
*   بنـاًء على أحكام المـادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

     رقم )89 -أ /2019/439( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة  )68(  من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية .

نــمـــوذج ترشيــح *

لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي

أو نائبه أو مساعده

بنـــك  ........................................................................



أواًل  :  البيانات الشخصية للمرشح

نمــوذج ترشيـــح

لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده

بنــــــك

توقيــع المـرشــحاعتماد الموظف المختص

 االســـــــــــــــــــــم :

تاريـــخ الميـــــالد : 

مـحل الميـــــــالد :

 الجـنـسـيــــــــــــة :

الرقـــم المـدنــي )إن وجد( :

ثانيًا :  المؤهالت الجامعية الحاصل عليها
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جهة التخرجتاريخ الحصول عليهالتخصصالـمـؤهــل

“ ترفق المؤهالت الجامعية أو صور رسمية معتمدة ”
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رابعــــًا :  تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها

ثالثــــًا :  الوظـائف والمناصب القياديـة التي شغلها المرشـح في مؤسسات مصرفية أو مالية

)2(

توقيـع المرشــــــحاعتماد الموظف المختص

“ ترفق المستندات المؤيدة ”

الـوظيفـةاسـم  الـمؤسـسـة

إلــــــىمـــــن

المــــــدة
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خامسًا  :  النشـاط الذي يمـارســه المرشـح حاليــــًا

       نوع النشاط :

       اسم المؤسسة التي تزاول من خاللها النشاط :

       فترة مزاولة النشاط :

             “ ترفــق المستنــدات المـؤيــدة ”

       هـل تـــشــارك في إدارة إحـــدى المـؤســســات التي تــمــارس نــشـاطـًا منـافـســـًا أو مـشـابــهـــًا
للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها؟

       هل سبـــق تصفيـــة أو إشهـــار إفــالس أيــة مــؤسســة كـنت تديـرهــا أو تتـولى أحــد المناصــب
        الرئيسية بها ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 4 و 5 يرجى ذكر التفاصيل

ســادســـًا :  بيانـات تتعلق بالمركـز المالـي للمـرشـح 

      هـل سبــق وأن امتـنـعـت عـن ســـداد أيــة ديــــون مستحقـــة علـيـك تـجــاه بـنــوك أو شـركــات
استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

      هل سبق أن أبرمت صلحًا مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

       هل سبق وصدر حكم بإشهار إفالسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم
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توقيــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص
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ســابــعـــــــًا  :  بيـانـــات أخـــــــــــــــرى

    هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف واألمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

سواء العـزل  أو  العمل  إنهـاء  ذلك  في  بما  السابقـة  العمـل  جهات  من  أي  في  تأديبيـًا  مجازاتك  سبق  هل      
في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 1 و  2 يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

   بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

“ ترفق شهادة من نيابة التنفيذ الجنائي تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضد المرشح -  إن وجدت. وذلك بمراعاة أن ال 

تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ التقدم بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد. 

كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها ”

)4(

إقــــــــرار وتــعـــهــــــد

أقر أنا  .........................................................................................................................  المرشح لوظيفة  ..............................................................................................................
وأقر  وسليمة  صحيحة  النموذج  هذا  في  المثبتة  البيانات  جميع  ........................................................................................................   أن  بنك 
بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد باإلخطار الفوري عن أية تعديالت تطرأ على البيانات السابقة الواردة 
في البنود خامسًا، سادسًا، سابعًا، وذلك من تاريخ تقـديــم النمـوذج، كما أقـر بأنني اطلعـت على الفقـرة األولى مـن 
أوراق  أو في ورقة من  التزوير في محرر رسمي  ارتكب  إذا   “  : أنه  تنـص عـلى  والتي  الجـزاء  )259( من قانـون  المـادة 
البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة ال تجاوز 525 دينار ”، وأنني على 
إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل  بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة 

تزويراً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها .

:اعتماد الموظف المختص :المــرشــــح  االســــــــم 

: التوقيع 

: التاريــخ 

إقــــــــــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود 
المعلومات المتاحة .

االســــــم :

رئيس مجلس اإلدارة 

: التوقيع 
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