــــدة مــــع العمــــالء والمــــوردین والمحافظــــة عل آلیــــات مناســــبة إلقامــــة عالقــــات جی

 . المعلومات المتعلقة بهم
قواعد السلوك المهنـي للمـدیرین والعـاملین فـي الشـركة بحیـث تتوافـق مـع المعـاییر المهنیـة  - ٤

م العالقة بینهم وبین أصحاب المصـالح، علـى أن یضـع مجلـس واألخالقیة السلیمة وتنظی
 . اإلدارة آلیات مراقبة تطبیق هذه القواعد وااللتزام بها

مســاهمة الشــركة اإلجتماعیــة وذلــك بالمشــاركة بفاعلیــه فــي األنشــطة االقتصــادیة والبیئیــة  - ٥
  . واإلجتماعیة

 

شـركة لألنظمـة واللـوائح والتزامهـا التأكد من تطبیق السیاسـات واإلجـراءات التـي تضـمن احتـرام ال )د 
  .باإلفصاح عن المعلومات الجوهریة للمساهمین والدائنین وأصحاب المصالح اآلخرین

بالغ ما لدیهم من معلومات تشیر إلـى وجـود ممارسـات غیـر  )ه  تمكین العاملین بالشركة من نقل وإ
  . ةنظامیة أو أخالقیة في عمل الشركة تؤدي إلى المساس بمصالح وسمعة الشرك

  . التأكد من تطبیق وترسیخ السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافیة )و 
  . اإلشراف على عملیات االستحواذ واالندماج في الشركات التابعة )ز 
  . التأكد من تطبیق الشركة لألنظمة التقنیة المتطورة وتطبیقات الجودة )ح 
  . التأكد من تطبیق الشركة لالئحة حوكمة الشركات )ط 
  . وتعیین المسؤولین التنفیذیین من خالل اآللیات واإلجراءات المعتمدةاختیار  )ي 
  . مراجعة وتقییم أداء رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي )ك 
قرار جدول أعمالها )ل    . دعوة الجمعیات العمومیة العادیة وغیر العادیة للشركة وإ
  . اعتماد السیاسات المحاسبیة والحسابات الختامیة للشركة )م 
 .قریر مجلس اإلدارة السنويإعداد ت )ن 
الموافقة على توصیة لجنة المراجعة باختیار وترشیح مراجع الحسابات وتحدیـد أتعابـه والتوصـیة  )س 

  .للجمعیة العامة العادیة بذلك
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  ـ مسئولیات مجلس اإلدارة  ةالمادة الخامسة عشر

ــــع الصــــال )أ  ــــس إدارة الشــــركة جمی ــــولى مجل ــــة العامــــة، یت حیات مــــع مراعــــاة اختصاصــــات الجمعی
ن شـكل  والسلطات الالزمة إلدارتها، وتظل المسئولیة النهائیة عن الشركة على المجلـس حتـى وإ
لجانــًا أو فــوض جهــات أو أفــرادًا آخــرین للقیــام بــبعض أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار 

  : تفویضات عامة أو غیر محددة المدة، مع مراعاة اآلتي
ــــس اإلدارة قــــد انعقــــد صــــحیح - ًا بحضــــور الحــــد األدنــــى لعــــدد األعضــــاء أن اجتمــــاع مجل

  . المنصوص علیه بالنظام األساسي وهو نصف األعضاء على األقل
ذا  - أن یحــوز القــرار علــى األغلبیــة المطلوبــة لألعضــاء الحاضــرین وهوأغلبیــة األصــوات وإ

 .تساوت األصوات یرجح الجانب الذي فیه الرئیس
دارة وال یكــــون         مــــن التأكــــد مــــن أن التفــــویض یــــدخل فــــي صــــالحیات مجلــــس اإل -

 . صالحیات الجمعیة العامة أو تحظر األنظمة أو نظام الشركة قیام مجلس اإلدارة بها
أن یتضــمن القــرار اإلذن للشــخص المفــوض بــأن یحصــل علــى صــك وكالــة شــرعیة عــن  -

 . طریق كتاب العدل
اء أن یكـــون التفـــویض فـــي حـــدود عمـــل أو أعمـــال معینـــة وأن ینتهـــي التفـــویض بعـــد انتهـــ -

المهمــة أو األعمــال المكلــف بهــا الوكیــل وأن یحــاط المجلــس علمــًا بنتــائج الوكیــل فــي أول 
 . اجتماع تالي

یجــب أن یــؤدي مجلــس اإلدارة مهماتــه بمســؤولیة وحســن نیــة وجدیــة واهتمــام وأن تكــون قراراتــه  )ب 
  . مبنیة على معلومات وافیة من اإلدارة التنفیذیة أو أي مصدر موثوق آخر

لس اإلدارة جمیع المساهمین، وعلیه أن یلتزم بالقیـام بمـا یحقـق مصـلحة الشـركة یمثل عضو مج )ج 
عمومًا ولیس ما یحقق مصالح المجموعـة التـي یمثلهـا أو التـي صـوتت علـى تعیینـه فـي مجلـس 

  . اإلدارة
جــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة  )د  یحــدد مجلــس اإلدارة الصــالحیات التــي یفوضــها لــإلدارة التنفیذیــة، وإ

كمـــا یحـــدد الموضـــوعات التـــي یحـــتفظ بصـــالحیة البـــت فیهـــا وترفـــع اإلدارة التنفیذیـــة التفـــویض، 
  . تقاریر دوریة عن ممارستها للصالحیات المفوضة

یجــب علـــى مجلـــس اإلدارة التأكـــد مـــن وضـــع إجـــراءات لتعریـــف أعضـــاء المجلـــس الجـــدد بعمـــل  )ه 
األمـر، ومـن ذلـك إعـداد الشركة وبخاصة الجوانب المالیـة والقانونیـة فضـًال عـن تـدریبهم إن لـزم 

برنامج تعریفي ألعضـاء المجلـس الجـدد وكـذلك تمكیـنهم مـن القیـام بزیـارات لمشـروعات ومرافـق 
  . الشركة

یجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفیر الشـركة معلومـات وافیـة عـن شـئونها لجمیـع أعضـاء   )و 
خـاص، وذلـك مـن أجـل مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلـس اإلدارة غیـر التنفیـذیین بوجـه 

  . تمكینهم من القیام بواجباتهم ومهماتهم بكفایة
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  المادة السادسة عشر ـ صالحیات مجلس اإلدارة 

  :من النظام األساسي للشركة العربیة لألنابیب فانه) ١٩(طبقًا ألحكام المادة 
ات في المقررة للجمعیة العامة یكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحی االختصاصاتمع مراعاة  :١-١٩

إدارة الشركة وتصریف أمورها داخل المملكة وخارجها واإلشراف على جمیع أعمالها وأموالها 
وجمیع معامالتها وعلى سبیل المثال ال الحصر اعتماد میزانیات الشركة، وكافة اللوائح 
المالیة واإلداریة الالزمة لتسییر أمور الشركة والتوقیع عن الشركة وتمثیلها في عالقتها مع 
الغیر والجهات والهیئات الحكومیة والخاصة وأمام المحاكم الشرعیة والهیئات القضائیة 

التجاریة  األوراقولجان  واالبتدائیةودیوان المظالم ومكاتب العمل واللجان العمالیة العلیا 
وكافة اللجان القضائیة األخرى وهیئات التحكیم والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة وأن یشتري 

ویرهن األراضي والمنازل والعمائر والمزارع وجمیع أنواع العقارات للموظفین أو  ویبیع
والترافع  والمصالحة والمخاصمة االستثمارألغراض الشركة ومصانعها المختلفة بما في ذلك 

وقبول النقص والزیادة والمطالبة والمدافعة والمرافعة والصلح وقبول األحكام ونفیها وطلب 
معارضتها وللمجلس حق التوقیع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات تنفیذ األحكام و 

بما في ذلك على سبیل المثال التوقیع أمام كاتب العدل على عقود تأسیس الشركات التي 
 االتفاقیاتتشترك فیها الشركة مع كافة تعدیالتها ومالحقها وقرارات التعدیل والتوقیع على 

والتسلیم  واالستالمیض نیابة عن الشركة والبیع والشراء واإلفراغ والصكوك الشرعیة والتفو 
والتأجیر والقبض والدفع وفتح الحسابات واإلعتمادات والسحب واإلیداع لدى  واالستئجار

صدار الضمانات المصرفیة والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله . البنوك وإ
. وفك الرهن والبیع واإلفراغ وقبض الثمن وتسلیم المثمنالحق في الشراء ودفع الثمن والرهن 

إال أنه ال یجوز لمجلس اإلدارة بیع الشركة أو رهنها إال بموافقة الجمعیة العمومیة العادیة مع 
  :مراعاة الشروط التالیة 

 .أن یحدد المجلس في قرار البیع األسباب والمبررات )١

 .أن یكون البیع عادًال ومقاربًا لثمن المثل )٢

 .أن یكون البیع حاضرًا إال في الحاالت التي یقدرها المجلس وبضمانات كافیة )٣

 بالتزاماتأن ال یترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحمیلها  )٤
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  .أخرى

یجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صنادیق ومؤسسات التمویل الحكومي مهما بلغت :  ٢-١٩
والضمانات من  الخزینة واتفاقیاتد المشاركة والمرابحة مدتها، والقروض التجاریة وعقو 

البنوك والمؤسسات المالیة وشركات االئتمان مهما كانت مبالغها وألیة مدة كانت بما في ذلك 
  .القروض التي تتجاوز ثالث سنوات

) ٣(لتي یتجاوز أجلها ثالث على أن یتم مراعاة الشروط التالیة بالنسبة للقروض التجاریة ا
  - :سنوات 

  أن یراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهمیها  )١
 .والضمانات العامة للدائنین

  .أن یحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكیفیة سداده    )٢
لتزام واالرتباط بإسم الشركة ونیابة یكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد واال : ٣-١٩

عنها ولمجلس اإلدارة القیام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقیق أغراض 
  . الشركة

لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي یقدرها حق إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتهم طبقًا  : ٤-١٩
دارة وحیثیات قراره مراعاة الشروط على أن یتضمن محضر مجلس اإل. لما یحقق مصلحتها

  -:التالیة 
 .أن یكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشؤ الدین كحد ادنى )١

 .اإلبراء حق لمجس اإلدارة وال یجوز التفویض فیه )٢

 .أن یكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد اقصى لكل عام للمدین الواحد )٣

تجاوز البند المخصص لذلك في كل میزانیة سنویة لمجلس اإلدارة تقدیم التبرعات على أال ت : ٥-١٩
  .للشركة

  .إقرار اللوائح واألنظمة الداخلیة للشركة بما في ذلك نظام االدخار للموظفین : ٦-١٩
لمجلس اإلدارة أن یوكل أو یفوِّض عنه في حدود إختصاصاته واحد أو أكثر من أعضائه  : ٧-١٩

  . أو القیام بعمل أو أعمال معینةأو من الغیر في اتخاذ إجراء أو تصرف معین 
دارة سكرتیر للمجلس من بین أعضائه أو من غیرهم ویحدد مجلس اإلدارة یعین مجلس اإل : ٨-١٩

 –إختصاصاته ومكافأته، وال تزید مدة عضویة رئیس مجلس اإلدارة ونائبه وسكرتیر المجلس 
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 ٣٣ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
عن مدة عضویة كل منهم في المجلس ویجوز إعادة  - إذا كان عضوًا في مجلس اإلدارة 

  . تعیینهم
عفاءه من منصبه،  ویحدد مجلس اإلدارة في  ویقوم المجلس بتعیین الرئیس التنفیذي ونوابه، وإ

  .قرار تعیینه سلطات وصالحیات ومهام ومكافآت الرئیس التنفیذي ومدة تولیه هذا المنصب
  

وللمجلس أن یعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینه 
ذلك بموجب صكوك وكاالت أو تفویض ، ویحق لوكیله حق للمدة التي یراها المجلس مناسبة و 

توكیل الغیر في كل أو جزء مما أوكل فیه ، وللمجلس حق مباشرة كل هذه الصالحیات داخل وخارج 
  .المملكة العربیة السعودیة 

  
  

  صالحیات رئیس مجلس اإلدارة : المادة السابعة عشر 

من النظام األساسي للشركة العربیة لألنابیـب یخـتص رئـیس المجلـس برئاسـة ) ٢١(طبقًا ألحكام المادة 
مین ورئاســـة اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة ویمثـــل الشـــركة أمـــام جمیـــع جمیـــع الجمعیـــات العمومیـــة للمســـاه

الجهات الحكومیة والشركات والمؤسسـات والمحـاكم والهئیـات واللجـان القضـائیة وكاتـب العـدل ولـه حـق 
التوقیع نیابة عن الشركة أمام هذه الجهات عن كافه األعمال التي تقـع فـي نطـاق نشـاطات الشـركة أیـًا 

علـى . مـا تقـدم  ضفـي كـل أو بعـ متفویض الغیر من موظفي الشركة أو غیـره كانت طبیعتها وله حق
  .من النظام االساسى) ٩(ان تمارس كافه هذه الصالحیات وفقا لقرارات مجلس االداره وفقا للماده 

  
  تكوین مجلس اإلدارة : المادة الثامنة عشر 

كة العربیـة لالنابیـب ـ مجلـس إدارة مـن عقـد التاسـیس للشـر ) ٨(یتـولى إدارة الشـركة ـ طبقـًا للمـادة    -أ
  . مؤلف من سبعة أعضاء تعینهم الجمعیة العامة لمدة ثالث سنوات

  . یجب أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غیر التنفیذیین   -ب
یجب أال یقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین عن عضوین أوثلث أعضـاء المجلـس أیهمـا    -ج

  . أكثر
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یجــب أن یكــون عضــو مجلــس اإلدارة مالكــًا لعــدد مــن أســهم الشــركة ال تقــل قیمتهــا عــن عشــرة    -د

آالف لایر ویـــتم اخطـــار هیئـــه ســـوق المـــال باســـماء اعضـــاء مجلـــس االداره المنتخبـــین حتـــى یـــتم 
  تجمید االسهم الخاصه بهم بضمان عضویتهم طوال فتره المجلس

مـــن النظـــام األساســـي للشـــركة العربیـــة ) ١٨(مـــادة تنتهـــي العضـــویة فـــي مجلـــس اإلدارة طبقـــًا لل   -هـ
  : لألنابیب بأحد األسباب التالیة

 . انتهاء مدتها - ١

 .وفقا الى نظام أو تعلیمات ساریه فى المملكه العربیه السعودیه - ٢

إذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء السنة یعین المجلس عضوًا في المركز الشاغر على أن    -و
ذا هبط  ل جمعیة عامة عادیة إلقراره ویكمل العضویعرض هذا التعیین على أو  المعین مدة سلفه وإ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته ـ وهونصف األعضاء ـ وجب دعوة 
  .الجمعیة العامة العادیة في أقرب وقت ممكن لتعیین العدد الالزم من األعضاء
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 ٣٥ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
اإلدارة بــأي مــن طــرق انتهــاء العضــویة یجــب علــى  عنــد انتهــاء عضــویة أحــد أعضــاء مجلــس   -ح

  . الشركة أن تخطر هیئة السوق المالیة فورًا مع بیان األسباب التي دعت إلى ذلك
ال یجـــوز أن یشـــغل العضـــو عضـــویة مجلـــس إدارة أكثـــر مـــن خمـــس شـــركات مســـاهمة فـــي آن    -ط

  . واحد
نظـام الشـركة تعیـین ممثلـین لـه ال یجوز للشخص ذي الصفة االعتباریة ـ الذي یحق له بحسب    -ي

  . في مجلس اإلدارة ـ التصویت على اختیار األعضاء اآلخرین في مجلس اإلدارة
یحظـر الجمـع بـین رئــیس مجلـس اإلدارة وأي منصـب تنفیـذي بالشــركة مثـل العضـو المنتــدب أو   -ك

  .الرئیس التنفیذي أو المدیر العام

أعضـاء مجلـس اإلدارة أو بعضـهم ، ولـو نـص یجوز للجمعیة العامة في كـل وقـت عـزل جمیـع    -ل
  . نظام الشركة على غیر ذلك

  
  االستقاللیة : المادة التاسعة عشر 

) ٢(على ضوء تعریف هیئة السوق المالیة الواردة في الالئحة االسترشادیة للحوكمـة الـواردة فـي المـادة 
دارة الــــذي یتمتــــع مـــن هــــذه الالئحــــة للعضــــو المســــتقل، فــــإن العضـــو المســــتقل وهــــو عضــــو مجلــــس اإل

باالســـتقاللیة التامـــة التـــي تـــؤدي إلـــى إتخـــاذ قـــراره دون التـــأثر بـــأي مصـــالح شخصـــیة مباشـــرة أو غیـــر 
مباشـــرة تـــؤثر بالتـــالي علـــى المصـــلحة العامـــة للشـــركة، وممـــا ینـــافي االســـتقاللیة علـــى ســـبیل المثـــال ال 

  : الحصر أي من اآلتي
أو اي شـــركة فـــي لشـــركة أو اكثـــر مـــن أســـهم ایكـــون مالكـــا لمـــا نســـبته خمســـة فـــي المائـــة أن  -

 .مجموعاتها
مـن أسـهم أو اكثر خمسة في المائة مانسبتة یملك باریة تلشخص ذي صفة اعیكون ممثال أن  -

 .أو اي شركة في مجموعاتهالشركة ا
أو اي  أن یكــون مــن كبــار التنفیــذیین خــالل العــامیین الماضــیین فــي الشــركة العربیــة لألنابیــب -

  .شركة في مجموعاتها
أن تكــون لــه صــلة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشـــركة  -

  .أو اي شركة في مجموعاتها العربیة لألنابیب
صــلة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــن أي مــن كبــار التنفیــذیین فــي الشــركة العربیــة  أن تكــون لــه -

  .أو اي شركة في مجموعاتها لألنابیب
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الشـركة المرشــح لعضـویة مجلــس ي شـركة ضــمن مجموعـة أیكـون عضـو مجلــس إدارة فـي أن  -

 إداراتها 
أن یكــون موظفــًا خــالل العــامیین الماضــیین لــدى أي مــن األطــراف المرتبطــة بالشــركة العربیــة  -

لألنابیب كالمحاسبین القانونیین وكبار الموردین، أو أن یكـون مالكـًا لحصـص سـیطرة لـدى أي 
     . طراف خالل العامین الماضیینمن تلك األ

  
  تقویم أداء مجلس اإلدارة : المادة العشرون 

مـــن المـــادة الرابعـــة والعشـــرون مـــن مهـــام لجنـــة الترشـــیحات والمكافـــآت ) ٤(مـــع مراعـــاة مـــا ورد بـــالفقرة 
المتعلقـــة بتحدیـــد جوانـــب الضـــعف والقـــوة فـــي مجلـــس اإلدارة واقتـــراح معالجتهـــا بمـــا یتفـــق مـــع مصـــلحة 

یتـــولى رئـــیس مجلـــس اإلدارة قیـــادة عملیـــة التقـــویم ألعضـــاء المجلـــس بمشـــاركة مـــن األعضـــاء الشـــركة 
  : المستقلین ویعرض الرئیس نتائج التقویم وتشمل معاییر التقویم لكل عضو من األعضاء ما یلي

االلتــزام بحضــور جلســات مجلــس اإلدارة والجمعیــات العمومیــة للمســاهمین وقــدرة العضــو علــى  -
  . لة في اإلجتماعالمشاركة الفعا

داریـــــة محایـــــدة  - التمیـــــز والمبـــــادرة بطـــــرح األفكـــــار واإلبـــــداع بتقـــــدیم أفكـــــار اســـــتثماریة جدیـــــدة وإ
 . ومقترحات تسهم في رفع أداء الشركة المالي واإلداري

 . حسن التعامل مع األعضاء واإلدارة التنفیذیة -

  .إنجاز المهام المكلف بها من قبل المجلس ولجانه في الوقت المحدد -

 . عدم إفشاء أسرار الشركة -

 . تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة -

 . قبول النقد البناء -

التقیـــد بالالئحـــة الداخلیـــة للمجلـــس واألنظمـــة والتعلیمــــات الرســـمیة خاصـــة مـــا یتعلـــق بمبــــادئ  -
 . الشفافیة ونظام تعارض المصالح

  

بالغ األعضاء بذلكویجوز للرئیس على ضوء هذا التقییم التصرف بما یراه ضرور    . یًا وإ
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 ٣٧ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعویضاتھم : المادة الحادیة والعشرون 

  : تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من 

من النظام األساسي للشركة  ٤الفقرة ) ٤٢(النسبة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة   -أ
  .العربیة لألنابیب 

  ساسى للشركهألالنظام ا من) ٢٠(طبقا للمادة مجلس االداره تكون مكافأة عضو    -ب
  

ة : المادة الثانیة و العشرون  ائق المقدم اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال وتدفق المعلومات والوث
  للمجلس 

على أعضاء مجلس اإلدارة تخصیص وقت كاف لالضطالع بمسئولیاتهم، بما في ذلك   )أ
  . والمؤقتة، والحرص على حضورها التحضیر إلجتماعات المجلس واللجان الدائمة

على رئیس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرین والرئیس التنفیذي عند إعداد   )ب
جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ویرسل جدول األعمال ـ 
مصحوبًا بالمستندات ـ لألعضاء بوقت كافى على أن تكون المستندات مصحوبة 

ة ودقیقة وتتضمن اإلشارة إلى أساسیات وخلفیات الموضوع خاصة في بمعلومات كافی
حالة ارتباط الموضوع بعروض أو قرارات سابقة للمجلس، حتى یتاح لهم دراسة 
الموضوعات واالستعداد الجید لإلجتماع وللعضو طلب معلومات إضافیة حول 

س اإلدارة الموضوعات المطروحة بجدول األعمال خالل مدة األسبوعین، ویقر مجل
جدول األعمال حال إنعقاده ، وفي حال إعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت 

 . تفاصیل هذا اإلعتراض في محضر اإلجتماع

عداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما   )ج یجب على مجلس اإلدارة توثیق إجتماعاته وإ
توثیق المتاحة التي فیها عملیات التصویت التي تمت وتبویبها وحفظها بجمیع وسائل ال

 . یقرها المجلس بحیث یسهل الرجوع إلیها
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یجتمع المجلس بصفة عادیة منتظمة في المقر الرئیسي للشركة العربیة لألنابیب أوفي أي   )د

مكان آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك بناء على دعوة خطیة من رئیس المجلس ویجب على 
لیه ذلك اثنان من األعضاء كما یجتمع رئیس المجلس أن یدعو إلى إجتماع متى طلب إ

المجلس دوریًا وفقًا للبرنامج الزمني الذي یعتمده المجلس في مطلع كل دورة على أال تقل عن 
ثالثة إجتماعات في السنة كما یتم عقد أي إجتماعات إضافیة كلما ما دعت مصلحة الشركة 

ع طارئ توجیه الدعوة بأي من العربیة لألنابیب لذلك، ویجوز في حالة دعوة المجلس إلجتما
وسائل اإلتصال المتاحة وفي هذه الحالة یوزع جدول األعمال على األعضاء عند بدایة 

 . اإلجتماع

ال یكون اإلجتماع صحیحًا إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل على أن یكون من   ) ھـ
ذا تساوت بینهم رئیس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة األصوا ت وإ

 . األصوات یرجح الجانب الذي فیه الرئیس

 : یعین مجلس اإلدارة سكرتیرًا من بین أعضائه أومن غیرهم ویختص باآلتي )و 

  إعداد جـدول األعمـال لالجتماعـات التـي یطلـب مجلـس اإلدارة أو أي مـن لجـان المجلـس
جــــدول األعمــــال أو إدارة الشـــركة العربیــــة لألنابیـــب عقــــدها وتوزیـــع الــــدعوات لإلجتمـــاع و 

  . حسب التعلیمات التي تصدر إلیه في هذا الشأن
  تسجیل وقائع إجتماعات المجلس بملخص القرارات وتوقیعـه مـن األعضـاء الحضـور لیـتم

علـــى ضـــوئه صـــیاغة المحاضـــر الخاصـــة بتلـــك اإلجتماعـــات وتوقیعهـــا منـــه ومـــن رئـــیس 
ستخراج نسخة أصلیة مـن تلـ ك المحاضـر للسـجل المجلس وتزوید األعضاء بنسخ منها وإ

الخــــاص الســــنوي الــــدوري المعــــد لهــــذا الغــــرض وكــــذلك إعــــداد محاضــــر لجــــان المجلــــس 
  . وتوقعیها من األعضاء

 متابعة تنفیذ قرارات المجلس ولجانه لدى إدارة الشركة العربیة لألنابیب .  
 اإلشراف على تجهیز مكان اإلجتماع وتوفیر المستلزمات التي یتطلبها اإلجتماع .  
 ة علــــى ســــریة جمیــــع المعلومــــات والوثــــائق واإلجتماعــــات ذات العالقــــة بأعمــــال المحافظــــ

  . المجلس ولجانه
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  تزویــد رئــیس المجلــس واألعضــاء بالمعلومــات التــي یحتاجونهــا واللــوائح واألنظمــة حســب

صدورها تابعًا وكل ما من شأنه أن یساعد األعضـاء علـى اتخـاذ قـراراتهم بصـورة نظامیـة 
 .وفعالة ودقیقة

 جالت ووثـــائق اجتماعـــات المجلـــس فـــي مكـــان آمـــن یتـــوفر فیـــه ضـــوابط الحمایـــة حفـــظ ســـ
  . وبطریقة یسهل الرجوع إلیها عند الحاجة بما في ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت

  وتحـــدد مكافآتـــه وفقـــًا للقـــرار الصـــادر بتعیینـــه وال تزیـــد مدتـــه عـــن مـــدة عضـــویة المجلـــس
 . ویجوز إعادة تعیینه

ب إثبــات مالحظاتــه ووجهــة نظــره ســواء كانــت رأیــًا متحفظــًا أو مخالفــًا لعضــو المجلــس أن یطلــ )ز 
 . ألي من قرارات المجلس في صلب محضر اإلجتماع

تثبـــت مـــداوالت المجلـــس وقراراتـــه فـــي محاضـــر یوقعهـــا رئـــیس المجلـــس والســـكرتیر وتـــدون هـــذه  )ح 
المحاضـــر فـــي ســـجل خـــاص یوقعـــه رئـــیس المجلـــس والســـكرتیر مـــع مراعـــاة أن تكـــون قــــرارات 

 . المجلس مسببه وشفافة وتتضمن حیثیات القرار

إجتماعــات المجلــس ســریة وللمجلــس حــق دعــوة أي مــن العــاملین بالشــركة العربیــة لألنابیــب أو  )ط 
خارجهــا مـــن ذوي الخبـــرة لحضــور أحـــد إجتماعاتـــه لــإلدالء بمـــا یطلبـــه المجلــس مـــن بیانـــات أو 

حــق التصــویت علــى قــرارات إیضـاحات علــى أن ال یشــترك فــي بــاقي الموضــوعات وال یكــون لــه 
 . المجلس

 . المعلومات والموضوعات الدوریة -أ 
  : یعرض على مجلس اإلدارة بصفة دوریة ما یلي

  . محضر اإلجتماع السابق للمصادقة علیه -
 . نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس -

ــــة عــــن أوجــــه نشــــاطات الشــــركة العربیــــ - ة التقــــاریر المالیــــة والتســــویقیة والمعلومــــات الدوری
 . لألنابیب الرئیسیة وشركاتها الشقیقة والتابعة

معلومـات كاملـة عــن التعـامالت االســتثنائیة غیـر المعتـادة أو التــي یـتم تبادلهــا مـع جهــات  -
 . یتوجب إحاطة المجلس بها
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  المادة الثالثة والعشرون ـ االستشارات الخارجیة لمجلس اإلدارة 

الثالثـــة والعشـــرون المتعلقـــة بلجنـــة المراجعـــة ودورهـــا فـــي  مـــع مراعـــاة مـــا تمـــت اإلشـــارة إلیـــه فـــي المـــادة
إختیار مراقب الحسابات، فإنه یجوز للمجلس االستعانة مباشرة بخبـرات الجهـات المتخصصـة المسـتقلة 
مــن خــارج اإلدارة التنفیذیــة لتقــدیم المشــورة فــي المواضــیع التــي یرغــب المجلــس أو اللجــان المنبثقــة عــن 

ي مســتقل بشــأنها وفــي هــذا الســبیل یجــوز للمجلــس وعلــى نفقــة الشــركة المجلــس فــي الحصــول علــى رأ
التعاقــد معهــم مباشــرة وفــي هــذه الحالــة علــى إدارة الشــركة العربیــة لألنابیــب تمكــین الجهــة المتخصصــة 
المســتقلة مــن اإلطــالع علــى المعلومــات الجزئیــة المتعلقــة بالموضــوع أو تزویــدهم بالمســتندات المطلوبــة 

  .بخصوصها
  

  الرابعة والعشرون ـ لجان مجلس اإلدارة واستقاللیتھا  المادة

یشـكل مجلــس إدارة الشــركة العربیــة لألنابیـب عــددًا مناســبًا مــن اللجـان حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا، 
  . لكي یتمكن مجلس اإلدارة من تأدیة مهامه بشكل فعال

مجلــس اإلدارة ومنهــا یــتم تشــكیل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة وفقــًا للضــوابط المعتمــدة مــن  -أ 
تحدیــد مهمــة اللجنــة ومــدة عملهــا والصــالحیات الممنوحــة لهــا خــالل هــذه المــدة وكیفیــة رقابــة 
مجلــس اإلدارة علیهــا، وأن تبلــغ اللجنــة مجلــس اإلدارة علمــًا بمــا تقــوم بــه أو تتوصــل إلیــه مــن 

للجـان بشـكل نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافیة مطلقة، وعلـى مجلـس اإلدارة أن یتـابع عمـل ا
 . دوري للتحقق من قیامها باألعمال الموكولة إلیها

یقـــر مجلـــس اإلدارة لـــوائح عمـــل جمیـــع اللجـــان الدائمـــة المنبثقـــة عنـــه، ومنهـــا لجنـــة المراجعـــة  - ب 
  . ولجنة الترشیحات والمكافآت

 

یتم تعیین عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غیـر التنفیـذیین فـي اللجـان المعنیـة بالمهمـات  -ج 
مثــل التأكــد مــن ســالمه التقــاریر المالیــة وغیــر المالیــة , قــد ینــتج عنهــا تعــارض مصــالحالتــي 

ـــه صـــــفقات األشـــــخاص ذوى العالقـــــة  والترشـــــیح لعضـــــویه مجلـــــس اإلدارة  وتعیـــــین  ومراجعــ
 .المدیریین التنفیذیین  وتحدید المكافآت
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   المادة الخامسة والعشرون ـ لجنة المراجعة

جنـــة للمراجعـــة مـــن اعضـــاء مجلـــس االداره الغیـــر تنفیـــذیین الیقـــل عـــدد یشـــكل مجلـــس إدارة الشـــركة  ل
اعضـائها  مــن ثالثـة أعضــاء مـن بیــنهم مخــتص بالشـؤون المالیــة والمحاسـبیة، ویــتم إعـادة تشــكیل تلــك 

اقتــراح مــن ء علــى للشــركة بنــاكمــا تصــدر الجمعیــة العامــة اللجنــة مــع بدایــة كــل دورة جدیــدة للمجلــس، 
وعلـــى ومـــدة عضـــویتهم واســـلوب عمـــل اللجنـــة، قواعـــد اختیـــار اعضـــاء لجنـــة المراجعـــة مجلـــس اإلدارة 

طــرأ مــن مهــام جدیــدة  ضــوء صــدور الئحــة الحوكمــة ســیتم وضــع الالئحــة الداخلیــة للجنــة لتتفــق مــع مــا
  : للجنة المراجعة لتشمل مهامها ومسئولیاتها ما یلي

اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخلیــة فــي الشــركة؛ مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعلیتهــا فــي  - ١
  . تنفیذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة

 . توصیاتها في شأنهدراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیها و  - ٢

 . دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیها - ٣

التوصـــیة لمجلـــس اإلدارة بتعیـــین المحاســـبین القـــانونیین وفصـــلهم وتحدیـــد أتعـــابهم ویراعـــى عنـــد  - ٤
تكلفـة المراجعـة مـن قبلهـا  التوصیة بالتعیین التأكد من اسـتقاللیتهم علـى أن تقـوم الشـركة بتقـدیر

 . قبل طلب عروض المراجعة وأن یكون األقرب للتقدیر هوالذي یتم اختیاره

متابعـــة أعمـــال المحاســـبین القـــانونیین، واعتمـــاد أي عمـــل خـــارج نطـــاق أعمـــال المراجعـــة التـــي  - ٥
 . یكلفون بها أثناء قیامهم بأعمال المراجعة

ب - ٦  . داء ملحوظاتها علیهادراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإ

 . دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم في شأنها - ٧

بـداء الـرأي والتوصــیة  - ٨ دراسـة القـوائم المالیـة األولیـة والسـنویة قبــل عرضـها علـى مجلـس اإلدارة وإ
 .في شأنها

بداء الرأي والتوصیة لمجلس - ٩  . اإلدارة في شأنها دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإ
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  المادة السادسة والعشرون ـ لجنة الترشیحات والمكافآت 

یشكل مجلس االداره لجنة للترشـیحات والمكافـآت مكونـة مـن ثالثـة أعضـاء علـى االقـل تمـارس مهامهـا 
  خالل فترة الدورات الساریة لمجلس اإلدارة 

 قواعد اختیار لجنة الترشیحات والمكافآت -١

 تشكیل اللجنة  -  أ

شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشیحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل من ی - ١
 أعضاء مجلس اإلدارة 

یجب أن الیكون ألعضاء اللجنة أي عالقة ممكن أن تتعارض مع استقاللیتهم ، ویتم   - ٢
 .االلتزام باللوائح واألنظمة المعمول بها لتقییم مدى استقاللیة األعضاء

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هئة السوق المالیة،  )١٥(تماشیا مع المادة   - ٣
توافق الجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة على قواعد اختیار أعضاء 

 .لجنة الترشیحات ومدة عضویتهم وأسلوب عمل اللجنة

 .یقوم مجلس اإلدارة بتعیین أعضاء اللجنة وأیضا انهاء خدماتهم  - ٤

ء اللجنة حضور اجتماعاتها ویجوز دعوة أشخاص أخرین لحضور یحق فقط ألعضا  - ٥
 .كل أو جزء من االجتماع وذلك حسب الحاجة

یقوم االعضاء الحاضرین الجتماع اللجنة بانتخاب احدهم لرئاسة االجتماع في حال  - ٦
 .تغیب رئیس اللجنة عن حضور االجتماع

 رئیس اللجنة - ب

 یقوم مجلس اإلدارة بتعیین رئیس اللجنة - ١

رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت بتنظیم اجتماعات اللجنة، وتحدید جدول أعمال  یقوم  - ٢
 .اجتماعاتها واالطالع على كافة المعلومات والوثائق الالزمة لتنفیذ مسئولیاتها

یحق للرئیس وضع قواعد اخرى من وقت آلخر كما مناسب وضروري لتسیر اعمال   - ٣
 .اللجنة
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 سكرتیر اللجنة - ت

ن سكرتیر لها من غیر اعضاءها وتكون مهامه ومسئولیاته متعلقة یمكن للجنة تعیی - ١
بالتوثیق واالحتفاظ بكامل وقائع االجتماعات بهدف رفع التقاریر حول انشطة اللجنة الى 
مجلس اإلدارة، وتأدیة كافة المهام األخرى التي یمكن أن توكل الیه من حین آلخر من 

 .قبل اللجنة
 
 مكافآت أعضاء اللجنة  -٢

 :كل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على التعویض أدناه یحق ل - أ

من النظام االساسي للشركة لمرة واحدة كعضو في ) ٤٢(مكافأة سنویة حسب المادة  - ١
 .مجلس اإلدارة

 .بدل حضور عن كل جلسة بما یعادل بدل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة - ٢

عن تكالیف یحق ألعضاء اللجنة المقیمین خارج الریاض الحصول على تعویض   -  ب
السفر مقابل حضور االجتماع، تشمل هذه التكالیف تذكرة السفر على الدرجة األولى 
ذهابا وایابا من مكان اقامته الى موقع الشركة الرئیسي أو مكان انعقاد االجتماع 

 .باالضافة الى أي تكالیف أخرى مرتبطة باالقامة والمواصالت

الى الجمعیة العامة عن التعویضات  یجب أن تفصح تقاریر مجلس اإلدارة المقدمة -  ت
وغیرها من المبالغ المدفوعة إلى أعضاء اللجنة بما في ذلك مصاریف السفر یضاف 

 .ویطبق هذا على كافة أعضاء اللجنة في حال انعقاد االجتماع خارج الریاض
 

 مدة العضویة -٣

 مدة عمل اللجنة

 .رة للشركةیجب أن تتوافق مدة عضویة اللجنة مع مدة عضویة مجلس اإلدا - أ

 إنهاء خدمات اللجنة

یجوز بقرار یصوت علیه أغلبیة أعضاء مجلس إدارة الشركة إنهاء خدمات أعضاء  - أ
اللجنة بالكامل أو أحد أعضائها ویكون الحد األدنى لعدد أعضاء اللجنة هو عضوین 

 .على األقل
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 ٤٤ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
بإمكان أي عضو من أعضاء اللجنة االستقالة وذلك بتسلیم إشعار خطي لرئیس   -  ب

لمجلس ورئیس اللجنة وتصبح االستقالة ساریة المفعول في وقت تسلیم االشعار إال إذا ا
 .حدد االشعار تاریخا للتنفیذ

في حال كان تاریخ سریان االستقالة في وقت الحق یمكن للمجلس اختیار عضو بدیل   -  ت
 .للعضو المستقیل بمجرد سریان مدة االستقالة

 
   مهام ومسئولیات اللجنة -٤

بمرشـحین قـادرین علـى تعزیـز قـدرة المجلـس جلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس التوصیة لم -أ 
  . وفقًا للسیاسات والمعاییر المعتمدةعلى إدارة وتوجیه شؤون الشركة على نحو فعال 

عــداد  راجعــةالم - ب  الســنویة لإلحتیاجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضــویة مجلــس اإلدارة وإ
 :وتشمل دون حصر على مایليالمطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة،  وصف للقدرات والمؤهالت

 .النزاهة والمصداقیة والمسئولیة - أ

 .الخبرة الناجحة في مجال القیادة  -  ب

 .الفطنة اإلداریة والعملیة  -  ت

 .االستقاللیة وعدم وجود تضارب في المصالح -  ث

یته القدرة على تخصـیص الوقـت الـالزم للقیـام بالمسـئولیات التـي تملیهـا علیـه عضـو  - ج
 .في المجلس

 . مراجعة هیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤها -ج 

والقـــوة فـــي مجلـــس اإلدارة، واقتـــراح معالجتهـــا بمـــا یتفـــق مـــع مصــــلحة  الضـــعفتحدیـــد جوانـــب  - د 
 . الشركة

مــن إســتقاللیة األعضـــاء المســتقلین، وعــدم وجــود أي تعــارض مصـــالح إذا  التأكــد بشــكل ســنوي - ه 
 . ان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرىك

وضع سیاسـات واضـحة لتعویضـات ومكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة وكبـار التنفیـذیین، ویراعـى  -و 
 . عند وضع تلك السیاسات إستخدام معاییر ترتبط باألداء
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 ٤٥ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
التوصیة لمجلس اإلدارة فیمـا یخـص المرشـحین لعضـویة اللجـان المختلفـة المنبثقـة عـن المجلـس  - ز 

 :ع مراعاة االتيم

المؤهالت الالزمة لعضویة كل لجنـة مـن اللجـان وخصوصـا لجنـة المراجعـة التـي ینبغـي أن  - أ
 .یكون أحد أعضائها مختصا بالشئون المالیة والمحاسبیة

محدودیــة عـــدد الســـنوات المتتالیـــة التـــي یجـــوز فیهـــا للعضـــو أن یشـــغل عضـــویة أحـــد لجـــان  -  ب
عضــــویة العضــــو التتجـــــاوز الحــــد األعلـــــى  المجلــــس، وتقــــوم اللجنـــــة بالتأكــــد مــــن أن مـــــدة

 .المنصوص علیه في االطار العام لحوكمة الشركات أو في االنظمة ذات العالقة

 .متطلبات هیئة السوق المالیة -  ت

 .التأكد من وجود برنامج تعریفي بأعمال الشركة لألعضاء الجدد في المجلس -ح 

ذیة ممثلة بالرئیس التنفیذي ونوابه اإلدارة التنفی( للشركةاالدارة التنفیذیة تعیین التوصیة ب -ط 
 .)والمدیر المالي

على اللجنة تأدیة المهام أو المسئولیات األخرى التي یكلفها بها مجلس اإلدارة من حین  -ي 
 .آلخر

    



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة

   

 ٤٦ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  

  : المادة السابعة والعشرون ـ اللجنة التنفیذیة

  : تشكیل اللجنة  -أ
عـدد أعضـائها عـن ثالثـة أشـخاص  یشكل مجلس اإلدارة مـن بـین أعضـائه لجنـة تنفیذیـة ال یقـل  

مــن النظــام األساســي للشــركة ینتخبــون فیمــا بیــنهم رئیســًا للجنــة ) ٢٢(حســب مــا ورد فــي المــادة 
  . وسكرتیرًا لها، ویجوز أن یكون سكرتیر اللجنة من غیر أعضائها إذا رأت اللجنة ذلك

  :انتھاء مدة اللجنة   -ب
  : تشكیلها في الحاالت التالیة تنتهي مدة اللجنة ویقوم مجلس اإلدارة بإعادة  

  . عندما یهبط عدد أعضاء اللجنة إلى أقل من ثالثة أشخاص - ١
 . عندما یرى المجلس ضرورة لذلك - ٢

 . عند انتخاب مجلس إدارة جدید - ٣

  : مھام اللجنة ومسئولیاتھا   -ج

تباشر اللجنة كافة المهـام التـي تكلـف بهـا مـن مجلـس اإلدارة ولهـا فـي سـبیل ذلـك ممارسـة  -١
 .حیات التي یصدر بشأنها تفویض للجنة بموجب قرارات مجلس اإلدارةالصال

دراسة ومناقشة الخطط التنفیذیة للمشروعات الرأسمالیة واإلسـتثماریة الموصـلة إلـى تحقیـق  -٢
أهـداف الشــركة ومتابعــة تنفیـذها وتقیــیم نتائجهــا بـالعرض علــى مجلــس اإلدارة بالمقترحــات 

  .والتوصیات التي تراها مناسبة حیالها
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 ٤٧ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
   المادة الثامنة والعشرون ـ تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

ال یجــوز أن یكــون لعضــو المجلــس أیــة مصــلحة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود  -أ 
التــي تــتم لحســاب الشــركة العربیــة لألنابیــب إال بتــرخیص مــن الجمعیــة العامــة العادیــة یجــدد كــل 

تـــتم بطریـــق المنافســـة العامـــة إذا كـــان عضـــو المجلـــس ســـنة، ویســـتثنى مـــن ذلـــك األعمـــال التـــي 
 . صاحب العرض األفضل

وعلى عضو المجلس أن یبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصـیة فـي األعمـال والعقـود التـي 
تـتم لحســاب الشــركة العربیــة لألنابیــب، ویثبــت هـذا التبلیــغ فــي محضــر إجتمــاع المجلــس ویرفــق 

لحســـابات، وال یجـــوز للعضـــو ذي المصـــلحة حضـــور بهـــذا التبلیـــغ تقریـــر خـــاص مـــن مراقـــب ا
جلسـات المجلــس التــي تــتم فیهــا المــداوالت المتعلقــة بــذات الموضــوع أو التصــویت الــذي یصــدر 
بشأنه، كما یتعین على العضو إبالغ المجلس باألعمـال المنافسـة وعـن اإلتجـار فـي أحـد فـروع 

ثباتـــه فـــي محضـــر اجتمـــاع المجلـــس وبالتـــالي عـــدم حضـــور العضـــو صـــاحب  نشـــاط الشـــركة وإ
المصلحة الجلسات التي یتم فیها التصویت علـى القـرار الـذي یصـدر بهـذا الشـأن، ویقـوم رئـیس 
المجلـــس بـــإبالغ الجمعیـــة العادیـــة عنـــد إنعقادهـــا باألعمـــال المنافســـة التـــي یزاولهـــا أو أي مـــن 
 أعضــاء المجلــس وعــن إتجــاره فــي أحــد فــروع نشــاط الشــركة والحصــول علــى موافقــة الجمعیـــة

  . العادیة على قیام العضو بهذه األعمال وتجدد هذه الموافقة سنویاً 
یحظــر علــى أعضــاء المجلــس التــداول فــي أســهم الشــركة فــي اآلجــال القصــیرة بقصــد المضــاربة  - ب 

سـواء بشـكل یــومي أو بشـكل أســبوعي، كمـا یحظــر علـیهم تـداول هــذه األسـهم بقصــد إیهـام بــاقي 
ة ســـواء تـــم ذلـــك بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر، كمـــا المســـتثمرین والتـــأثیر علـــى أســـعار الشـــرك

یحظـر علــیهم التــداول فــي أســهم الشــركة عنــدما یصــل إلــى علمهــم معلومــات عــن أي أحــداث أو 
قــــرارات مهمــــة مــــن شــــأنها التــــأثیر علــــى أســــعار أســــهم الشــــركة وفــــي جمیــــع األحــــوال ال یجــــوز 

قــة بــأي مــنهم التعامــل ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار التنفیــذیین أو أي شــخص ذي عال
 : في أي أوراق مالیة للشركة خالل الفترات اآلتیة

فترة عشرة أیام قبل إنتهاء الربع السـنوي المـالي وحتـى تـاریخ إعـالن ونشـر النتـائج األولیـة  - ١
  . للشركة

فترة عشرین یومًا قبل إنتهـاء السـنة المالیـة وحتـى تـاریخ اإلعـالن المبـدئي للنتـائج السـنویة  - ٢
 . اإلعالن النهائي للنتائج السنویة للشركة أیهما أقصرللشركة، أو 
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 ٤٨ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
یجـــب علـــى عضـــو مجلـــس اإلدارة أن یقـــوم بإشـــعار الشـــركة وهیئـــة ســـوق المـــال فـــي نهایـــة یـــوم  -ج 

 : التداول الذي تتحقق فیه أي من الحاالت اآلتیة

وأكثـر مـن أي فئـة مـن %) ٥(عندما یصبح الشخص مالكـًا أو لـه مصـلحة فـي مـا نسـبته  - ١
  . هم ذات األحقیة في التصویت، أو أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسهمفئات األس

) ١(عنـــد حـــدوث زیـــادة أو نقـــص فـــي ملكیـــة مصـــلحة الشـــخص المشـــار إلیـــه فـــي الفقـــرة  - ٢
 . أو أكثر من أسهم أو أدوات دین الشركة%) ١(اآلنف ذكرها بنسبة 

) أي مــن تابعیــه أو(عنــدما یصــبح عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفیــذیین للشــركة  - ٣
 . له مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دین الشركة مالكًا أو

عند حدوث أي زیادة أو نقـص فـي ملكیـة أو مصـلحة أي مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة فـي  - ٤
أو أكثـــر مـــن األســـهم أو أدوات %) ٥٠(الشـــركة، أو أحـــد كبـــار التنفیـــذیین لدیـــه، بنســـبة 

أو أكثــر مــن أســهم %) ١(أو بنســبة ) تابعیــه أو أي مــن(الــدین التــي یمتلكهــا فــي الشــركة 
 . أیهما أقل) أو أي من تابعیه(أو أدوات دین الشركة 

  
عند حساب العدد اإلجمـالي لألسـهم التـي یكـون ألي شـخص مصـلحة فیهـا، یعـد الشـخص لـه مصـلحة 

  : في أي أسهم یملكها أو یسیطر علیها أي من األشخاص اآلتي بیانهم
  . القصرزوج ذلك الشخص أو أوالده  -
مـن حــق التصـویت أو أكثــر، أو % ٣٠عنــدما یملـك نســبة (شـركة یســیطر علیهـا ذلــك الشـخص  -

عنـــدما تكـــون الشـــركة أو أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا یتصـــرفون بالعـــادة بنـــاءًا علـــى توجیهـــات ذلـــك 
 . الشخص

 . أي أشخاص آخرین اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم الشركة -

  . ر إلیه وفقًا للنموذج المعد من قبل الهیئةیكون اإلشعار المشا
علـى الشـخص ذي العالقـة بالحـدث فـي حـال تغیـر هـدف التملـك ـ الـذي سـبق اإلفصـاح عنـه ـ إشـعار 
الشـركة وهیئـة ســوق المـال فــورًا بهـذا التغیـر، وال یجــوز لـه التصــرف بـأي مـن أســهم أو أدوات دیـن تلــك 

  . شعار بالتغییرالشركة إال بعد مضي عشرة أیام من تاریخ اإل
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 ٤٩ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
مــا لــه مصــلحة فــي  مــع عــدم اإلخــالل بمــا تقــدم مــن أحكــام، ال یجــوز للشــخص الــذي یصــبح مالكــًا أو

أو أكثــر مــن أي فئــة مــن فئــات األســهم ذات األحقیــة فــي التصــویت ، أو  أدوات الــدین %) ١٠(نسـبته 
  . المال على ذلكالقابلة للتحویل إلى أسهم؛ التصرف في أي منها إال بعد موافقة هیئة سوق 

یحاط المجلس علمًا بالتعلیمات والقرارات التي تصدر عن الجهات المختصـة التـي یترتـب علیهـا  - د 
  . زیادة أعباء الشركة العربیة لألنابیب أو یؤثر على إقتصادیاتها

ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن یـذیعوا إلـى الغیـر مـا وقفـوا علیـه مـن أسـرار الشـركة العربیـة  - ه 
ال وجــب عــزلهم ومســاءلتهم عــن التعــویض، كمــا ال یجــوز للعضــو تــداول أیــة وثــائق  لألنابیــب وإ

ذا اقتضـت الظـروف الحاجـة إلـى إطالعـه علـى أیـة وثـائق  تتعلق باجتماعـات المجلـس ولجانـه وإ
مــن وثــائق الشــركة فلــه أن یطلــب خطیــًا اإلطــالع علیهــا ویكــون ذلــك فــي مقــر الشــركة العربیــة 

  . لألنابیب فقط
ع الوثــائق التـي یــتم تزویـد األعضــاء بهـا كجــداول أعمـال إجتماعــات المجلـس ولجانــه تعتبـر جمیـ -و 

والخطابات والمـذكرات والتقـاریر الدوریـة والدراسـات ملكـًا للشـركة العربیـة لألنابیـب تحكمهـا صـفة 
الحیازة المؤقتة لـدى العضـو وال یجـوز لعضـو المجلـس تصـویرها وال إطـالع الغیـر علیهـا ویجـب 

ادتهــا إلــى الشــركة العربیــة لألنابیــب خــالل موعــد أقصــاه أســبوع مــن إنتهــاء مــدة علــى العضــو إع
  . عضویته في كل دورة على حدة

جتماعـــات ایحظـــر علـــى عضـــو مجلـــس اإلدارة قبـــول أیـــة تـــوكیالت عـــن المســـاهمین لحضـــور  - ز 
  . الجمعیات العمومیة للمساهمین

إدارتهــا أو أن تضــمن أي  ال یجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا نقــدیًا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس -ح 
  .قرض یعقده واحد منهم مع الغیر

    



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة

   

 ٥٠ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  المادة التاسعة والعشرون ـ نظام تعارض المصالح لمنسوبي الشركة العربیة لألنابیب 

یقتضي نظام تعارض المصالح بالشركة بأن یتجنب العاملین وأفـراد عـائلتهم أي أوضـاع تتعـارض فیهـا 
م مـع المقــاولین والمــوردین والمشـتركین والتجــار وأي أفــراد أو مصـالحهم الشخصــیة، فیمـا یتعلــق بتعــامله

شـــركات أو مؤسســــات أخـــرى، تتعامــــل أو تســـعى مــــع الشــــركة أو منافســـیها فــــي العمـــل، وعلــــى جمیــــع 
العـــاملین بالشـــركة إبـــالغ رؤســـائهم كتابیـــًا عـــن أي مناصـــب یشـــغلونها خـــارج الشـــركة، أو أي مصـــلحة 

ت أو مؤسســات تجاریـة أو أي جهــة أخـرى تتعامــل مـع الشــركة تـربطهم هـم أو أفــراد عـائالتهم مــع شـركا
  : أو تسعى للتعامل معها، وفیما یلي بعض األمثلة التوضیحیة لبعض حاالت تعارض المصالح

اســتعمال أو اســتغالل الموظــف لســلطته الوظیفیــة أو نفــوذه فــي الشــركة لمصــلحته الشخصــیة أو  - ١
  . لمصلحة الغیر

مـات التــي تعتبــر ملكـًا خاصــًا للشــركة، والتـي یطلــع علیهــا بحكــم إفشـاء األســرار أو إعطــاء المعلو  - ٢
وظیفته، ولو بعـد تركـه الخدمـة سـواء بقصـد تحقیـق مكاسـب مادیـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة لـه أو 

 . ألي من أفراد عائلته، أو بدون تحقیق مكاسب مادیة
الوصـایة أو الوالیـة أو القیام بأعمـال الوالیـة أو الوكالـة بـأجر أو بـدون أجـر متـى كـان المشـمول ب - ٣

 . الوكالة له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة
شراء أي مواد أو أدوات أو معدات أو ممتلكات استنادًا إلى معلومات مـن داخـل الشـركة بغـرض  - ٤

 . بیعها أو تأجیرها للشركة بقصد الربح
 . إحداث أثر على أسهم الشركة في السوقالقیام بأي قول أو فعل یؤدي إلى  - ٥
قبـــول هـــدایا أو خـــدمات مـــن أي جهـــة تتعامـــل أو تســـعى إلـــى التعامـــل مـــع الشـــركة، وفـــي هـــذا  - ٦

ــین علـــى العامــــل إبــــالغ رئیســـه المباشــــر عــــن جمیـــع الهــــدایا التــــي یتلقاهــــا  الخصـــوص فإنــــه یتعــ
ومـن األمثلـة علـى  شخصیًا أو أحد أفراد عائلته لدى الشركة مـع شـخص لـه عالقـة بتلـك الجهـة،

 : ذلك
إصـــالح أو إنشـــاء ممتلكـــات للعامـــل أو أحـــد أفـــراد عائلتـــه علـــى نفقـــة أي جهـــة تتعامـــل مـــع  - 

  . الشركة أو تسعى للتعامل معها
تسلم العامل أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشـیاء ذات قیمـة بسـبب تعامـل تلـك  - 

 . الجهة مع الشركة أوسعیها للتعامل معها
ل العامل أو أحد أفـراد عائلتـه لمرافـق تملكهـا أي جهـة تتعامـل أو تسـعى للتعامـل مـع استعما - 

 . إلخ.. الشركة كالشقق أو السیارات أو المكاتب
 . تسلم العامل أو أحد أفراد عائلته لقروض بدون فائدة أو بفائدة مخفضة - 
راد عائلتــه الخــدمات الشخصــیة التــي تقــدمها أي جهــة تتعامــل مــع الشــركة للعامــل أو أحــد أفــ - 

 . مثل توفیر الخدم وما إلى ذلك
قیام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة بدفع قیمة فواتیر مطلوبـة مـن العامـل أو  - 

 . أحد أفراد عائلته
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  المادة الثالثون ـ سیاسة تنظیم العالقة مع أصحاب المصالح 

كل التــي قــد تنشــأ مــع األطــراف ذات تســعى الشــركة العربیــة لألنابیــب إلــى حــل كافــة الخالفــات والمشــا
التعامل معها بالطرق الرضائیة الودیة بما ال یتعارض مـع أنظمتهـا ولوائحهـا ومصـلحتها قـدر مـا أمكـن 
في حین یتم تعـویض أصـحاب المصـالح معهـا فیمـا إذا آلـت تلـك الخالفـات إلـى المسـار القضـائي وفقـًا 

أحكـــام وذلـــك بعـــد اســـتنفاذ الشـــركة العربیـــة لمـــا یصـــدر مـــن الجهـــات واللجـــان القضـــائیة مـــن قـــرارات و 
لألنابیب لكافة اإلجراءات النظامیة والشرعیة بخصوصها، أما فیما یتعلـق بجانـب المعالجـة الـودي فإنـه 

  : یتم وفقًا لما یلي
 ً   العاملون  : أوال

  : توجه شكاوى العاملین المنتسبین للشركه العربیة لألنابیب إلى أي من
  . الرئیس المباشر - ١
 . شئؤن العاملینقسم  - ٢
صاحب الصالحیة مباشرة أو عـن طریـق صـندوق الشـكاوى والمقترحـات بالشـركة العربیـة  - ٣

 . لألنابیب
  : تصنف شكاوى العاملین لآلتي

  . شكاوى تخص مخالفات العمل - ١
 . شكاوى تخص إدارة وتنفیذ أعمال الشركة العربیة لألنابیب - ٢

 . شكاوى تخص مخالفات الئحة الحوكمة - ٣

  : ي الشكاوىطریقة النظر ف
یـتم النظــر فــي شــكاوى العــاملین الخاصــة بشـئون العــاملین فــي المســائل الخاصــة بشــروط  - ١

الخدمــة مــن قبــل مــدیر شــئون المــوظفین بعــد أخــذ مشــورة المستشــار القــانوني ویــتم رفــع 
  . الحل المقترح لصاحب الصالحیة إلعتماده

 . النظر في المسائل الخاصة بإدارة وتنفیذ األعمال - ٢

 : لخاصة بمخالفات الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة العربیة لألنابیبالشكاوى ا - ٣
  . یتم النظر فیها من قبل اداره المراجعة الداخلیه

  
 ً   المساھمون   : ثانیا

  : یتم تلقي شكاوى المساهمین عن طریق   -أ
  . الخطابات البریدیة أو الهاتفیة أو البرقیة - ١
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 . ربیة لألنابیبرسائل من خالل البرید اإللكتروني للشركه الع - ٢

 . صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة العربیة لألنابیب - ٣

شـكاوى المسـاهمین الــذین یحضـرون للشـركة العربیــة لألنابیـب بقسـم األســهم او  - ٤
 . االداره المالیه

 . الشكاوى من خالل االستبیانات التي تقدم للمساهمین - ٥

  : طریقة معالجة شكاوى المساهمین   -ب
  . الشكوى من قبل قسم األسهم او االداره المالیهیتم تسجیل رقم   -١
بداء الرأي من قبل كل من  -٢  : یتم النظر في الشكوى وإ

  . رئیس قسم األسهم -
 . المدیر المالى -

 . المستشار القانوني -

 . یتم إعتماد آلیة معالجة الشكوى والرد من صاحب الصالحیة  -٣

 . الشكوى یتم الرد خالل ثالثة أیام عمل من تاریخ استالم  -٤

خـالل إجتماعــات   یتم تسجیل المعالجة في السجل الخاص بذلك ومتابعتها من  -٥
 . المتابعة مع المدیر المالى

برنــــــــــامج   یتم تلخیص الشكوى ووضعها في نظام الخبرات المكتسبة عن طریق  -٦
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملین   نماذج الشركة العربیة لألنابیب ویتم نشر نتائجها على جمیع

 . تالفي تكرارها مستقبالً واالستفادة منها و 

 ً   الموردون   : ثالثا
  : یتم تلقي شكاوى الموردین عن طریق    -أ

  . الخطابات البریدیة أو الهاتفیة أو البرقیة - ١
 . رسائل من خالل البرید اإللكتروني للشركة العربیة لألنابیب - ٢

  . مندوب المورد الذي یحضر شخصیًا للشركة العربیة لألنابیب - ٣
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  : اوى الموردینالنظر في شك -ب

تقـوم اداره المشـتریات بتســجیل شـكاوى المــوردین فـي سـجل شــكاوى المـوردین ویقــوم  - ١
  . بعرض الشكوى ومقترح حلها إلى المدیرالعام و مدیر  الشئون المالیة

 في حالة الشكاوى التي تتطلب حل مشكلة داخلیة مع المورد من خالل  - ٢
  . مخالفات التسلیم والتسلم -
 . ن التورید أو مخالفة بنود العقدمخالفات التأخیر ع -
 . أي مخالفات أخرى -

یقوم مدیر اداره المشتریات والمدیر المالى بالتشاور مع المدیر العام بحل الموضوع أو باللجوء 
  . الى القضاء اذا لزم االمر

  
 ً   العمالء   :  رابعا

  : الشركات الشقیقة والتابعة   -أ
ل اإلدارة المالیـــه بالشـــركة العربیـــة یـــتم تلقـــي شـــكاوى الشـــركات الشـــقیقة مـــن خـــال - ١

  . لألنابیب
یـــتم تســـجیل الشـــكاوى مـــع تصـــنیفها وتحلیلهـــا لتحویلهـــا للجهـــة ذات االختصـــاص  - ٢

 . بالشركة العربیة لألنابیب
یقوم مدیر االداره المالیه ورئیس القسم المعني بالشكوى بـالنظر فیهـا خـالل ثالثـة  - ٣

 . م  للرد على الشركة الشقیقةأیام عمل مع تقدیم مقترحات حلها للمدیر العا
  : عمالء الشركات الشقیقة المرتبطین بعقود مع الشركة العربیة لألنابیب   -ب

فــي حالــة عــدم النظــر فــي أي شــكوى مــن قبــل إدارة الشــركات الشــقیقة أو التابعــة  - ١
  .وتقدم صاحب الشأن بها إلى إدارة الشركة العربیة لألنابیب

تم تسجیلها ومن ثم تحویلها إلـى الجهـة المختصـة تتلقى اإلدارة المالیه الشكوى وی - ٢
بالشركة العربیة لألنابیـب وذلـك بعـد التأكـد مـن عـدم االسـتجابة لهـا مـن قبـل تلـك 

 . الشركات
 . یتم النظر والرد على تلك الشكاوى خالل ثالثة أیام عمل من تاریخ استالمها - ٣
 . یتم اطالع صاحب الصالحیة على نتائج معالجة الشكوى - ٤
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ر المشروعةالماد  ة الحادیة والثالثون ـ الئحة تنظیم المبلغین من داخل وخارج الشركة عن السلوكیات غی

   داخل الشركة

إضــافة إلـــى مـــا ورد فـــي المـــادة الثامنـــة والعشـــرون مــن هـــذه الالئحـــة بشـــأن سیاســـة تنظـــیم العالقـــة مـــع 
الء وعمـــالء الشـــركات أصـــحاب المصـــالح وآلیـــة تلقـــي شـــكاوى العـــاملین والمســـاهمین والمـــوردین والعمـــ

التابعــة والشــقیقة المــرتبطین بعقــود مــع الشــركة العربیــة لألنابیــب وطریقــة النظــر فیهــا وعلــى ضــوء الفقــرة 
مــن المــادة الرابعــة عشــرة مــن هــذه الالئحــة مــن تمكــین مجلــس اإلدارة للعــاملین بالشــركة مــن نقــل ) هـــ(

بــالغ مــا لــدیهم مــن معلومــات تشــیر إلــى وجــود ممارســات غیــر ن ظامیــة أو أخالقیــة فــي عمــل الشــركة وإ
  : تؤدي إلى المساس بمصالح وسمعة الشركة فیطبق بشأن تلك البالغات ما یلي

یتلقى سكرتیر مجلس اإلدارة بالغات العاملین وغیرهم المقدمـة للمجلـس أو ألحـد األعضـاء أو  -أ 
ة لصــاحب للجــان المجلــس ویقــوم بتســجیل رقــم الــبالغ وتزویــد مقــدم الــبالغ بهــذا الــرقم كمرجعیــ

  . البالغ
یقــوم ســكرتیر مجلــس اإلدارة بعــد تســجیل الــبالغ المتضــمن المالحظــة أو الشــكوى أو االقتــراح  - ب 

 . بتسلیمه لرئیس المجلس للنظر فیه من خالل أول جلسة للمجلس

یقـــوم ســـكرتیر المجلـــس بـــإبالغ صـــاحب الـــبالغ بنتـــائج النظـــر فـــي شـــكواه خـــالل أســـبوع مـــن  -ج 
 . تقدیمها لرئیس المجلس

جوز مسائلة الموظف عن شكواه من الرئیس المباشر أو من قبـل المـدیر العـام أو التحقیـق ال ی - د 
 . معه إال إذا ثبت بالدلیل القاطع كیدیة شكواه أو بالغه

  
یتم إعالن أسماء وعناوین وأرقام الهواتف ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في دلیل اإلتصاالت داخل 

  الشركة
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  الباب الرابع
  عمل المراجعة الداخلیةالئحة 

   



  الشركة العربیة لألنابیب    
  نظام الحوكمة
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  المادة الثانیة والثالثون  

  :مقدمة   -ا

  مـداف المراجعة الداخلیة والمتمثلة في تقییـدف هذه الالئحة إلى الوصول لتحقیق أهـته
نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة ومـــدى فعالیـــة وكفایـــة أنظمـــة الرقابـــة الداخلیـــة للشـــركه العربیـــه لالنابیـــب 

ذ المســئولیات الموكلـة للوصــول للنتـائج واألهــداف واإلسـتراتیجیة وبهــذا وتحدیـد فعالیـة ونتــائج تنفیـ
  .تقوم بتزوید نتائج التقییم إلى مجلس اإلدارة لمساعدته للقیام بواجباته التنفیذیة

 :نطاق عمل المراجعة الداخلیة -ب

الغــــرض مــــن المراجعــــة الداخلیــــة هــــو التأكــــد مــــن أن أنظمــــة الرقابــــة الداخلیــــة تحقــــق األغــــراض 
مطلوبــة منهــا بكــل كفــاءة وبأقــل تكلفــة إقتصــادیة ویتمثــل فــي أســس الرقابــة الداخلیــة للتأكــد مــن ال

  :اآلتي
 .معقولیة وتوافق المعلومات والبیانات - ١

 .مدى التمشي مع السیاسات والخطط واإلجراءات واللوائح والقوانین والتعلیمات - ٢

  .مدى حمایة أصول وممتلكات الشركة - ٣
ت والبــرامج الموضــوعة مــع األغــراض واألهــداف المحــددة مــدى تمشــي األنشــطة والعملیــا - ٤

واإلسـتراتیجة والتأكــد مـن مــدى قیـام األجهــزة اإلشـرافیة بتطبیقهــا وفـق الخطــط الموضــوعة 
  .واألهداف المحددة

تأكیـد الرقابــة الوقائیـة وذلــك لمنـع وقــوع األحــداث غیـر المرغوبــة وتصـحیح األعمــال غیــر  - ٥
 .لمرغوبة وتشجیع تكرار أدائهاالسلیمة وهي موجهة نحو اإلنجازات ا

  

 بالتأكید على سالمة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلیة المتمثلة في اآلتى - ٦
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  :البیئة الرقابیة

  .األمانة والقیم األخالقیة ١/١/٦
  .قیم الشركه العربیه لالنابیب ورؤیتها ٢/١/٦
  .الوصف الوظیفي للعاملین والمسئولیات والسلطات ٣/١/٦
 .الهیكل التنظیمي  ٤/١/٦
  .ایة السیاسات واإلجراءات والتعلیماتمدى مالئمة وكف ٥/١/٦
  .دور مجلس اإلدارة ولجان المراجعة ٦/١/٦

  :تقدیر المخاطر 
  .وضوح اإلستراتیجیة واألهداف العامة ١/٢/٦
  .وضوح أهداف العملیات والبرامج ٢/٢/٦
  .تعریف وتحلیل وتخفیض حدة األخطار لتحقیق األهداف ٣/٢/٦
  .العملیات اإلداریة لمعالجة اإلنحرافات ومواجهة التغیرات ٤/٢/٦

  :طة الرقابة الداخلیةأنش

نجاز العملیات ١/٤/٦   .اإلجراءات التي تساعد على التنفیذ وإ
  .اإلجراء الذي تم إتباعه وتسمیة األخطار ٢/٤/٦
  .الخطوات التي تؤكد حجم ودقة تدقیق المعلومات ٣/٤/٦

  :المعلومات واإلتصاالت

  .مدى توفر المعلومات المطلوبة ألداء المهام الوظیفیة ١/٤/٦
ى أســفل عبــر الهیكــل التنظیمــي للشــركة مــدى تــدفق المعلومــات مــن أعلــى إلــ ٢/٤/٦

  .العربیة لألنابیب
  :الرقابة والتفتیش

مـــدى فعالیـــة الرقابـــة التفتیشـــیة بالشـــركه العربیـــه لالنابیـــب ومـــدى فعالیـــة  ١/٥/٦
  .التعامل اإلداري معها

  .مدى إستقاللیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة بالشركه العربیه لالنابیب ٢/٥/٦
والتغیـــرات فـــي نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة  إعـــداد التقـــاریر ومعالجـــة الثغـــرات ٣/٥/٦

  بالشركه العربیه لالنابیب
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 :إستقاللیة إدارة المراجعة الداخلیة  -ج

تــــؤمن الئحــــة لجنــــه المراجعــــه للشــــركه العربیــــه لالنابیــــب إســــتقاللیة عمــــل المراجعــــة    -١
 الداخلیــة فهــي تتبــع للجنــه المراجعــه وتقــوم بتقــدیم تقاریرهــا إلــى لجنــه المراجعــه كمــا أن
إستقاللیة المراجعة الداخلیة تضمن حیادیة وحریـة تقـدیم التقـاریر الخاصـة بتقیـیم نظـام 

 .الرقابة الداخلیة
 :تخطیط أعمال المراجعة الداخلیة  -٢

تقــوم إدارة المراجعــة الداخلیــة بتحــدیث أهــدافها وذلــك بتحدیــد حــدود قیاســیة ألهــدافها   
ســـــتكمالها عبـــــر جـــــداول وبـــــرامج عمـــــل المراجعـــــة  وتحدیـــــد زمنـــــي إلنجـــــاز الخطـــــة وإ

 .وتستكمل أعمال المراجعة وفق إجراءات المراجعة الداخلیة وتعلیمات عملها
تستكمل المراجعة الداخلیة عملیـات الوصـف الـوظیفي للمـراجعین الـداخلیین وعملیـات   

  إختیار األفراد ذو الخبرة وتقوم بالتدریب المستمر 
 

 :معاییر المراجعة الداخلیة  -د
ة العربیــــة لألنابیــــب المعــــاییر الدولیـــــة للمراجعــــة الداخلیــــة الصــــادرة مــــن معهـــــد تتبنــــى الشــــرك  

للرقابــــــة ) COSO(باإلسترشــــــاد بمتطلبــــــات كــــــوزو ) IIA(المــــــراجعین الــــــداخلیین األمریكــــــي 
دارة األخطار، وهي كما یلي   :الداخلیة وإ

  اإلستقاللیة): ١٠٠(المعیار رقم 
األعمـال التـي یقومـون بمراجعتهـا،  یجب أن یكون المراجعون الداخلیون مسـتقلون عـن - ١

بحیث یؤدون أعمالهم بحریة وموضـوعیة حـین یتسـنى لهـم حیادیـة وموضـوعیة الحكـم 
علــى أداء األعمــال موضــوع المراجعــة ویمكــن ذلــك مــن خــالل الوضــعیة اإلســتقاللیة 
یمان مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا بـدعمهم ألداء أعمـالهم  ألعمال المراجعة الداخلیة وإ

ریــة دون أي تــدخالت بحیــث تضــمن الئحــه لجنــه المراجعــه تبعیــة مــدیر المراجعــه بح
 .الداخلیه للجنه المراجعه في تعیینه وعزله وترقیاته

علـــى مـــدیر المراجعـــة الداخلیـــة رفـــع تقـــاریره مفصـــلة للجنـــه المراجعـــه عـــن تقیـــیم نظـــام  - ٢
بـداء المقترحـات لسـد الثغـرات فـ ظهـار المالحظـات وإ ي نظـام الرقابـة الرقابة الداخلیة وإ

الداخلیــة بشــكل دوري منــتظم وعنــد الضــرورة وفــي أي وقــت یــراه وفقــًا لمقتضــیات ذلــك 
 .التقییم
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  إحترافیة األعمال المھنیة للمراجعة الداخلیة): ٢٠٠(المعیار رقم   

إحترافیة أعمال المراجعة الداخلیة وفق هـذا المعیـار تتطلـب إختیـار األشـخاص  - ١
عرفـــة والكفـــاءة العلمیـــة ألداء هـــذا العمـــل اإلحترافــــي المـــؤهلین وذو الخبـــرة والم

واإلستشــاري مــع تــوافر جمیــع عناصــر اإلنضــباط واإللتــزام واألمانــة واإلســتقامة 
  .والتقوى

یتطلب ذلك أن یتم إختیار مراجعین داخلیین أو اإلسـتعانة بمستشـارین ذو علـم  - ٢
 –اء اإلحصــــ –اإلدارة  –اإلفتصــــاد  –ومعرفــــة تامــــة فــــي مجــــاالت المحاســــبة 

الضــرائب والعمــل وفـق متطلبــات أعمــال  -القـانون–تقنیـة المعلومــات والهندســة 
  .المراجعة الداخلیة

یتطلــــب نجــــاح أعمــــال المراجعــــة أن یكــــون المشــــرفین علــــى أعمــــال المراجعــــة  - ٣
الداخلیــة متمرســین علــى أعمــال اإلشــراف بمــا فــي ذلــك تنفیــذ البــرامج والمتابعــة 

ث المعلومــــــات والمعرفــــــة التامـــــــة وتحدیــــــد الموضــــــوعات ذات الصــــــلة وتحــــــدی
بـــإجراءات العمـــل والجـــودة الشـــاملة، وتحدیـــد مســـارات المراجعـــة وتعـــدیلها وفـــق 

  .أهداف الموضوعیة والحیادیة

ــــار  - ٤ ــــة األخــــرى كمعی ــــة والمعــــاییر المهنی العمــــل وفــــق معــــاییر المراجعــــة الداخلی
معــــاییر المحاســــبة والمراجعــــة والقــــوانین واللــــوائح كمــــا یتطلــــب اإللتــــزام التــــام بال

  .السلوكیة واألخالقیة لمهنة المراجعة الداخلیة

القـــدرة علـــى فهـــم القـــرارات وتطبیقهـــا ومعرفـــة اإلنحرافـــات الناتجـــة عـــن تطبیـــق  - ٥
  .المعاییر والمقاییس المالیة والمحاسبیة واإلقتصادیة ومكوناتها

تعامــل المراجعــة الداخلیــة المحتــرف یتطلــب حســن التعامــل مــع المراجــع علــیهم  - ٦
ــــین المراجعــــة الموضــــوعیة وعــــدم الت ــــع والتفریــــق ب ســــلط أو التخویــــف أو التروی

الحیادیـة وعـدم المسـاس بشخصـیة المراجـع علیـه وتقیـیم أداء المراجـع علیـه بــل 
مســـاعدته إلســـتكمال األعمـــال بالمشـــاركة للوصـــول للتحســـین المســـتمر برضـــاه 

  .وكسب تعاونه وتشجیعه وصوًال للتحسن وتحقیق األهداف الموضوعة
  :علیم المستمرالت  -٥
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یـتم وضـع بــرامج تدریبیـة مسـتمرة لتطــویر ثقافـة المـراجعین الــداخلیین والحصـول علــى 
ــــة والمحاســــبة واإلدارة واإلقتصــــاد والمجــــاالت المرتبطــــة  مســــتجدات المراجعــــة الداخلی
ــــــداخلیین فــــــي المســــــتوى العلمــــــي  بعملیــــــات المراجعــــــة بحیــــــث یصــــــبح المــــــراجعین ال

لقیــام بأعبــاء المراجعــة الداخلیــة بمســتوى عــال ومتمیــز واألكــادیمي والتــدریب المالئــم ل
  .وبأحدث األسالیب التطبیقیة العلمیة المتاحة

  :اإلطالع ومعرفة وسائل التحایل والغش  -٦
یتطلــب مــن المــراجعین الــداخلیین معرفــة وســائل الغــش والخــداع والتحایــل فــي جمیــع 

العملیـات والتحایـل علـى  المعامالت فیما یتعلق باإلیرادات والمصروفات وخالل تنفیـذ
القـــوانین ومــــن خـــالل العقــــود وتنفیـــذها وعــــدم إهمـــال شخصــــیات المتعـــاملین بصــــورة 
تكشـــف عـــن تلـــك األســـالیب كمـــا یتطلـــب المعرفـــة التطبیقیـــة والفنیـــة لطـــرق التحایـــل 
والغـش مــن خـالل الســجالت والعملیـات ومــا یــدور خـارج الشــركة مـن تعــامالت مریبــة 

بیئــة الرقابــة الداخلیــة داخــل الشــركة والمعرفــة لعوامــل  ویتــأتى ذلــك مــن خــالل معرفــة
للرقابـة ) COSO(ومكونات الرقابة الداخلیة وتنفیـذها والمتابعـة الدقیقـة لتنفیـذ عناصـر

  .الداخلیة
  :نطاق عمل المراجعة الداخلیة): ٣٠٠(المعیار رقم 

تحقیـق النظـام الـذي الغرض من المراجعة الداخلیة هو التأكد من كفایة نظام الرقابة الداخلیة ل
تــــم وضــــعه لیعطــــي تأكیــــدًا معقــــوًال بــــأن األعمــــال التــــي یــــتم تنفیــــذها تســــیر وفــــق األهــــداف 
ن كانــت عبــارة األهــداف فضفاضــة فــإن المطلــوب هــو  قتصــادیة وإ الموضـوعة بكفــاءة عالیــة وإ
ــــرامج  ــــر التخطــــیط والب ــــة موضــــوعة عب ــــل الشــــركة مــــن أهــــداف مرحلی ــــاره مــــن قب مــــا تــــم إختی

هـداف المرحلیـة جـزء مـن إسـتراتیجیة الشـركة، وتلـك األهـداف ینبغـي وضـعها الموضوعة، واأل
كمیــًا ورقمیــًا لســهولة قیاســها وللوصــول إلیهــا وتحدیــد األخطــار التــي تحــول دون تحقیــق تلــك 

  .األهداف
ســتخدام  وتقــوم المراجعــة الداخلیــة بالتأكــد مــن ســالمة المعلومــات وتحدیــد درجــة الثقــة فیهــا وإ

مـدى مطابقتهـا للمعـاییر مـن خـالل التقـاریر التـي تثبـت هـذه المعلومـات  طـرق التحلیـل وقیـاس
وتتأكــد المراجعــة الداخلیــة مــن مــدى اإللتــزام بــاللوائح والقــوانین والخطــط واإلجــراءات المنظمــة 
لتلـــك األعمـــال، كمـــا تقـــوم المراجعـــة الداخلیـــة بالتأكـــد مـــن ســـالمة حمایـــة األصـــول وأن تلـــك 

تأكد مـن وجـود تلـك األصـول، كمـا تقـوم بالتأكـد مـن كفـاءة إنجـاز الوسائل مالئمة كما تقوم بال
  .البرامج والخطط للوصول لألرقام المستهدفة بكفاءة واألهداف الكلیة للشركة
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 ٦١ الصفحة )٢(االصدار 

 

  
  إنجاز أعمال المراجعة الداخلیة): ٤٠٠(رقم  المعیار

خطــة یتطلــب أداء أعمــال المراجعــة الداخلیــة التخطــیط للمراجعــة الداخلیــة ویجــب أن تكــون ال
مكتوبــة مــن خــالل تحدیــد أهــداف المراجعــة مســبقًا وتحدیــد المعلومــات المتــوفرة عــن الجهــات 
التـــي ســـیتم مراجعتهـــا، وتحدیـــد اإلمكانیـــات المطلوبـــة البشـــریة والمادیـــة والمراجعـــات المیدانیـــة 
بالغهـا، وعملیـات  المطلوبة، وتحدید بـرامج التقـاریر ونتـائج المراجعـة وطریقـة الوصـول إلیهـا وإ

تحــــري الموضــــوعي مــــن خــــالل المعــــارف والخبــــرات التــــي یجــــب توفرهــــا، كمــــا یجــــب علــــى ال
المراجعـــة الداخلیـــة إســـتكمال عملیـــات الفحـــص عبـــر المســـتندات والتأكـــد مـــن أن المعلومـــات 
المعتمـــد علیهــــا عـــن تلــــك المالحظـــات وافیــــة وكافیـــة ووثیقــــة الصـــلة بالموضــــوع وأنهـــا مفیــــدة 

ة الداخلیـــة عبـــر أوراق عمـــل وتحدیـــد طریقـــة إدارتهـــا واإلعتمـــاد علـــى تســـجیل عملیـــة المراجعـــ
ومسارها التنظیمي ویجب أن تبلغ المراجعة الداخلیة لجنه المراجعـه عـن طریـق التقـاریر نتـائج 
المراجعــة وذلـــك عقـــب عملیـــات الفحـــص ، كمـــا یجـــب أن تنـــاقش المقترحـــات والتوصـــیات مـــع 

اقض واضـح فیهـا أو معلومـات أخـرى اإلدارة قبل إصدارها للتأكد من معقولیتها وعدم وجود تنـ
متــوفرة لــم یــتم األخــذ بهــا والتــي قــد تــؤثر علــى صــحة النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا، ، كمــا 
یتوجـــب علـــى المراجعــــة الداخلیـــة متابعــــة ومعالجـــة المالحظـــات وتنفیــــذ التوصـــیات المعتمــــدة 

  .للوصول لسد ثغرات الرقابة الداخلیة ومعالجة األخطاء في حینها
  إدارة المراجعة الداخلیة) : ٥٠٠(ر رقم المعیا

إدارة المراجعـــة الداخلیـــة مســـئولة عـــن إدارة أعمـــال المراجعـــة الداخلیـــة ویـــتم تحدیـــد األهـــداف 
والتخطــیط وتحدیــد التنظـــیم المثــالي إلدارة المراجعـــة مــن تحدیــد للســـلطات والمســؤولیات وفـــق 

طلــــوب تنفیــــذها وفــــق البــــرامج هیكلهــــا التنظیمــــي المعتمــــد وتحدیــــد السیاســــات واإلجــــراءات الم
والتأهیــل والتــدریب للعــاملین بهــا وتحدیــد العالقــة مــع المراجــع الخــارجي وتأكیــد تطبیــق نظــام 

  .الجودة بإدارة المراجعة الداخلیة بصورة سلیمة وفعالة
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 :قواعد وسلوك المراجعة الداخلیة بالشركھ العربیھ لالنابیب  )ھـ

صـــف منســـوبیها باإلســـتقامة وأن یكـــون تتطلـــب مهنـــة المراجعـــة الداخلیـــة أن یت -١
المراجع نزیهًا وعفیفًا وصادقًا وموضوعیًا وجادًا ومجتهدًا فـي تحمـل مسـؤولیات 
أداء عملـه وأن ینحـاز كـامًال لألمـور الموضـوعیة فـي أي موقـع یـؤدي فیـه هـذه 
المسؤولیات، ویجب على المراجع أن ال یدخل فـي أي عمـل غیـر  أخالقـي أو 

 .أي شبهةغیر مشروع أو فیه 
یتوجـب علـى المراجـع أن ال یـدخل وهـو یعلـم فـي أنشـطة مخزیـة وفاسـدة تســیئ  -٢

 .إلى سمعة المهنة
عدم دخول المراجع الداخلي في أنشطة قد تؤدي إلـى تورطـه أو قـد تـؤدي إلـى  -٣

 .ظلم أو إجحاف وعلیه أن یكون موضوعیًا عند قیامه بأداء أعماله
سـتفادة مـن المـوظفین المراجـع علـیهم أو إلتزام المراجع بالنزاهـة التامـة وعـدم اإل -٤

مـــن عمـــالء أو زبـــائن أو ممــــولین أو شـــركات أو مؤسســـات أو إستشــــاریین أو 
 .مقاولین كعملیات رشوة أو إفساد ذمة أو هدایا أو منافع

إلتــزام المراجــع بممارســة األعمــال التــي تنطبــق علیهــا قواعــد وســلوكیات المهنــة  -٥
 .والمتطلبات العالمیة

جع بالمحافظة على سریة المعلومات التي تحصل علیها أثنـاء أدائـه إلتزام المرا -٦
خصــوم یســتفیدون مــن  ألعمالــه بحیــث ال یــتم تســریب المعلومــات لمنافســین أو

هــذه المعلومــات والتــي قــد تحــدث ضــررًا باالنابیــب  وأن ال یكــون شــاهدًا علــى 
 صـحة معلومـات مضـللة أو مكذوبـة لـم یثبــت لـه التأكـد مـن صـحتها وأن یكــون

 .ملتزمًا تمامًا بالئحة حوكمة الشركه العربیه لالنابیب
إلتـــزام المراجـــع بـــأن یكتـــب فـــي تقریـــره كـــل الوقـــائع وأن ال یخفـــي أي معلومـــات  -٧

 .أساسیة وضروریة حیث یعتبر ذلك خیانة لألمانة
أن یعمـــل المراجـــع علـــى تطـــویر المهنـــة وتقـــدمها وكفـــاءة األداء والحفـــاظ علـــى  -٨

 .ألعمالهتأكید الجودة عند أدائه 
ـــالوعي الـــالزم ألداء المهـــام بكـــل أمانـــة ومســـئولیة بحیـــث  -٩ أن یتحلـــى المراجـــع ب

 .تتطابق مع متطلبات وقواعد وسلوك المهنة
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  الباب الخامس
  أحكـام ختامیة
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  الباب الخامس

  أحكام ختامیة: المادة الثالثة والثالثون 

  .مجلس اإلدارةتكون هذه الالئحة نافذة من تاریخ إعتمادها من قبل   -أ

  .تلغي أحكام هذه الالئحة ما یتعارض معها من إجراءات أو لوائح داخلیة بالشركه  - ب

تعتبر هذه الالئحة جزءًا مكمًال للنظام األساسي للشركه ، وفي ما لم یرد بشأنه نص یتم   -ج
مستقبًال من الرجوع بشأنه إلى نظام الشركات السعودي ونظام هیئة السوق المالیة وأیة قرارات تصدر 

  .جهات اإلختصاص


