Statement for “Qualified
Individual Financer” Status

ُ " إقرار
"الممول الفردي المؤهل

I hereby Mr./Ms./Miss
____________________________
request Raqamyah Platfrom (hereafter
the “Platform”) to consider me as a
Qualified Individual Financer within the
meaning that I am a natural person who
registers to finance through the
Platform in my own capacity and
meeting, at least, any of the following
criteria (please tick the appropriate
box):

السيدة/أطلب أنا السيد
_________________________بموجب هذا
تصنيف يف منصة رقمية (المشار إليها
اإلقرار بأن يتم
ي
يل بـ "المنصة") "مموال فرديا مؤهال" بمعن
فيما ي
طبيع سجل يف المنصة من أجل
أنن شخص
ي
ي
وأنن قد
الخاصة
صفته
بموجب
وذلك
التمويل
ي
 أحد ر، عل األقل،استوفيت
ى
(يرج
الشوط التالية
)وضع عالمة يف المربــع المناسب

 I have sufficient knowledge required
to comprehend the risks of lending
and financing based on my personal
education and professional
experience (or similar) and:

 لدي المعرفة الكافية المطلوبة لفهم مخاطر
ً التمويل الن يتم إجراؤها ف المنصة
بناء عل
ي
ي
وخب يت المهنية (أو
تعليم
وتجربن الشخصية ى
ي
ي
)ما شابه
و

 I hold assets amounting to at
least SAR 5,000,000;
 I work or have worked for at
least three years in the
financial sector;
 I hold a professional
certificate that is related to
credit or financial analysis and
accredited by a local or
internationally recognized
entity;
 I have an annual income that
is not less than SAR 600,000
in the two most recent years;
 I hold the General Securities
Qualification Certificate that
is recognised by the Capital
Market Authority (CMA).

ً
 ريال5,000,000  أمتلك أصوًل ال تقل عن
سعودي ؛
 أعمل أو عملت لمدة ثالث سنوات عل
المال ؛
األقل يف القطاع
ي
ّ
لدي شهادة مهنية مرتبطة باالئتمان أو

المال ومعتمدة من قبل كيان
التحليل
ي
ً
محل أو معبف به دوليا ؛
ي

600,000  لدي دخل سنوي ال يقل عن
 و.ريال سعودي يف آخر سنتي
 أحمل شهادة تأهيل األوراق المالية العامة
المعبف بها من قبل هيئة سوق المال
.)CMA(

I acknowledge that the Platform may
require from me any document proving
that I qualify for the status of Qualified
Individual Financer. The Platform
reserves the right to reject my request
to be treated as Qualified Individual
Financer should it consider, in its entire
discretion, that the documents provided
are not sufficient to evidence my
individual education and professional
experience in the financial sector as well
as my level of assets.

أنن أفهم جيدا بأن منصة رقمية قد أو ستطلب
كما ي
ٌ
أنن مؤهل للحصول عل
من أي مستندات تثبت ب ي
ي
."تصنيف "ممول فردي مؤهل
طلن بأن أكون
تحتفظ منصة رقمية بالحق يف رفض ى ي
 وذلك يف حالة تقديرها بأن،""ممول فردي مؤهل
المستندات المقدمة ليست كافية إلثبات المتطلبات
المال
الخبة المهنية يف القطاع
والكفاءات العلمية أو ى
ي
.أو مقدار األصول

I further acknowledge that, for the
purpose of the present statement, the
term “ assets” shall cover all
investments and assets, including,
without limitation, cash, stocks, bonds,
notes, money market instruments,
investment funds, structured products,
derivatives and other financial
instruments as well as precious metals.

 أن مصطلح، وألغراض هذا اإلقرار،أنن كذلك
كما ي
 بما،"األصول" تشمل جميع االستثمارات واألصول
 النقد،  عل سبيل المثال ال للحرص،يف ذلك
واألسهم والسندات وصناديق االستثمار والمنتجات
االستثمارية والمشتقات واألدوات المالية األخرى
.وكذلك المعادن الثمينة

I undertake to inform the Platform
immediately should the value of my
assets fall below the above-mentioned
threshold.

أتعهد بإبالغ المنصة عل الفور إذا انخفضت قيمة
.أصول عن الحد المذكور أعاله
ي

Name:___________________________

____________________________ األسم

Signature: ________________________

___________________________ التوقيع

Date: ______________________

___________________________ التاري ــخ

