
إلى احملافظ  من  املرسلة  الكتب  عرض  ضرورة  بشأن  تعـمـيـم   - أ 
النهائية النتائج  شأن  في  الشركات  إدارات  مجالس  رؤساء 
للتفتيش على مجلس إدارة تلك الشركات، في أول اجتماع الحق

لتاريخ استالم الكتب.

بتاريخ الصادر  بالتعميم  ورد  ما  على  التأكيد  بشأن  تعميم  ب- 
النهائية النتائج  كتب  عرض  عن  اإلفادة  بشأن   1996/8/13
للتفتيش على مجلس اإلدارة خالل فترة أقصاها 45 يوم من تاريخ

إرسال تلك الكتب.

12 - تعليـــمــــــات بشــــأن ضــرورة عـــرض الكتــب املــرسلــة مـن 
احملـــافــظ إلى رؤســـاء مجــالس إدارات الشـركـــات في شــأن
النتــائج النهـائيــة للتـفتـيش على مجلس إدارة تلك الشركات،

في أول اجتمـــاع الحــق لتـاريــخ استـــالم الكتــب.



احملــافـــظ
التاريخ : 28   ربيع األول  1417 هـ
املوافــق : 13  أغسـطــــــس  1996 م

احملترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

حتية طيبة وبعد،

تعميم إلى كافة شركات اإلستثمار

النقد وبنك  القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن  الفقرة )ج( من  املادة )78(  إلى أحكام  نود اإلشارة 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية، والتي تقضي بأن " يدون البنك املركزي تقريراً شامالً عن نتائج 
كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات باإلجراءات التي يراها البنك 
املركزي مفيدة في تصحيح األوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ 
البنك املركزي نسخًة من التقرير إلى رئيس مجلس اإلدارة أو املدير في البنك أو املؤسسة التي أجري 

عليها التفتيش ............ " .

يود البنك املركزي أن يؤكد على ضرورة قيام شركتكم بعرض الكتب املرسلة من احملافظ إلى رئيس مجلس 
إدارة شركتكم في شأن النتائج النهائية للتفتيش على مجلس إدارة شركتكم، وذلك في أول اجتماع ملجلس اإلدارة 

الحق  لتاريخ استالم شركتكم لتلك الكتب.

مع أطيب التمنيات ،،،

احملــافــظ 

سالم عبدالعزيز الصباح
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12 - تعليمات بشأن ضرورة عرض الكتب املرسلة من احملافظ إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات في شأن النتائج النهائية للتفتيش على مجلس إدارة تلك 
الشركات، في أول اجتماع الحق لتاريخ استالم الكتب.

تلك  إدارة  مجلس  على  للتفتيش  النهائية  النتائج  شأن  في  الشركات  إدارات  مجالس  رؤساء  إلى  احملافظ  من  املرسلة  الكتب  عرض  ضرورة  بشأن  تعميم    - أ  
الشركات، في أول اجتماع الحق لتاريخ استالم الكتب.

الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية



نائب احملــافـــظ
التاريــخ : 13 ربيع الثاني 1433هـ

املوافــــق :  6  مارس  2012 م

احملترم األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

حتية طيبة وبعد،

" تعميم إلى كافة البنوك الكويتية وشركات اإلستثمار وشركات التمويل "

باإلشارة إلى تعميم بنك الكويت املركزي الصادر بتاريخ 1996/8/13 بشأن ضرورة عرض الكتب 
املرسلة من بنك الكويت املركزي إلى رئيس مجلس اإلدارة في شأن النتائج النهائية للتفتيش وذلك في أول 

اجتماع الحق لتاريخ استالم تلك الكتب.

يود بنك الكويت املركزي أن يؤكد على مضمون ما جاء بالتعميم سالف اإلشارة إليه، على أن يتم موافاتنا مبا 
يفيد عرض الكتب املذكورة على مجلس اإلدارة خالل فترة أقصاها 45 يوم من تاريخ إرسال تلك الكتب.

ومع أطيب التمنيات ،،،

نائب احملــافــظ 

د. محمد يوسف الهاشل

2

12 - تعليمات بشأن ضرورة عرض الكتب املرسلة من احملافظ إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات في شأن النتائج النهائية للتفتيش على مجلس إدارة تلك 
الشركات، في أول اجتماع الحق لتاريخ استالم الكتب.

ب -  تعميم بشأن التأكيد على ما ورد بالتعميم الصادر بتاريخ 1996/8/13 بشأن اإلفادة عن عرض كتب النتائج النهائية للتفتيش على مجلس اإلدارة خالل
فترة أقصاها 45 يوم من تاريخ إرسال تلك الكتب.

الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية


