شركة الوثبة الوطنية للتأمين
)(P.J.S.C

(ش.م.ع)

AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO.

اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضويية مجلوس إدارة
الشووركة ي لووا فووالم الوت ورة موون يوويم االثنووين المياف و  2018/04/09إلووو يوويم الفموويس المياف و
 ،2018/04/19يلكووم شووف

 /مس وواهم ت ويافري في و ش ووري الترشوويح لعضوويية مجل ووس ا دارة ن

يرشوح نوسو لعضويية المجلوس بميجوب لوب يت وودم بو إلوو إدارة الشوركة فول م رهوا الرنيسول الكووانن
فل شارع النجدة ،إمارة بيظبل – برج اليثبة

.ب  ، 45154يعلوو ن يرفو بال لوب الميجويد

علو الميقع االلكترينل للشركة ( (www.awnic.comنبو ة تعريويوة عون م دمو يصووة العضويية
الت وول يرف ووب ف وول ترش وويح نوسو و عل ووو ساسو و ا ( عض ووي تنويو و

– عض ووي في وور تنويو و

– عض ووي

مست م).
شروط عامة:

 .1عدد األعضاء الم ليب انتفاب م لعضيية مجلس ا دارة هم سبعة عضاء
مياف ة الجمعية العميمية علو تعديم المادة رقم ( 20البند
مجلس االدارة من تسعة شفا

الو سبعة شفا

(ي لا فل حام

) من النظام األساسل للشركة بفوض عدد عضاء

 ،ي فل حام الرفض ،سيتم انتفاب تسعة عضاء لعضيية

المجلس).
 .2سيظم باب الترشيح لعضيية مجلس ا دارة موتيحا لمدة ( )10ييما من تاريخ ا عالن ي لا
يف ا لمت لباي المادة ( )40من قرار مجلس إدارة ال ينة رقم (/7ر.م) لسنة  2016بشأن
معايير ا نضبا المؤسسل يحيكمة الشركاي المساهمة العامة.
 .3يشتر فيمن يرشح نوس لعضيية مجلس ا دارة ن تن ب علي الشري الياردة فل ال انين
ا تحاد

رقم ( )2لسنة  2015فل شأن الشركاي التجارية يقرار مجلس إدارة ال ينة رقم

(/7ر.م) لسنة  2016بشأن معايير ا نضبا المؤسسل يحيكمة الشركاي المساهمة العامة
يالنظام األساسل للشركة.
 .4ن يرف ب لب الترشح المستنداي المشار إلي ا فل المادة ( )41من قرار مجلس إدارة ال ينة
رقم (/7ر.م) لسنة .2016
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 .5ال يجيز للمرشح بعد فل باب الترشح التنازم عن ترشح لشف

آفر.

 .6ست يم الشركة بنشر سماء المرشحين يبيانات م الفاصة بالترشيح فل ليحة ا عالناي
الميجيدة بالم ر الرنيسل للشركة يعلو ميقع الشركة بشبكة المعليماي الديلية
( )www.awnic.comفل ييم األحوود .2018/04/22
 .7سيتم ميافاة هينة األي ار
الترشيح.
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المالية يالسلع يالسي

ب انمة سماء المرشحين بعد فل

باب

