نموذج رقم ()2
استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
تتض من هذه االس تمارة طلب الترش يح النتخاب عض وية مجلس إدارة ش ركة س وليدرتي الس عودية
س وات والتي تب د من ت اري ...../....../......ه املوافق
للتك اف ل ل دورت ه الق ادم ة التي تبلغ م دته ا
......../....../......م
الش روط والقواعد الواجب توافرها في املرش ح لعض وية مجلس اإلدارة ب ًاء على املادة الثام ة
والعش رين واملادة التاس عة والعش رين من ال ئحة الت فيذية ل ظام مراقبة ش ر ات التأمين التعاوني
الصادرة من مؤسسة ال قد العربي السعودي هي اآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5

يجب ن يتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة األمانة واملعرفة والخبرة التي تؤهله لعضوية مجلس
اإلدارة وتمك ه من داء مهامه.
على املرشح ال يشغل عضوية مجلس إدارة كثر من خمسة شر ات مساهمة في آن واحد.
ً
ال يجوز ن يكون املرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارة شركة تأمين و إعادة
تأمين خرى.
على املرشح ال يترشح لعضوية مجلس اإلدارة إذا ان قد شغل نفس املركز في شركة صفيت و تم
عزله من نفس املركز في شركة خرى إال بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة ال قد العربي السعودي.
ً
ً
على املرشح ن يقدم بيانا بالشر ات و املؤسسات التي يشترك في إدارتها و ملكيتها وتمارس عماال
ً
شبيهة بأعمال الشركة.
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معلوم ٌ
ات تعبأ من قبل املرشح
هل تقوم بتقديم ترشيحك بمثابة عضو مستقل؟
 نعم
 ال
ً
وفقا لتعريف الئحة حوكمة الشر ات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،فإن عضو مجلس اإلدارة
املستقل هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باإلستق لية التامة .ومما ي افي اإلستق لية على سبيل املثال
ال الحصر من ي من اآلتي:
ً
ٌ
 -1ن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة و كثر من سهم الشركة و ي شركة من مجموعتها.
ٌ
ً
 -2ن يكون ممث لش خص ذي ص فة اعتبارية يملك ما نس بته خمس ة في املائة و كثر من س هم
الشركة و في ي شركة من مجموعتها.
 -3ن يكون من كبار الت فيذيين خ ل العامين امل اضيين في الشركة و في ي شركة من مجموعتها.
 -4ن يكون له ص لة قرابة من الدرجة األولى مع ي من عض اء مجلس اإلدارة في الش ركة و في ش ركة
من مجموعتها.
 -5ن يكون له ص لة قرابة من الدرجة األولى مع ي من كبار الت فيذيين في الش ركة و في ش ركة من
مجموعتها.
 -6ن يكون عضو مجلس إدارة في ي شركة ضمن مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
 -7ن يكون موظفا خ ل العامين املاض يين لدى ي من األطراف املرتبطة بالش ركة و بأي ش ركة من
ً
مجموعتها الحاس بين القانونيين وكبار املوردين ،و ن يكون مالكا لحص ص س يطرة لدى ي من
تلك األطراف خ ل العامين املاضيين.
من تمثل في هذا الترشيح؟
 نفسك؟
ٌ
 جهة خرى ،ذكرها ........
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الرجاء تعبئة البيانات الرئيسية للشخص االعتباري:
اسم الشخص:
الجنسية:
النشاط:
رقم الهاتف:
البريد
اإللكتروني:

رقم السجل التجاري:
رقم الفاكس:
ع دد األس هم التي يمتكله ا
ف ي الش رك ة ح ت ت اري
تقديم الطلب:

ٌ
معلوم ٌ
ات عامة عن املرشح
االسم األول
اسم األب
اسم الجد
اسم العائلة
الجنسية
تاري املي د
مكان املي د

ٌ
رقم الهوية وصورة عنها
رقم الهاتف
رقم الجوال
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني
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املؤه ت العلمية وس ة الحصول عليها
الشهادة العلمية
املصدر
الس ة
الشهادة العلمية
املصدر
الس ة
الشهادة العلمية
املصدر
الس ة
عدد وتواري مجالس إدارات الشر ات املساهمة التي تولى عضويتها
عدد االجتماعات

اسم الشركة

هل سبق ن شغلت عضوية مجلس إدارة صفيت؟
 نعم.
 ال.
هل سبق ن عزلت من عضويتك في مجلس إدارة شركة خرى؟
 نعم.
 ال.
اسم املرشح (الث ثي)....................................... :
التاري ......................................................... :
التوقيع........................................................... :
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التواري
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إق رار وت ع ه د
نا املوقع إس ي دناه ،_______________________________ ،تعهد و قر بص حة افة املعلومات
واملس د دات الواردة في طلب الترش يح و نها املة وغير مض للة و تعهد بتحمل امل املس ؤوليات
واآل ار القانونية املترتبة في حال بوت خ ف ذلك ،و رفع امل املس ؤولية عن ش ركة س وليدرتي
الس عودية للتكافل املترتبة على اخ لي اهذا االقرار و تعهد بتعويض ها عن ي ض رر مادي و مع وية
قد تلحق اها نديجة لذلك.
كما قر بأنني س وف قوم بإخطار ش ركة س وليدرتي الس عودية للتكافل بأية معلومات و تغيرات
هامة من شأنها ن تؤ ر على دقة واكتمال املعلومات واملسد دات واإلجابات الواردة في طلب الترشيح
ة يام من حص ولي على تلك املعلومات و

و في ي نموذج متعلق اها ،وذلك خ ل مدة قص اها
ً
من حدو التغيير على ن تحمل ش خص يا مس ؤولية هذا األمر و رفع امل املس ؤولية عن الش ركة
بخصوص ذلك و تعهد بتعويضها عن ي ضرار مادية و مع وية قد تلحق اها نديجة لذلك.

االسم الث ثي................................. :
التوقيع................................... :
الوظيفة................................... :
التاري ................................... :
املوافق................................... :
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