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المادة (  : ) 1تمهيد :
 1/1تم اعداد سي سا سات ومعايير واجراءات الع ضوية في مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل تطبيقا ً
الحكام الفقرة ( )3من المادة الثانية و العشررررررروئ من الكمة حوكمة الشررررررركات ال ررررررادرة عن
مجلس هيئرررة السررررررول المررراليرررة موجررر القرار رقم  2017-16-8وتررراريخ 1438/5/16هـ
الموافق 2017/2/13م.
 2/1تنظم هذه الوثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
 3/1تخضع هذه الوثيقة ألحكام نظام الشركات  ،ونظام السول المالية ولواكمهما التنفيذية ،
وأحكام النظام األساسي للشركة وقواعد التسجيل واالدراج ،والكمة حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في السول المالية السعودية والكمة حوكمة الشركة و أنظمة مؤسسة النقد
العر ي السعودي وتسترشد أفضل الممارسات ما يتناس مع طبيعة نشاط الشركة
وعملياتها.
 4/1يتعين على اإلدارة التنفيذية الشرررركة تزويد أعضررراء مجلس اإلدارة واألعضررراء يير التنفيذيين
وجه خاص ولجائ الشرررركة جميع المعلومات والبيانات والوثاكق والسرررجزت الزىمة على أئ
تكوئ ك املة وواضررررررمة وصررررررميمة ويير مضررررررللة وفي الوقت المناسررررررر لتمكينهم من اداء
واجباتهم ومهامهم.
 5/1يج على أعضررررررراء مجلس اإلدارة وأعضررررررراء لجائ المجلس وكبار التنفيذيين في الشررررررركة
ممارسة صزحياتهم وتنفيذ واجباتهم ما تقتضيه م لمة الشركة.
 6/1االلتزام التام أحكام النظام عند ممارسررررررته لمهام عضررررررويته في المجلس واالمتناع من القيام أو
المشاركة في أي عمل يضر م الح الشركة.
المادة (  : ) 2تعريفات :
تنطبق التعريفات الواردة قاكمة الم ررررررطلمات المسررررررتخدمة في لواكح هيئة السررررررول المالية وقواعدها
والكمة حوكمة الشركات على هذه السياسة ما لم يقضي سيال النص غير ذلك ،ويق د الم طلمات
والعبارات أدناه في هذه السياسة المعاني الموضمة لها:
السياسة :سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.
الشركة :شركة األهلي للتكافل.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الشركة.
عضو المجلس :عضو مجلس إدارة الشركة.
العضووووو غير التنفيذي :عضررررو مجلس اإلدارة الذي ال يكوئ متفريا ً إلدارة الشررررركة وال يشررررار في
األعمال اليومية لها.
العضووووو المسووووت  :عضررررو مجلس إدارة يير تنفيذي يتمتع االسررررتقزل التام في مركزه وقراراته ،وال
تنطبق عليه أي من عوارض االستقزل المن وص عليها في الكمة حوكمة الشركات.
الهيئة :هيئة السول المالية.
المؤسسة :مؤسسة النقد العر ي السعودي.
السوق :السول المالية السعودية (تداول).
الجمعية العامة :الجمعية العامة للشركة ( العادية أو يير العادية)
سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة

النظام :النظام األسررراسررري للشرررركة ،ونظام السرررول المالية ولواكمه التنفيذية ،ونظام الشرررركات ولواكمه
التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات ذات عزقة صادره من هيئة السول المالية أو من الجهات الرقا ية أو
اإلشرافية.
الئحة حوكمة الشووركات :الكمة حوكمة الشررركات المسرراهمة المدرجة في السررول ال ررادرة عن مجلس
هيئررة السررررررول المرراليررة موجرر القرار رقم  2017-16-8وترراريخ 1438/05/16هـرررررررررررر الموافق
2017/02/13م.
النظام :النظام األسرراسرري للشررركة ،ونظام السررول المالية السررعودية ولواكمه التنفيذية ،ونظام الشررركات
ولواكمه التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات ذات عزقة صررررادره من هيئة السررررول المالية أو من الجهات
الرقا ية أو اإلشرافية.
المادة (  : ) 3سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:
يُشررررررترط أئ يكوئ عضررررررو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة
والمهارة واالسررررررتقزل الزىم ،ما يم ّكنه من ممارسررررررة مهامه كفاءة واقتدار ،على أئ تراعي الجمعية
العامة عند انتخاب أعضرررراء مجلس اإلدارة توصرررريات لجنة المكافآت والترشرررريمات الشررررركة وتوافر
المقومات الشخ ية والمهنية الزىمة ألداء مهامهم شكل فعّال ،ويراعى أئ يتوافر في عضو المجلس
على وجه الخ وص ما يلي:
1/3

2/3
3/3

4/3
5/3
6/3

7/3

أئ ال يكوئ المرشرررح لعضررروية مجلس اإلدارة قد سررربق ادانته جريمة مخلة الشرررر واألمانة
وأال يكوئ مع سرا ً أو مفل سا ً أو أ صبح يير صالح لع ضوية المجلس وفقا ً ألي نظام أو تعليمات
سارية في المملكة.
أئ ال يشرررغل عضرررو المجلس عضررروية مجلس إدارة أكثر من خمس شرررركات مسررراهمة مدرجة
في السول في آئ واحد.
أئ يمثل عضررررو مجلس اإلدارة جميع المسرررراهمين في الشررررركة ،وااللتزام ما يمقق م ررررلمة
الشرررركة وم رررلمة المسررراهمين ومراعاة حقول أصرررماب الم رررالح اآلخرين ،وليس م رررلمة
المجموعة التي انتخبته فمس .
أئ ال يقل عدد األعضررررراء المسرررررتقلين عن ( )3أعضررررراء وهو ما يمثل ثلث أعضررررراء المجلس،
حيث إئ مجلس إدارة الشركة يتكوئ من ( )9أعضاء.
يج أئ يتمتع العضررو المسررتقل االسررتقزل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقزل المن وص عليها في المادة ( )20من الكمة حوكمة الشركات.
ال درة على ال يادة :وذلك أئ يتمتع مهارات قيادية تؤهله لمنح ال ررررررزحيات ما يؤدي الى
تمفيز األداء وتطبيق أفضرررررررل الممارسرررررررات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد القيم واألخزل
المهنية.
أن يتمتع المرشوووووو الكفاءة :وذلك أئ تتوافر فيه المؤهزت العلمية ،والمهارات المهنية،
والشرررخ رررية المناسررربة ،ومسرررتو التدري  ،والخبرات العملية ذات ال رررلة أنشرررطة الشرررركة
المالية والمسرررتقبلية أو اإلدارة ،أو االقت ررراد ،أو المماسررربة ،أو القانوئ ،أو الموكمة ،فضرررزً
عن الريبة في التعلم والتدري .
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 8/3ال درة على التوجيه :وذلك أئ تتوافر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية ،والسرررررررعة
في اتخاذ القرار واسررررررتيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة سررررررير العمل ،وأئ يكوئ قادرا ً على
التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضمة.
 9/3المعرفة المالية :وذلك أئ يكوئ قادرا ً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
 10/3الليوواقووة الصووووووحيووة :وذلررك ررأئ ال يكوئ لررديرره مررانع صررررررمي يعوقرره عن ممررارسرررررررة مهررامرره
واخت اصاته.
 11/3أئ يلتزم المرشررررررح لعضرررررروية المجلس مبادئ ال رررررردل واألمانة والوالء والعناية واالهتمام
م ررالح الشررركة والمسرراهمين وتقديمها على م ررلمته الشررخ ررية ،ويدخل في ذلك على وجه
الخ وص ما يلي:
أ) الصدق :وذلك أئ تكوئ عزقة ع ضو المجلس الشركة عزقة مهنية صادقة ،واالف اح
للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو احد شركاتها
التا عة.
ب) الوالء :وذلك أئ يتجن التعامزت التي تنطوي على تعارض في الم ررررررالح ،مع التمقق
من عدالة التعامل ،ومراعاة االحكام الخاصررة تعارض الم ررالح الواردة في الكمة حوكمة
الشركات.
ج) العناية واالهتمام :وذلك أداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في النظام.
 12/3ينبغي مراعررراة التنوع في الترررأهيرررل العلمي والخبرة العمليرررة ،ومنح األولويرررة في الترشرررررريح
لزحتياجات المطلو ة من أصماب المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 13/3أئ يخ ص عضو المجلس الوقت والجهد الزىميين الداء مهامه في المجلس.
المادة (  : ) 4اح ية وإجراءات الترش لعضوية مجلس اإلدارة:
 1/4يمق لكل مسراهم ترشريح نفسره او شرخص آخر أو أكثر لعضروية مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود
نسبة ملكيته في رأس المال.
 2/4تتولى لجنة المكافآت والترشيمات التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعزئ عن فتح اب
الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس في ضوء المتطلبات التي
تقتضيها األنظمة والقوانين.
 3/4يتم نشرررررر اعزئ الترشرررررح على الموقع االلكتروني للسرررررول المالية (تداول) وكذلك على الموقع
االلكتروني للشررركة ،وفي أي وسرريلة أخر تمددها الهيئة ،وذلك لدعوة األشررخاص الرايبين في
الترشررررح لعضرررروية مجلس اإلدارة ،على أئ يظل اب الترشررررح مفتوحا لمدة شررررهر على األقل من
تاريخ اإلعزئ.
 4/4تقدم لجنة المكافآت والترشرريمات توصررياتها لمجلس اإلدارة شررأئ الترشررح لعضرروية المجلس وفقا ً
للمعايير الموضمة في هذه السياسة.
 5/4يج على من يري ترشرررريح نفسرررره لعضرررروية مجلس إدارة الشررررركة اإلف رررراح عن ريبته في
الترشررح وذلك موج اخطار يقدم إلدارة الشررركة وفقا ً للمدة والمواعيد المن رروص عليها حسر
هذه السررررياسررررة واألنظمة واللواكح المعمول ها ،ويج أئ يشررررمل هذا االخطار تعريفا ً المرشررررح
الل غة العر ية من ح يث معلو مات سررررررير ته ا لذات ية متضررررررم نة معلو مات عن مهن ته والو ي فة
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األسرررراسررررية التي يشررررغلها حالياً ،ومؤهزته ،وخبراته العملية جان تزويد الشررررركة كافة الوثاكق
الثبوتية مثل ( طاقة الهوية الوطنية ،طاقة العاكلة ،جواى السرررررفر لغير السرررررعوديين المترشرررررمين
لعضوية المجلس وأي وثاكق أخر ذات عزقة تطلبها الشركة الستيفاء المتطلبات النظامية).
 6/4يج على المرشرررررح لعضررررروية المجلس أئ يف رررررح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت
تعارض الم الح -وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة و األنظمة ذات العزقة  ،وتشمل:
أ) وجود م ررلمة مباشرررة او يير مباشرررة في االعمال والعقود التي تتم لمسرراب الشررركة التي
يري المترشح في الترشح لعضوية مجلس ادارتها.
ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
 7/4على المتقدمين لعضرررررروية المجلس تعبئة النموذج او النماذج التي تمددها هيئة السررررررول المالية
والتي يمكن الم ول عليها من خزل الموقع االلكتروني للهيئة.
8/4
 8/4يج على المرشررح الذي سرربق له شررغل عضرروية مجلس إدارة احد الشررركات المسرراهمة أئ
يرفق يانا ً عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
 9/4يج على المرشرررررح الذي سررررربق له شرررررغل عضررررروية مجلس إدارة الشرررررركة أئ يرفق إخطار
الترشرررررريح يانا ً من إدارة الشررررررركة عن اخر دورة تولى فيها عضرررررروية المجلس متضررررررمنا ً
المعلومات التالية:
 1/9/4عررردد اجتمررراعرررات المجلس التي تمرررت خزل كرررل سررررررنرررة من سررررررنوات الررردورة.
 2/9/4عدد االجتماعات التي حضرررررررها العضررررررو اصرررررررالة ،ونسرررررربة حضرررررروره لمجموع
االجتماعات.
 3/9/4اللجائ الداكمة التي شرررررار فيها العضرررررو ،وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من
تلرك اللجرائ خزل كرل سررررررنرة من سررررررنوات دورة المجلس ،وعردد االجتمراعرات التي
حضرها ،ونسبة حضوره الى مجموع االجتماعات.
 4/9/4ملخص النتاكج المالية التي حققتها الشركة خزل كل سنة من سنوات الدورة.
10/4
11/4
12/4
13/4
14/4

يج على المرشررح توضرريح صررفة العضرروية ،أي ما إذا كائ العضررو تنفيذي أو يير تنفيذي أو
عضو مستقل.
يج على المرشرررررح توضررررريح طبيعة العضررررروية ،أي ما إذا كائ العضرررررو مترشرررررما ً رررررفته
الشخ ية ام انه ممثل عن شخ ية اعتبارية.
تقوم لجنة المكافآت والترشرررررريمات التنسرررررريق مع اإلدارة التنفيذية إلنهاء المتطلبات النظامية
وتزويد الجهات النظامية المخت ة كافة الوثاكق المطلو ة.
يج اسررررتخدام الت ررررويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة ،ميث ال يجوى اسررررتخدام حق
الت ويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
يقت رررر الت رررويت في الجمعية العامة على المرشرررمين لعضررروية مجلس اإلدارة الذين أعلنت
الشركة عن معلوماتهم.

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة

المادة (  : ) 5انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:
 1/5تنتهي عضرررررروية المجلس انتهاء المدة المقررة له وهي ثزث سررررررنوات من تاريخ انتخا ه من
قبل الجمعية العامة.
 2/5تنتهي عضرررررروية عضررررررو المجلس وفقا ً ألي نظام او تعليمات سرررررررارية في المملكة العر ية
السررعودية ،او سررب الوفاة او االسررتقالة او إذا أدين جريمة مخلة للشررر واألمانة ،ومع ذلك
يجوى للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضررراء المجلس او عضرررهم وذلك دوئ
اخزل مق العضرررررو المعزول تجاه الشرررررركة المطالبة التعويض إذا وقع العزل لسرررررب يير
مقبول او في وقت يير مناسررررر ولعضرررررو المجلس أئ يعتزل شررررررط ائ يكوئ ذلك في وقت
مناس واال كائ مسؤوالً من قبل الشركة عما يترت على االستقالة من اضرار.
 3/5يجوى للجمعية العامة نا ًء على توصررررية من المجلس انهاء عضرررروية من تغي من األعضرررراء
عن المضور ثزثة اجتماعات متتالية للمجلس دوئ عذر مشروع.
 4/5يج على عضرررو مجلس اإلدارة أئ يسرررتقيل قبل نهاية مدته في مجلس اإلدارة ،في حال فقدانه
ألهليته للعمل كعضررررررو مجلس إدارة ،او عجزه عن ممارسرررررررة اعماله ،او عدم قدرته على
تخ رريص الوقت او الجهد الزىمين ألداء مهماته في المجلس ،اما في حال تعارض الم ررالح
فيكوئ العضرررو الخيار في الم رررول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سرررنة او تقديم
استقالته.
 5/5ترشيح عضو ديل في مركز شاير في المجلس عند انتهاء عضوية عضو او أكثر:
أ) تقدم لجنة الترشررريمات والمكافآت توصرررية ترشررريح عضرررو للمركز الشررراير في المجلس مكائ
العضو الذي انتهت عضويته وفقا ً لهذه السياسات والمعايير.
ب) يقوم المجلس دراسررة توصررية لجنة الترشرريمات والمكافآت واعتماد التعيين المؤقت في مجلس
اإلدارة لعضو أو أكثر وفق المالة.
ج) يعرض التعيين المؤقت لعضررررررو أو أكثر وفق المالة على الجمعية ال عامة في اول اجتماع لها
للم ادقة على التعيين ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حس النظام.
 6/5في حال حدوث شاير في المجلس ،يجوى للمجلس تعيين ديل مؤقت إلستكمال المدة المتبقية
للعضو السا ق ،مع مراعاة عدم ممانعة مؤسسة النقد العر ي السعودي وتقديم المرشح إلى
الجمعية العمومية للمساهمين في اإلجتماع العام السنوي للجمعية العمومية.

المادة (  :) 6احكام عامة :
1/6

التعد هذه الزكمة ديلة ألحكام النظام ولواكمة التنفيذية وفيما لم يرد شرررررررأنه نص يتم فيه
الرجوع الى النظرام وعنرد وجود أي تعرارض ينهرا او أي فقرة أو أي مرادة فيهرا و ين النظرام
فإئ أحكام النظام تسود وتبقى الفقرات والمواد األخر قيد التطبيق.

2/6

لمجلس اإلدارة مراجعة هذه الزكمة عند الضرررررررورة هد التطوير والتمسررررررين المسررررررتمر
ولمواكبة أي تعديزت قد تطرأ على النظام ،للوصول الى أفضل الممارسات المهنية.
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3/6

يشررررررر مجلس اإلدارة على تنفيررذ هررذه الزكمررة وعلى ركيس وأعضررررررراء لجنررة المكررافررآت و
الترشيمات تنفيذ ما جاء فيها.

4/6

ال يجوى التعديل على هذه الزكمة اال قرار اقتراح أو توصررررررية من مجلس اإلدارة واعتماد
الجمعية العامة للشركة.
للشرررررركة نشرررررر هذه الزكمة او ملخ رررررا ً لها على موقعها االلكتروني او من خزل أي وسررررريلة
أخر .

6/6

يمق ألي مسرررراهم االطزع على هذه الزكمة في مكات الشررررركة التنسرررريق المسرررربق مع إدارة
الشركة في حال عدم نشرها على الموقع اإللكتروني للشركة.

7/6

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

8/6

تكوئ هذه الزكمة نافذه من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لها.

5/6
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