 - 6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة
أ  -قــرار رقـم  1993/1في شأن تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة
االتفاقية .
ب  -قــرار رقـم  1993/2فـي شـأن تعيين الحـدود الدنيـا ألسعـار الفائدة
على الودائع .
ج  -قــرار رقــم  1995/220/3فـي شـأن إلغـاء الحـدود الدنيـا ألسعـار
الفائدة على الودائع وعلى حسابات التوفير .
د  -القـرار الصـادر في  1995/4/17بشأن تعيين سعـر لخصم وإعـادة
خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .
هـ  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 1999/2/28
بتعديل سعر خـصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي ليصبح ً ٪6٫75
بدال من . ٪7
و  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2000/5/17
بتعديل سـعــر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪7٫25
بدال من . ٪6٫75
ز  -تعميـم بشـأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2001/1/4
بتعديـل سـعــر خـصـم وإعـادة خـصـم األوراق التجاريــة لـدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪6٫75
بدال من . ٪7٫25

ح  -تعميم بشأن قـرار مجلس إدارة البنـك المركـزي بتاريخ 2001/2/1
بتعديــل سعــر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لـدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪6٫25
بدال من . ٪6٫75
ط  -تـعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ2001/3/21
بتعديـل سـعـر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لــدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪6٫25
ي  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2001/5/20
بتعديـل سـعــر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريــة لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫50
بدال من . ٪5٫75
ك  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2001/8/22
بتعديـل سـعــر خـصـم وإعـادة خـصـم األوراق التجاريـة لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫25
بدال من . ٪5٫50
ل  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2001/9/18
بتعديـل سـعــر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لـدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫75
بدال من . ٪5٫25
م  -تعـمـيـــم بــشــأن قـــرار مجـلــس إدارة البنـــك المــركـــزي بتـاريـــخ
 2001/10/30بتعديل سعـر خـصـم وإعـادة خـصـم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من .٪4٫75
ن  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2002/6/3
بتعديـل سـعـر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫75
بدال من . ٪4٫25

س -تـعـمـيــم بــشــأن قــــرار مـجـلـــس إدارة البنـــك المـركـــزي بتـاريـــخ
 2002/11/7بتعديل سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫25
بدال . ٪3٫75
ع  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2004/7/1
بتعديـل سـعــر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫50
بدال من . ٪3٫25
ف  -تعميم بـشـأن قـرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2004/8/4
بتعديـل ســعــر خـصـم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫0
بدال من . ٪3٫50
ص -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2004/9/22
بتعديـل سـعـر خـصـم وإعــادة خــصـم األوراق التجاريـة لـدى بنــك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫0
ق  -تعـمـيــم بــشــأن قـــرار مـجـلــس إدارة البنــك المــركـــزي بتـاريـــخ
 2004/11/11بتـعـديــل ســعـــر خـصـم وإعــــادة خــصـم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫50
بدال من . ٪4٫25
ر  -تـعـمـيـم بـشــأن قـــرار مـجـلـــس إدارة البـنـــك المــركــزي بتاريـــخ
 2004/12/15بتـعـديـل ســعــر خــصــم وإعــادة خـصـم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫75
بدال من . ٪4٫50
ش  -تـعـمـيـم بـشــأن قـــرار مـجـلـــس إدارة البـنـــك المــركــزي بتاريـــخ
 2005/2/3بتعديل سعـر خصـم وإعـادة خصـم األوراق التجاريـة
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫00
بدال من . ٪4٫75

ت  -تـعـمـيـم بــشــأن قــــرار مـجـلــس إدارة البنـــك المــركــزي بتـاريــخ
 2005/3/23بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫25
بدال من . ٪5٫00
ث  -تعميم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2005/7/2
بتعديـل سـعــر خـصـم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫50
بدال من . ٪5٫25
خ  -تعميم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2005/10/3
بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪5٫50
ذ  -تـعـمـيـم بــشــأن قــــرار مـجـلــس إدارة البنــك المــركــزي بتـاريـخ
 2005/11/2بتعديل سعر خصم وإعادة خـصـم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪6٫0
بدال من . ٪5٫75
ض  -تعميـم بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2006/7/2
بتعديل ســعــر خــصــم وإعــادة خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪6٫25
بدال من . ٪6٫0
ظ  -تـعـمـيـم بــشــأن قــــرار مـجـلـــس إدارة البنـــك المــركـــزي بتـاريــخ
 2008/1/23بتعديل سعر خصم وإعـادة خـصـم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪6٫25
غ  -قـــرار رقــم ( )2008/338/29في شــأن تعيين الحــدود القصـوى
ألسعار الفائدة االتفاقية .

أ-أ

 تعـمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 2008/10/8بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫50
بدال من . ٪5٫75

ب-ب  -تعـمـيـم بـشأن قــرار مـجـلـس إدارة الـبـنـك المـركـزي بتاريخ
 2008/10/30بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫50
ج-ج  -تـعـمـيم بـشأن قـرار مـجـلـس إدارة البـنك المـركـزي بتاريخ
 2008/12/17بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫75
بدال من . ٪4٫25
د-د

 تـعــمـيـم بــشأن قـرار مـجـلـس إدارة البـنـك المركـزي بتاريخ 2009/4/12بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫50
بدال من . ٪3٫75

هـ-هـ  -تـعـمـيم بـشأن قـرار مـجـلس إدارة البـنك المركـزي بتاريخ
 2009/5/14بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫00
بدال من
. ٪3٫50
و-و

 تـعــمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البـنـك المركزي بتاريخ 2010/2/8بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫50
بدال من . ٪3٫00

ز-ز

 تـعــمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البـنك المركزي بتاريـخ 2012/10/3بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫00
بدال من
. ٪2٫50

ح -ح  -تعـمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البنك المركزي بتاريخ
 ٢٠١٥/١٢/١٦بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪٢٫٢٥
بدال من . ٪2٫00
ط -ط  -تعـمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البنك المركزي بتاريخ
 ٢٠١٦/١٢/١٥بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫٥0
بدال من . ٪٢٫٢٥
ي -ي  -تعـمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البنك المركزي بتاريخ
 ٢٠١٧/٣/١٦بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪٢٫٧٥
بدال من . ٪2٫٥0
ك -ك  -تعـمـيـم بـشـأن قـرار مـجـلس إدارة البنك المركزي بتاريخ
 ٢٠١٨/٣/٢٢بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪٣٫00
بدال من . ٪٢٫٧٥
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قـــــرار رقـــم 1993/1

()1

في شأن تعيين الحدود القصوى

ألسعـار الفائــدة االتفاقيــة *

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )111من قانون التجارة الصادر بمرسوم بالقانون رقم  68لسنة  1980؛
وعلى المـادة ( )26من القانـون رقـم  32لسنـة  1968فـي شـأن النـقـد وبنـك الكويـت المركـزي
وتنظيم المهنـة المصرفية ،والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قـرار مجلس إدارة بنك الكويت المركـزي رقـم  1987/2في شـأن تعيين الحـد األقصى لسعـر
الفائدة على القروض االستهالكية والصادر بتاريخ  2نوفمبر  1987؛
وعلى قــرار مجلـس إدارة بنــك الكويـت المركـزي رقـم  1988/1في شـأن تعيين الحـدود القصـوى
ألسعـار الفائدة االتفاقية ،والصادر بتاريخ  30نوفمبر  1988؛
وبعــد موافقـــة وزيــــــر الماليـــــــة ؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يكـون الحـد األقصى سنويـاً لسعــر الفائــدة االتفاقيــة بما ال يزيـد على  ( ٪2٫5اثنين ونصف في
المائة ) على سـعـر الخصم الذي يحـدده ويعلنه مجلـس إدارة بنــك الكويـت المركـزي؛ على كافـة
صـور مـعـامـالت اإلقـــراض المحررة بالدينار الكويتي والتي ال تزيد مدتها على سنة .
ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدماً (فائدة ارتباط) بنسبة ال تتجاوز  ( ٪0٫5نصف في المائة ) سنوياً
على كامل حدود التسهيالت االئتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف .
وتسري األحكام المنصوص عليها في المـادة ( )111مـن قانـون التجـارة على كـل اتفـاق يتضمن
صراحـة أو ضمناً سعراً للفائدة يزيد على هذا السعر .
*

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

( )1تم إلغاء العمل بهذا القرار بموجب القرار رقم ( )2008/338/29الصادر بتاريخ  2008/3/23والمدرج في البند (غ) من هذا الفصل .
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أ  -قرار رقم  1993/1في شأن تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة االتفاقية .
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مـــــادة ثانيــــة
يكــون الحــد األقـصى سنـويـاً لسعـــر الفـائـــدة االتفـاقـيـــة بـمـا ال يـزيــد على ( ٪4أربعــة في
المائـة ) على سـعــرالخـصم الــذي يحـــدده ويعلنــه مجلــس إدارة بنــك الكويـت المركــزي ،على
كـافـــة صـور مــعــامــالت اإلقـــراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها على سنة .
وتسـري األحكـام المنصوص عليهـا في المــادة ( )111مـن قـانـون التجـارة على كل اتـفـاق يتضمن
ً
صراحـة أو ضمناً سعراً للفائدة يزيد على هذا السعر .
مـــــادة ثالثـــــة
يكــون الحــد األقصى لسعــر الفائــدة على القـروض االستهالكيـة مساويـاً لسعـر الخـصم .ويجـوز
للجهـات المقرضة اقتطاع مبلغ الفائدة مقدماً من مبلغ القرض ،وتحتسب الفائدة على كل مبلغ القرض
ومدته .
ويحدد البنك المركزي الشروط والضوابط الخاصة بالقروض االستهالكية .
مـــــادة رابعــــة
ال تسري الحـدود القصوى ألسعـار الفائــدة االتفاقيــة المنصوص عليهــا في المــواد السابقــة على
المـعـامـالت اآلتية :
أ  -القروض بكافة صورها المقدمة لغير المقيمين .
ب  -المعامالت الجارية في السوق الداخلية بين البنوك .
ج  -المعامالت المحررة بعمالت أجنبية .
مـــــادة خامسـة
تسري أحكام هذا القرار على االتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكامه .
مـــــادة سادسـة
ُلغى القرار رقـم
ينشر هـذا القـرار في الجريدة الرسميـة ،ويعمل به اعتبـاراً من تاريـخ نشره .وي َ
 1987/2الصادر بتاريخ  2نوفمبر  ،1987والقرار رقم  88/1الصادر بتاريخ  30نوفمبر . 1988
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  4 :ذو القعدة  1413هـ
الموافــق  25 :إبـريـــل  1993م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
أ  -قرار رقم  1993/1في شأن تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة االتفاقية .

٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــرار رقـــم 1993/2
في شأن تعيين الحدود الدنيــا

ألسعـار الفائــدة على الودائع *
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )73من القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له؛
وعلى قــــرار مجـلـس إدارة بنــك الكـويـت المـــركــزي رقــم  1988/2فـي شــأن تعيين الحــدود
الدنيـا ألسعـارالفائدة على الودائع والصادر بتاريخ  30نوفمبر 1988؛
وبعـــد موافقـــة وزيــــــر الماليـــــــة ؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يكـون سعر الفائـدة على ودائـع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لـدى البنـوك ،والتي تقـل مدتهـا عـن
ثالثين يوماً ،حسبما يتم االتفاق عليه بين الطرفين ،ودون حد أدنى يتعين االلتزام به .
مـــــادة ثانيــــة
يـكــون الحــد األدنـى سنويـاً لسعــر الفـائــدة على ودائــع القطـاع الخـاص بالدينـار الكويتي لـدى
البنــوك ،هـو ســعــر الخـصـم الذي يحـدده ويعلنـه مجلـس إدارة بنـك الكويـت المـركـزي ،وذلـك
بالنسبـة للودائـع التي تساوي مدتها أو تزيد على ثالثين يوماً .
مـــــادة ثالثـــــة
ال تـسـري الحــدود الدنيـــا ألسعــار الفائــدة المنـصـوص عليهــا في المادتين السابقتين على
معـامـالت الودائـع الجارية في السوق الداخلية بين البنوك .
*

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

( )1تم إلغاء العمل بهذا القرار بموجب القرار رقم ( )1995/220/3الصادر بتاريخ  1995/1/30والمدرج في البند (ج) من هذا الفصل .

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ب  -قرار رقم  1993/2في شأن تعيين الحدود الدنيا ألسعار الفائدة على الودائع .

٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

مـــــادة رابعــــة
يكون الحد األدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير  ( ٪4٫5أربعة ونصف في المائة ) سنوياً .
مـــــادة خامسـة
تسري أحكام هذا القرار على االتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكامه .
مـــــادة سادسـة
ُلغى القــرار
ينشـر هـذا القــرار في الجريــدة الرسميـة ،ويعمل بــه اعتبـاراً من تاريـخ نـشـره .وي َ
رقــم  88/2الصادر بتاريخ  30نوفمبر . 1988
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  4 :ذو القعدة  1413هـ
الموافــق  25 :إبـريــل  1993م

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ب  -قرار رقم  1993/2في شأن تعيين الحدود الدنيا ألسعار الفائدة على الودائع .

٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــرار رقـــم 1995 / 220 / 3
في شأن إلغاء الحدود الدنيا ألسعار الفائدة
على الودائع وعلى حسابات التوفير*
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )73من القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له؛
وعلى القـرار رقــم  1993/2فـي شـأن تعيين الحـدود الدنيــا ألسعـار الفائدة على الودائع والصادر
بتاريخ  25إبريل 1993؛
وعلى القــرار رقــــم  1لسنــــة  1994في شـــأن تعيين الحـــد األدنـى لسـعـــر الفائـــدة على
حسـابــات التــوفـيـر والصادر بتاريخ  21أغسطس 1994؛
وبعـــد موافقـــة وزيــــــر الماليـــــــة ؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
تحرر الفائدة على الودائع وعلى حسابات التوفير من أي حدود دنيا مقررة لسعر الفائدة .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار رقـم  2لسنـة  1993في شأن تعيين حـدود دنيـا ألسعــار الفائـدة على الودائـع ،والقـرار
ي َ
رقـم  1لسنة  1994في شأن تعيين حد أدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير .
مـــــادة ثالثـــــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  29 :شعبان  1415هـ
الموافــق  30 :ينايـــر  1995م

*

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ج  -قرار رقم  1995/220/3في شأن إلغاء الحدود الدنيا ألسعار الفائدة على الودائع وعلى حسابات التوفير .

٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر لخصم وإعادة
خصم األوراق التجارية لـدى
بـنــك الكـويـت المـركـزي*
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له؛
وعلى قـرار مجلـس إدارة بنــك الكـويـت المـركــزي الصـادر بتاريـخ  ،1994/11/15في شـأن
تعيين سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سـعــر خـصم بنسبـة  ( ٪7٫25سبعــة وربــع بالمائــة ) سنويـاً،
على األوراق التجاريـة التي تقدمهــا البنــوك العاملـة في دولــة الكويـت إلى بنـك الكويـت المـركـزي،
ويقبـل البنـك المـركـزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار الصادر
ينشر هـذا القرار في الجريدة الرسميـة ،ويعمـل به اعتبـاراً من تاريخ نشره ،وي َ
بتاريـخ  1994/11/15بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  17 :ذو القعدة  1415هـ
الموافــق  17 :إبـريــــــل  1995م

*

أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
د  -القرار الصادر في  1995/4/17بشأن تعيين سعر لخصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  12 :ذو القعدة  1419هـ
الموافق 28 :فبـرايــــر  1999م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بتاريخ  1999/2/28تعديل سعر خصم
وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪6٫75
بدال من  ،٪7علماً بأنه سيتم
العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
ومرفق لكم مع هذا نسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
هـ  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  1999/2/28بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪6٫75
بدال من . ٪7

٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شـأن تعيين سعـر جديــد
لخصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لــــدى بـنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له؛
وعلى قـرار مجلـس إدارة بنــك الكـويـت المـركــزي الصـادر بتاريـخ  ،1998/11/18في شـأن
تعيين سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سـعـــر خـصم بنسبــة  ٪6٫75سنويــاً ،على األوراق التجاريــة
التي تقدمهــا البنــوك العاملـة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ،ويقبل البنـك المـركـزي
خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار الصادر
ينشر هـذا القرار في الجريدة الرسميـة ،ويعمـل به اعتبـاراً من تاريخ نشره ،وي َ
بتاريـخ  1998/11/18بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  12 :ذو القعدة  1419هـ
الموافــق  28 :فبرايـــــر  1999م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
هـ  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  1999/2/28بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪6٫75
بدال من . ٪7

٨

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  13 :صـفـــــر  1419هـ
الموافق 17 :مايـــــــو  2000م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 2000/5/17
زيادة سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح ً ٪7٫25
بدال من
 ،٪6٫75علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
ومرفق لكم مع هذا نسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
و  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2000/5/17بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪7٫25
بدال من . ٪6٫75

٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شـأن تعيين سعـر جديــد
لخصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لــــدى بـنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له؛
وعلى قـرار مجلـس إدارة بنــك الكـويـت المـركــزي الصـادر بتاريـخ  ،1999/2/28في شـأن
تعيين سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سـعـــر خـصم بنسبــة  ٪7٫25سنويــاً ،على األوراق التجاريــة
التي تقدمهــا البنــوك العاملـة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ،ويقبل البنـك المـركـزي
خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار
ينشر هـذا القرار في الجريدة الرسميـة ،ويعمـل به اعتبـاراً من تاريخ صدوره ،وي َ
الصادر بتاريـخ  1999/2/28بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  13 :صفــــــــر  1421هـ
الموافــق  17 :مايــــــــــو  2000م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
و  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2000/5/17بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪7٫25
بدال من . ٪6٫75

١٠

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  9 :شــوال  1421هـ
الموافـق 4 :ينايـــر  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫5ليصبح ً ٪6٫75
بدال من ٪7٫25
علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم األحد الموافق . 2001/1/7
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ز  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/1/4بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪6٫75
بدال من . ٪7٫25

١١

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شـأن تعيين سعـر جديــد
لخصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لــــدى بـنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له؛
وعلى قـرار مجلـس إدارة بنــك الكـويـت المـركــزي الصـادر بتاريـخ  ،2000/5/17في شـأن
تعيين سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي؛

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سـعـــر خـصم بنسبــة  ٪6٫75سنويــاً على األوراق التجاريــة
التي تقدمهــا البنــوك العاملـة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ،ويقبل البنـك المـركـزي
خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار
ينشر هـذا القـرار في الجريـدة الرسميـة ويعمـل بـه اعتبـاراً من تاريخ  ،2001/1/7وي َ
الصادر بتاريـخ  2000/5/17بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  4 :ينايـــر  2001م
الموافــق  9 :شـــوال  1421هـ
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ز  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/1/4بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪6٫75
بدال من . ٪7٫25

١٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  8 :ذو القعدة  1421هـ
الموافـق 1 :فبرايـــــر  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫5ليصبح ً ٪6٫25
بدال من ٪6٫75
علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم األحد الموافق . 2001/2/4
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ح  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/2/1بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪6٫25
بدال من . ٪6٫75

١٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شـأن تعيين سعـر جديــد
لخصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لــــدى بـنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة بنــك الكـويـت المـركــزي الصـادر بتاريـخ  ،2001/1/4في شـأن تعيين
سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سـعـــر خـصم بنسبــة  ٪6٫25سنويــاً على األوراق التجاريــة
التي تقدمهــا البنــوك العاملـة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ،ويقبل البنـك المـركـزي
خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار
ينشر هـذا القـرار في الجريـدة الرسميـة ويعمـل بـه اعتبـاراً من تاريخ  ،2001/2/4وي َ
الصادر بتاريـخ  2001/1/4بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  7 :ذو القعدة  1421هـ
الموافــق  1 :فبرايـــــر  2001م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ح  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/2/1بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪6٫25
بدال من . ٪6٫75

١٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  26 :ذو الحجة  1421هـ
الموافـق 21 :مــــــارس  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫5ليصبح ً ٪5٫75
بدال من ٪6٫25
علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2001/3/21

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ط  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/3/21بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪5٫75
بدال من . ٪6٫25

١٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شـأن تعيين سعـر جديــد
لخصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لــــدى بـنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة بنــك الكـويـت المـركــزي الصـادر بتاريـخ  ،2001/2/1في شـأن تعيين
سـعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سـعـــر خـصم بنسبــة  %5.75سنويــاً على األوراق التجاريــة
التي تقدمهــا البنــوك العاملـة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ،ويقبل البنـك المـركـزي
خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار الصادر
ينشر هـذا القـرار في الجريـدة الرسميـة ويعمـل بـه اعتبـاراً من تاريخ  ،2001/3/21وي َ
بتاريـخ  2001/2/1بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  26 :ذو الحجة  1421هـ
الموافــق  21 :مـــــارس  2001م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ط  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/3/21بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪5٫75
بدال من . ٪6٫25

١٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  28 :صفر  1422هـ
الموافـق 21 :مايــو  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
ً
بدال من
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫25ليصبح ٪5٫50
 ٪5٫75علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2001/5/21
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ي  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/5/20بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪5٫50
بدال من . ٪5٫75

١٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قـــرار مجلـس إدارة البنـــك المــركــزي الصـادر بتاريــخ  2001/3/21في شــأن تعيين
سـعــر خــصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكويت المـركـزي سعــر خـصم بنسبـة  ( %5٫5خمسة ونصف في المائة ) سنوياً على
األوراق التجاريــة التي تقدمهـــا البنـــوك العـامـلـــة في دولــــة الكويـت إلى بنــك الكويـت المـركـزي،
ويقـبــل البنـــك المــركــزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القـرار
ينشر هـذا القـرار في الجريـدة الرسميـة ويعمـل بـه اعتبـاراً من تاريخ  ،2001/5/21وي َ
الصادر بتاريـخ  2001/3/21بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  27 :صـفـــــر  1422هـ
الموافــق  20 :مـايـــــــو  2001م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ي  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/5/20بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪5٫50
بدال من . ٪5٫75

١٨

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  3 :جمادي اآلخرة  1422هـ
الموافق  22 :أغــسـطــس  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
ً
بدال من
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫25ليصبح ٪5٫25
 ٪5٫50علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2001/8/22
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ك  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/8/22بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪5٫25
بدال من . ٪5٫50

١٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قـــرار مجلـس إدارة البنـــك المــركــزي الصـادر بتاريــخ  2001/5/20في شــأن تعيين
سـعــر خــصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكويت المـركـزي سعــر خـصم بنسبـة  ( %5٫25خمسة وربع في المائة ) سنوياً على
األوراق التجاريــة التي تقدمهـــا البنـــوك العـامـلـــة في دولــــة الكويـت إلى بنــك الكويـت المـركـزي،
ويقـبــل البنـــك المــركــزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
ينـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2001/8/22وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2001/5/20بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  3 :جمادي اآلخرة  1422هـ
الموافــق  22 :أغــسـطــــس  2001م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ك  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/8/22بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪5٫25
بدال من . ٪5٫50

20

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  1 :رجـــــــب  1422هـ
الموافـق 18 :سبتمبـــــر  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
ً
بدال من
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫50ليصبح ٪4٫75
 ٪5٫25علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2001/9/18
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ل  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/9/18بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪4٫75
بدال من . ٪5٫25
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2001/8/22في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سعــر خـصـم بنسبـة ( %4٫75أربعـة وخمسة وسبعـون في المائة )
سنويـاً على األوراق التجاريــة التي تقدمهـــا البنــوك العـامـلــة في دولــة الكويـت إلى بنـك الكويـت
المركـزي ،ويقـبل البنــك المــركــزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
ينـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2001/9/18وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2001/8/22بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  1 :رجــــــــب  1422هـ
الموافــق  18 :سبتمبـــــــر  2001م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ل  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/9/18بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح
ً ٪4٫75
بدال من . ٪5٫25
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  14 :شعبان  1422هـ
الموافق 30 :أكتوبـــر  2001م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
ً
بدال من
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫50ليصبح ٪4٫25
 ٪4٫75علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2001/10/30
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
									

مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
م  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/10/30بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫75
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2001/9/18في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سعــر خـصـم بنسبـة  ( %4٫25أربعـة وخمسة وعشرون في
المائة ) سنويـاً على األوراق التجاريــة التي تقدمهـــا البنــوك العـامـلــة في دولــة الكويـت إلى بنـك
الكويـت المركـزي ،ويقـبل البنــك المــركــزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
ينـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2001/10/30وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2001/9/18بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  14 :شعبان  1422هـ
الموافــق  30 :أكتوبـر  2001م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
م  -تعميـم بشأن قرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2001/10/30بتعديل سعـر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫75
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الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  22 :ربيع األول  1423هـ
الموافق  3 :يونيــــــــــو  2002م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
ً
بدال من
خـصـم األوراق التجاريـة لدى بنـك الكـويت المـركـزي بواقـع  ٪0٫50ليصبح ٪3٫75
 ٪4٫25علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2002/6/3
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
							
								

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالوكالة
يعقوب حبيب االبراهيم

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ن  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2002/6/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪3٫75
بدال من . ٪4٫25

25

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2001/10/30في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سعــر خـصـم بنسبـة  ( %3٫75ثالثة وخمسة وسبعون في المائة )
سنويـاً على األوراق التجاريــة التي تقدمهـــا البنــوك العـامـلــة في دولــة الكويـت إلى بنـك الكويـت
المركـزي ،ويقـبل البنــك المــركــزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القــرار
ينـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2002/6/3وي َ
الصـادر بتاريـخ  2001/10/30بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  22 :ربيع األول  1423هـ
الموافـــق  3 :يــونـيـــــــو  2002م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ن  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2002/6/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪3٫75
بدال من . ٪4٫25

٢٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  2 :رمضان  1423هـ
الموافق 7 :نوفمبـــــر  2002م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قـــرر تخفيــض سـعـــر خــصـم وإعــادة
خـصـم األوراق التجاريــة لـدى بنـــك الكـويـت المــركــزي بـواقــع  50نقطــة أسـاس  ،ليصبح
ً
بـــدال مـن  ٪3٫75علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2002/11/7
٪3٫25
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
س  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2002/11/7بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪3٫25
بدال من . ٪3٫75

٢٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2002/6/3في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سعــر خـصـم بنسبـة  ( %3٫25ثالثة وخمسة وعشرون في المائة )
سنويـاً على األوراق التجاريــة التي تقدمهـــا البنــوك العـامـلــة في دولــة الكويـت إلى بنـك الكويـت
المركـزي ،ويقـبل البنــك المــركــزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
ينـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2002/11/7وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2002/6/3بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  2 :رمضان  1423هـ
الموافـــق  7 :نوفمبــر  2002م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
س  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2002/11/7بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪3٫25
بدال من . ٪3٫75

٢٨

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  13 :جمادي األولى  1425هـ
الموافـق 1 :يــولــــيـــــــــو  2004م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح
ً
بــدال مــن  ٪3٫25علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2004/7/1
٪3٫50
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ع  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/7/1بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪3٫50
بدال من . ٪3٫25

٢٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2002/11/7في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكويت المـركـزي سعــر خـصـم بنسبـة  ( %3٫5ثالثة ونصف في المائة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تـقـدمهــا البنــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنـــك الكويـت
المـركـزي ،ويقـبـل البنــك المـركـزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
ينـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2004/7/1وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2002/11/7بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  13 :جمادي األولى  1425هـ
الموافــق  1 :يــولـــــيـــــــو  2004م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ع  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/7/1بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪3٫50
بدال من . ٪3٫25

٣٠

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  18 :جمادي اآلخرة  1425هـ
الموافق  4 :أغــــســـطــــس  2004م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  50نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح ٪4٫0
ً
بــدال مــن  ٪3٫50علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2004/8/4
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

مدير إدارة الرقابة المكتبية
باسل أحمد الهارون

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ف  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/8/4بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪4٫0
بدال من . ٪3٫50

٣١

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2004/7/1في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكـويـت المـركــزي سـعـــر خــصم بنسبـــة  ( %4٫00أربـعـــة فـي المائـــة )
سنويــاً على األوراق التجاريـة التي تقدمها البنــوك العـامـلــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكويـت
المــركـــزي ،ويقـبــل البنـــك المــركـزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2004/8/4وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2004/7/1بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  18 :جمادي اآلخرة  1425هـ
الموافــق  4 :أغــسـطـــــــس  2004م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ف  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/8/4بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪4٫0
بدال من . ٪3٫50

٣٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  8 :شعبـان  1425هـ
الموافـق 22 :سبتمبـر  2004م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح
ً
بــدال مــن  ٪4٫0علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2004/9/22
٪4٫25
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
							
								

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالوكالة
يعقوب حبيب االبراهيم

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ص  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/9/22بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫0

٣٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2004/8/4في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكـويـت المـركـزي سـعــر خــصم بنسبــة  ( %4٫25أربـعــة وربع فـي المائــة ) سنويــاً
على األوراق التجاريــة التي تـقـدمـهـا البنـــوك العـامـلــة في دولــة الكويـت إلى بنـــك الكـويـت
المـركـزي ،ويقـبـل البنـــك المـركـزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2004/9/22وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2004/8/4بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  8 :شعبــان  1425هـ
الموافــق  22 :سبتمبر  2004م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ص  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/9/22بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫0

٣٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  28 :رمضـان  1425هـ
الموافق  11 :نـوفمبـــر  2004م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم
وإعـــادة خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس ،
ً
بــدال مــن  ٪4٫25علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق
ليصبـح ٪4٫50
. 2004/11/11
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

								

إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ق  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/11/11بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك
الكويـت المركـزي ليصبح ً ٪4٫50
بدال من . ٪4٫25

٣٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2004/9/22في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنــك الكـويـت المـركـزي سـعــر خــصم بنسبــة  ( %4٫50أربـعــة ونصف فـي المائــة )
سنويــاً على األوراق التجـاريــة التي تـقـدمـهــا البـنـــوك العـامـلــة في دولــة الكويـت إلى بنــك
الكويـت المـركـزي ،ويقـبـل البنـــك المـركـزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2004/11/11وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2004/9/22بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  28 :رمضان  1425هـ
الموافــق  11 :نوفمبـــر  2004م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ق  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/11/11بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك
الكويـت المركـزي ليصبح ً ٪4٫50
بدال من . ٪4٫25

٣٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  3 :ذو القعدة  1425هـ
الموافق 15 :ديسمبــر  2004م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم
وإعـــادة خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس ،
ً
بــدال مــن  ٪4٫50علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق
ليصبـح ٪4٫75
. 2004/12/15
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ر  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/12/15بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك
الكويـت المركـزي ليصبح ً ٪4٫75
بدال من . ٪4٫50

٣٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2004/11/11في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكـويت المـركـزي سعـر خــصم بنسبـة  ( %4٫75أربـعـة وخمسة وسبعون فـي المائـة )
سنويـاً على األوراق التجاريـة التي تقدمهـا البنــوك العـامـلــة في دولــة الكويت إلى بنــك الكويـت
المركـزي ،ويقـبـل البنــك المركزي خصمهـا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2004/12/15وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2004/11/11بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  3 :ذو القعـدة  1425هـ
الموافــق  15 :ديسمبــر  2004م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ر  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2004/12/15بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك
الكويـت المركـزي ليصبح ً ٪4٫75
بدال من . ٪4٫50

٣٨

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  23 :ذو الحجة  1425هـ
الموافق  3 :فـبــرايـــر  2005م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح
ً
بــدال مــن  ٪4٫75علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2005/2/3
٪5٫00
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ش  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/2/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫00
بدال من . ٪4٫75

٣٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2004/12/15في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكـويت المـركـزي سعـر خــصم بنسبـة  ( %5خمسة فـي المائـة ) سنويـاً على األوراق
التجاريـة التي تقدمهـا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــك الكـويـت المـركــزي ،ويقـبــل
البنــك المركزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2005/2/3وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2004/12/15بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  3 :ذو الحجة  1425هـ
الموافــق  3 :فـبـرايــــر  2005م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ش  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/2/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫00
بدال من . ٪4٫75

٤٠

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  13 :صــــفـــــــــر  1426هـ
الموافـق 23 :مــــــــــــارس  2005م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح
ً
بــدال مــن  ٪5٫00علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الموافق . 2005/3/23
٪5٫25
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ت  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/3/23بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك
الكويـت المركـزي ليصبح ً ٪5٫25
بدال من . ٪5٫00

٤١

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2005/2/3في شـأن تعيين سعــر خــصم وإعـادة
خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكـويت المـركـزي سعـر خــصم بنسبـة  ( %5٫25خمسة وربع فـي المائـة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تـقـدمـهـــا البنـــوك العـامـلــــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركــزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2005/3/23وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2005/2/3بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  13 :صـــفـــــــــر  1426هـ
الموافـــق  23 :مــــــــــارس  2005م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ت  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/3/23بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك
الكويـت المركـزي ليصبح ً ٪5٫25
بدال من . ٪5٫00

٤٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  25 :جمادي األولى  1426هـ
الموافق  2 :يــــولـيـــــــــــو  2005م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم
وإعـــادة خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس ،
ً
بــدال مــن  ٪5٫25علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم األحد الموافق
ليصبـح ٪5٫50
. 2005/7/3
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ث  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/7/2بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫50
بدال من . ٪5٫25

٤٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  2005/3/23في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكـويت المـركـزي سعـر خــصم بنسبـة  ( %5٫50خمسة ونصف فـي المائـة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهـــا البنـــوك العـامـلــــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركــزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2005/7/3وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2005/3/23بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  25 :جمادي األولى  1426هـ
الموافـــق  2 :يـــولـيـــــــــــو  2005م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
خ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/10/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪5٫50

٤٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريخ  29 :شعبان  1426هـ
الموافق 3 :أكتوبـــر  2005م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكم بأن مجلـس إدارة بنــك الكـويت المـركـزي قــد قــرر في اجتماعـه المنعقد بتاريخ
 2005/10/2رفـع سـعــر خـصم وإعــادة خــصم األوراق التجاريـة لــدى بنـك الكـويت المركــزي
ً
بــدال مــن  ٪5٫50علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار
بـواقـع  25نـقـطــة أساس  ،ليصبح ٪5٫75
اعتباراً من اليوم الموافق . 2005/10/3
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
خ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/10/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪5٫50

٤٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2005/7/2في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكـويت المـركـزي سعـر خــصم بنسبـة  ( %5٫75خمسة وخمسة وسبعون فـي المائـة )
سنويـاً على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهـــا البنـــوك العـامـلــــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك
الكـويـت المــركــزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2005/10/3وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2005/7/2بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  29 :شعبان  1426هـ
الموافـــق  3 :أكتوبــر  2005م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
خ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/10/3بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪5٫50

٤٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريـخ  30 :رمضان  1426هـ
الموافق  2 :نوفمبـــــر  2005م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح ٪6٫0
ً
بــدال مــن  ٪5٫75علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2005/11/2
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ذ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/١١/٢بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
ً
بدال من . ٪5٫75
المركـزي ليصبح ٪٦٫00

٤٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2005/10/3في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكـويت المــركــزي سـعـــر خـــصـم بنسبــة  ( %6ستـة فـي المائــة ) سنويـاً على
األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهـــا البنـــوك العـامـلــــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركــزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2005/11/2وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2005/10/3بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  30 :رمضان  1426هـ
الموافـــق  2 :نوفمبـــر  2005م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ذ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2005/١١/٢بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
ً
بدال من . ٪5٫75
المركـزي ليصبح ٪٦٫00

٤٨

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  7 :جمادي اآلخرة  1427هـ
الموافق  2 :يـولــيـــــــــــو  2006م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــــد قـــــرر رفـــع ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  25نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح
ً
بــدال مــن  ٪6٫0علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2006/7/3
٪6٫25
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

مدير إدارة الرقابة المكتبية
باسل أحمد الهارون

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ض  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2006/7/2بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪6٫25
بدال من . ٪6٫0

٤٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2005/11/2في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكـويت المــركــزي سـعــر خــصم بنسبــة  ( %6.25ستـة وربـع فـي المائــة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهـــا البنـــوك العـامـلــــة في دولــة الكويـت إلى بنــك الكـويـت
المــركــزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2006/7/3وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2005/11/2بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  7 :جمادي اآلخرة  1427هـ
الموافـــق  2 :يــولــيـــــــــو  2006م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ض  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2006/7/2بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪6٫25
بدال من . ٪6٫0

٥٠

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريخ  14 :محرم  1429هـ
الموافق  23 :ينايــر  2008م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قـــد قــــرر خفض ســعــــر خـــصـم وإعـــادة
خــصـم األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويت المركـزي بـواقــع  50نـقـطــة أسـاس  ،ليصبـح
ً
بــدال مــن  ٪6٫25علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2008/1/23
٪5٫75
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

مدير إدارة الرقابة المكتبية
د .محمد يوسف الهاشل

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ظ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2008/1/23بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪6٫25

٥١

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2006/7/2في شـأن تعيين سعــر خــصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكـويت المــركــزي سـعــر خــصم بنسبــة  ( %4.50أربعة ونصف فـي المائــة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهــا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركـزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2008/1/23وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  2006/7/2بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  14 :محرم  1429هـ
الموافـــق  23 :ينايــر  2008م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ظ  -تعميـم بشأن قـرار مجلـس إدارة البنـك المركـزي بتاريـخ  2008/1/23بتعديل سعـر خـصم وإعــادة خصم األوراق التجارية لدى بنـك الكويـت
المركـزي ليصبح ً ٪5٫75
بدال من . ٪6٫25

٥٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــرار رقـــم ()2008/338/29
في شأن تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة اإلتفاقية
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )111من قانون التجارة الصادر بمرسوم بالقانون رقم  18لسنة . 1980
وعلى المادة ( )26من القانـون رقـم  32لسنــة  1968في شـأن النـقـد وبنـك الكويـت المـركـزي
وتنظيم المهنـة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلـس إدارة بنــك الكويـت المـركـزي رقـم  1993/1في شأن تعيين الحـدود القصوى
ألسعـار الفائدة اإلتفاقية الصادر بتاريخ . 1993/4/25
وبعد موافقة وزير المالية :

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يـكـون الحـد األقـصى سنويــاً لسعــر الفائـدة على الـقــروض االستهالكيــة والـقــروض المقسطـة
(اإلسكانيــة) المحــررة بالدينــار الكويتي بما ال يزيـد على ( ٪3ثالثـة في المائـة) على سعـر الخصم
الذي يحـدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
وبالنسبة للقروض المقسطة (اإلسكانية) فإنها تمنح بأسعار فائدة ثابته ،على أن يتضمن عقد القرض
بنداً ينص على قيام الجهة المقرضة بمراجعة سعر الفائدة المطبق كل خمس سنوات خالل أجل القرض،
ليكون سعر الفائدة الذي يطبق عند المراجعة متماشياً مع سعر الفائدة المعلن عن البنك المركزي في ذلك
التاريخ لهذا النوع من القروض ،وعلى أن ال يتجاوز مقدار التغيير في سعر الفائدة ( ٪2إثنين في المائة)
زيادة أو نقصاً عن سعر الفائدة المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير .
مـــــادة ثانيــــة
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة األولى ،يكون الحد األقصى سنوياً لسعر الفائدة اإلتفاقية على
جميع صور اإلقراض التجاري وصور اإلقراض األخرى المحررة بالدينار الكويتي بما ال يزيد على ٪2٫5
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
غ  -قرار رقم ( )2008/338/29في شأن تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة اإلتفاقية .

٥٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

(إثنين ونصف في المائة) على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
على صور معامالت اإلقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي ال تزيد مدتها على سنة .ويكون الحد
األقصى سنوياً لسعر الفائدة بالدينار بما ال يزيد على ( ٪4٫0أربعة في المائة) على جميع صور
معامالت اإلقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها على سنة .
ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدماً (فائدة ارتباط) بنسبة ال تتجاوز ( ٪0٫5نصف في المائة) سنوياً
على كامل حدود التسهيالت اإلئتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف .
وتسري األحكام المنصوص عليها في المادة ( )111من قانون التجارة على كل اتفاق يتضمن
صراحة أو ضمناً سعراً للفائدة يزيد على هذا السعر .
مـــــادة ثالثــــة
التـسـري الحــدود القصـوى ألسعــار الفائـدة اإلتفاقيـة المنصوص عليهــا في المــواد السابقـــة على
المـعـامـالت اآلتـيـــــة :
أ

 -القروض بكافة صورها المقدمة لغير المقيمين .

ب  -المعامالت الجارية في السوق الداخلية فيما بين البنوك والمؤسسات المالية العاملة في تلك السوق .
ج  -المعامالت المحررة بعمالت أجنبية .
مـــــادة رابعــة
تسري أحكام هذا القرار على اإلتفاقيات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكامه .
مــــادة خامسة
ينشر هـذا القـرار في الجريـدة الرسميــة ويعـمـل بـه اعتباراً مـن تاريـخ نـشره .ويلغى القـرار رقـم
 1993/1الصادر بتاريخ . 1993/4/25
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في  15 :ربيع األول  1429هـ
الموافـــق  23 :مـــــــارس  2008م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
غ  -قرار رقم ( )2008/338/29في شأن تعيين الحدود القصوى ألسعار الفائدة اإلتفاقية .

٥٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريــخ  8 :شـوال 1429هـ
الموافـق  8 :أكتوبر  2008م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكم بأن مجلس إدارة بنـك الكويت المـركزي قـد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2008/10/8
خفض سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي بواقع  125نقطة أساس،
ليصبح ً ٪4٫50
بدال من  ،٪5٫75علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ . 2008/10/8
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
							
								

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالوكالة
د .محمد يوسف الهاشل

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
أ  -أ  -تعميـم بشأن قـرار مجلس إدارة البنـك المركزي بتاريخ  2008/10/8بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي ليصبح ً ٪4٫50
بدال من . ٪5٫75

٥٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2008/1/23في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكـويت المــركــزي سـعــر خــصم بنسبــة  ( %4.50أربعة ونصف فـي المائــة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهــا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركـزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2008/10/8وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  ،2008/1/23بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  9 :شــوال  1429هـ
الموافـــق  8 :أكتوبر  2008م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
أ  -أ  -تعميـم بشأن قـرار مجلس إدارة البنـك المركزي بتاريخ  2008/10/8بتعديل سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت
المركزي ليصبح ً ٪4٫50
بدال من . ٪5٫75

٥٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريــخ  1 :ذو القعدة  1429هـ
الموافـق  30 :أكتـوبــــر  2008م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »
نفيـدكـم بأن مجـلـس إدارة بنـــك الكـويـت المـركـزي قــد قــرر بتاريـخ  2008/10/30خــفـض
سعــر خـصم وإعـادة خصم األوراق التجاريـة لـدى بنـك الكويـت المركـزي بواقـع  25نقطـة أساس،
ليصبـح ً ٪4٫25
بدال من  ،٪4٫50علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ . 2008/10/30
ومع أطيب التمنيات ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
د .محمد يوسف الهاشل

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ب  -ب  -تعميـم بشأن قــرار مجلـس إدارة البنــك المركـزي بتاريـخ  2008/10/30بتعديل سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫50

٥٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2008/10/8في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكـويت المــركــزي سـعــر خــصم بنسبــة  ( %4.25أربعة وربع فـي المائــة ) سنويـاً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهــا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركـزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2008/10/30وي َ
القــرار الصـادربتاريـخ  ،2008/10/8بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  1 :ذي القعدة  1429هـ
الموافــق  30 :أكتـوبـــــر  2008م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ب  -ب  -تعميـم بشأن قــرار مجلـس إدارة البنــك المركـزي بتاريـخ  2008/10/30بتعديل سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪4٫25
بدال من . ٪4٫50

٥٨

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر التنفيـذي
التاريــخ  20 :ذو الحجة  1429هـ
الموافـق  17 :ديسمبــــــر  2008م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك وشركات االستثمار »
نفيـدكـم بأن مجـلـس إدارة بنـــك الكـويـت المـركـزي قــد قــرر بتاريـخ  2008/12/17خــفـض
سعــر خـصم وإعـادة خصم األوراق التجاريـة لـدى بنـك الكويـت المركـزي بواقـع  50نقطـة أساس،
ليصبـح ً ٪3٫75
بدال من  ،٪4٫25علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ . 2008/12/17
ومع أطيب التمنيات ،،،،
								
									

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
د .محمد يوسف الهاشل

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ج  -ج  -تعميـم بشأن قــرار مجلـس إدارة البنــك المركـزي بتاريـخ  2008/12/17بتعديل سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫75
بدال من . ٪4٫25

٥٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
( / 135ت )2008 /
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2008/10/30في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعـر خـصم بنسبة  ( %3٫75ثالثة وخمسة وسبعون في المائة ) سنوياً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهــا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركـزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2008/12/17وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  ،2008/10/30بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  19 :ذي الحجة  1429هـ
الموافـــق  17 :ديسمبــــر  2008م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ج  -ج  -تعميـم بشأن قــرار مجلـس إدارة البنــك المركـزي بتاريـخ  2008/12/17بتعديل سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لـدى بنـك
الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫75
بدال من . ٪4٫25

٦٠

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريــخ  17 :ربيع اآلخر  1430هـ
الموافـق  12 :إبــريـــــــل  2009م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك وشركات االستثمار »
نفيـدكـم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قـرر بتاريخ  2009/4/12خفض سعـر خـصم
وإعادة خــصـم األوراق التجاريـة لـــدى بنـــك الكـويـت المــركـزي بــواقـــع  25نـقـطـــة أســاس ،
ً
بــدال مـن  ، ٪3٫75علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2009/4/13
ليصبـح ٪3٫50
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

مدير إدارة الرقابة المكتبية
يوسف جاسم العبيد

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
د  -د  -تعميـم بـشـأن قـــرار مجلـس إدارة البنــك المـركــزي بتاريــخ  2009/4/12بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫50
بدال من . ٪3٫75

٦١

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
()2009 / 353 / 31
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2008/12/17في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعـر خـصم بنسبـة  ( %3٫50ثـالثـة ونصف في المائـة ) سنوياً
على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهــا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك الكـويـت
المــركـزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى
يُنـشر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بـــه اعتبــاراً مـن  ،2009/4/13وي َ
القــرار الصـادر بتاريـخ  ،2008/12/17بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  17 :ربيع اآلخر  1430هـ
الموافـــق  12 :إبـريـــــــل  2009م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
د  -د  -تعميـم بـشـأن قـــرار مجلـس إدارة البنــك المـركــزي بتاريــخ  2009/4/12بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫50
بدال من . ٪3٫75

٦٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريــخ  18 :جمادي األولى  1430هـ
الموافـق  13 :مـايـــــــــــــــو  2009م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك وشركات االستثمار »
نفيـدكـم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قـرر بتاريخ  2009/5/12خفض سعـر خـصم
وإعادة خــصـم األوراق التجاريـة لـــدى بنـــك الكـويـت المــركـزي بــواقـــع  50نـقـطـــة أســاس ،
ً
بــدال مـن ، ٪3٫50علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2009/5/14
ليصبـح ٪3٫00
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
								
									

مدير إدارة الرقابة المكتبية
يوسف جاسم العبيد

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
هـ  -هـ  -تعميـم بـشـأن قـــرار مجلـس إدارة البنــك المـركــزي بتاريــخ  2009/5/14بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫00
بدال من . ٪3٫50

٦٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قــــــــــرار
()2009 / 354 / 43
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
األوراق التجاريــة لــدى بنــك الكـويـت المـركـزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد اإلطالع على المادة ( )26من القانون رقم  32لسنة  ،1968في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى قــرار مجلس إدارة البنــك المركـزي الصادر في  ،2009/4/12في شـأن تعيين سعــر
خــصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـــك الكـويـت المــركــزي سـعـــر خــصـم بنسبـــة  ( %3٫00ثــالثـــة في المائــــة )
سنـويـــاً على األوراق التجاريــة التي تُـقـدمـهــا البنـــوك العـامـلـــة في دولـــة الكويـت إلى بنــــك
الكـويـت المــركـزي ،ويقـبــل البنــك المركــزي خصمهــا أو إعـادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القــرار
يُنـشـر هـــذا القــرار في الجـريــدة الرسميــة ويُعـمــل بــه اعتبــاراً مــن تاريخـه وي َ
الصادر بتاريــخ  ،2009/4/12بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  19 :جمادي األولى  1430هـ
الموافــق  14 :مـايـــــــــــــــو  2009م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
هـ  -هـ  -تعميـم بـشـأن قـــرار مجلـس إدارة البنــك المـركــزي بتاريــخ  2009/5/14بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪3٫00
بدال من . ٪3٫50

٦٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المــــديـــر
التاريــخ  23 :صـفـر  1431هـ
الموافـق  7 :فبراير  2010م

السيد  /المدير العام

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك وشركات االستثمار »
نفيـدكـم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قـرر بتاريخ  2010/2/7خفض سعـر خـصم
وإعادة خــصـم األوراق التجاريـة لـــدى بنـــك الكـويـت المــركـزي بــواقـــع  50نـقـطـــة أســاس ،
ً
بــدال مـن ، ٪3٫00علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2010/2/8
ليصبـح ٪2٫50
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
									

يوسف جاسم العبيد

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
و  -و  -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنــك المـركــزي بتاريــخ  2010/2/8بتعديـل سـعـــر خـصم وإعـــادة خـصم األوراق التجاريـة لــدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫50
بدال من . ٪3٫00

٦٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــــــرار
()2010/2/5
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بـعـد اإلطـالع على المــادة ( )26مـن القـانـون رقــم  32لسنــة  1968فـي شـأن النـقــد وبنـك
الكويـت المـركـزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة البنــك المـركـزي الصادر في  ،2009/5/14في شأن تعيين سعـر خصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـك الكويت المركـزي سعـر خـصم بنسبـة  ( ٪2٫50إثنـان ونصف في المائـة ) سنوياً
على األوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ،ويقبل
البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القرار الصادر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من  2010/2/8وي َ
بتاريخ  2009/5/14بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  24 :صفر  1431هـ
الموافـــق  8 :فبرايـر  2010م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
و  -و  -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنــك المـركــزي بتاريــخ  2010/2/8بتعديـل سـعـــر خـصم وإعـــادة خـصم األوراق التجاريـة لــدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫50
بدال من . ٪3٫00

٦٦

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

نائب المحافظ
التاريــخ  17 :ذو القعده  1433هـ
الموافـق  3 :أكتـوبـــــر  2012م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك وشركات االستثمار »
نفيـدكـم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قـرر بتاريخ  2012/10/3خفض سعـر خـصم
وإعادة خــصـم األوراق التجاريـة لـــدى بنـــك الكـويـت المــركـزي بــواقـــع  50نـقـطـــة أســاس ،
ً
بــدال مـن  ، ٪2٫50علمـاً بأنــه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ . 2012/10/4
ليصبـح ٪2٫00
ومع أطيب التمنيات ،،،،
										

					

نائب المحافظ
يوسف جاسم العبيد

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ز-ز -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  2012/10/3بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫00
بدال من . ٪2٫50

٦٧

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــــــرار
رقـــم ()2012/385/144
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بـعـد اإلطـالع على المــادة ( )26مـن القـانـون رقــم  32لسنــة  1968فـي شـأن النـقــد وبنـك
الكويـت المـركـزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة البنــك المـركـزي الصادر في  ،2010/2/8في شأن تعيين سعـر خصم
وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـــك الكـويـت المــركــزي ســعـــر خــصـم بنسبـــة  ( ٪2٫00إثنــان في المائـــة )
سنويــاً على األوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي،
ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القرار الصادر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من  ، 2012/10/4وي َ
بتاريخ  2010/2/8بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  18 :ذي القعدة  1433هـ
الموافــق  4 :أكتـوبـــــر  2012م

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ز-ز -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  2012/10/3بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
بنـك الكويت المركزي ليصبح ً ٪2٫00
بدال من . ٪2٫50
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نائب المحافظ

الموافــق  ١٧ :ديسمبر  ٢٠١٥م

األخ  /الرئيس التنفيذي

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى جميع البنوك وشركات التمويل وشركات االستثمار »
نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/١٦رفع سعر خصم
وإعادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي بواقع  ٢٥نقطة أساس ،ليصبح  ٪٢٫٢٥بدال
من  ، ٪2٫00علماً بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ .٢٠١٥/١٢/١٧
			

ومع أطيب التمنيات ،،،،

									
									

نائب المحافـظ
يوسف جاسم العبيد

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ح-ح -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٥/١٢/١٧بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪2٫00
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٢٫٢٥

٦٩

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــــــرار
رقـــم ()٢٠١٥/٤١٠/١٢٦
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بـعـد اإلطـالع على المــادة ( )26مـن القـانـون رقــم  32لسنــة  1968فـي شـأن النـقــد وبنـك
الكويـت المـركـزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة البنــك المـركـزي رقم ( )٢٠١٢/٣٨٥/١٤٤الصادر في ،٢٠١٢/١٠/٣
في شأن تعيين سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـــك الكـويـت المــركــزي ســعـــر خــصـم بنسبـــة  ( %٢.25إثنــان وربع في المائـــة )
سنويــاً على األوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل
البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القرار الصادر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من  ، ٢٠١٥/١٢/١٧وي َ
بتاريخ  ٢٠١٢/١٠/٣بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
د .محمد يوسف الهاشل

								
									
							

المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  ٦ :ربيع األول  ١٤٣٧هـ
الموافــق  ١٧ :ديسمبـــــر  ٢٠١٥م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ح-ح -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٥/١٢/17بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪2٫00
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٢٫٢٥

٧٠

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

							
			
						
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
								
التاريــخ  ١٦ :ربيع األول  ١٤٣٨هـ
الموافـق  ١٥ :ديسمبـــــــر  ٢٠١٦م

السيد  /الرئيس التنفيذي

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى جميع البنوك وشركات التمويل وشركات االستثمار »
نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي بواقع  ٢٥نقطة أساس ،ليصبح  ٪2٫50بدال من  ، ٪٢٫٢٥علماً
بأنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ .٢٠١٦/١٢/١٥

					

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

								
								

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
وليد محمود العوضي

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ط-ط -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٦/١٢/١٥بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪٢٫٢٥
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٢٫50

٧١

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــــــرار
رقـــم ()٢٠١٦/٤١٥/٦٧
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بـعـد اإلطـالع على المــادة ( )26مـن القـانـون رقــم  32لسنــة  1968فـي شـأن النـقــد وبنـك
الكويـت المـركـزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة البنــك المـركـزي رقم ( )٢٠١٥/٤١٠/١٢٦الصادر في ٢٠١٥/١٢/١٧
في شأن تعيين سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـــك الكـويـت المــركــزي ســعـــر خــصـم بنسبـــة  ( %٢٫٥إثنــان ونصف في المائـــة )
سنويــاً على األوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل
البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القرار الصادر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من  ، ٢٠١٦/١٢/١٥وي َ
بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/١٧بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
د .محمد يوسف الهاشل

								
									
							

المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  ١٦ :ربيع األول  ١٤٣٨هـ
الموافــق  ١٥ :ديسمبـــــــر  ٢٠١٦م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ط-ط -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٦/١٢/١٥بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪٢٫٢٥
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٢٫50

٧٢

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

							
			
						
										

المديــــر

التاريــخ  ١٨ :جمادى اآلخرة  ١٤٣٨هـ
الموافـق  ١٦ :مـــــــــــــارس  ٢٠١٧م

السيد  /الرئيس التنفيذي

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى جميع البنوك وشركات التمويل وشركات االستثمار »
نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر خصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي بواقع  ٢٥نقطة أساس ،ليصبح  %٢٫٧٥بدال من  ، ٪2٫50علماً بأنه
سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ .٢٠١٧/٣/١٦
مع خالص التحيات ،،،
								
								

مدير إدارة الرقابة المكتبية
عبدهللا أحمد المحري

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ي-ي -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٧/٣/١٦بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪٢٫50
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٢٫٧٥

٧٣

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــــــرار
رقـــم (٣ـ أ)٢٠١٧/٤١٩/
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بـعـد اإلطـالع على المــادة ( )26مـن القـانـون رقــم  32لسنــة  1968فـي شـأن النـقــد وبنـك
الكويـت المـركـزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة البنــك المـركـزي رقم ( )٢٠١٦/٤١٥/٦٧الصادر في ٢٠١٦/١٢/١٥
في شأن تعيين سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـــك الكـويـت المــركــزي ســعـــر خــصـم بنسبـــة  ( %٢٫٧٥إثنــان وخمسة وسبعون
في المائـــة ) سنويــاً على األوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت
المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القرار الصادر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من  ،٢٠١٧/٣/١٦وي َ
بتاريخ  ٢٠١٦/١٢/١٥بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
د .محمد يوسف الهاشل

								
									
							

المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  ١٨ :جمادى اآلخرة  ١٤٣٨هـ
الموافــق  ١٦ :مـــــــــــــارس  ٢٠١٧م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ي-ي -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٧/٣/١٦بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪٢٫50
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٢٫٧٥

٧٤

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

							
			
						
										

المديــــر

التاريــخ  ٥ :رجـــب  ١٤٣٩هـ
الموافـق  ٢٢ :مـــارس  ٢٠١٨م

السيد  /الرئيس التنفيذي

المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى جميع البنوك وشركات التمويل وشركات االستثمار »
نفيدكم بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر خصم وإعادة خصم األوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي بواقع  ٢٥نقطة أساس ،ليصبح  ٪٣٫00بدال من  ، %٢٫٧٥علماً بأنه سيتم
العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ .٢٠١٨/٣/٢٢
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
								
								

مدير إدارة الرقابة المكتبية
عبدهللا أحمد المحري

 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ك-ك -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٨/٣/٢٢بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪٢٫٧٥
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٣٫00

٧٥

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قـــــــــرار
رقـــم ()٢٠١٨/٤٢٨/٢٥
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم األوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بـعـد اإلطـالع على المــادة ( )26مـن القـانـون رقــم  32لسنــة  1968فـي شـأن النـقــد وبنـك
الكويـت المـركـزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى قـرار مجلـس إدارة البنــك المـركـزي رقم (٣ـ أ )2017/٤١٩/الصادر في  ٢٠١٧/٣/١٦في
شأن تعيين سعـر خصم وإعـادة خصم األوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــــرر :
مـــــادة أولـــــى
يتقاضى بنـــك الكـويـت المــركــزي ســعـــر خــصـم بنسبـــة  ( ٪٣٫00ثالثة في المائـــة ) سنويــاً
على األوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك
المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مـــــادة ثانيــــة
ُلغى القرار الصادر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من  ،٢٠١٨/٣/٢٢وي َ
بتاريخ  ٢٠١٧/٣/١٦بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
د .محمد يوسف الهاشل

								
									
							

المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في  ٥ :رجـب  ١٤٣٩هـ
الموافــق  ٢٢ :مـارس  ٢٠١٨م
 -6القرارات الصادرة في شأن الحدود القصوى ألسعار الفائدة .
ك-ك -تعميـم بـشـأن قــــرار مجلــس إدارة البنـك المـركـزي بتاريــخ  ٢٠١٨/٣/٢٢بتعديـل سـعــر خـصم وإعــادة خـصم األوراق التجاريـة لـدى
ً
بدال من . ٪٢٫٧٥
بنـك الكويت المركزي ليصبح ٪٣٫00

٧٦

