
 

   –  

 

 المحترمين                                    رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية                            /السادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 التي الشركة السعودية للكهرباء إدارة مجلس لعضوية بالترشيح أتقدم ننيفإ الجديدة، للدورة المجلس لعضوية الترشح باب بفتح الشركة دعوة على بناء  

 الجهات من الصادرة واإلجراءات والسياسيات والضوابط واللوائح األحكام وفق سنوات، ثالثة لمدةم، 31/12/2023 حتىم 01/01/2021 بتاريخ ستبدأ

 .المختصة

 الالزمة والنماذج المتطلبات كافة لكم وأرفق القادمة للدورة الشركة السعودية للكهرباء إدارة مجلس لعضوية بالترشيح برغبتي أدناه، الموقع أنا أتقدم بهذا

المعلومات الواردة فيه ، كما إنني على علم بأنه سيتم اخضاع طلب الترشيح للمراجعة والتدقيق من كافة بها الوارد المعلومات كافة بصحة قروأ للترشح

 في ضوء السياسات والشروط المعتمدة مع اإلعالن بجانب األنظمة ذات العالقة، وسيتم قبول أو استبعاد الطلبات في ضوء ذلك.

  االسم رباعي

 ممثل عن شخصية اعتبارية             صفة الشخصية                                                          طبيعة العضوية

  الشخصية االعتبارية التي يمثلها العضو اسم

  الجوال

  لكترونيالبريد اإل

 

 المرفقات ينطبق ال مرفق

 التجاري السجل / األسرة سجل / الوطنية الهوية صورة  

 العلمية الخبرات و التعليمية المؤهالت تشمل الذاتية السيرة  

 إعتبارية عن شخصية ممثل / المرشح العضو قبل من توقيعه و تعبئته المجلس لعضوية للترشح( 3نموذج رقم )  

 عضوا  فيها أو الزال عضويتها تولى التي المساهمة الشركات إدارات مجالس وتاريخ عدد يوضح بيان  

 إدارتها في المرشح يشترك التي المؤسسات أو بالشركات بيان  

  
 سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، يجب إرفاق ما يلي:في حال المرشح 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها  -1

 أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

تها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات اللجان الدائمة التي شارك فيها، وعدد االجتماعات التي عقد -2

 الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

 ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. -3

 .فيها ورد ما بصحة وأتعهد الترشيح لغرض المطلوبة المعلومات كافة وأفصحت عن المستندات كافة أرفقت بأنني أقر      

 اسم الشخصية االعتبارية التي يمثلها العضو:
 الختم 

 )في حال المرشح ممثل من جهة اعتبارية(

   اسم العضو المرشح:

  ـــخ:ــــــــــــالتاريــــ

  ــع:ــــــــــــالتوقيـــــ

 


