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 19681( لسنة 32قانون رقم )

 يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي
 وتنظيم املهنة املصرفية

 

 أمري الكويت حنن صباح السامل الصباح
 (148)و (77)و (65)و (23)و (20)اد بعد االطالع على الدستور وخباصة املو 

 ؛منه (154)و
 ؛1960لسنة  41وعلى قانون النقد الكوييت الصادر ابملرسوم األمريي رقم 

يف شأن انضمام دولة الكويت إىل اتفاقييت  1962لسنة  23وعلى القانون رقم 
 صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛

شأن الرقابة على حتويل يف  1964نوفمرب سنة  12وعلى املرسوم األمريي الصادر يف 
 النقد؛

 وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرانه:

                                                           
واملنشور يف اجلريدة الرمسية "الكويت  1977أكتوبر  25الصادر يف  1977لسنة  130ُعِدلت بعض أحكامه ابملرسوم ابلقانون رقم  1

 .1977أكتوبر  30بتاريخ  1164اليوم" العدد رقم 
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 الباب األول
 النقـد
 

 القسم األول
 وحدة النقد وتعادهلا

 
 (1) مـادة

 .وحدة النقد هي الدينار الكوييت، وينقسم إىل ألف فلس

 1(2)مـادة 
أسس سعر صرف الدينار  –البنك املركزي بعد أخذ رأي حمافظ  –تُعَّين مبرسوم 

 .الكوييت

 2(3مــادة )
كل معاملة أو اتفاق يتعلق ابلعملة أو ابلوفاء هبا يعترب أنه قد أبرم واتفق على  -1

 .تنفيذه على أساس الدينار الكوييت، إال إذا اتفق صراحة على خالف ذلك

القانونية اليت حيددها كلما اقتضى األمر، يعلن البنك املركزي لكافة األغراض  -2
مبا يف ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف ألهم العمالت األجنبية على أساس 

 السعر املعلن من قبل صندوق النقد الدويل، أو على أي أساس آخر يراه.
                                                           

 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 2ُعِدل نص املادة ) 1
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (3)ُعِدلت الفقرة الثانية من املادة  2
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لقسم الثاينا  
 إصدار األوراق واملسكوكات النقدية

 

 (4مادة )
 .البنك املركزي دون سواهإصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، ميارسه  -1

حيظر على أية جهة أخرى خالف البنك املركزي أن تصدر أو تضع يف التداول  -2
أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع حلامله عند  أوراقًا

الطلب وميكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة 
 .ألحكام هذا القانون طبًقامن النقد الصادر  بداًل دفع 

يعاقب كل من خيالف أحكام هذه املادة ابلعقوابت املقررة يف قانون اجلزاء  -3
 لتقليد أوراق أو تزييف املسكوكات.

 

 1)5( مـادة
للبنك املركزي إصدار األوراق النقدية من الفئات التالية: )دينار واحد، مخسة  -1

 بناءً (، أو من فئات أعلى يصدر هبا مرسوم دينارًاداننري، عشرة داننري، عشرون 
 .على عرض وزير املالية واقرتاح جملس إدارة البنك املركزي

 .حتمل األوراق النقدية اآلنفة الذكر توقيعي وزير املالية وحمافظ البنك املركزي -2

لألوراق النقدية املشار إليها يف هذه املادة قوة إبراء غري حمدودة يف دولة الكويت  -3
 أي مبلغ كان.لوفاء 

                                                           
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (5)ُعِدلت الفقرة األوىل من املادة  1
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 (6) مادة

 من وتكون النقدية، الوحدة عن قيمتها تقل نقدية أوراق إصدار املركزي للبنك -1
 .الدينار وربع الدينار نصف فئة

 .املركزي البنك وحمافظ املالية وزير توقيعي الذكر اآلنفة النقدية األوراق حتمل -2

 يف مبلغ أي لوفاء إبراء قوة املادة هذه يف إليها املشار النقدية لألوراق يكون -3
 :التالية احلدود يف الكويت دولة

 من فئة نصف الدينار.  لألوراق دينارًا عشرين .أ
 داننري لألوراق من فئة ربع الدينار.  عشرة .ب

 الكويت دولة يف العاملة البنوك وصناديق الدولة وصناديق املركزي البنك يقبل -4
 .لكمياهتا حتديد أي دون الصغرية النقدية األوراق

 

 1(7مـادة )

 .للبنك املركزي إصدار مسكوكات معدنية -1

تكون املسكوكات املعدنية غري الذهبية عملة قانونية يف دولة الكويت وهلا قوة  -2
إبراء لوفاء أي مبلغ يف حدود دينارين، ويلتزم البنك املركزي بقبوهلا دون أي 

 .حتديد ملقدارها

 .املسكوكات الذهبية من صناديقهللبنك املركزي أن حيدد شروط بيع وشراء  -3

                                                           
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (7)ضيفت الفقراتن الرابعة واخلامسة من املادة أُ  1
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للبنك املركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغري ذهبية وحيدد البنك شروط  -4
 بيع وشراء املسكوكات التذكارية اليت يصدرها.

يعاقب بغرامة ال جتاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية  -5
تَّي ابلقيمة املتعامل هبا ويف حدود املنصوص عليها يف هذه املادة واملادتَّي السابق

 قوة اإلبراء اخلاصة هبا.
 

 

 (8مـادة )
 :املركزي البنك توصية على بناءً جملس الوزراء  حيدد

 األوراق شكل وكذلك قيمتها، على تدل عبارات من النقدية األوراق حتمله ما -1
 .مميزاهتا وسائر وتصميمها

 وتصميمها وأشكاهلا املركزي البنك يصدرها اليت املعدنية املسكوكات فئات -2
 وسـائر والنقاء، الوزن يف به املسموح االختالف ومقدار القياسية، وأوزاهنا

 .األخرى أوصافها
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 الثالث القسم
 وسحبها النقدية واملسكوكات األوراق تداول

 
:النقدية األوراق: أوًل   

 1(9مـادة )

 بقرار من جملس إدارة البنك املركزيتطرح يف التداول خمتلف فئات األوراق النقدية اجلديدة 
حيدد فيه أوصافها وفئاهتا، وينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ويعلن للجمهور مبختلف 

 وسائل النشر املناسبة.

 2(10مـادة )

جمللس إدارة البنك املركزي بعد موافقة وزير املالية أن يقرر سحب أي فئة من  -1
 .اإلمسيةاألوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها 

وينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ويذاع على اجلمهور مبختلف وسائل النشر 
 .املناسبة

                                                           
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (9)ل نص املادة دِ عُ  1
 3واملنشور يف اجلريدة الرمسية "الكويت اليوم" العدد رقم  1991مارس  18الصادر يف  1991( لسنة 5مبوجب مرسوم ابلقانون رقم ) 2

"واستثناًء من املدد املشار اليها يف البند السابق حيدد يوم  (:10)املادة ( من 1ضيف النص التايل إىل البند )، أُ 1991يونيو  02بتاريخ 
يصدر قرار بسحبها خالل شهر من اتريخ العمل هبذا موعدا هنائيا اللتزام البنك املركزي بتبديل األوراق النقدية اليت  30/9/1991

 القانون".
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وحيدد قرار السحب مهلة لتبديل األوراق النقدية املسحوبة على أن ال تقل  
يف األحوال الضرورية  يوًمايف األحوال العادية، وعن مخسة عشر  يوًما 90عن 

 .املستعجلة

بعد انتهاء مدة التبديل احملددة يف قرار السحب تفقد األوراق النقدية املسحوبة و 
نع التعامل هبا، على أنه يكون حلاملها احلق يف قوة اإلبراء كعملة قانونية وميت

تبديلها لدى صناديق البنك املركزي خالل عشر سنوات من اتريخ العمل بقرار 
السحب. فإذا مل يتم تبديلها خالل هذه الفرتة تـُنَـزنل قيمتها من كمية النقد 

( من 48) املتداول، وتضاف هذه القيمة إىل احلساب املنصوص عليه يف املادة
 .هذا القانون

ال يُلَزم البنك املركزي إبعادة قيمة األوراق النقدية املفقودة أو املسروقة، أو بقبول  -2
 .األوراق املزورة أو دفع قيمتها

يدفع البنك املركزي قيمة األوراق النقدية املشوهة أو املنقوصة وفقا للتعليمـات  -3
ال تتوافر فيها الشـــروط اليت تتضمنها  ا، أمـا األوراق النقــدية الـيتاليت يصـدره

 .هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل

 وفًقااألوراق النقدية املسحوبة من التداول  إبتالفيقوم البنك املركزي  -4
 عليمات اليت يصدرها يف هذا الشأن.للت
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 اثنيا: املسكوكات النقدية غري الذهبية:

 

 1(11مـادة )

خمتلف فئات املسكوكات النقدية غري الذهبية بقرار من جملس تطرح يف التداول  -1
إدارة البنك املركزي، حيدد فيه أوصاف هذه املسكوكات. وينشر هذا القرار يف 

 .اجلريدة الرمسية، ويعلن للجمهور مبختلف وسائل النشر املناسبة

، اإلمسيةجيوز سحب أية فئة من هذه املسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها  -2
ويصدر ابلسحب قرار من جملس إدارة البنك املركزي ينشر يف اجلريدة الرمسية، 

 .ويذاع على اجلمهور مبختلف وسائل النشر املناسبة

 .حيدد قرار السحب مدة التبديل على أال تقل عن ستة أشهر -3

املسكوكات النقدية اليت ال تقدم للتبديل خالل املدة املذكورة تفقد قوة اإلبراء  -4
ونية، وتـُنَـزنل قيمتها من كمية النقد املتداول، وتضاف هذه القيمة إىل كعملة قان

 .( من هذا القانون48احلساب اخلاص املنصوص عليه يف املادة )

تسحب من التداول بدون مقابل املسكوكات اليت شوهت أو نقصت أو خف  -5
 وزهنا أو تغريت معاملها أبي سبب ال يرجع إىل االستعمال املألوف.

  

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 11ُعِدلت الفقرة األوىل من املادة ) 1
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 الرابع القسم
 النـقــــد غــطــاء

 

 1(12مـادة )

 غطاء الطلب حتت ودائع من املركزي البنك لدى وما املتداول النقد يقابل أن جيب
 :أييت مما دائمة بصفة مكون

 .ذهبية سبائك أو مسكوكات -أ

 البنوك لدى مودعة حبرية للتحويل قابلة بعمالت ألجل أو الطلب حتت ودائع -ب
 بنك أو الدول خزاانت أو املركزية البنوك لدى اخلارج يف مودعة أو احمللية

 .التجارية البنوك أو الدويل النقد صندوق أو الدولية التسوايت

 حكومات عن صادرة أجنبية شهادات أو أذوانت أو سندات أو صكوك -ج
 دولية نقدية أو مالية منظمات عن صادرة أو قبلها، من مضمونة أو أجنبية

 حبرية للتحويل قابلة بعمالت حمررة تكون أن شريطة قبلها، من مضمونة أو
 .املالية األسواق يف التداول سهلة تكون وأن

 احلكومات تضمنها أو تصدرها اليت غري أخرى أجنبية صكوك أو سندات -د
 بعمالت حمررة تكون أن شريطة الدولية، النقدية أو املالية املنظمات أو األجنبية

 .املالية األسواق يف التداول سهلة تكون وأن حبرية للتحويل قابلة

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 12ُعِدل نص املادة ) 1
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 البنوك لدى واملقبولة حبرية للتحويل قابلة أجنبية بعملة احملررة التجارية األوراق -ه
 .األجنبية التجارية

 قبلها، من املضمونـة أو الكويتية احلكومـة عن الصـادرة والسندات األذوانت -و
 .الكويتية احلكومة خزانة إىل املركزي البنك من املمنوحة والسلف

 والسلف والقروض املركزي، البنك لدى املخصومة الداخلية التجارية األوراق -ز
  .كافية  ضماانت لقاء احمللية للبنوك املمنوحة
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الثاين الباب  
 بنك الكويت املركزي 

 
 األول القسم

 املركزي البنك أتسيس
 

 (13مـادة )

 ،«املركزي الكويت بنك» تسمى مستقلة اعتبارية شخصية ذات عامة مؤسسة تنشأ
 .املركزي ابلبنك القانون هذا يف إليها يشارو 

 يعَّي وأن الكويت دولة يف له فروعا يفتح أن وله للبنك، مركزًامدينة الكويت  وتكون
 .اخلارج يف له ومراسلَّي وكالء

 (14مـادة )

 .يكون للبنك املركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري
للقواعد  وفًقايف عالقاته مع الغري، وجترى عملياته وتنظم حساابته  اتجرًاويعترب البنك 

 .التجارية واملصرفية
وفيما عدا األحكام الدستورية السارية يف شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه 

سائر النظم واألحكام املتعلقة  -مبوافقة وزير املالية  -اخلتامي، يضع جملس اإلدارة 
واملالية مبا يف ذلك شؤون املوظفَّي واحملاسبة، دون التقيد يف بشؤون البنك اإلدارية 

 .ذلك كله أبحكام قوانَّي املناقصات العامة والوظائف العامة املدنية
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وال تنطبق على أعمال البنك املركزي أحكام الرقابة املسبقة املقررة مبقتضى القانون 
ديوان على تدقيق إبنشاء ديوان احملاسبة. وتقتصر مهمة ال 1964لسنة  30رقم 

حســاابت البنك وموجوداته، وال يكون له التدخل أبية صورة من الصور يف تسيري 
أعمال البنك أو التعرض لسياسته. وجيب أن يكون املوظف الفين التابع لديوان 

وذا خربة خاصة ا ا كافيً  فنيً  أتهياًل مؤهاًل احملاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك 
 أبعمال البنوك.

 

 القسم الثاين
 أغراض البنك املركزي

 

 (15مـادة )

 :أغراض البنك املركزي هي

 .ممارسة امتياز إصدار العملة حلساب الدولة -1

العمل على أتمَّي ثبات النقد الكوييت، وعلى حرية حتويله إىل العمالت األجنبية  -2
 .األخرى

العمل على توجيه سياسة االئتمان مبا يساعد على التقدم االقتصادي  -3
 .واالجتماعي وزايدة الدخل القومي

 .مراقبة اجلهاز املصريف يف دولة الكويت -4

 .القيام بوظيفة بنك احلكومة -5

 تقدمي املشورة املالية للحكومة. -6
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الثالث القسم  
 رأمسال البنك املركزي واحتياطاته 

 
 1(16مـادة )

 وجيوز أبكمله، احلكومة تدفعه كوييت  دينار ماليَّي مخسة املركزي البنك مال رأس
 .للبنك العام االحتياطي من الزايدة وتؤخذ البنك مال رأس زايدة مبرسوم

 2(17مـادة )

 .يكوِ ن البنك املركزي صندوق احتياطي عام -1

األرابح اليت حيققها البنك بعد اقتطاع  صافًيا ارحبً عند هناية كل سنة مالية، تعترب  -2
النفقات وخصم االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون اهلالكة أو املشكوك فيها 
واستهالك املوجودات واالسهام يف صندوق التقاعد، وغري ذلك من املصروفات 

 .اليت حتتاط هلا البنوك

 :يتم التصرف يف صايف أرابح البنك على النحو التايل -3

ايف أرابح البنك إىل صندوق االحتياطي العام إىل أن يبلغ رصيده يضاف ص .أ
وجيوز زايدة رصيد صندوق االحتياطي  كويتًيا  دينارًامخسة وعشرين مليون 

العام على هذا احلد بقرار من جملس إدارة البنك املركزي بعد موافقة وزير 
 .املالية

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 16ل نص املادة )دِ عُ  1
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 17ُعِدلت الفقرة الثالثة من املادة ) 2
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رر له يعود صايف إذا بلغ رصيد صندوق االحتياطي العام احلد األقصى املق .ب
 .الربح أبكمله إىل احلكومة

إذا كان صندوق االحتياطي العام يف أية سنة من السنوات غري كاف  .ج
لتغطية خسائر البنك، أو كان يف حالة توظيف ال تساعد على استخدامه 

 يف تغطية اخلسائر، تقوم احلكومة بتسديد العجز الواقع.
 

 الرابع القسم 
 اإلدارة

 

 1(81مـادة )

 :يتوىل إدارة البنك املركزي جملس إدارة يشكل من

 .وتكون له الرائسة احملافظ -أ
 .انئب احملافظ -ب
 .ممثل عن وزارة املالية -ج
 .ممثل عن وزارة التجارة والصناعة -د
 .أربعة أعضاء آخرين -ه

 .كويتيَّي  يكونواأن  اإلدارةيف مجيع أعضاء جملس  ويشرتط
  

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 18األخرية من املادة ) ُعِدلت الفقرة 1
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 1(19مـادة )

على عرض  بناءً يُعَّين احملافظ وانئب احملافظ مبرسوم ملدة مخس سـنوات قابلة للتجديد 
 .وزير املالية، على أن يكوان من ذوي اخلربة يف األعمال املصرفية

دد رواتب احملافظ وانئب احملافظ وخمصصاهتما ومجيع بدالهتما وحقوقهما املالية وحتُ 
 اح وزير املالية.بقرار من جملس الوزراء بناء على اقرت 

 

 2(20مـادة )

جملس الوزراء ممثلي كل من وزارة املالية ووزارة التجارة والصناعة ويسمي  يُعَّيِ   -1
 اقرتاح على بناءً من ينوب عنهما عند غياهبما، كما حيدد مكافآهتما وذلك 

 .املختص الوزير

 سنوات ثالث ملدة املالية وزير عرض على بناءً األعضاء اآلخرون مبرسوم  يُعَّين  -2
 أو واملالية االقتصادية الشؤون يف اخلربة ذوي من يكونوا أن على للتجديد قابلة

 .املصرفية

 .على اقرتاح وزير املالية بناءً وحتدد مكافآهتم بقرار من جملس الوزراء 

ال جيوز لألعضاء املشار إليهم يف الفقرتَّي السابقتَّي أن يكونوا أعضاء جملس  -3
 موظفَّي يف أحد البنوك العاملة يف دولة الكويت.إدارة أو مديرين أو 

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 19ُعِدل نص املادة ) 1
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 20الثانية من املادة )ُعِدلت الفقرة  2



16 

 (21مـادة )

للمحافظ كامل الصالحيات الالزمة إلدارة أعمال البنك املركزي، وإصدار  -1
األنظمة والتعليمات اخلاصة بذلك. وهو املسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون 

للبنك وله حق وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات جملس اإلدارة. وهو املمثل القانوين 
انئب احملافظ  -بعد موافقة جملس اإلدارة  -التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض 

 .أو غريه من موظفي البنك يف مزاولة بعض صالحياته

 .حيل انئب احملافظ حمل احملافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه -2

ز ألي منهما على احملافظ وانئب احملافظ أن يتفرغا لعملهما يف البنك، وال جيو  -3
لغري البنك أبجر  عماًل أثناء توليه وظيفته أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي 

أو بدون أجر، أو أن يسهم يف التزامات تعقدها احلكومة أو املؤسسات العامة، 
 .أو أن جيمع بَّي وظيفته والعضوية يف جملس إدارة أي شركة

اليت تشكلها احلكومة  من ذلك أعمال اللجان واملؤسسات واهليئات ثىنوتست
 أو املؤسسات أو اهليئات العامة، وكذلك أعمال املؤمترات الدولية.

 

 (22مـادة )

 :يك املركز يف جملس إدارة البن اعضوً ال جيوز أن يكون  -1

 .من سبق احلكم عليه يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة .أ
 .من ُأشِهر إفالسه أو امتنع عن الدفع .ب
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وفيما عدا األحوال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، جيوز مبرسوم أو بقرار  -2
لطريقة التعيَّي إهناء خدمة أي عضو من أعضاء جملس  اوفقً من جملس الوزراء 

 :التاليتَّيَّي اإلدارة يف احلالت

 .بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة يف إدارة البنك اخطريً  إخالاًل إذا أخل  .أ

حضور مجيع اجتماعات جملس اإلدارة خالل ثالثة أشهر إذا تغيب عن  .ب
متتالية بغري موافقة اجمللس، إال إذا كان الغياب يف مهمة رمسية أو بسبب 

 إجازة سنوية أو مرضية.
 

 (23مـادة )

جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من احملافظ، وجيب أن يدعو احملافظ اجمللس لالجتماع 
ثالثة من األعضاء على األقل، وال جيوز أن تقل إذا طلب ذلك وزير املالية أو 

 اجتماعاته عن مثاين مرات يف السنة.
 

 (24مـادة )

يشرتط لصحة اجتماع اجمللس أن حيضره مخسة أعضاء على األقل من بينهم احملافظ 
 .أو انئبه وممثل وزارة املالية أو انئبه

صوات رجح اجلانب وتصدر القرارات أبغلبية أصوات احلاضرين فإذا تســـاوت األ
 .الذي فيه الرئيس
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 (25مـادة )

جمللس اإلدارة أن يستعَّي ابخلرباء وأن يدعو إىل اجتماعاته للمشورة من يرى االستماع 
 إىل رأيهم يف موضوع معَّي.

 

 (26مـادة )

 ألداء الالزمة الصالحيات كامل  القانون هذا أحكام حدود يف اإلدارة جملس ميارس
 :يلي مبا خاصة بصفة ويقوم مهمته،

 .واالئتمانية النقدية البنك سياسة رسم -أ

 .التداول من وسحبه وتداوله النقداألمور املتعلقة إبصدار  تقرير -ب

 السلفو  القروض ومنح التجارية األوراق خصم وإعادة خصم نظام تقرير -ج
 .املطلوبة الضماانت وحتديد

 البنك يتقاضاها اليت والعمالت والفوائد اخلصم وإعادة اخلصم معدل حتديد -د
 .التجارية األوراق وخصم والسلف ضالقرو  عن

 .عليها الرقابة وإحكام البنوك نةمه بتنظيم املتعلقة األمور تقرير -ه

 .احلكومة من املقدمة السلف طلباتيف  املداولة -و

 يف العاملة للبنوك منحها ميكن اليت والسلف للقروض األعلى احلد تعيَّي -ز
 .الكويت
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 أو العامةمقدار املبالغ املخصصة لشراء وخصم سندات القروض  حتديد -ح
 .احلكومة خزينة أذوانت

 .املقاصة غرف إنشاء -ط

 .فيه البنك مسامهة وتقرير ستخدمَّيوامل املوظفَّي صندوق إنشاء -ي

 .السنوية واملصروفات يراداتاإل تقديرات إقرار -ك

 .عملياته وسري البنك وضع على دورايً  االطالع -ل

 واحلســاب واخلسائر األرابح حساب وعلى الســنوية البنك ميزانية على املوافقة -م
 أو واملصروفات اإليـــــرادات تقدير على اإلدارة جملس موافقة وتُعَتمد. اخلتامي

 .املالية وزير من اخلتامي واحلساب واخلسائر األرابح وحساب امليزانية على

 وفًقاعلى تقرير البنك السنوي الذي يرفعه احملافظ إىل وزير املالية  املوافقة -ن
 .القانون هذا من( 50املادة ) ألحكام

 األخرىاملالية واإلدارية والتنظيمات  نابلشؤو  املتعلقة الداخلية التعليمات وضع -س
 .إدارته حسن بتحقيق كفيلة  يراها اليت

مجيع الشؤون اليت ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أهنا من  معاجلة -ع
 .اإلدارةاختصاص جملس 
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 (27مـادة )

ملمثل وزارة املالية مبجلس اإلدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من اجمللس يتعلق 
ابلسياسة النقدية واالئتمانية لعرضه على وزير املالية، فإذا مل يبت وزير املالية يف األمر 

 .اانفذً خالل سبعة أايم من اتريخ الوقف أصبح القرار املذكور 
 

 (28مـادة )

إدارة البنك املركزي أو أي مدير أو موظف أو  على أي عضو من أعضاء جملس
مستخدم به أن ال يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عمالئه أو بشؤون 
البنوك األخرى اخلاضعة لرقابة البنك املركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال 

 وظيفته، وذلك فيما عدا األحوال اليت يصرح فيها القانون بذلك.

من وزير املالية، بعد أخذ رأي جملس إدارة البنك املركزي، املعلومات وحتدد بقرار 
 .احملظور إفشاؤها

مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خيالف 
احلظر الوارد يف الفقرتَّي السابقتَّي ابحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر وبغرامة ال 

، أو إبحدى هاتَّي العقوبتَّي مع العزل يف مجيع ادينارً جتاوز مائتَّي ومخسة وعشرين 
 األحوال.

 

 (29مـادة )

ال جيوز للبنك املركزي أن يدفع للعاملَّي فيه أو لصاحلهم أي أجر أو رواتب أو 
 أتعاب أو عالوة أو مكافأة على أساس ما حيققه البنك من أرابح.
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 القسم اخلامس
 أعمـــال البنــك املركــــزي

 

 :احلكومة مع العالقة: أوًل 

 (30مـادة )

 وتستشريه ومهامه، أغراضه حتقيق لتسهيل للحكومة املشورة املركزي البنك يقدم
 .واالئتمانية النقدية ابلسياسة املتعلقة األمور يف احلكومة

 

  1(31مـادة )

 :يقوم البنك املركزي أبعمال بنك احلكومة ووكيلها املايل، وعلى أساس ذلك

وحدة أموال احلكومة ابلدينار الكوييت من احلساابت اجلارية دون تودع لديه  -أ
 .أن يؤدي أي فائدة عنها

يؤدي بصورة عامة العمليات واخلدمات املصرفية اخلاصة ابحلكومة دون أجر  -ب
 .داخل البالد وخارجها

ابلدينار الكوييت لدى البنوك احمللية بعد أخذ رأي  أموااًل للحكومة أن تودع  -ج
 .ومبا ال يتعارض مع السياسة النقدية املعمول هبا البنك املركزي

                                                           
ضيفتا للنص مبوجب قد أُ  (هـ( و)ج)أن الفقرتَّي  الحظويُ  ،1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 31ل نص املادة )دِ عُ   1

 هذا التعديل.
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جيوز لوزير املالية أن يعهد إىل البنك املركزي إبدارة أية أموال حكومية أخرى  -د
 .للشروط اليت يتفق عليها يف حينه اوفقً 

وزارة املالية إىل البنك املركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية  حتو ل -ه
وزيــــــر املالية على هذه الســــياسة ومقدار املبالغ الـالزمة  معينة، وذلك بعد موافقة

 .هلا

 (32مـادة )

 السابقة املادة من (ب)و( أ) الفقرتَّي أحكام تطبيق الوزراء جملس من بقرار جيوز -1
 .العامة واملؤسسات البلدايت على

كما جيوز استثناًء منح هذه اهليئات فوائد عن ودائعها، ويف هذه احلالة ال  -2
 تستفيد من جمانية العمليات واخلدمات املصرفية.

 (33مـادة )

 يتوىل البنك املركزي تنفيذ القوانَّي واألنظمة اخلاصة برقابة حتويل النقد.

 1(34مـادة )

 إبجراءيقوم البنك املركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغريها من املؤسسات املالية 
 .القروض اليت تصدرها احلكومة أو تضمنهاالعمليات اليت تتعلق ببيع وإدارة سندات 

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 34ُعِدل نص املادة )  1
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كما جيوز له إجراء العمليات اليت تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض اليت تصدرها 
 أية هيئة أو مؤسسة عامة يف الكويت ابلدينار الكوييت.

 (35مـادة )

 :( من هذا القانونح/26ألحكام املادة ) اوفقً جيوز للبنك املركزي 

 .وخيصم ويعيد خصم أذوانت خزينة احلكومةأن يشرتي ويبيع  -أ
أن يشرتي ويبيع ســندات القروض العامة اليت تصدرها احلكومة وتعرضها            -ب

 .للبيع

 (36مـادة )

ال جيوز للبنك املركزي أن يقدم للحكومة أو البلدايت أو اهليئات واملؤسسات العامة 
 :أي قروض إال يف احلالة اآلتية

مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات امليزانية العامة،  اسلفً أن يعطي احلكومة 
وتؤدي احلكومة عن هذه السلف الفائدة اليت يقررها جملس إدارة البنك ابالتفاق مع 

 .وزير املالية
وال جيوز أن يتجاوز يف أي وقت من األوقات جمموع هذه السلف عشرة يف املائة 

 .دولة للسنة املالية السابقةمن االيرادات العامة من ميزانية ال
وجيب الوفاء هبذه السلف يف أسرع وقت ممكن، فإذا مل تسدد حىت هناية السنة املالية 
التالية للسنة اليت منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم 

 .تسديد السلف املعلقة
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 1(37مـادة )

بعد  التنمية، أو يف سبيل تقوية السوق املالية،جيوز للبنك املركزي للمسامهة يف متويل مشاريع 
 موافقة وزير املالية أن: 

ميتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مسامهة كويتية أو شركة ذات امتياز يف  -1
 الكويت أو مؤسسة عامة.

يقرض البنوك أو املؤسسات املالية أو االئتمانية العامة، بضمان ما متلك من هذه  -2
 ت.األسهم أو السندا

يشرتط أال يتجاوز جمموع املبالغ املخصصة لتملك األسهم والسندات املشار اليها و 
 أو لإلقراض بضمان ملكيتها، قيمة احتياطات البنك.

 يصدر سندات قابلة للتداول. -3

 (38)مـادة 
على السياسة النقدية واالئتمانية اليت  اتباعً على احملافظ أن يطلع وزير املالية  -1

 ينوي اتباعها.ينتهجها البنك أو 
إذا كان لوزير املالية رأي خمالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة اليت جيب  -2

 على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
إذا كان جمللس اإلدارة اعرتاض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعرتاضاته  -3

التوجيهات اليت أصدرها على إىل الوزير، فيعرضها الوزير مع  كتابةً ومربراهتا  
 جملس الوزراء ليبت يف املوضوع.

 . اهنائيً ويكون قرار جملس الوزراء يف األمر 
                                                           

 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 37ضيفت الفقرة الثالثة من املادة )أُ   1
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 (39)مـادة 

على اإلدارات احلكومية، واملؤسسات واهليئات العامة، والشركات العاملة يف دولة 
حيتاج الكويت أن تقدم إىل حمافظ البنك املركزي مجيع املعلومات واإلحصاءات اليت 

 .إليها يف دراساته
 

: العالقة مع البنوك احمللية:ااثنيً   

 1)40(مـادة 

 :جيوز للبنك املركزي

أن يفتح حساابت ودائع للبنوك واملؤسسات املالية العاملة يف دولة الكويت  -أ
 .وملؤسسات االئتمان العامة

تدفع أن يفتح حساابت ودائع للمؤسسات األخرى بعد موافقة وزير املالية، وال  -ب
على احلساابت املنوه عنها يف هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إال يف احلاالت 

 .اخلاصة اليت يقررها جملس إدارة البنك املركزي ويوافق عليها وزير املالية
 .أن يفتح حساابت ابلدينار الكوييت لدى البنوك -ج
 .أن يشرتك مع البنوك يف أي مشروع خاص ابلتأمَّي على الودائع -د

  

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 40ُعِدل نص املادة ) 1
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 1)41(مـادة 

 :العمليات اآلتية -دون غريها  -جيوز للبنك املركزي أن جيري مع البنوك 

أن يبيع ويشرتي أو خيصم أو يعيد خصم األوراق التجارية، بشرط أن تكون مستحقة  -أ
الدفع خالل سنة من اتريخ حيازهتا أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك 

 .املركزي
ابحلساب اجلاري ملدة ال جتاوز  اسلفً  أو اقروضً أن مينح يف احلاالت االضطرارية  -ب

 ستة شهور لقاء ضماانت يعتربها كافية.
 

 2(42مـادة )

 :حيظر على البنك املركزي

من املادة السابقة ملدة تزيد على  (ب)أن يقوم مبد مدة القروض املمنوحة طبقا للبند  -أ
 .ستة أشهر

أوراق جتارية موقع عليها من أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أن يقبل خصم أو رهن  -ب
  .أحد موظفي البنك ومستخدميه

  

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 41ُعِدل نص املادة ) 1
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 42من املادة ) (أ)ُعِدلت الفقرة  2
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 :: عمليات على ذهب وعمالت أجنبية يف الداخل واخلارجااثلثً 

 1(43مـادة )
 :جيوز للبنك املركزي

 .أن يشرتي ويبيع ويستورد ويصدر املسكوكات والسبائك الذهبية والفضية -أ
 .العمالت األجنبية والتحويالت اخلارجيةأن جيري مجيع عمليات  -ب
أن تكون له حساابت لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية  -ج

 .أو نقدية دولية
نقدية دولية،  وأن يفتح حساابت لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو ملؤسسات مالية أ -د

 .هلذه البنوك واملؤسسات مراساًل وأن يكون 
اعتمادات للبنوك املركزية أو البنوك أو املؤسسات املالية أو النقدية  أو سلًفاأن مينح  -ه

الدولية أو حيصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض، شريطة أن تكون هذه 
 .العمليات يف نطاق مهامه كبنك مركزي

أن يشرتي ويبيع وخيصم ويعيد خصم السندات واألذوانت والشهادات اليت تصدرها  -و
مات األجنبية أو املؤسسات املالية أو النقدية الدولية، بشرط أن أو تكفلها احلكو 

 تكون بعمالت قابلة للتحويل حبرية وسهلة التداول يف األسواق املالية.
أجنبية غري اليت تصدرها أو تكفلها احلكومات  اوصكوكً أن يشرتي ويبيع سندات  -ز

كون بعمالت أجنبية األجنبية أو املؤسسات املالية أو النقدية الدولية، بشرط أن ت
 .قابلة للتحويل وسهلة التداول يف األسواق املالية

 أن يشرتى ويبيع األوراق التجارية املقبولة لدى البنوك األجنبية. -ح

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 43من املادة ) (ح(، )ز(، )و)ُعِدلت الفقرات  1
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 (44مـادة )
 :يجيوز للبنك املركز 

أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه ملصلحة موظفيه ومستخدميه، وأن  -1
 .اليت يقررها جملس اإلدارة للقواعد اوفقً  اقروضً مينحهم 

 .أن ميتلك العقارات املخصصة إلدارة أعمال البنك دون غريها من العقارات  -2
البنوك املركزية واليت ال تتناىف  عادةً أن يقوم بصفة عامة جبميع العمليات اليت تتوالها  -3

اليت  مع ممارسة صالحياته أو مع قيامه بواجباته مبقتضى هذا القانون، وأن يتوىل املهام
 .تعهد إليه مبوجب أي قانون آخر

ــةارابعً  ــ ــ ــ  :: عمليــــات ممنوعــ

 (45مـادة )
 :حيظر على البنك املركزي

جتارية خارجة عن نطاق مهامه احملددة يف هذا القانون، أو أن تكون  أعمااًل أن يزاول  -1
ابستثناء له مصلحة مباشرة يف أي عمل جتاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع 

 (.37) ةما ورد يف املاد
 (.44) ة( من املاد2أن يشرتي أو يبيع أمواال عقارية سوى ما ورد يف الفقرة ) -2

على أنه حيق للبنك أن يشرتي أو ميتلك ابلرتاضي أو بطريق البيع اإلجباري األموال 
أقصر لدين من ديونه، على أن يقوم ببيع هذه األموال يف  استيفاءً املنقولة والعقارية 

 .مدة ممكنة إال إذا استعملها لسري أعماله
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أو سندات لشركات أو ملؤسسات عامة يف غري األحوال اليت حددهتا  اأسهمً أن يشرتي  -3
 .(37) ةاملاد

 القسم السادس
ــــات ــ ــ ــانـ ــــات والبيـ ــابـ ــ  احلسـ

 
 (46مـادة )

 السنة املالية للبنك املركزي هي سنة الدولة املالية.
 

 1(47) مـادة
 حتدد أسس تقييم موجودات البنك املركزي مبرسوم.

 

 2(48مـادة )
البنك املركزي يف حساب خاص األرابح اليت حيققها واخلسائر اليت يتكبدها من جراء  قي ديُ 

تغيري سعر صرف العملة الكويتية، أو أية عملة أجنبية، أو بسبب تغيري قيمة الذهب 
األرابح النامجة عن سحب أوراق النقد أو املسكوكات ابلنسبة للعملة الكويتية، وكذلك 

( من هذا القانون. وال تدرج األرصدة الدائنة هلذا 11)و( 10مبوجب أحكام املادتَّي )
احلساب يف حساب أرابح وخسائر البنك، أما األرصدة املدينة فتويف هبا احلكومة إال إذا 

 قـرر جملس اإلدارة خالف ذلك.

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 47ُعِدل نص املادة ) 1
 .1977لسنة  130رقم  ( مبوجب املرسوم ابلقانون48ُعِدل نص املادة ) 2
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 (49مـادة )

يُعَهد مبراقبة حساابت البنك املركزي إىل مراقب أو أكثر يتوىل جملس الوزراء اختيارهم 
 على اقرتاح وزير املالية. بناءً وحتديد أتعاهبم 

 

 1(50مـادة )

 :يقدم حمافظ البنك املركزي إىل وزير املالية

 .الرمسيةعن موجودات البنك ومطلوابته، وينشر هذا البيان يف اجلريدة  شهرايً  بياانً  -أ
عن أعمال البنك وميزانيته وحساب األرابح واخلسائر عن السنة املالية،  سنوايً  اتقريرً  -ب

 .وحملة عامة عن الشؤون النقدية واملصرفية واملالية واالقتصادية
 .وجيب أن يقدم هذا التقرير خالل أربعة أشهر على األكثر من انتهاء السنة املالية

عن األحداث اليت تطرأ على الوضع النقدي أو املايل وأسباهبا ونتائجها  تقريرًا -ج
 واقرتاحات معاجلتها.

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 50ُعِدل نص املادة ) 1
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ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــام عــامــ ــ  أحكــ

 
 (51مـادة )

يُعفى البنك املركزي من مجيع الضرائب والرسوم والتكاليف املالية بكافة أنواعها سواء 
ــــزينة الدولة أم  .البلدايت أم أية هيئة أو مؤسسة عامة أكانت مقررة ملصلحة خــ

، وتؤجل تسويتها امقدمً كما يُعفى البنك من دفع الرسوم القضائية واألماانت والكفاالت   
 إىل ما بعد الفصل يف اخلصومة.

 

 (52مـادة )

يكون لديون البنك املركزي ما لديون احلكومة من امتياز على أمـوال مدينيها، ويتم حتصيلها 
 املقررة لتحصيل أموال الدولة.بنفس الطرق 

 

 (53مـادة )

 ال جيوز تصفية البنك املركزي إال بقانون حيدد إجراءات التصفية ومواعيدها.
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 1الثالث  الباب
 تنظيــــم املهنــــة املصرفيـــة   

 
 

 2 األول القسم
   البنوك أتسيس

 
 3(45مـادة )

قبول الودائع  عادةً البنوك هي املؤسسات اليت يكون عملها األساسي والذي متارسه 
الستعماهلا يف عمليات مصرفية، كخصم األوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض 
والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو اخلاصة واملتاجرة ابلعمالت 

وغري ذلك من عمليات االئتمان أو ما نص قانون التجارة أو  األجنبية واملعادن الثمينة،
قضى العرف ابعتباره من أعمال البنوك. وتعترب فروع أي بنك عامل يف دولة الكويت 

 كبنك واحد يف تطبيق أحكام هذا القانون ما مل يكن هناك نص خمالف.

 4(55مـادة )
 :ىال تسري أحكام هذا الباب عل

 .اليت تنشأ بقانونمؤسسات االئتمان العامة  -أ
                                                           

 .1977لسنة  130أُعيد تنظيم الباب الثالث نظرا لكثرة التعديالت اليت أُدخلت على أحكام هذا الباب مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  1
مبوجب التعديل اجلديد أحكام القسم األول )جمال تطبيق هذا الباب( والقسم الثاين )رأس مال البنوك( من  األول يندرج حتت القسم 2

 الباب الثالث قبل التعديل.
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 54ُعِدل نص املادة ) 3
ضيفت إىل النص موجب هذا الحظ أن الفقرة األخرية قد أُ ، ويُ 1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 55ُعِدل نص املادة ) 4

 التعديل.
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املؤسسات والشركات املالية واالستثمارية ولو مسح هلا نظامها األساسي بقبول  -ب
 .الودائع وإجراء العمليات االستثمارية وبعض األعمال املصرفية

 الشركات العقارية اليت تقوم بتقسيم األراضي أو إبنشاء املباين وبيعها ابألجل. -ج

أن خيضع املؤسسات  -بعد موافقة وزير املالية  -وجيوز جمللس إدارة البنك املركزي 
والشركات الوارد ذكرها يف هذه املادة، أو بعضها، لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو 

مع طبيعة نشاط هذه املؤسسات والشركات يضعها  تتماشىألية قواعد خاصة ابلرقابة 
 .جملس إدارة البنك املركزي

جيب أخذ رأي البنك املركزي يف شأن عقود التأسيس والنظم األساسية للشركات املالية و 
واالستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديالت، وذلك للتأكد من 

 اجلدوى االقتصادية لقيام هذه الشركات.
 

 1(56مـادة )

مع أحكام هذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما ال يتعارض  -1
ال جيوز أن ميارس املهنة املصرفية إال مؤسسات متخذة شكل شركات مسامهة تطرح 

 .أسهمها لالكتتاب العام

                                                           
الفقرة الثالثة إىل النص مبوجب هذا التعديل. وُعِدل ضيفت أُ ، و 1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 56ُعِدل نص املادة ) 1

واملنشور يف اجلريدة الرمسية "الكويت اليوم" العدد  2004يناير  27الصادر بتاريخ  2004لسنة  28مبوجب القانون رقم  أيًضانص املادة 
واملنشور  2014يناير  29الصادر بتاريخ  2014لسنة  3، وُعِدلت الفقرة الثانية مبوجب القانون رقم 2004فرباير  15بتاريخ  653رقم 

 .2014فرباير  02بتاريخ 1169يف اجلريدة الرمسية "الكويت اليوم" العدد رقم 
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يــجوز بـقرار من جملس الوزراء أن تستثىن من حكم البند السابق البنوك اليت تؤسسها  -2
يرخص هلا ابلعمل  احلكومة أو تشرتك يف أتسيسها، وكذلك فروع البنوك األجنبية اليت

 .يف دولة الكويت
وجيوز بقرار من جملس إدارة البنك املركزي الرتخيص ألي من البنوك األجنبية بفتح 

للقواعد واألسس اليت يضعها جملس اإلدارة  اطبقً فرع أو أكثر يف دولة الكويت وذلك 
  .يف هذا الشأن

 .الرئيسي يف دولة الكويتوحيدد البنك األجنيب الفرع الذي يعترب يف حكم مركزه 
وتعامل فروع البنك األجنيب يف دولة الكويت مبثابة البنك الواحد يف تطبيق أحكام 

 هذا القانون.
وجيب أال يقل املال املخصص لفرع البنك األجنيب يف دولة الكويت عن مخسة عشر 

ركزي، كما مليون دينار كوييت، وجيوز زايدة هذا املبلغ بقرار من جملس إدارة البنك امل
جيوز له استثناء فروع البنوك األجنبية العاملة يف دولة الكويت من متطلبات النسب 
الرقابية اليت حتدد أنشطة البنوك مبعيار قاعدة رأس املال أو بعض النسب الرقابية 

 ملا يضعه من ضوابط يف هذا الشأن. اوفقً األخرى 
العمل اليت جيب على فروع  ويضع جملس إدارة البنك املركزي أسس وقواعد وضوابط

 البنوك األجنبية يف دولة الكويت االلتزام هبا.
وقبل الســــــري يف إجراءات التأسيس على جملس  -جيب عرض طلبات أتسيس البنوك  -3

 إدارة البنك املركزي لتقرير التوصية الالزمة.
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 مـادة )56 مكرر(1
جيوز جمللس إدارة البنك املركزي املوافقة على افتتاح مكاتب متثيل للبنوك األجنبية، ويكون 
من بَّي مهامها دراسة األسواق واإلعالن عن خدمات يقدمها البنك األجنيب الذي ميثله، 

 اوفقً على أن يقتصر نشاط املكاتب املذكورة على متثيل تلك اجلهات يف دولة الكويت 
ضعها جملس إدارة البنك املركزي وال جيوز هلا مزاولة األعمال املصرفية أو للضوابط اليت ي

 املالية.

 2(57مـادة )
 .جيب أال يقل رأس مال أي بنك عن مخسة وسبعَّي مليون دينار -1
ال جيوز، بغري موافقة مسبقة من البنك املركزي، أن جتاوز ملكية الشخص الواحد،   -2

من البنوك الكويتية، مخسة يف املائة من رأس مال  ، يف أي بنكاعتبارايً كان أو   اطبيعيً 
  .البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غري مباشر

ستثىن من ذلك اجلهات احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة. وإذا وتُ 
جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة ألي سبب من األسباب وجب عليه التصرف 

 .يف املدة اليت حيددها البنك املركزي يف الزايدة
ويرتتب على املخالفة عدم إفادة مالك األسهم من مقدار الزايدة فيما يتعلق حبقوق 

 .التصويت يف اجلمعية العامة ويف إدارة البنك
 .ويضع جملس إدارة البنك املركزي األسس والقواعد اليت حتـدد مفهوم التملك غري املباشر 

 أحكام هذا البند على احلاالت القائمة قبل العمل هبذا القانون.وال تســـــري 

                                                           
 .2014لسنة  3مبوجب القانون رقم  مكرر( 56)ُأضيف نص املادة  1
 .2004لسنة  28مبوجب القانون رقم  أيًضاوُعِدل نص املادة  .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 57ُعِدل نص املادة ) 2
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 ( 58مـادة )

ذا نقص رأس مال البنك عن احلد األدىن املنوه عنه يف املادة السابقة وجب على البنك إ
تغطية النقص خالل مدة حيددها البنك املركزي، بشرط أن أال تزيد على سنة وذلك من 

 .أس مالهاتريخ إبالغ البنك الذي نقص ر 
 وللبنك املركزي وحده حق تقدير النقص الواقع يف رأس املال.

 

 الثاين القسم
 البنــــــــــوك تسجــيــــل

 
 1(59مـادة )

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما ال يتعارض مع 
إال بعد تسجيلها أحكام هذا القانون، ال جيوز ألية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعماهلا 

 .يف سجل البنوك لدى البنك املركزي

وال جيوز لغري املؤسسات املسجلة يف سجل البنوك أن متارس املهنة املصرفية، أو أن 
تستعمل يف عنواهنا التجاري أو يف نشراهتا أو اعالانهتا تعبري بنك أو مصرف أو 

إىل تضليل مصريف أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعماهلا 
 .اجلمهور حول طبيعة املؤسسة

                                                           
 .2004لسنة  28مبوجب القانون رقم  أيًضاوُعِدل نص املادة  .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 59ُعِدل نص املادة ) 1
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كما ال جيوز لغري املؤسسات املسجلة يف سجل البنوك أو سجل شركات االستثمار 
 .من الغري الستثمارها أموااًل لدى البنك املركزي، أن تتلقى 

وجيوز للبنك املركزي عند احلاجة، وجبميع الوسائل اليت يراها مناسبة، التأكد من أن 
 .ة ال ختالف أحكام الفقرتَّي السابقتَّيأي شخص أو جه

ومع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خيالف 
أحكام الفقرات األوىل والثانية والثالثة من هذه املادة ابحلبس مدة ال تزيد على سنتَّي 

 .وبغرامة ال تزيد على مائة ألف دينار أو إبحدى هاتَّي العقوبتَّي

على طلب البنك املركزي، بسحب الرخصة من  بناءً جلهة املاحنة للرتخيص، وتقوم ا
اجلهة اليت زاولت النشـاط املخالف واختاذ ما يلزم من تدابري أخرى ملنعها من العودة 

 .إىل مزاولة ذلك النشاط
 

 (60مـادة )

إدارة  على توصية جملس بناءً يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير املالية 
 .البنك املركزي

على اقرتاح جملس إدارة البنك املركزي، الئحة بنظام سجل البنوك  بناءً ويصدر وزيــــــر املالية، 
 مشتملة على قواعد وإجـراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
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 1(61مـادة )

جيب على البنوك املسجلة أن ختطر البنك املركزي أبي تعديل تنوي إجراءه يف  -1
عقد أتسيسها أو نظامها األساسي. فإذا وافق البنك املركزي على إجراء هذا 

ألحكام قانون  اطبقً ، ُيسار يف اختاذ اإلجراءات الالزمة إلمتامه امبدئيً التعديل 
 .الشركات التجارية

 .التعديالت إال بعد التأشــــــري هبا يف سجل البنوكوال جيوز أن يعمل هبذه 

أما البياانت األخرى اخلاضعة للقيد يف السجل واليت ال تنطوي على تعديل  -2
لعقد التأسيس أو النظام األساسي، فتكفي موافقة حمافظ البنك املركزي لتعديل 

 القيود املتعلقة هبا.
 

الثالث القسم  
 2شطب البنوك من السجل وتصفيتها  

 
 3(62مـادة )

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، ال جيوز ألي بنك أن يتوقف عن عملياته 
على توصية جملس  بناءً  أو أن يندمج يف بنك آخر إال برتخيص سابق من وزير املالية

 .إدارة البنك املركزي

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 61ُعِدل نص املادة ) 1
 ، وكان العنوان قبل التعديل "شطب البنوك".1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم الثالث ُعِدل عنوان القسم  2
 .1977سنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم ( 62ُعِدل نص املادة ) 3
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جبميع التزاماته من وفاء البنك يف هذه احلالة  التثبتوعلى جملس إدارة البنك املركزي 
 قبل عمالئه ودائنيه، وفقا ملا يضعه من أحكام عامة يف هذا اخلصوص.

 

 (63مـادة )

 :جيوز شطب البنك من سجل البنوك -1
 .على طلبه بناءً  .أ

من اتريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل  ااعتبارً إذا مل يباشر أعماله خالل سنة  .ب
 .البنوك

 .إذا ُأشِهر إفالسه .ج

 .إذا اندمج مع بنك آخر .د

 .إذا توقف عن ممارسة نشاطه، أو تعرضت سيولته أو مالءته للخطر .ه

 .إذا قام بعمل خمالف ألحكام هذا القانون .و

سالفيت الذكر إال بعد )ه( و)و( ال جيوز اقرتاح شطب أي بنك يف احلالتَّي  -2
 .إخطاره هبذا االقرتاح ومنحه فرصة إبداء مالحظاته عليه

على اقرتاح جملس إدارة البنك املركزي،  ءً بنايصدر ابلشطب قرار من وزير املالية  -3
 من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. انفًذاويعترب القرار 
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 1(64مـادة )

قبل اقرتاح شطب أي بنك تتعرض سيولته أو  -جيوز جمللس إدارة البنك املركزي 
 :أن يتخذ كل أو بعض اإلجراءات اآلتية -مالءته للخطر من سجل البنوك 

من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على األعمال اليت يقوم منع البنك  -أ
 .هبا البنك

 .تعيَّي مراقب مؤقت على البنك ملراقبة مدى تقدم البنك يف نشاطه -ب
أن يتوىل البنك املركزي إدارة البنك لفرتة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك  -ج

بنك من سجل على االستمرار يف مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب ال
 .البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات اإلدارة على حساب البنك املدار

حلقوق أصحاب  محايةً إذا رأى يف ذلك  –ويف مجيع احلاالت جيوز للبنك املركزي 
أن يطلب من احملكمة املختصة إصدار قرار مبنع اختاذ أية إجراءات ضد  -الودائع 

عة ضده. ويظل هذا القرار ساري املفعول البنك املعين، ووقف مجيع الدعاوى املرفو 
 ملدة سنة واحدة.

 2(65مـادة )
كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع جملس إدارة   احتمً ُيصفى 

البنك املركزي القواعد واإلجراءات اخلاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور 
 قرار الشطب.

                                                           
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (64) أضيف نص املادة 1
 .1977سنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (65) ُعِدل نص املادة 2
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 القسم الرابع
 احملظور على البنوك

 
 (66)مـادة 

 :البنوك على حيظر

 اسدادً متارس التجارة أو الصناعة، أو متتلك البضائع ما مل تكن قد متلكتها  أن -أ
 اتريخ من سنة خالل البضائع ببيع البنك يقوم أن وعلى الغري، على هلا لدين

 .متلكها
أن تشرتي عقارات غري اليت حتتاج إليها ملمارسة أعماهلا أو سكن موظفيها إال  -ب

لدين هلا. وجيب على البنك يف هذه احلالة األخرية  اسدادً أن تكون قد متلكتها 
بيع هذه العقارات خالل مدة ال تتجاوز ثالثة سنوات، وجيوز إطالة هذه املدة 

 بقرار من جملس إدارة البنك املركزي.
متتلك أو تتعامل يف أســهمها ما مل تكن قد آلت إليها ملكيتها وفــــــاًء لدين أن  -ج

 على الغري، وعلى أن تقوم ببيع هذه األسهم خالل سنتَّي من اتريخ متلكها.

 (67مـادة )
 :جيوز للبنوك

% 50أن تشرتي حلساهبا اخلاص أسهم الشركات التجارية األخرى يف حدود  -أ
جيوز جتاوز هذا احلد إال بعد احلصول على موافقة من أمواهلا اخلاصة، وال 
 .مسبقة من البنك املركزي
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لدين مستحق هلا، وعلى البنك  اسدادً أن متتلك األسهم وســائر القيم احملفوظة لديها  -ب
 يف هذه احلالة تصفيتها خالل سنتَّي من اتريخ متلكها.

 

 1(68مـادة )

للجهاز التنفيذي يف بنك،  ئيًسار يف جملس إدارة بنك، أو  اعضوً يشرتط فيمن يكون 
 :يأو نوابه أو مساعديه وكذلك لالستمرار يف شغل أي من هذه املناصب ما يل

 .أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة -1
 .أال يكون قد أشهر إفالسه -2
 .أال يكون قد امتنع عن الدفع ولو ملرة واحدة -3
 .أن يكون حسن السمعة -4
 وفًقااملصرفية أو املالية أو االقتصادية،  الشؤونأن يكون لديه خربة كافية يف  -5

 للقواعد والضوابط اليت يصدر هبا قرار من جملس إدارة بنك الكويت املركزي.
يف بنك آخر من البنوك العاملة يف دولة  موظًفاأال يكون عضو جملس إدارة أو   -6

 .الكويت
وجيب على رؤساء جمالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت املركزي أبمساء املرشحَّي 

على األقل من التاريخ املقرر النعقاد  ايومً لعضوية جملس إدارة البنك قبل ثالثَّي 
اجلمعية العامة النتخاب أعضاء جملس اإلدارة، كما جيب إخطاره أبمساء املرشحَّي 

 .لفقرة السابقةلشغل الوظائف املشار إليها يف ا

                                                           
واملنشور يف اجلريدة الرمسية  1992يونيو  08الصادر بتاريخ  1992لسنة  36( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 68ُعِدل نص املادة ) 1

 .2004لسنة  28مبوجب القانون رقم  أيًضانص املادة  وُعِدل .1992يونيو  21 بتاريخ 56اليوم" العدد رقم "الكويت 
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من إخطاره أن يعرتض  يوًماجمللس إدارة بنك الكويت املركزي خالل واحد وعشرين و 
 .بقرار مسبب على أي من هؤالء املرشحَّي لعدم توافــر الشروط املطلوبة فيه

يرتتب على هذا االعرتاض استبعاد املرشح لعضوية جملس اإلدارة أو لشغل إحدى و 
هذه الوظائف حسب األحوال. وال جيوز أن يعرض على اجلمعية العامة للبنك مرشح 

ألحكام هذه  وفًقامل خيطر به بنك الكويت املركزي أو املرشح الذي اعرتض عليه 
 .املادة

وجمللس إدارة البنك املركزي أن يطلب من جملس إدارة البنك املعين تنحية أي من 
أحد الشروط  -أثناء توليه منصبه  -املنصوص عليهم يف الفقرة األوىل إذا فقد 

املنصوص عليها يف هذه املادة، أو رأى جملس إدارة البنك املركزي أن يف هذا اإلجراء 
أو مصاحل املسامهَّي أو الصاحل العام للبنك. وإذا  احلفاظ على سالمة أموال املودعَّي

ابستبعاد أي منهم  مسبًبا قرارًامل تتم التنحية كان جمللس إدارة البنك املركزي أن يصدر 
 من عمله، ويؤشر بذلك يف سجل البنوك.

 1(69مـادة )

ابحلساب اجلاري أو  اسلفً أو  اقروضً حيظر على البنوك أن متنح أبي شكل من األشكال 
 .تقدم كفاالت ألعضاء جملس إدارهتا، إال برتخيص مسبق من اجلمعية العامة

وتسري على هذه القروض والسلف والكفاالت الشروط والقواعد اليت يطبقها البنك 
 .ابلنسبة للغري

 وال يدخل يف هذا احلظر فتح االعتمادات املستندية.

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 69ُعِدل نص املادة ) 1
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 (70مـادة )

 إال بعد ترخيص مسبق من البنك املركزي.ال جيوز ألي بنك إصدار "شيكات املسافرين" 
 

 القسم اخلامس
 أحكام خاصة ابلرقابة

 
 1(17مـادة )

د البنوك ابلتعليمات اليت يراها ضرورية لتحقيق سياسته االئتمانية للبنك املركزي أن يزو  
 .أو النقدية أو لتأمَّي سري العمل املصريف على وجه سليم

 

 2(مكرر 71مـادة )

جيب أال تقل نسبة العمالة الوطنية يف البنك عن مخسَّي يف املائة من جمموع العاملَّي 
ابملادة التاسعة من القانون رقم  عماًل فيه أو عن النسبة اليت حيددها جملس الوزراء 

 غري اجلهات يف للعمل وتشجيعها الوطنية العمالة دعم شأن يف 2000لسنة  19
أيهما أكرب. ويسري هذا احلكم على الوحدات اخلاضعة لرقابة البنك  ،احلكومية

 .املركزي

                                                           
 .1977لسنة  130رقم  املرسوم ابلقانون( مبوجب 71ُعِدل نص املادة ) 1
 2007لسنة  64، وُعِدلت الفقرة األوىل مبوجب القانون رقم 2004لسنة  28مكرر( مبوجب القانون رقم  71أضيف نص املادة ) 2

 .2008يناير  06بتاريخ  852واملنشور يف اجلريدة الرمسية "الكويت اليوم" العدد رقم  2007ديسمرب  25الصادر بتاريخ 
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وتلتزم فروع البنوك األجنبية ابستيفاء هذه النسبة خالل ثالث سنوات من اتريخ 
 .الرتخيص هلا ابلعمل يف دولة الكويت

األوىل، وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك األجنبية والوحدات املشار اليها يف الفقرة 
القائمة يف اتريخ العمل هبذا القانون، تعديل أوضاعها مبا يتفق مع أحكام هذه املادة 

 خالل ثالث سنوات من اتريخ العمل به.
 

 (72مـادة )

أن يضع القواعد  –كلما دعت الضرورة إىل ذلك   –جيوز جمللس إدارة البنك املركزي 
ضماان لسيولتها ومالءهتا، وعلى  واألحكام اليت جيب على مجيع البنوك االلتزام هبا

 :وجه اخلصوص النسب الواجب توافرها بَّي العناصر اآلتية

 جتاه الغري من جهة أخرى. التزاماتهبَّي أموال البنك اخلاصة من جهة ومقدار  -أ
 بَّي أموال البنك السائلة من جهة وجمموعة تعهداته حتت الطلب أو ألجل. -ب
تعهداته ابلقبول والكفاالت من  بَّي أموال البنك اخلاصة من جهة ومقدار -ج

 جهة أخرى.
وحيدد البنك املركزي يف تعليماته اليت يصدرها ويبلغها للبنوك املقصود من عبارات 

 ."أموال البنك اخلاصة" و "األموال السائلة" و"التعهدات" وما إىل ذلك من العناصر
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 (73مـادة )

 :املاليةجيوز جمللس إدارة البنك املركزي بعد موافقة وزيـر 

أن حيدد للبنوك احلد األقصى لقيمة عمليات اخلصم أو القروض أو غريها من  -1
 .من اتريخ معَّي ااعتبارً العمليات املصرفية اليت جيوز هلا القيام هبا 

 :أن يعَّي للبنوك -2
لتغطية عمليات فتح  نقًدااحلد األدىن الواجب على العمـالء دفعه  .أ

 .االعتمادات املسـتندية
 - اعتبارايً كان أم   اطبيعيً  –احلد األقصى اجلائز إقراضه لشخص واحد  .ب

 .ابلنسبة إىل أموال البنك اخلاصة
 .يف البنك املركزي نقًدااجلزء من أموال البنك الذي جيب عليه إيداعه  .ج
 .اجلزء من أموال البنك الواجب استثماره يف السوق احمللية .د
سعار العليا للفائدة والعموالت سعر الفائدة اليت تدفعها عن الودائع واأل .ه

 اليت تتقاضاها من عمالئها.
 

 (74) مـادة

ألحكام املادتَّي  اتطبيقً ال جيوز أن يكون للقرارات اليت يصدرها البنك املركزي 
السابقتَّي أي أثر رجعي، كما أهنا ال متنع من تنفيذ االتفاقيات املعقودة بَّي البنوك 

 وعمالئها يف وقت سابق على صدورها.
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 1(75) مـادة

يف حالة حدوث ظروف استثنائية هتدد انتظام أداء البنوك ألعماهلا، جيوز حملافظ 
إىل البنوك إبغالق أبواهبا  اأمرً أن يصدر  -بعد موافقة وزير املالية  -البنك املركزي 

ووقف أعماهلا. وتعود البنوك إىل استئناف أعماهلا بقرار يصدره حمافظ البنك  امؤقتً 
 ويوافق عليه وزير املالية.املركزي 

 

 القسم السادس 2 
 البنـــــوك املتخصصة

 
 (76) مـادة

يقصد ابلبنوك املتخصصة تلك البنوك اليت يكون عملها الرئيسي متويل قطاعات 
اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي واليت ال يكون قبول 

 نشاطها األساسية.الودائع حتت الطلب من بَّي أوجه 
 

 (77) مـادة

ختضع البنوك املتخصصة لألحكام اخلاصة بتنظيم املهنة املصـرفية، وذلك فيما ال 
 .يتعارض من هذه األحكام مع طبيعة نشاط البنوك املتخصصة

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 75أضيف نص املادة ) 1
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم السادس ُأضيفت أحكام القسم  2
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وجيوز جمللس إدارة البنك املركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من 
 :وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما أييتأنواع البنوك املتخصصة. 

 .شروط قبول الودائع -أ
 .احلد األقصى لقيمة السندات اليت جيوز هلا إصدارها، وشروط اإلصدار -ب
الشروط اخلاصة ابلقروض وغريها من التسهيالت االئتمانية اليت تقدمها البنوك  -ج

 .املتخصصة
 أسهمها.القواعد اخلاصة ابالشرتاك يف أتسيس شركات أخرى أو شراء  -د
 

 
 1 القسم السابع

 التفتيش على البنوك واملؤسسات اخلاضعة
 لرقابة البنك املركزي

 

 2(78) مـادة

ابلتفتيش على البنوك، وعلى الشركات  -يف أي وقت  -يقوم البنك املركزي  -أ
ألحكام هذا  طبًقاواملؤسسات املالية اليت خضعت لرقابة البنك املركزي 

والشركات والبنوك القائمة يف اخلارج التابعة للبنوك القانون، وعلى الفروع 
الكويتية. ويتم التنسيق يف هذا الشأن مع البنوك املركزية أو السلطات الرقابية 

 .املصرفية يف الدول املعنية

                                                           
 .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم السابع ُأضيفت أحكام القسم  1
 .2004 لسنة 28( مبوجب القانون رقم 78ُعِدل نص املادة ) 2
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وللسلطات الرقابية املصرفية يف الدول األخرى أن تقوم ابلتفتيش على فروع 
التنسيق يف هذا الشأن مع بنك الكويت  بنوكها العاملة يف دولة الكويت. ويتم

 .املركزي قبل إجراء التفتيش

ملوظفي البنك املركزي املخولَّي ابلتفتيش احلق يف االطالع على احلساابت  -ب
والدفاتر والسجالت واملستندات وكافة الواثئق اليت يروهنا ضرورية ألعمال 

لبنك أو التفتيش، وأن يطلبوا من أي عضو جملس إدارة أو أي موظف يف ا
املؤسسة تقدمي البياانت واإلدالء ابملعلومات اليت يروهنا الزمة ألغراض 
التفتيش. وجيرى االطالع على الدفاتر والسجالت واملستندات يف مقر البنك 

 .شأو املؤسسة احلاصل عليها التفتي

شامال عن نتائج كل تفتيش جيريه على أي بنك أو  تقريرًان البنك املركزي يدو   -ج
ويتضمن التقرير توصيات ابإلجراءات اليت يراها البنك املركزي مفيدة  مؤسسة.

يف تصحيح األوضاع غري السليمة اليت يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل 
حمافظ البنك املركزي نسخة من التقرير إىل رئيس جملس اإلدارة أو املدير يف 

البنك املركزي أن حيدد عليها التفتيش. وحملافظ  ُأجريالبنك أو املؤسسة اليت 
مهلة للبنك أو املؤسسة إلزالة املخالفات وتصحيح األوضاع غري السليمة اليت 

 .كشف عنها التفتيش
وحتدد بقرار من جملس إدارة البنك املركزي املواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح 

 املنظمة لذلك.
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 (79مـادة )

عن  لبنك أو املؤسسة حمل التفتيش، ميتنعكل عضو جملس إدارة أو مدير أو موظف، يف ا
تقدمي املعلومات والبياانت أو تقدمي الدفاتر والسجالت واملستندات اليت يطلبها 
املفتش ألغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بياانت يعلم أهنا غري صحيحة، 
يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد 

أو إبحدى هاتَّي العقوبتَّي، وذلك مع عدم  ادينارً على مائتَّي ومخسة وعشرين 
 اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

(80مـادة )  

 تركهم وبعد عملهم أثناء - على موظفي البنك املركزي املخولَّي ابلتفتيش أن حيافظوا
ابت والدفاتر واملستندات اليت اطلعوا عليها حبكم عملهم، وأن احلسا سرية على - العمل

ال يفشوا أية معلومات تتعلق بشؤون البنوك واملؤسسات اليت قاموا ابلتفتيش عليها، أو 
 .بشؤون عمالئها، وذلك فيما عدا األحوال اليت يصرح فيها القانون بذلك

ومع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خيالف 
احلظر املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة 

 ، أو إبحدى العقوبتَّي مع العزل من الوظيفة.دينارًاال جتاوز مائتَّي ومخسة وعشرين 
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 القسم الثامن
 والبياانتاحلساابت 
 

 1(81مـادة )

 :جيب على البنوك اتباع ما يلي

 .أن تنتهي سنتها املالية يف احلادي والثالثَّي من ديسمرب من كل عام -أ
أن تقدم للبنك املركزي خالل ثالثة أشهر من اتريخ انتهاء سنتها املالية امليزانية  -ب

 .العامة وحساب األرابح واخلسائر
( من 56وجيب على فروع البنوك األجنبية اليت يصرح ابفتتاحها طبقا لنص املادة )

ـتمل على عملياهتا يف الكويت تشهذا القانون، أن متسك حساابت منفصلة جملموع 
 امليزانية وحساابت األرابح واخلسائر.

 

 2(28مـادة )

 اإلحصائيةللبنك املركزي أن يطلب من البنوك البياانت والكشوف واملعلومات  -1
لتجميع إحصائيات االئتمان  انظامً اليت يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع 

 .املصريف على أساس دوري
حيدد جملس إدارة البنك املركزي طبيعة هذه البياانت واملعلومات واملهل املمنوحة  -2

 .لتقدميها

                                                           
 .1977لسنة  130( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 81ُعِدل نص املادة ) 1
 .2004لسنة  28( مبوجب القانون رقم 82ُعِدل نص املادة ) 2
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يتعَّي على البنوك أن تقدم للبنك املركزي كافة البياانت واملعلومات  -3
للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه  وفًقاواإلحصائيات اليت يطلبها 

املعلومات سرية، ما عدا نشر املعلومات اإلحصائية بشكل جممع، وتستثىن من 
ي مع البنوك املركزية ذلك البياانت واملعلومات اليت يتبادهلا بنك الكويت املركز 

أو السلطات الرقابية املصرفية األخرى، لتحقيق أغراض الرقابة اجملمعة على 
البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك. ويكون تبادل تلك البياانت 

للرتتيبات اليت يتم االتفاق عليها بَّي بنك الكويت املركزي  اوفقً واملعلومات 
 سلطات الرقابية املصرفية املعنية.والبنوك املركزية أو ال

 

 مـادة )83(1

جيـــــوز للبنك املركزي أن ينشئ ما يسمى بنظام مركزية املخاطر من أجل مساعدة 
البنوك على تقييم املراكز املالية لألشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات لالقرتاض، 

املستمر على اجتاهات  االطالع ومن أجل املسامهة يف حتقيق رغبة البنك املركزي يف
االئتمان املصريف، واملساعدة يف تطبيق نظام خصم وإعادة خصم األوراق التجارية 

 .لدى البنك املركزي

يضع جملس إدارة البنك املركزي القواعد واإلجـراءات، وحيدد البياانت اخلاصة بتطبيق و 
 .هذا النظام

                                                           
 .1977 لسنة 130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم ( 83)ُأضيف نص املادة  1
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ظام مركزية املخاطر إال وال جيــوز إفشاء البياانت واملعلومات املتحصلة من ن
لنظام العمل هبذا  طبًقالألشخاص الذين يلزم إخطارهم هبذه البياانت واملعلومات 

 .النظام

ومع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشـد ينص عليها قانون آخـر، يعاقب كل من خيالف 
هذا احلظر ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال جتاوز مائتَّي ومخسة 

 وال.العزل من الوظيفة يف مجيع األح هاتَّي العقوبتَّي مع إبحدىا، أو ين دينارً وعشر 
 

 1(84مـادة )

على مراقب احلساابت أن يبَّي يف تقريره السنوي القواعد والوسائل اليت اعتمد  -أ
عليها يف التحقق من وجود األصول، وطرق تقوميها، وكيفية تقدير التعهدات 

 .القائمة
السنوي رأيه يف مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية  وعليه أن يضمن تقريره

املعمول هبا يف البنك، ومدى كفاية املخصصات ملقابلة أي نقص يف قيم 
األصول، وملقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع حتديد مقدار العجز 

 .يف املخصصات إن وجد
ليات اليت قام على مراقب احلساابت أن يوضح يف تقريره ما إذا كانت العم -ب

مبراجعتها ختالف أي حكم من أحكام قانون البنك املركزي وتنظيم املهنة 

                                                           
لسنة  28مبوجب القانون رقم  أيًضاوُعدل نص املادة  .1977لسنة  130مبوجب املرسوم ابلقانون رقم  (84) املادةأضيف نص  1

2004. 
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له. وعليه أن يرسل صورة من  تنفيًذااملصـــــرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة 
 .هذا التقرير إىل حمافظ البنك املركزي

ة على مراقب احلساابت، بناء على طلب البنك املركزي، أن يقوم مبراجع -ج
وتدقيق أي من املعامالت اليت يقوم هبا البنك الذي يراجع حساابته، وأن 

بذلك إىل البنك املركزي. وعليه أن يوقع على أي بياانت أو  تقريًرايقدم 
تلك املعلومات  حةمعلومات يرسلها ذلك البنك إىل البنك املركزي مبا يفيد ص

 .والبياانت
بضمان أو بغري ضمان  –ال جيوز ملراقب احلساابت أن حيصل على قروض  -د

 .أو على كفاالت من البنك الذي يراجع حساابته –
 

 القسم التاسع
 اجلــــــــــــزاءات

 
 1(58مـادة )

إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة  -1
األساسي للبنك، أو مل يقدم الواثئق والبياانت له، أو أحكام النظام  تنفيًذا

واملعلومات املطلوب منه تقدميها إىل البنك املركزي، أو قدم بياانت غري مطابقة 
 :للحقيقة، جاز توقيع اجلزاءات التالية

 .التنبيه .أ

                                                           
 .2004لسنة  28( مبوجب املرسوم ابلقانون رقم 85ُعِدل نص املادة ) 1
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ملدى جسامة املخالفة،  تبًعافرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج  .ب
 .ار كوييتوحبد أقصى مقداره مخسون ألف دين

الوقف املؤقت لكل أو بعض العمليات اليت جيـريها البنك املركزي عادة  .ج
 .مع البنوك

منع البنك من القيام ببعض األعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه يف  .د
 .ممارسة النشاط

طلب عزل أو تغيري املوظف املسؤول عن املخالفة إذا كان من املوظفَّي  .ه
 .ئيسية يف البنكاملسؤولَّي عن العمل يف قطاعات ر 

لصالحية العضوية  فاقًدااعتبار عضو جملس اإلدارة املسؤول عن املخالفة  .و
 .يف جملس إدارة البنك

تعيَّي مراقب مؤقت ملتابعة سري العمل يف البنك، وحيدد جملس إدارة  .ز
 .البنك املركزي صالحياته واختصاصاته

انتخاب جملس حل جملس إدارة البنك وتعيَّي مفوض إلدارة البنك حلَّي  .ح
 .إدارة جديد

 الشطب من السجل. .ط

بقرار من احملافظ. ( جتفرض اجلزاءات املنصوص عليها يف البندين )أ( و) -2
وتفرض اجلزاءات املنصوص عليها يف البنود )ب( و)د( و)هـ( و)و( و)ز( و)ح( 
بقرار من جملس إدارة البنك املركزي. ويفرض اجلزاء املنصوص عليه يف البند 

البنك املركزي، كل ذلك بعد  دارةمن وزير املالية بعد موافقة جملس إ)ط( بقرار 
 .على إيضاحات البنك ذي الشأن االطالع
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وتؤول إىل اخلزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك املخالف نتيجة 
ملا وقع من خمالفات، ما مل يكن قد تعلق هبا حق للغري، كما تؤول إىل اخلزانة 

نافع مالية يكون قد حصل عليها عضو جملس اإلدارة أو موظف العامة أي م
يف البنك بسبب ما وقع من خمالفات. ويضع جملس إدارة البنك املركزي القواعد 
واألسس اليت يتم االستناد إليها لتحديد مقدار األموال اليت تؤول إىل اخلزانة 

 .العامة

هاز التنفيذي وكل يكون كل عضو جملس إدارة يف البنك املخالف، ورئيس اجل -3
من املدراء العامَّي، ونواهبم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع 

عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب  ؤواًل مس -كل يف حدود اختصاصه   -
 تنفيًذاالصادرة  اتيف خمالفة البنك ألحكام هذا القانون أو القرارات والتعليم

أو عدم تقدمي الواثئق والبياانت له أو أحكام النظام األساسي للبنك، 
واملعلومات املطلوب منه تقدميها إىل البنك املركزي، أو قدم بياانت غري مطابقة 

 .للحقيقة
ويتحمل املسؤول عن املخالفة كافة األضرار اليت حلقت ابلبنك أو املسامهَّي فيه 

 أو الغري، كأثـر وقع عليهم من جراء املخالفة.
 

 1(مكرر 85مـادة )

أي عضو جملس إدارة يف بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم يف البنك، على 
ون البنك تتعلق بشؤ  -أثناء عمله وبعد تركه للعمل  -أن ال يفشي أي معلومات 

                                                           
 .2004 لسنة 28مكرر( مبوجب القانون رقم  85ُأضيف نص املادة ) 1
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ؤون البنوك األخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، أو العمالء أو بش
 .كوذلك فيما عدا األحوال اليت يصرح فيها القانون بذل

 

ومع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من خيالف 
احلظر الوارد يف الفقرة السابقة ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال جتاوز 

، أو إبحدى هاتَّي العقوبتَّي، مع احلكم على اجلاين دينارًامائتَّي ومخسة وعشرين 
 ابلعزل يف مجيع األحوال.

 
 1العاشرالقسم 

 البنـــــوك اإلســـالميــــة
 
 (86مـادة )

البنوك اإلسالمية هي البنوك اليت تزاول أعمال املهنة املصرفية وما ينص عليه قانون 
ألحكام الشريعة  وفًقاالتجارة أو يقضي العرف ابعتباره من أعمال البنوك وذلك 

يف شكل حساابت  سواءً اإلسالمية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع أبنواعها 
أو حساابت استثمار آلجال وألغراض حمددة  ادخارجارية أو حساابت توفري أو 

أو غري حمددة، وتزاول عمليات التمويل آبجاهلا املختلفة مستخدمة يف ذلك صيغ 
واملشاركة واملضاربة. كما تقدم اخلدمات املصرفية واملالية العقود الشرعية مثل املراحبة 

أبنواعها املختلفة لعمالئها واملتعاملَّي معها، وتباشر عمليات االستثمار املباشر 

                                                           
واملنشور يف اجلريدة الرمسية "الكويت اليوم"  2003مايو  25الصادر بتاريخ  2003 لسنة 30القسم مبوجب القانون رقم هذا ُأضيف  1

 .2003يونيو  01بتاريخ  618العدد رقم 
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واملايل سواء حلساهبا أو حلساب الغري أو ابالشرتاك مع الغري مبا يف ذلك إنشاء 
لتأسيس اليت تزاول أوجه النشاط الشـركات أو املسامهة يف الشركات القائمة أو حتت ا

للضوابط  ووفًقااالقتصادي املختلفة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
لألحكام  وفًقااليت يضعها جملس إدارة البنك املركزي يف هذا الشأن. وذلك كله 

 .الواردة يف هذا القانون
شـاط فروع البنوك ويضع البنك املركزي األسس والقواعد والضوابط اليت تنظم ن

اإلسالمية األجنبية اليت يصرح هلا ابلعمل يف دولة الكويت. وتعترب فروع أي بنك 
إسالمي أجنيب تعمل يف دولة الكويت يف حكم البنك الواحد ابلنسبة ألحكام هذا 

 القانون.
 

 (87مـادة )

 من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن أتسيس الشركات ومن األحكام استثناءً 
املؤسسَّي الواردة يف هذا القانون بشأن البنوك  اكتتاب اخلاصة برأس املال ونسب

بعد موافقة البنك املركزي  -اإلسالمية جيوز للبنوك الكويتية املسجلة يف سجل البنوك 
ألحكام  طبًقاأتسيس شركات اتبعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك اإلسالمية  -

هذا القانون وعلى أال يزيد ما يؤسسه البنك الواحد يف الشريعة اإلسالمية وألحكام 
هذا اخلصوص على شركة واحدة هلا مقر واحد فقط، وأال يقل رأس مال الشركة عن 

 %51مخسة عشر مليون دينار كوييت، وأن يكتتب البنك املؤسس بنسبة ال تقل عن 
من رأس مال الشركة، وأن حيتفظ هبذه النسبة بعد التأسيس ويف كل وقت، وتطرح 
ابقي األسهم لالكتتاب العام. وإذا مل يغط املكتتبون كامل األسهم املطروحة التزم 

 .البنك املؤسس بتغطية اجلزء الباقي من رأس املال الذي مل يتم االكتتاب به
 



59 

ة السابقة من استثناء، تعترب الشركة التابعة وفيما عدا ما ورد النص عليه يف الفقر 
ألحكام الشريعة اإلسالمية  طبًقااملشار إليها يف تلك الفقرة واليت تزاول نشاطها 

 .يف خصوص تطبيق أحكام هذا القانون مستقاًل  إسالمًيا بنًكا
وال جيوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها 

  أي طرف آخر.إىل

(88مـادة )  

تقدم طلبات أتسيس البنوك اإلسالمية، قبل السري يف إجراءات التأسيس، إىل البنك 
 :هبا املستندات اآلتية مرفًقااملركزي، 

 .بيان أبمساء املؤسسَّي وجنسياهتم وعناوينهم وحصة كل منهم يف رأس املال -1
 .مشروع عقد التأسيس والنظام األساسي -2
 .االقتصادية إلنشاء البنكدراسة ابجلدوى  -3
 .أي مستندات أخرى يطلبها البنك املركزي -4

 

هبا  مرفًقاوتقدم إىل البنك املركزي طلبات أتسيس فروع للبنوك االسالمية األجنبية، 
 :املستندات اآلتية

 .عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك صاحب الطلب -1
 .دراسة ابجلدوى االقتصادية إلنشاء الفرع -2
خضوع املركز الرئيسي للبنك اإلسالمي األجنيب إلشـراف السلطة فيد ما يُ  -3

 .الرقابية للدولة اليت يقع فيها هذا املركز، وموافقتها على إنشاء الفرع املطلوب
 .أي مستندات أخرى يطلبها البنك املركزي -4
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وتُعرض الطلبات على جملس إدارة البنك املركزي لتقرير املوافقة املبدئية أو الرفض يف 
 .شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسالمي أجنيب

وال جيوز حتويل الرخصة املمنوحة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية إىل أي طرف 
 آخر.

(98مـادة )  

يتم تسجيل البنوك اإلسالمية يف سجل خاص ابلبنوك اإلسالمية لدى البنك املركزي 
ج املعد لذلك. ويكون التسجيل بناًء على طلب يقدم إىل البنك املركزي على النموذ 

بقرار من وزير املالية بناءً على توصية جملس إدارة البنك املركزي. وال جيوز هلذه البنوك 
 .أن تباشر أعماهلا إال بعد تسجيلها يف ذلك السجل

يف الداخل أو يف اخلارج إال بعد  فروًعاكما ال جيوز للبنوك اإلسالمية أن تنشئ هلا  
موافقة مسبقة من البنك املركزي، وقيد تلك الفروع يف سجل البنوك احلصول على 

 .اإلسالمية
ويصدر وزير املالية بناًء على اقرتاح جملس إدارة البنك املركزي الئحة بنظام سجل 
البنوك اإلسالمية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد 

 وشهره.
 

 (90مـادة )

أحكام قانون الشركات التجارية فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، مع مراعاة 
 :يشرتط لتسجيل البنوك اإلسالمية يف السجل ما يلي
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أن يتخذ البنك شكل شركة مسامهة تطرح أسهمها لالكتتاب العام، وجيوز بقرار  -1
املالية على اقرتاح جملس إدارة البنك املركزي وموافقة وزير  بناءً من جملس الوزراء 

أن يستثىن من هذا احلكم فروع البنوك اإلسالمية األجنبية وذلك عند السماح 
 .هلذه البنوك إبنشاء فروع هلا يف دولة الكويت

 أن يوافق البنك املركزي على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك. -2

(91مـادة )  

إىل البنك  يشرتط لتسجيل فروع البنوك اإلسالمية األجنبية يف السجل، أن تقدم
 :املركزي ما يلي

من املركز الرئيسي للبنك األجنيب ابلتزامه أبي حقوق مرتتبة للمودعَّي  تعهًدا -أ
 .والدائنَّي وكافة االلتزامات اليت قد تستحق على الفرع

فيد حتويل قيمة احلد األدىن للمال املخصص ملباشرة نشاط الفرع يف دولة ما يُ  -ب
 .الكويت واملقرر يف هذا القانون

 .أي تعهدات أو واثئق أو مستندات أخرى يطلبها البنك املركزي -ج

 (92مـادة )

من هذا القانون، وأحكام القوانَّي املعمول هبا،  87يشرتط مع مراعاة أحكام املادة 
جيب أال يقل رأس املال املدفوع ألي بنك إسالمي عن مخسة وسبعَّي مليون دينار 
كوييت. ويشرتط أال تقل النسبة اليت يكتتب فيها املؤسسون يف رأس مال البنك عن 

 .%20وأال تزيد على % 10
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جيب أال يقل املال املخصص للفرع عن وابلنسبة لفروع البنوك اإلسالمية األجنبية 
مخسة عشر مليون دينار كوييت. وجيـوز بقرار من جملس إدارة البنك املركزي تعديل 

املؤسسَّي وكذا زيـادة مقدار املال املخصص للفرع عند  ابكتتاب النسب اخلاصة
 .االقتضاء

عن  وإذا نقص رأس مال البنك أو املال املخصص لفرع البنك اإلسالمي األجنيب
احلد األدىن املطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو ألي أسباب أخرى، وجب على 

 البنك تغطية هذا النقص خالل املدة اليت حيددها البنك املركزي.
 

 1(39مـادة )

تشكل يف كل بنك إسالمي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك ال يقل 
العامة للبنك، وجيب النص يف عقد التأسيس عدد أعضائها عن ثالثة تعينهم اجلمعية 

والنظام األساسي للبنك على وجود هذه اهليئة وكيفية تشكيلها واختصاصاهتا 
 .وأسلوب ممارستها لعملها

 

كما تنشأ ابلبنك املركزي هيئة تسمى اهليئة العليا للرقابة الشرعية، ويضع جملس إدارة 
بتشكيل اهليئة وأسلوب تعيينها وتنظيم  بنك الكويت املركزي األسس والقواعد املتعلقة

عملها وحتديد اختصاصاهتا ومكافأة أعضائها. وتقوم اهليئة إببداء الرأي الشرعي 
فيما حيال إليها من احملاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضااي العمل املصريف واملايل 

 .اإلسالمي
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إلسالمي حول ويف حال وجود خالف بَّي أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ابلبنك ا
احلكم الشرعي، جيوز جمللس إدارة البنك إحالة اخلالف إىل اهليئة العليا للرقابة الشرعية 

 .ابلبنك املركزي كمرجع هنائي يف هذا الشأن
 

إىل اجلمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها  سنوايً  تقريًراوجيب على اهليئة أن تقدم 
الشـريعة اإلسالمية، وما قد يكون لديها من يف مدى مسايرة أعمال البنك ألحكام 

 مالحظات يف هذا اخلصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.
 

 (94مـادة )

 :جيوز للبنك املركزي
أن يفتح حساابت ابلدينار الكوييت أو ابلعمالت األجنبية لدى البنوك  -1

 .اإلسالمية
ابلعمالت األجنبية للبنوك أن يفتح حساابت لديه ابلدينار الكوييت أو   -2

 .اإلسالمية
 .السماح للبنوك اإلسالمية ابالشرتاك يف غرفة املقاصة -3

للقواعد واألوضاع اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة  وفًقاويتم مباشرة هذه األعمال 
 ملا يقرره البنك املركزي. ووفًقااإلسالمية 
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 (95مـادة )

 :اآلتية جيوز للبنك املركزي أن جيري العمليات
ملدة ال جتاوز ستة  متوياًل أن يقدم للبنوك اإلسالمية يف احلاالت االضطرارية  -1

شهور ابستخدام األدوات واألساليب اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة 
 .للشـروط والقواعد اليت يقررها جملس إدارة البنك املركزي وطبًقااإلسالمية، 

 .تزيد على ستة أشهر أخرىوجيوز مد أجل التمويل املقدم ملدة ال 
أن يبيع ويشرتي مع البنوك اإلسالمية األوراق املالية وغريها من األدوات اليت  -2

 .تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية
للحدود والشروط اليت  طبًقاإصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية،  -3

 .يقررها جملس إدارة البنك املركزي
اجلهات  مع البنوك اإلسالمية وغريها من وشراءً  بيًعايتم التعامل يف هذه األدوات و 

 اخلاضعة لرقابة البنك املركزي.
 

 (96مـادة )

ألصحاهبا عند طلبها وال  كاملةً تلتزم البنوك اإلسالمية برد الودائع حتت الطلب  
 .تتحمل هذه الودائع أبي خسائر

ويشارك أصحاب الودائع االستثمارية يف األرابح أو اخلسائر اليت تتحقق من النشاط 
للعقود املربمة معهم واألحكام الواردة يف  ووفًقابنسبة أمواهلم املشاركة يف االستثمار 

 .هذا القانون
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 (97مـادة )

البنوك  يف الرقابة على تُتبعيضع جملس إدارة البنك املركزي القواعد واألحكام اليت 
 :اإلسالمية يف شأن سيولتها ومالءهتا وانتظام العمل هبا، وعلى وجه اخلصوص

 .نظام للسيولة وحتديد عناصرها -أ
 .معايري بشأن كفاية رأس املال من خالل حتديد نسبته إىل عناصر األصول -ب
 قواعد حساب املخصصات الواجب توافرها ملواجهة خماطر األصول. -ج
 

 (98مـادة )

 :إدارة البنك املركزي أن يعَّي للبنوك اإلسالمية، كل أو بعض، ما يليـوز جمللس جي

 .احلد األقصى لقيمة العمليات املتعلقة بنشاط معَّي -1
احلد األقصى ملسامهة البنك يف الشركات اليت يقوم بتأسيسها أو يساهم يف  -2

فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاهتا يف هذا  اأسهمً أتسيسها أو يتملك 
 .الشـــأن، وكذا احلد األقصى ملسامهة البنك يف مشروع واحد

احلد األقصى ملقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية  -3
 .للضوابط اليت يضعها البنك املركزي وفًقاللشركات التابعة للبنك 

 .حجم األموال الواجب استثمارها يف السوق احمللية -4
لدى البنك  نقًداودعة الذي جيب على البنك إيداعه اجلزء من األموال امل -5

 .املركزي
القواعد والشروط اليت جيب اتباعها يف عالقة البنك بعمالئه وبَّي عمالئه  -6

 .ومسامهيه
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(99مـادة )  

( من هذا القانون، حيظر على البنوك 98)و( 97مع مراعاة أحكام املادتَّي )
مباين السكن اخلاص داخل دولة الكويت اإلسالمية أن متتلك أو تتعامل يف قسائم أو 

 :فيما عدا
ما متتلكه أو تتعامل فيه ألغراض تنفيذ عمليات التمويل اليت مت أو يتم االتفاق  -1

ألساليب وصيغ التمويل اليت تتفق وأحكام الشريعة  وفًقاعليها مع العمالء 
 .اإلسالمية

 .عنهم ما حتتاج إليه ملمارسة أعماهلا أو سكن موظفيها أو الرتفيه  -2
ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغري ابلتزاماته جتاهها على أن تقوم  -3

ببيعه خالل ثالث سنوات من اتريخ األيلولة جيوز مدها سنة واحدة عند 
 االقتضاء مبوافقة البنك املركزي.

 

 (100مـادة )

هذا فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القسم ختضع البنوك اإلسالمية ألحكام 
 القانون ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 الباب الرابع
 أحكـــــام عامـــــــة وانتقاليـــــــة

 
 (101مـادة )

من اتريخ العمل أبحكام البابَّي األول والثاين من هذا القانون، تعترب  ااعتبارً  -أ
مطلوابت أوراق النقد واملسكوكات الصادرة عن جملس النقد الكوييت من 

البنك املركزي، كما تعترب هذه األوراق النقدية واملسكوكات ابلنسبة جلميع 
 .األغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك املركزي

يتسلم البنك املركزي من جملس النقد الكوييت مجيع املخزوانت من أوراق النقد  -ب
 .واملسكوكات اليت مل تطرح يف التداول

طرح يف التداول أوراق نقد جملس النقد الكوييت ومسكوكاته للبنك املركزي أن ي -ج
 .كأهنا من أوراق نقد البنك ومسكوكاته

 

 (102مـادة )

ل جملس من اتريخ العمل ابلبابَّي األول والثاين من هذا القانون، حيو   ااعتبارً  -أ
النقد الكوييت إىل البنك املركزي موجودات من الذهب والعمالت األجنبية 

حيث القيمة للمطلوابت النقدية اليت يتسلمها البنك، فإذا مل تكن مساوية من 
موجودات جملس النقد الكوييت كافية لذلك الغرض تقوم احلكومة بتسديد 

 .العجز
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إذا بقي لدى جملس النقد الكوييت فائض بعد تســديد مجيع االلتزامات املعلقة  -ب
عليه يف املادة  هذا الفائض إىل صندوق االحتياطي العام املنصوص لفيحون 

 .( من هذا القانون17)
مبوجب هذه  لحتون جيري تقومي املوجودات من الذهب والعمالت األجنبية اليت  -ج

 .( من هذا القانون47املادة ابلطريقة املقررة يف املادة )
 
 

 (103مـادة )

( من هذا القانون تبدأ السنة املالية األوىل للبنك 46استثناًء من أحكام املادة )
املركزي من اتريخ العمل أبحكام البابَّي األول والثاين من هذا القانون، وتنتهي يف 
هناية السنة املالية، فإذا كانت هذه املدة أقل من سـتة أشهر، فإن التقارير السنوية 

( تقدم يف هناية السنة 50اليت جيب على احملافظ تقدميها مبوجب أحكام املادة )
 .املالية التالية

 

 (104مـادة )

بقانون النقد الكوييت واملراسيم املعدلة  1960لسنة  41املرسوم األمريي رقم  لغىيُ 
عندئذ جملس  وُيصفىمن اتريخ العمل أبحكام البابَّي األول والثاين من هذا القانون، 

النقد الكوييت بعد تقدميه كشوف حساابته وتقريره عن الفرتة احملاسبية األخرية ووفائه 
 التزاماته السابقة.جبميع 
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 (105مـادة )

 يصدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
 

 (106مـادة )

تنفيذ هذا القانون، وينشر يف اجلريدة الرمسية،  -كل فيما خيصه   -على الوزراء 
 .اجزئيً أو  اكليً ويصدر مرسوم أمريي بتحديد اتريخ العمل به  

 
 

 
 أمري الكويت

 السامل الصباحصباح 
 
 

 .هـ1388ربيع الثاين  4صدر يف: 
 .م1968يونيو  30املوافق: 


