
  ١٩٩٣) لسنة ٤١قانون رقم (

  في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وآيفية تحصيلها

 بعد اإلطالع على الدستور .  -
 . ١٩٦٠) لسنة ١٥وعلى قانون الشرآات التجارية الصادرة بالقانون رقم ( -
 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .  ١٩٦٠لسنة  )١٦وعلى القانون رقم ( -
م (   - انون رق ى الق نة ١٧وعل ات     ١٩٦٠) لس راءات والمحاآم انون اإلج دار ق بإص

 الجزائية والقوانين المعدلة له. 
 بإنشاء ديوان المحاسبة .  ١٩٦٤) لسنة ٣٠وعلى القانون رقم ( -
ة      ١٩٦٨) لسنة ٣٣وعلى القانون رقم ( - في شأن النقد وبنك الكويت المرآزي والمهن

 المصرفية.  
ة      ١٩٧٧) لسنة ٧٢(وعلى القانون رقم  - بالترخيص في تأسيس شرآة مساهمة آويتي

 باسم بيت التمويل الكويتي . 
م ( - انون رق ى الق نة ٣٨وعل ة  ١٩٨٠) لس ة والتجاري ات المدني انون المرافع بإصدار ق

 والقوانين المعدلة له . 
 بإصدار القانون المدني .  ١٩٨٠) لسنة ٦٧وعلى المرسوم بالقانون رقم ( -
وم  - ى المرس م (وعل انون رق نة ٦٨بالق وانين  ١٩٨٠) لس ارة والق انون التج بإصدار ق

 المعدلة له . 
ة بأسهم       ١٩٨٢) لسنة ٥٧وعلى المرسوم بالقانون رقم ( - امالت المتعلق في شأن المع

 الشرآات التي تمت باألجل . 
ة بأسهم الشرآات        ١٩٨٢) لسنة  ٥٩وعلى القانون رقم ( - امالت المتعلق في شأن المع

 التي تمت باألجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها . 
م (   - انون رق ى الق نة   )٥٧وعل هم       ١٩٨٣لس ة بأس امالت المتعلق وية المع يم تس بتنظ

 الشرآات التي تمت باألجل . 
م (  - انون رق ى الق نة ١٠٠وعل ي ١٩٨٣) لس وية     ف ة بتس ام الخاص أن بعض األحك ش

 بأسهم الشرآات التي تمت باألجل . المعامالت المتعلقة 
 بشأن قانون تنظيم القضاء .  ١٩٩٠) لسنة ٢٣وعلى المرسوم بالقانون رقم ( -
م (  - انون رق وم بالق ى المرس نة ٣٢وعل از   ١٩٩٢) لس ة أوضاع الجه أن معالج ي ش ف

 المصرفي والمالي . 
 في شأن حماية المال العام .  ١٩٩٣) لسنة ١وعلى القانون رقم ( -
 وافق مجلس األمة على القانون نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .  -

   



  باب تمهيدي

  تعريفات

  )١مادة (

  في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد

  . بالمديوينات المشتراة : ١

ة ومن شرآات      وك المحلي أرصدة التسهيالت االئتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البن
زي      ت المرآ ك الكوي ة بن عة لرقاب تثمار الخاض ي     االس ويتي ف ل الك ت التموي ن بي وم

ة في     ٣١/١٢/١٩٩١ ة القائم ر النقدي ل العمالء    ١/٨/١٩٩٠م وآذلك أرصدة التسهيالت غي قب
  ى تسهيالت نقدية ، وأي تسهيالت يأذن هذا القانون بشرائها . الكويتيين متى تحولت إل

  . بالمحفظة العقارية : ٢

ي         ة ف اب الدول تراة لحس ويتي المش ل الك ت التموي دة لبي ة العائ ة المحلي ة العقاري المحفظ
  م.  ٣١/١٢/١٩٩١

  . بالجهات البائعة : ٣

ل          ت التموي زي وبي ت المرآ ك الكوي ة بن عة لرقاب تثمار الخاض رآات االس ة وش وك المحلي البن
دين (   ،  ١الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار إليهما في البن

  ) من هذه المادة . ٢

  . بالسندات : ٤

ى ال      ك الكويت المرآزي عل ل شراء     السندات التي أصدرها ويصدرها بن ة أو بضمانها مقاب دول
ا في       ١المديوينات المشار إليها في البند رقم ( ة المشار إليه ) أو مقابل شراء المحفظة العقاري

  ) من هذه المادة . ٢البند رقم (

  . بديون المقاصة : ٥

ة         ة لالستثمار والشرآة الكويتي ة من الشرآة الكويتي رصيد الديون الناتج عن القروض المقدم
ارة ين       للتج ات المقترض ل احتياج ا لتموي ن خاللهم ة أو م تثمارات الخارجي اوالت واالس والمق

دى   للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيه األسهم باألجل والمسجلة ل
  المشار إليه.   ١٩٨٣) لسنة ٥٧الشرآة الكويتية للمقاصة نفاذا ألحكام المرسوم بالقانون رقم (

  يل : . بالعم٦



ك عمالء     المدين بالمديوينات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو آفيلهما ، ويدخل ضمن ذل
  م .  ١٩٨٦برنامج تسوية التسهيالت االئتمانية الصعبة الصادر عام 

  . المدير : ٧

ويتي أو  ل الك ان بيت التموي إن آ ل ، ف ديونيات العمي در من م ر ق ة ، أآب اع للدول ذي ب ك ال البن
ك  إحدى  ون البن دير يك إن الم ة ، ف ر من المديوني در األآب اع الق ذي ب تثمار هو ال شرآات االس

ل         ت التموي ى بي ة عل ا إذا اقتصرت المديوني وك ، أم ة البن ن مديوني در م ر ق ى أآب ائز عل الح
ك     وز لبن دير ، ويح و الم ك الصناعي ه ون البن ا فيك تثمار ، أو آليهم رآات االس ويتي أو ش الك

ة البنك المرشح      الكويت المرآزي  د موافق تعيين مدير آخر للمديونية إذا اقتضت المصلحة ، بع
  لإلدارة والعميل . 

   



  الباب األول 

  شراء المديونيات 

  )٢مادة (

م (   انون رق وم بالق ا للمرس راؤها وفق م ش ي ت ديونيات الت ى الم نة ٣٢باإلضافة إل  ١٩٩٣) لس
ك الكويت المرآزي       ؤذن لبن ه ، ي ة   –المشار إلي ة   نياب الي التسهيالت     –عن الدول بشراء إجم

ت         ك الكوي ة بن عة لرقاب تثمار الخاض رآات االس ن ش ة وم وك المحلي ن البن ة م ة المقدم النقدي
  إلى :  ٢/٨/١٩٩٠المرآزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 

ك   .١ ة ، وذل يج العربي دول الخل اون ل واطني دول مجلس التع ين من م األشخاص الطبيعي
 بالقدر القائم منها وفوائدها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . 

د    .٢ ذه التسهيالت بع ن ه ددة م الغ المس دود المب ي ح ويتيين ف الء الك م ١/٨/١٩٩٠العم
ا     وقبل العمل بهذا القانون ، ويعاد تسوية هذه المبالغ ب ا وفق ديا فوري اعتبارها سداداًَ نق

 للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة .
ا     تبعدًا منه ابقين مس دين الس ي البن ا ف وص عليه هيالت المنص راء التس ون ش ويك
ى   ل إصدار سندات عل ك مقاب ة وذل ات البائع دى الجه ا ل وفرة مقابله المخصصات المت

ا  مونة منه ة أو مض ن  الدول ارا م نة اعتب رين س اوز عش دة ال تج الل م تحق خ تس
  م.  ٣١/١٢/١٩٩١

ادة    ١لسندات المصدرة وفقا للبند (ويدفع للجهات البائعة المستحق على ا ذه الم ) من ه
ارا من   ٢اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، والسندات المصدرة وفقًا للبند ( ) اعتب

  م . ١/١/١٩٩٣
  )٣المادة (

ك      تنقل الدولة الديون المشتراة بجميع ى ذل ضماناتها العينية والشخصية ، وتسري عل
ذا       أحكام حوالة الحق المنصوص عليه ام ه ا ال يتعارض وأحك دني فيم انون الم ا في الق

ة   ١٩٩٣) لسنة ٣٢القانون وأحكام المرسوم بالقانون رقم ( المشار إليه وتعتبر الحوال
ا     دين له ول الم نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قب

ة     آما تنقل إلى الدأو إعالنه بها ، أي هذه التواريخ أسبق  ة محمل ة المحفظة العقاري ول
ي   ر ف ا للغي ة عليه مانات مترتب ات أو ض أي رهون ت  ٣١/١٢/١٩٩١ب وم بي م ويق

  التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر . 
  )٤المادة (

ة يسترشد      ذه الحال يجوز لبنك الكويت المرآزي منح عائد سنوى على السندات وفي ه
د   البنك المرآزي بمتوسط تكلفة األموال لدى البنوك المحلية ، على أن تكون نسبة العائ

  واحدة بالنسبة إلى آافة السندات أيًا آان المالك لها.  



  الباب الثاني
  تحصيل الديون

  )٥المادة (
رة من          ة المشتراة عن الفت ى المديوني د المستحقة عل م حتى  ٣/٨/١٩٩٠تسقط الفوائ

ر من    ٣١/١٢/١٩٩١ وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونية بواحدة أو أآث
  طرق السداد التالية : 

انون           .١ ذا الق اريخ العمل به ة خالل سنتين من ت السداد النقدي الفوري للمديوني
 رائح المبينة في الجدول المرفق به . وفقا للنسب والش

ك         .٢ دة ال تتجاوز أثنتي عشرة سنة وذل سداد المديونية على أساس جدولتها لم
 وبعد انتهاء فترة السماح . 

ة السداد      ار طريق ويشترط في جميع األحوال ، أن يبدي العميل رغبته في اختي
  م.  ٣١/٣/١٩٩١قبل 

  )٦المادة (
ادة الساب     ام الم ى أقساط سنوية       مع مراعاة أحك ة عل ة المديوني قة تكون جدول

مسبوقة بفترة سماح تنتهي في    ١/٤/١٩٩٤متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 
  اليوم السابق على هذا التاريخ . 

ات     وتسدد األقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المرآزي لمختلف فئ
ديون عل    ة ال واريخ   المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة أقدمي ى أن تكون ت

ى من          ا يحدده البنك المرآزي في السنة األول استحقاق األقساط ثابتة وفقا لم
  الجدولة . 

دراه (    ل       ٨ويسرى معامل خصم مق %) سنويا بالنسبة لألقساط التي تسدد قب
ا        د تمت جدولتها وفق ة ق حلول موعدها خالل مدة الجدولة ، إذا آانت المديوني

  بقة . ) من المادة السا٢للبند (
  )٧المادة (

دني تستخدم التعويضات           انون الم واردة في الق ام المقاصة ال استثناء من أحك
رار     ن األض ن أوالده القصر ع ى أي م ل أو إل تحق للعمي ي تس ت الت ي لحق الت

ين الناشئة     الغ التثم بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت ، وآذلك مب
ة  ارات المملوآ د العق تمالك أح ة   عن اس ت واقع و آان نهم ول ل أو ألي م للعمي

انون       ذا الق ل به ى العم ابقة عل تمالك س ا    االس ديًا فوري داد نق ا س ، باعتباره
  للمديونية مع تطبيق معامل الخصم على هذه المبالغ : 

ق       ر بطري ى القص ؤول إل ي ت وال الت ابقة األم رة الس ام الفق ن أحك تثني م ويس
  يخضع ألحكام هذا القانون .  الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص ال

  ) ٨المادة (



ام        ا لألحك ه وفق ة مديونيت ي جدول ب ف ذي يرغ ل ال بة للعمي ترط بالنس يش
انون أن يوافق       ذا الق المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من ه

اد ال يجاوز      رارًا   ٣١/٣/١٩٩٤شخصيًا أمام آاتب العدل بالكويت خالل ميع إق
ان        ذا الق ى النموذج المرفق به ذ عل ه   رسميًا يكون بمثابة سند تنفي زم في ون يلت

  بما يلي : 
  سداد مديونية وفقا ألحكام هذا القانون .  .١
ام         .٢ ا ألحك ه وفق تحقات ل ن أي مس ة م اء بمديوني بقا بالوف ول مس القب

 المادة السابقة . 
ر        .٣ داخل والخارج تكون غي رهن ما يكون لدى العميل من أصول في ال

دين        يد ال ا رص اوز جميع ث ال تج ة ، بحي ل المديوني ة مقاب مرهون
وال    ا ة من أم لمطالب به وتعامل األرصدة المرهونة لدى الجهات البائع

 نفس المعاملة األصول األخرى المرهونة . نقدية 
د          .٤ ا في البن ة الضمانات المشار إليه نقص في قيم من   ٣أن يستكمل ال

ك األرث   ، وأن  هذه المادة من أي مال يؤول إليه عن طريق بما في ذل
ا         ادة تقييمه د إع مانات عن ذه الض ي ه نقص ف تكمل ال أن يس د ب يتعه
م     جل بعل اب مس اره بكت اريخ اخط ن ت هر م ة أش الل ثالث نويًا خ س

 الوصول.  
 أن يفتح حسابًا له لدى المدير ألغراض الجدولة .  .٥
ود     .٦ ا يع وك بم أن يستخدم أرصدته الدائنة الحرة ، والتي تكون لدى البن

 . بالنفع على الدين 
د واإلجراءات  .٧ ا للقواع ي سترهن وفق ة والت دير األصول المرهون أن ي

 المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية . 
ا         دي الفوري وفق ذي يرغب في السداد النق على أنه بالنسبة للعميل ال

ام         انون أن يوثق شخصيًا أم ذا الق آاتب  ألحكام المادة الخامسة من ه
ا اد ال يج الل ميع ت خ دل بالكوي ميا  ٣١/٣/١٩٩٤وز الع رارًا رس إق

ه      زم في انون يلت ذا الق مذيال بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق به
  بما يلي ، ما لم يكن قد قام بالسداد خالل هذه المدة ك  

ل     .١ اريخ العم ن ت نتين م الل الس ة خ وري للمديوني دي الف داد النق الس
 مرفق به . بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول ال

ام          .٢ ا ألحك ه وفق ه من أي مستحقات ل اء بمديونيت القبول مسبقا بالوف
دول  ي الج ة ف ريحة المبين اس الش ى أس ك عل ابقة وذل ادة الس الم

 المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها . 

  



  )٩المادة (

ازع في أصل    تسري أحكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا أو ال  ذي ين
ذه      ي ه ة ، وف ة البائع ي سجالت الجه دفتري ف يد ال دين بالرص زام الم داره ، إذا الت دين ومق ال
ازل    الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تارآًا دعواه والمستأنف تارآًا استئنافه بشرط أن يتن

  ه . المستأنف ضده للحكومة عما قضي به الحكم الصادر لصالحه ويوآلها في تنفيذ

م                زاع حك د صدر في الن ان ق و آ انون ول ذا الق ام ه ادة من أحك ل أن يطلب اإلف آما يجوز للعمي
  قضائي نهائي لصالحه بشرط التزامه بالرصيد الدفتري في سجالت البائعة . 

  )١٠المادة (

  يتولي المدير ، نائبًا عن الدولة نيابة قانونية ، بغير أجر ، القيام باألعمال اآلتية : 

 حساب أرصدة العمالء من المديونيات المشتراة ومراجعتها .  .١
ار   .٢ نويا ، وإخط ة س يم األصول المرهون ادة تقي يم وإع تكمال أي نقص تقي الء باس العم

 فيها ، ويتحمل العميل األعباء المترتبة على ذلك . 
 ن.  إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقا ألحكام هذا القانو .٣
ة أو   .٤ اقتضاء مديونية من قيمة األصول المرهونة في حالة اخالل العميل بشروط الجدول

 بالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . 
ون بااللتزامات التي        .٥ ذين يخل ل العمالء ال اتخاذ آافة اإلجراءات القانونية والقضائية قب

 يفرضها عليهم هذا القانون . 
 هذا القانون والئحته التنفيذية . أي أعمال أخرى نص عليها  .٦

  )١١المادة (

يجب على العميل إخطار المدير بأي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو آانت مطروحة  
م الصادر      أمام المحاآم في الخارج ، وعلى المدير أن يتدخل في الدعوى إذا آان من شأن الحك

ا   ا       فيها الزام العميل بالتزام يضعف من الضمان الع الي بم زه الم ى مرآ ؤثر عل دائنين ، أو ي م لل
دعوى            دخل في ال د ت دير ق م يكن الم م ول دين ، وإذا صدر الحك يجعله غير قادر على الوفاء بال
م    ى الحك المقامة أمام القضاء الوطني ، ويكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة عل

ادة (    ي الم ا ف وص عليه روط المنص د بالش ن ١٥٨دون تقي ة  ) م ات المدني انون المرافع ق
  والتجارية . 

  )١٢المادة (

دم     تكون أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية ، ويكون للدولة في استيفائها حق التق
  م.  ٢/٨/١٩٩٠على الدائنين العاديين إذا آانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 



تاريخ المشار إليه ، متى آانت صادرة ألحد  وال تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العمالء بعد ال
  أقارب حتى الدرجة الثانية . 

  )١٣المادة (

ادة           ا في الم دة المنصوص عليه ه خالل الم ة سداد دين إذ لم يبد العميل رغبته في اختيار طريق
اريخ  ٥( نتين من ت ه خالل س وري لمديونيت دي الف داد النق م بالس م يق انون ، أو ل ذا الق ) من ه

أي من التزامات          العمل به  ا أو أخل ب ين يوم دة تجاوز ثالث أو تأخر في الوفاء بأحد األقساط لم
داده    ل بس زم العمي دين ويلت ة ، حل أجل ال ه التنفيذي انون أو الئحت ذا الق ه ه ي يفرضها علي الت

  وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد . 

  البند الثالث

  عن الدفع .توقف أحكام خاصة بشهر إفالس العميل الم

  )١٤المادة (

  للنيابة العامة أن تطلب شهر إفالس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا ألحكام هذا القانون . 

ة     ة العام ادة (      ويفترض في طلب النياب ا في الم انون   ٥٥٩االستعجال المنصوص عليه ) من ق
  التجارة . 

ي     ا وف ي إجراءاته ع ف ة ، وتتب ة الكلي يس المحكم ى رئ ب شهر اإلفالس بعريضة إل دم طل ويق
رة              ذآورة في الفق ادة الم ام الم ا أحك ة وفي الفصل فيه ام المحكم تكليف الخصوم بالحضور أم

  السابقة . 

ذا          ام ه ر بشهر إفالس العمالء الخاضعين ألحك وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أآث
ة لالستثمار       القانو ة العام م شهر اإلفالس الهيئ ن تشكل من ثالثة قضاة وتعين المحكمة في حك

انون التجارة ،     مديرًا للتفليسة وتتبع أمام المحكمة في شهر اإلفالس أحكام الكتاب الرابع من ق
  وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون . 

ه من        ل منع ى طلب شهر اإلفالس العمي ة         ويترتب عل م تصدر المحكم ا ل ى الخارج م السفر إل
  قرارها برفع المنع من السفر . 

  )١٥المادة (

ى األخ  تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المرآز المالي لل ص عميل المطلوب شهر إفالسه عل
  تقدير قيمة ما يلي : 

 موجوداته من عقارات ومنقوالت داخل البالد وخارجها .  .١



 ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها .  .٢
ت      .٣ ي تم هم الت امالت األس ديون بسبب مع ك ال ي ذل ا ف رى ، بم دون أخ ن ي ه م ا علي م

 باألجل . 
 ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية .  .٤

ة وأن    وعلى النيابة العامة فور االنتهاء من وضع هذا التقرير أن تقديم نسخة   ى المحكم ه إل من
ل ، ويكون للصادر بشأنه          تنشر ب ى األق وميتين عل دتين ي دة الرسمية وجري يانًا بذلك في الجري

  التقرير ودائنيه ومدينيه حق اإلطالع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه . 

  )١٦المادة (

انون   ذا الق ابقة من ه ادة الس ه في الم ر المنصوص علي د وضع التقري ة عن ة العام ى النياب عل
ه أو          إجراء ال اال من أموال د أخفي م ا ق دين المحال إليه ان الم تحريات الالزمة للتثبت مما إذا آ

  حوله إلى خارج البالد.  

  )١٧المادة (

واقي من اإلفالس المنصوص    ررة للصلح ال راءات المق ام واإلج تثناء من الشروط واألحك اس
تثمار أن          ة لالس ة العام ه ، أو للهيئ هر إفالس وب ش وز للمطل ارة ، يج انون التج ي ق ا ف عليه
واقي من       ا بشأن الصلح ال تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر اإلفالس مقترحاته

  اإلفالس . 

م د س ه ، تقضي     وبع ن دائني ن يرغب م وال م تثمار وأق ة لالس ة العام وال الهيئ ه وأق اع أقوال
واقي من اإلفالس     المحكمة أما باالستمرار في نظر طلب اإلفالس ، أو بالموافقة على الصلح ال
  إذا ثبت لها أن شروطه مالئمة على أن يوافق على ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون . 

ة        ويعتبر هذا ال ى محضر الصلح وتصديق من المحكم دائنين عل حكم بمثابة توقيع من جميع ال
  عليه . 

ة    ة لتصديق المحكم ارة التالي انون التج ي ق ا ف ام المنصوص عليه راءات واألحك وتسري اإلج
  على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة .

  )١٨المادة (

ه من إجراءات     تقدم الهيئة العامة لالستثمار  ا اتخذت إلى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرًا بم
  في جرد أموال المدين واستالمها وإدارتها . 



ادة (   ١٥ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة ( ا للم ديون وفق ) ٦٥٨) من هذا القانون قائمة ال
دال   من قانون التجارة ، تفصل المحكمة التي أصدرت حكم اإلفالس في الديون  ا ب المتنازع عليه

  من قاضي التفليسة . 

  )١٩المادة (

ة التي أشهرت     يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن األموال بناء على حكم من المحكم
ه            اإلفالس  وال المفلس ومن يرغب من دائني ة العامة لالستثمار وسماع أق ة الهيئ وبعد موافق

  لمنصوص عليها في قانون التجارة . دون اتباع اإلجراءات الخاصة بجمعية الصلح ا

ادة (      م الم ي حك ر ف د أيس دين ق ر الم ه    ٦٩٩ويعتب ارت موجودات ارة إذا ص انون التج ن ق ) م
  مساوية للديون المترتبة . 

  )٢٠المادة (

ام      ا ألحك دائنين وفق اد ال يكون للهيئة العامة لالستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتح
ا صفة مراقب             قانون التجارة في آا   ا تكون له انون آم ذا الق ا في ه ة التفليسات المشار إليه ف

  الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في اي صلح يصدر وفقا ألحكام هذا القانون . 

ادة (      ك استثناء من الم دير وذل ) ٧٢٥تودع المبالغ المتحصلة في بيع أموال المفلس حزانة الم
  من قانون التجارة . 

  )٢١المادة (

الغ نتيجة        ة وإذا حصلت مب ات مؤقت إذا اقفلت التفليسة لعدم آفاية أموالها أو إذا أجريت توزيع
اء التفليسة      د انته وال ، وعن الصلح القضائي أو الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن األم

انون التجارة    ام ق وم   وفي آافة األحوال التي تجرى فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقًا ألحك يق
در نصيبهم    المدير باستالم هذه األموال باستالم هذه األموال ، ويجرى توزيعها على الدائنين بق

ادتين (  ي الم ا ف وقهم المنصوص عليه ك دون إخالل بحق ي التفليسة وذل ) من ٧٣٢( )٦٦٦ف
  ) من هذا القانون . ١٢قانون التجارة ، مع مراعاة ما ورد في المادة (

  )٢٢المادة (

د         ات والمواعي ة الجلس ونهم بكاف باب دي ت أس ًا آان دينين أي دائنين والم ع ال الن جمي ون إع يك
ا   واقي من اإلفالس وفق إجراءات شهر اإلفالس والصلح ال ة بالتسوية وب راءات المتعلق واإلج
ديون بطريق      ألحكام هذا القانون وبكافة اإلجراءات والدعاوي الناشئة عن التفليسة وتحقيق ال

  . الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على األقل  النشر في

  



  الباب الرابع

  العقوبات واإلجراءات التحفظية

  )٢٣المادة (

اوز خمس    دة ال تج الحبس م ب ب انون يعاق ا الق ة أشد ينص عليه أي عقوب دم اإلخالل ب ع ع م
ة       ر حقيق ودة أو غي ة موج ي واقع ن أخف ل م ار آ ة آالف دين اوز خمس ة ال تج نوات وبغرام س
ه أو أخفي سند دين أو تصرف موجود أو           ة ل الواقعة أو اصطنع سند دين أو تصرف ال حقيق

ك        استعمل سند الدين أو التصر ان ذل ه متى آ ة في ر الحقيق م تغيي ف الذي ال حقيقة له أو الذي ت
  بقصد التهرب من سداد المديونية . 

  )٢٤المادة (

) آل من أقدم أو أدلي إلى إحدى الجهات   ٢٣يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (
ر صحيحة أو ار  ات غي ات أو معلوم مية األخرى ببيان ات الرس ًا أو القضائية أو الجه تكب غش

ة من الجرائم      تدليسًا في شهادة أو إقرار بقصد تمكين الجاني من اإلفالت من العقاب في جريم
  المنصوص عليها في هذا القانون . 

  )٢٥المادة (

نة        اوز س دة ال تج الحبس م ب ب انون يعاق ا الق نص عليه د ي ة أش أي عقوب الل ب دم اإلخ ع ع م
دير   وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإ حدى هاتين العقوبتين آل موظف من موظفي الم

ها        ي يفرض ات الت ل بالواجب انون أخ ذا الق ذ ه ي تنفي أن ف ا ش ات له دى الجه ذا  أو إح ه ه علي
ى  ديونياتها أو في الحصول عل ة في استيفاء م ك تفويت حق الدول ي ذل انون ، وترتب عل الق

  إلى ذلك .  الضمانات الكافية لها أو آان من شأن هذا اإلخالل أن يؤدي

  )٢٦المادة (

ا           م بوقوعه انون أو عل ذا الق ه في ه ا نص علي ة مم آل من علم بوجود مشروع الرتكاب جريم
دة ال تجاوز         الحبس م دير يعاقب ب ى الم بالفعل وامتنع عن إبالغ ذلك إلى السلطات العامة أو إل

ة ال تجاوز    وبتين ، وال      سنة وبغرام اتين العق ار أو بإحدى ه ذه    خمسة آالف دين م ه يسري حك
  المادة على الزوج أو األصول أو الفروع . 

  )٢٧المادة (

الجرائم المنصوص            ة ب وال المتعلق ه في األم وم علي ا المحك تعتبر باطلة التصرفات التي أجراه
عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه األموال إذا آانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق   

  ونية ، ولو آانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه . الدولة في استيفاء المدي



ى        ى التصرفات التي تمت بعوض إل وال يسري البطالن المنصوص عليه في الفقرة السابقة عل
م   أشخاص  ه أن يعل ان بإمكان م أو آ ان يعل ة إذا آ ر الشخص حسن الني ة ، وال تعتب حسن الني

  بالجريمة أو بالغرض من التصرف . 

األحوال ال يسقط الحق في طلب إبطال التصرف إال بالقضاء خمسة عشرة سنة من    وفي جميع
   تاريخ إجرائه .

  )٢٨المادة (

ا    يحال إلى النيابة العامة آل عميل ال يفي بمديونيته أو بالتعهدات وااللتزامات المنصوص عليه
ر     ات غي دم بيان ة أو يق ادة الثامن ي الم ه ف ار إلي رار الرسمي المش ي اإلق انون أو ف ذا الق ي ه ف

  في هذا اإلقرار . صحيحة 

به جريمة من الجرائم المنصوص    وللنيابة العامة إذا توافرت دالئل آافية قبل العميل على ارتكا
  عليها في هذا القانون أن تتخذ اإلجراءات اآلتية : 

 األمر بالتحفظ على أي أوراق أو مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة.   .١
ك الكويت المرآزي أو الجهات       .٢ طلب البيانات والمعلومات الالزمة ألداء مهمتها من بن

ن هذا القانون أو من ديوان المحاسبة أو من أي جهة   المشار إليها في المادة األولى م
 أخرى . 

ا   .٣ تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع االستدالل عن المدين وعن األصول التي يملكه
والضمانات التي أخفاها . وللنيابة العامة إبالغ الجهات المختصة للنظر في أمر آل من  

ا      ذا الق ذ ه ى تنفي ائمين عل ة أو تقصير في     تقع منه مخالفة من الق ات وظيفي نون لواجب
اتخذا اإلجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم اإلخالل بالمسائلة    عمله ، ولها أن تطلب 

 ذلك . الجزائية في الحاالت التي تستوجب 

  )٢٩المادة (

للنائب العام أو من ينوب عنه نم المحامين العامين سلطة اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها 
م بشأن حماية األموال العامة ، بالنسبة  ١٩٩٣) لسنة ١) من القانون رقم (٢٤في المادة (

) نم هذا القانون أو لزوجة أو ٢٣للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (
  ر أو الباغلين أو غيرهم . ألوالده القص

م المشار ١٩٩٣) لسنة ١) من القانون رقم (٢٦)(٢٥وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين (
إليه ، على أن تتولي الهيئة العامة لالستثمار إدارة هذه األموال ويكون لها في هذا الشأن 

  نصوص عليها في القانون المدني . مالمقررة للحارس ال تطالالس



اطًال آل تصرف يجريه أي من المذآورين في المال الخاضع إلدارة الهيئة بعد صدور ويقع ب
قرار المنع من التصرف ، وال يرفع قرار المنع نم التصرف أو ألوالده إال بعد استيفاء الدولة 
لحقوقها المقررة قبلة وفقا لهذا القانون ، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى أو 

  يها بالبراءة ولك دون اإلخالل بالقواعد المقررة لشهر اإلفالس . يحكم ف

  )٣٠المادة (

ئة العامة لالستثمار بصفتها حارسًا مسئولة عن ديون الخاضع يفي جميع األحوال تكون اله
لها إال في حدود ما خضع لحراسة من أموال ، ويتعين على آل من دائني الخاضع إخطار 

م سند دينه خالل الثالثين يومًا من تاريخ نشر القرار دبًا ، وأن يقالهيئة بدينه مقدارًا وسب
المانع من التصرف في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإال سقط حقه في مطالبة 

  الحراسة . 

  )٣١المادة (

) ٢٩ال يحول اتخاذ أي إجراء في مواجهة العميل من اإلجراءات المنصوص عليها في المادة (
دون سير في توقيع الحجز علي هذه األموال والتنفيذ عليها جبرًا الستيفاء الدولة دينها 
المنصوص عليه في ها القانون ، وتتبع في الحجز على أموال المدين وبيعها إجراءات التنفيذ 

  عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . المنصوص 

  الباب الخامس 

  أحكام عامة وختامية 

  ) ٣٢مادة (

علي المدير أن يتبع أي أموال تكون قد آلت للعميل عن طريق بما في ذلك األرث ، وعلى 
األجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير 

  ات لديها في هذا الشأن .مي معلوبأ

   



  )٣٣المادة (

إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة ألحكام هذا القانون ، 
فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق 

ر أحدهم آفيًال لآلخر أو مسئوًال عن على خالف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية ، وال يعتب
الدين في تطبيق أحكام هذا القانون ، وفي حالة تعدد الكفالء لدين واحد توزع عليهم قيمة 

  العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقا ألحكام الفقرة السابقة . 

  )٣٤المادة (

ن أضرار الغزو العراقي ال يجوز صرف الثمين في حاالت االستمالك أو صرف التعويضات ع
  قبل أن يقدم المستحق شهادة بعدم مديونيته في المديونية المشتراه . 

  )٣٥المادة (

م حتى تاريخ العمل بهذا القانون من حساب المدد التي يمتنع ٢/٨/١٩٩٠ال تدخل المدة من 
  .  بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون

  )٣٦المادة (

يقوم بنك الكويت المرآزي يتقديم تقرير سنوي للحكومة عن أوضاع المديونيات ، ويشمل ذلك 
الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري ، وبيانًا بالديون التي تمت جدولتها ، 

المصدرة ، والمبالغ المحصلة سنويًا نم تلك الديون ، والعوائد المدفوعة على السندات 
والسندات التي يتم استردادها ، واإلجراءات القانونية المتخذة ضد العمالء غير الملتزمين 

  بأحكام هذا القانون . 

  )٣٧المادة (

تقدم الحكومة إلى مجلس األمة مع الحساب الختامي لميزانية العامة للدولة تقريرًا تبين فيه ما 
  يلي : 

 ما تم تحصيله من مديونيات .  .١
ما تم اتخاذه من اجراءات قبل العمالء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات وأعدادهم  .٢

، وأعداد من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو اتخذت ضدهم إجراءات قضائية أو 
 جزائية . 

 الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها .  .٣
  الجهود المبذولة نم الجهات المديرة في التحصيل . .٤

  



  )٣٨المادة (

تؤخذ االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من االحتياطي العام للدولة ، وينشأ 
تخدم في تنفيذ أحكام هذا حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات ويس

  . القانون

  )٣٩المادة (

ما في ذلك السندات المصدرة طبقًا يكون الحد األقصي للقيمة األصلية المصدرة بها السندات ب
مليون دينار آويتي (خمسة آالف وسبعمائة وخمسين مليون دينار  ٥٧٥٠ألحكام هذا القانون 

  آويتي) . 

  )٤٠المادة (

تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون اإلجراءات والمحاآمات الجزائية بما 
  ال يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

  )٤١المادة (

تصدر الالئحة التنفيذي لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ، يتضمن القواعد واإلجراءات 
التي يتم بها شراء المديوينات وإصدار السندات وقواعد وإجراءات جدولة المديونيات وإدارة 
د االصول المرهونة أو الخاضعة للحراسة أو التي منع المدين من التصرف فيها والقواع

واألسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية إلى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من 
القواعد واألسس والألوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها أحكام الالئحة التنفيذية أو 

  التي تقتضيها األحكام الصادرة فيه . 

  )٤٢المادة (
تنفيذ هذا القانون وينشر في  –يخصه  آل فيما –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

  الجردية الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
  جدول شرائح ونسب السداد الفوري النقدي

  نسبة السداد في نهاية المهلة المحددة للسداد  الشريحة
  % ٢٥  ألف ٥٠ –صفر 

  % ٣٠  ألف  ١٠٠ – ٥٠أآثر من 
  % ٣٥  ألف  ٢٥٠ - ١٠٠أآثر من 
  % ٤٠  ألف  ٥٠٠ –٢٥٠أآثر من 
  % ٤٥.٦٤  ألف  ٥٠٠أآثر من 

  



 إذا آانت المديونية تدخل في أآثر من شريحة طبقت النسبة الخاصة بكل شريحة .   -  أ
تخفيض النسب المنصوص عليها في هذا الجدول بمقدار نصف نقطة مئوية عن آل   -  ب

 فترة تعجيل للسداد مدتهًا ثالثة أشهر . 

  إقرار رسمي

بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري للمديونية وفقا للمادة الثامنة من 
  القانون رقم .............. لسنة .........

  في

  دولة بعض المديونيات وآيفية تحصيلها شأن شراء ال

  بمدينة الكويت   أنه في يوم .................................

  الموافق ...................................

  لدى أنا ............................

  بحضور آل من ........................

١( ................................ 
٢( ........................... 

  الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية والمثبتين لشخصية العميل .............. 

  حضر 

  السيد/ .......................... (المدين / الكفيل)

  السادة/..........................

  تمهيد

لسنة ..... في شأن شراء الدولة بعض  استنادًا إلى المادة الثامنة من القانون رقم (.....)
المديونيات وآيفية تحصيلها والتي تنص على أنه يشترط لإلفادة من األحكام المنصوص عليها 
في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن (يوثق العميل شخصيًا أمام آاتب العدل 

ا القانون إقرارًا رسميًا مذيال بالكويت خالل ميعاد ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذ
  بالصيغة التنفيذية يلتزم فيه بسداد مديونيته وفقًا ألحكام هذا القانون) . 

  البند األول



أقر بأن جميع البيانات والمعلومات والشهادات واألوراق المقدمة منى للمدير لسداد مديونيتي 
  طبقا لهذا القانون هي صحيحة ومطابقة للواقع . 

  الثانيالبند 

  .  ١٩أقر بأنني مدين للدولة بمديونية قيمتها ........... آما هي في .../.../...

  وأنني أقبل وفقا ألحكام القانون رقم (........) لسنة .................

  البند الثالث

أقر بااللتزام بالسداد النقدي الفوري لمديونيتي وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول 
في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وآيفية  ١٩٩٣بالقانون رقم ............. لسنة المرق 

  تحصيلها . 

  البند الرابع

أقر بإخطار المدير بأي دعوى قضائية أآون طرفًا فيها ولو آانت مطروحة أمام المحاآم في 
  الخارج . 

  البند الخامس

تي خالل سنتين من تاريخ العمل بالقانون أقر بأنه في حالة عدم السداد النقدي الفوري لمديوني
، أو إخاللي بأي من االلتزامات التي فرضها على هذا القانون  ١٩٩٣رقم ........ لسنة 

والئحته التنفيذية يحل أجل ديني والتزام بسداده توابعه وما أسقط منه حتى تاريخ السداد ، مع 
  خولها له هذا القانون والئحته التنفيذية . أحقية المدير في اتخاذ آافة اإلجراءات الالزمة التي 

وأمرح للمدير باستالم الصورة التنفيذية األصلية لهذا اإلقرار بعد توقيعه وتذيله بالصيغة 
التنفيذية نم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبما ذآر تحرر هذا اإلقرار وبعد تالوته على 

  الحاضرين وقعوه معي . 

  ...........المدين / الكفيل: ....

  الشاهد األول : .....................

  الشاهد الثاني : ..........................

   



  إقرار رسمي

بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري للمديونية وفقا للمادة الثامنة من 
  القانون رقم .............. لسنة .........

  في

  يونيات وآيفية تحصيلها شأن شراء الدولة بعض المد

  بمدينة الكويت   أنه في يوم .................................

  الموافق ...................................

  لدى أنا ............................

  بحضور آل من ........................

١( ................................ 
٢( ........................... 

  الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية والمثبتين لشخصية العميل .............. 

  حضر 

  السيد/ .......................... (المدين / الكفيل)

  السادة/..........................

  تمهيد

استنادًا إلى المادة الثامنة من القانون رقم (.....) لسنة ..... في شأن شراء الدولة بعض 
المديونيات وآيفية تحصيلها والتي تنص على أنه يشترط لإلفادة من األحكام المنصوص عليها 
في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن (يوثق العميل شخصيًا أمام آاتب العدل 

يت خالل ميعاد ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إقرارًا رسميًا مذيال بالكو
  بالصيغة التنفيذية يلتزم فيه بسداد مديونيته وفقًا ألحكام هذا القانون) . 

  البند األول

أقر بأن جميع البيانات والمعلومات والشهادات واألوراق المقدمة منى للمدير لسداد مديونيتي 
  لهذا القانون هي صحيحة ومطابقة للواقع . طبقا 

  



  البند الثاني

  .  ١٩أقر بأنني مدين للدولة بمديونية قيمتها ........... آما هي في .../.../...

  وأنني أقبل وفقا ألحكام القانون رقم (........) لسنة .................

  البند الثالث

أو في الخارج من أصول غير مرهونة مقابل  أتعهد بأن أرهن للمدير ما يكون لدى في الداخل
المديونية ، آما أتعهد بأن استكمل النقص في هذه الضمانات من أية أموال تؤول إلي عن أي 
طريق بما في ذلك األرث أو الهبة أو الوصية ، وأن استكمل النقص في هذه الضمانات عند 

  تاب مسجل بعلك الوصول . عادة تقييمها سنويًا خالل ثالثة أشهر من تاريخ اخطاري بك

  البند الرابع

  أتعهد بفتح حساب لدى المدير ألغراض الجدولة . 

  البند الخامس

  أتعهد باستخدام أرضدتي الدائنة الحرة لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين . 

  البند السادس

عليها في أتعهد بإدارة أصولي المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم (.....) لسنة ............... في شأن شراء الدولة بعض 

  المديونيات وآيفية تحصيلها . 

  البند السابع

أتعهد بأنني لن أرفع أية دعوى أو أناوع قضائيًا في اي عنصر من عناصر المديونية وأن 
  ئية . الجدولة بيني وبين المدير ملزمة لي بصورة نها

  البند الثامن

أقر بأنني ال أخفي عن المدير أيو أموال منقولة أو عقارية في الداخل أو في الخارج أو أية 
بيانات أو معلومات أو شهادات أو أوراق وإال تعرضت للجزاءات المدنية والجزائية 

  قانون آخر .  المنصوص عليها في القانون رقم (.........) لسنة .............. أو اي

  

  



  البند التاسع

أقر بإخطار المدير بأي دعوى قضائية أآون طرفًا فيها ولو آانت مطرحة أمام المحاآم في 
  الخارج . 

  البند العاشر

أقر بأنه في حالة تأخري في الوفاء بأحد األقساط لمدة تجاوز ثالثين يومًا أو إخاللي بأي نم 
أو بالئحتة التنفيذية ، يحل أجل  ١٩٩٣م ..... لسنةااللتزامات اليت فرضها على القانون رق

ديني والتزام بسداده وتوابعة وما اسقط منه حتى تاريخ السداد ، وللمدير اتخاذ آافة 
  اإلجراءات التي خولها له القانون والئحته التنفيذية . 

ه الصيغة وأمرح للمدير باستالم الصورة التنفيذية األصلية لهذا االقرار بعد توثيقه وتذييل
التنفيذية من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبما ذآر تحرر هذا االقرار وبعد تالوته على 

  الحاضر وقعوه معي . 

  المدين / الكفيل: ...............

  الشاهد األول : .....................

  الشاهد الثاني : ..........................

   



  المذآرة االيضاحية للقانون

  ١٩٩٣) لسنة ٤١رقم (

  في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وآيفية تحصيلها

ترتب على العداوني العراقي الغاشم وفترة االحتالل تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات 
المالية  الجهاز المصرفي والمالي نتيجة للتعثر في سدادها مما أدي إلي اضطربات االوضاع

لدى هذه الوحدات نظرا لعدم توافرها المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات ، وبالتالي 
اصبحت هذه الوحدات تواجه مشكلة مالة توثر على وضعها المالي بما له من آثار سلبية 
سواء على عالقتها في الدداخل أو في الخارج ، مما ينعكس سلبًا على الوضع االقتصادي 

م ، وقد اقتضي ذلك معالجة أوضاع الجهاز المعرفي والمالي لتمكينه من استعادة بشكل عا
نشاطة في خدمة االقتصاد الكويتي فإذن لبنك الكويت المرآزي بشراء اجمالي مديونيات 
العمالء ، الكويتيين لدى البنوك وشرآات االستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي آما هي 

فًا إليها الفوائد المستحقة عليها حتى تاريخ الشراء ، آما أذن له مضا ١/٨/١٩٩٠قائمة في 
  بشراء المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي . 

وقد تم شراء هذه المديونيات بالقيمة الدفترية لها في تاريخ الشراء متسبعدًا منها الزيادة في 
والمخصصات المحددة المتوفرة  ١٩٨٥ام حقوق المساهمين المعلنة آما آانت عليه في ع

مقابلها آما آانت عليه في واالحتياطي السري وأي فوائض أخرى ، وفوائض النشاط القائمة 
، مع تخفيض هذه المبالغ بالمخصصات المطلوبة لمقابلة مخاطر الديون  ١٩٩١في نهاية عام 

خاطر ، مع االلتزام بإعادة غير المشتراة، وآذلك محفظة االستثمارات المالية وغيرها من الم
  الفائض في هذه المخصصات بعد انتفاء الغرض نمها إلي الجهة المتشرية . 

وأصدرت الدولة إلي الجهات البائعة سندات مقابل القيمة الشرائية للمديونيات ، ورغبة في 
وضع االحكام والقواعد التي تكفل تحميل الدولة للديون المشتراة وفقًا لضوابط تضمن 

محافظة على المال العام ، وفي الوقت ذاته تعطي العمالء الجادين في سداد مديونياتهم ال
المشتراة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك آله بأقل تكلفة ممكنة على المال العام، 
وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديونه حتى تعود األمور إلى نمابها في 

ممكن ، ومع التشديد في الوقت ذاته على آل من تسول له نفسه التخلف عن  أقرب وقت
الوفاء بما عليه من ديون ، ولذلك أعد القانون المرفق في شأن شراء الدولة لبعض 

  المديونيات وآيلية تحميلها متضمنا االحكام الرئيسية التالية :

دات في جدولة تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة ال تخضع ألي اجتها .١
المديونية وسدادها ، مع منح العميل عدة طرق يختار بينها آيفية سداد دينه وفقا 

 لظروفه بما يضمن استرداد الدولة لحقوقها . 



منح العميل فترة سماح للسداد حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه ، وتحفيزه  .٢
خالل احتساب نسبة للسداد من الضروري من  النقدينحو اللجوء إلى اختيار السداد 

رصيد المديونية ، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط متساوية ، ، 
قبل استحقاقها واالستفادة بمعامل خصم  لإلقساطوالسماح للعميل بالسداد المبكر 

 للمبالغ المسددة . 
تى ح ٢/٨/١٩٩٠الفوائد المحتسبة على مديونية العميل خالل الفترة من  إسقاط .٣

نظرًا ألن بعض هذه الفوائد احتسب عن فترة االحتالل العراقي  ٣١/١٢/١٩٩١
شريطة التزام العميل بالوفاء بمديونيته وفقا إلحدى طرق السداد المشار إليها في هذا 

 القانون. 
شراء مديونيات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التي نشأت قبل  .٤

وال زالت قائمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك تيسيرًا عليهم  ٢/٨/١٩٩٠
 وتدعيما للروابط االقتصادية بين مواطني دول المجلس . 

بالعميل  اإلجحافوعدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بين العمالء الكويتيين  .٥
الصادق الذي بادر بسداد جزء من ديونه دون انتظار ألي إجراءات أو معالجات تصدر 

الء الكويتيين خالل الفترة من بعد ذلك بشراء أي تسديد قام بها العمفي هذا الشأن ، 
 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .  ١/٨/١٩٩٠

قانون ومعاقبة آل من يخفي وقائع أو يغير وقع جزاءات رادعة تكفل االلتزام بأحكام ال .٦
الحقيقة بغرض التهرب من سداد المديونية ، مع تخويل النيابة العامة بالنسبة لمن 
يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ذات السلطات واالجراءات التحفظة 

منصوص ، باعتبار أن الجريمة ال ١٩٩٣) لسنة ١التي تباشرها وفقا للقانون رقم (
 عليها في هذا القانون تهدف في النهاية إلى حماية المال العام . 

وضع إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفالس العميل المتوقف عن دفع ديونه ، بما  .٧
يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها من المبالغ المتحملة من أموال المفلس ، 

 وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة . 
الحكومة بتقديم  إلزامرقابة مجلس األمة على تنفيذ أحكام هذا القانون من خالل  تنظيم .٨

تقرير سنوي بشأن آل ما يتعلق بتحصيل الديون المشتراة وإدارتها وغير ذلك من 
 األمور . 

ويضم القانون بابا تمهيدًا وأربعة أبواب وقد خصص الباب التمهيدي لوضع تعريفات محددة 
تردد ذآرها في نصوصه توضح تعريفًا للمديونيات المشتراة  لبعض المصطلحات إلى

والمحفظة العقارية والجهات البائعة والسندات وديون المقاصة والعميل والمدير وقد روعي 
في تعريف المدير أن يكون من بين البنوك نظرًا لما يتوافر لدى البنوك من أجهزة حماية 

  فاءة . وإمكانيات تمكنها من إدارة المديونيات بك



) إلى المديونيات التي تم اعتماد ٢وينظم الباب األول شراء المديونيات وقد أضافت المادة (
ويت المرآزي بشراء مديونية األشخاص الطبيعيين من دول مجلس كشرائها األذن لبنك ال

الي والتحتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ول الخليج العربية بالقدر القائم وفوائدها دالتعاون ل
 رؤىفإنه يستبعد من المديونية المشتراة ما تم سداده حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، آما 

تحقيقا للمساواة في  ١/٨/١٩٩٠األذن بشراء ما سدده العمالء الكويتيون من مبالغ بعد 
يًا المعاملة بين آافة العمالء الكويتيين على أن تعالج هذه المبالغ باعتبارها سدادًا نقديًا فور

  وهو ما يعني استفادتهم من نسب السداد الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون . 

) انتقال الديون المشتراة إلى الدولة بجميع ضماناتها العينية والشخصية ٣وأوجبت المادة (
  وتسري على ذلك حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني . 

المرآزي أن يمنح عائدًا سنويًا على السندات المصدرة ) لبنك الكويت ٤وقد أجازت المادة (
على أن يسترشد في ذلك بمتوسط تكلفة األموال لدى البنوك المحلية وأن تكون نسبة العائد 

  موحدة بالنسبة إلى جميع السندات أيا آان مالكها . 

ائد الفو إسقاط) ٥ونظم الباب الثاني عملية تحصيل المديونيات حيث تم بموجب المادة (
وبحيث  ٣١/١٢/١٩٩١حتى  ٢/٨/١٩٩٠المستحقة على المديونية المشتراة عن الفترة من 

  طرق السداد وهي :  إلحدىيكون ذلك مشروطًا بالتزام العميل بالوفاء بمديونيته وفقا 

السداد النقدي الفوري للمديونية خالل السداد النقدي الفوري لمديونيتي خالل سنتين   ) أ
القانون وفي هذه الحالة فإن العميل يستفيد نم نسب السداد من تاريخ العمل بهذا 

%) (نصف في المائة) ٠.٥ر (الشرائح المديونيات األقل مع تخفيض هذه النسب بمقد
عن آل فترة تحصيل للسداد مدتها ثالثة أشهر خالل السنتين المسموح للعميل بالسداد 

 خاللهما . 
تجاوز اثنتي عشر سنة بعد انتهاء فترة سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة ال   ) ب

 السماح وفي هذه الحالة ال يتحمل العميل عبئًا على مديونيته . 

وقد أوجبت هذه المادة في جميع األحوال أن يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 
١٣/٣/١٩٩٤  .  

المناسبة إال إذا امتنع وغني عن البيان أنه ال يمكن للكفيل الحق في اختيار طريقة السداد 
  المدين عن ذلك . 

) أن جدولة المديونية تكون على أقساط متساوية وفقا لمدة الجدولة ، على ٦وبينت المادة (
مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق لهذا التاريخ  ١/٤/١٩٩٤أن تبدأ الجدولة من 

وتسدد األقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المرآزي لمختلف فئات المدينين حسب 
تحقة عليهم سلة بمراعاة اقدمية الديون وتشجيعًا للعمالء على سداد األقساط المشروط الجدو



% ٨قبل حلول موعدها في مدة الجدولة نمت هذه المادة على تطبيق معامل خصم مقداره 
) من المادة ٢بالنسبة لألقساط التي تسدد قبل موعدها إذا آانت الجدولة قد تمت وفقًا للبند (

)٥ .(  

ادة ت الم ذلك  ٧( وأوجب ي وآ زو العراق راء الغ ل من ج ) استخدام التعويضات المستحقة للعمي
ة ويسري       اًُ للمديوني ديًا وفوري مبالغ التثمين الناشئة عن استمالك العقارات باعتبارها سدادًا نق

راث      ق المي يهم بطري ؤول إل ا ي دا م ا ع ر فيم وال القص ى أم ك عل ن  ذل ة م ية أو الهب أو الوص
ا في           شخص ال يخضع ألحكام  ة المنصوص عليه ام المقام ك استثناء من أحك انون وذل ذا الق ه

  ) من القانون المدني . ٤٣٢) إلى (٤٢٥المواد (

) على العميل شروطًا لإلفادة من طريق السداد ومعامل الخصم وفترة السماح  ٨وفرقت المادة (
ل      ام العمي ا قي ة أهمه ي الجدول ذي يرغب ف ل ال بة للعمي انون بالنس ذا الق ي ه رار ف ق إق بتوثي

اد    ت خالل ميع دل بالكوي ب الع ام آات ة أم ذيل بالصيغة التنفيذي  ٣١/٣/١٩٩٤ أقصاهرسمي م
ديون        ل ال ة مقاب ر مرهون يلتزم فيه بسداد مديونيته ، ورهن ما يكون لديه من أصول تكون غي

ه   رؤىالمشتراة واستكمال أي نقص في الضمانات وغير ذلك من الشروط التي  لزومها على أن
ه     با اد ذات رارًا في الميع لنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري لمديونيته فيوقع إق

ه       ا في أي مستحقات ل اء به يتعهد فيه بسداد مديونيته وفقا للجدول المرفق بهذا القانون والوف
  ) . ٧وفقا ألحكام المادة (

وري لمديو    دي الف داد النق ل بالس ام العمي ان أن قي ن البي ي ع رائح  وغن ا للنسب والش ه وفق نيت
رار   ديم اإلق ل من تق ي العمي ددة بعف دة المح ذا المشروع خالل الم ق به دول المرف ة بالج المبين
زام  ه االلت دين وآفيل ى عاتق الم ع عل ه يق ا أن ادة ، آم ذه الم ام ه ا ألحك وب وفق الرسمي المطل

ك  بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة وأن امتناع أحد العمالء أو ب عضهم عن االلتزام بتل
ي           ا ف ام المنصوص عليه ن األحك ا م زم به ذي الت دين ال تفادة الم ول دون اس روط ال يح الش
ا      ة اإلجراءات المنصوص عليه المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون وللمدير اتخاذ آاف

  في هذه الحالة قبل الكفيل الممتنع وحده . 

ي ادة ( وحت د نصت الم ة األطراف فق ة لكاف ذا ٩تستقر األوضاع المالي ام ه ى سريان أحك ) عل
ي   دفتري ف ه بالرصيد ال دين قضائيًا بشرط التزام ه بال ذي تمت مطالبت ل ال ى العمي انون عل الق
زاع        ان في رصد في الن و آ سجالت الجهة البائعة ، آما أجازت له اإلفادة من أحكام القانون ول

  ائي لصالحه بشرط التزامه بالرصيد الدفتري في سجالت الجهة البائعة . حكم قضائي نه

ادة (  ة         ١٠وحددت الم ا عن الدول ولي بصفته نائب دير بحيث يت ة   ) اختصاصات الم ة قانوني نياب
ديونيات واتخاذ      بدون أجر ، القيام بأعمال إدارة المديونيات  ذه الم ة تحصيل ه المشتراة ومتابع

يهم   آافة اإلجراءات القانون ية والقضائية قبل العمالء الذين يخلون بااللتزامات التي يفرضها عل



هذا القانون وآذلك اقتضاء مديونية العميل من قيمة األصول المرهونة في حالة إخالله بشروط 
  الجدولة أو بااللتزامات األخرى. 

ى     ١١وأوجبت المادة ( ا وعل ا فيه ) على آل عميل إخطار المدير بأي دعوى قضائية يكون طرف
ل     زام العمي ا الت المدين في هذه الحالة أن يتدخل في الدعوى إذا آان في شأن الحكم الصادر فيه

  بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين . 

ادة ون   ١٢( ونصت الم ة ويك اء بالمديوني ا ضامنة للوف ل جميعه وال العمي ون أم ى أن تك ) عل
تيفائها  ي اس ة ف ة  للدول ر ثابت ونهم غي اديين إذا آانت دي دائنين الع ى ال دم عل ا حق التق ألمواله

اريخ متى           ٢/٨/١٩٩٠التاريخ قبل  ذا الت د ه ة تصرفات العمالء بع وال تنفذ في مواجهة الدول
  قارب حتى الدرجة الثانية . آانت صادرة ألحد األ

اء بأحد األقساط           ١٣وينتهي هذا الباب بالمادة ( ل في الوف أخر العمي ى ت ع الجزاء عل ) التي تق
ل       ًا أو أخل العمي ين يوم المستحقة عليه فتنص على أنه إذا استمر هذا التأخير لمدة تجاوز ثالث

ة  بأي من التزاماته األخرى التي يفرضها عليه هذا القانون أو ال ئحته التنفيذية ، ففي هذه الحال
ك       ل ذل اريخ السداد ، آ يحل أجل الدين يلتزم المدين بسداد الدين وتوابعه وما أسقط منه حتى ت
هار      راءات إش اذ إج انون ، فضال عن اتخ ام الق ا ألحك ًا وفق اءلته جزائي الل بمس دم اإلخ ع ع م

  إفالسه متى توافرت شروط تطبيق هذه الجزاءات . 

د تضمن ا تهدف     وق دفع تس ن ال ف ع ل المتوق الس العمي هر إف ة بش ًا خاص ث أحكام اب الثال لب
ى         ة عل ى حصول الدول ا محافظة عل اء منه تبسيط إجراءات اإلفالس والعمل على سرعة االنته

ادة ( ا ، فنصت الم ذي ١٤أمواله ل ال ي طلب شهر إفالس العمي ة ف ة العام ى سلطة النياب ) عل
ذا ا   ة        يتوقف عن الدفع ويفترض في ه رة خاصة بالمحكم لطلب االستعجال وتختص بنظره دائ

ة            ديرًا للتفليس تثمار م ة لالس ة العام الس الهيئ هر اإلف م ش ي حك ة ف ين المحكم ة ، وتع الكلي
ا     اءة م ات والكف باعتبارها الهيئة العامة المختصة باستثمار أموال الدولة والتي لها من اإلمكاني

  ها سليمًا بما يكفل حسن إدارتها . يمكنها من السيطرة على التفليسة وتوجيه

ادة (  ل       ١٥ونصت الم الي للعمي ز الم ن المرآ ر ع ع تقري ة بوض ة العام وم النياب ى أن تق ) عل
دة         ي الجري ذلك ف ًا ب ر بيان ة وأن تنش ى المحكم ه إل خة من ديم نس ه وتق هر إفالس وب ش المطل

ر   الرسمية  ة حق    وجريدتين يوميتين على األقل ، وأجازت للصادر بشأن التقري ه ومديني ودائني
  اإلطالع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه . 

ادة (  ا للم ات      ١٦ووفق إجراء التحري وم ب ر أن تق ذا التقري ع ه د وض ة عن ة العام ي النياب ) فعل
  الالزمة للتثبيت مما إذا آان المدين المحال إليها قد أخفي أمواله أو حولها إلى خارج البالد . 

واقي من اإلفالس المنصوص     ١٧(وتضمنت المادة  ) أحكامًا خاصة لتبسيط إجراءات الصلح ال
  عليها في قانون التجارة . 



دم   ١٨ونصت المادة ( ى أن تق ى المحكمة التي تنظر التفليسة         ) عل ة لالستثمار إل ة العام الهيئ
ى       ا نصت عل ا آم أن تقريرًا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستالمها وإدارته

ادة (      )١٥يعتبر التقرير المشار إليه في المادة ( م الم ا لحك ديون وفق انون   ٦٥٨قائمة لل ) من ق
دال من قاضي     التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم اإلفالس في الديون المتنازع عليها ب

  التفليسة . 

ادة (  اء            ١٩وبينت الم ع بن وال بحيث يق ي عن األم ام الصلح القضائي والصلح مع التخل ) أحك
ة لالستثمار وسماع    ة العام ة الهيئ د موافق ة التي أشهرت اإلفالس وبع م من المحكم ى حك عل

ا   إتباعالمفلس ومن يرغب من دائنيه دون  اإلجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليه
ارة انون التج ي ق ر  ف ادة ( ، ويعتب م الم ي حك ر ف د أيس دين ق ارة إذا ٦٩٩الم انون التج ن ق ) م

  صارت موجودات متساوية للديون المترتبة عليه . 

ادة ( ا    ٢٠ونصت الم ة ومراقبه دير التفليس تثمار صفة م ة لالس ة العام ون للهيئ ى أن يك ) عل
ن توجي           ا م و يمكنه ى نح لح عل ب الص فة مراق ذلك ص دائنين وآ اد ال دير اتح ة وم ه التفليس

  والسيطرة عليها وعلى أن تودع المبالغ المحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المدير . 

ا أو   ٢١وأشارت المادة ( ة أمواله ) إلى استالم المدير األموال في حالة إقفال التفليسة لعدم آفاي
ي  على مبلغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع  عند إجراء توزيعات مؤقتة أو الحصول  التخل

دائنين     ى ال ا عل عن األموال وعند انتهاء التفليسة ويقوم المدير في جميع هذه األحوال بتوزيعه
  آل بقدر نصيبه في التفليسة . 

ادة (       د نصت الم ى سرعة اإلجراءات فق دائنين      ٢٢وحرصا عل ع ال ى أن يكون إعالن جمي ) عل
ديون بطريق النشر في      الناشئة عن التفليسة ووالمدينين بكافة اإلجراءات والدعاوي  تحقيق ال

  الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على األقل. 

ل من    ٢٣وينظم الباب الرابع العقوبات واإلجراءات التحفظية فنص في المادة ( ة آ ) على معاقب
  يتعمد إخفاء الحقيقة بشأن أمواله بقصد التهرب من سداد المديونية . 

دم أو ي    ٢٤وعاقبت المادة ( ل من يق ى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية       ) آ دلي إل
رار بقصد     األخرى ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إق

رائم       ن الج ة م ي جريم اب ف ن العق الس م ن اإلف اني م ين الج ذا   تمك ي ه ا ف المنصوص عليه
  القانون . 

ا شأن في      ) عقوبة على الموظف لدى٢٥آما وضعت المادة ( المدير أو إحدى الجهات التي له
ك        ي ذل انون ، متى ترتب عل ذا الق تنفيذ هذا القانون الذي يخل بالواجبات التي يفرضها عليه ه
ان          ا أو آ ة له ى الضمانات الكافي ديونياتها أو في الحصول عل تفويت حق الدولة في استيفاء م

  من شأن هذا اإلخالل أن يؤدي إلى ذلك .



ه     ٢٦( وحددت المادة ا نص علي ة مم ) العقوبة على آل من علم بوجود مشروع الرتكاب جريم
م              ذا الحك ا ، واستثنت من ه الغ عنه ع عن اإلب ل وامتن ا بالفع م بوقوعه انون أو عل في هذا الق

  والفروع . الزوج أو األصول 

ة في الجرائم         ٢٧وعرفت المادة ( ه في األصول المتعلق وم علي ا المحك ) للتصرفات التي أجراه
د      و آانت ق ة ول المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه األموال فاعتبرتها باطل
تيفاء             ي اس ة ف ق الدول ت ح د تفوي رفات بقص ذه التص ت ه ه إذا آان ل بأحكام ل العم ت قب تم

مراعاة حقوق الغير حسني النية الذين تلقوها بعوض ، وال يعتبر الشخص حسن  المديونية مع 
ه في        الغرض من التصرف وقضت بأن النية إذا آان يعلم أو آان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو ب
جميع األحوال ال يسقط الحق في التمسك بطلب إبطال التصرف إال بانقضاء خمس عشرة سنة    

  من تاريخ إجرائه . 

ة حتى        ٢٨وجبت المادة (وقد أ ة العام ى النياب ه إل ه أو تعهدات ) إحالة آل عميل ال يفي بالتزامات
ة أو مباشرة صالحياتها في       اب جريم تتحقق بذاتها من قيام أدلة آافية على اتهام العميل بارتك

  طلب إفالسه ، فضال عن الصالحيات األخرى التي خولها إياها هذه المادة . 

انون ر  ان الق ا آ م (ولم نة ١ق ى     ١٩٩٣) لس ص عل د ن ة ق وال الخاص ة األم أن حماي ي ش م ف
ام وآانت الجرائم التي ينص              ال الع ل من يرتكب جرائم الم اإلجراءات التحفظية التي تتخذ قب
ذه اإلجراءات          ين تطبيق ه ه يتع ذلك فإن ام ، ل ال الع عليها القانون الراهن تمثل اعتداء على الم

د ن     ذلك فق ة ول اذ العل ادة (  عليها التخ ه من        ٢٩صت الم وب عن ام أو من ين اب الع ى أن للن ) عل
ادة (    ا في الم م    ٢٤المحامين العامين سلطة اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليه انون رق ) من الق

ة المنصوص   ١٩٩٣) لسنة ١( اب الجريم تهم بارتك ة بالنسبة للم وال العام ة األم بشأن حماي
  ه القصر أو البالغين أو غيرهم . دة أو ألوال) من هذا القانون أو لزوج٢٣عليها في المادة (

ادتين (     ٢٩آما أوجبت المادة ( ام الم ة أحك ذه الحال انون   ٢٦) ، (٢٥) أن تسري في ه ) من الق
م ( نة  ١رق ة     ١٩٩٣) لس ة العام ولى الهيئ ى أن تت ه ، عل ار إلي ذه    م المش تثمار إدارة ه لالس

ا         ررة للح ذا الشأن السلطات المق ا في ه انون     األموال ويكون له ا في الق رس المنصوص عليه
ع من     رار المن المدني ويقع باطال آل تصرف في المال العام الخاضع إلدارة الهيئة بعد صدور ق
ام               م يصدر من النائب الع ا ل ا ، م ة لحقوقه د استيفاء الدول رار إال بع ذا الق ع ه التعرف وال يرف

  قرار بحفظ الدعوى أو يحكم فيها بالبراءة . 

ون     ٣٠ونصت المادة ( ًا مسئولة عن دي ) على أال تكون الهيئة العامة لالستثمار بصفتها حارس
  الخاضع لها إال في حدود ما خضع للحراسة من أموال . 

ا      ٣١ووفقا للمادة ( ل عن اإلجراءات المنصوص عليه ) فإن اتخاذ أي إجراء في مواجهة العمي
ذه    ٢٩في المادة ( ى ه رًا     ) ال يحول دون السير في توقيع الحجز عل ا جب ذ عليه وال والتنفي األم

اب الخامس         ى الب انون إل انون . وينتهي الق ذا الق الستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في ه



وال تكون      ٣٢يشمل أحكامًا عامة وختامية فأوجبت المادة (الذي  ع اي أم دير أن يتتب ى الم ) عل
زة   ا ألزمت األجه ي ذات األرث ، آم ا ف ق بم ل عن طري ت للعمي د آل دل ق وزارة الع المختصة ب

ديها في            أي معلومات ل دير ب د الم انون بتزوي ذا الق ذ ه والجهات األخرى التي لها شأن في تنفي
  هذا الشأن . 

ادة ( انون  ٣٣ونصت الم ذا الق ام ه د أصحاب الحساب المشترك ألحك ه إذا خضع أح ى أن ) عل
ه      ى أطراف اب عل يد الحس ع رص تم توزي نهم ، وي ة بي ذمم المالي ر فصلت ال اوي وال يعتب بالتس

رد                 م ي ا ل ك م ل ذل انون ، آ ذا الق ام ه دين في تطبيق أحك يًال لآلخر أو مسئوال عن ال أحدهم آف
يهم           وزع عل دين واحد ت دد الكفالء ل ة تع ة وفي حال اتفاق على غيره قبل تاريخ شراء المديوني

  قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين . 

ادة ( نص ٢٤وحرمت الم ى ال االت االستمالك أو صرف  ) عل ي ح ين ف دم صرف التثم ى ع عل
ي             ه ف دم مديونيت هادة بع تحق ش دم المس ل أن يق ي قب زو العراق رار الغ ن أض ات ع التعويض

  المديونية المشتراة . 

م حتى تاريخ العمل بهذا القانون من  ٢/٨/١٩٩٠) على أن تسقط المدة من ٣٥ونصت المادة (
ديونها المنصوص   ة ب ة في المطالب ع بانقضائها سماع دعوى الحكوم دد التي يمتن حساب الم

  عليها في هذا القانون . 

ادة (  ت الم ن أو      ٣٦وأوجب ة ع نويًا للحكوم رًا س زي تقري ت المرآ ك الكوي دم بن اع ) أن يق ض
د نصصت      انون فق ذا الق المديونيات وحرصا على تحقيق رقابة مجلس األمة على تنفيذ أحكام ه

ادة (  ة            ٣٧الم ة العام امي للميزاني ى مجلس األمة مع الحساب الخت ة إل دم الحكوم ى أن تق ) عل
دير         ة من الجهات الم انون والجهود المبذول ذا الق للدولة تقريرًا تبين فيه آل ما يتعلق بتنفيذ ه

  في التحصيل .

ادة ( ت الم ن     ٣٨ونص انون م ذا الق ذ ه ة لتنفي ة الالزم ادات المالي ذ االعتم ى أن تؤخ ) عل
ذا     ة وأن يستخدم ه االحتياطي العام للدولة على أن ينشأ حساب خاص تدرج به المبالغ المحتمل

  الحساب في تنفيذ أحكام هذا القانون . 

ادة (   ت الم د بين تور فق م الدس ا بحك ا   ) ا٣٩والتزام درة به لية المص ة األص د األقصى للقيم لح
ار     ون دين السندات فنصت على أن يكون هذا الحد األقصى خمسة آالف وسبعمائة وخمسين ملي

  آويتي . 

إلى سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون اإلجراءات  )٤٠واشارت المادة (
  والمحاآمات الجزائية بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

 تصدر الالئحة التنفيذي لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء .  )٤١ونصت المادة (


