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تمهيد:
تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة تكافل
الراجحي "الشرررررررركة"  ،وذلك تطبيقا ألحكام الفقرة ( ) 3من المادة الثانية والعشررررررررون من
الحوكمة الصادرة عن هي ة السوق المالية والمادة ( )75من
من مؤسسة النقد العربي السعودي.

حة

حة حوكمة شركات التأمين الصادرة

المادة األولى :تكوين مجلس اإلدارة:
أ -يتكون مجلس إدارة الشرررركة من ( )8أعضررراء تنتمبهم الجمعية العامة للمسررراهمين لمدة

ث

سررررنوات ،وذلك اسررررتنادا إلى المادة ( )57من النظام األسرررراس للشررررركة والمادة ( ) 55من حة
حوكمة الشركات الصادرة عن هي ة السوق المالية ،ويتم إتباع نظام التصويت التراكمي عند انتماب
أعضررراء مجلس اردارة في الجمعية العامة وفقا للمادة ( ) 8من
عن هي ة السوق المالية
ب -يجب أن تكون أغلبية أعضررررراء مجلس اردارة في الشرررررركة أعضررررراء غير تنفيذيين وفقا للمادة
حة حوكمة الشرررركات الصرررادرة

( )51من حة حوكمة الشررركات الصررادرة عن هي ة السرروق المالية ،وقد حددت المادة ( )57من
النظام األسرراس للشررركة أنه يجوز أن يقل عدد أعضرراء المجلس المسررتقلين عن عضرروين أو ثل
أعضاء المجلس أيهما أكثر.
المادة الثانية :تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
سررررنوات ،ويجوز إعادة انتمابهم مالم
أ -تنتمب الجمعية العامة أعضرررراء مجلس اردارة لمدة ث
ينص نظام الشركة األساس على غير ذلك.
ب -تقوم إدارة الشرررركة باشرررعار هي ة السررروق المالية والسررروق السرررعودية (تداول) بأسرررماء أعضررراء
مجلس اردارة وصررفات عضررويتهم م ل ( )7أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس اردارة أو من
تاريخ تعيينهم -أيهمها أقرب -وأي تغييرات تطرأ على عضرررررويتهم م ل ( )7أيام عمل من تاريخ
حدو التغييرات.
المادة الثالثة :شروط عضوية مجلس اإلدارة :
أ -يجررب على المجلس التعررامررل مع التغييرات المسرررررررتقبليررة في المجلس والتمطيط لهررا ،ومن أهم
مسررررؤوليات المجلس تقييم وامتيار مرشررررحين للعمل كأعضرررراء في مجلس اردارة ،وتضررررطلع لجنة
الترشرريحات والمكاف ت بمسررؤولية الترشرريق والتقييم األولي ألعضرراء المجلس المحتملين ،وقد تم بيان
دور اللجنة بشكل أكثر تفصيل في حتة الحوكمة الداملية وسياسات لجان مجلس اردارة.
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ب -يجوز أن يكون عضررو مجلس إدارة الشررركة عضرروا في مجلس إدارة شررركة تأمين و/أو
إعادة تأمين محلية أمرى أو إحدى اللجان المنبثقة منه أو أن يشرررغل أحد المناصرررب القيادية في
تلك الشركات.
ج -يجب أن يكون العضررو المؤهل للعضرروية في المجلس صرراحب سرروابق جنا ية أو سرربق إدانته
بجريمة مملة بالشرف أو األمانة.
د -يشترط أن يكون عضو مجلس اردارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوفر فيهم المبرة والمعرفة
والمهارة  ،بما يمكنه ممارسرررة مهامه بكفاءة واقتدار ،ويراعي أن يتوافر فيه على وجه المصررروص
ما يلي :
 .5القدرة على القيادة ( التمتع بمهارات قيادية والتقيد بالقيم واألم ق المهنية عند ممارسرررررررة
ص حياته(.
.2
.3
.4
.7
.1
.5

الكفاءة ( توافر المؤه ت العلمية والمهارات المهنية والشمصية المناسبة ومستوى التدريب
والمبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة والرغبة في التعلم والتدريب).
القرردرة على التوجيرره ( سررررررررعررة اتمرراذ القرار وارلمررام بررالمتطلبررات الفنيررة ال زمررة للعمررل
والتمطيط والرؤية).
المعرفة المالية ( قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها)
اللياقة الصحية
القدرة على إظهار أعلى المعايير األم قية
القدرة على تقديم مساهمات هامة وفورية في المناقشات واتماذ القرارات في المجلس

 .8القدرة على تمصيص الوقت والجهد الكافيين ألداء المهام بصفته عضو مجلس اردارة .
 .9أ يشرغل عضرو مجلس اردارة عضروية ممس شرركات مسراهمة مدرجة في السروق في آن
واحد
المادة الرابعة :إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة :
أ -تتولى لجنة الترشيحات والمكاف ت التنسيق مع اردارة التنفيذية للشركة على نشر إع ن الترشق
في الموقع ارلكتروني للشررركة والموقع ارلكتروني للسرروق ودعوة األشررماص الراغبين في الترشررق
لعضوية مجلس ا دارة ،على أن يظل باب الترشق مفتوحا لمدة شهر على ا قل من تاريخ ارع ن
وذلك وفق متطلبات المادة ()19من حة حوكمة الشركات الصادرة من هي ة السوق المالية.
ب -يجب على من يرغب ترشيق نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إع ن رغبته بموجب إمطار
مطي ردارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في األنظمة واللوا ق والتعميمات
والقرارات السارية ،ويجب أن يشمل طلب الترشق على التالي:
 .5تقديم امطارا مطيا موقعا من المرشق يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشق لعضوية المجلس.
 .2تعريفا بالمرشق يحوي سيرته الذاتية ومؤه ته ومبرته في مجال أعمال الشركة إن وجدت.
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 .3تقديم بيان بالشركات المساهمة التي

يزال عضوا في مجالس إدارتها.

 .4تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو
غير مباشر وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
 .7توضيق أي ع قة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار م ك أسهم الشركة  ،أو بأحد مراجعيه
المارجيين.
 .1تقديم بيان بالعقود والصفقات القا مة مع الشركة أو أي مصالق له فيها بشكل مباشر أو غير
مباشر.
 .5إرفاق صورة للهوية وسجل العا لة ووسا ل ا تصال الماصة بالمرشق.
 .8تعب ة نموذج الم ءمة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي وإرفاقها مع طلب الترشيق
ويمكن الحصول على النموذج من م ل موقع المؤسسة ا لكتروني.
 .9تعب ة نموذج ارفصاح رقم  3الصادر من السوق المالية (تداول) وإرفاقه مع طلب الترشيق،
ويمكن الحصول على النموذج من م ل موقع تداول األلكتروني.
 .51أي مستندات إضافية أمرى قد تطلب من قبل الجهات ارشرافية ،او من الشركة.
كما يتعين على المرشق الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو
شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها
متضمنا المعلومات اآلتي:
 .5عدد وتاريخ اجتماعات مجلس اردارة التي تمت م ل كل سنة من سنوات عضويته وعدد
ا جتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع ا جتماعات.
 .2اللجان الدا مة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ ا جتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك
اللجان م ل سنوات عضويته فيها  ،وعدد ا جتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره
لمجموع ا جتماعات.
ج -تقدم لجنة الترشيحات والمكاف ت توصيتها لمجلس اردارة بشأن الترشيق لعضوية المجلس وفقا
للسياسات والمعايير المتقدم ذكرها ،وذلك بعد دراسة طلبات الترشق.
د -تقوم لجنة الترشررريحات والمكاف ت بالتنسررريق مع اردارة التنفيذية للشرررركة بتزويد السررروق المالية
السرررعودية "تداول" بالسرررير الذاتية للمرشرررحين لعضررروية مجلس إدارة الشرررركة وفقا "لنموذج السرررير
الذاتية للمرشق لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية".
هـ  -يجب الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد الكتابية قبل أنتماب أي من أعضاء المجلس.

Private & Confidential

Al Rajhi Takaful Insurance Company
سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
و -يجب على لجنة الترشررريحات والمكاف ت تنفيذ أي م حظات ترد من الجهات الممتصرررة حول أي
مرشق.
ز -يقتصررررر التصررررويت في الجمعية العامة على من رشررررحوا أنفسررررهم وفقا للسررررياسررررات والمعايير
وارجراءات المتقدم ذكرها.
ح  -يكون التصويت في الجمعية العامة على بند انتماب مجلس اردارة تصويتا تراكميا.
ط -على الشركة إب غ مؤسسة النقد العربي السعودي عند رفض أي من طلبات الترشق لعضوية
المجلس مع تحديد أسباب الرفض.
ي -يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اردارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد
المقاعد المتوافرة بحي

يكون لدى الجمعية العامة فرصة ا متيار من بين المرشحين.

المادة الخامسة :المركز الشاغر في المجلس:
أ -في حال أصبق منصب أحد أعضاء المجلس شاغرا م ل مدة العضوية ألحد األسباب فيجوز أن
يعين مجلس اردارة عضوا في المركز الشاغر وفق المادة ( )55من النظام األساس للشركة ،و بعد
الح صول على عدم ممانعة مؤس سة النقد العربي السعودي الكتابية ،على أن يعرض هذا التعيين في
أول إجتماع للجمعية العمومية للشركة رقراره ,ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
ب -يعتبر قرار ارسررتقالة نافذا من تاريخ إمطار ر يس مجلس اردارة بارسررتقالة  ,أو في أي وقت
آمر يتم ا تفاق عليه .
ج -إذا كان لعضررررو مجلس اردارة المسررررتقيل م حظات على أداء الشررررركة يتوجب عليه تقديم بيان
مكتوب بها إلى ر يس مجلس اردارة ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اردارة.
د -إذا ثبت لمجلس اردارة أن عضرررررو المجلس أمل بواجباته بما يضرررررر مصرررررالق الشرررررركة أو قدم
معلومات مضللة أو غير صحيحة عند الترشق فيجوز للمجلس عزله ،وتعيين بدي له بعد الحصول
على عدم ممانعة مؤسرررررسرررررة النقد العربي السرررررعودي  ،على أن يعرض هذا التعيين في أول إجتماع
للجمعية العمومية للشركة رقراره.
المادة السادسة :إفصاح المرشح عن تعارض المصالح:
على من يرغب في ترشيق نفسه لعضوية مجلس اردارة أن يفصق للمجلس وللجمعية العامة عن أي
من حا ت تعارض المصالق وفق ارجراءات المقررة من هي ة السوق المالية -وتشمل :
 -5وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لصالق الشركة.
 -2اشتراكه في عمل من شانه منافسة الشركة ،أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
المادة السابعة :السريان وتاريخ النفاذ
أ -يعمل بهذه السياسات من تاريخ إجازتها من الجمعية العامة.
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ب -إن إجراء أي تعدي ت على هذه السررررياسررررة من صرررر حية مجلس اردارة بموجب تفويض من
الجمع ية ال عا مة للمسرررررررراهمين ،على أن تكون ت لك الت عدي ت ب ما يتوافق مع األنظ مة واللوا ق من
الجهات ذات الع قة.
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