
المسكوكات

بدأ التعامل بالمسكوكات النقدية الكويتية 
اعتب���ارًا من يوم الس���بت الموافق 1961-4-1، 
حيث حافظت على تصميمها ومواصفاتها 

الفنية من ذلك التاريخ. 

فئات المسكوكات: فلس واحد، 5 فلوس، 10 فلوس، 20 فلسًا، 50 فلسًا و 100 فلس.

المصادر:
• موقع بنك الكويت المركزي.	
• كتاب العملة الكويتية عبر التاريخ – لألستاذ عادل محمد العبدالغني، 1996م.	
• كتاب تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت – لألستاذ محمد عبدالهادي جمال، 1999م.	
• صفحة منتدى تاريخ الكويت.	

نقدي��ة  أوراق  م��ن  الكويت��ي،  النق��د  وت��داول  إص��دار  يخض��ع 
ومسكوكات معدنية، ألحكام القانون رقم )32( لسنة 1968م 
وتعديالت��ه في ش��أن النقد وبن��ك الكويت المرك��زي وتنظيم 
المهن��ة المصرفية. كما أن إصدار النقد الكويتي إمتياز مقصور 
على الدولة، يمارس��ه بنك الكويت المركزي دون سواه. ووحدة 
النق��د في دول��ة الكويت هي الدين��ار الكويتي الذي ينقس��م 
إل��ى ألف فلس. ويص��در بنك الكويت المرك��زي أوراق النقد من 
الفئ��ات التالية: ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمس��ة دنانير، 
عشرة دنانير، وعشرون دينارًا. حيث يوجد ستة إصدارات للعملة 

الكويتية منذ طرحها للمرة األولى في عام 1961م. 

محاور العدد:
• تاريخ العملة والتداول بها في الكويت 	
• تداول الروبية الهندية في الكويت 	

1830م - 1960م
• العملة الوطنية	
• الدينار الكويتي في عهد الشيخ عبداهلل 	

السالم الصباح
• اإلصدارات الرسمية للعملة الكويتية	
• المسكوكات	
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وقد مرت العمل���ة الهندية في أثناء تداولها في اإلمارة 
بسبعة مراحل مختلفة هي:

الروبية األولى: وهي الربية التي صدرت في أثناء حكم 
المل���ك وليام الراب���ع لبريطاني���ا، وتم تداوله���ا من عام 

1830م وحتى 1837م.

الروبي��ة الثاني��ة: وهي الربي���ة التي صدرت ف���ي أثناء 
تول���ي الملكة واإلمبراط���ورة فيكتوريا حك���م بريطانيا 

من عام 1837م وحتى 1901م.

الروبي��ة الثالثة: وه���ي الربي���ة التي صدرت ف���ي أثناء 
حكم المل���ك واإلمبراطور إدوارد الس���ابع لبريطانيا من 

عام 1901م وحتى 1910م.

الربية الرابعة: وهي الربية التي صدرت في أثناء حكم 
المل���ك واإلمبراطور ج���ورج الخام���س لبريطانيا من عام 
1910م وحت���ى 1936م، وتم في أثناء هذه الفترة إصدار 
أول عملة ورقية تم تداولها في الكويت وهي الخمس 

روبيات إصدار 22 أكتوبر عام 1913م.

الروبية الخامس��ة: وهي الربية التي ص���درت في أثناء 
حك���م المل���ك واإلمبراطور ج���ورج الس���ادس لبريطانيا 

خالل الفترة من عام 1936م وحتى 1952م.

الروبية السادس��ة: بعد اس���تقالل الهند عن بريطانيا 
في 1947/8/14م، طرحت حكومة الهند روبيات وأوراق 
نقدي���ة جدي���دة تختل���ف ع���ن س���ابقتها، حي���ث اختفت 
ص���ور ملوك بريطانيا التي كانت تتص���در أنماط الربيات 
واألوراق النقدية السابقة، ليظهر مكانها رسم الشعار 

الهندي )أسد أسوكا(، وتم تداول هذه العملة الجديدة 
بالكويت ابتداء من تاريخ 1956/10/28م.

الروبية السابعة: اس���تمر الوضع بالتعامل في العملة 
الجدي���دة حت���ى ع���ام 1959م، عندم���ا أعلن���ت حكوم���ة 
الهند عن نيتها في فصل الربية المتداولة بالهند عن 
الكوي���ت مع طباعة نم���اذج جديدة م���ن األوراق النقدية 
تختلف في اللون الستخدامها فقط في الكويت ودول 

الخليج العربي.

كان لهذا اإلجراء المفاجئ، الصدى الكبير في األوس���اط 
الحكومية والتجارية في الكويت وأيضا في دول الخليج 
العرب���ي لكون الكوي���ت ودول الخلي���ج العربي ارتبطت 
بالربي���ة الهندية المتداولة في الهند منذ القدم وذلك 

لقوة ومتانة الربية وقيمتها االقتصادية.

ألن���ه في حالة ت���داول عملة جديدة منفصل���ة عن الربية 
الهندي���ة المتداول���ة في الهند س���يكون لذل���ك التأثير 
الس���يئ عل���ى االقتص���اد الكويت���ي واقتصادي���ات دول 

تاريخ العملة والتداول بها في الكويت 

تم اكتش���اف أول عملة تم تداولها بالكويت في جزيرة 
فيلكا، وهي عبارة عن عمالت يونانية يرجع تاريخها إلى 
الق���رن الثالث قبل الميالد وكان ذلك بس���بب اس���تقرار 
اإلغريق في الجزيرة التي أطلقوا عليها اسم »ايكاروس« 
وأقام���وا فيه���ا البي���وت والمعابد وبعض الق���الع، وأهم 
العم���الت التي اكتش���فت عمل���ة عليها رأس إس���كندر 
األكب���ر، وعمالت أخرى عليها صورة الملك »انطياخوس« 

الذي حكم الجزيرة منذ 200 سنة قبل الميالد.

أما أول عملة تم تداولها في الكويت فهي عملة غريبة 
الشكل أطلق عليها اسم »طويلة الحسا« وكانت هذه 
العمل���ة متداول���ة ف���ي منطقة الحس���اء قبل تأس���يس 
إمارة الكويت وحكم صباح األول في بداية القرن الثامن 
عش���ر، وتم تداول »طويلة الحس���ا« ف���ي الكويت ابتداء 
من اس���تقرار آل الصباح في الكويت، واس���تمر تداولها 
إل���ى ما يقرب م���ن 50 عام���ا. ومن ثم تعاقب���ت العمالت 
المختلف���ة الت���ي ت���م تداوله���ا ف���ي الكوي���ت كالري���ال 
النمساوي والمهر الهندي والعملة العثمانية والعملة 

الفارسية وأخيرًا الربية الهندية.

تداول الروبية الهندية في الكويت 1830م - 1960م

نتيجة إلستتاب األمن واالستقرار في ربوع اإلمارة وموقع 
الكوي���ت الجغرافي الممتاز المطل على الخليج العربي 
وازده���ار النش���اط التج���اري البحري الكويت���ي وانتعاش 
الحياة االقتصادية بفضل عائدات اس���تخراج اللؤلؤ الذي 

حمله تجار اللؤلؤ إلي الهند لبيعه، نتيجة لكل ما سبق 
قامت عالقات تجارية بين الكويت والحكومة البريطانية 
نت���ج عنها نقل فرع وكالة ش���ركة الهند الش���رقية من 
البصرة إلي الكويت في عام 1820م، فأصبحت الكويت 
همزة الوصل لصادرات بريطانيا من المنتجات الهندية 

إلي أوروبا.

وقد كان تجار اللؤلؤ الكويتيون في القرن التاسع عشر 
يتسلمون ثمن البيع بما يعادل قيمته بالذهب بسبب 
عدم اس���تعمال الربية الهندية ف���ي الكويت، ولكنهم 
اضطروا الس���تعمال الربية الهندية بسبب ارتفاع قيمة 
الذهب في الهند، وتش���دد رجال الجمارك الهندية في 

دخول أو خروج الذهب من الهند.

ومن المرجح أن يك���ون إدخال العملة الهندية للكويت 
قد كان خالل األعوام )1830م - 1835م( واستمر التداول 
في ه���ذه العملة حت���ى ص���دور القانون الخ���اص بإلغاء 

التداول بالعملة الهندية رقم )41( لسنة 1960م.
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الخليج العربي في الوقت نفسه.

قبلت الكوي���ت وهي مكرهة هذا اإلج���راء الذي اتخذته 
حكومة الهند، لكن المرحوم الش���يخ عبد اهلل السالم 
الصباح في الوقت نفس���ه أمر على الفور باإليعاز لدائرة 
المالي���ة لإلس���راع ف���ي إج���راء الدراس���ات بش���كل عاجل 

وفوري إلصدار عملة وطنية كويتية.

العملة الوطنية

كانت أول محاولة إلصدار عملة وطنية في عهد الشيخ 
/ عب���د اهلل بن صباح بن جابر الصب���اح الحاكم الخامس 
للكوي���ت )1866م - 1892م(. فق���د أم���ر بس���ك عمل���ة 
وطنية كويتية تعبيرًا عن الوطنية والس���يادة قيمتها 
)بيزة(، تم سكها بالوسائل اليدوية وباألخص بالمطارق 
فكان شكلها غير منتظم مع مالحظة اختالف الشكل 
بي���ن الواح���دة واألخرى، وتم طرح بض���ع مئات منها في 
األس���واق، ولك���ن لم يس���تمر الت���داول بها س���وى بضع 

شهور حيث أوقف التداول بها لعدة اعتبارات منها:

	•خالل هذه الفترة كانت الكويت تستخدم ربية الملكة 
واالمبراطورة فكتوريا ومن بين أجزائها فئة البيزة.

	•البيزة الهندية كانت أقوى في التعامل لوجود حماية 
وغطاء من الذهب لها في الخزينة الهندية.

	•ل���م يك���ن هن���اك أي غطاء م���ن الذهب يحم���ي البيزة 
الكويتية.

 

الدينار الكويتي في عهد الشيخ عبداهلل السالم الصباح

بتاري���خ 1961/4/1م، تم طرح الدين���ار الكويتي للتداول 
وس���حبت أوراق النقد والمس���كوكات الهندية إلعادتها 
إل���ي الهن���د وف���ق االتفاق ال���ذي ت���م التوصل إلي���ه بين 
حكوم���ة الكوي���ت وحكوم���ة الهن���د، وقام���ت البن���وك 
الكويتية ودائرة البريد بعمليات إحالل الدينار الكويتي 
الجدي���د مح���ل الربي���ة الهندي���ة عل���ى م���دي ش���هرين 
متتابعين - تم خاللها استبدال ما قيمته 25,646,110 
دناني���ر كويتي���ة بنح���و 342 ملي���ون ربي���ة هندي���ة على 

أساس أن الدينار يعادل 13,33 ربية هندية.

واش���تمل النق���د الجدي���د عل���ى نوعي���ن - أوراق نقدية 
ومسكوكات معدنية.

وكانت األوراق النقدية تحمل صورة أمير الكويت الراحل 
الش���يخ / عب���د اهلل الس���الم الصب���اح وتوقي���ع رئي���س 
مجلس النقد آنذاك الش���يخ جاب���ر األحمد الجابر الصباح 

وصورًا لمعالم النهضة في الكويت.

اإلصدارات الرسمية للعملة الكويتية

اإلصدار األول )1961م(

ق���ام مجلس النقد الكويتي بإص���دار أول عملة كويتية 
)أوراق نقدي���ة - مس���كوكات معدني���ة(، لتح���ل مح���ل 
العمالت التي كانت متداولة »كالروبية الهندية«، وذلك 

في يوم السبت الموافق 1961/4/1م.

وق���د ت���م س���حب األوراق النقدي���ة من اإلص���دار األول من 
الت���داول إعتبارًا من ي���وم األثنين المواف���ق 1982/2/1م، 
وفق���دت األوراق النقدي���ة م���ن ه���ذا اإلصدار ق���وة اإلبراء 
كعمل���ة قانونية في يوم األثنين الموافق 1982/5/31م، 
وانتهى حق إستبدالها لدى بنك الكويت المركزي يوم 

السبت الموافق 1992/2/1م.

الدينار الكويتي في عهد الشيخ صباح السالم الصباح 

وبتاري���خ 1968/6/1م، صدر القانون )32( في ش���أن النقد 
وبن���ك الكويت المرك���زي وتنظيم المهن���ة المصرفية. 
وبع���د مرور 9 س���نوات على اإلص���دار األول ط���رح البنك 

المركزي أوراقًا نقدية جديدة للتداول على دفعات.

اإلصدار الثاني )1970م(

طرح بنك الكويت المرك���زي األوراق النقدية من اإلصدار 
الثان���ي على مرحلتي���ن، حيث تم ط���رح األوراق النقدية 
م���ن الفئات )ربع دين���ار، نصف دينار، عش���رة دنانير( في 
ي���وم الثالثاء المواف���ق 1970/11/17م، ثم طرحت األوراق 
النقدية من الفئات )دينار واحد، خمسة دنانير( في يوم 

الثالثاء الموافق 1971/4/20م.

ولقد تم س���حب األوراق النقدية م���ن اإلصدار الثاني من 
الت���داول إعتبارًا من ي���وم األثنين المواف���ق 1982/2/1م، 
وفق���دت األوراق النقدي���ة م���ن ه���ذا اإلصدار ق���وة اإلبراء 
كعمل���ة قانونية في يوم األثنين الموافق 1982/5/31م، 
وانتهى حق إستبدالها لدى بنك الكويت المركزي يوم 

السبت الموافق 1992/2/1م.

الدينار الكويتي في عهد الشيخ جابر األحمد الصباح

وبعد تولي الش���يخ / جابر األحمد الصباح الحكم بتاريخ  
1977/12/31م 

اإلصدار الثالث )1980م(

وتطبيقًا للقانون، تم ط���رح األوراق النقدية من اإلصدار 
الثال���ث في التداول يوم األربع���اء الموافق 1980/2/20م، 
وف���ي ي���وم األثني���ن المواف���ق 1986/1/27م أص���در بنك 
الكوي���ت المرك���زي قرارًا بط���رح الورق���ة النقدية من فئة 
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»العشرين دينارًا« للتداول إبتداء من يوم األحد الموافق 
1986/2/9م.

وكإج���راء إس���تثنائي، نتيجة لظروف الع���دوان العراقي 
الغاش���م، بدأ س���حب أوراق النقد من اإلصدار الثالث في 
ي���وم األح���د المواف���ق 1991/3/24م، وفقدت ق���وة اإلبراء 
كعمل���ة قانونية بع���د 45 يوم���ًا فقط من ه���ذا التاريخ، 
وانتهى حق إستبدالها لدى بنك الكويت المركزي يوم 

السبت الموافق 1991/9/30م.

الدينار الكويتي بعد التحرير

والخدم���ات  البن���وك  تعطل���ت  1990/8/2م  وبع���ام 
المصرفية بس���بب العدوان واالحتالل العراقي الغاشم 
ال���ذي ق���ام بس���رقة موج���ودات البنك المرك���زي ورصيد 
العمل���ة من الذهب باإلضافة إل���ى األوراق النقدية، وبعد 
التحرير وطرد الع���دو تم طرح اإلصدار الرابع من العملة 

الكويتية.

اإلصدار الرابع )1991م(

نتيج���ة لظ���روف الع���دوان العراقي الغاش���م على دولة 
الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990م، فقد تم 
بع���د التحرير مباش���رة ط���رح األوراق النقدية من اإلصدار 
الراب���ع للتداول ف���ي يوم األح���د المواف���ق 1991/3/24م، 
بأل���وان جدي���دة واضح���ة ومختلف���ة ع���ن األوراق النقدية 
من اإلصدار الثالث، بهدف اإلس���راع في عملية إستبدال 
اإلص���دار الثال���ث وإدارة عجل���ة اإلقتصاد. وقد بدأ س���حب 

األوراق النقدي���ة م���ن اإلص���دار الراب���ع م���ن الت���داول ف���ي 
ي���وم األربعاء المواف���ق 1994/8/17م، وفقدت قوة اإلبراء 
كعمل���ة قانونية في يوم الثالثاء الموافق 1995/2/16م، 
وانتهى حق إستبدالها لدى بنك الكويت المركزي يوم 

األثنين الموافق 2004/8/16م.

اإلصدار الخامس )1994م(

تم ط���رح األوراق النقدية من اإلص���دار الخامس للتداول 
إعتبارًا من ي���وم األحد الموافق 1994/4/3م، ويتميز هذا 
اإلص���دار بالتقنية العالي���ة وبالمميزات الفني���ة واألمنية 
المتط���ورة التي بلغتها صناعة وطباعة األوراق النقدية 

في حينها. 

فق���دت األوراق النقدية من اإلص���دار الخامس قوة اإلبراء 
كعملة قانونية في نهاية ساعات العمل المصرفي في 

البنوك ليوم الخميس الموافق 2015/10/1م. 

اإلصدار السادس )2014م وحتى اآلن(

اإلص���دار الس���ادس م���ن العمل���ة الكويتي���ة ه���ي أوراق 
النق���د المتداول���ة حالي���ًا. حيث ت���م طرحه للت���داول في 

للعمل���ة  الس���ادس  اإلص���دار  يس���تخدم  2014/6/29م. 
الكويتية هيكاًل أنيق���ًا وموحدًا لجميع أوراق فئات ذلك 
اإلص���دار ومجس���مات لرموز هام���ة من الت���راث الوطني 
لدول���ة الكويت وأب���رز إنجازاتها االقتصادية، ويتأس���س 
هيكل أوراق جميع فئات اإلصدار السادس الجديد على 
العلم الوطني لدولة الكويت، مع رس���وم لرموز وطنية 
هامة في الدولة على الوجه األمامي، ورس���وم تعبر عن 
تاريخ دول���ة الكويت وإنجازاته���ا االقتصادية على الوجه 

الخلفي.

وقد تم اس���تخدام العديد من الرموز الوطنية بش���كل 
ب���ارز ف���ي أوراق جمي���ع فئ���ات اإلص���دار، مع أل���وان نابضة 

وعالم���ات متحرك���ة، وأش���رطة أمنية بأل���وان تتغير عند 
تحريك هذه األوراق.

وق���د راعى التصميم ذوي االحتياج���ات البصرية الخاصة 
م���ن خالل تكبير أرقام الكتابة لقيمة فئات أوراق النقد، 
واستخدام رس���وم زخرفية بارزة مخصصة لذوي اإلعاقة 

البصرية.

ويس���تخدم اإلصدار أحدث الس���مات األمنية في طباعة 
أوراق النقد وتش���مل تغير األل���وان باإلضافة إلى ظهور 
أش���كال هندس���ية عن���د تحريك ورق���ة النق���د. وكذلك 
نوعي���ة الم���واد الخاص���ة المس���تخدمة لتمن���ح الورق���ة 

النقدية جودة أكثر وعمرًا أطول.


