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قانون شراء الدولة بعض املديونيات  - 25
 وآيفية حتصيلها

)1 - 42( 
 تعريفات - 25.1

)1 - 1( 
  1املادة رقم 

  : يف تطبيق احكام هذه القانون يقصد 
  : باملديونيات املشرتاه  -

رصدة التسهيالت االئتمانية النقدية املشرتاة حلساب الدولة من البنوك احمللية 
ومن شرآات االستثمار اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املرآزي ومن بيت التمويل 

م 1992لسنة ) 32(الكوييت مبقتضى احكام آل من املرسوم بالقانون رقم 
  . م 1993لسنة ) 41(والقانون رقم 

م قبل العمالء 1990/8/1يالت غري النقدية القائمة يف آذلك ارصدة التسه
الكويتيني مىت حتولت اىل تسهيالت نقدية مع مراعاة انه فيما يتعلق بالعمليات 
املصرفية املغطاة بعمليات اخرى مقابلة هلا ، فإن عملية الشراء تكون مقتصرة 

  . فقط على اجلزء غري املغطى من هذه العمليات 
مادات املستندية باالطالع ومؤجلة الدفع فيشرتط اال تتضمن فيما يتعلق باالعت

  . شروط فتحها استالم البضاعة حمل االعتماد خارج دولة الكويت 
ال يدخل ضمن املديونيات املشرتاة ، التسهيالت االئتمانية اليت منحت بغرض متويل 

  . عمليات السوق النقدية والقطاع االجنيب 
  : باحملفظة العقارية  -
فظة العقارية احمللية العائدة لبيت التمويل الكوييت املشرتاة حلساب الدولة ، حمل
  . م 1991/12/31يف 
  : باجلهات البائعة  -

لبنوك احمللية وشرآات االستثمار اخلاضعة لرقباة بنك الكويت املرآزي وبيت 
 التمويل الكوييت اليت باعت للدولة الديون املشرتاة واحملفظة العقارية املشار

  . من هذه املادة ) 2،  1(اليهما يف البندين 
  : السندات  -

لسندات اليت اصدرها ويصدرها بنك الكويت املرآزي على الدولة او بضماا 



او مقابل شراء احملفظة ) 1(مقابل شراء املديونيات املشار اليها يف البند رقم 
  . من هذه املادة ) 2(العقارية املشار اليها يف البند رقم 

  : بديون املقاصة  -
سيد الديون الناتج عن القروض املقدمة من الشرآة الكويتية لالستثمار 

والشرآة الكويتية للتجارة واملقاوالت واالستثمارات اخلارجية ، او من خالهلما 
، لتمويل احتياجات املقرتضني للوفاء بالتزاماهتم الناجتة عن الشيكات املؤجلة 

جل واملسجلة لدى الشرآة الكويتية للمقاصة نفاذا من عمليات بيع االسهم باال
  . م املشار اليه 1982لسنة ) 57(الحكام املرسوم بالقانون رقم 

  : بالعميل  -
ملدين باملديونيات املشرتاة او املدين بديون املقاصة او آفيلهما ، ويدخل ضمن 

  . م 1986ذلك عمالء برنامج تسوية التسهيالت االئتمانية الصعبة الصادر عام 
  : باملدير  -

لبنك الذي باع للدولة ، اآرب قدر من مديونيات العميل ، فإن آان بيت 
ستثمار هو الذي باع القدر االآرب من التمويل الكوييت او احدى شرآات اال

املديونية ، فان املدير يكون البنك احلائز على اآرب قدر من مديونية البنوك 
. ، اما اذا اقتصرت املديونية على بيت التمويل الكوييت او شرآات االستثمار 
او آليهما فيكون البنك الصناعي هو املدير ، وجيوز لبنك الكويت املرآزي 

ر آخر للمديونية اذا اقتضت املصلحة ، بعد موافقة البنك املرشح تعيني مدي
 .لالدارة والعميل 

  
 

 شراء املديونيات - 25.2
)2 - 4( 

  2املادة رقم 
لسنة  32باالضافة اىل املديونيات اليت مت شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 

بشراء  -ولة نيابة عن الد -املشار اليه ، يؤذن لبنك الكويت املرآزي  1992
امجايل التسهيالت النقدية املقدمة من البنوك احمللية ومن شرآات االستثمار 

 1990/8/2اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املرآزي ومن بيت التمويل الكوييت قبل 
  : اىل 
االشخاص الطبيعيني من مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، وذلك  -

، وتعامل  1991/12/31وفوائدها حىت  1990/8/1 بالقدر القائم منها يف
وحىت تاريخ  1990/8/1التسديدات النقدية اليت قام هبا هؤالء العمالء بعد 

باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة  1993/9/6
  . م مع رد ما سدد بالزيادة1993لسنة  31باجلدول املرفق بالقانون رقم 

 1990:8:1يتيني يف حدود املبالغ املسددة من هذه التسهيالت بعد العمالء الكو-
وقبل العمل هبذا القانون ، ويعاد تسوية هذه املبالغ باعتبارها سدادا 

نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة باجلدول املرفق هبذه القانون مع 
  . رد ما سدد بالزيادة

لنبدين السابقني مستبعدا منها يكون شراء التسهيالت املنصوص عليها يف ا
املخصصات املتوفرة مقابلها لدى اجلهات البائعة وذلك مقابل اصدار سندات على 

الدولة او مضمونة منها تستحق خالل مدة ال جتاوز عشرين سنة اعتبارا من 
  . م1991/12/31

) 1(يدفع للجهات البائعة العائد املستحق على السندات املصدرة وفقا للنبد 
ذه املادة اعتبارا من تاريخ العمل هبذا القانون ، والسندات املصدرة من ه

 .م1992/1/1اعتبارا من ) 2(وفقا للنبد 
  
 

  3املادة رقم 
تنقل اىل الدولة الديون املشرتاة جبميع ضماناهتا العينية والشخصية ، وتسري 

تعارض على ذلك احكام حوالة احلق املنصوص عليها يف القانون املدني فيما ال ي
املشار  1992لسنة  32واحكام هذا القانون واحكام املرسوم بالقانون رقم 

اليه وتعترب احلوالة نافذة يف حق املدين ويف حق الغري من تاريخ العمل هبذا 
  . القانون او قبول املدين هلا او اعالنه هبا ، أي هذه التواريخ اسبق

رهونات او ضمانات مرتتبة  ما تنقل اىل الدولة احملفظة العقارية حمملة بأي
م ويقوم بيت التمويل الكوييت بإدارهتا حلساب 1991/12/31عليها للغري يف 

 .الدولة ودون أي أجر
  
 

  4املادة رقم 



جيوز لبنك الكويت املرآزي منح عائد سنوي على السندات ، ويف هذه احلالة 
ة ، على ان تكون يسرتشد البنك املرآزي مبتوسط تكلفة االموال لدى البنوك احمللي

 .نسبة العائد واحدة بالنسبة اىل آافة السندات ايا آان املالك هلا
  
 

 1مكرر  4املادة رقم 
جيوز لعمالء برنامج تسوية التسهيالت الثتمانية الصعبة الصادر يف اغسطس عام 

، اخلاضعني منهم للتعليمات اليت صدرت يف شأن اسس وضوابط التسويات  1986
اليت ال تزيد على مائتني ومخسني الف دينار آوييت ووثقوا عقود  الفورية للديوان

م ، ان يبدوا رغبتهم للبنك املدير خالل فرتة ال جتاوز 1990/8/2التسوية قبل 
ثالثة اشهر من تاريخ العمل هبذا القانون ، يف االستمرار يف تسوية مديونياهتم 

 .وفقا للشروط الواردة يف تلك العقود
  
 

 الديونحتصيل  - 25.3
)5 - 13( 

  5املادة رقم 
حىت  1990/8/2تسقط القوائد املستحقة على املديونية املشرتاه عن الفرتة من 

م وذلك باسنبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء مبديونيته بواحدة او 1991/12/31
  : اآثر من طرق السداد التالية 

عمل هبذا القانون السداد النقدي الفوري للمديونية خالل سنتني من تارخي ال -
  . وفقا للنسب والشرائح املبينة يف اجلدول املرفق به

السداد النقدي للمديونية على مخس دفعات سنوية متساوية تستحق  -مكرر
م ، 1995/9/6الدفعة االوىل منها خالل فرتة اقصاها ثالثة شهور من تاريخ 

فقا للنسب وتستحق باقي الدفعات خالل آل سنة من االربع سنوات التالية و
م ويضاف اىل 1993لسنة ) 41(والشرائح املبينة يف اجلدول املرفق بالقانون رقم 

مبلغ آل دفعة فيما عدا الدفعة االوىل خدمة دين حتسب على الرصيد املتناقض 
ملبلغ السداد النقدي من الدين حيدد نسبتها بنك الكويت املرآزي على اساس 

ت املديونية يف ذات السنة مضافا اليه متوسط نسبة العائد املدفوع على سندا
  . نسبة مئوية مقابل خدمات املديونية حيددها البنك املرآزي

سداد املديونية على اساس جدولتها ملدة ال جتاوز اثنيت عشرة سنة وذلك بعد  -
  . انتهاء فرتة السماح

 يشرتط يف مجيع االحوال ، ان يبدي العميل رغبته يف اختيار طريقة السداد قبل
1994/3/31. 

  
 

  6املادة رقم 
مع مراعاة احكام املادة السابقة تكون جدولة املديونية على اقساط سنوية 

م مسبوقة بفرتة مساح تنتهي يف اليوم 1994/4/1متساوية حبيث تبدأ اجلدولة من 
  . السابق على هذا التاريخ

فئات املدينني تسدد االقساط يف املواعيد اليت حيددها بنك الكويت املرآزي ملختلف 
حسب شروط اجلدولة مبراعاة اقدمية الديون على ان تكون تواريخ استحقاق 

  . االقساط ثابتة وفقا ملا حيدده البنك املرآزي يف السنة االوىل من اجلدولة
سنويا بالسنبة فالقساط اليت تسدد قبل حلول % 8يسري معامل خصم مقداره 

 2ديونية قد متت جدولتها وفق البند موعدها خالل مدة اجلدولة ، اذا آانت امل
 .من املادة السابقة

  
 

 1مكرر  6املادة رقم 
من هذا القانون ، تسقط املديونيات املباشرة وغري ) 5(استثناء من حكم املادة 

، وتعديالته  1993لسنة ) 41(املباشرة اليت تنطبق عليها احكام القانون رقم 
واخلاصة بالشهداء املسجلة امساؤهم لدى مكتب الشهيد ، وباالسرى املسجلة 

 .فقودينامساؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون االسرى وامل
  
 

  7املادة رقم 
استثناء من احكام املقاصة الواردة يف القانون املدني تستخدم التعويضات اليت 

تستحق للعميل او اىل أي من اوالده القصر عن االضرار اليت حلقت بامواله من 
جراء الغزو العراقي لدولة الكويت ، وآذلك مبالغ التثمني الناشئة عن 



ملوآة للعميل او الي من االوالد القصر ولو آانت استمالك احد العقارات امل
واقعة االستمالك سابقة على العمل هبذا القانون ، يف سداد مديونية العميل مع 

  : االلتزام مبا يلي 
تعترب مبالغ التثمني او التعويضات اليت يتم حتصيلها اثناء سريان فرتة  -

روا طريقة السداد السداد النقدي الفوري بالنسبة للعمالء الذين اختا
النقدي مبثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح املبينة يف 

  . 1993لسنة  41اجلدول املرفق بالقانون رقم 
تعترب مبالغ التثمني او التعويضات اليت يتم حتصيلها اثناء فرتة اجلدولة ،  -

سداد معجل يسري بالنسبة للعمالء الذين اختاروا جدولة مديونياهتم مبثابة 
  . سنويا% 8عليها معامل خصم مقداره 

يستثين من احكام هذه املادة االموال اليت تؤول اىل القصر بطريق املرياث او 
 .الوصية او اهلبة من شخص ال خيضع الحكام هذا القانون

  
 

  8املادة رقم 
ص يشرتط بالنسبة للعميل الذي يرغب يف جدولة مديونيته وفقا لالحكام املنصو

عليها يف املادتني اخلامسة والسادسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا اما آاتب 
اقرارا رمسيا يكون مبثابة سند  1994/3/31العدل بالكويت خالل ميعاد ال جياوز 

  : تنفيذي على النموذج املرفق هبذا القانون يلتزم فيه ما يلي 
  . سداد مديونيته وفقا الحكام هذا القانون -
ل مسبقا بالوفاء مبديونيته من أي مستحقات له وفقا الحكام املادة القبو -

  . السابقة
رهن ما يكون لدى العميل من اصول يف الداخل او اخلارج تكون غري مرهونة  -

مقابل املديونية ، حبيث ال جتاوز مجيعا رصيد الدين املطالب به ، وتعامل 
قدية نفس معاملة االصول االرصدة املرهونة لدى اجلهات البائعة من اموال ن

  . االخرى املرهونة
من هذه ) 3(ان يستكمل النقص يف قيمة الضمانات املشار اليها يف البند  -

املادة من أي مال يؤول اليه أي طريق مبا يف ذلك االرث ، وان يتعهد بأن 
يستكمل النقص يف هذه الضمانات عند اعادة تقييمها سنويا خالل ثالثة اشهر من 

  . خطاره بكتاب مسجل بعلم الوصولتاريخ ا
  . ان يفتح حسابا له لدى املدير الغراض اجلدولة -
ان يستخدم ارصدته الدائنة احلرة ، واليت تكون لدى البنوك مبا يعود  -

  . بالنفع على الدين
ان يدير االصول املرهونة واليت سرتهن وفقا للقواعد واالجراءات املنصوص  -

  . عليها يف الالئحة التنفيذية
ىل انه بالنسبة للعميل الذي يرغب يف السداد النقدي الفوري وفقا الحكام 
املادة اخلامسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا امام آاتب العدل بالكويت 

اقرارا رمسيا مذيال بالصيغة التنفيذية على  1994/3/31خالل ميعاد ال جياوز 
النموذج املرفق هبذا القانون يلتزم فيه مبا يلي ، ما مل يكن قد قام هبذا 

  : السداد خالل هذه املدة 
السداد النقدي الفوري للمديونية خالل سنتني من تاريخ العمل هبذا القانون  -

  . رفق بهوفقا للنسب والشرائح املبينة باجلدول امل
القبول مسبقا بالوفاء مبديونيته من أي مستحقات له وفقا الحكام املادة  -

السابقة ، وذلك على اساس الشرحية املبينة يف اجلدول املرفق هبذا القانون اليت 
 .تدخل مديونيته ضمنها

  
 

 1مكرر  8املادة رقم 
عليه يف الفقرة متد فرتة اختيار طريقة السداد وتقدمي االقرار وتوثيقه املنصوص 

بالنسبة ملن ) 8(والفقرتني االوىل والثانية من املادة ) 5(الثانية من املادة 
  . 1994/10/31مل يقدم اقراره قبل العمل هبذا القانون اىل 

يتم توثيق االقرار املنصوص عليه يف الفقرة السابقة شخصيا امام آاتب العدل 
توآيل رمسي خاص يف حاالت الضرورة ، ومع ذلك جيوز ان يكون هذا التوثيق مبوجب 

  . القصوى وطبقا للقواعد والشروط اليت حتدد بقرار من وزير العدل
يف مجيع االحوال ال يقبل التوآيل يف توثيق االقرار اذا آان صادرا من عميل حكم 
عليه يف جرمية من اجلرائم املتعلقة باملال العام او آان حماال اىل التحقيق او 

 .ائية الهتامه بارتكاب احدى هذه اجلرائماحملاآمة اجلز
  
 

 2مكرر  8املادة رقم 



من هذا القانون ، يشرتط بالنسبة للعميل الذي ) 13(مع مراعاة احكام املادة 
يرغب يف سداد مديونيته وفقا حلكم املادة اخلامسة من هذا القانون ، حىت وان مي 

، ان يوثق  1993لسنة ) 41(يسبق له توثيق اقرار طبقا الحكام القانون رقم 
شخصيا امام آاتب العدل بالكويت خالل ميعاد ال جياوز ثالثة اشهر من تاريخ 

العمل هبذا القانون ، اقرارا رمسيا على النموذج املرفق بالقانون يبدي فيه 
رغبته يف اختيار طريقة السداد او تغيري طريقة السداد اليت سبق له اختيارها 

الت الضرورة القصوى ، ان يتم توثيق االقرار املطلوب وتو ثيقها ، وجيوز يف حا
مبوجب توآيل رمسي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط اليت حددها قرار وزير 

مكررا االقرارات اليت سبق للعمالء ) 8(العدل الصدار تطبيقا حلكم املادة 
واعيد توثيقها ومل يرغبوا يف تعديل هذه الطريقة خالل املدة احملددة ، ومتتد امل

 .الواردة يف هذه االقرارات طبقا ملا تنص عليه احكام هذا القانون
  
 

  9املادة رقم 
تسري احكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا او 
الذي ينازع يف اصل الدين ومقداره ، اذا التزم املدين بالرصيد الدفرتي يف 

الة حتكم احملكمة باعتبار املدعي تراآا دعواه سجالت اجلهة البائعة ، ويف هذه احل
واملستأنف تارآا استئنافه بشرط ان يتنازل املستأنف ضده للحكومة عما قضى 

  . به احلكم الصدار لصاحله ويوآلها يف تنفيذه
، ان  1993/9/6ما جيوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي ائي قبل 

القانون خالل املدة املنصوص عليها يف املادة يطلب االفادة من تطبيق احكام هذا 
منه ، على ان يتم شراء الدين وفقا ملا يقضي به احلكم ) أ(الثامنة مكررا 

 .الصدار يف هذا الشأن
  
 

  10املادة رقم 
يتوىل املدير ، نائبا عن الدولة نيابة قانونية ، بغري اجر ، القيام 

  : باالعمال اآلتية 
  . ن املديونيات املشرتاه ومراجعتهاحساب ارصدة العمالء م -
تقييم واعادة تقييم االصول املرهونة سنويا ، واخطار العمالء الستكمال أي  -

  . نقص فيها ويتحمل العميل االعباء املرتتبة على ذلك
اجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات او جدولتها طبقا الحكام  -

  . هذا القانون
ه من قيمة االصول املرهونة يف حالة اخالل العميل بشروط اقتضاء مديونيت -

  . اجلدولة او بااللتزامات املنصوص عليها يف هذا القانون
اختاذ آافة االجراءات القانونية والقضائية قبل العمالء الذين خيلون  -

  . بااللتزامات اليت يفرضها عليهم هذا القانون
 .والئحته التنفيذيةأي اعمال اخرى ينص عليها هذا القانون  -
  
 

  11املادة رقم 
جيب على العميل اخطار املدير باي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو 
آانت مطروحة امام احملاآم يف اخلارج ، وعلى املدير ان يتدخل يف الدعوى ، اذا 

آان من شأن احلكم الصدار فيها الزام العميل بالتزام يضعف من الضمان 
نني ، او يؤثر على مرآزه املايل مبا جيعله غري قادر على الوفاء العام للدائ

بالدين ، واذا صدر احلكم ومل يكن املدير قد تدخل يف الدعوى املقامة امام 
القضاء الوطين ، يكون له احلق يف اعرتاض اخلارج عن اخلصومة على احلكم دون تقيد 

 .دنية والتجاريةمن قانون املرافعات امل 158بالشروط عليه ايف املادة 
  
 

  12املادة رقم 
تكون اموال العميل مجيعها ضامنة للوفاء باملديونية ، ويكون للدولة يف 
استيفائها حق التقدم على الدائنني العاديني اذا آانت ديوم غري ثابتة 

  . م1990/8/2التاريخ قبل 
، مىت  ال تنفذ يف مواجهة الدولة تصرفات العمالء بعد التاريخ املشار اليه

 .آانت صادرة الحد االقارب حىت الدرجة الثانية
  
 

  13املادة رقم 



حيل اجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد اسقط منه حىت 
  : تارخي السداد ، وذلك يف احلاالت التالية 

اذا مل يبد العميل رغبته يف اختيار طريقة سداد دينه خالل املدة املنصوص  -
  . من هذا القانون) أ(عليها يف املادة الثامنة مكررا 

( 41(اذا اخل اخلميل بأي من االلتزامات اليت يفرضها عليه القانون رقم  -
  . وتعديالته والئحته التنفيذية 1993لسنة 

الدفعات املستحفة عليه اآثر من مرتني بالنسبة  اذا تأخر العميل يف سداد -
  . ي الفوري او اآثر من ثالث مرات بالنسبة القساط اجلدولة\اىل السداد النق

على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة او قسط سنوي مستحق عليه سواء 
آان قد ابدى رغبته يف اختيار طريق السداد النقدي الفوري او اجلدولة ، ان 

خالل مخسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة او القسط آتابا اىل  يقدم
البنك املدير يشرح فيه بالتفصيل مربرات تأخره يف السداد وال جيوز ان تزيد 
مدة التأخري عن السداد على اربعة اشهر يتم حساهبا اعتبارا من التارخي 

% 15تأخري بواقع االصلي لسداد الدفعة او القسط املستحق ، عالوة على غرامة 
سنويا عن فرتة التأخري ، واذا تأخر العميل يف سداد الدفعة او القسط يف اية 

 .هذه املدة حل اجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه
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  14املادة رقم 
ل الذي يتوقف عن الدفع طبقا للنيابة العامة ان تطلب شهر افالس العمي

  . الحكام هذا القانون
من ) 559(يفرتض يف طلب النيابة العامة االستعجال املنصوص عليه يف املادة 

  . قانون التجارة
يقدم طلب شهر االفالس بعريضة اىل رئيس احملكمة الكلية ، تتبع يف اجراءاهتا ويف 

ها احكام املادة املذآورة يف تكليف اخلصوم باحلضور امام احملكمة ويف الفصل في
  . الفقرة السابقة

ختصص باحملكمة الكلية دائرة خاصة او اآثر بشهر افالس العمالء اخلاضعني الحكام 
هذا القانون تشكل من ثالثة قضاة وتعني احملكمة يف حكم شهر االفالس اهليئة 

احكام  العامة لالستثمار مديرا للتفليسة وتتبع امام احملكمة يف شهر االفالس
الكتاب الرابع من قانون التجارة ، وذلك فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا 

  . القانون
يرتتب على طلب شهر افالس العميل منعه من السفر اىل اخلارج ، ما مل تصدر 

 .احملكمة قرارها برفع املنع من السفر
  
 

  15املادة رقم 
للعميل املطلوب شهر افالسه  تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن املرآز املايل

  : يتضمن على االخص تقدير قيمة ما يلي 
  . موجوداته من عقارات ومنقوالت داخل البالد وخارجها -
  . ما له من ديون وقيمة ما يتوقع حتصيله منها -
ما عليه من ديون اخرى ، مبا يف ذلك الديون بسبب معامالت االسهم اليت متت  -

  . باالجل
  . ما عليه من ديون ممتازة او هلا اولوية -

على النيابة العامة فور االنتهاء من وضع هذا التقرير ان تقدم نسخة منه 
اىل احملكمة وان تنشر بيانا بذلك يف اجلريدة الرمسية وجريدتني يوميتني على االقل 

ير ، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق االطالع اىل هذا التقر
 .او احلصول على صورة منه

  
 

  16املادة رقم 
على النيابة العامة عند وضع التقرير املنصوص عليه يف املادة السابقة من 

هذا القانون اجراء التحريات الالزمة للتثبت مما اذا آان املدين احملال اليها 
 .قد اخفى ماال من امواله او حوله اىل خارج البالد

  
 

  17املادة رقم 



ناء من الشروط واالحكام واالجراءات املقررة للصلح الواقي من االفالس استث
املنصوص عليها يف قانون التجارة ، جيوز للمطلوب شهر افالسه او للهيئة 
العامة لالستثمار ان تعرض على احملكمة املنظور امامها طلب شهر االفالس 

  . مقرتحاهتا بشأن الصلح الواقي من االفالس
ه واقوال اهليئة العامة لالستثمار واقوال من يرغب من دائنيه بعد مساع اقوال

، تقضي احملكمة اما باالستمرار يف نظر طلب االفالس ن او باملوافقة على الصلح 
الواقي من االفالس اذا ثبت هلا ان شروطه مالئمة اىل ان يوافق عليه ربع 

  . الدائنني احلائزين على نصف الديون
ة توقيع من مجيع الدائنني على حمضر الصلح وتصديق من يعترب هذا احلكم مبثاب

  . احملكمة عليه
تسري االجراءات واالحكام املنصوص عليها يف قانون التجارة التالية لتصديق 

 .احملكمة على الصلح الواقي على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه احملكمة
  
 

  18املادة رقم 
كمة اليت تنظر التفلسة تقريرا مبا اختذته تقدم اهليئة العامة لالستثمار اىل احمل

  . من اجراءات يف جرد اموال املدين واستالمها وادارهتا
من هذا القانون قائمة الديون ) 15(يعترب التقرير املشار اليه يف املادة 

من قانون التجارة ، وتفصل احملكمة اليت اصدرت حكم االفالس ) 658(وفقا للمادة 
 .ليها بدال من قاضي التفليسةيف الديون املتنازع ع

  
 

  19املادة رقم 
يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن االموال بناء على حكم من احملكمة 

اليت اشهرت االفالس وبعد اهليئة العامة لالستثمار ومساع اقوال املفلس ومن يرغب 
 قانون من دائنيه دون اتباع االجراءات اخلاصة جبمعية الصلح املنصوص عليها يف

  . التجارة
من قانون التجارة اذا صارت ) 699(يعترب املدين قد ايسر يف حكم املادة 

 .موجوداته مساوية للديون املرتتبه عليه
  
 

  20املادة رقم 
يكون للهيئة العامة لالستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير احتاد 

يسات املشار اليها يف هذا الدائنني وفقا الحكام قانون التجارة يف آافة التفل
القانون ، آما تكون هلا صفة مراقب الصلح املنصوص عليها يف قانون التجارة يف 

  . اي صلح يصدر وفقا الحكام هذا القانون
تودع املبالغ املتحصلة من بيع اموال املفلس خزانة املدير وذلك استثناء من 

 .من قانون التجارة) 725(املادة 
  
 

  21املادة رقم 
اذا اقفلت التفليسة لعدم آفاية امواهلا او اذا اجريت توزيعات مؤقتة واذا 
حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي او الصلح مع التخلي عن االموال ، وعند 
انتهاء التفليسة ويف آافة االحوال اليت جتري فيها توزيعات مؤقتة او ائية 

هذه االموال ، وجيري توزيعها وفقا الحكام قانون التجارة يقوم املدير باستالم 
على الدائنني بقدر نصيبهم يف التفليسة وذلك دون اخالل حبقوقهم املنصوص عليها 

من قانون التجارة ، مع مراعاة ما ورد يف املادة ) 732(، ) 666(يف املادتني 
 .من هذا القانون) 12(
  
 

  22املادة رقم 
اسباب ديوم بكافة اجللسات يكون اعالن مجيع الدائنني واملدينني ايا آانت 

واملواعيد واالجراءات املتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر االفالس والصلح 
الواقي من االفالس وفقا الحكام هذا القانون وبكافة االجراءات والدعاوي 

الناشئة عن التفليسة وحتقيق الديون بطريق النشر يف اجلريدة الرمسية وجريدتني 
 .يوميتني على االقل
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  23املادة رقم 

مع عدم االخالل ألي عقوبة اشد ينص عليه االقانون يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسة آالف دينار آل من اخفى واقعة موجودة او غري 

ة له او اخفى سند دين او حقيقة الواقعة او اصطنع سند دين او تصرف ال حقيق
تصرف موجود او استعمل سند الدين او التصرف الذي ال حقيقة له او الذي مت 

 .تغيري احلقيقة فيه مىت آان ذلك بقصد التهرب من سداد املديونية
  
 

  24املادة رقم 
آل من قدم او ادىل اىل ) 23(يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف املادة 

ضائية او اجلهات الرمسية االخرى ببيانات او معلومات غري احدى اجلهات الق
صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا يف شهادة او اقرار بقصد متكني اجلاني من 

 .االفالت من العقاب يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون
  
 

  25املادة رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ، 

جتاوز سنة وبغرامة ال جتاوز مخسة آالف دينار او باحدى هاتني العقوبتني ، آل 
موظف من موظفي البنك املدير او احدى اجلهات اليت هلا شأن يف تنفيذ احكام هذا 
القانون ، اخل عمدا بالواجبات اليت يفرضها عليه هذا القانون وترتب على 

 استيفاء حقوقها او يف احلصول على الضمانات الكافية ذلك تفويت حق الدولة يف
 .هلا
  
 

  26املادة رقم 
آل من علم بوجود مشروع الرتكاب مجية مما نص عليه يف هذا القانون او علم 
بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابالغ ذلك اىل السلطات العامة او اىل املدير 

مخسة آالف دينار او باحدى  يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال جتاوز
 .هاتني العقوبتني ، وال يسري حكم هذه املادة على الزوج او االصول او الفروع

  
 

  27املادة رقم 
تعترب باطلة التصرفات اليت اجراها احملكوم عليه يف االموال املتعلقة باجلرائم 

هذه  املنصوص عليها يف هذا القانون او من آلت اليهم هذه االموال اذا آانت
التصرفات بقصد تفويت حق الدولة يف استيفاء املديونية ، ولو آانت هذه 

  . التصرفات قد متت قبل العمل بأحكامه
ال يسري البطالن املنصوص عليه يف الفقرة السابقة على التصرفات اليت متت بعوض 

اىل اشخاص حسين النية ، وال يعترب الشخص حسن النية اذا آان يعلم او آان 
  . ه ان يعلم باجلرمية او بالغرض من التصرفبإمكان

يف مجيع االحوال ال يسقط احلق يف طلب ابطال التصرف اال بانقضاء مخسة عشرة سنة 
 .من تاريخ اجرائه

  
 

  28املادة رقم 
حيال اىل النيابة العامة آل عميل ال يفي مبديونيته او بالتعهدات وااللتزامات 

يف االقرار الرمسي املشار اليه يف املادة املنصوص عليها يف هذا القانون او 
  . االثامنة او يقدم بيانات غري صحيحة يف هذا االقرار

للنيابة العامة اذا توافرت دالئل آافية قبل العميل على ارتكابه جرمية من 
  : اجلرائم املنصوص عليه ايف هذا القانون ان تتخذ االجراءات اآلتية 

  . و مستندات ترى لزومها يف الكشف عن احلقيقةاالمر بالتحفظ على أي اوراق ا -
طلب البيانات واملعلومات الالزمة الداء مهمتها من بنك الكويت املرآزي او  -

اجلهات املشار اليها يف املادة االوىل من هذا القانون او من ديوان احملاسبة او 
  . من أي جهة اخرى

تكليف مأموري الضبط القضائي جبمع االستدالالت عن املدين وعن االصول اليت  -
  . ميكلها والضمانات اليت اخفاها

للنيابة العامة ابالغ اجلهات املختصة للنظر يف امر آل من تقع منه خمالفة من 
القائمني على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته او تقصري يف عمله ، وهلا ان 



اذ االجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم االخالل باملساءلة اجلزائية تطلب اخت
 .يف احلاالت اليت تستوجب ذلك

  
 

  29املادة رقم 
للنائب العام او من ينوب عنه من احملامني العامني سلطة اختاذ االجراءات 

م بشأن محاية 1993لسنة ) 1(من القانون رقم ) 24(املنصوص عليها يف املادة 
االموال العامة ، بالنسبة للمتهم بارتكاب اجلرمية املنصوص عليه ايف املادة 

  . او البالغني او غريهم من هذا القانون او لزوجه او الوالده القصر) 23(
لسنة ) 1(من القانون رقم ) 26(، ) 25(تسري يف هذه احلالة احكام املادتني 

املشار اليه ، على ان تتوىل اهليئة العامة لالستثمار ادارة هذه االموال  1993
ويكون هلا يف هذا الشأن السلطات املقررة للحارس املنصوص عليها يف القانون 

  . املدني
 آل تصرف جيريه أي من املذآورين يف املال اخلاضع الدارة اهليئة بعد يقع باطال

صدور قرار املنع من التصرف ، وال يرفع قرار املنع من التصرف او االدارة اال 
بعد استيفاء الدولة حلقوقها املقررة قبله وفقا هلذا القانون ، ما مل يصدر 

بالرباءة ، وذلك دون االخالل قرار من النائب العام حبفظ الدعوى ان حيكم فيها 
 .بالقواعد املقررة لشهر االفالس

  
 

  30املادة رقم 
يف مجيع االحوال ال تكون اهليئة العامة لالستثمار بصفتها حارسا مسئولة عن 
ديون اخلاضع هلا اال يف حدود ما خضع للحراسة من اموال ، ويتعني على آل من 

وسببا ، وان يقدم سند دينه خالل  دائين اخلاضع اخطار اهلئية بدينه مقدارا
ثالثني يوما من تاريخ نشر القرار املانع من التصرف يف اجلريدة الرمسية واحدى 

 .اجلرائد اليومية واال سقط حقه يف مطالبة احلراسة
  
 

  31املادة رقم 
ال حيول اختاذ أي اجراء يف مواجهة العميل من االجراءات املنصوص عليها يف املادة 

السري يف توقيع احلجز على هذا االموال والتنفيذ عليها جربا الستيفاء  دون) 29(
الدولة دينها املنصوص عليه يف هذا القانون ، وتتبع يف احلجز على اموال 

املدين وبيعها اجراءات التنفيذ املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية 
 .والتجارية

  
 

 أحكام عامة وختامية - 25.6
)32 - 42( 
  32ملادة رقم ا

على املدير ان يتتبع أي اموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق مبا يف ذلك 
االرث ، وعلى االجهزة املختصة بوزارة العدل واجلهات اليت هلا شأن يف تنفيذ هذا 

 .القانون تزويد املدير بأي معلومات لديها يف هذا الشأن
  
 

  33املادة رقم 
ملشرتك لدى أي من اجلهات البائعة الآام هذا اذا خضع احد اصحاب احلساب ا

القانون ، فصلت الذمم املالية بينهم ويوزع رصيد احلساب بالتساوي فيما 
بينهم وذلك ما مل يرد اتفاق على خالف ذلك قبل تاريخ شراء املديونية ، وال 

  . يعترب احدهم آفيال لآلخر او مسئوال عن الدين يف تطبيق احكام هذا القانون
الة تعدد الكفالء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز يف املديونية بعد يف ح

 .سداد املدين وذلك وفقا الحكام الفقرة السابقة
  
 

  34املادة رقم 
ال جيوز صرف التثمين يف حاالت االستمالك او صرف التعويضات عن اضرار الغزو 

رآزي تفيد عدم العراقي قبل ان يقدم املستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت امل
 .مديونيته ، بطريق مباشر او غري مباشر ، باي من املديونيات املشرتاه

  
 



  35املادة رقم 
م حىت تاريخ العمل هبذا القانون يف حساب املدد اليت 1990/8/2ال تدخل املدة من 

ميتنع بانقضائها مساع دعوى احلكومة يف املطالبة بديوا املنصوص عليها يف هذا 
 .القانون

  
 

  36املادة رقم 
يقوم بنك الكويت املرآزي بتقدمي تقرير سنوي للحكومة عن اوضاع املديونيات ، 
ويشمل ذلك الديون اليت متت تسويتها مبوجب السداد النقدي الفوري ، وبيانا 

بالديون اليت متت جدولتها ، واملبالغ احملصلة سنويا من تلك الديون ، 
ملصدرة ، والسندات اليت يتم اسرتدادها ، والعوائد املدفوعة على السندات ا

 .واالجراءات القانوينة املتخذة ضد العمالء غري امللتزمني بأحكام هذا القانون
  
 

  37املادة رقم 
تقدم احلكومة اىل جملس االمة مع احلساب اخلتامي للميزانية العامة للدولة 

  : تقريرا تبني فيه ما يلي 
  . ما مت حتصيله من مديونيات -
ما مت اختاذه من اجراءات قبل العمالء الذين مل يوفوا ما عليهم من  -

التزامات واعدادهم ، واعداد من صدرت ضدهم احكام قضائية او اختذت ضدهم 
  . اجراءات قضائية او جزائية

  . الرصيد املتبقي من املديونيات وتوزيعه حسب شرائحها -
 .يلاجلهود املبذولة من اجلهات املديرة يف التحص -
  
 

  38املادة رقم 
تؤخذ االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون من االحتياطي 

العام للدولة ، وينشأ حساب خاص يدرج به املبالغ املتحصلة من املديونيات ، 
 .ويستخدم يف تنفيذ احكام هذا القانون

  
 

  39املادة رقم 
ا السندات مبا يف ذلك السندات يكون احلد االقصى للقيمة االصلية املصدرة هب

مخسة آالف (مليون دينار آوييت  5750املصدرة طبقا الحكام هذا القانون 
 ).وسبعمائة ومخسني مليون دينار آوييت

  
 

  40املادة رقم 
تسري احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية وقانون االجراءات واحملاآمات 

 .ا القانوناجلزائية مبا ال يتعارض مع احكام هذ
  
 

  41املادة رقم 
تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من جملس الوزراء ، يتضمن 

القواعد واالجراءات اليت يتم هبا شراء املديونيات واصدار السندات وقواعد 
واجراءات جدولة املديونيات وادارة االصول املرهونة او اخلاضعة للحراسة او 

تصرف فيها والقواعد واالسس والرتتيبات اخلاصة برد اليت منع املدين من ال
احملفظة العقارية اىل بيت التمويل الكوييت وغري ذلك من القواعد واالسس 

واالوضاع اليت نص هذا القانون على تضمينها احكام الالئحة التنفيذية او اليت 
 .تقتضيها االحكام الصادرة فيه

  
 

  42املادة رقم 
تنفيذ هذا القانون  -آل فيما خيصه  -والوزراء  على رئيس جملس الوزراء

وينشر يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره يف اجلريدة 
 .الرمسية

 

 



  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 
 شبكة املعلومات القانونية 


