
  

  

تعلن الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس إدارة الشركة لدورتھ 
  لثالثةا

ة یسر الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) أن تعلن لمساھمیھا الكرام عن فتح باب الترشیح لعضوی
م فعلى المساھمین الراغبین في 20/6/2018م وتنتھي في 21/6/2015والتي تبدأ من  مجلس إدارة الشركة لدورتھ الثالثة

سھم فأكثر التقدم بطلب الترشیح  ألف )1,000الترشح لعضویة المجلس والذین یملكون عدد من األسھم ال تقل عن (

م وحتى نھایة العمل 15/2/2015الموافق  حدعنایة لجنة الترشیحات والمكافأت وذلك اعتباراً من یوم األإلدارة الشركة 

م على العنوان التالي: لجنة الترشیحات 03/2015/ 01الموافق حدفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساًء من یوم األ

ھاتف:  21415جدة  18106والمكافأت الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) جدة, ص.ب:

على أن  waleed@budgetsaudi.comبرید إلكتروني: . 272270269أو فاكس:  205تحویلة:  026927070
ً لضوابط ترشیح أعضاء مجلس إدارات الشركات المساھمة الواردة بتعمیم وزارة التجارة  یكون إخطار الترشیح وفقا

م وزارة التجارة والصناعة رقم ھـ وكذلك تعمی18/6/1412وتاریخ  222/9362/3245والصناعة رقم 

والمعدة من قبل لجنة الترشیحات  مجلس اإلدارةھـ ومعاییر الترشیح لعضویة 26/12/1420وتاریخ  222/205/3800

على أن یتضمن إخطار الترشیح ما  م17/4/2013والمعتمدة بالجمعیة العمومیة التي انعقدت بتاریخ  والمكافأت بالشركة

  یلي:

 وسیرتھ الذاتیة ومؤھالتھ وخبراتھ في مجال أعمال الشركة.تعریف بالمرشح  -1

 بیان بعدد وتاریخ مجالس إدارات الشركات المساھمة التي سبق لھ تولي عضویتھا. -2

 بیان بعدد الشركات المساھمة التي الزال یتولى عضویتھا. -3

 ھ بأعمال الشركة.ؤسسات التي یشترك في إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعمال شبیھمبیان بالشركات أو ال -4

إذا كان المرشح قد سبق لھ شغل عضویة مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) فیجب علیھ  -5
 مناً المعلومات التالیة:ضأن یرفق بإخطار الترشیح بیاناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیھا عضویة المجلس مت

التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرھا العضو أصالة عدد اجتماعات مجلس اإلدارة   - أ
 ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات.

اللجان الدائمة التي شارك فیھا العضو وعدد االجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من أسماء   -  ب
 سبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.وعدد االجتماعات التي حضرھا ون سنوات الدورة

  ملخص النتائج المالیة التي حققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.      -ج       
 یجب أال یشغل المرشح عضویة مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في وقت واحد. -6

 حسب الرئیسي نشاطھا في الشركة منافسة شأنھ من عمل أي في یشترك أن أو مصلحة أي للمرشح یكون ال أن یجب -7
  .الشركة لنشاط منافسة شركة في تنفیذي عمل بأي یقوم ال وأن الشركات نظام من) 70( المادة نص

ھـ الموافق 12/4/1431بتاریخ  4/2359) الصادر من ھیئة السوق المالیة بناًء على التعمیم رقم 3تعبئة نموذج رقم ( -8

 ).www.cma.org.saعلیھ من موقع ھیئة السوق المالیة االلكتروني: ( م والذي یمكن الحصول28/3/2010

سات وأرقام سحوال لألفراد والسجل التجاري للشركات والمؤاألیرفق مع طلب الترشیح صورة واضحة من بطاقة  -9
 االتصال الخاصة بالمرشح.

من قبل لجنة الترشیحات والمكافآت المنبثقة  الطلبات المقدمة من المرشحین لعضویة المجلسوسیتم بمشیئة هللا دراسة          
 االعالن عن موعد انعقادھایتم سوإعداد تقریر عنھا للعرض في اجتماع الجمعیة العمومیة القادم والتي  من مجلس اإلدارة

  ة أعاله.نوفقاً للضوابط المبیوسیقتصر التصویت في الجمعیة على من رشحوا أنفسھم  الحقا بإذن هللا
  .وهللا ولي التوفیق        

 


