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للدورة القادمة والتي �ستبد�أ اعتبار ًا من تاريخ 2018/01/29م
جمل�س ال
سمنتاملنطقة
شركة� أأ�سمنت
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9190ماملجل�س التقدم بطلب الرت�شيح لع�ضوية املجل�س �إىل �إدارة
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ميالدية
�سنوات
ثالث
وملدة
القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من تاريخ 9108/10/92م وملدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في /10/98
الشركةهـولعناية
املجلس إلى إدارة
لعضوية
الترشيح
التقدمآتبطلب
جلنة لعضوية
ولعنايةبالترشح
ال�شركةالراغبين
فعلى
املوافق 2017/08/01م وحتى موعد �أق�صاه نهاية يوم الأربعاء
1438/11/09
الثالثاء
من يوم
اعتبار ًا
املجلسواملكاف�
الرت�شيحات
ً
الثالثاء 0348/00/12هـ املوافق 9102/18/10م وحتى موعد
واملكافآت إعتبارا من يوم
لجنة الترشيح
2017/08/30م.
1438/12/08اتهـ املوافق
0348هـ املوافق /41
أقصاه نهاية يوم ألاربعاء 09/18
حوكمةوالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية
الئحةلإدراج
الت�سجيل وا
9102م.ال�شركات وقواعد
عليه/18نظام
الرت�شيحً /وفق ًا ملا ن�ص
على �أن يكون طلب
على أن يكون طلب الترشيح وفقا ملا نص عليه نظام الشركات وقواعد التسجيل وإلادراج و
التالية:
ال�شروط
ا�ستيفاء
بعد
لل�شركة
العامة
اجلمعية
قبل
من
املعتمدة
ومعايري
الرت�شيح من هيئة السوق املالية ومعايير الترشيح املعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة بعد
الشركات الصادرة

سمنت املنطقة الشرقية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس
إلادارة للدورة القادمة
جمل�س الإدارة مراعاة ال�شروط التالية:
1 .1على املر�شح لع�ضوية

إستيفاء الشروط التالية:
 - 1على املرشح لعضوية مجلس ًإلادارة مراعاة الشروط التاليه:
�أ  -تقدمي ال�سرية الذاتية مو�ضحا ًبها البيانات ال�شخ�صية وامل�ؤهالت واخلربة يف جمال �أعمال ال�شركة.
أ -تقديم السيرة الذاتية موضحا بها البيانات الشخصية واملؤهالت والخبرة في مجال أعمال الشركة.
عضويتها.ع�ضويتها.
التي توىل
ال�شركاتأو �أو امل�
مجالسإدارة
جمال�س �
وتواريخ
بيان -عدد
ؤ�س�سات تولى
املؤسسات التي
إدارة الشركات
وتواريخ
بيان عدد
ب -ب
ع�ضويتها.
يتوىل
املساهمةالتي
امل�ساهمة
بال�شركات
عضويتها.
اليزاليتولى
التي اليزال
بالشركات
بيان -بيان
ج -ج
ً
ملكيتهاوتمارس
إدارتها �أوأو ملكيتها
يشتركيففي� إدارتها
التيالتي
املؤسسات
بيان -بيان
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بأعمالب�أعمال ال�شركة.
شبيهه�شبيهة
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ومتار�س �
ي�شرتك
بالشركاتامل�أوؤ�س�سات
بال�شركات �أو
هـ � -إذا كانالشركة.
املر�شح قد �سبق له ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شرقية فيجب عليه �أن يرفق ب�إخطار الرت�شيح بيان ًا من �إدارة ال�شركة عن
إدارة شركة أسمنت املنطقة الشرقية فيجب عليه أن
هـ -إذا كان املرشح قد سبق له عضوية مجلس
مت�ضمن ًا املعلومات التالية:
ع�ضوية املجل�س
�آخر دورة توىل فيها
ً
ً
يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية املجلس متضمنا
جمل�س الإدارة التي متت خالل كل �سنة من �سنوات ال��دورة وع��دد االجتماعات التي ح�ضرها الع�ضو ون�سبة ح�ضوره ملجموع
 عدد اجتماعاتاملعلومات التالية:
االجتماعات.
اجتماعات مجلس إلادارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد إلاجتماعات
 عددملجموع إلاجتماعات.
حضرها العضو
 اللجان التياالجتماعات التي عقدتها كل جلنة من تلك اللجان خالل كل �سنة من �سنوات الدورة وعدد االجتماعات
حضورهوعدد
ونسبةالع�ضو
�شارك فيها
الدائمة التي
جتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك
إلا
وعدد
العضو
فيها
شارك
التي
الدائمة
اللجان
التي ح�ضرها ون�سبة ح�ضوره �إىل جمموع االجتماعات.
اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد إلاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى
التي حققتها ال�شركة خالل كل �سنة من �سنوات الدورة.
مجموع إلااملالية
 ملخ�ص النتائججتماعات.
خاللوال
بال�شرف
بجرمية
النتائجإدانته
قد مت �
�2 .2أال -يكون
كل سنة
خملةالشركة
حققتها
املالية التي
ملخص
أمانة.من سنوات الدورة.

املنطقة الشرقية أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إلادارة للدورة
ً
اعتبارا من تاريخ 9108/10/92م وملدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في 9190/10/98م
ح لعضوية املجلس التقدم بطلب الترشيح لعضوية املجلس إلى إدارة الشركة ولعناية
ً
كافآت إعتبارا من يوم الثالثاء 0348/00/12هـ املوافق 9102/18/10م وحتى موعد
عاء 0348/09/18هـ املوافق 9102/18/41م.
ً
لترشيح وفقا ملا نص عليه نظام الشركات وقواعد التسجيل وإلادراج والئحة حوكمة
املعتمدةال�سوقمناملالية.قبل الجمعية العامة للشركة بعد
القراراتالترشي
ومعايير
السوقاملر�شحاملالية
ال�صادرةحبحقه من هيئة
م�ستوفي ًا لكافة
هيئة �3أن يكون
ن .3
�4 .4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك وممن يتمتع ب�سمعة ح�سنة على ال�صعيد ال�شخ�صي واملهني.
لية�5 .5 :أن يكون لديه اخلربة يف جمال �أعمال ال�شركة �أو �أعمال م�شابهة.
أعمال و�سيا�سات ال�شركة.
للم�ساهمة يف توجيه �
الوقت الكايف
إلاداعلىة تخ�صي�ص
لديه
ضوية �6أن يكون
.6
التاليه:
الشروط
مراعاة
مجلس
لديه القدرة ر
القدرة على قراءة وحتليل امليزانيات العمومية.
يكون
أن
�
7
�8 ..78أن يكون لديه ً
التخطيط والإدارة.
جيدة يف جمال
الشخصية واملؤهالت والخبرة في مجال أعمال الشركة.
البيانات
معرفة بها
موضحا
سيرة الذاتية
�9 .9أن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وحتليل امل�شاكل وتقييمها و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
منا�سب.أو املؤسسات التي تولى عضويتها.
الشركات
حا�ص ًالإدا
مجالس
وتوار10يخ
علىرمة�ؤهل علمي
�10أن يكون
�1111أال يقل عمره عن � 25سنة.
عضويتها.
وعدمالوجوديتولى
باال�ستقالليةاليز
املساهمة التي
ت�ضارب يف امل�صالح.
ركات�1212أن يتمتع
ً
على �أن يت�ضمن طلب الرت�شيح ما يلي:
يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعماال شبيهه بأعمال
شركات أو املؤسسات التي
1 .1تعبئة وتوقيع منوذج رقم ( )3من هيئة ال�سوق املالية (منوذج ال�سرية الذاتية للمر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة) و�إرفاقه مع طلب الرت�شيح ،والذي

ميكن احل�صول عليه من خالل موقع هيئة ال�سوق املالية الإلكرتوين:
https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspxعليه
فيجب
الشرقية
املنطقة
شركة أ
مجلسالهويةإدارة
�صورةله
سبق
أنفيها
باملر�شح مبا
اخلا�صة
االت�صال
(للمتزوج) و�أرقام
سمنتالأ�سرة
وكذلك �سجل
الوطنية للأفراد
عضويةاملفعول من
وا�ضحة �سارية
د�إرفاق
رشح.2ق 2
ً
ً
والربيد الإلكرتوين.
أجنبية .دورة تولى فيها عضوية املجلس متضمنا
الشركةمكتوبةعنبلغة �آخر
والفاك�سإدارة
واجلوال من
الهاتف بيانا
طار الترشيح
 3 .3ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق �أو م�ستندات
التالية4 :التزام املر�شح يف حال انتخابه لع�ضوية جمل�س الإدارة تقدمي الإف�صاحات املطلوبة وفق ًا ل�سيا�سة الئحة تنظيم تعار�ض امل�صالح لأع�ضاء جمل�س
.4
الإدارة وكبار التنفيذيني.
ماعات مجلس إلادا ة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد إلاجتماعات
و�سوف يقت�صر الت�صويت يفر اجلمعية العامة والتي �سوف يتم الإعالن عن موعد انعقادها الحق ًا على من ر�شحوا �أنف�سهم لع�ضوية املجل�س وفق ًا لتلك
جتماعاتب�.أنه لن ينظر يف �أي طلب مل تتوفر فيه ال�شروط �أعاله.
اجلهات املخت�صة،علم ًا
املوافقة عليه من
وعلى من متت
العضووال�شروط
رها ال�ضوابط
ملجموع إلا
حضوره
ونسبة

لعناية
مناولة باليد
كلأدناه �أو
عقدتهااملو�ضح �
بالربيد الإلكرتوين
( )3بالربيد املمتاز
وعددرقم
ال�سوق املالية
ومنوذج هيئة
ير�سل طلب
تلك
ت�سلم من
لجنة
جتماعات �أوالتي
إلا
العضو
ومرفقاتهفيها
الرت�شيحرك
التي شا
دائمة
�إدارة العالقات العامة يف املقر الرئي�س لل�شركة على العنوان التايل:

الل كل سنة من سنوات الدورة وعدد إلاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شرقية  -جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
إلاجتماعات
�ص .ب  4536الدمام رمز بريدي  31412بريد �إلكرتوين saad@epcco.com
الرقم من سنوات
كل سنة
الشركة
0138812222الدورة.
حتويلة 4444/4402
خاللعلى
االت�صال
حققتهايرجى
التياملعلومات
املالية من
لنتائج و ملزيد

