
  

  

بمجلس  العضوية المستحدثة لمقعد عن فتح باب الترشيح) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
   اإلدارة

دارة اإلمجلس ب لعدد مقعد واحد شاغر فتح باب الترشيح عن) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
أن تم زيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة أعضاء م وذلك بعد ٢٠/٦/٢٠١٥بدورته الثانية والتي ستنتھي في 

من النظام ) ١٨(م بتعديل نص المادة ١٨/٤/٢٠١٢بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية األولى بتاريخ 
والذين يملكون عدد من األسھم ال تقل عن تحدثة لھذه العضوية المسفعلى المساھمين الراغبين في الترشح .األساسي

م وحتى نھاية العمل في ٤/٢/٢٠١٣الموافق  ثنينسھم فأكثر التقدم بطلب الترشيح وذلك اعتباراً من يوم األ ألف )١،٠٠٠(
بط على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لضوا.م١٨/٢/٢٠١٣الموافق  ثنينتمام الساعة الخامسة والنصف مساًء من يوم األ

 ٢٢٢/٩٣٦٢/٣٢٤٥ترشيح أعضاء مجلس إدارات الشركات المساھمة الواردة بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 
ھـ والئحة ٢٦/١٢/١٤٢٠وتاريخ  ٢٢٢/٢٠٥/٣٨٠٠ھـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ١٨/٦/١٤١٢وتاريخ 

والمعتمدة  من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت بالشركةوالمعدة  مجلس اإلدارةحوكمة الشركات ومعايير الترشيح لعضوية 
  :على أن يتضمن إخطار الترشيح ما يلي م١٩/٤/٢٠١١بالجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 

 .تعريف بالمرشح وسيرته الذاتية ومؤھالته وخبراته في مجال أعمال الشركة -١
 .له تولي عضويتھا بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساھمة التي سبق -٢
 .بيان بعدد الشركات المساھمة التي الزال يتولى عضويتھا -٣
 .ؤسسات التي يشترك في إدارتھا أو ملكيتھا وتمارس أعمال شبيھه بأعمال الشركةمبيان بالشركات أو ال -٤
فيجب عليه ) السعوديةبدجت (إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  -٥

 :أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيھا عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرھا العضو أصالة   - أ

 .عاتونسبة حضوره لمجموع االجتما
أسماء اللجان الدائمة التي شارك فيھا العضو وعدد االجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من   -  ب

 .سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرھا ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات
 .ملخص النتائج المالية التي حققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة  -  ج
والذي يمكن الحصول عليه من موقع ھيئة السوق المالية ) ٣(تعبئة نموذج ھيئة السوق المالية رقم لى المرشح ع -٦

 .وارساله مع طلب الترشيح )www.cma.org.sa( .االلكتروني

سات وأرقام سري للشركات والمؤحوال لألفراد والسجل التجااأليرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة  -٧
 .االتصال الخاصة بالمرشح

وسيتم بمشيئة هللا دراسة الطلبات المقدمة من المرشحين لعضوية المجلس وإعداد تقرير عنھا للعرض في اجتماع الجمعية 
وسيقتصر التصويت في الجمعية على من رشحوا  الحقا بإذن هللا االعالن عن موعد انعقادھايتم سالعمومية القادم والتي 

  .ة أعالهنأنفسھم وفقاً للضوابط المبي
على العنوان :عناية أمين سر مجلس اإلدارة ) بدجت السعودية(ترسل كافة طلبات الترشيح إلى المكتب الرئيسي لشركة 

 ٠٢٦٩٢٧٠٧٠: ھاتف ٢١٤١٥ة جد ١٨١٠٦:ب.ص, جدة) بدجت السعودية(الشركة المتحدة الدولية للمواصالت : التالي
 waleed@budgetsaudi.com بريد الكتروني . ٠٢٦٩٢٧٢٧٢: أو فاكس ٢٠٥: تحويلة

  .وهللا ولي التوفيق
 


