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المادة (  : ) 1تمهيد :
 1/1تم اعداد سيساسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل تطبيقا ً

2/1
3/1

4/1

5/1
6/1

الحكام الفقرة ( )3من المادة الثانية و العشرررررروال من الئكة حوكمة الشرررررركات ال رررررادرة عن
مجلس هيئررة السررررررول المرراليررة اموجرر القرار رقم  2017-16-8وترراريخ 1438/5/16هـ
الموافق 2017/2/13م.
تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات  ،ونظام السول المالية ولوائكهما التنفيذية ،
وأحكام النظام األساسي للشركة وقواعد التسجيل واالدراج ،والئكة حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في السول المالية السعودية والئكة حوكمة الشركة و أنظمة مؤسسة النقد
العراي السعودي وتسترشد اأفضل الممارسات اما يتناس مع طبيعة نشاط الشركة
وعملياتها.
يتعين على اإلدارة التنفيذية االشررركة تزويد أعضرراء مجلس اإلدارة واألعضرراء تير التنفيذيين
اوجه خاص ولجاال الشركة اجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة على أال
تكوال كاملة وواضرررررركة وصرررررركيكة وتير مضررررررللة وفي الوقت المناسرررررر لتمكينهم من اداء
واجباتهم ومهامهم.
يج على أعضرررررراء مجلس اإلدارة وأعضرررررراء لجاال المجلس وكبار التنفيذيين في الشررررررركة
ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم اما تقتضيه م لكة الشركة.
االلتزام التام اأحكام النظام عند ممارسرررته لمهام عضرررويته في المجلس واالمتناع من القيام أو
المشاركة في أي عمل يضر ام الح الشركة.

المادة (  : ) 2تعريفات :
تنطبق التعريفات الواردة قائمة الم رررررطلكات المسرررررتخدمة في لوائح هيئة السرررررول المالية وقواعدها
والئكة حوكمة الشررررررركات على هذه السررررررياسررررررة ما لم يقضرررررري سرررررريال النو اغير ل  ،ويق ررررررد
االم طلكات والعبارات أدناه في هذه السياسة المعاني الموضكة لها:
السياسة :سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.
الشركة :شركة األهلي للتكافل.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الشركة.
عضو المجلس :عضو مجلس إدارة الشركة.
العضو غير التنفيذي :عضررررو مجلس اإلدارة الذي ال يكوال متفرتا ً إلدارة الشررررركة وال يشررررار في
األعمال اليومية لها.
العضوووو المسوووت  :عضرررو مجلس إدارة تير تنفيذي يتمتع ااالسرررتقالل التام في مركزه وقراراته ،وال
تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المن وص عليها في الئكة حوكمة الشركات.
الهيئة :هيئة السول المالية.
المؤسسة :مؤسسة النقد العراي السعودي.
السوق :السول المالية السعودية (تداول).
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الجمعية العامة :الجمعية العامة للشركة ( العادية أو تير العادية)
النظام :النظام األسرراسرري للشررركة ،ونظام السررول المالية ولوائكه التنفيذية ،ونظام الشررركات ولوائكه
التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات ات عالقة صررادره من هيئة السررول المالية أو من الجهات الرقااية
أو اإلشرافية.
الئحة حوكمة الشركات :الئكة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السول ال ادرة عن مجلس
هيئررة السررررررول المرراليررة اموج ر القرار رقم  2017-16-8وترراريخ 1438/05/16هـرررررررررررر الموافق
2017/02/13م.
النظام :النظام األ سا سي للشركة ،ونظام ال سول المالية السعودية ولوائكه التنفيذية ،ونظام الشركات
ولوائكه التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات ات عالقة صادره من هيئة السول المالية أو من الجهات
الرقااية أو اإلشرافية.
المادة (  : ) 3سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:
يُشررررررترط أال يكوال عضررررررو مجلس اإلدارة من وي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة
والمهارة واالسرررتقالل الالزم ،اما يم ّكنه من ممارسرررة مهامه اكفاءة واقتدار ،على أال تراعي الجمعية
العامة عند انتخاب أعضررراء مجلس اإلدارة توصررريات لجنة المكافآت والترشررريكات االشرررركة وتوافر
المقومات الشررررخ ررررية والمهنية الالزمة ألداء مهامهم اشرررركل فعّال ،ويراعى اأال يتوافر في عضررررو
المجلس على وجه الخ وص ما يلي:
1/3

2/3
3/3

4/3
5/3
6/3

7/3

أال ال يكوال المرشررح لعضرروية مجلس اإلدارة قد سرربق ادانته اجريمة مخلة االشررر واألمانة
وأال يكوال معسرا ً أو مفلسا ً أو أصبح تير صالح لعضوية المجلس وفقا ً ألي نظام أو تعليمات
سارية في المملكة.
أال ال يشررغل عضررو المجلس عضرروية مجلس إدارة أكثر من خمس شررركات مسرراهمة مدرجة
في السول في آال واحد.
أال يمثل عضرررو مجلس اإلدارة جميع المسررراهمين في الشرررركة ،وااللتزام اما يكقق م رررلكة
الشررركة وم ررلكة المسرراهمين ومراعاة حقول أصرركاب الم ررالح اآلخرين ،وليس م ررلكة
المجموعة التي انتخبته فكس .
أال ال يقل عدد األعضرررراء المسررررتقلين عن ( )3أعضرررراء وهو ما يمثل ثلث أعضرررراء المجلس،
حيث إال مجلس إدارة الشركة يتكوال من ( )9أعضاء.
يج أال يتمتع العضو المستقل ااالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المن وص عليها في المادة ( )20من الئكة حوكمة الشركات.
ال درة على ال يادة :و ل اأال يتمتع امهارات قيادية تؤهله لمنح ال رررررالحيات اما يؤدي الى
تكفيز األداء وتطبيق أفضررررررل الممارسررررررات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد االقيم واألخالل
المهنية.
أن يتمتع المرشوووووو الكفاءة :و ل اأال تتوافر فيه المؤهالت العلمية ،والمهارات المهنية،
والشررخ ررية المناسرربة ،ومسررتو التدري  ،والخبرات العملية ات ال ررلة اأنشررطة الشررركة
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الكالية والمسررتقبلية أو ااإلدارة ،أو االقت رراد ،أو المكاسرربة ،أو القانوال ،أو الكوكمة ،فض رالً
عن الرتبة في التعلم والتدري .
 8/3ال درة على التوجيه :و ل اأال تتوافر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية ،والسرررررررعة
في اتخا القرار واسررررررتيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة اسررررررير العمل ،وأال يكوال قادرا ً على
التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضكة.
 9/3المعرفة المالية :و ل اأال يكوال قادرا ً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
 10/3الل يا قة الصووووووح ية :و ل اأال ال يكوال لد يه مانع صرررررركي يعو قه عن م مارسرررررررة م ها مه
واخت اصاته.
 11/3أال يلتزم المرشرررررح لعضررررروية المجلس امبادئ ال ررررردل واألمانة والوالء والعناية واالهتمام
ام الح الشركة والمساهمين وتقديمها على م لكته الشخ ية ،ويدخل في ل على وجه
الخ وص ما يلي:
أ) الصدق :و ل اأال تكوال عالقة عضو المجلس االشركة عالقة مهنية صادقة ،واالف اح
للشررررررركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صررررررفقة أو عقد مع الشررررررركة أو احد
شركاتها التااعة.
ب) الوالء :و ل اأال يتجن التعامالت التي تنطوي على تعارض في الم رررالح ،مع التكقق
من عدالة التعامل ،ومراعاة االحكام الخاصرررررررة اتعارض الم رررررررالح الواردة في الئكة
حوكمة الشركات.
ج) العناية واالهتمام :و ل اأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في النظام.
 12/3ينبغي مراعرراة التنوع في التررأهيررل العلمي والخبرة العمليررة ،ومنح األولويررة في الترشرررررريح
لالحتياجات المطلواة من أصكاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 13/3أال يخ و عضو المجلس الوقت والجهد الالزميين الداء مهامه في المجلس.
المادة (  : ) 4اح ية وإجراءات الترش لعضوية مجلس اإلدارة:
 1/4يكق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخو آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ،و ل في حدود
نسبة ملكيته في رأس المال.
 2/4تتولى لجنة المكافآت والترشيكات التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالال عن فتح ااب
الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس في ضوء المتطلبات التي
تقتضيها األنظمة والقوانين.
 3/4يتم نشررررر اعالال الترشررررح على الموقع االلكتروني للسررررول المالية (تداول) وكذل على الموقع
االلكتروني للشركة ،وفي أي وسيلة أخر تكددها الهيئة ،و ل لدعوة األشخاص الراتبين في
الترشررح لعضرروية مجلس اإلدارة ،على أال يظل ااب الترشررح مفتوحا لمدة شررهر على األقل من
تاريخ اإلعالال.
 4/4تقدم لجنة المكافآت والترشيكات توصياتها لمجلس اإلدارة اشأال الترشح لعضوية المجلس وفقا ً
للمعايير الموضكة في هذه السياسة.
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 5/4يج على من يرت ترشررريح نفسررره لعضررروية مجلس إدارة الشرررركة اإلف ررراح عن رتبته في
الترشح و ل اموج اخطار يقدم إلدارة الشركة وفقا ً للمدة والمواعيد المن وص عليها حس
هذه السرررياسرررة واألنظمة واللوائح المعمول اها ،ويج أال يشرررمل هذا االخطار تعريفا ً االمرشررح
االلغة العراية من حيث معلومات سرررررريرته الذاتية متضررررررمنة معلومات عن مهنته والو يفة
األسرراسررية التي يشررغلها حالياً ،ومؤهالته ،وخبراته العملية اجان تزويد الشررركة اكافة الوثائق
الثبوتية مثل (اطاقة الهوية الوطنية ،اطاقة العائلة ،جواز السرررفر لغير السرررعوديين المترشررركين
لعضوية المجلس وأي وثائق أخر ات عالقة تطلبها الشركة الستيفاء المتطلبات النظامية).
 6/4يج على المرشرررح لعضررروية المجلس أال يف رررح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت
تعارض الم الح -وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة و األنظمة ات العالقة  ،وتشمل:
أ) وجود م لكة مباشرة او تير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لكساب الشركة التي
يرت المترشح في الترشح لعضوية مجلس ادارتها.
ب) اشرررتراكه في عمل من شرررأنه منافسرررة الشرررركة ،أو منافسرررتها في أحد فروع النشررراط الذي
تزاوله.
 7/4على المتقدمين لعضررروية المجلس تعبئة النمو ج او النما ج التي تكددها هيئة السرررول المالية
والتي يمكن الك ول عليها من خالل الموقع االلكتروني للهيئة.
8/4
يج على المر شح الذي سبق له شغل ع ضوية مجلس إدارة احد ال شركات الم ساهمة أال
8/4
يرفق ايانا ً اعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
 9/4يج على المرشررررح الذي سرررربق له شررررغل عضرررروية مجلس إدارة الشررررركة أال يرفق اإخطار
الترشرررررريح ايانا ً من إدارة الشررررررركة عن اخر دورة تولى فيها عضرررررروية المجلس متضررررررمنا ً
المعلومات التالية:
 1/9/4عررردد اجتمررراعرررات المجلس التي تمرررت خالل كرررل سررررررنرررة من سررررررنوات الررردورة.
 2/9/4عدد االجتماعات التي حضرررررررها العضررررررو اصررررررالة ،ونسرررررربة حضرررررروره لمجموع
االجتماعات.
 3/9/4اللجاال الدائمة التي شررار فيها العضررو ،وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من
تل اللجاال خالل كل سررررررنة من سررررررنوات دورة المجلس ،وعدد االجتماعات التي
حضرها ،ونسبة حضوره الى مجموع االجتماعات.
 4/9/4ملخو النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.
 10/4يج على المرشح توضيح صفة العضوية ،أي ما إ ا كاال العضو تنفيذي أو تير تنفيذي أو
عضو مستقل.
 11/4يج على المرشررررح توضرررريح طبيعة العضرررروية ،أي ما إ ا كاال العضررررو مترشرررركا ً ا ررررفته
الشخ ية ام انه ممثل عن شخ ية اعتبارية.
 12/4تقوم لجنة المكافآت والترشررررريكات االتنسررررريق مع اإلدارة التنفيذية إلنهاء المتطلبات النظامية
وتزويد الجهات النظامية المخت ة اكافة الوثائق المطلواة.
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 13/4يج اسررتخدام الت ررويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة ،اكيث ال يجوز اسررتخدام حق
الت ويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
 14/4يقت ررر الت ررويت في الجمعية العامة على المرشرركين لعضرروية مجلس اإلدارة الذين أعلنت
الشركة عن معلوماتهم.

المادة (  : ) 5انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:
 1/5تنتهي عضررررروية المجلس اانتهاء المدة المقررة له وهي ثالث سرررررنوات من تاريخ انتخااه من
قبل الجمعية العامة.
 2/5تنتهي عضرررررروية عضررررررو المجلس وفقا ً ألي نظام او تعليمات سرررررررارية في المملكة العراية
السعودية ،او اسب الوفاة او االستقالة او إ ا أدين اجريمة مخلة للشر واألمانة ،ومع ل
يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس او اعضهم و ل دوال
اخالل اكق العضرررو المعزول تجاه الشرررركة االمطالبة االتعويض إ ا وقع العزل لسرررب تير
مقبول او في وقت تير مناسرررر ولعضررررو المجلس أال يعتزل اشرررررط اال يكوال ل في وقت
مناس واال كاال مسؤوالً من قبل الشركة عما يترت على االستقالة من اضرار.
 3/5يجوز للجمعية العامة انا ًء على توصرررية من المجلس انهاء عضررروية من تغي من األعضررراء
عن الكضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دوال عذر مشروع.
 4/5يج على عضو مجلس اإلدارة أال يستقيل قبل نهاية مدته في مجلس اإلدارة ،في حال فقدانه
ألهليته للعمل كعضررررررو مجلس إدارة ،او عجزه عن ممارسرررررررة اعماله ،او عدم قدرته على
تخ يو الوقت او الجهد الالزمين ألداء مهماته في المجلس ،اما في حال تعارض الم الح
فيكوال العضو االخيار في الك ول على ترخيو من الجمعية العامة يجدد كل سنة او تقديم
استقالته.
 5/5ترشيح عضو اديل في مركز شاتر في المجلس عند انتهاء عضوية عضو او أكثر:
أ) تقدم لجنة الترشرريكات والمكافآت توصررية اترشرريح عضررو للمركز الشرراتر في المجلس مكاال
العضو الذي انتهت عضويته وفقا ً لهذه السياسات والمعايير.
ب) يقوم المجلس ادراسة توصية لجنة الترشيكات والمكافآت واعتماد التعيين المؤقت في مجلس
اإلدارة لعضو أو أكثر وفق الكالة.
ج) يعرض التعيين المؤقت لعضرررررو أو أكثر وفق الكالة على الجمعية العامة في اول اجتماع لها
للم ادقة على التعيين ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حس النظام.
 6/5في حال حدوث شاتر في المجلس ،يجوز للمجلس تعيين اديل مؤقت إلستكمال المدة المتبقية
للعضو السااق ،مع مراعاة عدم ممانعة مؤسسة النقد العراي السعودي وتقديم المرشح إلى
الجمعية العمومية للمساهمين في اإلجتماع العام السنوي للجمعية العمومية.
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المادة (  :) 6احكام عامة :
1/6

التعد هذه الالئكة اديلة ألحكام النظام ولوائكة التنفيذية وفيما لم يرد اشرررررررأنه نو يتم فيه
الرجوع الى النظام وعند وجود أي تعارض اينها او أي فقرة أو أي مادة فيها واين النظام
فإال أحكام النظام تسود وتبقى الفقرات والمواد األخر قيد التطبيق.

2/6

لمجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئكة عند الضرررررررورة اهد التطوير والتكسررررررين المسررررررتمر
ولمواكبة أي تعديالت قد تطرأ على النظام ،للوصول الى أفضل الممارسات المهنية.

3/6

يشررررررر مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئكة وعلى رئيس وأعضررررررراء لجنة المكافآت و
الترشيكات تنفيذ ما جاء فيها.

4/6

ال يجوز التعديل على هذه الالئكة اال اقرار اقتراح أو توصررررررية من مجلس اإلدارة واعتماد
الجمعية العامة للشركة.
للشرررركة نشرررر هذه الالئكة او ملخ رررا ً لها على موقعها االلكتروني او من خالل أي وسررريلة
أخر .

6/6

يكق ألي مسررراهم االطالع على هذه الالئكة في مكات الشرررركة االتنسررريق المسررربق مع إدارة
الشركة في حال عدم نشرها على الموقع اإللكتروني للشركة.

7/6

لمجلس اإلدارة حق تفسير او إيضاح ما جاء في هذه الالئكة من احكام.

8/6

تكوال هذه الالئكة نافذه من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لها.

5/6
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