الترشح لعضوية مجلس الوزارة

معايير الترشح:
1.1يحــق لــكل مســاهم ترشــيح نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك فــي حــدود نســبة ملكيتــه فــي
رأس المــال.
2.2أن يتوفر لدى المرشح الخبرة الكافية واألمانة والمهارات اإلدارية التي تسهم في تعزيز الدور القيادي للشركة.
3.3يجب أال يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة ألكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد.
4.4أن ال يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
5.5أال يكــون مــن موظفــي الدولــة ،إال إذا كان ممثــ ً
ا عــن أحــد الجهــات الحكوميــة أو الشــركات التــي تؤسســها الدولــة أو
األشــخاص ذوي الصفــة االعتباريــة العامــة.
6.6أن ال يكون المرشح معسر ُا أو مفلس ُا.
7.7أال يكــون المرشــح عضــوًا فــي مجلــس إدارة أو عضــو لجنــة منبثقــة أو يشــغل أحــد المناصــب القياديــة فــي شــركة تأميــن
و/أو إعــادة تأميــن ســعودية أخــرى.
8.8عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في األسواق المالية أو األعمال التجارية.
9.9أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
1010أن يكون المرشح ملتزمًا بأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
1111أن يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.
1212أن يتمتع المرشح باالستقاللية وعدم تضارب المصالح.

متطلبات الترشح:
1.1اســتيفاء وتوقيــع اســتمارة الترشــح مــن قبــل المرشــح وتعبئــة الجــداول المرفقــة بهــا مــع مراعــاة المــدد والمواعيــد
المنصــوص عليهــا فــي اعــان الشــركة واألنظمــة واللوائــح والتعميمــات والقــرارات ذات العالقــة( .مرفــق)
2.2السيرة الذاتية والمؤهالت والخبرات العلمية السابقة والحالية.
3.3إرفــاق نســخة واضحــة مــن الهويــة الوطنيــة وســجل العائلــة ،وأرقــام االتصــال الخاصــة بالمرشــح وتشــتمل علــى األقــل
عنــوان ســكن المرشــح ،رقــم الهاتــف المتنقــل (الجــوال) ،ورقــم هاتــف الثابــت ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي.
4.4تعبئــة نمــوذج المالءمــة وإرفاقــه مــع طلــب الترشــح بالصيغتيــن ( )PDF-WORDويمكــن الحصــول علــى النمــوذج مــن
خــال موقــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أو مــن خــال موقــع الشــركة –عالقــة المســاهمين.
5.5تعبئــة نمــوذج اإلفصــاح رقــم ( )3وإرفاقــه مــع طلــب الترشــح بالصيغتيــن ( )PDF-WORDويمكــن الحصــول علــى النمــوذج
مــن خــال موقــع هيئــة الســوق الماليــة أو مــن خــال موقــع الشــركة –عالقــة المســاهمين.
6.6بيــان بالشــركات أو المؤسســات التــي يشــترك المرشــح فــي إدارتهــا أو ملكيتهــا وتمــارس أعمــا ًلا شــبيهة بأعمــال التأميــن
أو لهــا عقــود أو مصالــح مشــتركة مــع الشــركة.
7.7التــزام المرشــح فــي حالــة انتخابــه لعضويــة مجلــس اإلدارة بتقديــم اإلفصاحــات المطلوبــة وفقــً لسياســة تضــارب مصالــح
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.
8.8فــي حــال وجــود مصالــح للمرشــح أو الممثــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع الشــركة عليــه أن يقــدم بيانــً تفصيليــً
إضافــة أليــة معلومــات تتعلــق بــأي عقــد تكــون الشــركة طرفــً فيــه وللمرشــح مصلحــة جوهريــة أو ألي شــخص ذو عالقــة بــه
أو إذا كان يشــترك فــي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة فــي أعمالهــا.

الترشح لعضوية مجلس الوزارة

التاريخ
تاريخ الدورة
السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة التعاونية للتأمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
أود إحاطتكــم برغبتــي فــي ترشــيح نفســي لعضويــة مجلــس إدارة شــركة التعاونيــة للتأميــن للــدورة القادمــة التــي ســوف
تبــدأ بتاريــخ 26/03/2020م  ،وتنتهــي بتاريــخ 25/03/2023م  ،وعليــه ارفــق لكــم كافــة متطلبــات الترشــح مــن نمــاذج
رســمية وســير ذاتيــة متضمنــة مؤهالتــي العلميــة وخبراتــي المهنيــة وكافــة النمــاذج الرســمية المطلوبــة.
كمــا أقــر وأتعهــد أننــي علــى كامــل االســتعداد لتكريــس الوقــت والجهــد المطلــوب للتقلــد لهــذا المنصــب وممارســة كافــة
األعمــال المناطــة بــه مــن جميــع الجهــات الرقابيــة والتشــريعية ،كذلــك اإلطــاع واإللتــزام بجميــع اللوائــح واألنظمــة المتعلقــة
بمــا فيهــا سياســة الترشــح الخاصــة بشــركة التعاونيــة.
كمــا أقــر أنــا الموقــع أدنــاه بــأن جميــع المعلومــات الــواردة بهــذا النمــوذج والنمــاذج الرســمية والمســتندات المرفقــة كاملــة
وصحيحــة ،وأننــي أفــوض المســؤولين المخوليــن بشــركة التعاونيــة بالتحــري حســب المطلــوب عــن صحتهــا وعــن حالــة
ســجلي االئتمانــي وارتباطاتــي وارتباطــات أقاربــي المعنييــن عــن المعلومــات الماليــة المعلنــة وغيــر المعلنــة الخاصــة بــي
وبهــم ،وأن انضمامــي لمجلــس اإلدارة خاضــع لضوابــط ومصادقــات وموافقــات الجهــات التشــريعية الرســمية المعنيــة والتــي
تتطلــب المراجعــة والتحــري عــن ســجلي وســيرتي بأكملهــا كمــا ورد أعــاه .وعلــى هــذا جــرى التوقيــع  ،واهلل ولــي التوفيــق .

المصادقة
اسم المرشح

التوقيع

التاريخ
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إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل
وفقًا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
إشارة إلى المادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقاللية
أعضاء مجلس اإلدارة ،نرجو من سعادتكم بتعبئة النموذج أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.
العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الالئحة.
عوارض االستقالل حسب المادة رقم  20من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
المادة
السوق المالية على سبيل المثال ال الحصر
1

أن يكون مالك لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم
شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.

2

أن يكون ممثل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من
أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.

3

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من
مجموعتها.

4

أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من
مجموعتها.

5

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية
مجلس إدارتها.

6

أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل
معها أو شركة أخرى من
مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى
أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

7

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة.

8

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من
لجانه.

9

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي
تزاوله الشركة.

10

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس
إدارة الشركة.

تنطبق ال تنطبق

أصدق على
تمتعي باالستقاللية وفقًا لما هو مذكور أعاله  ،وفي حال حدوث أي عوارض االستقاللية المذكورة سأقوم بإبالغ لجنة
الترشيحات والمكافآت.
عدم تمتعي باالستقاللية نظرًا ألحد الحاالت أعاله تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ( )
اسم المرشح

التوقيع

التاريخ

الترشح لعضوية مجلس الوزارة

إقرار بصفة العضوية مستقل – غير مستقل
وفقا للمبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
إشارة إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،نرجو من سعادتكم بتعبئة النموذج
أدناه وفق تعريف العضو المستقل أدناه.
العضو المستقل :عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية كاملة .وهذا يعني استقاللية العضو بالكامل عن اإلدارة
وعن الشركة .وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بعد األخذ في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة دون
أي تأثير من اإلدارة أو من جهات أخرى خارجية.
تنطبق ال تنطبق

التعريفات عوارض االستقالل (على سبيل المثال ال الحصر)
1

أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات عالقة بها ،أو أن يكون
ممث ً
ال ألحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه.

2

أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد
شغل مثل هذا المنصب خالل السنتين األخيرتين

3

أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع سنوات.

4

أن يشغل منصبًا في اإلدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد
كبار المساهمين أو يكون قد شغل منصبًا فيها خالل السنتين األخيرتين.

5

تقدم خدمات
أن يكون موظفًا لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى شركة ّ
للشركة (مثل مراقب الحسابات ،المكاتب االستشارية ،الخ أو يكون قد سبق له
العمل لدى أحد هذه األطراف خالل السنتين األخيرتين

6

أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا في
الشركة أو في شركة ذات عالقة

7

سواء بشكل مباشر أو من خالل
أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة
ً
جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو مديرًا فيها
ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة يساوي ما قيمته  ٢٥ألف ريال
سعودي بخالف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو
لقاء عضويته في مجلس اإلدارة خالل السنتين األخيرتين.

8

أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها
أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو ّ
العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذالقرارات باستقاللية تامة

أصدق على
تمتعي باالستقاللية وفقًا لما هو مذكور أعاله  ،وفي حال حدوث أي عوارض االستقاللية المذكورة سأقوم بإبالغ لجنة
الترشيحات والمكافآت.
عدم تمتعي باالستقاللية نظرًا ألحد الحاالت أعاله تنطبق علي وذلك حسب الفقرة رقم ( )
اسم المرشح

التوقيع

التاريخ
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بيان عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
اسم الشركة.................................. /
األستاذ............................................ /

تاريخ شغل العضوية

البيان
مجلس اإلدارة

من

عدد االجتماعات التي
عقدت

عدد االجتماعات
التي حضرها
أصالة

نسبة حضوره
لمجموع
االجتماعات

إلى

اللجان المنبثقة
اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات
والمكافآت
لجنة المخاطر
لجنة االستثمار

أمين سر مجلس اإلدارة

مدير اإلدارة القانونية

				

يتم ارفاق ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.
ترفق مع استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للثالث سنوات القادمة
التي تبدأ اعتبا ًرًا من 26/03/2020م
توقيع المرشح
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بيان عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
فقط المرشحين الذين سبق لهم شغل عضوية مجلس ادارة شركة التعاونية واللجان المنبثقة منه
األستاذ...................................../
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مجلس اإلدارة

تاريخ شغل العضوية
من

عدد االجتماعات التي
عقدت

عدد االجتماعات
التي حضرها
أصالة

نسبة حضوره
لمجموع
االجتماعات

إلى

اللجان المنبثقة
اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات
والمكافآت
لجنة المخاطر
لجنة االستثمار

أمين سر مجلس اإلدارة
				
ترفق مع استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للثالث سنوات القادمة
التي تبدأ اعتبا ًرًا من 26/03/2020م

مدير اإلدارة القانونية

