
  

والتي تبدأ في  تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة
 م20/6/2021م وتنتهي في 21/6/2018

إدارة الشركة  مجلس  لعضويةيسر الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح 
إذن هللا حيث إن الدورة الحالية ستنتهي في بم ولمدة ثالث سنوات ميالدية 21/6/2018للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 

نه الحقاً بعد أخذ اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم اإلعالن ع م وسوف يتم انتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة في20/6/2018
لس اإلدارة وذلك في حدود جالموافقات الالزمة من الجهات المختصة حيث يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية م

وعد م وحتى م25/2/2018الترشيح للجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من يوم األحد  يتم تقديم إخطارس المال على أن أنسبة ملكيته في ر

قدت معتمدة من الجمعية العامة التي انعإدارة الشركة والهم سياسات ومعايير العضوية في مجلس م وممن تتوافر في25/3/2018أقصاه 

  ويمكن اإلطالع عليها بالمرفق.م 11/12/2017بتاريخ 

ت على أن يتضمن طلب الترشيح ما كما يجب على المرشح استيفاء الشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركا
  يلي:

وخبرته في  للمرشح موضح بها مؤهالته وخبراته (باللغة العربية) السيرة الذاتية الموقع من المرشح مرفق بهإخطار الترشيح 
بريد مجال عمل الشركة والعمل الحالي وكذلك وسائل االتصال الخاصة بالمرشح وتشمل رقم الجوال والهاتف الثابت والفاكس وال

  .اإللكتروني
أو  البطاقة العائلية) للسعوديين (اإلقامة) للمقيمين (جواز السفر) لألجانب غير المقيمين و صورة ضوئية من (الهوية الوطنية

 .صورة من السجل التجاري بالنسبة للشخصيات االعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها
والذي  / تداول للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية) نموذج السيرة الذاتية 3تعبئة نموذج (

   يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:
rmsSite/Pages/default.aspxhttps://cma.org.sa/RulesRegulations/Fo 

 بيان بالشركات والمؤسسات التي يساهم فيها أو يشارك في إدارتها أو يمثلها.
بيان بحاالت تعارض المصالح وذلك بوجود مصلحة مباشرة أوغير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو 

 ىع نشاطها الذي تزاوله مع إقراراه والتزامه بعرض هذه األعمال علاشتراكه بأعمال منافسه للشركة أو منافستها في أحد فرو
 ة العامة.عيالجم

ها انيجب على المرشح الذي يشغل أو سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو عضوية اي من لج
 وكذلك اجتماعات اللجان. أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها

أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة  (بدجت السعودية) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة
  الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

 عدد اجتماعات المجلس التي تمت خالل هذه الدورة.
 االجتماعات التي حضرها العضو باألصالة ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات.عدد 

اللجان الدائمة لمجلس اإلدارة التي شارك في عضويتها وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة وعدد االجتماعات التي حضرها 
 .ونسبة حضوره لمجموع اجتماعات هذه اللجان

  ات الدورة.ملخص للنتائج المالية لكل سنة من سنو
  

 إضافة إلى ما ذكر أعاله فإنه يراعي في المرشحين ما يلي:
 أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية واألمانة والمواهب التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على اآلداء األمثل.

 أن ال يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها.
  مدرجة  في ذات التوقيت. رة في أكثر من خمس شركات مساهمة المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إداأن ال يكون الشخص 

  



وطبقاً لسياسات ومعايير علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة ستراعي عملية استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية أعاله 
تطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس اإلدارة بحيث يكون ثلث األعضاء بجانب استيفاء مالعضوية بمجلس إدارة الشركة 

ة على من رشحوا دلين (ثالثة اعضاء) وأغلبهم غير تنفيذيين.كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديعلى األقل من المستق
  أنفسهم وفقاً للمعايير المشار إليها. 

على عنوان الشركة :  بالبريد السريعرشيح والمستندات المطلوبة المبينة أعاله لعناية لجنة المكافآت والترشيحات صول طلبات التأترسل 
المملكة العربية السعودية على أن يدون  8115/  23437جدة  12قريش السالمه وحدة رقم  2421الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 

  سكرتير مجلس اإلدارة. يسلم الظرف مغلق ليد أ/ وليد رأفت  بالمظروف الخارجي للمستندات عبارة /
أو تسلم مناولة باليد لسكرتير مجلس اإلدارة بمقر الشركة الرئيسي بجدة شارع قريش حي السالمة مركز بن التجاري الدور الثاني أو  

   :ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بإدارة الشركة على الهاتف waleed@budgetsaudi.com بالبريد اإللكتروني 

  205/ داخلي:  012 /6927070 

الثالثة والثالثون من النظام األساسي ك طبقاً لنص المادة لعلماً بانه سيتم انتخاب المرشحين بالجمعية العامة بطريقة التصويت التراكمي وذ
  للشركة.

  

  


