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 طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة النايفات للتمويلنموذج 

Nomination Form for Board of Directors’ Membership of Nayifat Finance Co. 

أنا املوقع أدناه أتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة النايفات 

م وملدة ثالث 2022سبتمبر  25للتمويل للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 

 ما يلي:على م، كما أؤكد 2025سبتمبر  24سنوات تنتهي في 

 اللوائح في واملضمنة عنها املعلن الترشح شروطمعايير و  على أنني اطلعت -1

 .اإلشرافية الجهات عن الصادرة

إعالن  في إليها واملشار املطلوبة والنماذج الوثائق كافة أنني قمت بإرفاق -2

الطلب، باإلضافة إلى  هذا الشركة الخاص بالترشح على موقع تداول مع

 ة/هوية مقيم وسجلالوطني الهوية واضحة وسارية املفعول من صورة

 وجواز السفر أو صورة من السجل التجاري للشركات. األسرة

I, the undersigned, submit my intention to run for the membership in 

the Board of Directors of Nayifat Finance Co. for the new term, for 3 

years begins on September 25, 2022 and ends on September 24, 

2025, and confirm the following: 

1. I have read the nomination conditions announced and included 

in the regulations issued by the supervisory authorities. 

2. I have attached all required documents and forms referred to in 

the announcement with this form, and a copy of the ID, Passport 

and family card (or CR for companies). 

 الطلب هذا وثائق في الواردة والتواقيع والبيانات املعلومات كما أقر بأن جميع

وملحقاته صحيحة وكاملة وغير مضللة، وأتعهد بتحمل املسؤولية كاملة في حال 

للتمويل عن أي ضرر مادي أو ثبوت عكس ذلك وتعويض شركة النايفات 

معنوي لحق بها نتيجة لذلك. وفي سبيل استكمال اإلجراءات الالزمة للترشح، 

 
 
 من املعلومات أ

ً
خول بموجب هذا الطلب شركة النايفات للتمويل بمشاركة أيا

والوثائق الخاصة بي مع أي من الجهات التنظيمية واإلفصاح عن املعلومات 

 ل
ً
، كما أنني املتطلب إفصاحها نظاما

ً
لجمهور حيثما وأينما يكون ذلك مطلوبا

على إستعداد لتوفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها 

.
ً
 الشركة أو الجهات التنظيمية الحقا

I also acknowledged that all the information, data and signatures 

contained in the documents and annexes to this request are correct, 

complete and not misleading, and I pledge to take full responsibility 

if found otherwise and to compensate The Nayifat Finance Company 

for any material or moral damage caused as a result. and In order to 

complete the procedures for nomination, I authorize Nayifat Finance 

Co. to share any of my information and documents with any 

regulatory and disclosure of the information required to be disclosed 

to the public wherever required, and I am ready to provide any 

additional information or documents that may be requested by the 

company or regulators later. 

 .In light of this, I signed ،،، وهللا ولي التوفيق، وعلى هذا جرى التوقيع

 

 Name   سم الرباعياأل 

 Nationality   الجنسية

 Birth Date   تاريخ امليالد

 National ID / Residence ID   رقم الهوية الوطنية / هوية مقيم

 Address   العنوان

 Mobile Number   رقم الجوال

 E-mail   البريد اإللكتروني

 التوقيع

  

Signature 

 


