
 . كتاب يف شأن إجراءات تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي    - أ  

بالدوالر الخاصـة  املقايضة  بإجراء عمليـات  تعميـم يف شأن ضوابط  ب -  
الدينار الكويتي . األمريكي مقابل 

البنـوك بتغطيـة مشرتيات عمالء  املركزي  البنك  تعميـم بشأن قيـام  ج   -  
املحلية بالدوالر األمريكي يف ذات اليوم . 

د  -  تعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥( بشأن رفـع الضوابط والقيود
القطع  البنوك يف عمليات  تعامل  التسعينات بشأن  بداية  بها يف  املعمول 
األجنبي والسماح للبنوك املحلية باستئناف هذه األنشطة وممارستها، 

مع مراعاة بعض الرشوط .

٢٥ -  تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

1

املحافــظ
: ٢٤ ربيع األول 1٤1٥ هـ التاريخ 
املوافـق : ٣1 أغسـطـس 1٩٩٤ م

السيد / رئيس لجنة املصارف الكويتية            املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي

كما تعلمون، فإن البنوك املحليـة تقوم حاليـاً بتغطيـة كافـة احتياجات عمالئهـا من الدوالر األمريكي،
من خالل رشاء ما يلزمها من الدوالر من البنك املركزي. هذا، يف حني تكون البنوك ملزمة ببيع الدوالر التي 
أي  دون  الدينار  مقابل  األمريكي  بالدوالر  مركزها  يجعل  مما  املركزي،  البنك  إىل  عمالئها  من  عليه  تحصل 

تغيري يف نهاية كل يوم عمل .

: التالية  اتباع اإلجراءات  يتم  الخامس من سبتمرب1٩٩٤، سوف  من  واعتباراً 

بالعملـة األجنبيـة)1(، التعامل  املاضيـة بحدود  الستـة شهـور  التزمت خـالل  التي  للبنـوك  1-  يمكـن 
البنك املركزي  البنك املركزي، أن تتقدم إىل  التقرير األسبوعي للعمالت األجنبية املرسل إىل  بموجب 
بطلب التعامل بالدينار الكويتي مقابل العمالت األجنبية عىل أساس حق يومي عمل حسب الرشوط 

: التالية 

. املركزي  البنك  بالعملة األجنبية املحددة من قبل  التعامل  املعني عىل حدود  البنك  أ  -  حصول 

يتجاوزها ولم  املركزي،  البنك  قبل  املحددة من  التعامل  بحدود  التزم  قد  املتقدم  البنك  يكون  أن  ب-  
املاضية . الستة شهور  خالل 

لتغطية معامالتها مع املركزي،  البنك  األمريكي من  الدوالر  االستمرار برشاء  املحليـة  للبنوك  ٢-  يمكن 
عمالئهـا كما يجـري حاليـاً، إال أن البنك املركـزي لن يقوم بتغطية املعامالت التي تتم مع جهـات 
التعامل  املحلية  للبنوك  فيجوز  وعليه،  الذاتية.  املعني  البنك  موارد  من  تغطيتها  يجب  والتي  أخرى، 
الدوالر األمريكي، عىل أساس  الكويتي مقابل  الدينار  البنوك األجنبية، وإعطاء سعر بيع ورشاء  مع 
البنك  العمليات باالعتماد عىل مصادر أخرى غري  لتلك  حق يومي عمل، رشيطة أن تغطى متطلباتها 

املركزي)٢( .
التعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/1٩٥( والصادر بتاريخ 1٢/1٠/٢٠٠٦ . البنوك األجنبية وذلك بموجب  العمليات مع  السماح بإجراء تلك  )1(  تم 

. األمريكي  بالدوالر  املحلية  البنوك  لتعامالت عمالء  املركزي  الكويت  املؤرخ ٢٠٠٣/٥/٨ بشأن تغطية بنك  التعميم  )٢(  صدر 

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .
أ  -  كتاب يف شأن إجراءات تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٢

إخطار وعليها  املركزي،  البنك  قبل  من  املوضوعة  التعامل  املحليـة حدود  البنـوك  تتجاوز  أالَّ  يجب    -٣
حال  ويف  اليوم.  لذلك  األجنبية  العمالت  تقرير  وإرسال  الحدود  لتلك  تجاوز  أي  عن  املركزي  البنك 
وجـود فائـض من العمالت األجنبيـة لدى أي بنك، وجب عليه بيع الفائض من الدوالرات إىل البنك 

املقررة . التعامل  املركزي لكي يعود إىل حدود 

أما يف حال وجود عجز بالعملة األجنبية، فإن البنك املركزي لن يوفر الدوالر األمريكي لتلك البنوك 
التعامل  حدود  خفض  أو  األمريكي،  الدوالر  بيع  يوقف  قد  املركزي  البنك  أن  كما  العجز،  لتغطية 

. لها  املقررة  التعامل  لحدود  املتجاوزة  للبنوك  األجنبية  بالعمالت 

األجنبيـة سوى العمالت  مقابل  الكويتي  للدينار  مستقبلية  أسعار  إعطاء  املحليـة  للبنوك  يجـوز  ال    -٤
إعطاء  يجوز  ال  فإنه  وبذلك،  حكومية.  ملشاريع  أو  فقط  التجارية  ولألغراض  املحليني،  لعمالئها 

. للبنوك األجنبية يف أي حال من األحوال  أسعار مستقبلية 

البنـوك بني  األجنبيـة  بالعملـة  التعامل  حدود  املركـزي  للبنك  املقدمـة  الطلبـات  تتضمن  أن  ٥-  يجب 
املحلية، باإلضافة إىل حدود التسويات اليومية للتعامل بالدينار الكويتي عىل أساس حق يومي عمل. 
عىل  الحصول  يف  البنك  قدرة  مع  ومتالئمة  معقولة  مستويات  ضمن  الحدود  تلك  تكون  أن  ويجب 
البنك  املقررة لهم من قبل  الحدود  السوق املحيل، مع األخذ يف االعتبار  للتسوية من  الالزمة  األموال 

. األجنبية  بالعملة  للتعامل  املركزي 

إيداع األجنبيـة، ولكن ال يمكنها  البنـوك  الكويتي من  بالدينار  املحليـة قبول ودائع  للبنوك  ٦-  يجـوز 
الدينـار الكويتي لدى تلك البنـوك، هذا مع استمرار رسيان الحظر عىل عمليـات املقايضـة بالعملـة 

. األجنبية 

مـع أطيب التمنيـات ،،،

املحافـظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .
أ  -  كتاب يف شأن إجراءات تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٣

املـديــر
: 1٢ ذو القعدة 1٤1٨ هـ التاريخ 

مـــارس 1٩٩٨ م املوافـق : 11 

السيد / املـديـر العـام            املحـرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

» تعميـم إىل كافـة البنـوك «

الخاصة املقايضة  عمليات  بإجراء  املحلية  للبنوك  السماح  قرر  قد  املركزي  الكويت  بنك  بأن  اإلحاطة  نود 
: التالية  للضوابط  )USD / KWD SWAP( وذلك وفقاً  الكويتي  الدينار  بالدوالر األمريكي مقابل 

البنـوك العمليـات مـع  الدخـول يف مثل تلك  البنـوك املحليـة فـقـط دون  العمليـات عىل  1-  أن تقترص تلك 
. األجنبية)1( 

العمليات عن سنة . ٢-  أن ال يزيد أجل استحقاق تلك 

الفائدة واملخاطر األخرى املرتتبة عليها . انكشاف أسعار  أن يتم مراعاة    -٣

االلتزام بما تقدم . الرجاء اإلحاطة ومراعاة 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

مدير إدارة الرقابة     

حمد عبداملحسن املرزوق

)1(  تـم السمـاح بإجـراء تلك العمليـات مع البنـوك األجنبيـة، كما تـم رفـع كافـة الضوابـط والقيـود املقـررة يف هـذا الشـأن وذلك بموجب التعميـم رقـم 
)٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/1٩٥( الصادر بتاريخ 1٢/1٠/٢٠٠٦ .

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .
ب  -  تعميم يف شأن ضوابط بإجراء عمليات املقايضة الخاصة بالدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٤

املحافــظ
: ٧ ربيع األول 1٤٢٤ هـ التاريخ 
املوافـق : ٨ مــايــــو ٢٠٠٣ م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة            املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

البنوك املحلية وبيت التمويل الكويتي « » تعميم إىل كافة 

عطفـاً عىل كتاب بنـك الكويت املركـزي املـؤرخ 1٩٩٤/٨/٣1 واملوجـه إىل إتحاد املصارف الكويتيـة
بشأن تعامل البنوك املحلية يف عمليات القطع األجنبي، وبشكل خاص تغطية بنك الكويت املركزي لتعامالت 

. األمريكي  بالدوالر  املحلية  البنوك  عمالء 

البنـوك بتغطيـة مشرتيـات عمالء  املركـزي  الكويت  بنك  تاريخه سيقـوم  من  اعتباراً  بأنه  اإلفـادة  أود 
يف  تمت  التي  املشرتيات  لتلك  فقط  املركزي،  الكويت  بنك  من  املعلنة  الرسمية  الرصف  ألسعار  وفقاً  املحلية، 

. العمالء  اليوم والخاصة بهؤالء  ذلك 

ويف حال قيـام البنـوك املحليـة وبيت التمويل الكويتي بتأجيل تغطيـة معامالت العمالء إىل وقت الحـق،
. بديلة  املعامالت من مصادر  تلك  يتعني عليها تغطية 

مـع أطيب التمنيـات ،،،

املحافـظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .
ج  -  تعميم بشأن قيام البنك املركزي بتغطية مشرتيات عمالء البنوك املحلية بالدوالر األمريكي يف ذات اليوم .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٥

املحافــظ
: ٢٠ رمضان 1٤٢٧ هـ التاريخ 

املوافـق : 1٢ أكتوبـر ٢٠٠٦ م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة            املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

» سـري للغايـة «
تعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥(

البنـوك املحليـة إىل كافـة 

األجنبي، القطع  البنـوك يف عمليات  تعامل  التسعينات بشأن  بدايـة  الّصادرة يف  التعليمات  إىل  باإلشـارة 
استوجبتها  والتي  املجال،  هذا  يف  البنوك  قبل  من  إتباعها  الواجب  والضوابط  القيود  بعض  تضمنت  والتي 

الفرتة . الكويت بفعل تداعيات األحداث خالل تلك  القطاع املرصيف يف دولة  التي مر بها  الظروف 

وأخذاً باالعتبـار التطور امللموس يف السنوات األخرية يف أداء البنـوك وما صاحبـه من بناٍء متكامٍل لنظم
آنذاك . التي أوجبت وضع تلك الضوابط  انتفاء املربرات  إدارة املخاطر لديها، ويف ضوء 

للبنـوك الضوابط والقيـود، والسماح  تلك  تاريخـه، فقد تقـرر رفـع  من  بأنه وإعتباراً  إبالغكم،  يرسنا 
ملا ييل : األنشطة وممارستها، وذلك وفقاً  باستئناف هذه  املحلية 

األجنبية، وإجـراء عمليات مقايضة البنـوك  الكويتي مع  الدينار  بإيداع  املحلية  البنوك  السماح لجميـع    )1
العملة األجنبية مقابل الدينار مع تلك البنوك )Swap( باإلضافة إىل عمليات Outright، وإجراء العمليات 
اختيار  تعامالتها  يف  املحلية  البنوك  تراعي  أن  باالعتبار  أخذاً   ,)Forward( األجنبي  بالرصف  اآلجلة 

. العالية  االئتمانية  التصنيفات  ذات  األجنبية  البنوك 

األخـرى بالعمليـات  القيام  املحليـة  للبنـوك  يجوز  اإلسالميـة،  البنـوك  نشاط  االعتبار طبيعـة  يف  أخذاً    )٢
،)Financial Futures( والعقـود املستقبليـة املاليـة )Options( املتعلقة بالعمالت األجنبيـة مثل الخيارات
وعـقـود أسـعـار الفائـدة املستقبليـة )»Interest Rate Future «IRS( واتـفـاقـيـات األسـعـار اآلجلـة
ويتوجب عىل مرصفكم يف حال  املتاجـرة.  أو  التغطيـة  )»Forward Rate Agreement «FRA( ألغـراض 
الدخـول يف مثل هذه العمليات ألغراض املتاجرة اإللتزام باملعايري املرصفية السليمة والضوابط الرقابيـة

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .
د  -  تعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/1٩٥( بشأن رفع الضوابط والقيود املعمول بها يف بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي

والسماح للبنوك املحلية باستئناف هذه األنشطة وممارستها، مع مراعاة بعض الرشوط .



الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية الباب 

٦

لهذا النشاط، وتزويد البنـك املركـزي بسياسة مرصفكم يف هذا الشأن بما يف ذلك حدود التعامل وكذلك 
إدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة  السياسة  تلك  تكون  أن  عىل  العمليات،  بتك  القيام  لهم  املرصح  املوظفني 
مرصفكم وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت املركزي اإلطالع عليها ومن ثم إبداء الرأي بشأنها. ويستمر 
بها  موافاتنا  سيتم  التي  السياسة  ستتضمنها  التي  الحدود  يف  النظر  يتم  أن  إىل  الحالية  بالحدود  العمل 

يف هذا الشأن .

مع يتعارض  فيما  املحلية  البنوك  إىل  املركزي  الكويت  بنك  عن  الصادرة  األخرى  التعليمات  كافة  تلغى    )٣
التعميم . ما جاء يف هذا 

هذا وأن بنك الكويت املركزي عىل ثقـة بأن البنـوك املحليـة سـوف تمارس هـذه األنشطـة والعمليـات
الوطني . الجهاز املرصيف واملايل ملا فيه خدمة االقتصاد  املقام األول اإلرتقاء بأداء  ضمن توجهات تأخذ يف 

ومـع أطيب التمنيـات ،،،

املحافـظ     

سالم عبدالعزيز الصباح

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي .
د  -  تعميم رقم )٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/1٩٥( بشأن رفع الضوابط والقيود املعمول بها يف بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك يف عمليات القطع األجنبي

والسماح للبنوك املحلية باستئناف هذه األنشطة وممارستها، مع مراعاة بعض الرشوط .


