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 صفحة رقم 1

 املقدمة .1

 إ�� ما نصت عليھ الفقرة (
ً
مجلس هيئة السوق املالية وال�ي تنص ع�� أنھ ) من الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة من 22) من املادة (3استنادا

من املهام األساسية �جلس اإلدارة وضع سياسات وا�حة ومحددة تنص ع�� املعاي�� واإلجراءات ا�خاصة �عضو�ة مجلس اإلدارة وتفعيل 

 تطبيقها �عد موافقة ا�جمعية العامة عل��ا. تم إعداد هذه السياسات واملعاي�� واإلجراءات ا�خاصة �عضو 
ً
�ة مجلس إدارة الشركة وفقا

ملتطلبات كال من نظام الشر�ات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار فضال عن الئحة حوكمة الشر�ات والتعليمات الصادرة من 

 قبل هيئة السوق املالية وكذلك النظام األسا��ي للشركة.

 السياسة من الهدف .2

يتعارض مع  بما ال –الشركة السعودية ألنابيب الصلب إدارة  سللعضو�ة �� مجل ا�حددةاإلجراءات و عاي�� امل��دف هذه السياسة إ�� وضع 

 العامة لها. �عد إقرار ا�جمعية التنفيذ، ووضعها موضع –ذات العالقة  اإللزاميةواألنظمة  األح�ام

 

 اإلدارة مجلس تكو�ن .3

) أعضاء تنتخ��م 9يتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من �سعة ( النظام األسا��ي للشركة) من 16وفقا للمادة السادسة عشرة (

 ، و�را�� ما ي��:ا�جمعية العامة العادية للمساهم�ن ملدة ال تز�د عن ثالث سنوات

 .أن ت�ون أغلبيتھ من األعضاء غ�� التنفيذي�ن 3.1

 .أك��أعضاء ا�جلس، أ��ما  أوعن ثلث )2( ال يقل عدد أعضائھ املستقل�ن عن عضو�ن  أن 3.2

 مساهمة مدرجة �� السوق �� آن واحد. شر�اتس إدارة أك�� من خم ساإلدارة عضو�ة مجل سُ�ش��ط أن ال �شغل عضو مجل 3.3

 .أك�� لعضو�ة مجلس اإلدارة، وذلك �� حدود �سبة ملكيتھ �� رأس املال ل�ل مساهم ا�حق �� ترشيح نفسھ أو �خص آخر أو 3.4

 من ان��اء خدماتھ.جلس إدارة الشركة خالل السنة األو�� ال يجوز �عي�ن الرئيس التنفيذي رئيسا � 3.5

 ا�جلس: أعضاء .4

 �� اإلدارة  س: عضو مجلالتنفيذيالعضو  7.1
ً
  �� األعمال اليومية لها. للشركة ويشارك التنفيذيةاإلدارة الذي ي�ون متفرغا

 إلدارة الشركة وال �شارك �� س: عضو مجلالتنفيذيالعضو غ��  7.2
ً
  األعمال اليومية لها. اإلدارة الذي ال ي�ون متفرغا

عليل أي من عوارض  تتطبق ، والوقراراتھيتمتع باالستقالل التام �� مركزه  تنفيذيإدارة غ��  سعضو مجل العضو املستقل: 7.3

 .الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية الئحة حوكمة الشر�ات) من 20ملنصوص عل��ا �� املادة عشرون (ا االستقالل

 اإلدارة: مجلس �� العضو�ة ومعاي�� شروط .5

إدارة الشركة  عضو مجلستتوفر ��  باإلضافة ألي ضوابط أو إجراءات صادرة من ا�جهات التنظيمية �� ت�و�ن مجلس اإلدارة، يجب أن

 السعودية ألنابيب الصلب الشروط واملعاي�� التالية:

ف��م ا�خ��ة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، بما يمكنھ من ممارسة مهامھ بكفاءة  تتوافروممن ذوي الكفاية املهنية ان ي�ون من  5.1

 .واقتدار

القدرة ع�� القيادة: أن يتمتع بمهارات قيادية تؤهلھ بمنح الصالحيات بما يؤدي إ�� تحف�� األداء وتطبيق أفضل املمارسات �� مجال  5.2

 .الة والتقيد بالقيم واألخالق املهنيةاإلدارة الفع



 

 صفحة رقم 2

 الكفاءة: أن تتوافر فيھ املؤهالت العلمية واملهارات املهنية وال�خصية املناسبة ومستوى التدر�ب وا�خ��ات العملية ذات الصلة 5.3

 عن 
ً
الرغبة �� التعلم والتدر�ب بأ�شطة الشركة ا�حالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو ا�حاسبة أو القانون أو ا�حوكمة فضال

 .وال�ي �ساهم �� دعم وتنمية قدرة الشركة ع�� األداء األمثل

القدرة ع�� التوجيھ: أن تتوافر فيھ القدرات الفنية، والقيادية، واإلدار�ة، والسرعة �� اتخاذ القرار، واستيعاب املتطلبات الفنية  5.4

 ع�� التوجيھ اياملتعلقة �س�� العمل، وأن 
ً
 .الس��اتي�� والتخطيط والرؤ�ة املستقبلية الوا�حة�ون قادرا

 ع�� قراءة البيانات والتقار�ر املالية وفهمهما 5.5
ً
 .املعرفة املالية: أن ي�ون قادرا

  أالاللياقة ال�حية:  5.6
ً
 .ي�ون لديھ ما�ع ص�� �عوقھ من ممارسة مهامھ واختصاصاتھ و��ون ب�امل األهلية املعت��ة شرعا

 .و املستقل أي من ا�حاالت ال�ي تنا�� االستقالليةيجب أال تتوافر �� العض 5.7

 دائنية ر بإفالسھ، أو اتخذ ترتيبات أو مصا�حة معاصدر قر  أال ي�ون املر�ح قد سبق إدانتھ بجر�مة مخلة بالشرف أو عدم األمانة، أو 5.8

 غ�� صا�ح لعضو�ة ا�جلس وفقا ألي قانون أو �عليمات مطبقة �� اململكة. أصبحأو 

 بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو �عمل بنفس مجلس الشركة الرئي��ي إال بموافقة ا�جمعية.اال ي�ون  5.9
ً
 عضوا

 :اإلدارة مجلس �� العضو�ة جراءاتإ .6

تتم عملية ال���ح للشركة  التنفيذية وال��شيحات واإلدارةوامل�افآت �جنة  ب�نو�التنسيق العالقة  واألنظمة ذاتمع مراعات جميع القوان�ن 

 السعودية ألنابيب الصلب بحسب التا��: لعضو�ة مجلس إدارة الشركة

لعضو�ة  السوق املالية السعودية (تداول) وموقع الشركة اإللك��و�ي، لدعوة الراغب�ن �� ال���حع�� موقع تنشر الشركة إعالن ال��شيح  6.1

ع�� األقل  )شهر(دة ملو�ظل باب ال��شيح مفتوحا  للمجلس،يوما ع�� األك�� من تار�خ ��اية الدورة ا�حالية  120وذلك قبل  مجلس اإلدارة

 .من تار�خ اإلعالن

ا�عقاد  يقدم إلدارة الشركة قبل موعد إخطار�علن من يرغب ب��شيح نفسھ لعضو�ة مجلس إدارة الشركة عن رغبتھ �� ذلك بموجب  6.2

�� مجال أعمال  ھ الذاتية، ومؤهالتھ، وخ��تھت�عر�فا باملر�ح من حيث س��  اإلخطارا�جمعية العامة بثالث�ن يوما ع�� األقل ويشمل هذا 

 .الشركة

الشر�ات ال�ي  يتع�ن ع�� املر�ح الذي سبق لھ شغل عضو�ة مجلس إدارة إحدى الشر�ات املساهمة بيان عدد وتار�خ مجالس إدارات 6.3

بيانا من إدارة الشركة عن  ال��شيح بإخطارعليھ أن يرفق تو�� عضو���ا فإذا �ان قد سبق لھ شغل عضو�ة مجلس إدارة الشركة فيجب 

 :آخر دورة تو�� ف��ا عضو�ة ا�جلس متضمنا املعلومات التالية

ة، العضو أصال عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي تمت خالل �ل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات ال�ي حضرها .6.3.1

 .اتو�سبة حضوره �جموع االجتماع

من سنوات  ال�جان الدائمة ال�ي شارك ف��ا العضو، وعدد االجتماعات ال�ي عقد��ا �ل �جنة من تلك ال�جان خالل �ل سنة .6.3.2

 ت.و�سبة حضوره إ�� مجموع االجتماعاالجتماعات ال�ي حضرها، اعدد  الدورة،

 .م�خص النتائج املالية ال�ي حقق��ا الشركة خالل �ل سنة من سنوات الدورة .6.3.3

  :اآل�ي يرغب �� ترشيح نفسھ للعضو�ة أن يف�ح �� طلب ترشيحھ ول�جمعية عن أي من حاالت �عارض املصا�ح و�شملع�� من  6.4

 ة.ال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركوجود مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعم .6.4.1

 .فروع النشاط الذي تزاولھ أحد�� عمل من شأنھ منافسة الشركة أو ��  اش��اكھ  .6.4.2



 

 صفحة رقم 3

وعدم �عارضها مع معاي��  يحال�� تقوم �جنة امل�افآت وال��شيحات بدراسة طلبات ال���ح والتأكد من استيفا��ا لشروط ومتطلبات  6.5

�عيي��م �� ا�جمعية العامة �عد تزو�د هيئة السوق  د قائمة بأسماء املر�ح�ن للتصو�ت ع��وتحد ،العضو�ة املذ�ورة �� هذه الالئحة

 .املالية ��ا

طرح أسما��م أمام ا�جمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة بحيث ي�ون يرا��  6.6
ُ
لدى ا�جمعية  أن يفوق عدد املر�ح�ن �جلس اإلدارة الذين ت

     العامة فرصة االختيار من ب�ن املر�ح�ن.

 اإلدارة: مجلس أعضاء انتخاب إجراءات .7

عند �شر  اإللك��و�ي معلومات املر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارةوموقع الشركة ) تداول (تنشر الشركة �� السوق املالية السعودية  7.1

 وفر الشركة ��خة من هذه املعلومات �� مركزها الرئي��ي.ع�� ان تالدعوة ال�عقاد ا�جمعية، 

 .املذ�ورة أعاله واإلجراءاتالتصو�ت �� ا�جمعية العامة ع�� أولئك الذين يتم ترشيحهم �خصيا وفقا للسياسات واملعاي��  7.2

وفقا  التصو�ت �� ا�جمعية العامة ع�� املر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس الذين أعلنت الشركة عن معلوما��م �� دعوة ا�جمعية يقتصر 7.3

 للسياسات واملعاي�� واالجراءات املتقدم ذكرها.

 .استخدام طر�قة التصو�ت ال��اك�ي �� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةيتم  7.4

 :ا�جلس �� الشاغر املركز .8

 و شغمن النظام األسا��ي للشركة �� حالة لمادة الثامنة عشرة وفقا ل
ً
ر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة �ان للمجلس أن �ع�ن عضوا

 �� املركز الشاغر، ع�� ان ي�ون ممن تتوافر ف��م ا�خ��ة والكفاية و�جب أن تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق املالية خالل 
ً
مؤقتا

خ التعي�ن وأن �عرض التعي�ن ع�� ا�جمعية العامة العادية �� أول اجتماع لها و�كمل العضو ا�جديد مدة خمسة أيام عمل من تار�

سلفھ. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة ال�عقاد مجلس االدارة �سبب نقص عدد أعضائھ عن ا�حد االد�ى املنصوص عليھ �� نظام 

 النتخاب العدد الالزم من الشر�ات أو هذا النظام وجب ع�� بقية االعضاء دعوة 
ً
ا�جمعية العامة العادية لال�عقاد خالل ست�ن يوما

 االعضاء.

 اإلدارة: مجلس عضو�ة ان��اء .9

 ألي نظام من النظام األسا��ي للشركة املادة السا�عة عشرة وفقا 
ً
تنت�ي عضو�ة ا�جلس بان��اء مدتھ أو بان��اء صالحية العضو لها وفقا

ملكة، ومع ذلك يجوز ل�جمعية العامة العادية �� �ل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو �عضهم وذلك أو �عليمات سار�ة �� امل

الشركة باملطالبة بالتعو�ض إذا وقع العزل لسبب غ�� مقبول أو �� وقت غ�� مناسب ولعضو  تجاهادون إخالل بحق العضو املعزول 

 قبلناسب واال �ان مجلس االدارة أن �ع��ل �شرط أن ي�ون ذلك �� وقت م
ً

 الشركة عما ي��تب ع�� االع��ال من أضرار. مسؤوال

 ختامية أح�ام .10

مجلس  يجب ع�� عضو مجلس اإلدارة أن �ستقيل قبل ان��اء ف��ة عضو�تھ �� مجلس اإلدارة إذا فقد القدرة ع�� العمل كعضو فعال �� 10.1

 .)ا�جلس لم يتمكن من ممارسة أعمالھ أو لم يتمكن من تخصيص الوقت الالزم أو ا�جهد الالزم ألداء مهامھ �� إذا(اإلدارة 

 �� حالة �عارض املصا�ح، يختار عضو مجلس اإلدارة إما ا�حصول ع�� تصر�ح من ا�جمعية العامة يتم تجديده سنو�ا أو االستقالة. 10.2

و�ل��م بما يحقق مصا�ح الشركة �ش�ل عام وليس ما يحقق مصا�ح مجموعة املساهم�ن ال�ي يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهم�ن  10.3

 .يمثلها أو ا�جموعة ال�ي صوتت لصا�ح �عيينھ كعضو مجلس إدارة



 

 صفحة رقم 4

 دورة هيئة السوق املالية بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضو���م خالل خمسة أيام عمل من تار�خ بدء بإخطارتقوم الشركة  10.4

حدوث هذه  ع�� عضو���م �� غضون خمسة أيام عمل من رأتط �غي��ات س اإلدارة أو من تار�خ �عيي��م أ��ما أقرب، وكذلك أيمجل

 .تغي��اتال
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