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شيح  كةلطلب التر كة"( عضوية مجلس إدارة )"مجلس اإلدارة"(  شر ي )"الشر
ن
ن التعاون ن وإعادة التأمي   المتوسط والخليج للتأمي 

  شيح المستندات التالية: المرشح تعليمات هامة: يجب عىل  أن يضّمن طلب التر

 

 يرجى قراءة المعلومات المذكورة أدناه قبل تعبئة االستمارة 

 لعضوية مجلس اإلدارة النظاميةالضوابط                         

ة الالزمة لتأدية مهامه  .1 ي األمور المالية والتأمينية، والخبر
ن
كة األمانة والمعرفة ف ي عضو مجلس إدارة الشر

ن
 يجب أن تتوفر ف

ن أخرى .2 ن أو أعادة تأمي  كة تأمي  ي مجلس إدارة شر
ن
 ف
ً
كة عضوا  ال يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشر

كة عضوية مجلس إدارة  .3 ي آن واحديجب أال يشغل عضو مجلس إدارة الشر
ن
كات مساهمة ف  أكبر من خمس شر

كة من:  .4 ي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشر  ال يجوز إال بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العرنر

 كة صفيت ي شر
ن
 شغل نفس المركز أو الوظيفة ف

 كة أخرىعزل ع ي شر
ن
 ن مثل هذا المركزأو الوظيفة ف

 

ي التأشت  بــ )  نوع المستند 
ن
( ف

حال تم إرفاق 

 المستند المطلوب

شيح كامل 1   . وموقع من قبل المرشح عىل كل صفحة طلب البر

2 
ة الذاتيةنموذج  (3)نموذج   ي السوق المالية السعودية السب 

ن
كة مساهمة مدرجة ف الصادر عن هيئة السوق  للمرشح لعضوية مجلس إدارة شر

 . كامل وموقعالمالية  

 

 

3 
ةالس  لة الذاتية وذج السب  مالذاتية للمرشح حسب ن ب 

ً
كات  الناتخاصة بإعاللتعليمات ( من ا1نموذج ) وفقا الصادر عن هيئة السوق الشر

  . المالية كامل وموقع

 

ي السعودي   الصادر عن نموذج المالءمة  نسخة من  4   . كاملة وموقع من قبل المرشحالبنك العرنر

5 
 للمادة رقم ) عوارض

ً
ن الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يرجر تعبئة الجدول 6االستقالل وفقا كات  التأمي  دناه أ( من الئحة حوكمة شر

 المتعلق بعوارض اإلستقاللية: 

 

6 
 للمادة رقم )

ً
كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، يرجر 20عوارض االستقالل وفقا ه تعبئة الجدول أدنا( من الئحة حوكمة الشر

 المتعلق بعوارض اإلستقاللية : 

 

  نموذج عضويات مجالس اإلدارة الحالية 7

8 

كة عن آخر دورة توىل فيها  ن وإعادة المرشح الذي بيان من إدارة الشر كة المتوسط والخليج للتأمي   سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شر
ي متضمنا المعلومات التالية

ن التعاونن   :التأمي 

ها ونسبة حضوره لمجموع العدد اجتماعات أ.  ي حضن
ي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التر

مجلس التر
 .االجتماعات

ي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد ب. 
ي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التر

اللجان التر
ها و  ي حضن

 .نسبة حضوره عىل مجموع االجتماعاتاالجتماعات التر

كة خالل كل سنة من سنوات الدورة. ج.  ي حققتها الشر
 ملخص النتائج المالية التر

 

ن  9   نموذج العالقة مع كبار المساهمي 

  إقرار وتعهد  10

11 
ي حال كان المرشح 

ن
شيح ف ي يتوجب إرفاق موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي السعودي عىل هذا البر

ن
قد شغل عضوية مجلس إدارة ف

كة أخرى ي شر
ن
 من عضوية مجلس إدارة ف

ً
ي حال تم عزله سابقا

ن
كة صفيت أو ف  شر

 

كة أو مؤسسة. السجل التجاري  وصورة منلألفراد  إقامة / صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية 12   حال كان العضو ممثل عن شر

  صورة واضحة وسارية المفعول من جواز السفر.  13

  للمرشح.  صورة شخصية شمسية 14

ة ذاتية محدثة للمرشح 15   . سب 
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شيح -1  طلب التر

شيحات والمكافآت                                                                                            سادة أعضاء لجنة ال ن ا                                 التر مي   لمحتر

ي )ميدغلف(
ن
ن التعاون ن وإعادة التأمي  كة المتوسط والخليج للتأمي   شر

 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ي ستبدأ بتاريــــخ المو 
 م2022أبريل  8ضوع: طلب ترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة التر

كة مساهمة مدرجة( )"ا ي ميدغلف )شر
ن التعاونن ن وإعادة التأمي  كة المتوسط والخليج للتأمي   إىل سياسة ترشيحات أعضاء مجلس إدارة شر

ً
كة"( إشارة لشر

شح لعضوية مجلس إد وأحكام األنظمة واللوائح والضوابط والسياسات ي البر
ن
ي ف

افية، أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتر ارة واإلجراءات الصادرة عن الجهات اإلشر

ي ستبدأ بتاري    خ 
كة للدورة القادمة التر ر إليها م، وأرفق لكم بطيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشا2025أبريل  07م وتنتهي بتاري    خ 2022أبريل  8الشر

ي إعالن الشر 
ن
 :كة المنشور عىل موقع السوق المالية السعودية )تداول(، كما أوكد ما يىلي ف

 افية كة المعلن عنها وفق اللوائح الصادرة عن الجهات اإلشر شح لعضوية مجلس إدارة الشر وط البر   . أنن  ي اطلعت عىل شر

 لة، وأتحّملو ك
 
و مض               ل رفقة به كاملة وص               حيحة وغب  ي المس               تندات المو

ن
ي هذا النموذج وف

ن
 جميع المعلومات والبيانات والتواقيع الواردة ف

ّ
 املأن

ن  ي حال تبي ّ
ن
تبة ف ن وإعا  وأتحمل عدم ص  حتهاالعكس أو المس  ؤولية وااثار القانونية المبر كة المتوس  ط والخليج للتأمي   دةكامل المس  ؤولية عن شر

ي )ميدغلف( وأتعهد 
ن التعاونن ر مادي أو معنوي قد يلحق بها نتيجة لذلك، بالتعويض لالتأمي   ها عن أي ضن

 كة مع هذا الطلب ي إعالن الشر
ن
 . إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها ف

  ات الرقابية المنصب وممارس ة كاف ة األعمال المناطة به م ن جميع الجهأنن  ي عىل كامل االس تعداد لتكري س الوق ت والجه د المطل وب للتقل د له  ذا

يعية  . والتشر

 ام بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة ن  . االطالع وااللبر

 معلومات عامة -أ

  االسم الرباعي للمرشح

 ممثل عن شخصية اعتبارية ☐ بصفته الشخصية ☐ طبيعة العضوية

ي 
  يمثلها أسم الشخصية االعتبارية التر

 بتاري    خ صادر من:  رقم السجل التجاري: 

 :   النشاط الرئيسي

  : الشخصية االعتبارية هاتف

يدي الخاص بالشخصية  العنوان البر
 : االعتبارية

 

ي يمتلكها 
كة  المرشح عدد األسهم التر ي الشر

ن
ف

ي تتمتلكها الشخصية  / 
عدد األسهم التر

اإلعتبارية  )حتر تاري    خ تقديم طلب 
شيح(  البر

 

  المرشح جنسية

  المرشح تاري    خ ميالد 

  المرشحمكان الميالد 

 رقم بطاقة الهوية الوطنية/ هوية مقيم
  الخاص بالمرشح
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  صادرة من : 

  بتاري    خ : 

   الخاص بالمرشح رقم جواز السفر 

  العنوان الدائم للمرشح

يد اإل ي البر
ونن   الخاص بالمرشح لكبر

  الخاص بالمرشح رقم الهاتف المحمول

  المرشحرقم الهاتف/ مكتب 

ل  ن   المرشحرقم الهاتف/ مبن

  ختم الشخصية االعتبارية/ توقيع المرشح 

  تقديم الطلبتاري    خ 

ة الذاتية  ية من حيث السب  ن  إرفاق تعريف بالمرشح باللغة العربية واإلنجلب 
ً
ات العملية مع هذا الطلب()فضال  والمؤهالت، والخبر

 المؤهالت العلمية:  -ب

 التاري    خ المصدر الجامعة التخصص الشهادة  العلمية

    

    

    

    

ات العملية خالل العشر سنوات الماضية:  -ت  الختى

 تاري    خ النهاية / السبب  تاري    خ البداية  الصفة جهة العمل 
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كة -ث  شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشر
ً
ي إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعماال

ن
ك ف ي يشتر

كات أو المؤسسات التر  :بيان بالشر

  تاري    خ النهاية / السبب تاري    خ البداية  الصفة جهة العمل 
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ي 
ن
 2،3،4الفقرات روابط النماذج المشار لها ف

 

 

ة الذاتيةنموذج  (3) نموذج -1 ي السوق المالية السعودية الست 
ن
كة مساهمة مدرجة ف الصادر  للمرشح لعضوية مجلس إدارة شر

 من خالل الرابط أدناه:  كامل وموقععن هيئة السوق المالية 
 

https://cma.org.sa/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form3.doc 

 

 

الصادر عن الشركات  الناتخاصة بإعاللتعليمات ( من ا1نموذج ) وفقاً لة الذاتية روذج السيمالذاتية للمرشح حسب ن يرةالس -2

 من خالل الرابط أدناه:  هيئة السوق المالية كامل وموقع
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/LJSCInstAr_20_4_17.pdf 

 

 

 
 رابط:من خالل ال كاملة وموقع من قبل المرشحالبنك العربي السعودي  نسخة من  نموذج المالءمة الصادر عن  -3

http://www.sama.gov.sa/ar-
sa/Insurance/InsuranceForms/Form_F%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A
7%D8%A1%D9%85%D8%A9.docx 
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  عوارض االستقالل -4
 
ن الصادرة عن 6لمادة رقم )ل وفقا كات  التأمي  دول يرجى تعبئة الج، البنك المركزي السعودي( من الئحة حوكمة شر

 عوارض اإلستقاللية: ب المتعلقأدناه 

 التنطبق تنطبق عوارض االستقالل  م

ن أو يعمل لصا 1  ألحد كبار المساهمي 
ً
كة ذات عالقة بها، أو يكون ممثال ي شر

ن
كة أو ف ي الشر

ن
ن ف  ☐ ☐ لحه. أن يكون من كبار المساهمي 

2 
ي مجلس

ن
 ف
ً
ن  أن يكون عضوا كة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خالل السنتي  كة ذات عالقة أو أي شر إدارة شر

 . ن تي   ااخب 
☐ ☐ 

كة ألكبر من تسع سنوات.  3 ي مجلس إدارة الشر
ن
 ف
ً
 ☐ ☐ أن يكون عضوا

4 
كة ذات عالقة أو لدى أحد كبار  ي إدارة شر

ن
كة أو ف ي اإلدارة العليا للشر

ن
 ف
ً
ن أو يكون قد شغل أن يشغل منصبا  مالمساهمي 

ً
نصبا

 . ن تي  ن األخب   فيها خالل السنتي 
☐ ☐ 

5 
كة)مثل مراقب الحسابات، المكاتب  كة تقدم خدمات للشر كة ذات عالقة أو لدى شر كة أو لدى شر  لدى الشر

ً
أن يكون موظفا
ن (اإلستشارية،  . الخ( أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف خالل السنتي  ن تي   األخب 

☐ ☐ 

كة ذات عالقة.  6 ي شر
ن
كة أو ف ي الشر

ن
 ☐ ☐ أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا ف

7 

ن فيها أ كة )سواء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار المساهمي  و أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشر
ي 
ن
 ف
ً
كة يساوي ماقيمته )عضوا ي مبلغ ماىلي من الشر

 فيها( ترتب عليها دفع أو تلقر
ً
ل ( الف ريا250مجلس إدارتها أو مديرا

ي مجلس اإلدارة خالل 
ن
ي يستحقها العضو لقاء عضويته ف

ن والمكافآت التر سعودي)بخالف المبالغ المتعلقة بعقود التامي 
 . ن تي  ن األخب   السنتي 

☐ ☐ 

8 
ام  ن كة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر عىل قدر أن يكون لديه البر ته عىل ماىلي تجاه الشر

 الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة. 
☐ ☐ 

 

 االستقالل  -5
 
كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية20لمادة رقم )ل وفقا  المتعلقيرجى تعبئة الجدول أدناه ، ( من الئحة حوكمة الشر

 :عوارض اإلستقاللية ب

كات المساهمة المدرجة كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
ي المادة رقم )58( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ن
*وفق ماورد ف

 التنطبق تنطبق عوارض االستقالل  م

1 
كة أو من أسهم  ي المائة أو أكبر من أسهم الشر

ن
 لما نسبته خمسة ف

ً
كة أخرى من مجموعتها أو له صلة قان يكون مالكا رابة شر

 مع من يملك هذه النسبة. 
☐ ☐ 

2 
 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما

ً
كة  أن يكون ممثال كة أو من أسهم شر ي المائة أو أكبر من أسهم الشر

ن
نسبته خمسة ف

 أخرى من مجموعتها. 
☐ ☐ 

كة أخرى من مجموعتها. أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة  3 ي شر
ن
كة أو ف ي الشر

ن
 ☐ ☐ ف

كة أخرى من مجموعتها.  4 ي شر
ن
كة أو ف ي الشر

ن
ن ف  ☐ ☐ أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيي 

كة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.  5 كة أخرى من مجموعة الشر ي شر
ن
 ☐ ☐ أن يكون عضو مجلس إدارة ف

6 
كة أخرى من مجموعتها،أن يعمل أو كان  كة أو أي طرف متعامل معها أو شر ن لدى الشر ن الماضيي   خالل العامي 

ً
  يعمل موظفا

 . ن ن الماضيي   لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامي 
َ
 كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا

☐ ☐ 

ة 7 ة أو غب  مباشر ي  أن تكون له مصلحة مباشر
ن
كة. ف ي تتم لحساب الشر

 ☐ ☐ *األعمال والعقود التر

8 
كة عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن ) و ( ريال أ200,000أن يتقاضن مبالغ مالية من الشر

ي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما  %50عن 
ي العام السابق التر

ن
 أقل. من مكافأته ف

☐ ☐ 

كة.  9 ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشر
ن
كة، أو أن يتجر ف ي عمل من شأنه منافسة الشر

ن
ك ف  ☐ ☐ أن يشبر

كة.  10 ي عضوية مجلس إدارة الشر
ن
 ☐ ☐ أن يكون قد أمضن ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة ف

 التأشت  حيثما ينطبق(
ً
 أصادق عىل: )فضال

شيحات والمك ☐ وط االستقاللية المذكورة أتعهد بإبالغ لجنة البر ي حال انتفاء أي من شر
ن
 لما هو مذكور أعاله، وف

ً
 الفور عىل افآتتمتعي باالستقاللية وفقا

: حسب  ☐  ألن أحد الحاالت أعاله تنطبق عىلي
ً
 الفقرة........................................................ عدم تمتعي باالستقاللية نظرا
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 والسابقة مجالس اإلدارة الحاليةنموذج عضويات  -6

ي مجلس إدارتها -أ
ن
 ف
 
ي اليزال المرشح عضوا

كات المساهمة التر   : *بيان بالشر

 

كة  النشاط الرئيس اسم الشر
كة المساهمة  نوع الشر

 ت  مدرجة(غ –)مدرجة 
 صفة العضوية

 ستقل(م -ت  تنفيذيغ-)تنفيذي

 طبيعة العضوية
ممثل عن -)بصفته الشخصية 

 شخصية اعتبارية(
 تاريــــخ بداية العضوية
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ي توىل عضوييجب عىل  -ب
كات التر  بعدد وتواريــــخ مجالس إدارات الشر

 
كات المساهمة أن يرفق بيانا  تها: المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشر

كة  النشاط الرئيس اسم الشر
 صفة العضوية

 ستقل(م -ت  تنفيذي غ-)تنفيذي

 طبيعة العضوية
مثل عن م-)بصفته الشخصية

 شخصية اعتبارية(
كة ي للشر

ن
 الشكل القانون

 تاريــــخ بداية العضوية

 إىل من
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ي بيان من إدارة  -7
ن
ن التعاون ن وإعادة التأمي  كة المتوسط والخليج للتأمي  كة عن آخر دورة توىل فيها  المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شر  الشر

كة عن آخر دورة توىل فيها عضوية المجلس متضم  من إدارة الشر
ً
كة أن يرفق بيانا  المعيجب عىل المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشر

ً
 لومات التالية وفق النموذج أدناه: نا

  .ي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة
 عدد اجتماعات المجلس التر

  .ها العضو ، ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات ي حضن
 عدد االجتماعات التر

 ي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة م
ي شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات التر

ها، ونسبة حضوره إىل مجموع االجتماعات. اللجان الدائمة التر ي حضن
 ن سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التر

 عضوية مجلس اإلدارة

ي عقدت خالل:  تاريــــخ شغل العضوية البيان
ها  عدد االجتماعات التر ي حضن

عدد االجتماعات التر
 العضو 

نسبة حضور العضو لمجموع 
 االجتماعات

 السنة الثالثة من الدورة السنة الثانية من الدورة السنة األوىل من الدورة إىل من

        مجلس اإلدارة

 

ي شارك فيها العضو
 اللجان الدائمة التر

ي عقدت خالل:  تاريــــخ شغل العضوية البيان
ها  عدد االجتماعات التر ي حضن

عدد االجتماعات التر
 العضو أصالة

نسبة حضور العضو لمجموع 
 االجتماعات

 السنة الثالثة من الدورة السنة الثانية من الدورة األوىل من الدورةالسنة  إىل من

        لجنة المراجعة

        اللجنة التنفيذية

شيحات والمكافآت         لجنة التر

        المخاطر لجنة 

        لجنة اإلستثمار 

        لجنة الحوكمة 
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ن نموذج  -8  العالقة مع كبار المساهمي 

  : كة ها تربط المرشح بأحد كبار مساهمي الشر  بيان أي عالقة قرابة أو غت 

 

ن   طبيعة العالقة اسم كبار المساهمي 
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 إقرار وتعهد -9

ي )ميدغلف( أنا الموقع أدناه أقر 
ن التعاونن ن وإعادة التأمي  كة المتوس     ط والخليج للتأمي  ي س     وف أقوم بإخطار شر

ات أية معلومات أو تغب  عن بأنتن

شيح والمرفق ي طلب البر
ن
ي  ف

ن
وذلك خالل مدة أقصاها  اتهامة من شأنها أن تؤثرعىل دقة واكتمال المعلومات والمستندات واإلجابات الواردة ف

اتع تاري    خ ثالثة أيام من  . حدوث التغيب  تاري    خ عىل تلك المعلومات أو من  لمي بتلك التغب 

  

كة  ن بالشر ن المخولي  قرُّ أنا الموقع أدناه بتفويض المس ؤولي 
ُ
قّر بعلمي و  بالتحققكما أ

ُ
ي عن صّحة المعلومات والمستندات المقدمة، كما أ

موافقتر

شح و  كة خاضٌع لضوابط البر حي لعضوية مجلس إدارة الشر
ُّ
ي بأكملها، وأتعهد بتوفب  بأن ترش

نر ي تتطلب المراجعة والتحّري عن سجىلي وسب 
التر

كة  أي معلومات أو . أمستندات إضافية أخرى قد تطلبها الشر
ً
 و الجهات التنظيمية الحقا

 

قرُّ أنا الموقع أدناه
ُ
ي لمجلس اإلدارة وأنه  كما أ

كة بعضويتر  من الشر
ً
شحخاضبفهمي أن تقديمي لهذا الطلب ال يعد قبوال لخاصة ا ٌع لضوابط البر

كة وموافقات الجهات النظامية ذات العالقة وموافقة الجمعية العامة.   بالشر

 

 

 

 

 

  اسم المرشح

  الوظيفة 

  التوقيع

  التاريــــخ 
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