الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
بند

توضيح
تعلــن شــركة التعاونيــة للتأميــن لمســاهميها الكــرام عــن فتــح بــاب الترشــح لعضويــة
مجلــس إدارة الشــركة للــدورة القادمــة ومدتهــا ثــاث ســنوات ميالديــة تبــدأ بتاريــخ 2/8/1441
هـــ الموافــق  26/03/2020م وتنتهــي فــي 3/09/1444هـــ الموافــق 25/03/2023م لمــن
نظامــا ووفقً ــا للشــروط والضوابــط والمتطلبــات
تتوافــر لديهــم شــروط ومؤهــات العضويــة
ً
التــي اشــتملت عليهــا النصــوص النظاميــة وخاصــة نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجارة

مقدمة

واالســتثمار ،والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،والتوجيهــات
الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بمتطلبــات التعييــن فــي المناصــب
القياديــة فــي المؤسســات الماليــة الخاضعــة إلشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي،
وأيضــا وفقً ــا للمبــادئ الرئيســة للحوكمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
ً
كذلــك سياســة ومعاييــر وإجــراءات الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة الخاصــة بالشــركة ،ومــا
تقتضــي بــه األنظمــة المعمــول بهــا فــي تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.
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طريقة استالم طلبات
الترشيح

تُسلم مستندات طلب الترشح كاملةً عن طريق القنوات التالية :
 .1مناولــة فــي مبنــى الشــركة الرئيســي خــال ســاعات الــدوام الرســمي للشــركة علــى
العنــوان التالــي ( :المبنــى رقــم  ) 2حــي الربيــع  ،طريــق الثمامــة بمدينــة الريــاض.
 .2البريد االلكتروني ABAZ@tawuniya.com.sa
 .3البريد المسجل على العنوان التالي  - :ص.ب  86959الرياض 11632
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بند

توضيح
 .1يحــق لــكل مســاهم ترشــيح نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك
فــي حــدود نســبة ملكيتــه فــي رأس المــال.
 .2أن يتوفــر لــدى المرشــح الخبــرة الكافيــة واألمانــة والمهــارات اإلداريــة التــي تســهم فــي
تعزيــز الــدور القيــادي للشــركة
. .3يجــب أال يشــغل المرشــح عضويــة مجلــس إدارة ألكثــر مــن خمــس شــركات مدرجــة فــي آن
واحد.
 .4أن ال يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 .5أال يكــون مــن موظفــي الدولــة ،إال إذا كان ممثـ ً
ا عــن أحــد الجهــات الحكوميــة أو الشــركات
التــي تؤسســها الدولــة أو األشــخاص ذوي الصفــة االعتباريــة العامــة.

معايير الترشح:

 .6أن ال يكون المرشح معسرا أو مفلسا.
 .7أال يكــون المرشــح عضــوا فــي مجلــس إدارة أو عضــو لجنــة منبثقــة أو يشــغل أحد المناصب
القياديــة فــي شــركة تأميــن و/أو إعــادة تأمين ســعودية أخرى.
 .8عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في األسواق المالية أو األعمال التجارية.
 .9أن يكون لدى المرشح خبرة علمية وعملية.
 .10أن يكون المرشح ملتزمًا بأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات السارية
 .11أن يلتــزم المرشــح بتخصيــص وقــت كاف ومناســب للقيــام باختصاصــه وواجباتــه تجــاه
العضويــة.
 .12أن يتمتع المرشح باالستقاللية وعدم تضارب المصالح.
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بند

توضيح
 .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)
 .2السيرة الذاتية والمؤهالت والخبرات العلمية السابقة والحالية.
 .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.
 .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

متطلبات الترشح

 .5تعبئــة نمــوذج اإلفصــاح رقــم ( )3وإرفاقــه مــع طلــب الترشــح بالصيغتيــن ()PDF-WORD
ويمكــن الحصــول علــى النمــوذج مــن خــال موقــع هيئــة الســوق الماليــة أو مــن خــال موقــع
الشــركة –عالقــة المســاهمين.
 .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.
 .7التــزام المرشــح فــي حالــة انتخابــه لعضويــة مجلــس اإلدارة بتقديــم اإلفصاحــات المطلوبــة
وفقــً لسياســة تضــارب مصالــح أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن
المجلــس.
 .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.

