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يحرص بنككا كويت ككم كويرعلى توف رتإطر  مككام  ليككا ككا وواتكتككا كقاكككككككككككككككركإطكك   كور ككابطكك  
ذى رختوه وه أحكام كواانتن م م ،  ذوا إي  مام كوا م كو كوينظي  ألتيال اككككككككككرعا  كو ككككككككككركإ 

كو ككككايم إي اكككك ن كوناا  ينا كويت م كويرعلى  رنظطم كويرن  كوي ككككرإط  ،  1968( وسككككن  32)
 .  كواركم كوتزكمى كوّ ايم إي ا ن رنظطم م اب  بنا كويت م كويرعلى توف ارعا  كو ركإ 

 
، ياتم  طاع كور اب  بإتاكي هذك كوّاوطا رحم  سكككككككككككككككم ت يوطا كول وطيا    إي سككككككككككككككك طا ذوا

ت ، بحطث يشليا  توف ارعا  كو ركإ  كوخاض   ور اب  بنا كويت م كويرعلى كوخاص  باور اب  
توف عاإ  كول وطيا   كوضكككككتكبا كو كككككايمل تي بنا كويت م كويرعلى إي  خلوا   ا   نشكككككا  

، إضاًل تي كواركم كوتزكمى كو ايم بش ن  خضاع ارعا  كو ركإ  ور اب  بنا كويت م  كو ركإ 
امى حلف رام   . توف أن يركتف إي هذك كوشككككك ن أن يلم  ضكككككاإ    تاكي هذك كواوطا كويرعلى  كوسكككككّ

 –إي جيطع كأل  ا   –، بيا يكفا  أي  ر وطيا  أ  ضككتكبا ر ككام  سككلا اًل تي كو نا كويرعلى 
رتإطر كقمام كويليا ا وواتكتا كقاككركإط   كور ابط  كوسككام  ،   ضكك را رحم نظر كألجرلل كوي نط  

 . كوا طق برا قوللكم؛ وضيان ك بشرعا  كو ركإ 
 

، حطث كاكككليا كو ائ كأل ل توف كواركم    ا رم ر ت ب هذك كواوطا إي سكككل  أبتكئ ميطسكككط 
كوتزكمى بش ن  خضاع ارعا  كو ركإ  ور اب  بنا كويت م كويرعلى   ذعرره كقيضاحط   أسس 

 إي سكككككك ا،  كو ائ كوثاني توف ر وطيا  كولسكككككك طا   ضككككككتكبا ر سككككككطس اككككككرعا  صككككككركإ  جايال
،  كو ائ كوثاوث توف كول وطيا   كوضكككككتكبا كقاكككككركإط   كور ابط   رنظطم كو يا  اكككككرعا  كو كككككركإ 

بشككككككرعا  كو ككككككركإ  ،  كو ائ كوركبع توف كول وطيا  كوخاصكككككك  بشكككككك ن تيوطا   سككككككطا كأل تكل ، 
 كو ائ كوخا س توف كو طانا   كقح كككككككككايك  كولي يل طي توف اكككككككككرعا  كو كككككككككركإ   تكإال كو نا 

 . توف كول وطيا  كوخاص  بش ن  رك ب كوحسابا  كوخامجي،  كو ائ كوسايس  اكويرعلى بر
 


