إعالن عن تمديد فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل
الكويتي للدورة الخامسة عشرة ( )2022 -2020لألعضاء المستقلين وغير المستقلين
وذلك حتى يوم الثالثاء الموافق 2020/6/30
يســر بيــت التمويــل الكويتــي (ش.م.ك.ع) أن يعلــن عــن تمديد فترة تلقي طلبات الترشــح لعضوية
مجلــس إدارة بيــت التمويــل الكويتــي (ش.م.ك.ع) لألعضــاء المســتقلين وغيــر المســتقلين للــدورة
ً
وفقا للشــروط اآلتية:
الخامســة عشــرة ومدتها ثالث ســنوات ()2022 -2020
ً
أوال :بالنسبة لألعضاء غير المستقلين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

اســتيفاء املتطلبات والشــروط املقررة باملادة ( )68املعدلة من القانون رقم  32لســنة  1968في شــأن النقد
وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وتعديالتــه بشــأن القواعــد والضوابــط اخلاصــة باخلبــرة
املطلوبــة للترشــيح ،وكذلــك الشــروط الــواردة فــي النظــام األساســي لبيــت التمويــل الكويتــي املــادة (.)17
ثانيا :بالنسبة لألعضاء المستقلين:
ً

اســتيفاء املتطلبــات والشــروط العامــة لعضويــة مجلــس اإلدارة والشــروط اخلاصــة باألعضــاء املســتقلني
واملقــررة ضمــن قواعــد ونظــم احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي واملؤرخــة
 10ســبتمبر  2019واملبينــة أدنــاه:
1.أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2.أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو جرميــة إفــاس بالتقصيــر أو
التدليــس أو جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحــكام
قانــون الشــركات مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
3.أال يكون قد أشهر إفالسه أو امتنع عن الدفع ولو ملرة واحدة.
4.أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

5.أن يكــون لديــه خبــرة كافيــة فــي الشــئون املصرفيــة أو املاليــة أو االقتصاديــة وفقـاً للقواعــد والضوابــط
الصــادرة مــن مجلــس إدارة بنــك الكويــت املركــزي.
6.أال يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
7.أال تزيــد مســاهمته ومســاهمة أي مــن أقربائــه مــن الدرجــة األولــى مجتمعــن ،بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر ،عــن  %1مــن أســهم البنــك.
8.أال يكــون ،عنــد الترشــح أو خــال العامــن الســابقني مــن تاريــخ الترشــح ،لديــه عالقــة جتاريــة مؤثــرة أو
إداريــة أو استشــارية مــع أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو أي مــن املجموعــات املالكــة الذيــن
يشــكل حتالفهــم نســبة مســاهمة جتعلهــم فــي عــداد املســاهم الرئيســي.
9.أال يكون عند الترشح أو خالل العامني السابقني من تاريخ الترشح ،قد شغل عضوية مجلس إدارة في
البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك .واستثنا ًء ،وملرة واحدة ،عند البدء في تطبيق
تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي فــي شــأن قواعد ونظم احلوكمة في البنوك ،فإنه يجوز ترشــح األعضاء
احلاليــن فــي البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ممــن تنطبــق عليهم جميع شــروط االســتقاللية األخرى.
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	10.أال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فــي
البنــك أو مجموعــة البنــك.
	11.أال يكــون عنــد الترشــح أو خــال العامــن الســابقني يعمــل لــدى البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ،أو
لــدى أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو املجموعــة.
	12.أال يكــون لديــه أو لــدى أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أي عالقــة ائتمانيــة مــع البنــك أو مجموعــة البنــك
تزيــد عــن إجمالــي املبلــغ احملــدد فــي تعليمــات القــروض االســتهالكية واإلســكانية ،وأال يكــون لديهــم
ودائــع أو محافــظ مــدارة لــدى البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد فــي مجموعهــا عــن  100ألــف دينــار
كويتــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــات األخــرى.
	13.أال يكــون مالــكاً لشــركة أو مســاهماً رئيســياً فيهــا أو عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا أو عضــواً تنفيذي ـاً
فيهــا ،حاصلــة علــى ائتمــان ،أو ضامنــة الئتمــان مــن البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد قيمتــه علــى نســبة
 %5مــن رأس املــال املدفــوع.
14.أال يكــون عنــد الترشــح أو خــال العامــن الســابقني شــريكاً فــي مكتــب التدقيــق اخلارجــي للبنــك
أو عضــواً فــي فريــق التدقيــق علــى مجموعــة البنــك ،وأال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى
بالشــريك املســؤول عــن عمليــة التدقيــق اخلارجــي.
15.أال يتقاضــى مــن البنــك أي راتــب أو مبلــغ مالــي باســتثناء مــا يتلقــاه لقــاء عضويتــه فــي املجلــس
أو توزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهماً أو الفوائــد املســتلمة أو املســتحقة علــى ودائعــه
أو اســتثماراته مــن األنشــطة االعتياديــة للبنــك.
فعلــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه مــن مســاهمي بيــت التمويــل الكويتــي أو غيرهــم ،ممــن تتوافــر فيــه
شــروط الترشــح الســالف بيانهــا أن يقــوم بتقــدمي طلــب الترشــيح ألمانــة ســر مجلــس اإلدارة الكائــن فــي
مدينــة الكويــت  -شــارع عبــداهلل املبــارك  -بــرج بيتــك  -الــدور  ,31خــال الفتــرة مــن يــوم األحــد املوافــق
صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة
 2020/5/10إلــى يــوم الثالثــاء املوافــق  2020/6/30مــن الســاعة العاشــرة
ً
ـفوعا مبــا يلــي:
عشــرة ظه ـ ًرا علــى أن يكــون طلــب الترشــيح مشـ ً
1.السيرة الذاتية للمرشح مدعمة باملستندات.

2.إقرار مكتوب من املرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقدمي طلب الترشح.
3.تفويــض مكتــوب مــن املرشــح مبخاطبــة نيابــة شــئون التنفيــذ اجلنائــي والتعــاون الدولــي للحصــول علــى
شــهادات األحــكام الباتــة إن وجــدت.
4.إقــرار مكتــوب باطــاع املرشــح علــى تعميــم بنــك الكويــت املركــزي املــؤرخ  2019/5/9بعــدم ملكيــة مــا
نســبته  %5مــن رأس مــال بيــت التمويــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بــدون موافقــة مســبقة مــن بنــك
الكويــت املركــزي والتعهــد باإلفصــاح إذا زادت ملكيتــه عــن  %1مــن رأس املــال.
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