ﺗﻌﻠﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﳌﺎﻧﻲ(

ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﱰﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

تعلن شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية )اﳌستشفى السعودي اﻷﳌاﱐ( عن فتح ب الﱰشح

لعﻀوية ﳎلﺲ اﻹدارة للﺪورة الﻘادﻣة والﱵ تﺒﺪأ اعتﺒاراً ﻣن ريخ  ٢٠٢٠/٠٩/١٧وﳌﺪة ﺛﻼﺛة

سﻨوات ﻣيﻼدية تﻨتﻬﻲ ﺑتاريخ  ٢٠٢٣/٠٩/١٦وفﻘاً للشروط والﻀواﺑط واﳌتﻄلﺒات الواردة ﰲ
ﻧﻈام الشركات الصادر ﻣن وزارة التﺠارة واﻻستﺜﻤار وﻻﺋحة ﺣوكﻤة الشركات الصادرة ﻣن ﻫيﺌة

السوق اﳌالية وسياسات وﻣعايﲑ وإﺟراءات العﻀوية ﰲ ﳎلﺲ إدارة الشركة اﳌعتﻤﺪة ﻣن اﳉﻤعية
العاﻣة ) ﻣرفق ( ،ووفﻘاً للشروط والﻀواﺑط واﻹﺟراءات الﻨﻈاﻣية اﳌعﻤول ا ﺑذات اﳋصوص،

علﻤاً ﻧه سيتم اﻧتخاب أعﻀاء ﳎلﺲ اﻹدارة لﺪورته اﳉﺪيﺪة خﻼل اﺟتﻤاع اﳉﻤعية العاﻣة الﻘادم
والﱵ سيعلن عن ﻣوعﺪﻫا ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣق ﺑعﺪ اﳊصول على اﳌوافﻘات الﻼزﻣة ﻣن اﳉﻬات اﳌختصة.
ﻧوع دورة ا لﺲ :دورة ﺟﺪيﺪة.
ريخ ﺑﺪاية الﺪورة٢٠٢٠/٠٩/١٧ :م.
ريخ اية الﺪورة٢٠٢٣/٠٩/١٦ :
عﺪد اﻷعﻀاء :ـ ٧
ريخ فتح ب الﱰشح٢٠٢٠/٠٤/٢٣ :
ريخ اﻧتﻬاء ب الﱰشح ٢٠٢٠/٠٥/٢٣
يرسﻞ ﻃلﺐ الﱰشح وﻣرفﻘاته لعﻨاية ﳉﻨة الﱰشيحات واﳌﻜافﺂت ﺣﺪى الﻄرق التالية
 (١الﱪيﺪ اﻹلﻜﱰوﱐ :ـ

President5@sghgroup.net

 (٢الﱪيﺪ اﳌسﺠﻞ :شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية )اﳌستشفى السعودي اﻷﳌاﱐ(
ﻣﺪيﻨة ﺟﺪة ـ ﺣﻲ الﺰﻫراء ـ شارع الﺒﱰﺟﻲ ـ الرﻣﺰ الﱪيﺪي  ٢٣٥٢١رﻗم اﳌﺒﲎ ٣٥٩٥
الرﻗم اﻹﺿاﰲ  ٦٧٦٨الوﺣﺪة رﻗم ) (١ـ اﳌﻨﻄﻘة :ﻣﻜة اﳌﻜرﻣة ـ اﳌﺪيﻨة :ﺟﺪة ،التسليم:
أﻣاﻧة ﳎلﺲ اﻹدارة ﰲ اﳌوﻗع اﳌوﺿح ذا الراﺑط :ـ

https://goo.gl/maps/cZ89Fg8n5hktdhiX7

ولﻼستفسار ﳝﻜن التواﺻﻞ ﻣع إدارة عﻼﻗات اﳌساﳘﲔ على اﻷرﻗام التالية :ـ
ﺟوال رﻗم ٠٥٠٠٤٦١٥٣٦
إﳝيﻞIRdirector.meahco@sghgroup.net :
ً
ﺃﻭﻻ :ـ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﱰﺷﺢ
 /١تﻘﺪﱘ ﻃلﺐ ﻣوﻗع ﻣن اﳌرشح يﺒﺪي فيه رﻏﺒته ﰲ الﱰشح لعﻀوية ﳎلﺲ اﻹدارة
ويتﻀﻤن ﻣا يلﻲ :ـ
 تعريف ﳌرشح ﻣن ﺣيث سﲑته الذاتية وﻣؤﻫﻼته وخﱪاته ﰲ ﳎال أعﻤال الشركة. توﺿيح ﻃﺒيعة العﻀوية )ﻣا إذا كان ﻣﱰشحاً ﺑصفته الشخصية أم ﳑﺜﻼً عن شخصيةاعتﺒارية(.

 توﺿيح ﺻفة العﻀوية )عﻀو تﻨفيذي ـ عﻀو ﻏﲑ تﻨفيذي ـ عﻀو ﻣستﻘﻞ(. اﻹفصاح عن أي ﻣن ﺣاﻻت تعارض اﳌصاﱀ الﱵ تشﻤﻞ وﺟود ﻣصلحة ﻣﺒاشرة أوﻏﲑ ﻣﺒاشرة ﰲ اﻷعﻤال والعﻘود الﱵ تتم ﳊساب شركة الشرق اﻷوسط للرعاية
الصحية واﻻشﱰاك ﰲ عﻤﻞ ﻣن شﺄﻧه ﻣﻨافستﻬا ﰲ أﺣﺪ فروع ﻧشاﻃﻬا.
 اﻹفصاح عن وﺟود أي ﺻلة ﻗراﺑة أو ﻏﲑﻫا ﻣع أي ﻣن كﺒار ﻣﻼك أسﻬم الشركة أوﻣن كﺒار التﻨفيذيﲔ أو ﻣن ﻣراﺟعﻲ ﺣسا ت الشركة.
 ﺑيان ﺑعﺪد وتواريخ ﳎالﺲ إدارات الشركات اﳌساﳘة واللﺠان الﺪاﺋﻤة الﱵ توﱃعﻀويتﻬا.
 ﺑيان لشركات اﳌساﳘة الﱵ ﻻيﺰال يتوﱃ عﻀويتﻬا. /٢إذا كان اﳌرشح ﻗﺪ سﺒق له شﻐﻞ عﻀوية ﳎلﺲ إدارة شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية
فيتوﺟﺐ أن يرفق ﺑﻄلﺐ الﱰشح ﺑيا ً ﻣن إدارة الشركة عن آخر دورة توﱃ فيﻬا عﻀوية ا لﺲ

ﻣشتﻤﻼً على اﻵﰐ :ـ

أـ عﺪد اﺟتﻤاعات ﳎلﺲ اﻹدارة الﱵ ﲤﺖ خﻼل كﻞ سﻨة ﻣن سﻨوات الﺪورة وعﺪد اﻻﺟتﻤاعات
الﱵ ﺣﻀرﻫا أﺻالة وﻧسﺒة ﺣﻀورﻩ إﱃ ﳎﻤوع اﻻﺟتﻤاعات.

ب ـ اللﺠان الﺪاﺋﻤة اﳌﻜوﻧة ﻣن ﳎلﺲ اﻹدارة الﱵ شارك فيﻬا ،وعﺪد اﻻﺟتﻤاعات الﱵ عﻘﺪ ا
كﻞ ﳉﻨة ﻣن تلﻚ اللﺠان خﻼل سﻨة ﻣن سﻨوات الﺪورة وعﺪد اﻻﺟتﻤاعات الﱵ ﺣﻀرﻫا وﻧسﺒة
ﺣﻀورﻩ إﱃ ﳎﻤوع اﻻﺟتﻤاعات.
 /٣تعﺒﺌة ﳕوذج ﻫيﺌة سوق اﳌال رﻗم ) ٣ﻣرفق ( والذي ﳝﻜن اﳊصول عليه أيﻀاً ﻣن ﻣوﻗع ﻫيﺌة
السوق اﳌالية على الراﺑط التاﱄ:ـ

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

 /٤إرفاق ﺻورة واﺿحة وسارية اﳌفعول ﻣن ﺑﻄاﻗة اﳍوية الوﻃﻨية لﻨسﺒة لﻺفراد أو السﺠﻞ
التﺠاري لﻨسﺒة للشركات واﳌؤسسات ﻹﺿافة إﱃ أرﻗام اﻻتصال اﳋاﺻة ﳌرشح.

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱰﺷﺢ :ـ

 /١ﳛق لﻜﻞ ﻣساﻫم ترشيح ﻧفسه أو شخﺺ آخر أو أكﺜر لعﻀوية ﳎلﺲ اﻹدارة.
 /٢أن يﻜون اﳌرشح ﻣن ذوي الﻜفاية اﳌﻬﻨية وتتوفر لﺪيه الﻘﺪرة على الﻘيادة والﻜفاءة والﻘﺪرة
على التوﺟيه واﳌعرفة اﳌالية فﻀﻼً عن اللياﻗة الصحية.
 /٣أﻻ يﻜون ﻗﺪ سﺒق إداﻧته ﲜرﳝه ﳐلة لشرف واﻷﻣاﻧة.
 /٤أﻻ يﻜون شاﻏﻼً لعﻀوية ﳎلﺲ إدارة أكﺜر ﻣن ﲬﺲ شركات ﻣساﳘة ﻣﺪرﺟة ﰲ السوق ﰲ

آن واﺣﺪ.

علﻤاً ن ﳉﻨة الﱰشيحات واﳌﻜافﺂت سﱰاعﻲ عﻨﺪ اﳌفاﺿلة تﻨوع اﳌؤﻫﻼت العلﻤية واﳋﱪات
العﻤلية للﻤرشح وستﻤﻨح اﻷولوية ﰲ الﱰشيح لﻸشخاص ذوي اﳌﻬارات اﳌﻼﺋﻤة الﱵ يﻨﺒﻐﻲ أن
تتوفر ﰲ عﻀو ﳎلﺲ اﻹدارة ،كﻤا سيﻘتصر التصويﺖ ﰲ اﳉﻤعية العاﻣة على ﻣن رشحوا
أﻧفسﻬم وفﻘاً للﻀواﺑط واﳌتﻄلﺒات اﳌذكورة أعﻼﻩ.

