
 لما 
ً
والقواعد والضوابط  10/9/2019تنص عليه تعليمات الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاري    خ  وفقا

ي المادة )
 
ة المنصوص عليه ف ط الخبر وتعديالته، يجب أن  1968( لسنة 32( من القانون رقم )68الخاصة الستيفاء شر

ي المرشح المستقل لعضوية مجلس 
 
وط التالية: إدارة البنك منتتوفر ف ة عضويته الشر  ذ بداية ترشحه وطوال فبر

 

ي العلوم  .1
 
 أو القانونية أو اإلدارية أو التقنية.  االقتصاديةأن يكون لديه مؤهل جامعي ف

ي أي من تلك المجاالت  .2
 
ة ال تقل عن خمس سنوات ف ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة أن يكون لديه خبر

ي مجاالت التدريس واالستثمار المخاطر، أو التدقيق أو أعمال الخزانة 
 
ة كلها أو بعضها ف . ويمكن أن تكون سنوات الخبر

ي أي من تلك المجاالت. األكا
 
 ديمي الجامعي أو المعاهد التطبيقية المتخصصة ف

، عن ممساهمته ومساهأال تزيد  .3 ، بشكل مباشر أو غبر مباشر % من أسهم 1ة أي من أقربائه من الدرجة األوىل مجتمعير 

 البنك. 

شح أو خالل العامير  أال يكون، عند ال .4 شح السابقير  بر ، لديه عالقة تجارية مؤثرة أو إدارية أو استشارية مع أي من تاري    خ البر

ي البنك أو أي من 
 
ي عداد من المساهمير  الرئيسيير  ف

 
المجموعات المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم ف

 .  المساهم الرئيسي

ي البنك أو أي منصب  .5
 
شح، قد شغل عضوية مجلس إدارة ف شح أو خالل العامير  السابقير  من تاري    خ البر أال يكون، عند البر

ي 
 
ترشح تطبيق هذه التعليمات، فإنه يجوز  تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك. واستثناًء، ولمرة واحدة، عند البدء ف

وط االستقاللية األخرى.  ي ا لبنك أو ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم جميع شر
 
 األعضاء الحاليير  ف

ي البنك أو مجموعة البنك. أال تربطه صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التن .6
 
 فيذية ف

شح أو خالل العاميير  السابقير  يعمل لدى البنك، أو أال يكون عن .7 لدى أي من المساهمير   ضمن مجموعة البنك، أو  د البر

ي البنك أو المجموعة. 
 
 الرئيسيير  ف

وىل أي عالقة ائتمانية مع البنك أو مجموعة البنك تزيد عن إجماىلي المبلغ أال يكون لديه أو لدى أقاربه من الدرجة األ .8

ي تعليمات 
 
ي المحدد ف

 
القروض االستهالكية واإلسكانية، وأال يكون لديهم ودائع أو محافظ مدارة لدى البنك تزيد ف

ي أو  100مجموعها عن 
 من العمالت األخرى.  ا ما يعادلهألف دينار كويتر

 فيها، حا .9
ً
 تنفيذيا

ً
ي مجلس إدارتها أو عضوا

 
 ف

ً
 فيها أو عضوا

ً
 رئيسيا

ً
كة أو مساهما  لشر

ً
 عىل ائتمان، أو أال يكون مالكا

ً
صلة

 الئتمان من البنك أو مجموعة البنك تزيد قيمته عىل نسبة 
ً
 . المال المدفوع% من رأس 5ضامنة

شح أو  .10 ي فريق التدقيق عىل  خالل العاميير  أال يكون عند البر
 
 ف
ً
ي للبنك أو عضوا ي مكتب التدقيق الخارجر

 
 ف
ً
يكا السابقير  شر

.  مجموعة البنك، وأال تربطه صلة قرابة من ي يك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجر  الدرجة األوىل بالشر

ي يتقاضاها  .11
ي المجلس أو توزيعات األرباح التر

 
أال يتقاض  من البنك أي راتب أو مبلغ ماىلي باستثناء ما يتلقاه لقاء عضويته ف

 أو الفوائد المستلمة أو المستحقة عىل ودائعه أ
ً
 و استثماراته من األنشطة االعتيادية للبنك. بصفته مساهما

ة عضوييتعير  أال ت .12 . زيد فبر  ة األعضاء المستقلير  عن دورتير 

 

 

شح كعضو مستقل بمجلس إدارة  وط المنصوص عليها أعاله للبر ي مستوف لكافة الشر
 ................................ أقر بأنن 

 

 .. ............................................. ...  : االسم

 ... ..............................................  التوقيع: 
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