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مالءمة النموذج   
 

Fit and Proper Form 
 

V1.1 
 

 
 المرشح اسم الشخص

Name of Nominated Person  

      

الخيار بوضع  ددح) المنصب المقترح

 (بجانبه عالمة 

Proposed Position  

(select by entering the mark  

next to selected option) 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة   

Board Member        

 

       اذكر اسم اللجنة:  ،مجلس اإلدارةالمنبثقة من لجان ال في إحدىعضو   

Member of Board Committee (specify name of committee)          

 

      ، اذكر اسم المنصب: في اإلدارة العليا عضو  

Member of Senior Management (specify title of position)             

        

  المؤسسة الماليةاسم 

Name of Financial Institution 

 مصرف اإلنماء

 بوضع الخيار ددح) المؤسسة المالية  نوع

 (بجانبه  عالمة

Type of Financial Institution   

(select by entering the mark  

next to selected option) 

 

  بنك   

Bank 

        

 ، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمينشركة تأمين و/أو إعادة تأمين   

Insurance and/or Reinsurance Company or Insurance-related Service 

Provider 

        

  شركة تمويل  

Finance Company 

        

  صراف  

Money Exchanger 

        

      اذكر:  غير ذلك،    

Other (specify) 
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Instructions  تعليمات 

 
1. The following words and phrases, wherever they 

appear in this Form, shall have the corresponding 

meanings, unless the context requires otherwise: 

 هذا النموذج،أينما وردت في  ،يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية (1

 المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 

Kingdom: the Kingdom of Saudi Arabia.   :المملكة العربية السعودية.المملكة 

SAMA: the Saudi Arabian Monetary Agency  مؤسسة النقد العربي السعودي. :المؤسسة 

Applicable Laws, Regulations, and 

Instructions: the laws, regulations, rules, and 

instructions to which the Financial Institution 

and/or the Proposed Position is subject, including 

without limitation the following: 

األنظمة واللوائح  :ذات العالقةوالتعليمات األنظمة واللوائح 

و/أو  والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة الماليةوالقواعد 

وتشمل على وجه الخصوص ، بحسب الحال، المنصب المقترح

  دون حصر اآلتي:

 

 “Banking Control Law, and related rules and 

instructions,” if the Financial Institution is a 

bank or a branch of a foreign bank. 

  نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العالقة، إذا

 كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي.

 “Law on Supervision of Cooperative Insurance 

Companies, its Implementing Regulations, 

other related regulations,  rules, and 

instructions,” if the Financial Institution is an 

insurance and/or reinsurance company or an 

insurance-related service provider. 

  ،نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والئحته التنفيذية

ة، إذا كانت المؤسسة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العالق

 شركات من شركة أو المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين

 .بالتأمين المتعلقة الحرة المهن

 “Law on Supervision of Finance Companies, 

its Implementing Regulations, and other 

related rules and instructions,” if the Financial 

Institution is a finance company. 

  نظام مراقبة شركات التمويل، والئحته التنفيذية، والقواعد

والتعليمات ذات العالقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة 

 تمويل.

 “Rules Governing of Money Exchange 

Activities, and other related rules and 

instructions,” if the Financial Institution is a 

money exchanger. 

 والقواعد الصرافة، أعمال لمزاولة المنظمة القواعد 

 .صرافاً  المالية المؤسسة كانت إذا العالقة، ذات والتعليمات

Form: the Fit and Proper Form. المالءمة. نموذج :النموذج 

Nominated Person:   the person whose name is 

indicated on the first page of this Form and who is 

a candidate for the Proposed Position in the 

Financial Institution. 

الموضح اسمه في الصفحة األولى من  الشخص :المرشح الشخص

 .لمؤسسة الماليةا في المقترح لمنصبل المرشح هذا النموذج

 

Financial Institution: the institution whose name 

is indicated on the first page of this Form, and in 

which the Nominated Person will have the 

Proposed Position.    

الموضح اسمها في الصفحة المؤسسة المالية  :المؤسسة المالية

 المرشح الشخصالتي سوف يرتبط بها األولى من هذا النموذج و

 . لمنصب المقترحل
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Proposed Position: membership of board, or one 

of its committees, holding a senior management 

position. 

اللجان المنبثقة اإلدارة أو إحدى عضوية مجلس  :المقترح المنصب

في المؤسسة  العلياأو تولي منصب في اإلدارة  من مجلس اإلدارة

  .المالية

Related Party: husband, wife, father, mother, 

grandfathers and grandmothers, and their 

ancestors upward; sons and daughters, grandsons 

and granddaughters, and their descendants 

downward;  and brothers and sisters, or those with 

whom the Nominated Person shares a business 

relationship that could impact his/her 

independence.  

واألب واألم والجد والجدة وإن  زوجةال و زوجال : صلة ذو طرف

ن نزلوا، واإلخوان إعلو، واألبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم و

واألخوات، أو من تربطه عالقة تجارية من شأنها التأثير على 

 استقاللية المرشح. 

 

2. The information provided by the Nominated 

Person in this Form must be correct, accurate, 

precise, and complete and does not contain any 

false, incorrect or misleading information, nor 

conceal any material information that should be 

disclosed and singed by the Nominated Person. 

SAMA may exclude any violated nomination 

without any responsibility.  

 

يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في هذا   (2

النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو 

خاطئة أو مظللة وأن ال تُخفى معلومات جوهرية كان يجب 

اإلفصاح عنها وأن يُوقع عليها وللمؤسسة استبعاد أي ترشيح 

    .ةيخالف ذلك دون أدنى مسؤولي

     

 

 

3. A copy of the Nominated Person’s Saudi national 

ID (For non-Saudi: passport, visa, and Iqama, 

where applicable) shall be attached with this 

Form. 

 

، (للسعوديين) الوطنية الهوية لبطاقة صورة مع النموذج يرفق (3

 لغير) بحسب توافرها إلقامةوا التأشيرةو السفر جواز من صورو

 .(السعوديين

4. The Financial Institution shall attest this Form in 

the designated space.  

 

 المكان في النموذج هذا على المالية المؤسسة تصادق أن يجب (4

       .المخصص

5. This Form shall be read in conjunction with the 

Requirements for Appointments to Senior 

Positions in Financial Institutions Supervised by 

SAMA. 

 

 في التعيين متطلباتأن تقترن قراءة هذا النموذج مع  يجب (5

 إلشراف الخاضعة المالية المؤسسات في القيادية المناصب

 .المؤسسة

6. If extra space is required to answer any question, 

then attach the answers to this Form, making a 

reference to question(s) number and its text; Each 

attachment must be signed by the Nominated 

Person. 

 

 األسئلة، أحد على لإلجابة المخصصة المساحة كفاية عدم حال في (6

 السؤال رقم تحديد مع خارجية ورقة في اإلجابة إرفاق فينبغي

 .المرشح الشخص من المرفقة الورقة وتوقيع ونصه

 

7. This Form shall not be modified in any way. 7) األشكال من شكل بأي النموذج هذا تعديل يجوز ال. 
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 المعلومات الشخصية .1
 

1. Personal Information 

 االسم الكامل 

Full Name 

      

 أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها الشخص

  المرشح

Any other different or previous name(s) 

of the Nominated Person 

      

 الجنسية أو الجنسيات 

Nationality(ies)  

      

رقم الجواز ودولة )رقم الهوية الوطنية للسعوديين 

 (اإلصدار لغير السعوديين
National ID number for Saudis (Passport 

number and issuing country for non-

Saudis)  

      

  السعوديين لغير ومصدرها وتاريخها التأشيرة رقم

Visa number, date and place of 

issuance (for non-Saudis)  

      

  تاريخ الميالد

Date of birth  

      

  مدينة ودولة الميالد

City and country of birth 

      

  عنوان اإلقامة الحالية

Present Residential Address 

      

عنوان اإلقامة الدائمة )إذا اختلف عن عنوان اإلقامة 

  الحالي(

Permanent Residential Address 

(if different from Present Address) 

      

  رقم الهاتف الجوال

Mobile phone number 

      

 رقم هاتف بديل

Alternative phone number 

      

 البريد اإللكتروني

Email address 

      

 العنوان البريدي

Mailing Address 

      

  هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟

Are you a permanent resident in the 

Kingdom? 

 Yes  نعم   

 

 No  ال   
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2. Provide details of all academic degrees you 

have completed. 

 اذكر تفاصيل جميع المؤهالت العلمية التي حصلت عليها.  .2

 

 
والدولةالجهة  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمية التخصص 

Year of Completion Institution and Country Major Degree  

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

3. Provide details of all professional qualifications 

you have completed. 

 . اذكر تفاصيل جميع المؤهالت المهنية التي حصلت عليها .3

 

 

 المؤهل المهني التخصص الجهة والدولة سنة الحصول على المؤهل

Year of Completion Institution and Country Major Qualification 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

4. List all the companies in which you are 

currently, or have been in the past ten years, a 

board member or manager. 

 ةاذكر جميع الشركات التي تشغلل ييهغا منصغب عمغو مإلغر   ا  .4

يراً خغال  أو مديراً أو شللت ييها منصب عمو مإلر   ا ة أو مد

 السنوات العشر الماضية.

 

المنصبأسباب ترك  الشركة اسم المنصب تاريخ البداية تاريخ النهاية   

Reason(s) for 

Leaving Position 

End Date Start Date Position Name of Company  
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المنصبأسباب ترك  الشركة اسم المنصب تاريخ البداية تاريخ النهاية   

Reason(s) for 

Leaving Position 

End Date Start Date Position Name of Company  

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

5. List all the companies in which you currently 

own shares. 

 اذكر جميع الشركات التي تملك ييها أسهماً. .5

 

 اسم الشركة عنوان الشركة طبيعة نشاط الشركة  نسبة الملكية

Ownership 

Percentage 

Nature of Business  Company’s Address Name of Company 
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6. Provide details of all shares you are holding in 

this Financial Institution that are registered in 

your name or in the name of a Related Party. 

اذكر تفاصيل األسهم التي تملكها يغي المؤسسغة الماليغة ماسغمك أو  .6

 .صلة مكماسم طرف ذو 

 

األسهم به المسجلة االسم عدد األسهم نسبة الملكية  

Ownership 

Percentage 

Number of Shares Name under which Shares are Registered  

                  

                  

                  

                  

 

 

7. Provide details of all shares in this Financial 

Institution that concern you or concern a 

Related Party from a beneficial point of view 

but are NOT registered in your name or in the 

name of Related Party? 

( صغلة مغكاذكر تفاصغيل األسغهم يريغر المملوكغة لغك أو لوغرف ذو  .7

صغلة مغك مغ  يي المؤسسة المالية والتغي تهمغك أو تهغم طغرف لغ  

 حيث االنتفاع.

 

األسهم به المسجلة االسم عدد األسهم نسبة الملكية  

Ownership 

Percentage 

Number of Shares Name under which Shares are Registered  

                  

                  

                  

                  

 
 

8. Do you or any Related Party hold any shares in 

this Financial Institution as a trustee or 

attorney in fact? 

المؤسسغة هل تملك أو يملغك أ  طغرف ذو صغلة مغك أ  أسغهم يغي  .8

 كوصي أو وكيل؟المالية 

 No  ال   

 

  Yes  نعم   

If the answer is “Yes”, provide details:   :إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر التفاصيل 
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9. Are any of the shares mentioned in answers to 

questions (6), (7), and (8) related to the account 

of another party or legally pledged? 

( 8( وي7( وي6هغغل أ  مغغ  األسغغهم المغغ كو ة يغغي  جامغغة األسغغ لة ي .9

 لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟تعو  

 No  ال   

 

  Yes  نعم   

If the answer is “Yes”, provide details:   :إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر التفاصيل 

      

 

 

 

10. Are you a shareholder, board member, or 

manager in any other company that is licensed 

or has applied for a license to engage in an 

activity that is governed by Banking Control 

Law, Law on Supervision of Cooperative 

Insurance Companies, Law on Supervision of 

Financing Companies, Capital Market law, or 

Rules Governing of Money Exchange 

Activities? 

 

 مغرخص شركة يي مدير أو   ا ة مإلر عمو أو مساهم أنت هل .11

 البنغو  مراقبغة لنظغا  يخمع نشاط لمما سة ترخيصاً  طلبت أو لها

 شغركات مراقبغةأو نظغا  التعغاوني  التأمي  شركات مراقبة نظا  أو

 لمزاولغغة المنظمغغة القواعغغدأو  الماليغغة السغغو  نظغغا  أو التمويغغل

 ؟ الصراية أعما 

 No  ال   

 

  Yes  نعم   

If the answer is “Yes”, provide details:   :إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر التفاصيل 
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11. Answer the following questions by entering a 

tick mark ( ) in the appropriate column. 

اإلجامة التي  خانة( يي يأجب على األس لة اآلتية موضع عالمة  .11

 يتم اختيا ها.

 

 اإلجابة 

Answer 

 األسئلة

Questions 

 الرقم

Ref. 

 ال

No 

 نعم

Yes 

 الحسنة األمانة والنزاهة والسمعة

Honesty, Integrity and Good Reputation 

1 

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  ،جريمة أي هل سبق أن حكم عليك بارتكاب  

Have you ever been convicted of any offence, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.1  

مللن قبللل أي سلللطة نتقللدت علنللاً أو بشللكل سللري، أن ُحللذرت أو وجلله لللك اللللوم أو التأنيللب، أو اُ  هللل سللبق لللك، علنللاً   

مهنيلة أو جهلة أخلرى مماثللة، أو أُخلذ عليلك تعهلد بعلدم القيلام بعملل معلين، أو كنلت خاضلعاً لحكلم إشرافية أو هيئة 

 ؟داخل المملكة أو خارجهادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواًء اعلى  قضائي بناءً 

Have you ever been, publicly or secretly, warned, censured, reprimanded, or publicly 

criticized by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, or have 

signed an undertaking not to conduct certain work, or have been the subject of a court 

order at the instigation of such body, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.2  

أو مهنلة تتطللب ترخيصلاً أو تسلجيالً أو  ملالي نشلاطأو  منعت من حق ممارسة تجلارة أو عملل تجلاريهل سبق أن   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء ، ممارستك لذلك الحقتفويضاً أو قُيدت 

Have you ever been denied the right or restricted in your right to carry on any trade, 

business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or 

other authorization, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.3  

أو  هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجلاري  

، أو فلي منشلأة رفلض أو ممارسلتها للذلك الحلقأو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيالً أو تفويضلاً أو قُيلدت  نشاط مالي

أو جهلة جهلة إشلرافية أو هيئلة مهنيلة أوقف أو أُنهي أو ُسحب أو أُلغلي ترخيصلها أو تسلجيلها أو تفويضلها ملن قبلل 

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء مماثلة،  أخرى

Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has 

been denied the right or restricted in its right to carry on any trade, business, financial 

activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, 

or of a business whose license, registration or other authorization has been suspended, 

stopped, terminated, withdrawn, or revoked by any supervisory authority, professional 

body, or similar bodies, whether in the Kingdom or elsewhere?  

1.4  

هللل سللبق أن قللدمت معلومللات خاطئللة أو مضللللة لمؤسسللة النقللد العربللي السللعودي أو أي جهللة إشللرافية أو حكوميللة   

فلي أي تعاملل ملع مؤسسلة النقلد العربلي السلعودي أو أي  أن أبديت عدم تعاون، أو ل المملكة أو خارجهاداخأخرى 

 ؟داخل المملكة أو خارجهاجهة إشرافية أو حكومية سواًء 

Have you ever provided false or misleading information to SAMA or any other  

supervisory authority or government body, or been uncooperative in any dealings with 

SAMA or any other supervisory authority or government body, whether in the 

Kingdom or elsewhere?   

 

 

1.5  
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 اإلجابة 

Answer 

 األسئلة

Questions 

 الرقم

Ref. 

 ال

No 

 نعم

Yes 

أو سلبق أن خضلعت  ،جريمة جنائيلةأو أدنت بارتكاب  االتهام في شأن جريمة جنائية، لوم أوال وجه لكهل سبق أن   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  ،جنائي أو إجراءات تأديبيةتحقيق  ألي

Have you ever been censured, prosecuted, or convicted of a criminal offence, or been 

the subject of any criminal investigation or disciplinary proceedings, whether in the 

Kingdom or elsewhere?   

1.6  

هل سبق أن تعرضلت السلتجواب أو تحقيلق أو إجلراء تلأديبي ملن قبلل أي جهلة إداريلة، حكوميلة أو غيلر حكوميلة،   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء 

Have you ever been the subject of any interrogation, investigations, or disciplinary 

proceedings by any government or non-government entity, whether in the Kingdom or 

elsewhere?   

1.7  

أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات  نظام جزائي،هل سبق أن أدنت بمخالفة أي   

أو أي  أو القواعد المنظمة لمزاولة أعملال الصلرافة  وني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها،التأمين التعا

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء أنظمة أو لوائح أخرى، 

Have you ever been convicted of a violation of any criminal law, Banking Control 

Law,  Capital Market Law, Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, 

Law on Supervision of Finance Companies, the regulations of those laws, Rules 

Governing of Money Exchange Activities or any other laws or regulations, whether in 

the Kingdom or elsewhere?   

1.8  

لالمتثلال ألي أنظملة أو للوائح أو تعليملات، أو سلبق للك تقلديم العلون ألي شلخص  أبديت عدم االستعدادهل سبق أن   

داخل  سواءً آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من األشكال أو تحريضه على مخالفتها، 

 ؟المملكة أو خارجها

Have you ever demonstrated unwillingness to comply with any laws, regulations, or 

instructions, or in any way helped or abetted another person in breach of any laws, 

regulations, or instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.9  

داخلل سلواًء ألنظملة والللوائح والتعليملات، لهل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشلرف أو األمانلة أو مخالفلة   

 ؟المملكة أو خارجها

Have you ever been convicted of an offence involving moral dishonesty or breach of 

trust or contravention of laws, regulations and instructions, whether in the Kingdom or 

elsewhere?   

1.10  

في لتحقيق لالشتباه تعرضت ل، أو بممارستهاأو غير مرخص  ممارسة أي نشاطات غير مصرحبأن أدنت هل سبق   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  ،مصرح أو غير مرخص بهانشاطات غير ممارستك أي 

Have you ever been convicted of practicing any unauthorized or unlicensed activities 

or been investigated for the possible carrying out of unauthorized or unlicensed 

activities, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.11  

االسلتثمار األعملال التجاريلة  أو بتسوية في إجراءات مدنية مرتبطلة  قرارقضائي أو  أن صدر بحقك حكمهل سبق   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء ، المالية األخرى أو سوء سلوك أو اختالس أموالاألعمال أو 

Have you ever been subject to a judicial order or settlement order under civil 

proceedings in relation to commercial, investment, or other financial business, 

1.12  
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 اإلجابة 

Answer 

 األسئلة

Questions 

 الرقم

Ref. 

 ال

No 

 نعم

Yes 

misconduct or misappropriation of funds, whether in the Kingdom or elsewhere?  

ة ماليل تتعلامالأي الودائع، أو  تلقيغير قانوني متعلق باألعمال المصرفية، أو  نشاطبأي  كنت مرتبطاً هل سبق أن   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء أخرى،  أو تجارية

Have you ever been associated with any illegal activity concerning banking business, 

deposit taking, or other financial or business dealing, whether in the Kingdom or 

elsewhere?   

1.13  

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق،   

Have you ever resigned from any role or position whilst under investigation, whether 

in the Kingdom or elsewhere?   

1.14  

أو قللرار مللن لجنللة الفصللل فللي  حكللم قضللائي مللن المحللاكم العامللة أو ديللوان المظللالم،هللل سللبق أن صللدر فللي حقللك   

لجان الفصل في المنازعات والمخالفلات  أحد ، أوالمنازعات المصرفية لجنةأو  مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك 

أو أي  أو لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية، في المخالفات والمنازعات التمويلية، الفصل نةالتأمينية، أو لج

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء ، أخرى قضائية قضائية أو شبهلجان 

Are there any judgments or decision(s) issued against you by general courts, Board of 

Grievances, the Committee for Resolutions of Banking Control Law Violations, the 

Committee of Banking Disputes, Committees for Resolutions of Insurance Disputes 

and Violations, or Committee for Resolutions of Finance Violations and Disputes, or 

Committee for Resolutions of Securities Disputes, or other judicial or semi-judicial 

committees, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.15  

من شلأنها تغييلر أي ملن إجاباتلك عللى أي ملن  أو وقائع هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف  

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء ، األسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة

Are you aware of any circumstances or pending proceedings that may lead to situations 

that could alter any of your answers to the previous questions, or of anybody's intention 

to begin such proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?   

1.16  

 اءة القد ة والكف

Competence and Capability 

2 

عللى تعيينللك فللي أي  أو لللم توافللق مماثلللة أن اعترضلت أو جهلة أخللرىجهللة إشلرافية أو هيئللة مهنيللة هلل سللبق ألي   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء وظيفة أو منصب، 

Has any supervisory authority, professional body, or similar bodies, ever objected or 

refused to provide non-objection on your appointment to any role or position, whether 

in the Kingdom or elsewhere?   

2.1  

هل سبق أن ُجردت من أهلية العمل كمدير أو ُجردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العملل كملدير أو   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  إدارية،لعمل بصفة ا

Have you ever been declared incompetent as a director or in any managerial capacity, 

or disqualified from acting in such capacity, whether in the Kingdom or elsewhere?   

2.2  

داخلل سلواًء سبق أن فُصلت أو طلب منك االستقالة ملن وظيفلة وكيلل أو وصلي أو أي وظيفلة أو منصلب آخلر،  هل  

 ؟المملكة أو خارجها

Have you ever been dismissed, or requested to resign from a position of attorney, 

2.3  
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trustee, or any other role or position, whether in the Kingdom or elsewhere?   

المنصلب لقيلام بمهاملك فلي لالالزملة العمليلة والمهلارات والمعرفلة الخبلرة ملؤهالت العلميلة وال ينقصلك أي ملنهل   

 على أكمل وجه؟ المقترح

Do you lack any of the educational qualification, experience, relevant skills, and 

knowledge, required to perform your duties in the Proposed Position? 

2.4  

 المنصلب المقتلرحبتلوفير الوقلت والجهلد اللالزم لتأديلة دورك  فلي  عللى التزاملكسللباً هنالك ما يمكن أن يلؤثر هل   

 بشكل فعال؟

Are there any potential impediments to your commitment, in terms of time and effort, 

to perform your role in the Proposed Position effectively? 

2.5  

 المالءة المالية

Financial Soundness 

3 

البنلوك أو  والتسلهيالت االئتمانيلة، تجلاهبملا فلي ذللك القلرو   ،الوفلاء بالتزاماتلك الماليلة أن عجزت علنهل سبق   

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  ،حال استحقاقها، شركات التمويل

Have you ever been unable to fulfill your financial obligations, including loans or 

credit facilities, toward banks or financing companies, as and when they fell due, 

whether in the Kingdom or elsewhere?   

3.1  

معامللة تفضليلية ملن دائنيلك، أو دخللت فلي مصلالحة أو ترتيبلات معينلة ملع دائنيلك  أوأن تلقيلت إعفلاءات  هل سلبق  

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  لتسوية التزاماتك المالية،

Have you ever availed any financial relief or preferential terms from your creditors or 

entered into a compromise or scheme of arrangement with your creditors to settle your 

debt obligations, whether in the Kingdom or elsewhere?   

3.2  

أو قرار صادر من لجنة  من محكمة صادر حكم بموجب الدفع وواجب مستحق بدين الوفاء عن عجزت أن سبق هل  

 دائنيك؟ مع أو تسوية مصالحة ترتيب أي أبرمت أن سبق أو داخل المملكة أو خارجها قضائية مختصة سواء
Have you ever failed to settle a debt due and payable under a judgment issued by a 

court or a competent judicial committee in the Kingdom or elsewhere, or have you ever 

made any compromise arrangement or settlement with your creditors? 

3.3  

أو دخللت فلي أو ُحكلم عليلك بلاإلفالس قُدمت عريضة إفلالس فلي حقلك  تقدمت بطلب إعالن إفالسك أو هل سبق أن  

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء  ،مشابهة إجراءاتأي تسوية مع الدائنين أو خضعت ألي 

Have you ever been the subject of a bankruptcy petition, or adjudicated a bankrupt, or 

entered into a general settlement with any creditor, or been subject to any other similar 

process, whether in the Kingdom or elsewhere?   

3.4  

هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير فلي منشلأة تعرضلت لإلفلالس أو التصلفية أو الوضلع تحلت   

اية في الوقت الذي كانت لك عالقة بهذه المنشلأة أو خلالل علام واحلد ملن انتهلاء تللك التصفية أو الوضع تحت الوص

 ؟داخل المملكة أو خارجهاسواًء ، ةعالقال

Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has 

gone into bankruptcy, liquidation, or placed under trusteeship or administration during 

the period when you were a shareholder, board member, or manager of the business or 

within one year thereafter, whether in the Kingdom or elsewhere?   

3.5  
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 االستقاللية

Independence 

4 

توصلية ملن شلخص أو  توجيله أو تعليملات أو بنلاًء عللى فلي المؤسسلة الماليلة المقتلرح للمنصلبهل كلان ترشليحك   

 منشأة معينة؟

Was your designation for the Proposed Position with the Financial Institution based on 

the direction, instruction, or recommendation of an individual or institution? 

4.1  

 ؟المنصب المقترحهل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خالل قيامك بمهامك في   

Will you be acting on the directions or instructions of any individual or institution in 

carrying out your duties in the Proposed Position? 

4.2  

 ك؟ها أو مدراءها طرف ذو صلة بأو أعضاء مجلس إدارت المؤسسة الماليةمساهمي من أي يُعد هل   

Are any of the Financial Institution’s shareholders, board members, or managers 

considered a Related Party to you? 

4.3  

)مثللل المسللاهمة فللي ملكيللة المؤسسللة  المؤسسللة الماليللةمللع  المنصللب المقتللرحهللل سللوف تللرتبط بللأي عالقللة خللالف   

 أخرى(؟ أو مالية المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي عالقة تجارية

Will you have any other relationship (e.g. shareholding, board membership, 

management membership, or commercial or financial relationship) with the Financial 

Institution beyond the Proposed Position? 

4.4  

تها أو تقلللديم افلللي مراقبلللة المؤسسلللة الماليلللة أو مراجعلللة حسلللاب ،فلللي أي وقلللت ملللن األوقلللات ،أن عمللللتهلللل سلللبق   

بصفتك الشخصية أو من خالل كيان تملك فيله أو تشلارك فلي عضلوية  ، سواءً لهااالستشارات أو أي خدمات أخرى 

 فيه؟مديراً مجلس إدارته أو تعمل 
Have you ever supervised or audited the Financial Institution, or provided consultations or 

other services to the Financial Institution, either in your personal capacity or through an 

entity in which you are a shareholder, a board member, or a manager? 

4.5  

هل لدى أي من الشلركات أو المؤسسلات التلي تسلاهم فلي ملكيتهلا أو تشلارك فلي عضلوية مجللس إدارتهلا أو تتلولى   

 مع المؤسسة المالية؟ أو مالي تجاريمنصب مدير فيها أي نشاط 

Do any of the companies or establishments in which you are currently a shareholder, 

board member, or manager conduct any type of business or financial activities with the 

Financial Institution? 

4.6  

المؤسسة المالية في  لنشاط مشابهمماثل أو  هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط  

 المملكة؟

Are you a shareholder, board member, or manager of an institution in the Kingdom that 

conducts same activity(ies) as Financial Institution or similar activity(ies)?  

4.7  

تعلار  فلي  تؤدي إلى أخرى قد ظروف أو أي وظيفية و التزاماتأ أو مالية مصالح تجارية بأي هل أنت على علم  

  ؟المنصب المقترحفي  تؤثر بأي شكل كان على استقالليتك وقدرتك على أداء واجباتكالمصالح أو يمكن أن 

Are you aware of any business interests, financial interests, employment obligations, or 

any other situations which might give rise to conflict of interest or which could in any 

way impair your independence and ability to discharge your duties effectively in the 

Proposed Position?  

4.8  
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If any of the answers to the questions above is 

“Yes”, then provide detailed answers for all 

questions to which you responded “Yes” in the 

following space by making a reference to the 

question concerned. 

 ذا كانت  جامتك على أ  م  األس لة السامقة مـ "نعغم"  ييإغب    اج 

 جامة تفصيلية مع ميان  قم السؤا  لإميع األسغ لة التغي أجبغت عليهغا 

 البيان اآلتي:مـ "نعم" يي 

 

 اإلجابات التفصيلية

Detailed Answers 

 الرقم

Ref. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Note: if extra space is required to answer any 

question, then attach the answers to this Form, making 

a reference to question(s) number and its text. Each 

attachment must be signed by the Nominated Person. 

 أحد على لإلجابة المخصصة في حال عدم كفاية المساحةملحوظة: 

 السؤال رقم تحديد مع خارجية ورقة في اإلجابة إرفاق فينبغي األسئلة،

 .المرشح الشخص من فقةاالمر الورقة وتوقيع ونصه
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12. Are there any other material facts that were not 

provided in this Form that may affect SAMA’s 

decision regarding your appointment to 

Proposed Position with the Financial 

Institution? 

 النمغغوذج هغغ ا عليهغغا يشغغتمل لغغم جوهريغغة معلومغغات أ  هنغغا  هغغل .12

عغد  الممانعغة علغى  شغأن يغي المؤسسة قرا  على تؤثر أن ويمك 

 مع المؤسسة المالية؟ المنصب المقترح توليك

 No  ال   

 

  Yes  نعم   

If the answer is “Yes”, provide details:   :إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر التفاصيل 
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Acknowledgement قرا  وتعهد  

I hereby acknowledge that I have read all of the 

Applicable Laws, Regulations, and Instructions. I am 

aware that it is a sanctionable offence under the 

provisions of Applicable Laws, Regulations, and 

Instructions to knowingly or recklessly provide 

SAMA or any other natural or legal person any 

information that is false or misleading in connection 

with the conduct of business or financial activities in 

Saudi Arabia. 

ت ذاوالتعليمللات األنظمللة واللللوائح  جميللع قللرأت أننللي هللذا بموجللب أُقللر  

 للمؤسسلة مضلللة أو صحيحة غير معلومات أي تقديم أن وأعلم ،العالقة

 األعملال ممارسلة حلول اعتباري أو طبيعي شخص ألي أو جهة ألي أو

 المبلاالة لعدم أو علم عن ذلك كانأ سواءً  المملكة، في التجاريةالمالية أو 

األنظمللة  أحكللام بموجللب العقوبللة تسللتوجب مخالفللة يعتبللر التقصللير، أو

 .واللوائح ذات العالقة

I certify that the information given in the answers to 

this Form are complete, accurate, and precise, and that 

there is no other relevant material information which 

is not disclosed in this Form or attachments to this 

Form. I undertake that I will provide SAMA with any 

information or documents SAMA may request to 

verify any of the information provided in this Form 

within (10) business days from the date on which 

SAMA requests such information or documents. 

 وصلحيحة كامللة إجابلات هلي النملوذج هلذا عللى تيإجابا أن أيضاً  وأُقر  

 يتم لم عالقة وذات جوهرية أخرى معلومات أي هناك ليس وأنه ودقيقة،

 أقللوم سللوف أننللي أقللر   كمللاومرفقاتلله.  النمللوذج هللذا فللي عنهللا اإلفصللاح

 ملن للتحقلق ضرورية تراها مستندات أو معلومات بأي المؤسسة بتزويد

( أيللام عمللل مللن 11خللالل ) النملوذج هللذا فللي المقدمللة المعلومللات صلحة

 تاريخ طلب المؤسسة تلك المعلومات أو المستندات.

I undertake that SAMA may seek additional 

information from any third party as it deems 

appropriate to verify the information provided in this 

Form and assess fitness and propriety for the Proposed 

Position. 

معلومات إضافية من أطراف أخرى وفق ما  أي طلبللمؤسسة  أن وأُقر  

المعلومللات المقدمللة فللي هللذا النمللوذج وتقيلليم  صللحةتللراه مناسللباً لتقيلليم 

 المقترح.  للمنصبالمرشح  الشخص مالءمة

I undertake that, as long as I am in Proposed Position, 

I will notify SAMA of any material information or 

changes affecting the completeness or accuracy of the 

answers to this Form within a maximum period of )3( 

business days from the day of obtaining the 

information and the occurrence of the change; In case 

of failing to do so, I shall be responsible for any 

stipulated sanctions. 

 بإخطلار أقلوم سلوف المقتلرح، المنصبطيلة استمراري في  أنني، وأُقر  

 دقلة على تؤثر أن شأنها من جوهرية تغيُرات أو معلومات بأي المؤسسة

 أيللام( 3) أقصللاها مللدة خلالل وذلللك النمللوذج هلذا علللى إجابللاتي واكتملال

 حاللة وفلي التغي ر، حدوث من أو المعلومات تلك على حصولي من عمل

 .المقررة للعقوبات عرضة أكون سوف لذلك مخالفتي

 المرشحاسم الشخص       

Name of Nominated 

Person  

  المنصب المقترح      

Proposed Position  

 التوقيع 

Signature 

 التاريخ      

Date 
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Attestation by the Financial Institution  مصا قة المؤسسة المالية 

 
By attesting this Form, the Financial Institution 

believes that the Nominated Person is fit and proper in 

accordance with the requirements of the 

“Requirements for Appointments to Senior Positions 
in Financial Institutions Supervised by the Saudi 

Arabian Monetary Agency” and the Financial 

Institution’s own policies and procedures in regard to 

fitness and propriety of persons.  
 

 مالءملة الشلخص المؤسسلة الماليلة تؤكلد ،النملوذج هلذا على بالمصادقة

 وفللق متطلبللات المقتللرح للمنصللب علللى هللذا النمللوذج الموقللع المرشللح

التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضلعة  متطلبات"

 المؤسسة وإجراءات سياساتو "إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

 الخاصة بمالءمة األشخاص. المالية

 

By signing this Form on behalf of the Financial 

Institution, I confirm that I have carefully read this 

Form after it was completed and signed by the 

Nominated Person, and that the information in this 

Form is accurate to the best of my knowledge. 

 

 

أننلي قلرأت  أؤكلد المؤسسلة الماليلة علن نيابلةً  النملوذج هذا على بالتوقيع

 جميلع أنو ،المرشح وتوقيعه من الشخص هذا النموذج بعناية بعد إكماله

 .علمي حد على صحيحة النموذج هذا في الواردة المعلومات

      

  المؤسسة الماليةاسم       

Name of Financial 

Institution 

 اسم المسئول       

Name of officer 

 المنصب       

Position  

 التوقيع 

Signature 

 التاريخ      

Date 

  

 

 

 

 

 

 ختم المؤسسة المالية

Stamp by the Financial Institution 

 

 

 


