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 طلب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 

هـ1444التاريخ:      /          /  

م2022الموافق:      /          /  

الموقرينالسادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت                                                   

 الشركة السعودية لتمويل المساكن

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته، وبعد:

 

تاريخ  عالن الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته الجديدة لمدة ثالث سنوات الممتدة مناباإلشارة إلى 
لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن  م. أتقدم لسيادتكم برغبتي في الترشح27/11/2025م  وحتى 28/11/2022

 وفق األحكام واللوائح التي تحددها الجهات المختصة.
أنني قد أطلعت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وقواعد  كما أؤكد

وقواعد االدراج والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 

شركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة بلنظام الشركات الخاصة 

، والتعاميم الصادرة من الجهات  ارة الشركات المساهمة المدرجةواالستثمار ، والضوابط والتعاميم السارية بشأن عضويات مجالس إد

 .السوق المالية ، البنك المركزي السعودي(اإلشرافية ذات العالقة )هيئة 

معايير العضوية طبقاً لألحكام الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والضوابط كما أقر بأنني مستوفي لجميع 

بصحة باإلفصاح عن جميع العقود والمعامالت مع الشركة والتي يكون لي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذات العالقة،  كما أقر 

) السيرة الذاتية (  1بما في ذلك نموذج  كافة الوثائق والنماذج المرفقة والتي أفصحت عنهاودقة المعلومات والبيانات الواردة في 

) هيئة السوق المالية ( ونموذج المالءمة الخاص بالبنك المركزي السعودي وكذلك إطلعت على أنظمة التمويل ولوائحه  3ونموذج 

وعلى صحة التواقيع الصادرة مني، وبأنني أفصحت عن كافة  عنها التنفيذية ولم أغفل أي حقائق أو معلومات يتوجب علي اإلفصاح

 كافة النماذج والوثائق والبيانات المشار اليها في االعالن. المعلومات الالزمة بغرض الترشح وأتعهد بصحة ماورد فيها. وأرفق لكم

يل المساكن للدورة الحالية والتي تبدأ في تاريخ وبناًء عليه فإنني أبدي رغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لتمو

 م، ولمدة ثالث سنوات ميالدية.28/11/2022

 وأتعهد بتزويد الشركة أو الجهات التنظيمية بأي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد تطلبها الحقاً خالل فترة فتح باب الترشح.

 اسم المرشح 

إذا كان الترشيح من قبل جهة إعتبارية  
 الرجاء ذكر إسم الجهة ) إن وجدت (

 رقم الهوية الوطنية/اإلقامة/جواز السفر 
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