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أواًل  :  البيانات الشخصية للمرشح

نمــوذج ترشيـــح

لعضويــة مجلـــس اإلدارة المستقل

بنــــــك /  

توقيــع المـرشــحاعتماد الموظف المختص

1 - االســـــــــــــــــــــم :

2-  تاريـــخ الميـــالد : 

3-  مـحل الميـالد :

4- الجـنـسـيــــــــــــة :

5-  الرقـــم المـدنــي )إن وجد( :

ثانيًا :  المؤهالت الجامعية الحاصل عليها
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جهة التخرجتاريخ الحصول عليهالتخصصالـمـؤهــل

“ ترفق المؤهالت الجامعية أو صور رسمية معتمدة ”



ثالثـــــًا :  الوظـائف والمناصب القياديـة التي شغلها المرشـح في جـهـات حكوميـة أو مؤسسـات الدولـة
                   أو مؤسسات مصرفية أو مالية
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الـوظيفـة أو المنصباسـم الجهة الحكومية أو الـمؤسـسـة

إلــــــىمـــــن

المــــــدة

رابعـــــــًا  :  النشـاط الذي يمـارســه المرشـح حاليــــًا

1-  نوع النشاط :

2-  اسم المؤسسة التي تزاول من خاللها النشاط :

3-  فترة مزاولة النشاط :

             “ ترفــق المستنــدات المـؤيــدة ”

4-  هـل تـــشــارك في إدارة إحـــدى المـؤســســات التي تــمــارس نــشـاطـًا منـافـســـًا أو مـشـابــهـــًا
للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

5-  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

“ ترفق المستندات المؤيدة ”



سادســــًا  :  بيـانـــات أخـــــــــــــــرى

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

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

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

3-  ما هي نسبـة مساهمتك في رأس مال البنـك المرشـح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير  
من رأس مال البنـك يرجى استيفـاء البيـان المرفــق بـشأن   %1 مبـاشـر ؟ ) إذا زادت نسبــة التملك عن  

التـملك المباشر وغير المباشر ( .

أو إدارية  أو  مؤثرة  تجارية  عالقة  الترشح،  تاريخ  من  السابقين  العامين  خالل  أو  الترشح  عند  لديك  هل    -4
يشكل  الذين  المالكة  المجموعات  من  أي  أو  البنك  في  الرئيسيين  المساهمين  من  أي  مع  استشارية 

تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي؟

5-  هل شغلت عند الترشح أو خالل العامين السابقين من تاريخ الترشح، عضوية مجلس إدارة في البنك أو أي 
منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك؟

خامســــًا :  بيانـات تتعلق بالمركـز المالـي للمـرشـح 

1-  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

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

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

3-  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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6-  هل تربطك صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية في البنك أو 
مجموعة البنك؟

7-  هل كنت عند الترشح أو خالل العامين السابقين تعمل لدى البنك أو ضمن مجموعة البنك، أو لدى أي من 
المساهمين الرئيسيين في البنك أو المجموعة؟

8-  هل لديك أو لدى أقاربك من الدرجة األولى أي عالقة انتمائية  مع البنك أو مجموعة البنك، تزيد عن إجمالي 
المبلغ المحدد في تعليمات القروض االستهالكية واإلسكانية، وأال يكون لديهم ودائع أو محافظ مدارة لدى 
البنك أو مجموعة البنك تزيد في مجموعها عن 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها من العمالت األخرى؟

9-  هل كنت مالكًا لشركة أو مساهمًا رئيسيًا فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو عضواً تنفيذيًا فيها، حاصلة 
على ائتمان، أو حاصلًة الئتمان من البنك أو مجموعة البنك تزيد قيمته على نسبة 5% من رأس المال 

المدفوع؟

أو عضواً  للبنك  الخارجي  التدقيق  السابقين شريكًا في مكتب  العامين  أو خالل  الترشح  10-  هل كنت عند 
في فريق التدقيق على مجموعة البنك، وأال تربطك صلة قرابة من الدرجة األولى بالشريك المسؤول عن 

عملية التدقيق الخارجي؟

11-  هل تتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر تفاصيل المبالغ
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إقــــــــرار وتــعـــهــــــد

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

” الصادر عن بنك الكويت المركزي .

: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 

“ 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 ”
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