
                                  

 

 

 Form of Candidacy to the Membership of the Board of مصرف اإلنماء إدارةنموذج الترشح لعضوية مجلس 

Directors of Alinma Bank 

  Personal Information ح  البيانات الشخصية للمرش

 االسم الرباعي

Full Name 

 

 الجنسية

Nationality 

  تاريخ الميالد 

Date of Birth 
/            / 

جواز /رقم الهوية

 اإلقامةالسفر/

ID/Passport 

 Iqama No. 

 

 مكان العمل

Work Location 
 

 الوظيفة الحالية

Current Job 

 رقم الجوال 

Cell Phone No. 
 

 رقم الهاتف

Telephone No. 

 اإللكترونيالبريد  

E-mail Address 
 

 ح فيها بشكل مباشر أو غير مباشروالعقود القائمة مع المصرف أو أي مصالح للمرش الصفقات

Existing Contracts and Deals with the Bank or any Direct or Indirect Interests therein 

 الشركة

Company  

طبيعة 

 الصفقة/العقد

Nature of the 

Deal/Contract 

 العقدالصفقة/مبلغ 

Amount of  the 

Deal/Contract 

 صفة المصلحة

Interest Status 

    

    

    

    

 المساهمة السابقة في مجالس إدارات الشركات اتالعضوي

Previous Memberships in the Boards of Directors of Joint-Stock Companies  

 الشركة

Company  

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

عدد االجتماعات التي 

 حضرها أصالة

في المجلس عضويةالتاريخ   

Membership Date 



                                  

 

 

 تنفيذي، مستقل(

Membership Status 

(Executive, Non-

Executive, 

Independent) 

Number of 

Meetings attended 

in Person 

 

 

 To إلى Fromمن 

     

 
  

  

     

     

     

 كان شكلها القانوني أو المؤسسات )مدرجةالشركات المساهمة 
ً
 أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر  

Joint-Stock Companies (Listed or unlisted), any other Company of whatever legal form  

or Institutions in which the candidate participates directly or indirectly  in their management or 

ownership   

 الشركة/المؤسسة

Company/Institution 

شكلها 

 القانوني

Legal Form 

الصفة )رئيس تنفيذي، المدير العام، 

 كبار التنفيذيين، الخ(

Capacity (CEO, Managing Director, 

Senior Executive, etc.) 

 نسبة الملكية

Ownership Percentage 

    

    

    

    

    

    



                                  

 

 

 القة قرابة أو غيرها تربط المرشح بأحد كبار مالك أسهم المصرف، أو بأحد مراجعيه الخارجيينأي ع بيان

A statement of any Kinship or other Relation between the Candidate and any Major Shareholder or  

External Auditors of the Bank  

 االسم

Name  

 طبيعة العالقة

Relationship Type  

  

  

  

  

  

  

، آلخر دورة شغلها المرشحات مجلس اإلدارة واللجان التابعةاجتماع  

Meetings of the Board of Directors and related Committees during the Last Session held by the Candidate  

 البيان 

Statement  

تاريخ شغل 

 العضوية

Membership Date 

      إلى                  من  

To                  From                     

عدد االجتماعات 

 التي عقدت

Number of 

Meetings held 

عدد االجتماعات 

 التي حضرها أصالة

Number of 

Meetings 

attended by the 

Candidate in 

Person 

نسبة حضوره 

لمجموع 

 االجتماعات

Attendance 

Percentage  

 لس اإلدارةمج

Board of Directors  

     

 اللجنة التنفيذية

Executive Committee 

     

 لجنة المراجعة

Audit Committee 

     

 لجنة الترشيحات والمكافآت

Nomination and 

Compensation Committee 

     

 لجنة المخاطر

Risk Committee 

     

      اللجنة الشرعية



                                  

 

 

 إدارتها مجلس عضوية توليه أثناء الشركات/الشركة حققتها التي المالية النتائج عن ملخص

A summary of the Financial Results achieved by the Company/Companies during the Candidate’s Tenure as 

a Board’s Member 

  البند

Item 

  العام

Year 

  

  

  

  

  

Sharia’h Committee 

 لجان أخرى

Other Committees 

     

 لعضوية مجلس اإلدارة. على الشروط الواجب توفرها في المرشح باالطالعإقرار 

Acknowledgement of Reviewing  the Conditions that should be met by the Board’s Candidate  

م 21/05/2022للدورة الجديدة التي ستبدأ من  أنا الموقع أدناه أتقدم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس إدارة مصرف اإلنماء

المنشور وم، وأرفق لكم طيه كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والمشار إليها في إعالن مصرف اإلنماء 20/05/2025وحتى 

 كما أؤكد ما يلي:  االلكترونيموقع المصرف وعلى على موقع السوق المالية السعودية )تداول( 

ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه، وط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس اإلدارة على جميع الشر طلعت أ -

في المملكة العربية  الحوكمة الصادرة من الجهات االشرافية والرقابية على القطاع المصرفيوتعليمات  ومتطلبات

 .السعودية

ئق هذا الطلب وملحقاته والمقدمة للمصرف أن جميع المعلومات والبيانات والمستندات والتواقيع الواردة في وثا  -

 أو متطلبات أو نماذجوللمصرف الحق في طلب  صحيحة، وللمصرف الحق في التحقق من صحتها بأي الطرق النظامية،

 المصرف أو على القطاع المصرفي في المملكة والرقابية اإلشرافية الجهات تحددها أخرى إضافية وثائق

 باآلتي:إرفاق كافة الوثائق والنماذج المطلوبة والمشار إليها في اإلعالن مع هذا الخطاب  -
ً
 وأقر أيضا

 لم يسبق إدانتي بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. -1

 لم يصدر بحقي حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية. -2

 ، وليست لي مصلحة فيها.شركة منافسة لس إدارة أو أعمل فيال أشغل منصب عضو مج -3

 .في آن واحدخمس شركات مساهمة ال أشغل عضوية مجالس إدارات  -4

 ومسؤولياتي.عدم وجود مانع صحي او غيره يعيق ممارسة مهامي -5

لي االئتماني لدى الشركة السع
ّ

ي عن صحة المعلومات والمستندات المقدمة وعن حالة سج
ّ

ودية وأفوض مصرف اإلنماء بالتحر

للمعلومات االئتمانية "سمة" أو غيرها وارتباطاتي وارتباطات أقاربي وعن المعلومات المالية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بي 

االشرافية وبهم، كما أنني على علم بأنه سيتم إخضاع طلب الترشح لمجلس إدارة مصرف اإلنماء لضوابط وموافقات الجهات 

المعلومات والواردة فيها على ضوء  ةلتي تتطلب المراجعة والتدقيق والتحقق من كفاءوا والرقابية ذات االختصاص 



                                  

 

 

السياسات والشروط المنشورة في اإلعالن إلى جانب األنظمة ذات العالقة والتي سيتم على ضوئها قبول أو استبعاد طلب 

 الترشح وعلى هذا جرى التوقيع. 

I, the undersigned, would like to apply for the membership of the Board of Directors of Alinma Bank for the new 

session, which will start as of 21/5/2022 up to 20/5/2025. I enclose herewith all the required documents and data 

referred to in Alinma Bank’s announcement posted on the website of the Saudi Stock Exchange (TADAWUL) and 

Alinma Bank’s website. I do confirm the following:  

- I have reviewed all conditions that should be met by each candidate for membership of the Board of Directors 

related to the Companies Law and its regulations, and governance requirements and instructions issued by 

supervisory authorities of the banking sector in the Kingdom of Saudi Arabia. 

- All information, data, documents and signatures contained in the documents of this application and its annexes 

and submitted to the bank are valid and the bank shall have the right to verify the same by any legal means. 

Likewise, the bank may request any other additional forms, requirements or documents as determined by 

supervisory authorities of the banking sector in the Kingdom of Saudi Arabia. 

- I will attach with this letter all necessary documents and forms indicated in this Announcement, and acknowledge 

that:  

1.  I have never been convicted of a crime involving moral turpitude or dishonesty. 

2. No ban has been issued by the Capital Market Authority that prohibits me from working in joint stock companies. 

3. I do neither hold a position of a board member nor work in a competing company, and I have no interest therein. 

4. I am not a member of the boards of directors of five joint-stock companies at the same time. 

5. There is no medical or other impediment that affects my ability to perform my duties and responsibilities. 

I authorize Alinma Bank to investigate the accuracy of the information and documents submitted by me, my credit 

record with the Saudi Credit Bureau “SIMAH” or with any other similar entity. I do further authorize Alinma Bank to 

investigate my relationships and the relationships of my relatives as well as declared and undeclared financial 

information related to my relatives or me. I am also aware that the candidacy application will be subject to controls 

and approvals of competent supervisory authorities, which require review, audit and verification of the efficiency of 

the information contained therein based on the policies and conditions published in the announcement as well as 

other relevant regulations, pursuant to which the application will finally be accepted or excluded. Thereby, I put my 

signature to this document. 

 



                                  

 

 

 

 االسم

Name  

 

 

 عدد األسهم المملوكة )االنماء(

Number of Shares owned in Alinma 

Bank 

 

  التوقيع

Signature  

 

 

  التاريخ

Date 

 م2021/             /


