الئحـــة بنظام ســجــل البنـــــــوك
أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
ب  -تعميـم بـشـأن التوقـف عن إصـدار شهادة للبنـوك المسجلة لدى بنك
الكويت المركزي .
ج  -تعميـم رقــم (/٢رب ،رب أ )٢٠١٤/٣٣٩/بشأن التأشيـر في سـجـل
البنوك بالشركات التابعة والزميلة .
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بنك الكويت المركزي
قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك
وزير المالية
بعد اإلطالع على المواد ( )٦١( ،)٦٠و ( )٦٣من القانون رقـم  32لسنـة  1968في شأن النقد وبنـك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
وعلى قرار وزير المالية الصادر في  ١٩٦٩/١١/٣بشأن الئحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت
المركزي .
وبنا ًء على اقتراح مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قــــــــــــرر :
مــــادة ()١
يعد في بنك الكويت المركزي سجل للبنوك تقيد فيه البيانات اآلتية -:
 )١اسم البنك .
 )٢رقم التسجيل وتاريخه .
 )٣الشكل القانوني للبنك .
 )٤تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك األجنبية) .
 )٥رأس المال :
أ ) المصرح به .
ب) المدفوع .
ج ) المخصص للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك األجنبية) .
 )6السندات :
أ ) المصرح بإصدارها .
ب) المصدرة .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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 ) ٧االحتياطيات :
أ ) القانوني .
ب) االختياري .
ج ) احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك األجنبية) .
د ) احتياطيات أخرى .
 ) ٨عنـوان المركـز الرئيسـي (أو عنـوان المركـز المشرف على العمل في الكويت بالنسبـة لفـروع البنـوك
األجنبية) .
 ) ٩الفــــــروع :
أ ) في الكويت .
ب) في الخارج (بالنسبة للبنوك الكويتية) .
 )١٠أسماء رئيس وأعضاء مجلـس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي (أو أسماء المسئولين عن اإلدارة في
فروع البنوك األجنبية في الكويت) .
 )١١أسماء مراقبي الحسابات .
 )١٢رقم وتاريخ قرار وزير المالية بقبول التسجيل .
 )١٣أي بيانات أخرى يرى بنك الكويت المركزي قيدها في السجل .
مــــادة ()2
يقدم طلب التسجيل على النمـوذج المعد لذلك إلى محافـظ البنـك المركـزي ،وقبل مباشرة أي بنك جديد
لنشاطه ،ويرفق بطلب التسجيل المستندات اآلتية :
أ) بالنسبة للبنوك الجديدة :
 -١صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك بعد التوثيق .
 -٢صـورة من محضر جلسـة الجمعيـة العامـة التأسيسيـة التي تم التصديـق فيها على انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة .
 -٣أي مستندات أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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ب) بالنسبة لفروع البنوك األجنبية :
 -١تعهد من المركز الرئيسي للبنك األجنبي بالتزامـه بأيـة حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافـة
االلتزامات األخرى التي قد تستحق على الفرع .
 -٢ما يفيد تحويل الحد األدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في الكويت .
 -٣صورة من القرار الصادر بتعيين المدير المسئول عن إدارة الفرع في الكويت .
 -٤أي مستندات أو تعهدات أخرى يطلبها بنك الكويت المركزي .
مــــادة ()٣
يجب أن تدون البيانات في السجل بشكل واضح ،وبدون إختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط .ويقوم
بنك الكويت المركزي بإخطار البنك طالب التسجيل كتابة بما يفيد قيده في السجل .
مــــادة ()4
يقدم طلب التعديل المراد إدخاله على عقد التأسيس للبنك ،أو نظامه األساسي ،أو البيانات المشار إليها
في المادة األولى من هذه الالئحة إلى محافظ بنك الكويت المركزي على النموذج المعد لذلك ،وترفق به
المستندات الدالة على هذا التعديل .
ويخطر البنك طالب التعديل بمضمون القرار الصادر من محافظ بنك الكويت المركزي في شأن طلب
التعديل .
مــــادة ()5
يؤشـر في السجـل بكل تغييـر أو تعديـل للبيانـات المقيـدة في السجل ،مـع ذكـر تاريـخ التغييـر أو التعديل
والمستند المؤيد لذلك .
مــــادة ()٦
بعد نفاذ قرار وزير المالية الصادر بشطب أحد البنوك من السجل طبقاً ألحكام المادة ( )٦٣من القانون
رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨المشار إليه ،يجري شطب البيانات المقيدة في السجل ،ويشار في السجل إلى تاريخ
الشطب وسببه .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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مــــادة ()٧
تنشر في الجريدة الرسمية أي بيانات يتم قيدها في السجل ،وكذلك أي تعديل يتم على هذه البيانات .
مــــادة ()٨
يعمل بهذا القـرار من تاريخ صـدوره ،ويلغى كل ما يتعارض معه من قـرارات سابقـة ،وينشر في
الجريدة الرسمية .
وزير المالية
محمود عبدالخالق النوري

الكويت في  ٦ :شـــوال ١٤٢٤هـ
المــوافـــق  ٣٠ :نوفمبر ٢٠٠٣م

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك
رقم الصفحة

المــوضــــوع

اإلجـــــــراءات

جميع الصفحات

اســـم البنــــك

يتم القيد فيها عند تسجيل البنك .

جميع الصفحات

رقم التسجيل وتاريخه

يتم القيد فيها عند تسجيل البنك .

١

الشكل القانوني للبنك

يتم القيد فيها عند تسجيل البنك .

٢

تاريـخ التأسيس أو

 )١تاريـخ التأسيـس هـو تاريـخ إعــالن تأسيـس
البنك نهائيا ً من قبل الجمعية العامة التأسيسية
للبنك .

تاريخ مباشرة العمل
في الكويت (بالنسبة
لفــــروع البـنــــوك

 )٢يتم القيد عن تسجيل البنك .

األجنبيـــــة)

 )٣ال يتـم أي تغيير في هذه الصفحة طـوال مـدة
البنك .
٣

رأس المــال

 )١يتـم قـيد أول رأس مـال ابتـدأ بـه البنـك عنــد
تسجيله .
 )٢يتم التعديل طبقا ً للخطوات التالية :
أ -لدى اعتماد البيانات المالية الختامية للبنك
في نهاية كل سنة مالية من قبل كل من
البنك المركزي والجمعية العامة للبنك
المعني .
 يتقدم البنك بطلب تعديل بيانات في سجلالبنـوك بقيمة الزيادة في االحتياطيـات بما
تـم تغذيتـه لهـا من حساب توزيع األربـاح
والخسائـر الخـاص بالعـام ،وفي حالـة

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

اإلجـــــــراءات

المــوضــــوع

إجـراء توزيعـات على المساهمين بأسهـم

رأس المــال " تابع "

منحـة ،يتقدم البنـك بطلب تعديل بيانـات
في سجل البنوك لزيادة رأس المال بقيمة
أسهم المنحة .
 يـسـار في اتـخــاذ اإلجــراءات الخاصـةبالتعديل في سجـل البنـوك سـواء فيمـا
يتعلق بتعديل االحتياطيات أو رأس المال
نتيجة إجراء توزيعات في صورة أسهم
المنحة ،وذلك بالعرض على المحافظ.
وال يجوز أن يعمل بهذه التعديالت إال
بعد التأشير بها في سجل البنوك وإخطار
البنك بذلك .
ب -لــدى زيــادة رأس الـمـال عـن طـريــق
االكتتاب الجديد يتم ما يلي :
 يتقدم البنك بطلب تعديل بيانات في سجلالبنوك بقيمة الزيادة التي تمت على
رأس المال نتيجة اكتتاب جديد ،مرفقا ً
به ما يفيد موافقة الجمعية العامة غير
العادية للبنك على تلك الزيادة ،وما يفيد
تحصيل هذه الزيادة بالفعل وتخصيصها
للمساهمين .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

اإلجـــــــراءات

المــوضــــوع

 -يـسـار في اتـخـاذ اإلجــراءات الخاصـة

رأس المــال " تابع "

بالتعديل في سجل البنوك وذلك بالعرض
على المحافظ .وال يجوز أن يعمل بهذه
التعديالت إال بعد التأشير بها في سجل
البنوك .
مـالحــظـــة :
 أسـهـم المنـحــة ال تستـدعـي استـصـدارمرسوم أميري .
 أسهـم االكتتاب العـام تستدعي استصدارمرسوم أميري .
ج  -يتــم استـصــدار القراريـن التالييـن مـن
المحافظ :
 قــرار بزيـادة احتياطيـات البنـك بمـا تـمتغذيتــه مـن حـسـاب تـوزيــع األربــاح
والخسائر .
 قــرار بزيـادة رأس مـال البنـك يتضمـنما يلي :
● أسهم المنحة .
● أسهم االكتتاب .
● زيادة االحتياطي القانوني بعالوة
اإلصدار .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

اإلجـــــــراءات

المــوضــــوع

د  -إذا كانت زيادة رأس مال البنك تتضمن

رأس المــال " تابع "

اكتتابا ً عاماً ،فإن المرسوم األميري ينشر
متضمنا ً أسهم المنحة وأسهم االكتتاب
العام ،وال داعي لنشر قرار المحافظ .
هـ  -إذا كانـت زيـادة رأس مال البنـك بأسهـم
منحة فقط ،فيلزم نشر قرار المحافظ،
ويتم الكتابة إلى الشئون اإلدارية مع
إرفاق صورة من قرار المحافظ لنشره
في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " .
و  -بـعــد صــدور القـراريـن السابقيـن يتـم
اآلتي :
 -١الكتابـة إلى البنـك المعني إلخطاره
بالتأشيـر في سـجـل البنـوك بزيـادة
رأس المال ،سـواء بأسـهـم المنحـة
أو االكتتـاب الـعـام ،على أن يتــم
التأشيـر الفعلي في الصفـحـة رقــم
( )٣الخاصة برأس المال .
 -٢الكتابـة إلى البنـك المعني إلخطاره
بالتأشير في سجل البنوك بزيادة
االحتياطيــات بمـا تـم تغذيتــه مـن
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

اإلجـــــــراءات

المــوضــــوع
رأس المــال " تابع "

حساب توزيع األرباح والخسائر،
وكـذا عـالوة اإلصـدار (إن وجدت)
علـى أن يتــم التأشيــر الفعلـي في
الصـفـحـــة رقــــم ( )٥الخاصـــة
باالحتياطيات .

٤

 )١بـعـد دراسـة طلب البنك طـرح سندات ،وفي

السنــــــدات

حـال الموافقـة تصـدر موافقـة بموجب كتـاب
يتـم توجيهـه إلى وزارة التجـارة والصناعـة
الستكمال اإلجراءات باستصدار قـرار وزيـر
التجـارة والصناعـة بالترخيص للبنـك بطرح
السندات لالكتتاب .
 )٢عنـد انتـهـاء البنـك من طـرح السنـدات خـالل
فترة سريان الترخيـص ،يتقـدم البنـك بطلب
تعديـل بيانـات في السـجــل على النـمـوذج
المخـصـص لذلك مـوضـحـا ً قيمـة السنـدات
المصـرح بإصـدارهــا والسنـدات المصــدرة
بالفـعـل ،مرفقـا ً بـه مـا يفيـد الحصـول على
التراخيص والموافقات الالزمة .
ويتم مايلي :
 استـصـدار قــرار المحـافــظ بالتأشيـر فيسجل البنوك بالسندات .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

اإلجـــــــراءات

المــوضــــوع

 -يخطـر البنـك المعني بالتأشيـر في سـجـل

السنـــدات " تابع "

البنوك بالسندات على أن يتم التأشير الفعلي
في الصفحة رقم ( )٤الخاصة بالسندات .
٥

االحتياطيات

٦

عنوان المركز
الرئيسي

٧

الفـــــــروع

تم شرح تلك اإلجراءات في البند الخاص برأس
المال .
 -١يتم القيد فيها عند تسجيل البنك .
 -٢يتم استصدار قرار المحافظ في حالة تغيير
عنوان المركز الرئيسي للبنك ،ويتم النشر .
 -٣يتم التأشيرالفعلي في سجل البنوك بموجب
قرار المحافظ ،ويحظر البنك المعني بالتأشير
في سـجــل البنــوك بتغييـر عنــوان المـركـز
الرئيسي .
 -١بـعـد دراســة طلب فتـح الفــرع ،وفي حــال
الموافقة ،تصدر موافقة مبدئية على فتح الفرع
المطلوب ،سارية المفعول لمدة سنة بالنسبة
للفروع داخل وخارج دولة الكويت ،وتجدد
بطلب من البنك في أحوال تأخر تهيئة الفرع
للعمل .

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

المــوضــــوع

اإلجـــــــراءات

الفـــــروع " تابع "

 -٢عنـد انتهـاء البنــك مـن تجهيـز مـقــر الفـــرع
وتحديد موعد افتتاحه وذلك خالل المهلة
المقررة من البنك المركزي المشار إليها،
يتقدم البنك بطلب تعديل بيانات في السجل
على النموذج المخصص لذلك موضحا ً موعد
افتتاح الفرع بالتحديد ،وذلك قبل خمسة
عشر يوما ً من تاريخ االفتتاح ،مرفقا ً به ما
يفيد الحصول على التراخيص والموافقات
الالزمة من الجهات المختصة ويتم ما يلي :
أ  -استصـدار قـرار المحـافـظ بالتأشيـر في
سجل البنوك بافتتاح الفرع الجديد .
ب -يتـم التأشيـر الفعلـي في سـجـل البنــوك
بموجب قــرار المحافـظ ويخطـر البنـك
المعني بتمـام التأشيـر في سجـل البنـوك
بافتتاح الفرع .

٨

أسماء رئيس وأعضاء

 -١يتـم قيـد أسـمــاء أول مجلـس إدارة ابتـدأ بـه

مجلس اإلدارة ورئيس

البنك وكذا اسم رئيس الجهاز التنفيذي أو

الجهاز التنفيذي (أو

المدير المسئول في حالة فروع البنوك

أسماء المسئولين عن

األجنبية عند تسجيل البنك .

اإلدارة في فروع البنوك
األجنبية في الكويت) .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .

11

الباب األول  :الئحة بنظام سجل البنوك

إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

المــوضــــوع

اإلجـــــــراءات

أسماء رئيس وأعضاء

 -٢عنـد تغييـر أعـضـاء مجلـس اإلدارة أو تغييـر

مجلس اإلدارة ورئيس

صفاتـهـم (رئيــس مجلـس أو عـضـو منتـدب

الجهاز التنفيذي (أو

أو رئيس الجهاز التنفيذي أو المدير المسئول

أسماء المسئولين عن

في حالة فروع البنوك األجنبية) .

اإلدارة في فروع البنوك

 -٣يتم استصدار قرار المحافظ باألسماء الجديدة

األجنبية في الكويت) .

وصفاتهم ويتم التأشير في سجل البنوك

" تابــــــــع "

بموجب قرار المحافظ .
 -٤يخـطـر البنـــك المعنـي بتـمــام التأشيــر في
السجل .

٩

 -١يتـم قيـد أسمـاء مراقبـي حسابـات البنـك عنـد

أسماء مراقبي

تسجيل البنك .

الحسابات

 -٢عنـد تغييــر مـراقبـي حسابـات البنــك ،يطلب
البنك المعني بموجب "طلب تعديل بيانات في
السجل" إجراء التعديل باسم المراقب الجديد
في السجل .
-٣

يتم استصدار قرار المحافظ بشطب اسم
مراقب الحسابات القديم والموافقة على االسم
الجديد ،ويتم التأشير في السجل بموجب قرار
المحافظ .

 -٤يخـطـر البنـــك المعنـي بتـمــام التأشيــر في
السجل .
 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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إجراءات التسجيل في سجل البنوك " تابع "
رقم الصفحة

المــوضــــوع

١٠

رقـم وتاريخ قـرار

اإلجـــــــراءات
 -١يتم القيد فيها عند تسجيل البنك .

وزيــــر الماليـــــة

 -٢ال يتـم تغييـر في هـذه الصفحــة طـوال مــدة

بقبـــول التسجيـــل

البنك .

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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بنك الكويت المركزي
قـطــــاع الـرقـابــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
اإلشارة :
التاريـخ :

................................................
................................................

طلب تسجيل في سجل البنوك
سعادة محافظ بنك الكويت المركزي

المحترم،،

تحية طيبة وبعد ،
ً
عمال بأحكام المادة رقم ( )٦٠من القانون رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،والمادة رقم ( )٢من الالئحة الخاصة بنظام سجل البنوك،
يتقدم بنك ..................................................................................................................................................................................
بهذا الطلب راجياً اتخاذ الالزم نحو تسجيله في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي وذلك وفقاً لما يلي :
 )١اسم البنك :

......................................................................................................................................................................

 )٢الشكل القانوني للبنك :

..................................................................................................................................................

 )٣تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك األجنبية) :
.............................................................................................................................................................................................

 )٤رأس المال :
 -المصرح به :

............................................................................................................................................................

 -المدفـــــوع :

............................................................................................................................................................

 )٥السنـــــــدات :
 -المصرح بإصدارها :

..............................................................................................................................................

 -المـصــــــــــــــدرة :

..............................................................................................................................................

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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 )٦االحتياطيــــات :
 القانوني وعالوة اإلصدار : -االختيــــاري :

...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك األجنبية) :.............................................................................................................................................................................................

 -أخــــــــــرى :

.........................................................................................................................................................

 )٧عنـوان المركـز الرئيسي (أو عنـوان المركـز المـشـرف على العـمـل في الكـويـت بالنسبـة لفـروع البنـوك
األجنبية) ...................................................................................................................................................................... :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

 )8عـــدد الفــــــروع :
 -في الكويت :

..............................................................................................................................................................

 -في الخارج (بالنسبة للبنوك الكويتية) :

................................................................................................................

(يرفق كشف بأسماء جميع الفروع في الكويت وفي الخارج)
 )9أسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي (أو أسماء المسئولين عن اإلدارة في فروع
البنوك األجنبية في الكويت) ..................................................................................................................................... :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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 )١٠أسماء مراقبي الحسابات :

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 )١١رقم وتاريخ قرار وزير المالية بقبول التسجيل :

.................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ونرفق طيه المستندات المؤيدة للبيانات سالفة الذكر .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

رئيس مجلس اإلدارة
....................................................

المرفقات :

................................................
................................................
................................................

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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بنك الكويت المركزي
قـطــــاع الـرقـابــــــة
إدارة الرقابة الميدانية
اإلشارة :
التاريـخ :

................................................
................................................

طلب تعديل بيانات في سجل البنوك
سعادة محافظ بنك الكويت المركزي

المحترم،،

تحية طيبة وبعد ،
ً
عمال بأحكام المادة رقم ( )٦١من القانون رقم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،والمادة رقم ( )٤من الالئحة الخاصة بنظام سجل البنوك،
يتقدم بنك ..................................................................................................................................................................................
بهذا الطلب راجياً اتخاذ الالزم للتأشير في سجل البنوك بالتعديالت اآلتية على البيانات المقيدة في السجل :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

ونرفق طيه المستندات الدالة على التعديالت سالفة الذكر .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

رئيس مجلس اإلدارة
....................................................

المرفقات :

................................................
................................................
................................................

 الئحة بنظام سجل البنوك .أ  -قرار وزاري رقم ( )٣٩بشأن الئحة بنظام سجل البنوك .
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المديـر التنفيـذي
التاريخ  13 :ذو القعدة  ١٤٢٤هـ
الموافق  ٥ :ينايــــــر  ٢٠٠٤م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/٢رب)٢٠٠٤/١٥١/
إلـى كــافــــة البنــــوك المحليــــة
إزاء ما لوحظ من تقدم بعض البنوك إلى بنك الكويت المركزي بطلب إصدار شهادة لمن يهمه األمر
تفيد بأن البنك مسجل في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
نود اإلفادة بأنه سيتم التوقف عن إصدار مثل تلك الشهادات أخذاً في االعتبار أن الصفحة اإللكترونية
لبنك الكويت المركزي على االنترنت مدرج عليها أسماء وعناوين البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 الئحة بنظام سجل البنوك .ب  -تعميم بشأن التوقف عن إصدار شهادة للبنوك المسجلة لدى بنك الكويت المركزي .
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المحـافـــظ
التاريخ  2 :ذو القعدة  ١٤٣٥هـ
الموافق  ٢٨ :أغسطس  ٢٠١٤م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (/٢رب ،رب أ)٢٠١٤/٣٣٩/
إلى جميع البنوك الكويتية التقليدية
ً
عمال بأحكام المادتين ( )٦٠و ( )٦١من القانـون رقـم  ٣٢لسنة  ١٩٦٨في شـأن النـقـد وبنـك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،والبند رقم ( )١٤من المادة رقم ( )١من الالئحة
الخاصة بنظام سجل البنوك ،الصادر بالقرار الوزاري رقم ( )٤٠لسنة . ٢٠٠٣
يرجى موافاة بنك الكويت المركزي بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك يتضمن ما يلي بالنسبة
للشركات التابعة والزميلة لمصرفكم ،وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخه :
 اسم الشركة والشكل القانوني لها . عنوان الشركة (بالداخل  /الخارج) . نسبة مساهمة البنك في رأسمال الشركة .ً
مستقبال إلى بنك الكويت المركزي بطلب للتأشير في السجل
هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة التقدم
بأية تعديالت على البيانات المشار إليها في حينها .
ومـع أطيب التمنيات ،،،،
المحــافـــظ
د .محمد يوسف الهاشل

 الئحة بنظام سجل البنوك .ج  -تعميم رقم (/٢رب ،رب أ )٢٠١٤/٣٣٩/بشأن التأشير في سجل البنوك بالشركات التابعة والزميلة .
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