 - 10تعليمات بشأن مراقبي احلسابات
أ  -تعليمات بشأن إخطار بنك الكويت املركزي باسم مراقب احلسابات قبل
عرضه على اجلمعية العامة.
ب  -تعليمات بشأن تعيني عدد اثنني من مراقبي احلسابات لشركات اإلستثمار
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية ,والشروط الواجب توافرها في
مكاتب تدقيق احلسابات.
ج  -تعليمات بشأن قيام كال مراقبي احلسابات على حدة بالتدقيق الشامل
حلسابات الشركة.

الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

احملافـــــــظ

التاريخ  5 :صف ـ ـ ـ ـ ــر  1413هـ
املوافــق  4 :أغسطس  1992م
األخ /رئيس مجلس اإلدارة

احملترم،

حتية طيبة وبعد،،،

كما تعلمون ،فإن القرار الوزاري اخلاص بتنظيم رقابة بنك الكويت املركزي على شركات اإلستثمار،
ينص على أن اسم مراقب حسابات الشركة هو من البيانات التي يجب التأشير بها في سجل شركات
اإلستثمار لدى البنك املركزي .
وتنص املادة ( )61من القانون رقم  32لسنة  1968املع َّدل باملرسوم بالقانون رقم  130لسنة
 ،1977والتي استند إليها القرار الوزاري سالف الذكر في بيانات سجل شركات اإلستثمار ،على
وجوب موافقة محافظ البنك املركزي على تعديل القيود املتعلقة بالبيانات املدونة في سجل البنوك.
لذلك ،فإنه يرجى من شركتكم إخطار البنك املركزي باسم مراقب حسابات شركتكم ،وذلك قبل
عرض اسمه على اجلمعية العامة الختياره لهذه املهمة ،حتى إذا متت موافقتنا على اسم مراقب احلسابات
يكون التأشير به في سجل شركات اإلستثمار  -بعد اإلرتباط معه  -أمرا ً مقرراً ،وال تتعرض شركتكم
ألي اعتراض بشأنه من قبل البنك املركزي ،وذلك بسبب أهمية الدور الذي يقوم به مراقب احلسابات
في تقومي أصول الشركة والتزاماتها وتدقيق حساباتها.
مع أطي ــب التمنيـ ـ ــات ،،،
									

احملافـــظ
سالم عبد العزيز الصباح

 - 10تعليمات بشأن مراقبي احلسابات.
أ -تعليمات بشأن إخطار بنك الكويت املركزي باسم مراقب احلسابات قبل عرضه على اجلمعية العامة.
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

احملــافـــظ

التاريخ  2 :رجـ ـ ـ ــب  1415هـ
املوافــق  5 :ديسمبر  1994م
		
األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

احملترم,

حتية طيبة وبعد،،،
إحلاقا ً بكتابنا املؤرخ  1994/11/13بشأن ضرورة قيام شركتكم  -اعتبارا ً من السنة املالية التي
تبدأ في  - 1995باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيني مراقبي حسابات ال يقل عددهم عن اثنني لتدقيق
حسابات شركتكم ،وذلك تطبيقا ً ألحكام القانون رقم ( )51لسنة  1994بتعديل بعض أحكام قانون
الشركات التجارية رقم ( )15لسنة .1960
نود اإلحاطة بأنه يتعني لدى قيام شركتكم بترشيح أي من مكاتب التدقيق التي يناط بها القيام
بتدقيق حسابات شركتكم ،ضرورة األخذ في االعتبار أن يتوافر لديه اخلبرة والدراية املطلوبة في
تدقيق حسابات مؤسسات مصرفية ومالية ،باإلضافة إلى توافر اإلمكانات البشرية املؤهلة علمياً،
والتي يتعني أن يكون لديها خبرة كافية في مجال تدقيق حسابات املؤسسات املصرفية واملالية .هذا،
وقد يكون من األهمية مبكان ضرورة أن تكون تلك املكاتب املرشحة على دراية كافية بالتطورات الدولية
في مجال احملاسبة واملجاالت املصرفية واملالية.
هذا ،ونود أن نؤكد على أهمية قيامكم بإخطار بنك الكويت املركزي بأسماء مكاتب التدقيق التي يتم
ترشيحها من قبلكم لتدقيق حسابات شركتكم ،وذلك للحصول على موافقة بنك الكويت املركزي قبل
السير في إجراءات تعيني أي من تلك املكاتب املرشحة على النحو املتبع في هذا اخلصوص.
مع أطي ــب التمنيـ ـ ــات ،،،
									

احملافـــظ
سالم عبد العزيز الصباح

 - 10تعليمات بشأن مراقبي احلسابات.
ب -تعليمات بشأن تعيني عد اثنني من مراقبي احلسابات لشركات اإلستثمار املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية ،والشروط الواجب توافرها في مكاتب تدقيق
احلسابات.
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الباب األول  :التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

احملافـــــــظ

التاريخ  7 :شــوال  1415هـ
املوافــق  8 :مارس  1995م
األخ /رئيس مجلس اإلدارة

احملترم،

حتية طيبة وبعد،،،

باإلشارة إلى القانون رقم ( )51لسنة  1994بتاريخ  1994/8/1في شأن تعديل بعض أحكام
قانون الشركات التجارية رقم ( )15لسنة  ،1960وذلك بإضافة فقرة إلى املادة ( )161من القانون
املذكور ،بأن يكون للشركات املسجلة في سوق األوراق املالية مراقبو حسابات ،ال يقل عددهم عن
اثنني من احملاسبني القانونيني ،على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة .وهو األمر الذي يتعني معه
قيام شركتكم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لاللتزام مبضمون التعديل سالف الذكر ،مع إخطارنا مسبقا ً
بترشيحكم ملكتب التدقيق ،وذلك للموافقة عليه من قبل البنك املركزي قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل
اجلمعية العامة لشركتكم.
ونود التنويه في هذا الشأن إلى ضرورة قيام كال مراقبي احلسابات على حدة بالتدقيق الشامل
حلسابات شركتكم ،بحيث ال يتم االتفاق بينهما على قيام أحد منهما بالتدقيق ،واآلخر باملراجعة أو
جتزئة مهام التدقيق فيما بينهما.
مع أطي ــب التمنيـ ـ ــات ،،،
									

احملافـــظ
سالم عبد العزيز الصباح

 - 10تعليمات بشأن مراقبي احلسابات.
ج -تعليمات بشأن قيام كال مراقبي احلسابات على حدة بالتدقيق الشامل حلسابات الشركة.
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