معايير العضوية في مجلس إدارة
شركة اتحاد عذيب لالتصاالت (GOجو)
يشترط في عضو املجلس ما يلي:
ً
 oأن يكون حاصال على مستوى تعليم مالئم ويفضل من لدية شهادة جامعية.
 oأن ال يعمل لدى أي مراجع حسابات للشركة أو يكون لديه أي عالقة قرابة مع ذلك املراجع أو أي من الشركات الشقيقة التابعة.
 oأن يكون لديه خبرة ودراية بمجال أعمال وأنشطة وأغراض الشركة.
 oأن ال يكون قد عزل من عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى ألي سبب كان.
ً
ً
 oيفضل من يكون شغل أو اليزال يشغل منصبا قياديا في شركات أخرى ويتولى وضع السياسات واإلستراتيجيات وإتخاذ القرارات
في هذه الشركات.
 oأن يلتزم بقواعد السلوك املنهي التي تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية.
 oيفضل من تكون له خبرات في بعض أمور الشركة مثل األمور املالية ،املوارد البشرية ،التخطيط اإلستراتيجي وغير ذلك من
املوضوعات التي تهم الشركة وتحتاج إلى خبرات ،وأن يكون لديه الخبرة واملعرفة والنزاهة ألداء مهام املجلس على نحو فعال.
 oأن يكون على علم بالتطورات واألوضاع اإلقتصادية والسياسية األقليمية والدولية.
 oأن يكون العضو في حالة صحية جيدة تسمح له بتخصيص الوقت وبذل الجهد في دراسة املوضوعات املعروضة على املجلس
واملساهمة بفعالية في إجتماعاته.
 oأن يتمتع بالسمعة الطيبة وأال يكون قد أدين في قضايا تمس الشرف واألخالق ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
 oأن يكون لديه الرغبة في قبول العضوية وعلى إستعداد تام لإللتزام بواجباته كعضو في املجلس.
 oأن يفصح عن وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
o
o
o
o

أن يفصح عن اشتراكه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
ً
أال يكون عضوا في أكثر من خمس شركات مساهمة بما فيهم الشركة.
ً
أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا
ً
أن يمثل جميع املساهمين ويلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي يمثلها أو التي
صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.

