
اضـــغط على العنوان والفـــهرس للوصول الى المواد

المـــــدونــــة
دستـور دولـة الكويـت 
والتشريعات الكويتية 

قانون المرافعات
قـانون االثــــبـــات 

قانون الرسوم القضائية
قانون تنظيم الخبرة
 قانون تنظيم القضاء

قانون المحاماة
قانون انشاء الدائرة االدارية

قانون الخدمة المدنية
نظام الخدمة المدنية

قانون انشاء الدائرة العمالية
العمل في القطاع االهلي

العمل في القطاع النفطي
العمالة المنزلية

التأمينات االجتماعية
التأمينات االجتماعية اختياري

التأمين التكميلي
قانون االيجار

القانون المدني
قانون االحوال الشخصية

قانون محكمة االسرة
االحوال الشخصية الجعفري

قانون حقوق الطفل
قانون التجارة

قانون الشركات
قانون االفالس

هيئة اسواق المال
قانون التجارة البحرية

القانون رقم ١٢  لســــــــــنة ١٩٦٣ بشــأن الالئحة الداـلية لمجلس االمــــة

القانون رقم ٣٥  لسنة ١٩٦٢ بشــأن انتــــخــاب اعضــــاء مجــــلــــــس االمـــــة

املرسوم رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصـــــــــــــــدار قـــــــــــانــــــــون املـــــــرافـــــــــعـــــــات 

املرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــــــــــــــــــــــأن االثـــــــــــــــــــبــــــــــــــات

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ بشـــــــــــــــــــأن الرســــــــــــــوم القـــــــــــــــضائــــــــــــية

املرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠  بشـــــــــــــــأن تــــــــنظــــــــيم اخلــــــــــبــــــــــــرة

القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشــــــــــــــأن تــــــــــنظـــــــــيم القـــــــــضــــــــــــــــــــــاء

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ يف شــــــــــأن تـــــــــــــنظيم مـــــــــــهنة املحـــــــــــــــامــاة

القانون رقم  ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشـــــــــاء دائــــــرة املــــــــــنازعـــــــــات االداريـــــــــــة

املرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشـــــــــــــأن الــــــخدمـــــــــة املــــــــدنــــــــــــــــية

املرسوم لسنة ١٩٧٩بشـــــــــــــأن نـــــــــــظام اخلــــــــــــــــدمة املـــــــــــــدنيـــــــــــــــــــة

املرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بانــــــــــشاء الدائــــــــــــــرة العــــــــاملــــــــــــــــــية

القانون رقم  ٦ لسنة ٢٠١٠ بشــــــــــــأن الـــــــــعمــــــــل يف القــــــطاع االهــــــــــــــــيل

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ بشــــــــــأن الــــــعمـــــل يف قطــــــاع االعــــــامل النفــــطية

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ بشــــــــــــأن العـــــــــــاملـــــة املــــــــــــــــــنـــــزلـــــيــــــــــة

االمر االمريي رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بشــــــــأن التــــــأميــــــنات االجــــــــــتامعـــــــــــــية

املرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشــــــأن التــــــــأمــــــــني االخــــــــتيـــــــــــــــاري

املرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشـــأن نــــــــــظام التــــــــــأمني التــــكمــــــــــييل

املرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشــــــــــأن اجيــــــــــــــــــار العــــــــــقــــــــــــارات

املرسوم بقانون رقم ٦٧  لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــأن اصـــــــــدار القــــــــــانـــون املـــــــــدين

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشـــــــــــــــــــأن االحـــــــــــــــوال الشـــــــــــــخصـــــــــية

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بشـــــــــــأن اصـــــــــدار قــــــــانون حمــــــكمة االســــــــرة

القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ قــــــــــانــــــون االحـــــــوال الشـــــــخصية اجلـــــــعفرية

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ يف شــــــــــــــــأن حـــــــــقـــــــــــوق الطــــــــــــفــــــــــــــل

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــأن اصـــــــــــدار قـــــــانــــــون التــــجــــــــــــــــارة

القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشــــــــــــــأن اصـــــــــــدار قـــــــــــانون الشــــركــــــــــــات

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بشــــــــــــــــــــــــأن قــــــــــــانـــــــــــــون االفــــــــــــــالس

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشـــــــــــأن انـــــــــــــشاء هــــــــــيئة اســـــواق املــــــــــــــال

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشـــــــأن بــــــلــــــديــــة الكـــــــــويــــــــت

القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤ بشــــــــأن احــــكام تـــــوارث االمــــــــــارة

                                                        المـــــــذكــــــرة الـــتفســـيــريـــة

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بانــــــشـــــاء المـــحكمة الدســـــــــتورية

دستور دولة الكويت

قانون توارث االمارة

قانون المحكمة الدستورية

الئحة المحكمة الدستورية

الالئحة الداخلية لمجلس االمـة

قانون االنتخاب

قانون البلدية

2021

المرسوم لسنة ١٩٧٤بشــــأن  الئـــــحة المحكـــــــمة الدســــــــــتورية

الدخول الى البوابة القانونية

االستعالم القضائي

الدخول الى الجلسة
القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــــأن اصــــــدار قـــــانــون التــــــجارة البــــحـــــرية

https://eservices.moj.gov.kw/searchPages/searchCases.jsp
http://www.law.gov.kw/Default.aspx
https://tribunal.moj.gov.kw


العودة للصفحة الرئيسية

دستوردولة الكويت 
واملذكرة التفسريية

٣الباب األول: الدولة ونظام احلكم

٣الباب الثاين: املقومات األساسية للمجتمع الكويتي

٥الباب الثالث: احلقوق والواجبات العامة

٩الباب الرابع: السلطات

٩الفصل األول: أحكام عامة

٩الفصل الثاين: رئيس الدولة

١٣الفصل الثالث: السلطة الترشيعية

٢٠الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

٢٠الفرع األول: الوزارة

٢٢الفرع الثانى: الشئون املالية

٢٤الفرع الثالث: الشئون العسكرية

٢٥الفصل اخلامس السلطة القضائية

٢٧الباب اخلامس: أحكام عامة وأحكام مؤقته

٢٩املذكرة التفسريية

٢٩التصوير العام لنظام احلكم 

٣٦التفسري اخلاص لبعض النصوص 

٣٦تفسري املواد من ١- ٢٠

٣٨تفسري املواد من ٢١- ٥٠

٤٢تفسري املواد من ٥٦ - ٩٩

٤٥تفسري املواد من ١٠٠-١٧٣



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

دستوردولة الكويت

املادة ١
ــيادهتا أو  ــن س ــزول ع ــوز الن ــة ، وال جي ــيادة تام ــتقلة ذات س ــة مس ــة عربي ــت دول الكوي

ــة.  ــة العربي ــن األم ــزء م ــت ج ــعب الكوي ــا. وش ــن أراضيه ــزء م ــن أي ج ــيل ع التخ

املادة ٢
دين الدولة اإلسالم ، والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع. 

املادة ٣
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. 

املادة ٤
الكويت إمارة وراثية يف ذرية املغفور له مبارك الصباح. 

ويعــني ويل العهــد خــالل ســنة عــى األكثــر مــن توليــة األمــري، ويكــون تعيينه بأمــر أمريي 
بنــاء عــى تزكيــة األمــري ومبايعــة مــن جملــس األمــة تتــم يف جلســة خاصــة، بموافقــة أغلبية 

األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلس. 
ــى  ــة ع ــد ثالث ــة العه ــري لوالي ــي األم ــابق يزك ــو الس ــى النح ــني ع ــدم التعي ــة ع ويف حال

ــد.  ــًا للعه ــم ولي ــس أحده ــع املجل ــورة فيباي ــة املذك ــن الذري ــل م األق
ويشرتط يف ويل العهد أن يكون رشيدًا عاقاًل وابنًا رشعيًا ألبوين مسلمني. 

وينظــم ســائر األحــكام اخلاصــة بتــوارث اإلمــارة قانــون خــاص يصــدر يف خــالل ســنة 
مــن تاريــخ العمــل هبــذا الدســتور، وتكــون لــه صفــة دســتورية، فــال جيــوز تعديلــه إال 

بالطريقــة املقــررة لتعديــل الدســتور. 

املادة ٥
يبني القانون علم الدولة وشعارها وشاراهتا وأوسمتها ونشيدها الوطني.

املادة ٦
ــًا،  ــلطات مجيع ــدر للس ــة مص ــه لألم ــيادة في ــي، الس ــت ديمقراط ــم يف الكوي ــام احلك نظ

ــتور.  ــذا الدس ــني هب ــه املب ــى الوج ــيادة ع ــة الس ــون ممارس وتك

املادة ٧
ــني  ــى ب ــة وثق ــم صل ــاون والرتاح ــع، والتع ــات املجتم ــاواة دعام ــة واملس ــدل واحلري الع

ــني.  املواطن

املادة ٨
تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني.



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

املادة ٩
ــون  ــظ القان ــن، حيف ــب الوط ــالق وح ــن واألخ ــا الدي ــع، قوامه ــاس املجتم األرسة أس

ــة.  ــة والطفول ــا األموم ــي يف ظله ــا، وحيم ــوي أوارصه ــا، ويق كياهن

املادة ١٠
النــشء وحتميــه مــن االســتغالل وتقيــه اإلمهــال األديب واجلســامين  الدولــة  ترعــى 

والروحــي. 

املادة ١١
تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل. 

كام توفر هلم خدمات التأمني االجتامعي واملعونة االجتامعية والرعاية الصحية.

املادة ١٢
تصون الدولة الرتاث اإلسالمي والعريب، وتسهم يف ركب احلضارة اإلنسانية.

املادة ١٣
التعليم ركن أسايس لتقدم املجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

املادة ١٤
ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

املادة ١٥
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة.

املادة ١٦
ــروة  ــي وللث ــة االجتامع ــان الدول ــية لكي ــات أساس ــل مقوم ــال والعم ــة ورأس امل امللكي

ــون. ــا القان ــة ينظمه ــة اجتامعي ــة ذات وظيف ــوق فردي ــًا حق ــي مجيع الوطنية،وه

املادة ١٧
لألموال العامة حرمة ، ومحايتها واجب عى كل مواطن. 

املادة ١٨
امللكيــة اخلاصــة مصونــة، فــال يمنــع أحــد مــن التــرف يف ملكــه إال يف حــدود القانــون، 
ــون،  ــة يف القان ــوال املبين ــة يف األح ــة العام ــبب املنفع ــه إال بس ــن ملك ــد م ــزع أح وال ين

ــة املنصــوص عليهــا فيــه، وبــرشط تعويضــه عنــه تعويضــًا عــادالً.  وبالكيفي
واملرياث حق حتكمه الرشيعة اإلسالمية. 
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 املادة ١٩
ــم  ــة إال بحك ــادرة اخلاص ــة املص ــون عقوب ــورة ، وال تك ــوال حمظ ــة لألم ــادرة العام املص

ــون. ــة للقان ــوال املبين ــي، يف األح قضائ

املادة ٢٠
االقتصــاد الوطنــي أساســه العدالــة االجتامعيــة، وقوامــه التعــاون العــادل بــني النشــاط 
ــع  ــاج ورف ــادة االنت ــة وزي ــة االقتصادي ــق التنمي ــه حتقي ــاص، وهدف ــاط اخل ــام والنش الع

ــون. ــدود القان ــك يف ح ــني، وذل ــاء للمواطن ــق الرخ ــة وحتقي ــتوى املعيش مس

املادة ٢١
الثــروات الطبيعيــة مجيعهــا ومواردهــا كافــة ملــك الدولــة، تقــوم عــى حفظهــا، وحســن 

اســتغالهلا، بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي.

املادة ٢٢
ينظــم القانــون، عــى أســس اقتصاديــة مــع مراعــاة قواعــد العدالــة االجتامعيــة، العالقــة 

بــني العــامل وأصحــاب العمــل، وعالقــة مــالك العقــار بمســتأجرهيا.

املادة ٢٣
تشجع الدولة التعاون واالدخار، وترشف عى تنظيم االئتامن.

 املادة ٢٤
العدالة االجتامعية أساس الرضائب والتكاليف العامة. 

املادة ٢٥
تكفــل الدولــة تضامــن املجتمــع يف حتمــل األعبــاء النامجــة عن الكــوارث واملحــن العامة، 

وتعويــض املصابــني بــأرضار احلرب أو بســبب تأديــة واجباهتم العســكرية. 

املادة ٢٦
الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائمــني هبــا، ويســتهدف موظفــو الدولــة يف أداء 
وظائفهــم املصلحــة العامــة. وال يــوىل األجانــب الوظائــف العامــة إال يف األحــوال التــي 

يبينهــا القانــون.

املادة ٢٧
اجلنســية الكويتيــة حيددهــا القانــون. وال جيــوز إســقاط اجلنســية أو ســحبها إال يف حــدود 

القانون. 

املادة ٢٨
ال جيوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
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املادة ٢٩
النــاس سواســية يف الكرامــة االنســانية، وهــم متســاوون لــدى القانــون يف احلقــوق 
والواجبــات العامــة، ال متييــز بينهــم يف ذلــك بســبب اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو الدين

املادة ٣٠
احلرية الشخصية مكفولة.

املادة ٣١
ــه  ــد حريت ــه أو تقيي ــد إقامت ــه أو حتدي ــه أو تفتيش ــان أو حبس ــى انس ــض ع ــوز القب ال جي
ــب أو  ــان للتعذي ــرض أي انس ــون. وال يع ــكام القان ــق أح ــل إال وف ــة أو التنق يف اإلقام

ــة. ــة بالكرام ــة احلاط للمعامل

املادة ٣٢
ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــاء عــى قانــون، وال عقــاب إال عــى االفعــال الالحقــة للعمــل 

بالقانــون الــذي ينــص عليها. 

املادة ٣٣
العقوبة شخصية. 

املادة ٣٤
املتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه يف حماكمــة قانونيــة تؤمــن لــه فيهــا الضامنــات الرضوريــة 

ملامرســة حــق الدفــاع. وحيظــر إيــذاء املتهــم جســامنيًا أو معنويــًا. 

املادة ٣٥
حريــة االعتقــاد مطلقــة، وحتمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر األديــان طبقــًا للعــادات 

املرعيــة، عــى أال خيــل ذلــك بالنظــام العــام أو ينــايف اآلداب.

املادة ٣٦
حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل انســان حــق التعبــري عــن رأيــه ونــرشه 
بالقــول أو الكتابــة أو غريمهــا، وذلــك وفقــًا للــرشوط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون. 

املادة ٣٧
ــا  ــي يبينه ــاع الت ــرشوط واألوض ــًا لل ــة وفق ــرش مكفول ــة والن ــة والطباع ــة الصحاف حري

ــون.  القان

املادة ٣٨
ــا  ــي يعينه ــوال الت ــا ، إال يف األح ــري إذن أهله ــا بغ ــوز دخوهل ــال جي ــة، ف ــاكن حرم للمس

ــه. ــا في ــوص عليه ــة املنص ــون وبالكيفي القان
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املادة ٣٩
حريــة املراســلة الربيديــة والربقيــة واهلاتفيــة مصونــة، وســريهتا مكفولــة، فال جيــوز مراقبة 
الرســائل أو إفشــاء رسيتهــا إال يف األحــوال املبينــة يف القانــون وباإلجــراءات املنصــوص 

عليهــا فيــه.

املادة ٤٠
التعليــم حــق للكويتيــني ، تكفلــه الدولــة وفقــًا للقانون ويف حــدود النظام العــام واآلداب 
، والتعليــم إلزامــي جمــاين يف مراحلــه األوىل وفقًا للقانــون. ويضع القانــون اخلطة الالزمة 

للقضــاء عــى األميــة. وهتتــم الدولــة خاصة بنمو الشــباب البــدين واخللقــي والعقيل. 

املادة ٤١
ــن  ــى كل مواط ــب ع ــل واج ــه . والعم ــار نوع ــل ويف اختي ــق يف العم ــي احل ــكل كويت ل
تقتضيــه الكرامــة ويســتوجبه اخلــري العــام، وتقــوم الدولــة عــى توفــريه للمواطنــني وعــى 

عدالــة رشوطــه.

 املادة ٤٢
ال جيــوز فــرض عمــل إجبــاري عــى أحــد إال يف األحــوال التــي يعينهــا القانــون لــرضورة 

قوميــة وبمقابــل عــادل .

 املادة ٤٣
حريــة تكويــن اجلمعيــات والنقابــات عــى أســس وطنيــة وبوســائل ســلمية مكفولــة وفقــا 
للــرشوط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون، وال جيــوز إجبــار أحــد عــى االنضــامم إىل أي 

مجعيــة أو نقابــة .

 املادة ٤٤
لألفــراد حــق االجتــامع دون حاجــة إلذن أو إخطــار ســابق، وال جيــوز ألحــد مــن قــوات 

األمــن حضــور اجتامعاهتــم اخلاصــة .
واالجتامعــات العامــة واملواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــا للــرشوط واألوضــاع التــي 
يبينهــا القانــون، عــى أن تكــون أغــراض االجتــامع ووســائله ســلمية وال تنــايف اآلداب.

 املادة ٤٥
لــكل فــرد أن خياطــب الســلطات العامــة كتابــة وبتوقيعــه، وال تكــون خماطبــة الســلطات 

باســم اجلامعــات إال للهيئــات النظاميــة واألشــخاص املعنويــة.

 املادة ٤٦
تسليم الالجئني السياسيني حمظور .

 املادة ٤٧
الدفــاع عــن الوطــن واجــب مقــدس، وأداء اخلدمــة العســكرية رشف للمواطنــني، ينظمه 



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

. القانون 

 املادة ٤٨
أداء الرضائــب والتكاليــف العامــة واجــب وفقا للقانــون . وينظم القانــون إعفاء الدخول 

الصغــرية مــن الرضائــب بــام يكفل عدم املســاس باحلــد األدنى الالزم للمعيشــة .

 املادة ٤٩
مراعاة النظام العام واحرتام اآلداب العامة واجب عى مجيع سكان الكويت.
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الباب الرابع
السلطات

الفصل األول أحكام عامة

 املادة ٥٠
يقــوم نظــام احلكــم عــى أســاس فصــل الســلطات مــع تعاوهنــا وفقــا ألحــكام الدســتور 
وال جيــوز ألي ســلطة منهــا النــزول عــن كل أو بعــض اختصاصهــا املنصــوص عليــه يف 

هــذا الدســتور .

 املادة ٥١
السلطة الترشيعية يتوالها األمري وجملس األمة وفقا للدستور .

 املادة ٥٢
السلطة التنفيذية يتوالها األمري وجملس الوزراء والوزراء عى النحو املبني بالدستور.

 املادة ٥٣
السلطة القضائية تتوالها املحاكم باسم األمري يف حدود الدستور .

الفصل الثاين : رئيس الدولة

 املادة ٥٤
األمري رئيس الدولة، وذاته مصونة ال متس .

 املادة ٥٥
يتوىل األمري سلطاته بواسطة وزرائه .

 املادة ٥٦
يعــني األمــري رئيــس جملــس الــوزراء بعــد املشــاورات التقليديــة ويعفيــه مــن منصبــه كــام 
يعــني الــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاء عــى ترشــيح رئيــس جملــس الوزراء.ويكــون 
تعيــني الــوزراء مــن أعضــاء جملــس األمــة ومــن غريهــم .وال يزيــد عــدد الــوزراء مجيعــًا 

عــى ثلــث عــدد أعضــاء جملــس األمــة.

 املادة ٥٧
يعــاد تشــكيل الــوزارة عــى النحــو املبــني باملــادة الســابقة عنــد بــدء كل فصــل ترشيعــي 

ملجلــس األمــة .

 املادة ٥٨
رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء مســؤولون بالتضامــن أمــام األمــري عــن السياســة العامة 

للدولــة، كــام يســأل كل وزيــر أمامــه عــن أعــامل وزارته .
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املادة ٥٩
حيــدد القانــون املشــار إليــه يف املــادة الرابعــة الــرشوط الالزمــة ملامرســة األمــري صالحياتــه 

الدســتورية .

 املادة ٦٠
يؤدي األمري قبل ممارسة صالحياته يف جلسة خاصة ملجلس األمة اليمني اآلتية:

أقســم بــاهلل العظيــم أن احــرتم الدســتور وقوانــني الدولــة، وأذود عــن حريــات الشــعب 
ومصاحلــه وأموالــه وأصــون اســتقالل الوطــن وســالمة أراضيــه

 املادة ٦١
يعــني األمــري، يف حالــة تغيبــه خــارج اإلمــارة وتعــذر نيابــة ويل العهــد عنــه نائبــا يــامرس 
صالحياتــه مــدة غيابــه وذلــك بأمــر أمــريي. وجيــوز أن يتضمــن هــذا األمــر تنظيــام خاصا 

ملامرســة هــذه الصالحيــات نيابــة عنــه أو حتديــدا لنطاقهــا .

 املادة ٦٢
يشــرتط يف نائــب األمــري الــرشوط املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨٢ مــن هــذا الدســتور وان 
ــوزارة أو املجلــس مــدة  ــرا أو عضــوا يف جملــس األمــة فــال يشــرتك يف أعــامل ال كان وزي

نيابتــه عــن األمــري .

 املادة ٦٣
يــؤدي نائــب األمــري قبــل مبــارشة صالحياتــه يف جلســة خاصــة ملجلــس األمــة اليمــني 
املنصــوص عليهــا يف املــادة ٦٠ مشــفوعة بعبــارة ›وأن أكــون خملصــا لألمــري‹.ويف حالــة 

عــدم انعقــاد املجلــس يكــون أداء اليمــني املذكــورة أمــام األمــري .

 املادة ٦٤
تــرى بالنســبة لنائــب األمري األحــكام املنصوص عليهــا يف املادة ١٣١ من هذا الدســتور 

.
 املادة ٦٥

ــدار  ــون اإلص ــا. ويك ــا وإصداره ــق عليه ــق التصدي ــني وح ــرتاح القوان ــق اق ــري ح لألم
خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ رفعهــا إليــه مــن جملــس األمــة وختفــض هــذه املــدة إىل 
ــر صفــة االســتعجال بقــرار مــن جملــس  ــة االســتعجال ويكــون تقري ــام يف حال ســبعة أي
األمــة بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم  . وال حتســب أيــام العطلــة الرســمية مــن 
مــدة اإلصــدار .ويعتــرب القانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضت املــدة املقــررة لإلصدار 

دون أن يطلــب رئيــس الدولــة إعــادة نظــره .

املادة ٦٦
يكــون طلــب إعــادة النظــر يف مــرشوع القانــون بمرســوم مســبب، فــإذا اقــره جملــس األمة 
ثانيــة بموافقــة ثلثــي األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلس صــدق عليه األمــري وأصدره 
خــالل ثالثــني يومــا مــن إبالغــه إليــه. فــان مل تتحقــق هــذه األغلبيــة امتنــع النظــر فيــه يف 
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دور االنعقــاد نفســه. فــإذا عــاد جملــس األمــة يف دور انعقــاد آخــر إىل إقــرار ذلــك املــرشوع 
ــه األمــري وأصــدره خــالل  ــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس صــدق علي بأغلبي

ثالثــني يومــا مــن إبالغــه إليــه .

 املادة ٦٧
األمــري هــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة وهــو الــذي يــويل الضبــاط ويعزهلــم وفقــا 

للقانــون.

 املادة ٦٨
يعلن األمري احلرب الدفاعية بمرسوم أما احلرب اهلجومية فمحرمة.

 املادة ٦٩
يعلــن األمــري احلكــم العــريف يف أحــوال الــرضورة التــي حيددهــا القانــون وباإلجــراءات 
املنصــوص عليهــا فيــه. ويكــون إعــالن احلكــم العــريف بمرســوم ويعــرض هــذا املرســوم 
عــى جملــس األمــة خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة لــه للبــت يف مصــري احلكــم العــريف 
ــد يف أول  ــس اجلدي ــى املجل ــر ع ــرض األم ــب ع ــل وج ــرتة احل ــك يف ف ــدث ذل وإذا ح
ــس  ــن املجل ــرار م ــك ق ــدر بذل ــريف أن يص ــم الع ــتمرار احلك ــرتط الس ــه. ويش ــامع ل اجت
بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم . ويف مجيــع األحــوال جيــب أن يعــاد عــرض األمــر 

عــى جملــس األمــة بالــرشوط الســابقة ، كل ثالثــة اشــهر .

 املادة ٧٠
يــربم األمــري املعاهــدات بمرســوم ويبلغهــا جملــس األمــة فــورا مشــفوعة بــام يناســب مــن 
ــا يف  ــا ونرشه ــق عليه ــا والتصدي ــد إبرامه ــون بع ــوة القان ــدة ق ــون للمعاه ــان، وتك البي
اجلريــدة الرســمية .عــى أن معاهــدات الصلــح والتحالــف واملعاهــدات املتعلقــة بأرايض 
ــة أو بحقــوق الســيادة أو حقــوق املواطنــني العامــة واخلاصــة  ــة أو ثروهتــا الطبيعي الدول
ومعاهــدات التجــارة واملالحــة واإلقامــة واملعاهــدات التــي حتمــل خزانــة الدولــة شــيئا 
مــن النفقــات غــري الــواردة يف امليزانيــة أو تتضمــن تعديــال لقوانــني الكويت جيــب لنفاذها 
ــة تناقــض  ــون.وال جيــوز يف أي حــال أن تتضمــن املعاهــدة رشوطــا رسي أن تصــدر بقان

رشوطهــا العلنيــة.

 املادة ٧١
إذا حــدث فيــام بــني أدوار انعقــاد جملــس األمــة أو يف فــرتة حلــه مــا يوجــب اإلرساع يف 
ــا  ــون هل ــيم تك ــأهنا مراس ــدر يف ش ــري أن يص ــاز لألم ــري ج ــل التأخ ــري ال حتتم ــاذ تداب اخت
قــوة القانــون عــى أن ال تكــون خمالفــة للدســتور أو للتقديــرات املاليــة الــواردة يف قانــون 

ــة . امليزاني
وجيــب عــرض هــذه املراســيم عــى جملــس األمــة خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 
صدورهــا ، إذا كان املجلــس قائــام ويف أول اجتــامع لــه يف حالــة احلــل أو انتهــاء الفصــل 
الترشيعــي فــإذا مل تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان هلــا مــن قــوة القانــون بغــري حاجــة إىل 
إصــدار قــرار بذلــك . أمــا إذا عرضــت ومل يقرهــا املجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان هلــا 
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قــوة القانــون إال إذا رأى املجلــس اعتــامد نفاذهــا يف الفــرتة الســابقة أو تســوية مــا ترتــب 
مــن آثارهــا بوجــه آخــر .

 املادة ٧٢
يضــع األمــري، بمراســيم، اللوائــح الالزمــة لتنفيــذ القوانــني بــام ال يتضمــن تعديــال فيهــا 
أو تعطيــال هلــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا. وجيــوز أن يعــني القانــون أداة أدنــى مــن املرســوم 

إلصــدار اللوائــح الالزمــة لتنفيــذه .

 املادة ٧٣
يضــع األمــري، بمراســيم، لوائــح الضبــط واللوائــح الالزمــة لرتتيــب املصالــح واإلدارات 

العامــة بــام ال يتعــارض مــع القوانــني .

 املادة ٧٤
يعــني األمــري املوظفــني املدنيــني والعســكريني واملمثلــني السياســيني لدى الــدول األجنبية 

، ويعزهلــم وفقــا للقانــون ، ويقبــل ممثــيل الــدول األجنبيــة لديه .

 املادة ٧٥
لألمــري ان يعفــو بمرســوم عــن العقوبــة أو ان خيفضهــا ، أمــا العفــو الشــامل فــال يكــون 

اال بقانــون وذلــك عــن اجلرائــم املقرتفــة قبــل اقــرتاح العفــو .

 املادة ٧٦
يمنح األمري أوسمة الرشف وفقا للقانون .

 املادة ٧٧
تسك العملة باسم األمري وفقا للقانون .

 املادة ٧٨
عند تولية رئيس الدولة تعني خمصصاته السنوية بقانون ، وذلك ملدة حكمه .
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الفصل الثالث : السلطة الترشيعية

املادة ٧٩
ال يصدر قانون إال إذا أقره جملس األمة وصدق عليه األمري .

 املادة ٨٠
ــري  ــام ال ــاب الع ــق االنتخ ــون بطري ــوا ينتخب ــني عض ــن مخس ــة م ــس األم ــف جمل يتأل
املبــارش وفقــا لألحــكام التــي يبينهــا قانــون االنتخــاب. ويعتــرب الــوزراء غــري املنتخبــني 

ــم . ــم وظائفه ــس بحك ــذا املجل ــاء يف ه ــة أعض ــس األم بمجل

 املادة ٨١
حتدد الدوائر االنتخابية بقانون .

 املادة ٨٢
يشرتط يف عضو جملس األمة :

١- أن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
٢- أن تتوافر فيه رشوط الناخب وفقا لقانون االنتخاب .

٣- أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنه ميالدية .
٤- أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

 املادة ٨٣
مــدة جملــس األمــة أربــع ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ أول اجتــامع لــه ، وجيــري التجديــد 
ــادة ١٠٧ .  ــم امل ــاة حك ــع مراع ــدة م ــك امل ــة تل ــى هناي ــابقة ع ــا الس ــتني يوم ــالل الس خ
واألعضــاء الذيــن تنتهــي مــدة عضويتهــم جيــوز إعــادة انتخاهبــم. وال جيــوز مــد الفصــل 

الترشيعــي إال لــرضورة يف حالــة احلــرب، ويكــون هــذا املــد بقانــون.

 املادة ٨٤
إذا خال حمل أحد أعضاء جملس األمة قبل هناية مدته، ألي سبب من األسباب انتخب 
بدله يف خالل شهرين من تاريخ إعالن املجلس هذا اخللو وتكون مدة العضو اجلديد 

لنهاية مدة سلفه.وإذا وقع اخللو يف خالل ستة األشهر السابقة عى انتهاء الفصل 
الترشيعي للمجلس فال جيري انتخاب عضو بديل .

 املادة ٨٥
ملجلــس األمــة دور انعقــاد ســنوي ال يقــل عــن ثامنيــة أشــهر، وال جيــوز فــض هــذا الــدور 

قبــل اعتــامد امليزانيــة.

 املادة ٨٦
يعقــد املجلــس دوره العــادي بدعــوة مــن األمــري خالل شــهر أكتوبر مــن كل عــام. وإذا مل 
يصــدر مرســوم الدعــوة قبــل أول الشــهر املذكــور اعتــرب موعــد االنعقاد الســاعة التاســعة 



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٤       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

مــن صبــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلك الشــهر. فــإن صــادف هذا اليــوم عطلة رســمية 
اجتمــع املجلــس يف صبــاح أول يــوم يــيل تلــك العطلة.

 املادة ٨٧
ــيل  ــامع ي ــني الســابقتني يدعــو األمــري جملــس األمــة ألول اجت اســتثناء مــن أحــكام املادت
االنتخابــات العامــة للمجلــس يف خــالل أســبوعني مــن انتهــاء تلــك االنتخابــات ، فــإن 
مل يصــدر مرســوم الدعــوة خــالل تلــك املــدة اعتــرب املجلــس مدعــوًا لالجتــامع يف صبــاح 

اليــوم التــايل لألســبوعني املذكوريــن مــع مراعــاة حكــم املــادة الســابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد املجلس يف هذا الدور متأخرا عن امليعاد السنوي املنصوص عليه 

يف املادة ٨٦ من الدستور خفضت مدة االنعقاد املنصوص عليها يف املادة ٨٥ بمقدار 
الفارق بني امليعادين املذكورين.

 املادة ٨٨
يدعى جملس األمة، بمرسوم الجتامع غري عادي إذا رأى األمري رضورة لذلك أو 

بناء عى طلب أغلبية أعضاء املجلس. وال جيوز يف دور االنعقاد غري العادي أن ينظر 
املجلس يف غري األمور التي دعي من أجلها إال بموافقة الوزارة .

 املادة ٨٩
يعلن األمري فض أدوار االجتامع العادية وغري العادية .

 املادة ٩٠
كل اجتامع يعقده املجلس يف غري الزمان واملكان املقررين الجتامعه يكون باطال، وتبطل 

بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه

 املادة ٩١
قبل أن يتوىل عضو جملس األمة أعامله يف املجلس أو جلانه يؤدي أمام املجلس يف جلسة 

علنية اليمني اآلتية :
› أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصا للوطن ولألمري وأن أحرتم الدستور وقوانني الدولة 

وأذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأؤدي أعاميل باألمانة والصدق ›

 املادة ٩٢
خيتــار جملــس األمــة يف أول جلســة لــه ، وملثــل مدتــه رئيســا ونائــب رئيس من بــني أعضائه 

وإذا خــال مــكان أي منهــام اختــار املجلــس مــن حيــل حمله إىل هنايــة مدته .
ويكــون االنتخــاب يف مجيــع األحــوال باألغلبيــة املطلقــة للحارضيــن فــإن مل تتحقــق هــذه 
األغلبيــة يف املــرة األوىل أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلائزيــن ألكثــر األصــوات فــان 
ــة  ــرة الثاني ــاب امل ــام يف انتخ ــرتك معه ــوات اش ــدد األص ــريه يف ع ــام غ ــع ثانيه ــاوى م تس
ويكــون االنتخــاب يف هــذه احلالــة باألغلبيــة النســبية. فــان تســاوى أكثــر مــن واحــد يف 

احلصــول عــى األغلبيــة النســبية تــم االختيــار بينهــم بالقرعــة .
ويرأس اجللسة األوىل حلني انتخاب الرئيس أكرب األعضاء سنا .
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

 املادة ٩٣
يؤلــف املجلــس خــالل األســبوع األول مــن اجتامعــه الســنوي اللجــان الالزمــة ألعاملــه 
وجيــوز هلــذه اللجــان أن تبــارش صالحياهتــا خــالل عطلــة املجلــس متهيــدا لعرضهــا عليــه 

عنــد اجتامعــه .

 املادة ٩٤
جلســات جملــس األمــة علنيــة وجيــوز عقدهــا رسيــة بنــاء عــى طلــب احلكومــة أو رئيــس 

املجلــس أو عــرشة أعضــاء وتكــون مناقشــة الطلــب يف جلســة رسيــه .

 املادة ٩٥
يفصــل جملــس األمــة يف صحــة انتخــاب أعضائــه وال يعتــرب االنتخــاب باطــال إال بأغلبيــة 
األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس. وجيــوز بقانــون أن يعهــد هبــذا االختصــاص إىل 

جهــة قضائيــة .

 املادة ٩٦
جملس األمة هو املختص بقبول االستقالة من عضويته .

 املادة ٩٧
يشــرتط لصحــة اجتــامع جملــس األمــة حضــور أكثــر مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر 
القــرارات باألغلبيــة املطلقــة لألعضــاء احلارضيــن، وذلــك يف غــري احلاالت التي تشــرتط 

فيهــا أغلبيــة خاصــة.
وعند تساوي األصوات يعترب األمر الذي جرت املداولة يف شأنه مرفوضا.

 املادة ٩٨
تتقــدم كل وزارة فــور تشــكيلها بربناجمهــا إىل جملــس األمــة، وللمجلــس أن يبــدي مــا يراه 

مــن مالحظــات بصــدد هــذا الربنامج.

 املادة ٩٩
لكل عضو من أعضاء جملس األمة ان يوجه اىل رئيس جملس الوزراء واىل الوزراء اسئلة 

الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة 
عى االجابة .

املادة ١٠٠
لــكل عضــو مــن أعضــاء جملــس األمــة ان يوجــه اىل رئيــس جملــس الــوزراء واىل الــوزراء 

اســتجوابات عــن األمــور الداخلــة يف اختصاصاهتــم . 
وال جتــري املناقشــة يف االســتجواب اال بعــد ثامنيــة أيــام عــى األقــل مــن يــوم تقديمــه ، 

وذلــك يف غــري حالــة االســتعجال وموافقــة الوزيــر . 
وبمراعاة حكم املادتني ١٠١و١٠٢ من الدستور جيوز ان يؤدي االستجواب اىل طرح 

موضوع الثقة عى املجلس .
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

 املادة ١٠١
كل وزيــر مســؤول لــدى جملــس األمــة عــن أعــامل وزارتــه ، واذا قــرر املجلــس عــدم الثقة 
بأحــد الــوزراء اعتــرب معتــزال للــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ويقــدم اســتقالته فــورا 
، وال جيــوز طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر اال بنــاء عــى رغبتــه او طلــب موقــع مــن عــرشة 
أعضــاء أثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه . وال جيــوز للمجلــس ان يصــدر قــراره يف 

الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه . 
ويكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس فيــام 

عــدا الــوزراء . وال يشــرتك الــوزراء يف التصويــت عــى الثقــة .

 املادة ١٠٢
ال يتــوىل رئيــس جملــس الــوزراء أي وزارة ، وال يطــرح يف جملــس األمــة موضــوع الثقــة 

بــه . 
ــدم  ــابقة ع ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــة بالطريق ــس األم ــك اذا رأي جمل ــع ذل وم
امــكان التعــاون مــع رئيــس جملــس الــوزراء ، رفــع األمــر اىل رئيــس الدولــة ، ولألمــري يف 
هــذه احلالــة ان يعفــى رئيــس جملــس الــوزراء ويعــني وزارة جديــدة ، أو ان حيــل جملــس 

األمــة . 
ــة عــدم التعــاون مــع رئيــس  ــذات األغلبي ــد ب ــة احلــل ، اذا قــرر املجلــس اجلدي ويف حال
جملــس الــوزراء املذكــور اعتــرب معتــزال منصبــه مــن تاريــخ قــرار املجلــس يف هــذا الشــأن 

ــدة . ، وتشــكل وزارة جدي

 املادة ١٠٣
اذا ختــى رئيــس جملــس الــوزراء او الوزيــر عــن منصبــه ألي ســبب مــن األســباب يســتمر 

يف تريــف العاجــل مــن شــؤون منصبــه حلــني تعيــني خلفــه .

 املادة ١٠٤
يفتتــح األمــري دور االنعقــاد الســنوي ملجلــس األمــة ويلقــى فيــه خطابــا أمرييــا يتضمــن 
بيــان أحــوال البــالد وأهــم الشــؤون العامــة التــي جــرت خــالل العــام املنقىض ومــا تعتزم 

احلكومــة اجــراءه مــن مرشوعــات واصالحــات خــالل العــام اجلديــد . 
ولألمــري ان ينيــب عنــه يف االفتتــاح او يف القــاء اخلطــاب األمــريي رئيــس جملــس الــوزراء 

.

 املادة ١٠٥
ــاب  ــى اخلط ــواب ع ــرشوع اجل ــداد م ــه الع ــني اعضائ ــن ب ــة م ــة جلن ــس األم ــار جمل خيت
األمــريي ، متضمنــا مالحظــات املجلــس وامانيــه ، وبعــد اقــراره مــن املجلــس يرفــع اىل 

األمــري .

 املادة ١٠٦
لألمــري أن يؤجــل ، بمرســوم ، اجتــامع جملــس األمــة ملــدة ال جتــاوز شــهرا ، وال يتكــرر 
التأجيــل يف دور االنعقــاد الواحــد اال بموافقــة املجلــس وملــدة واحــدة ، وال حتســب مــدة 



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

التأجيــل ضمــن فــرتة االنعقــاد .

 املادة ١٠٧
لألمــري ان حيــل جملــس األمــة بمرســوم تبــني فيــه اســباب احلــل ، عــى أنــه ال جيــوز حــل 

املجلــس لــذات األســباب مــرة أخــرى . 
ــاوز  ــاد ال جي ــد يف ميع ــس اجلدي ــات للمجل ــراء االنتخاب ــب اج ــس وج ــل املجل واذا ح

ــل .  ــخ احل ــن تاري ــهرين م ش
فــان مل جتــر االنتخابــات خــالل تلــك املــدة يســرتد املجلــس املنحــل كامــل ســلطته 
الدســتورية وجيتمــع فــورا كأن احلــل مل يكــن ، ويســتمر يف أعاملــه اىل ان ينتخــب املجلــس 

ــد . اجلدي

 مادة ١٠٨
عضو املجلس يمثل األمة بأرسها ، ويرعى املصلحة العامة ، وال سلطان ألي هيئة عليه 

يف عمله باملجلس أو جلانه .

 املادة ١٠٩
لعضــو جملــس األمــة حــق اقــرتاح القوانــني . وكل مــرشوع قانــون اقرتحــه أحــد األعضاء 

ورفضــه جملــس األمــة ال جيــوز تقديمــه ثانيــة يف دور االنعقــاد ذاته .

 املادة ١١٠
عضو جملس األمة حر فيام يبديه من اآلراء واألفكار باملجلس أو جلانه ، وال جتوز 

مؤاخذته عن ذلك بحال من األحوال .

 املادة ١١١
ــو  ــو العض ــذ نح ــهود ، ان تتخ ــرم املش ــة اجل ــري حال ــاد ، يف غ ــاء دور االنعق ــوز اثن ال جي
اجــراءات التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو احلبــس أو أي اجــراء جزائــي آخــر اال بإذن 
املجلــس ، ويتعــني اخطــار املجلــس بــام قــد يتخــذ مــن اجــراءات جزائيــة اثنــاء انعقــاده 

عــى النحــو الســابق. 
كــام جيــب اخطــاره دوامــا يف أول اجتــامع لــه بــأي اجــراء يتخــذ يف غيبتــه ضــد أي عضــو 
مــن أعضائــه ، ويف مجيــع األحــوال اذا مل يصــدر املجلــس قــراره يف طلــب االذن خــالل 

شــهر مــن تاريــخ وصولــه اليــه اعتــرب ذلــك بمثابــة اذن .

 املادة ١١٢
جيــوز بنــاء عــى طلــب موقــع مــن مخســة أعضــاء طــرح موضــوع عــام عــى جملــس األمــة 
للمناقشــة الســتيضاح سياســة احلكومة يف شــأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر األعضاء 

حــق االشــرتاك يف املناقشــة .

 املادة ١١٣
ــداء رغبــات للحكومــة يف املســائل العامــة ، وان تعــذر عــى احلكومــة  ملجلــس األمــة اب



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٨       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

األخــذ هبــذه الرغبــات وجــب ان تبــني للمجلــس اســباب ذلــك ، وللمجلــس ان يعقــب 
مــرة واحــدة عــى بيــان احلكومــة.

 املادة ١١٤
حيــق ملجلــس األمــة يف كل وقــت أن يؤلــف جلــان حتقيــق أو ينــدب عضــوا أو أكثــر مــن 
أعضــاءه للتحقيــق يف أي أمــر مــن األمــور الداخلــة يف اختصــاص املجلــس ، وجيــب عــى 
ــي تطلــب  ــات الت ــق والبيان ــم الشــهادات والوثائ ــة تقدي ــع موظفــي الدول ــوزراء ومجي ال

منهــم .

 املادة ١١٥
يشــكل املجلــس ضمــن جلانــه الســنوية جلنــة خاصــة لبحــث العرائــض والشــكاوى التــي 
يبعــث هبــا املواطنــون اىل املجلــس ، وتســتوضح اللجنــة األمــر مــن اجلهــات املختصــة ، 

وتعلــم صاحــب الشــأن بالنتيجــة . 
وال جيــوز لعضــو جملــس األمة ان يتدخــل يف عمل أي من الســلطتني القضائيــة والتنفيذية 

.

 املادة ١١٦
يســمع رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء يف جملــس األمــة كلــام طلبــوا الــكالم ، وهلــم ان 
يســتعينوا بمــن يريــدون مــن كبــار املوظفــني أو ينيبوهــم عنهــم، وللمجلــس ان يطلــب 
حضــور الوزيــر املختــص عنــد مناقشــة أمــر يتعلــق بوزارتــه . وجيــب ان متثــل الــوزارة يف 

جلســات املجلــس برئيســها أو ببعــض أعضائهــا .

 املادة ١١٧
ــه  ــة نظــام ســري العمــل يف املجلــس وجلان ــة متضمن ــه الداخلي يضــع جملــس األمــة الئحت
وأصــول املناقشــة والتصويــت والســؤال واالســتجواب وســائر الصالحيــات املنصــوص 
عليهــا يف الدســتور . وتبــني الالئحــة الداخليــة اجلــزاءات التــي تقــرر عــى خمالفــة العضــو 

للنظــام أو ختلفــه عــن جلســات املجلــس أو اللجــان بــدون عــذر مــرشوع .

 املادة ١١٨
حفــظ النظــام داخــل جملــس األمــة مــن اختصــاص رئيســه . ويكــون للمجلــس حــرس 

خــاص يأمتــر بأمــر رئيــس املجلــس . 
وال جيــوز ألي قــوة مســلحة أخــرى دخــول املجلــس أو االســتقرار عــى مقربــة مــن أبوابه 

إال بطلب رئيســه .

 املادة ١١٩
تعني بقانون مكافآت رئيس جملس األمة ونائبه وأعضائه . 

ويف حالة تعديل هذه املكافآت ال ينفذ هذا التعديل إال يف الفصل الترشيعي التايل .



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٩       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

 املادة ١٢٠
ــام عــدا  ــك في ــة وذل ــف العام ــويل الوظائ ــة وت ــة جملــس األم ــني عضوي ال جيــوز اجلمــع ب
احلــاالت التــي جيــوز فيهــا اجلمــع وفقــا للدســتور ، ويف هــذه احلــاالت ال جيــوز اجلمــع 

ــة .  ــات الوظيف ــة ومرتب ــأة العضوي ــني مكاف ب
ويعني القانون حاالت عدم اجلمع األخرى .

 املادة ١٢١
ال جيــوز لعضــو جملــس األمــة اثنــاء مــدة عضويتــه ان يعــني يف جملــس ادارة رشكــة أو ان 

يســهم يف التزامــات تعقدهــا احلكومــة أو املؤسســات العامــة . 
وال جيــوز لـــه خــالل تلــك املــدة كذلــك ان يشــرتى أو يســتأجر مــاال مــن أمــوال الدولــة 
أو ان يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه ، مــا مل يكــن ذلــك بطريــق 

املزايــدة أو املناقصــة العلنيتــني ، أو بالتطبيــق لنظــام االســتمالك اجلــربي .

 املادة ١٢٢
ال يمنــح اعضــاء جملــس األمــة أوســمة اثناء مــدة عضويتهــم ، ويســتثنى من ذلــك العضو 

الــذي يشــغل وظيفــة عامــة ال تتنــايف مــع عضوية جملــس األمة .



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
الفرع األول: الوزارة

 املادة ١٢٣
هييمــن جملــس الــوزراء عــى مصالــح الدولة، ويرســم السياســة العامــة للحكومــة، ويتابع 

تنفيذهــا، ويــرشف عى ســري العمــل يف اإلدارات احلكومية.

 املادة ١٢٤
يعــني القانــون مرتبــات رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء. وتــري يف شــأن رئيــس جملس 

الــوزراء ســائر األحــكام اخلاصــة بالــوزراء، مــا مل يــرد نــص عــى خــالف ذلك.

 املادة ١٢٥
تشرتط فيمن يوىل الوزارة الرشوط املنصوص عليها يف املادة ٨٢ من هذا الدستور.

 املادة ١٢٦
قبــل أن يتــوىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء صالحياهتــم يــؤدون أمــام األمــري اليمــني 

املنصــوص عليهــا يف املــادة ٩١ مــن هــذا الدســتور.

 املادة ١٢٧
يتــوىل رئيــس جملــس الــوزراء رياســة جلســات املجلــس واإلرشاف عــى تنســيق األعــامل 

بــني الــوزارات املختلفــة.

 املادة ١٢٨
مــداوالت جملــس الــوزراء رسيــة، وتصــدر قراراتــه بحضــور أغلبيــة أعضائــه، وبموافقــة 

أغلبيــة احلارضيــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي فيــه الرئيــس.
وتلتــزم األقليــة بــرأي األغلبيــة مــا مل تســتقل. وترفــع قــرارات املجلــس إىل األمــري 

للتصديــق عليهــا يف األحــوال التــي تقتــي صــدور مرســوم يف شــأهنا.

 املادة ١٢٩
اســتقالة رئيــس جملــس الــوزراء أو إعفــاؤه مــن منصبــه تتضمــن اســتقالة ســائر الــوزراء 

أو إعفاءهــم مــن مناصبهــم.

 املادة ١٣٠
يتــوىل كل وزيــر اإلرشاف عــى شــؤون وزارتــه ويقــوم بتنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة 

فيهــا، كــام يرســم اجتاهــات الــوزارة ويــرشف عــى تنفيذهــا.

 املادة ١٣١
ال جيــوز للوزيــر أثنــاء توليــه الــوزارة أن يــيل أي وظيفــة عامــة أخــرى أو أن يــزاول، ولــو 
بطريــق غــري مبــارش، مهنــة حــرة أو عمــال صناعيــا أو جتاريــا أو ماليــا. كــام ال جيــوز لـــه أن 



دستور دولة الكويت
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

يســهم يف التزامــات تعقدهــا احلكومــة أو املؤسســات العامــة، أو أن جيمــع بــني الــوزارة 
والعضويــة يف جملــس إدارة أي رشكــة ،  وال جيــوز لـــه خــالل تلك املدة كذلك أن يشــرتي 
أو يســتأجر مــاال مــن أمــوال الدولــة ولــو بطريــق املــزاد العلنــي، أو أن يؤجرهــا أو يبيعهــا 

شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه.

 املادة ١٣٢
ــة أعــامل وظائفهــم ويبــني  حيــدد قانــون خــاص اجلرائــم التــي تقــع مــن الــوزراء يف تأدي
إجــراءات اهتامهــم وحماكمتهــم واجلهــة املختصــة هبــذه املحاكمــة، وذلــك دون إخــالل 
ــا  ــة، وم ــم عادي ــال أو جرائ ــن أفع ــم م ــع منه ــا يق ــأن م ــرى يف ش ــني األخ ــق القوان بتطبي

ــة. يرتتــب عــى أعامهلــم مــن مســؤولية مدني

 املادة ١٣٣
ينظــم القانــون املؤسســات العامــة وهيئــات اإلدارة البلديــة بــام يكفــل هلــا االســتقالل يف 

ظــل توجيــه الدولــة ورقابتهــا.



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

الفرع الثاين: الشؤون املالية

 املادة ١٣٤
إنشــاء الرضائــب العامــة وتعديلهــا وإلغاؤهــا ال يكــون إال بقانــون. وال يعفــى أحــد مــن 
أدائهــا كلهــا أو بعضهــا يف غــري األحــوال املبينــة بالقانــون. وال جيــوز تكليــف أحــد بــأداء 

غــري ذلــك مــن الرضائــب والرســوم والتكاليــف إال يف حــدود القانــون.

 املادة ١٣٥
يبني القانون األحكام اخلاصة بتحصيل األموال العامة وبإجراءات رصفها.

 املادة ١٣٦
تعقــد القــروض العامــة بقانــون، وجيــوز أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا بقانــون 

أو يف حــدود االعتــامدات املقــررة هلــذا الغــرض بقانــون امليزانيــة.

 املادة ١٣٧
جيــوز للمؤسســات العامــة ولألشــخاص املعنويــة العامــة املحليــة أن تقــرض أو تكفــل 

قرضــا وفقــا للقانــون.

 املادة ١٣٨
يبــني القانــون األحــكام اخلاصــة بحفــظ أمــالك الدولــة وإدارهتــا ورشوط التــرف فيها، 

واحلــدود التــي جيــوز فيهــا النــزول عــن يشء مــن هــذه األمالك.

 املادة ١٣٩
السنة املالية تعني بقانون.

 املادة ١٤٠
تعــد الدولــة مــرشوع امليزانيــة الســنوية الشــاملة إليــرادات الدولــة ومروفاهتــا وتقدمــه 

إىل جملــس األمــة قبــل انتهــاء الســنة املاليــة بشــهرين عــى األقــل، لفحصهــا وإقرارهــا.

 املادة ١٤١
ــن  ــراد م ــص أي إي ــوز ختصي ــا، وال جي ــا باب ــة باب ــس األم ــة يف جمل ــة امليزاني ــون مناقش تك

ــون. ــرف إال بقان ــوه ال ــن وج ــني م ــه مع ــة لوج ــرادات العام اإلي

 املادة ١٤٢
جيــوز أن ينــص القانــون عــى ختصيــص مبالــغ معينــة ألكثــر مــن ســنة واحــدة، إذا اقتضت 
ذلــك طبيعــة املــرف، عــى أن تــدرج يف امليزانيــات املتعاقبــة االعتــامدات اخلاصــة بــكل 

منهــا، أو توضــع هلــا ميزانيــة اســتثنائية ألكثــر مــن ســنة ماليــة.
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املادة ١٤٣
ال جيــوز أن يتضمــن قانــون امليزانيــة أي نــص مــن شــأنه إنشــاء رضيبــة جديــدة، أو زيــادة 
ــر  ــاص يف أم ــون خ ــدار قان ــادي إص ــم أو تف ــون قائ ــل قان ــودة، أو تعدي ــة موج يف رضيب

نــص هــذا الدســتور عــى وجــوب صــدور قانــون يف شــأنه.

 املادة ١٤٤
تصدر امليزانية العامة بقانون.

 املادة ١٤٥
اذا مل يصــدر قانــون امليزانيــة قبــل بــدء الســنة املالية يعمــل بامليزانيــة القديمة حلــني صدوره 
ــنة  ــة الس ــا يف هناي ــول هب ــني املعم ــا للقوان ــات وفق ــق املروف ــرادات وتنف ــى االي ، وجتب
املذكــورة . واذا كان جملــس األمــة قــد اقــر بعــض ابــواب امليزانيــة اجلديــدة يعمــل بتلــك 

األبــواب.

 املادة ١٤٦
كل مــروف غــري وارد يف امليزانيــة او زائــد عــى التقديــرات الــواردة فيهــا جيــب ان يكون 

بقانــون ، وكذلــك نقــل أي مبلــغ مــن بــاب اىل آخــر مــن أبــواب امليزانية .

 املادة ١٤٧
ــة  ــون امليزاني ــواردة يف قان ــاق ال ــرات االنف ــى لتقدي ــد األق ــاوز احل ــال جت ــوز بح ال جي

ــه . ــة لـ والقوانــني املعدل

 املادة ١٤٨
يبــني القانــون امليزانيــات العامــة املســتقلة وامللحقــة ، وتــرى يف شــأهنا األحــكام اخلاصة 

ــة الدولة . بميزاني

 املادة ١٤٩
ــة  ــس األم ــدم اىل جمل ــىض يق ــام املنق ــن الع ــة ع ــة للدول ــإلدارة املالي ــي ل ــاب اخلتام احلس

ــراه . ــه واق ــر في ــة للنظ ــنة املالي ــاء الس ــة النته ــهر التالي ــة األش ــالل أربع خ

 املادة ١٥٠
تقــدم احلكومــة اىل جملــس األمــة بيانــا عــن احلالــة املاليــة للدولــة مــرة عى األقــل يف خالل 

كل دور مــن أدوار انعقــاده العادية .

 املادة ١٥١
ينشــأ بقانــون ديــوان للمراقبــة املاليــة يكفــل القانــون اســتقالله ، ويكــون ملحقــا بمجلس 
ــاق  ــة وانف ــرادات الدول ــل اي ــة حتصي ــة يف رقاب ــس األم ــة وجمل ــاون احلكوم ــة ، ويع األم
مروفاهتــا يف حــدود امليزانيــة ، ويقــدم الديــوان لــكل مــن احلكومة وجملس األمــة تقريرا 

ســنويا عــن أعاملــه ومالحظاتــه .
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 املادة ١٥٢
كل التــزام باســتثامر مــورد مــن مــوارد الثــروة الطبيعيــة أو مرفــق مــن املرافــق العامــة ال 
يكــون إال بقانــون ولزمــن حمــدود ، وتكفــل االجــراءات التمهيديــة تيســري اعــامل البحــث 

والكشــف وحتقيــق العالنيــة واملنافســة .

 املادة ١٥٣
كل احتكار ال يمنح اال بقانون واىل زمن حمدد .

 املادة ١٥٤
ينظم القانون النقد واملصارف ، وحيدد املقاييس واملكاييل واملوازين .

 املادة ١٥٥
ينظــم القانــون شــؤون املرتبــات واملعاشــات والتعويضــات واالعانــات واملكافــآت التــي 

تقــرر عــى خزانــة الدولــة .

 املادة ١٥٦
يضــع القانــون األحــكام اخلاصة بميزانيات املؤسســات واهليئات املحلية ذات الشــخصية 

املعنويــة العامة وبحســاباهتا اخلتامية .

الفرع الثالث: الشؤون العسكرية

 املادة ١٥٧
ــق كل مواطــن، وهــي جــزء مــن  ــة يف عن ــة، وســالمة الوطــن أمان الســالم هــدف الدول

ــري. ســالمة الوطــن العــريب الكب

 املادة ١٥٨
اخلدمة العسكرية ينظمها القانون.

 املادة ١٥٩
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات املسلحة وهيئات األمن العام وفقا للقانون.

 املادة ١٦٠
التعبئة، العامة أو اجلزئية، ينظمها القانون.

 املادة ١٦١
ينشــأ جملــس أعى للدفــاع يتوىل شــؤون الدفاع واملحافظة عى ســالمة الوطــن واإلرشاف 

عــى القوات املســلحة وفقــا للقانون.
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الفصل اخلامس: السلطة القضائية

 املادة ١٦٢
رشف القضاء، ونزاهة القضاة وعدهلم، أساس امللك وضامن للحقوق واحلريات.

 املادة ١٦٣
ال ســلطان ألي جهــة عــى القــايض يف قضائــه، وال جيــوز بحــال التدخــل يف ســري العدالة، 
ــم  ــة هب ــكام اخلاص ــاة واألح ــات القض ــني ضامن ــاء ويب ــتقالل القض ــون اس ــل القان ويكف

وأحــوال عــدم قابليتهــم للعــزل.

 املادة ١٦٤
يرتــب القانــون املحاكم عى اختــالف أنواعها ودرجاهتا، ويبني وظائفهــا واختصاصاهتا، 
ــم  ــة احلكــم العــريف، عــى اجلرائ ويقتــر اختصــاص املحاكــم العســكرية، يف غــري حال
العســكرية التــي تقــع مــن أفــراد القــوات املســلحة وقــوات األمــن ، وذلــك يف احلــدود 

التــي يقررهــا القانــون.

 املادة ١٦٥
جلسات املحاكم علنية إال يف األحوال االستثنائية التي يبينها القانون.

 املادة ١٦٦
حــق التقــايض مكفــول للنــاس، ويبــني القانــون اإلجــراءات واألوضــاع الالزمــة ملامرســة 

ــذا احلق. ه

 املادة ١٦٧
تتــوىل النيابــة العامــة الدعــوى العموميــة باســم املجتمــع، وتــرشف عــى شــؤون الضبــط 
القضائــي، وتســهر عــى تطبيــق القوانــني اجلزائيــة ومالحقــة املذنبــني وتنفيــذ األحــكام. 
ويرتــب القانــون هــذه اهليئــة وينظــم اختصاصاهتــا ويعــني الــرشوط والضامنــات اخلاصــة 

بمــن يولــون وظائفهــا.
وجيــوز أن يعهــد بقانــون جلهــات األمــن العــام بتــويل الدعــوى العموميــة يف اجلنــح عــى 

ســبيل االســتثناء، ووفقــا لألوضــاع التــي يبينهــا القانــون.

 املادة ١٦٨
يكون للقضاء جملس أعى ينظمه القانون ويبني صالحياته.

 املادة ١٦٩
ينظــم القانــون الفصــل يف اخلصومــات اإلداريــة بواســطة غرفــة أو حمكمــة خاصــة يبــني 
القانــون نظامهــا وكيفيــة ممارســتها للقضــاء اإلداري شــامال واليــة اإللغــاء وواليــة 

ــون. ــة للقان ــة املخالف ــرارات اإلداري ــبة إىل الق ــض بالنس التعوي
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

 املادة ١٧٠
يرتــب القانــون اهليئــة التــي تتــوىل إبــداء الــرأي القانــوين للــوزارات واملصالــح العامــة، 
وتقــوم بصياغــة مرشوعــات القوانــني واللوائــح، كــام يرتــب متثيــل الدولة وســائر اهليئات 

العامــة أمــام جهــات القضــاء.

 املادة ١٧١
جيــوز بقانــون إنشــاء جملــس دولــة خيتــص بوظائــف القضــاء اإلداري واإلفتــاء والصياغــة 

املنصــوص عليهــا يف املادتــني الســابقتني.

 املادة ١٧٢
ــون طريقــة البــت يف اخلــالف عــى االختصــاص بــني جهــات القضــاء، ويف  ينظــم القان

ــازع األحــكام. تن

 املادة ١٧٣
يعــني القانــون اجلهــة القضائيــة التــي ختتــص بالفصــل يف املنازعــات املتعلقــة بدســتورية 
القوانــني واللوائــح، ويبــني صالحياهتــا واإلجــراءات التــي تتبعها.ويكفــل القانــون حــق 
كل مــن احلكومــة وذوي الشــأن يف الطعــن لــدى تلــك اجلهــة يف دســتورية القوانــني 

ــح. واللوائ
ويف حالة تقرير اجلهة املذكورة عدم دستورية قانون أو الئحة يعترب كأن مل يكن.
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الباب اخلامس
أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 املادة ١٧٤
لألمــري ولثلــث أعضــاء جملــس األمــة حق اقــرتاح تنقيح هــذا الدســتور بتعديــل أو حذف 

حكــم أو أكثــر مــن أحكامــه، أو إضافــة أحكام جديــدة إليه.
فــإذا وافــق األمــري وأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم جملــس األمة عــى مبــدأ التنقيح 
ــة  ــراره موافق ــادة، وتشــرتط إلق ــادة م وموضوعــه، ناقــش املجلــس املــرشوع املقــرتح م
ثلثــي األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس، وال يكــون التنقيــح نافــذا بعــد ذلــك إال 
بعــد تصديــق األمــري عليــه وإصــداره، وذلــك باالســتثناء مــن حكــم املادتــني ٦٥ و ٦٦ 

مــن هــذا الدســتور.
وإذا رفــض اقــرتاح التنقيــح مــن حيــث املبــدأ أو مــن حيــث موضــوع التنقيــح فــال جيــوز 
عرضــه مــن جديــد قبــل مــي ســنة عــى هــذا الرفــض. وال جيــوز اقــرتاح تعديــل هــذا 

الدســتور قبــل مــي مخــس ســنوات عــى العمــل بــه.

 املادة ١٧٥
ــة واملســاواة املنصــوص  ــادئ احلري ــت وبمب األحــكام اخلاصــة بالنظــام األمــريي للكوي
ــب  ــا بلق ــح خاص ــن التنقي ــا مل يك ــا، م ــرتاح تنقيحه ــوز اق ــتور ال جي ــذا الدس ــا يف ه عليه

ــاواة. ــة واملس ــات احلري ــن ضامن ــد م ــارة أو باملزي اإلم

 املادة ١٧٦
صالحيات األمري املبينة يف الدستور ال جيوز اقرتاح تنقيحها يف فرتة النيابة عنه.

 املادة ١٧٧
ــة  ــه الكويــت مــع الــدول واهليئــات الدولي ال خيــل تطبيــق هــذا الدســتور بــام ارتبطــت ب

مــن معاهــدات واتفاقــات.

 املادة ١٧٨
تنــرش القوانــني يف اجلريــدة الرســمية خــالل أســبوعني مــن يــوم إصدارهــا، ويعمــل هبــا 
بعــد شــهر مــن تاريــخ نرشهــا، وجيــوز مــد هــذا امليعاد أو قــره بنــص خــاص يف القانون.

 املادة ١٧٩
ال تــري أحــكام القوانــني إال عــى مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل هبــا، وال يرتتــب عليهــا 
أثــر فيــام وقــع قبــل هــذا التاريــخ. وجيــوز، يف غــري املــواد اجلزائيــة، النــص يف القانــون عــى 

خــالف ذلــك بموافقــة أغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم جملــس األمــة.

 املادة ١٨٠
ــد  ــا عن ــول هب ــرارات املعم ــر والق ــيم واألوام ــح واملراس ــني واللوائ ــه القوان ــا قررت كل م
العمــل هبــذا الدســتور يظــل ســاريا مــا مل يعــدل أو يلــغ وفقــا للنظام املقــرر هبذا الدســتور، 
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

وبــرشط أال يتعــارض مــع نــص مــن نصوصــه.

 املادة ١٨١
ال جيــوز تعطيــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا الدســتور إال اثنــاء قيــام األحــكام العرفيــة يف 
احلــدود التــي يبينهــا القانــون. وال جيــوز بــأي حــال تعطيــل انعقــاد جملــس األمــة يف تلــك 

األثنــاء أو املســاس بحصانــة أعضائــه.

 املادة ١٨٢
ينــرش هــذا الدســتور يف اجلريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن تاريــخ اجتــامع جملــس األمــة، 

عــى أال يتأخــر هــذا االجتــامع عــن شــهر ينايــر ســنة ١٩٦٣.

 املادة ١٨٣
يســتمر العمــل بالقانــون رقــم ١ لســنة ١٩٦٢ اخلــاص بالنظــام األســايس للحكــم يف فرتة 
ــة  ــم املبين ــة مهامه ــون يف ممارس ــييس احلالي ــس التأس ــاء املجل ــتمر أعض ــام يس ــال ك االنتق

بالقانــون املذكــور إىل تاريــخ اجتــامع جملــس األمــة.

أمري دولة الكويت
عبد اهلل السامل الصباح

صدر يف قر السيف يف ١٤ مجادي الثاين ١٣٨٢ هـ املوافق ١١ نوفمرب ١٩٦٢ م
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

املذكرة التفسريية
لدستور دولة الكويت

أوالً: التصوير العام لنظام احلكم

ــه  ــم يف كتاب ــن كرمه ــة م ــترشافًا ملكان ــر › واس ــاورهم يف األم ــايل › وش ــه تع ــاال لقول امتث
العزيــز بقولــه › وأمرهــم شــورى بينهــم ›  وتأســيًا بســنة رســوله صــى اهلل عليــه وســلم يف 
املشــورة والعــدل ، ومتابعــة لركــب تراثنــا اإلســالمي يف بنــاء املجتمــع وإرســاء قواعــد 
احلكــم ، وبرغبــة واعيــة يف اإلســتجابة لســنة التطــور واإلفــادة مــن مســتحدثات الفكــر 
ــه ،  ــك كل ــدول األخــرى . . . هيــدي ذل اإلنســاين وعظــات التجــارب الدســتورية يف ال

ويوحــي هــذه املعــاين مجيعــا ، وضــع دســتور دولــة الكويــت .

ولقــد تالقــت هــذه األضــواء وتلــك املعــاين املتكاملــة عنــد أصــل جوهــري يف بنــاء العهد 
اجلديــد ، قــام بمثابــة العمــود الفقــري هلــذا الدســتور ، وهــو احلفــاظ عــى وحــدة الوطــن 
واســتقراره . فلقــد امتــاز النــاس يف هــذا البلــد عــرب القــرون ، بــروح األرسة تربــط بينهــم 
كافــة ، حكامــًا وحمكومــني . ومل ينــل مــن هــذه احلقيقــة ذات األصالــة العربيــة ، مــا خلفتــه 
القــرون املتعاقبــة يف معظــم الدول األخــرى من أوضاع مبتدعة ومراســم شــكلية باعدت 
بــني حاكــم وحمكــوم. ومــن هنــا جــاء احلــرص يف الدســتور الكويتــي عــى أن يظــل رئيــس 
الدولــة أبــًا ألبنــاء هــذا الوطــن مجيعــا ، فنــص ابتــداء عــى أن عــرش اإلمــارة وراثــي يف 
أرسة املغفــور لــه مبــارك الصبــاح )مــادة ٤( ، ثــم نــأى باألمــري عــن أي مســاءلة سياســية 
وجعــل ذاتــه مصونــة ال متــس )مــادة ٥٤( كــام أبعــد عنــه مســببات التبعــة وذلــك بالنــص 
ــم  ــادة ٥٥( وه ــه )م ــطة وزرائ ــتورية بواس ــلطاته الدس ــوىل س ــة يت ــس الدول ــى أن رئي ع
املســؤولون عــن احلكــم أمامــه )مــادة ٥٨( وأمــام جملــس األمــة )املادتــان ١٠١ و١٠٢( .

وتنبثــق عــن هــذا األصــل اجلوهــري يف احلكــم الدســتوري أمــور فرعيــة متعــددة أمههــا 
مايــيل :-

١- يلــزم إصــدار القانــون املبــني ألحــكام وراثــة العــرش يف أقــرب فرصــة ألنــه ذو صفــة 
دســتورية ، فيعتــرب بمجــرد صــدوره جــزءا متمام للدســتور فال يعــدل إال بالطريقــة املقررة 
لتعديــل هــذا الدســتور . وقــد التزمــت املــادة الرابعــة هــذا النهــج ، حتــى ال تنــوء الوثيقــة 
الدســتورية األصليــة بتفاصيــل أحــكام هــذه الوراثــة ، وحتــى تتاح دراســة هــذه األحكام 
التفصيليــة الدقيقــة يف ســعة مــن الوقــت وروية من التفكــري . لذلك نصت املــادة املذكورة 
عــى أن يصــدر القانــون املنــوه عنــه خــالل ســنة مــن تاريــخ العمــل بالدســتور ، واكتفــت 

ببيــان أســلوب الوراثــة وأهــم رشوط ويل العهد .

٢- يقتــي مبــدأ ممارســة األمــري لســلطاته الدســتورية بواســطة وزرائــه ، حلول املراســيم 
األمرييــة حمــل األوامــر األمرييــة ، ولكــن تــرد عــى هــذا املبــدأ اســتثناءات ثالثــة ، أوهلــا 
اختيــار ويل العهــد بنــاء عــى مبايعــة جملــس األمــة )مــادة٤( ، وثانيهــا ال يــامرس بطبيعتــه 
إال بأمــر أمــريي وهــو تعيــني رئيــس الــوزراء وإعفــاؤه مــن منصبــه )مــادة ٥٦( . وثالثهــا 
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ــه خــارج  ــة تغيب ــا ، يف حال ــامرس مؤقت ــه ي ــب عن ــار نائ ــة باألمــري وهــو اختي ــق الصل وثي
اإلمــارة وتعــذر نيابــة ويل العهــد عنــه ، كل أو بعــض صالحياته الدســتورية )مــادة ٦١( ، 
وفيــام عــدا هــذه األمــور الثالثــة يكــون املرســوم هــو األداة الدســتورية ملامرســة الســلطات 
األمرييــة املقــررة بالدســتور ، وقــد حرصــت بعــض نصــوص الدســتور )كاملــواد ٦٦ و 
٦٨ و ٦٩( عــى ذكــر كلمــة )بمرســوم( وذلــك توكيــدا للحكــم املنــوه عنــه وبرغــم كفايــة 
ــد عــدم ذكــر هــذه الكلمــة يف ســائر  ــم ال يفي ــه ، ومــن ث ــة علي نــص املــادة ٥٥ يف الدالل

النصــوص أي شــك يف رسيــان حكــم املــادة ٥٥ عليهــا كامــال غــري منقــوص .

٣- اقتــىض احلــرص عــى وحــدة الوطــن واســتقرار احلكم أن يتلمــس الدســتور يف النظام 
الديمقراطــي الــذي تبنــاه طريقــا وســطا بــني النظامــني الربملــاين والرئاســى مــع انعطــاف 
أكــرب نحــو أوهلــام ملــا هــو مقــرر أصــال مــن أن النظــام الرئــايس إنــام يكــون يف اجلمهوريات 
، وأن منــاط قيامــه كــون رئيــس الدولــة منتخبــا مــن الشــعب لبضــع ســنوات ومســئوال 
أمامــه بــل وأمــام ممثليــه عــى نحــو خــاص . كــام أريــد هبــذا اإلنعطــاف أال يفقــد احلكــم 
طابعــه الشــعبي يف الرقابــة الربملانيــة أو جيــايف تراثنــا التقليــدي يف الشــورى ويف التعقيــب 
الريــع عــى أســلوب احلكــم وترفــات احلاكمــني . وليــس خيفــى أن الــرأي إن تراخــي 
واملشــورة إن تأخــرت ، فقــدا يف الغالــب أثرمها ، وفات دورمهــا يف توجيه احلكم واإلدارة 

عــى الســواء .

عــى أن هــذه الفضائــل الربملانيــة مل تنــِس الدســتور عيــوب النظــام الربملــاين التــي كشــفت 
عنهــا التجــارب الدســتورية ، ومل حتجــب عــن نظــره ميــزة االســتقرار التي يعتز هبــا النظام 
الرئــايس . ولعــل بيــت الــداء يف علــة النظــام الربملاين يف العــامل يكمن يف املســئولية الوزارية 
التضامنيــة أمــام الربملــان ، فهــذه املســئولية هــي التــي خيشــى أن جتعــل مــن احلكــم هدفــا 
ملعركــة ال هــوادة فيهــا بــني األحــزاب ، بــل وجتعــل مــن هــذا اهلــدف ســببا رئيســيا لإلنتامء 
إىل هــذا احلــزب أو ذاك ، وليــس أخطــر عــى ســالمة احلكــم الديمقراطــي مــن أن يكــون 
هــذا اإلنحــراف أساســا لبنــاء األحــزاب السياســية يف الدولة بدال مــن الربامــج واملبادىء 
، وأن يكــون احلكــم غايــة ال جمــرد وســيلة لتحقيــق حكــم أســلم وحيــاة أفضــل ، وإذا آل 
أمــر احلكــم الديمقراطــي إىل مثــل ذلــك ، ضيعــت احلقــوق واحلريــات باســم محايتهــا ، 
وحــرف العمــل الســيايس عــن موضعــه ليصبــح جتــارة باســم الوطنيــة ، ومــن ثــم ينفــرط 
عقــد التضامــن الــوزاري عــى صخــرة املصالــح الشــخصية اخلفيــة ، كــام تتشــقق الكتلــة 
الشــعبية داخــل الربملــان وخارجــه ممــا يفقــد املجالــس النيابيــة قوهتــا والشــعب وحدتــه ، 
لذلــك كلــه كان ال مفــر مــن االتعاظ بتجارب الــدول األخرى يف هذا املضــامر ، واخلروج 
بالقــدر الــرضوري عــن منطــق النظــام الربملــاين البحــت برغــم أن نظــام اإلمــارة وراثــي .

ويف حتديــد معــامل ذلــك النهــج الوســط بــني النظامــني الربملــاين والرئاســى ، وختــري 
موضــع دســتور دولــة الكويــت بينهــام ، تتالقــى مشــقة االســتخالص النظــري بمشــقة 
وزن املقتضيــات املحليــة والواقــع العمــيل ، وأوالمهــا معضلــة فقهيــة ، وثانيهــام مشــكلة 
سياســية ، وخــري النظــم الدســتورية هــو ذلــك الــذي يوفــق بــني هذيــن األمريــن ، وحيــل 

ــني . ــا املعضلت ــد كلت يف آن واح
وقــد عمــل الدســتور عــى حتقيــق هــذا التوفيــق بــني النظــام الربملــاين والنظــام الرئــايس 
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ــايل : باألســلوب املــزدوج الت

أ- جعل الدستور حجر الزاوية يف كفالة االستقرار يف احلكم متمثال يف األمور اآلتية:

١- كون نظام اإلمارة وراثيا ) كام سبق البيان ( .

٢- عــدم النــص عــى إســقاط الــوزارة بكاملهــا بقــرار عــدم ثقــة يصــدره جملــس األمــة ، 
واإلســتعاضة عــن ذلــك األصــل الربملــاين بنوع مــن التحكيم حيســمه األمري بام يــراه حمققا 
للمصلحــة العامــة ، وذلــك إذا مــا رأى جملــس األمــة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
جملــس الــوزراء )مــادة ١٠٢( وبــرشط أال يصــدر قــرار بذلــك إال بنــاء عــى اســتجواب 
وبعــد اإلنتهــاء مــن مناقشــته )واإلســتجواب ال جتــوز مناقشــته أصــال إال بعــد ثامنيــة أيــام 
ــه اإلســتجواب عــى اإلســتعجال(  ــق مــن وجــه إلي ــا مل يواف ــل مــن تقديمــه م عــى األق
وجيــب أيضــا أن يكــون قــرار املجلــس بعــدم التعــاون صــادرا بموافقــة أغلبيــة األعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم املجلــس )فيــام عــدا الــوزراء - مــادة ١٠١( فــإن أمكــن إجتيــاز هــذه 
العقبــات مجيعــا وصــدر قــرار املجلــس بعــدم التعاون مــع رئيس جملــس الــوزراء مل يرتتب 
عــى ذلــك تنحيــه )والــوزراء بالتــايل( عــن الــوزارة كــام هــو مقــرر بالنســبة للوزيــر ، وإنــام 
يكــون األمــري حكــام يف األمــر ، إن شــاء أخــذ بــرأي املجلــس وأعفــى الــوزارة ، وإن شــاء 
احتفــظ بالــوزارة وحــل املجلــس . ويف هــذه احلالــة إذا اســتمر رئيــس الــوزارة املذكــورة 
يف احلكــم وقــرر املجلــس اجلديــد - بــذات األغلبيــة املنــوه عنهــا - عــدم التعــاون معــه 
اعتــرب معتــزال منصبــه مــن تاريــخ قــرار املجلــس اجلديــد يف هــذا الشــأن ، وتشــكل وزارة 

جديــدة . 
وال خيفــى مــا يف هــذه الضامنــات مــن كفالــة الســتقرار الــوزارة يف جمموعهــا ، بــل لعلهــا 
، مــن الناحيــة العمليــة ال مندوحــة مــن أن تــؤدي إىل نــدرة اســتعامل هــذا احلــق الربملــاين . 
كــام أن رئيــس جملــس الــوزراء الــذي يصــل تربم جملــس األمة بــه ومعارضته لسياســته حد 
تعريــض املجلــس نفســه للحــل ، وتعريــض أعضائــه أنفســهم خلــوض معركــة انتخابيــة 
مريــرة ، ليــس مــن الصالــح العــام حتصينــه أكثــر مــن ذلــك أو كفالــة بقائــه يف احلكــم إىل 

أبعــد مــن هــذا املــدى . 
ويف مقابــل الضامنــات املقــررة لرئيــس جملــس الــوزراء عــى النحــو الســابق وجــب النــص 
ــل  ــري العم ــة س ــن ناحي ــه م ــه أمهيت ــر ل ــو أم ــة أي وزارة ، وه ــع الرئاس ــوىل م ــى أال يت ع
احلكومــي ، وبمراعــاة ضخامــة أعباء رياســة الوزارة يف التوجيه العام للحكم ، والتنســيق 
بــني الــوزارات واجتاهاهتــا ، وحتقيــق رقابــة ذاتيــة يامرســها رئيــس جملــس الــوزراء عــى 
الــوزارات املختلفــة ، ممــا يضاعــف أســباب احلــرص عــى الصالــح العــام والتــزام هــذه 

الــوزارات للحــدود الدســتورية والقانونيــة املقــررة .

٣- وضــع قيــود أيضــا عــى املســئولية السياســية الفرديــة للــوزراء ، بحيــث ال جيــوز طرح 
الثقــة بالوزيــر إال بنــاء عــى رغبتــه هــو أو بطلــب موقــع مــن عــرشة مــن أعضــاء املجلــس 
عــى األقــل )أي مُخــس األعضــاء ( وذلــك إثــر مناقشــة اســتجواب عــى النحــو املبــني آنفــا 
يف شــأن رئيــس جملــس الــوزراء ، مــع التــزام املواعيــد الســابق بياهنــا ملناقشــة االســتجواب 
، ثــم إلصــدار قــرار مــن املجلــس يف شــأنه ، وباشــرتاط موافقــة أغلبيــة األعضــاء الســابق 
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بياهنــا كذلــك ، فــإن صــدر القــرار عــى الرغــم من كل هــذه العقبــات اعترب الوزيــر معتزال 
منصبــه مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ، وقــّدم اســتقالته وجوبــا إىل رئيــس الدولــة إســتيفاء 
للشــكل القانــوين )مــادة ١٠١( ولذلــك ال يبقــى الوزيــر يف منصبــه ولــو ارتــأى رئيــس 
الدولــة حــل جملــس األمــة والرجــوع إىل رأي الشــعب. ومــن املأمــول باطمئنــان أن حيــول 
ــوء إىل  ــبابه ، دون اللج ــة أس ــى هتيئ ــتور ع ــرص الدس ــذي ح ــود وال ــاون املنش ــو التع ج
هــذا اإلجــراء اإلســتثنائي البحــت ، فالصالــح العــام هــو رائــد الوزيــر يف احلكــم ، وهــو 
ــة بضــامن وحــدة االجتــاه  ــة ، فوحــدة هــذا اهلــدف كفيل ــد املجلــس يف الرقاب ــك رائ كذل

وتالقــي املجلــس واحلكومــة ، يف تقديــر صالــح املجمــوع ، عــى كلمــة ســواء .

٤- اقتضــت ظــروف املالءمــة ومراعــاة واقــع الكويــت كذلــك أال يؤخذ عــى نحو مطلق 
بالقاعــدة الربملانيــة التــي توجــب أن خيتــار الــوزراء مــن بــني أعضــاء الربملــان ، ومــن ثــم 
متنــع تعيــني وزراء مــن خــارج الربملــان ، وهــي قاعــدة تــرد عليهــا اســتثناءات متفاوتــة يف 
بعــض الدســاتري الربملانيــة. هلــذا مل يشــرتط الدســتور أن يكــون الــوزراء أو › نصفهــم عــى 
األقــل › مــن أعضــاء جملــس األمــة ، تــاركا األمــر لتقديــر رئيــس الدولــة يف ظــل التقاليــد 
الربملانيــة التــي توجــب أن يكــون الــوزراء قــدر املســتطاع مــن أعضــاء جملــس األمــة . ويف 
ذلــك أيضــا مراعــاة لتلــك احلقيقــة احلتميــة وهــي قلــة عــدد أعضــاء جملــس األمــة )وهــم 
ــكايف مــن  ــد يتعــذر معــه وجــود العــدد ال مخســون عضــوا( تبعــا لعــدد الســكان ، ممــا ق
بــني هــؤالء األعضــاء لســد حاجــة البــالد مــن الــوزراء الالزمــني حلمــل أعبــاء الدولــة يف 
هــذه املرحلــة التارخييــة مــن حياهتــا ، مــع رضورة احتفــاظ املجلــس كذلــك بعــدد كاف 
ــه املتعــددة . لذلــك كلــه  مــن األعضــاء القادريــن عــى أداء رســالة هــذا املجلــس وجلان
قــررت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ٥٦ مــن الدســتور أن › يكــون تعيــني الــوزراء مــن أعضاء 
جملــس األمــة ومــن غريهــم › وبذلــك يكــون التعيــني وجوبيا مــن الفئتني يف ضــوء األصل 
الربملــاين املذكــور والتقاليــد الربملانيــة املنــوه عنهــا، ومقتــىض ذلــك -  كام ســبق -  التوســع 

قــدر املســتطاع يف جعــل التعيــني مــن داخــل جملــس األمــة . 
وإيــراد هــذا احلكــم اخلــاص بتعيــني وزراء مــن غــري أعضــاء جملــس األمــة ، مــع تعمــد 
تــرك مــا تتضمنــه الدســاتري امللكيــة عــادة مــن نــص عــى أن › ال يــيل الــوزارة أحــد أعضــاء 
البيــت املالــك › أو › أحــد مــن األرسة املالكــة › يــؤدى إىل جــواز تعيــني أعضــاء األرسة 
ــاركتهم يف  ــد ملش ــق الوحي ــو الطري ــذا ه ــة . وه ــس األم ــارج جمل ــن خ ــة وزراء م احلاكم
احلكــم نظــرا ملــا هــو معــروف مــن عــدم جــواز ترشــيح أنفســهم يف االنتخابــات حرصــا 
عــى حريــة هــذه االنتخابــات مــن جهــة، ونأيــا بــاألرسة احلاكمــة عــن التجريــح الســيايس 

الــذي قلــام تتجــرد منــه املعــارك اإلنتخابيــة مــن جهــة ثانيــة. 
ويشــفع هلــذا االســتثناء يف أســلوب احلكــم الربملــاين بالنســبة إىل الكويــت بصفــة خاصــة 
كــون األرسة احلاكمــة مــن صميــم الشــعب حتــس بإحساســه وال تعيــش يف معــزل عنــه . 
كــام يشــفع لــه أيضــا كــون عــدد ســكان دولــة الكويــت قــد اســتلزم األخــذ بنظــام املجلس 
الواحــد . فلــم يعــد هنــاك جملــس ثــان )جملــس شــيوخ أو جملــس أعيــان( يمكــن ألعضــاء 

البيــت احلاكــم اإلســهام عــن طريــق التعيــني فيــه يف شــؤون الدولــة العامــة .

٥- ابتــدع الدســتور فكــرة ال ختفــى أمهيتهــا برغــم عــدم جماراهتــا لكــامل شــعبية املجالــس 
النيابيــة ، فقــد نصــت املــادة ٨٠ عــى أن › يعتــرب الــوزراء غــري املنتخبــني بمجلــس األمــة 
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أعضــاء يف هــذا املجلــس بحكــم وظائفهــم › ، وهو أمــر كان ال مندوحة معــه من ضابطني 
، أوهلــام وضــع حــد أعــى لعــدد الــوزراء ، ســواء كانــوا وزراء عاديــني أو وزراء دولــة ، 
وهــو مــا قررتــه العبــارة األخــرية مــن املــادة ٥٦ بقوهلــا › ال يزيــد عــدد الــوزراء مجيعــا عــى 
ثلــث عــدد أعضــاء جملــس األمــة › وهبــذا التحديــد ال يكــون هنــاك خــوف مــن إغــراق 
جملــس األمــة )وعــدد أعضائــه أصــال مخســون عضــوا( بأعضــاء غــري حمــددي العــدد مــن 
الــوزراء املعينــني مــن خــارج املجلــس ممــا خيشــى معــه املســاس بشــعبية املجلــس النيــايب 
أو بأمهيــة قرارتــه. أمــا الضابــط الثــاين فمبتكــر كذلــك وهــو اشــرتاط أال يشــرتك الــوزراء 
ــع  ــاون م ــدم التع ــوع ع ــى موض ــادة ١٠١( أو ع ــم )امل ــة بأحده ــى الثق ــت ع يف التصوي
رئيــس جملــس الــوزراء )املــادة ١٠٢( ويشــمل هــذا احلظــر الــوزراء مجيعــا ولــو كانــوا مــن 
أعضــاء جملــس األمــة املنتخبــني . وحكمــة هــذا النــص كذلــك مــا هــو مقــرر رصاحــة أو 
ــل هــذه املناســبة ، فمنعهــم مــن  ــوزراء وتســاندهم يف مث بحكــم الواقــع مــن تضامــن ال
االشــرتاك يف التصويــت يف هذيــن األمريــن يــدع جمــال البــت فيــه كامــال ألعضــاء جملــس 

األمــة غــري الــوزراء .

٦- مل يقيــد الدســتور اســتعامل احلكومــة حلــق احلــل بــأي قيــد زمنــي كــام فعلــت بعــض 
الدســاتري الربملانيــة ، اكتفــاء بالقيــد التقليــدي اهلــام الــذي بمقتضــاه إذا حــل املجلــس ال 
جيــوز حلــه لــذات األســباب مــرة أخــرى ، مــع وجــوب إجــراء االنتخابــات للمجلــس 
اجلديــد يف ميعــاد ال جيــاوز شــهرين مــن تاريــخ احلــل وإال اســرتد املجلــس املنحــل كامــل 
ســلطته الدســتورية حلــني اجتــامع املجلــس اجلديــد واجتمــع فــورا كأن احلل مل يكــن )مادة 

. )١٠٧

ــة أو  ــس الدول ــرف رئي ــع لت ــال واس ــرك جم ــتور ت ــن الدس ــة م ــوص متفرق ٧- يف نص
الســلطة التنفيذيــة دون رجــوع ســابق إىل جملــس األمــة أو دون الرجــوع إليه كليــة ، ومثال 
ذلــك إختيــار نائــب األمــري )مــادة ٦١( وإعــالن احلــرب الدفاعيــة )مــادة ٦٨( وإعــالن 
احلكــم العــريف )مــادة ٦٩( وإبــرام املعاهــدات فيــام مل يســتثن منهــا بالــذات )مــادة ٧٠( 
ــة جملــس  ــوزارة عــن حصوهلــا عــى ثق ــة يف تشــكيل ال ــس الدول ــة رئي واإلســتعاضة بثق

األمــة عقــب كل جتديــد النتخابــات هــذا املجلــس )املــادة ٩٨( .

٨- يســند هــذه الضامنــات والنصــوص مجيعــا نــص املــادة ١٧٤ املقــرر لضوابــط تعديــل 
الدســتور ، فقــد اشــرتطت هــذه املــادة إلدخــال أي تعديــل عــى أحــكام الدســتور موافقــة 
األمــري عــى مبــدأ التعديــل أوال ، ثــم عــى موضوعــه ، وجعلــت حــق رئيــس الدولــة يف 
هــذا اخلصــوص › حــق تصديــق › باملعنــى الكامــل ال جمــرد حــق اعــرتاض توقيفــي كام هو 
الشــأن يف الترشيعــات العاديــة وفقــا للــامدة ٥٢ مــن الدســتور ، ولذلــك نصــت الفقــرة 
الثانيــة مــن املــادة ١٧٤ يف رصاحــة عــى اســتثناء حكمهــا مــن حكــم املــادة ٥٢ املذكــورة . 
بــل وأضافــت الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ١٧٤ أنــه › إذا رفــض اقــرتاح التنقيــح مــن حيــث 
ــنة  ــل مــي س ــد قب ــن جدي ــال جيــوز عرضــه م ــح ف ــث موضــوع التنقي ــن حي ــدأ أو م املب
ــا شــامل حلالتــي حصولــه مــن جانــب األمــري أو مــن  عــى هــذا الرفــض › والرفــض هن
جانــب جملــس األمــة . وهبــذا الوضــع ال يكــون تعديــل مــا للدســتور إال برضــاء اجلهتــني 
اللتــني تعاونتــا مــن قبــل يف وضعــه ، األمــري واألمــة ، وعــربت عــن هــذا الــرتايض ديباجة 
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الدســتور عندمــا نصــت عــى صــدور اإلرادة األمرييــة بالتصديــق عليــه وإصــداره › بنــاء 
ملــا قــرره املجلــس التأســييس › .

ب- قــدر الدســتور مــن الناحيــة الثانيــة - رضورة احلــذر مــن املبالغة يف ضامنات الســلطة 
التنفيذية:

وذلــك خمافــة أن تطغــى هــذه الضامنــات عى شــعبية احلكــم ، أو تضيــع يف التطبيــق جوهر 
املســئولية الوزاريــة التــي هــي مجــاع الكلمة يف النظــام الربملاين . ومما يبعث عــى االطمئنان 
يف هــذا الشــأن ويدفــع تلــك املظنــة إىل حــد كبــري ، مــا أثبتتــه التجــارب الدســتورية العاملية 
مــن أن جمــرد التلويــح باملســئولية فّعــال عادة يف درء األخطــاء قبل وقوعهــا أو منع التامدي 
فيهــا أو اإلرصار عليهــا ، ولذلــك تولــدت فكــرة املســئولية السياســية تارخييا عــن التلويح 
أو التهديــد بتحريــك املســئولية اجلنائيــة للــوزراء ، وقــد كانــت هــذه املســئولية اجلنائيــة 
هــي الوحيــدة املقــررة قديــام ، كــام أن جتريــح الوزيــر ، أو رئيــس جملــس الــوزراء بمناســبة 
بحــث موضــوع عــدم الثقــة أو عــدم التعــاون ، كفيــل بإحراجــه والدفــع بــه إىل االســتقالة 
ــا يف  ــرتدد أصداؤه ــة ت ــباب قوي ــة وأس ــق دامغ ــح إىل حقائ ــذا التجري ــتند ه ــا اس ، إذا م
الــرأي العــام ، كــام أن هــذه األصــداء ســتكون حتــت نظــر رئيــس الدولــة باعتبــاره احلكــم 
النهائــي يف كل مــا يثــار حــول الوزيــر أو رئيــس جملــس الــوزراء ، ولــو مل تتحقــق يف جملس 
األمــة األغلبيــة الكبــرية الالزمــة إلصــدار قــرار‹ بعــدم الثقــة › أو › بعــدم التعــاون › كــام أن 
شــعور الرجــل الســيايس احلديــث باملســئولية الشــعبية والربملانيــة ، وحســه املرهــف مــن 
الناحيــة األدبيــة لــكل نقــد أو جتريــح ، قــد محــال الوزيرالربملــاين عــى التعجيــل بالتخــيل 
عــن منصبــه إذا مــا الح لــه أنــه فاقــد ثقــة األمــة أو ممثليهــا ، وقــد بلغــت هــذه احلساســية 
أحيانــا حــد اإلرساف ممــا اضطــر بعــض الدســاتري احلديثــة للحــد منهــا حرصا عــى القدر 

الــالزم مــن االســتقرار الــوزاري .

ــة  ــك وبصف ــد كذل ــية ، توج ــوزراء السياس ــئولية ال ــتوري ملس ــم الدس ــن وراء التنظي وم
خاصــة رقابــة الــرأي العــام التــي ال شــك يف أن احلكــم الديمقراطــي يأخــذ بيدهــا ويوفــر 
مقوماهتــا وضامناهتــا ، وجيعــل منهــا مــع الزمــن العمــود الفقــري يف شــعبية احلكــم . وهذه 
املقومــات والضامنــات يف جمموعهــا هــي التــي تفــيء عــى املواطنــني بحبوحــة مــن احلريــة 
ــات  ــف مقوم ــيايس -  خمتل ــاب الس ــق االنتخ ــب ح ــم - إىل جان ــل هل ــية ، فتكف السياس
احلريــة الشــخصية )يف املــواد ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ مــن الدســتور( وحريــة العقيــدة 
)املــادة ٣٥( وحريــة الــرأي )املــادة ٣٦( وحريــة الصحافــة والطباعــة والنرش )املــادة ٣٧( 
، وحريــة املراســلة )املــادة ٣٩( وحريــة تكويــن اجلمعيــات والنقابات )املــادة ٤٣( وحرية 
االجتــامع اخلــاص وعقــد االجتامعــات العامــة واملواكــب والتجمعــات )املــادة ٤٤( وحق 
تقديــم العرائــض إىل الســلطات العامــة )املــادة ٤٥( ويف جــو مــيلء هبــذه احلريــات ينمــو 
حتــام الوعــي الســيايس ويقــوى الــرأي العام ، وبغــري هذه الضامنــات واحلريات السياســية 
، تنطــوى النفــوس عــى تذمــر ال وســيلة دســتورية ملعاجلتــه ، وتكتــم الصــدور آالمــا ال 
متنفــس هلــا بالطــرق الســلمية ، فتكــون القالقــل ، ويكــون االضطــراب يف حيــاة الدولــة 
ــا حــرص  ــة ، وم ــكا الالتيني ــض دول أمري ــه النظــام الرياســى يف بع ــا اشــتهر ب ، وهــو م

الدســتور عــى جتنبــه وجتنيــب الكويــت أســبابه .



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

ويتجــاوب مــع هــذه املعــاين كذلــك مــا ال خيفــى مــن رضورة مــرور احليــاة الدســتورية 
اجلديــدة ، ذات الطابــع الربملــاين الواضــح بــل الغالــب ، بفــرتة مترين عى الوضــع اجلديد، 
يتبــني خالهلــا مــا قــد يكــون يف هــذا الوضــع مــن توســعة أو تضييــق ، وهــي إن تضمنــت 
بعــض التضييــق فــإن ذلــك منطق ســنة التطور ، وفيــه مراعاة حلداثــة العهد هبذه املشــاركة 
الشــعبية يف احلكــم ومتهيــد إلعــادة النظــر يف الدســتور بعــد الســنوات اخلمــس األوىل مــن 
تطبيقــه بنــص الفقــرة األخــرية مــن املــادة ١٧٤ وبالضوابــط املنصــوص عليهــا يف تلــك 
املــادة ، كــام يدخــل يف االعتبــار مــن هــذه الناحيــة مــا عرفــت بــه حكومــة الكويــت مــن 

حــرص عــى مصالــح املواطنــني ، وجتــاوب مــع اجتاهــات الــرأي العــام وأحاسيســه .

ــكايف ،  ــدر ال ــتور بالق ــكام الدس ــورة يف أح ــعبية موف ــزال الش ــرى ال ت ــة أخ ــن ناحي وم
ــج كل وزارة  ــى برنام ــات ع ــن مالحظ ــراه م ــا ي ــداء م ــق إب ــداًء ح ــة ابت ــس األم فلمجل
ــوزراء حــق الســؤال  ــوزراء وال ــه يف مواجهــة رئيــس جملــس ال ــدة )مــادة ٩٨( ، ول جدي
)مــادة ٩٩( ، وحــق االســتجواب )مــادة ١٠٠( وحــق ســحب الثقــة مــن الــوزراء فــرادى 
)مــادة ١٠١( ، وحــق اإلحتــكام إىل رئيــس الدولــة يف كيــان الــوزارة بأرسهــا باعتبارهــا 
مســئولة بالتضامــن أمــام األمــري ، والتــزام رأي املجلــس اجلديــد يف شــأن رئيــس جملــس 
الــوزراء إذا جــدد تعيينــه فظــل رئيســا للــوزارة بعــد االنتخابــات وانعقاد املجلــس اجلديد 
)مــادة ١٠٢( كل ذلــك باإلضافــة إىل مــا يرجــى مــع الزمــن مــع تناقــص عــدد الــوزراء 
الذيــن يعينــون مــن غــري أعضــاء جملــس األمــة ، ومــن التجــاوب واقعيــا - كــام ســبق - 
مــع اجتاهــات املجلــس املذكــور وعــدم الرغبــة يف خمالفــة نظــره ولــو كانــت هلــذه املخالفــة 

وســيلة شــكلية يف الدســتور .

ويف النهايــة فاملســألة قبــل كل شــىء مالءمــة سياســية ، تعــرّب عــن واقــع الدولــة وتتخــري 
أقــدر األصــول النظريــة عــى التــزام احلــد الــرضوري مــن مقتضيــات هــذا الواقــع .



دستور دولة الكويت
املحـــــكمــــة الدستــــــوريــة والالئـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦       -العودة لفهرس القانون

املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
الالئـــحة الــــداخـــلية ملجــلـــس األمــــة

ثانيًا: التفسري اخلاص لبعض النصوص:

يف إطــار التصويــر العــام الســابق بيانــه ألركان احلكم الدســتوري لدولة الكويــت ، ووفقا 
ملــا صاحــب بعــض النصوص مــن آراء أو مناقشــات يف خالل حتضريهــا ، تالحظ األمور 

اآلتية يف تفســري تلــك النصوص:

املادة ١ : 
نصــت هــذه املــادة عــى عــدم جــواز النــزول عــن ســيادة الكويــت، ويقصــد هبــذه العبــارة 
تســجيل حــرص الكويــت عــى ســيادته كأصــل ، ولكــن هــذا األصــل ال يتعــارض مــع ما 
هــو متعــارف عليــه بــني الــدول مــن تبــادل التجــاوز عــن بعــض مظاهــر ممارســة الســيادة 
ــة مثــال لرجــال الســلك الســيايس أو لبعــض القــوات العســكرية  كاإلعفــاءات القضائي
ــا أو  ــة كلي ــيادة الدول ــن ذات س ــازل ع ــا التن ــة . أم ــة دولي ــة أو هليئ ــة أجنبي ــة لدول التابع
جزئيــا فــال جيــوز وفقــا هلــذا النــص الدســتوري ، وأي خــروج عليــه يعتــرب خروجــا عــى 
الدســتور أو تعديــال لــه يســتلزم اتبــاع االجــراءات الدســتورية املقــررة يف الدســتور فيــام 

يتعلــق بتنقيحــه .
وقــد اســتعمل يف الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة اصطــالح › وشــعب الكويــت › بقصــد 
تســجيل أن للكويــت كياهنــا الســيايس املتميــز منــذ قــرون ممــا جيعــل مــن الكويتيــني شــعبا 
ــه أداة  ــل علي ــب أال تدخ ــة ، فوج ــة العربي ــن األم ــزء م ــه ج ــتوري ، ولكن ــى الدس باملعن
التعريــف حتــى ال يكــون يف هــذا املزيــد مــن التخصيــص مــا جيــايف وحــدة هــذه األمــة 
الشــاملة ، ولذلــك كان االصطــالح املذكــور أفضــل مــن اصطــالح › الشــعب الكويتــي ›  

وأكثــر جتاوبــا مــع القوميــة العربيــة .

املادة ٢ : 
مل تقــف هــذه املــادة عنــد حــد النــص عــى أن › ديــن الدولــة اإلســالم ›  بــل نصــت كذلــك 
ــع ،  ــيس للترشي ــدر رئي ــالمي - مص ــه اإلس ــى الفق ــالمية - بمعن ــة اإلس ــى أن الرشيع ع
ويف وضــع النــص هبــذه الصيغــة توجيــه للمــرشع وجهــة إســالمية أساســية دون منعــه من 
اســتحداث أحــكام مــن مصــادر أخــرى يف أمــور مل يضــع الفقــه االســالمي حكــام هلــا ، أو 
يكــون مــن املستحســن تطويــر األحــكام يف شــأهنا متاشــيا مــع رضورات التطــور الطبيعــي 
عــى مــر الزمــن ، بــل إن يف النــص مــا يســمح مثــال باألخــذ بالقوانــني اجلزائيــة احلديثة مع 
وجــود احلــدود يف الرشيعــة اإلســالمية ، وكل ذلــك مــا كان ليســتقيم لــو قيــل › والرشيعة 
اإلســالمية هــي املصــدر الرئيــيس للترشيــع › إذ مقتــىض هــذا النــص عــدم جــواز األخــذ 
عــن مصــدر آخــر يف أي أمــر واجهتــه الرشيعــة بحكــم ممــا قــد يوقــع املــرشع يف حــرج بالغ 
إذا مــا محلتــه الــرضورات العمليــة عــى التمهــل يف التــزام رأي الفقــه الرشعــي يف بعــض 
األمــور وبخاصــة يف مثــل نظــم الــرشكات ، والتأمــني ، والبنــوك ، والقــروض ، واحلــدود 

، ومــا إليهــا . 
ــة  ــرر أن › الرشيع ــد ق ــتور - وق ــوارد بالدس ــص ال ــوص أن الن ــذا اخلص ــظ هب ــام يالح ك
االســالمية مصــدر رئيــيس للترشيــع › إنــام حيمــل املــرشع أمانــة األخــذ بأحــكام الرشيعــة 
اإلســالمية مــا وســعه ذلــك ، ويدعــوه إىل هــذا النهــج دعــوة رصحيــة واضحــة ، ومــن ثــم 
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
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ال يمنــع النــص املذكــور مــن األخــذ ، عاجــال أو آجــال ، باألحــكام الرشعيــة كاملــة ويف 
كل األمــور إذا رأى املــرشع ذلــك .

املادة ٥ : 
اللفــظ الــوارد يف هــذه املــادة عــن › األوســمة › يقصــد بــه املعنــى الواســع الــذي يشــمل 
كل مــا جيــري جمــرى األوســمة كاألنــواط والنياشــني والقــالدات ومــا إليهــا . وهــذا هــو 

مدلــول لفــظ أوســمة الــوارد كذلــك يف املادتــني ٧٦ و ١٢٢ مــن الدســتور .

املادة ٦ : 
)ومثلهــا املــواد ٥١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٩ وغريهــا( اســتعمل هنــا لفــظ › األمــة › ترديــدا 
ــون  ــاة لك ــلطات › ودون جماف ــدر الس ــة مص ــل : › األم ــي القائ ــدأ الديمقراط ــارة املب لعب
األمــة - كــام ســبق يف املــادة األوىل مــن الدســتور - أمــة واحــدة هــي األمــة العربيــة ، ومــن 
ثــم يكــون املقصــود بلفــظ › أمــة › عنــد ختصيصهــا بدولــة الكويــت - كــام هــو الشــأن يف 
املــادة ٦ ومثيالهتــا - أبنــاء األمــة العربيــة يف إطــار دولــة الكويــت ، أي › األمــة العربيــة يف 

الكويــت ›.

املادة ٩ : 
إيــراد عبــارة › يف ظلهــا › هبــذه املــادة ليــس مــن مقتضــاه عــدم رعايــة األطفــال الطبيعيــني 
ــة  ــة الدول ــم أوىل برعاي ــم - ولعله ــة غريه ــة جريم ــم ضحي ــني( ، وه ــري الرشعي )أي غ
نظــرا لتخــيل والدهيــم عنهــم - وإنــام جــاء ذكــر هــذه العبــارة جمــاراة لألصــل يف الطفولــة 
وهــو رشعيتهــا ، وإحيــاء بــام يؤثــره املجتمــع وحيــرص عليــه الديــن مــن أن تكــون الطفولة 

يف ظــل روابــط األرسة الرشعيــة .

املادة ١٦ : 
تنــص هــذه املــادة عــى أن › امللكيــة ورأس املــال والعمــل مقومات أساســية لكيــان الدولة 
االجتامعــي وللثــروة الوطنيــة ، وهــي مجيعــا حقــوق فرديــة ذات وظيفــة اجتامعيــة ينظمها 

القانــون › . 
ويالحــظ أن هــذا النــص إنــام حيــدد مــكان املجتمــع الكويتــي مــن التيــارات االجتامعيــة 
واالقتصاديــة التــي تتنــازع العــامل يف العــر احلــارض ، فقــد حســم النــص األمــر حيــث 
جعــل املقومــات األساســية للمجتمــع املذكــور ثالثــة ، يكمــل كل منهــام اآلخــر ويضبطــه 
، األول هــو › امللكيــة › أي حــق الفــرد يف أن يتملــك ، وهــذه رخصــة قانونيــة قــد ال 
تتبلــور فعــال يف متلــك واقعــي لــكل النــاس ، أو قــد تتبلــور عمــال يف أي شــىء ممــا يقبــل 
التملــك قــل قــدره أم كــرب ، وأيــا كان نوعــه أو مصــدره ويكمــل هــذا الركــن األول ركــن 
ثــان هــو › رأس املــال › ويقصــد بــه حــق كل فــرد يف مجــع متلكــه ، ويف ادخــاره أو تنميتــه 
واســتثامره . ومــن ثــم جيــوز أن يتجمــع امللــك يف صــورة › رأس مــال › وهــو مــا تتميــز بــه 
الديمقراطيــات الغربيــة عــن الديمقراطيــات الشــعبية املعروفــة يف دول الكتلــة الرشقيــة ، 
وبذلــك يكــون هــذا اللفــظ مكمــال للركــن األول ومانعــا من انحــراف املجتمــع الكويتي 
نحــو االشــرتاكية املتطرفــة ، عــى أن لفــظ › رأس املــال › ال يعنــي تلــك الصــورة املعيبــة 
مــن رأس املــال املتطــرف أو املســتغل ، فليســت هــذه إال انحرافــا بــرأس املال عن رســالته 
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االجتامعيــة ، وهــو إنحــراف حرصــت املــادة عــى شــجبه بــأن جعلــت › العمــل ركنــا ثالثا 
يف املجتمــع ) حيــد مــن غلــواء رأس املــال وتســلطه ( وجعلــت لــكل مــن هــذه األركان 
ــى  ــون ، ومعن ــا القان ــة ينظمه ــة اجتامعي ــة -  وظيف ــا فردي ــا حقوق ــم كوهن ــة - برغ الثالث
ذلــك رعايــة الدولــة لــرأس املــال يف إطــار صالــح املجتمــع ، ودون إرساف أو تســلط أو 

اســتغالل تأبــاه العدالــة االجتامعيــة . 
وممــا جتــب مالحظتــه كذلــك بصــدد هــذه املــادة ، أن النــص فيهــا عــى أن هلــذه احلقــوق 
› وظيفــة اجتامعيــة › مل يقصــد بــه بالــذات حتديــد امللكيــة ، بــل قصــد بــه تنظيــم وظيفتهــا 
بــام فيــه صالــح اجلامعــة إىل جانــب حــق املالــك ، ومظاهــر التنظيــم االجتامعــي للملكيــة 
ــن  ــق ، وم ــتعامل احل ــاءة اس ــوع أو إس ــة املجم ــع األرضار بمصلح ــدف إىل من ــدة هت عدي
أمثلــة ذلــك فــرض تكاليــف أو ارتفاقــات عــى رأس املــال لصالــح الدولــة أو املجمــوع 
، وكذلــك نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة وفقــا للضوابــط املبينــة باملــادة ١٨ مــن الدســتور 
ــرشط  ــه ، وب ــا في ــوص عليه ــة املنص ــون ، وبالكيفي ــا القان ــي يبينه ــوال الت ) أي يف األح
التعويــض عنهــا تعويضــا عــادال ( ، وهلــذا عندمــا أرادت بعــض الدســاتري إباحــة حتديــد 
امللكيــة الفرديــة بالــذات أوردت مــادة خاصــة بذلــك . هــذا فضال عن أن موضــوع حتديد 
امللكيــة الفرديــة إنــام يثــار خاصــة بصــدد ملكيــة األرايض الزراعيــة يف البــالد التــي تعتــرب 

هــذه األرايض أســاس االقتصــاد الوطنــي ، وليــس هــذا هــو احلــال يف دولــة الكويــت .

املادة ٢٠ : 
ــر ،  ــالفة الذك ــادة ١٦ الس ــداء بامل ــا ابت ــابقة عليه ــواد الس ــة امل ــادة جمموع ــذه امل ــل ه تكم
وبصلــة وثيقــة مــع تلــك املــادة بالــذات . فامللكيــة ورأس املــال والعمل مقومــات يتخلف 
عنهــا نوعــان مــن النشــاط ، أحدمهــا خــاص ، واآلخــر عــام . ولذلــك حرصــت املــادة 
العــرشون عــى توكيــد التعــاون بــني هذيــن النوعــني وحــددت هدفه وهــو ›حتقيــق التنمية 
االقتصاديــة وزيــادة اإلنتــاج ورفــع مســتوى املعيشــة وحتقيق الرخــاء للمواطنــني › ، ولقد 
أضيــف إىل املــادة وصــف هــذا التعــاون بأنــه › العــادل › حتــى ال يطغــى أي مــن النشــاطني 
املذكوريــن عــى اآلخــر ، والعــدل هنــا أمــر تقريبــي ال يعنــي التعــادل احلســايب أو املناصفة 
بينهــام ، فاملســألة مرتوكــة للمــرشع داخــل هــذا التحديــد العــام املــرن ، يقــدر يف كل جمــال 
مــدى تدخــل الدولــة بــام يتفــق وحالــة البــالد ومقتضيــات التوفيــق بــني الصالــح العــام 
ومصالــح األفــراد ، فيوســع نطــاق النشــاط العــام مثــال يف األمــور ذات الصلــة الوثيقــة 
ــر  ــاط احل ــى النش ــع ع ــني يوس ــي ، يف ح ــاد القوم ــا أو االقتص ــة أو أرساره ــن الدول بأم
مثــال يف األمــور التجاريــة واشــباع احلاجــات العامــة اجلاريــة . واملــرشع هــو األمــني عــى 
أداء هــذه املهمــة والقيــام هبــذا التقديــر حســب منطــق زمانــه ومقتضيــات املوضــوع الذي 
يــرشع لــه . وليــس مــن املســتطاع أن يســبقه الشــارع الدســتوري بتحديــد يف هــذا الشــأن 

أكثــر مــن ذلــك التحديــد املــرن الــذي ورد باملــادة املذكــورة .

املادة ٢١ : 
نصــت هــذه املــادة عــى أن الدولــة تقــوم عى حفــظ الثــروات الطبيعية وحســن اســتغالهلا 
› بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي › ويقصــد هبــذه العبــارة أن تراعي 
الدولــة يف هــذا الشــأن أمريــن معــا ، أوهلــام مــا قــد يقتضيــه أمــن الدولــة مــن قيــود عــى 
ــد  ــل أو ذاك ، فق ــذا العم ــم هب ــد إليه ــد يعه ــن ق ــى م ــتغالل ، وع ــظ أو االس ــة احلف كيفي
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يكــون مــورد الثــروة وثيــق الصلــة بالدفــاع أو األمــن العــام يف احلــال أو مســتقبال ، كــام 
قــد ينطــوي عــى أرسار توجــب اختــاذ بعــض الضامنــات اخلاصة عنــد حفظه أو اســتغالله 
. واألمــر الثــاين هــو أن تراعــي الدولــة عنــد اســتغالهلا ألي مصــدر مــن مصــادر الثــروة 
ــه  ــي يف جمموع ــاد الوطن ــورد يف االقتص ــدر أو امل ــذا املص ــا دور ه ــن موارده ــورد م أو م
ــه  ــه أمهيت ــة ، وهــو خمطــط ل ــة االقتصادي ، وبذلــك يدخــل ضمــن املخطــط العــام للتنمي
البالغــة يف اقتصــاد الدولــة ممــا يقتــي أن يصــدر بــه قانــون خــاص ، جمــاراة حلكــم هــذه 

املــادة واملــادة ٢٠ ســالفة الذكــر .

املادة ٢٤ : 
قــررت هــذه املــادة أن › العدالــة االجتامعيــة أســاس الرضائــب والتكاليــف العامــة › 
وبذلــك شــمل هــذا احلكــم كل الرضائــب ســواء كانــت عامــة أو حمليــة ، وغــري ذلــك مــن 

التكاليــف العامــة كالرســوم ومــا جيــري جمراهــا القانــوين .

املادة ٢٩ : 
نصــت هــذه املــادة عــى مبــدأ املســاواة يف احلقــوق والواجبــات بصفــة عامــة ، ثــم خصــت 
ــس أو  ــبب اجلن ــك بس ــم يف ذل ــز بينه ــا › ال متيي ــدأ بقوهل ــذا املب ــات ه ــم تطبيق ــر أه بالذك
ــارة › أو  ــك عب ــف إىل ذل ــادة أال تضي ــذه امل ــرت ه ــد آث ــن ›  وق ــة أو الدي ــل أو اللغ األص
اللــون أو الثــروة › -  برغــم ورود مثــل هــذه العبــارة يف اإلعــالن العاملــي حلقوق اإلنســان 
- وذلــك الن شــبهة التفريــق العنــري ال وجــود هلــا يف البــالد ، فضــال عــن كفايــة نــص 
املــادة يف دفــع هــذه الشــبهة .  كــام أن التفريــق بــني النــاس بســبب الثــروة أمــر منتــف بذاتــه 

يف املجتمــع الكويتــي ، فــال حاجــة للنــص عــى نفيــه بحكــم خــاص .

املادة ٣١ : 
نصــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة عــى عــدم تعريــض اإلنســان ، الــذي كرمــه اهلل ، 
للتعذيــب أو املعاملــة احلاطــة بالكرامــة ، واملقصــود هبــذا اإلنســان هــو الشــخص الــربىء 
الــذي مل تثبــت بعــد إدانتــه ، فــان أديــن بالطريــق القانــوين والقضائــي املقــرر كان األمر أمر 
عقــاب جمــرم ، ممــا اليعتــرب تعذيبــا أو حطــا بالكرامــة ، وهلــذا العقــاب ضامناتــه التــي تنص 
ــة  ــص رصاح ــتور رضورة للن ــد الدس ــتور، ومل جي ــن الدس ــواد ٣٢ ، ٣٣ , ٣٤ م ــا امل عليه
عــى حظــر › العقوبــات الوحشــية › برغــم ورود هــذا احلظــر يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق 
ــه أصــال يف املجتمــع  ــات ال مــكان ل ــار هــذا النــوع مــن العقوب اإلنســان - وذلــك باعتب
الكويتــي وال توجــد مظنــة تقريــره مســتقبال حتــى يلــزم النــص عــى حظــره ، فســكوت 

الدســتور هبــذا اخلصــوص يؤكــد أصالــة حظــر ›العقوبــات الوحشــية‹ .

املادة ٣٣ : 
ــه تعــاىل : ) وال  ــة شــخصية‹ وذلــك تطبيقــا لقول نصــت هــذه املــادة عــى كــون › العقوب

ــرى ( . ــزر وازرة وزر أخ ت

املادة ٣٥ : 
ــة االعتقــاد › مطلقــة ألهنــا مــا دامــت يف نطــاق › االعتقــاد › أي  ــادة › حري تقــرر هــذه امل
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ــو كان الشــخص ال يعتقــد يف ديــن مــا. فــإن جــاوز األمــر  ــر‹ فأمرهــا إىل اهلل ول › الرائ
نطــاق الرائــر وظهــر يف صــورة › شــعائر › وجــب أن تكــون هذه الشــعائر طبقــا للعادات 
املرعيــة وبــرشط أال ختــل بالنظــام العــام أو تنــاىف األداب ، واملقصــود بلفــظ › األديــان › 
يف هــذه املــادة األديــان الســاموية الثالثــة ، اإلســالم واملســيحية واليهوديــة . ولكــن ليــس 
معنــى ذلــك عــى ســبيل االلــزام منــع األديــان األخــرى مــن ممارســة شــعائرها كلهــا أو 
بعضهــا ، إنــام يكــون األمــر يف شــأهنا مــرتوكا لتقديــر الســلطة العامــة يف البــالد دون أن 

تتخــذ حلريتهــا ســندا مــن املــادة ٣٥ املذكــورة .

املادة ٣٩ : 
نصــت هــذه املــادة عــى حريــة املراســلة الربيديــة والربقيــة واهلاتفيــة وكفالــة رسيتهــا ومنع 
› مراقبــة الرســائل  . . › واملقصــود بالرســائل يف هــذه العبــارة األخــرية كل مــا ســبق ان 

ذكرتــه املــادة مــن أنــواع املراســلة ، بريديــة كانــت أو برقيــة أو هاتفيــة .

املادة ٤٠ : 
ــون ويف  ــا للقان ــة وفق ــه الدول ــني تكفل ــق للكويتي ــادة - ح ــذه امل ــىض ه ــم - بمقت التعلي
ــدود  ــة ، حم ــات العام ــوق واحلري ــائر احلق ــو ، كس ــام واآلداب ، وه ــام الع ــدود النظ ح
طبيعيــا بإمكانيــات الدولــة ومــدى طاقتهــا ، كــام أن النــص عــى التــزام هــذا احلــق حــدود 
النظــام العــام واآلداب إنــام هــو حتصيــل حاصــل )ال خيلــو مــن النفــع والتذكــرة( ذلــك 

ــام تقــوم داخــل تلــك احلــدود .  ــات مجيعهــا إن ألن احلقــوق واحلري
ــه  ــاين يف مراحل ــي جم ــم إلزام ــى أن › التعلي ــص ع ــك الن ــادة كذل ــذه امل ــت ه ــد تضمن وق
ــة التعليــم املتوســط ، وال  األوىل وفقــا للقانــون › ويقصــد باملراحــل األوىل مــا يبلــغ هناي
ينبغــي أن يتجــاوز اإللــزام هــذه املرحلــة - وهــي مرحلــة يف ذاهتــا متقدمــة - ألن يف هــذا 
التجــاوز مساســًا بحريــة الوالديــن يف توجيــه أوالدهــم ، فضــال عــن تعــذر تقريــر هــذا 

ــا هبــذا اخلصــوص .  اإللــزام للبنــات يف تلــك الســن وبمراعــاة واقــع تقاليدن
وحيــث يكــون اإللــزام جيــب أن تكــون كذلــك جمانيتــه إذ ال يتصــور مــع اإللــزام حتميــل 
ويل األمــر باملروفــات الدراســية ، وبذلــك جــاء حكــم املجانيــة مكمــاًل للنــص اخلــاص 
ــزام فأمــر خيتــص بتنظيمــه املــرشع  ــة يف غــري نطــاق اإلل ــا موضــوع املجاني ــزام ، أم باإلل
العــادي وتفصلــه قوانــني التعليــم ، وليــس يف هــذا النــص الدســتوري مــا يمنــع البتــة مــن 
أن متتــد املجانيــة إىل كل مراحــل التعليــم األخــرى كــام هــو احلــال اآلن يف دولــة الكويــت 

وكــام يرجــى أن يبقــى دومــا فيهــا .

املادة ٤١ : 
ــاه  النــص يف هــذه املــادة عــى أن › لــكل كويتــي احلــق يف العمــل ويف اختيــار نوعــه‹ معن
أال تصــادر الدولــة حريــة الفــرد يف أن يعمــل تاجــرا مثــال أو صانعــا أو غــري ذلــك ، فهــو 
الــذي خيتــار لنفســه نــوع عملــه يف ميــدان النشــاط احلــر ، دون أن يلــزم مثــال بنــوع عمــل 
والــده أو جــده ، كــام أن هــذه احلريــة تتعلــق بنشــاط األفــراد اخلــاص يف املجتمــع ، ومــن 

ثــم ال شــأن هلــا بأعــامل املوظــف يف وظيفتــه العامــة . 
ويالحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن هــذه املــادة ال تعنــي حــق كل فــرد يف إلــزام الدولــة بــأن 
توفــر لــه عمــال وإال تعرضــت للمســئولية ، وذلــك الن إلتــزام الدولــة هبــذا اخلصــوص 
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ــة عــى  ــادة › وتقــوم الدول ــارة األخــرية مــن امل حمــدود بإمكانياهتــا ، ولذلــك قالــت العب
توفــريه للمواطنــني › ومل تقــل › وتوفــر الدولــة العمــل للمواطنــني › . 

كذلــك تلتــزم هــذه احلريــة - وغريهــا مــن احلريــات - بقيــد عــام ال حيتــاج لنــص خــاص 
، وإن ورد النــص عليــه رصاحــة يف املــادة ٤٩ مــن الدســتور ، وهــو أن يراعــي النــاس يف 

ممارســة مــا هلــم مــن حقــوق وحريــات النظــام العــام واآلداب .

املادة ٤٢ : 
ــن  ــة م ــرب يف حال ــن اجل ــا مل يك ــخرة ، م ــت للس ــورة كان ــى أي ص ــادة ع ــذه امل ــي ه تق
احلــاالت االســتثنائية التــي يعينهــا القانــون ، وال يكــون تقريــر هــذه احلــاالت ترشيعيا إال 
› لــرضورة قوميــة › وجيــب يف مجيــع األحــوال أن يكــون العمــل اجلــربي › بمقابــل عــادل 
› وبإســقاط أي مــن هــذه احلــدود يكــون الترشيــع املقــرر لإلجبــار قانونــا غــري دســتوري 
. كــام أن النــص عــى‹ القانــون › كأداة لتعيــني األحــوال االســتثنائية للعمــل اإلجبــاري - 
ومثلــه ســائر النصــوص الدســتورية املشــاهبة - جيعــل مــن غــري اجلائــز دســتوريا أن يتــم 

هــذا التعيــني بــأداة أخــرى غــري › القانــون › .

املادة ٤٣ : 
ــات  ــى › اهليئ ــص ع ــات › دون الن ــات والنقاب ــن اجلمعي ــة تكوي ــادة › حري ــذه امل ــرر ه تق
ــى ال  ــي تشــمل يف مدلوهلــا العــام بصفــة خاصــة األحــزاب السياســية ، وذلــك حت › الت
يتضمــن النــص الدســتوري اإللــزام بإباحــة إنشــاء هــذه األحــزاب ، كــام أن عــدم إيــراد 
هــذا اإللــزام يف صلــب املــادة ليــس معنــاه تقريــر حظــر دســتوري يقيــد املســتقبل ألجــل 
غــري مســمى ويمنــع املــرشع مــن الســامح بتكويــن أحــزاب إذا رأى حمــال لذلــك ، وعليــه 
فالنــص الدســتوري املذكــور ال يلــزم بحريــة األحــزاب وال حيظرهــا ، وإنام يفــوض األمر 

للمــرشع العــادي دون أن يأمــره يف هــذا الشــأن أو ينهــاه .

املادة ٤٤ : 
حتفــظ هــذه املادة الجتامعات النــاس اخلاصة حريتها ، فال جيــوز للقانون - وال للحكومة 
مــن بــاب أوىل - أن توجــب احلصــول عــى إذن هبــذه االجتامعــات أو إخطــار أي جهــة 
عنهــا مقدمــا ، كــام ال جيــوز لقــوات األمــن اقحــام نفســها عــى تلــك االجتامعــات ، ولكن 
هــذا ال يمنــع األفــراد أنفســهم من االســتعانة برجــال الرشطة ، وفقــا لإلجــراءات املقررة 
، لكفالــة النظــام أو مــا إىل ذلــك مــن أســباب . أمــا االجتامعــات العامــة ســواء كانــت يف 
صورهتــا املعتــادة يف مــكان معــني لذلــك ، أو أخــذت صــورة مواكــب تســري يف الطريــق 
العــام ، أو جتمعــات يتالقــى فيهــا النــاس يف ميدان عــام مثال ، فهذه عــى اختالف صورها 
الســابقة ال تكــون إال › وفقــا للــرشوط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون › وبــرشط › أن 
تكــون أغــراض االجتــامع )أو املوكــب أو التجمــع( ووســائله ســليمة وال تنــايف اآلداب . 
وحتديــد املعنــى الدقيــق لالجتــامع العــام واملعيــار الــذي يفرق بينــه وبني االجتــامع اخلاص 

، أمــر يبينــه بالتفصيــل الــالزم القانــون الــذي يصــدر هبــذا اخلصــوص .
وال خيفــى كذلــك أن ضامنــات › االجتــامع اخلــاص › التي نصــت عليها هذه املــادة ال تعني 
الســامح باســتغالل هــذه احلريــة الرتــكاب جريمــة أو تآمــر حيظــره القانــون ، فهــذه احلالــة 
يضــع هلــا القانــون اجلزائــي وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة األحــكام الالزمــة لضــامن أمــن 
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الدولــة وســالمة النــاس بــام تتضمنه هذه األحــكام من عقوبــات وإجــراءات وقائية حتول 
دون ارتــكاب اجلريمــة وتتعقــب مرتكبهــا ولــو كان شــخصا واحــدا معتصــام بمســكنه ، 

وليــس اجتامعــا خاصــا يف هذا املســكن .

املادة ٥٠ : 
قــررت هــذه املــادة رصاحــة › مبــدأ الفصــل بــني الســلطات › بــدال مــن تقريــره داللــة مــن 
واقــع األحــكام اخلاصــة بالســلطات العامــة، وذلــك دفعــا لــكل خــالف أو جــدل حــول 
هــذا املبــدأ . وقــد حظــرت املــادة نزول أي مــن الســلطات الثــالث › الترشيعيــة والتنفيذية 
ــه يف الدســتور ، واملقصــود  ــة ، عــن كل أو بعــض اختصاصهــا املنصــوص علي والقضاي
بصفــة خاصــة هــو منــع تنازل الســلطة الشــرتيعية عــن كل اختصاصهــا أو بعضه للســلطة 
التنفيذيــة ، بمعنــى عــدم جــواز التنــازل عــن فئــة مــن األمــور أو نــوع مــن الترشيعــات 
أو االختصاصــات ، ممــا يســمى تفويضــا بالســلطة ، ولكــن هــذا النــص ال يمنــع الســلطة 
الترشيعيــة مــن أن تفــوض احلكومــة بتــوىل أمــر معــني بالــذات ولظــرف خــاص بــدال مــن 
أن يتــواله املــرشع بقانــون ، ويف هــذه احلالــة قــد يبــني هــذا القانــون بعــض التوجيهــات 
ــام ال  ــق ، ك ــذا احل ــة ه ــة يف ممارس ــا احلكوم ــب أن تلتزمه ــي جي ــية الت ــكام الرئيس أو األح
يتعــارض نــص هــذه املــادة مــع › قوانــني الســلطة التامــة › حيث تقتــي رضورة اســتثنائية 
ان تعهــد الســلطة الترشيعيــة إىل الســلطة التنفيذيــة بمواجهــة أمــر هــام معــني يف مجلتــه ، 

كمواجهــة أزمــة نقديــة أو اقتصاديــة او عســكرية مثــال . 
وحكمــة احلظــر املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة الرغبــة يف مقاومــة مــا لوحــظ مــن ميــل 
املجالــس الترشيعيــة أحيانــا إىل تــرك مهمــة الترشيــع يف عــدد متزايــد مــن األمــور للســلطة 
ــو  ــيادة وه ــم الس ــه لصمي ــىء وأقرب ــص ش ــعبية يف أخ ــر الش ــس جوه ــا يم ــة مم التنفيذي

الترشيــع .

املادة ٥٦ : 
أشــارت هــذه املــادة إىل › املشــاورات التقليديــة › التــي تســبق تعيــني رئيس جملــس الوزراء 
ــة وجهــة نظــر الشــخصيات  ــي يســتطلع بموجبهــا رئيــس الدول ، وهــي املشــاورات الت
السياســية صاحبــة الــرأي يف البــالد ويف مقدمتهــا ، رئيــس جملــس األمــة ، ورؤســاء 
ــن  ــة م ــس الدول ــرى رئي ــن ي ــابقني الذي ــوزارات الس ــاء ال ــية ، ورؤس ــات السياس اجلامع

املفيــد ان يســتطلع رأهيــم ، ومــن إليهــم مــن اصحــاب الــرأي الســيايس . 
ــوزراء وعزهلــم بمرســوم أمــريي ، وذلــك عــى  ــني ال ــادة يكــون تعي ــاء عــى هــذه امل وبن
ــادة  ــك جعلــت هــذه امل ــه كــام ســبق . كذل ــوزراء وعزل ــني رئيــس جملــس ال خــالف تعي
احلــد األعــى لعــدد الــوزراء › ثلــث عــدد أعضــاء جملــس األمــة › وااللتــزام بعــدم جتــاوز 
ــدد  ــرا لكــون ع ــرا نظ ــرش وزي ــتة ع ــى املذكــور هــو س ــد األع ــاه أن احل ــث معن ــذا الثل ه
أعضــاء جملــس األمــة مخســني عضــوا ، وحيســب ضمــن عــدد الــوزراء املذكــور رئيــس 
ــرة  ــا: يف الفق ــة › مجيع ــت كلم ــذات وضع ــك بال ــة ، ولذل ــوزراء ووزراء الدول ــس ال جمل
األخــرية مــن املــادة حيــث تقــول › وال يزيــد عــدد الــوزراء مجيعــا عــى ثلــث عــدد أعضــاء 

جملــس األمــة › . 
ويالحــظ كذلــك أن هــذا النــص ال يمنــع تعيــني نائــب لرئيــس جملــس الــوزراء )مــن بــني 

الــوزراء وضمــن عددهــم الدســتوري( إذا طــرأت رضورة تقتــي ذلــك .
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املادة ٥٧ : 
أوجبــت هــذه املــادة تنحــي الــوزارة القائمــة عــن احلكــم عنــد بــدء كل فصــل ترشيعــي 
ــود بالفصــل الترشيعــي الفــرتة التــي تفصــل بــني انتخابــات  ملجلــس األمــة ، واملقص
وأخــرى ملجلــس األمــة ، ســواء اســتكمل خالهلــا املجلــس كل أدوار االنعقــاد األربعــة 
العاديــة املقــررة يف الدســتور )نظــرا لكــون مــدة املجلــس أربــع ســنوات وفقــا للــامدة ٨٣( 

، أو مل يســتكملها بســبب حــل املجلــس قبــل أجلــه الدســتوري العــادي . 
وتنحــي الــوزارة وتشــكيل وزارة جديــدة - ولــو كان أعضاؤها كلهــم أو بعضهم أعضاء 
بالــوزارة الســابقة - أمــر توجبــه األصــول الربملانيــة التــي تذهــب يف هــذا الشــأن إىل أبعــد 
مــن ذلــك املــدى ، إذ تقــرر أن الــوزارة اجلديــدة ال يســتقر هبــا املقــام - أو ال تعــني أصــال 
تعيينــا هنائيــا - إال بعــد احلصــول عــى ثقــة املجلــس النيــايب اجلديد وهــذا أمــر منطقي ألن 
جتديــد االنتخــاب معنــاه التعــرف عــى اجلديــد مــن رأي األمة ، وهــذا اجلديــد ال يصل إىل 
احلكومــة إال بإعــادة تشــكيل الــوزارة وفقــا الجتاهــات وعنــارص املجلس اجلديــد ، ولكن 
املــادة ٥٧ مل تصــل يف هــذا املضــامر الربملــاين إىل هذا احلــد ، واكتفت بمجرد إعادة تشــكيل 
الــوزارة عــى النحــو الــذي يرتئيــه أمــري البــالد ، عــى أن يكــون هــذا التعيــني هنائيــا وغــري 
معلــق عــى إصــدار قــرار مــن املجلــس بالثقــة بالــوزارة اجلديــدة ، وأمــري البــالد يراعــي 
عنــد إعــادة تشــكيل الــوزارة يف هــذه احلالــة األوضــاع اجلديــدة يف املجلــس النيــايب ومــا 
قــد يقتضيــه الصالــح العــام مــن تعديــل يف تشــكيل الــوزارة أو تغيــري يف توزيــع املناصــب 

الوزاريــة بــني أعضائهــا . 
كذلــك يتيــح هــذا النص لألمري فرصــة دســتورية طبيعية لتجديــد ثقته بالــوزارة والوزراء 
إذا مــا أدوا رســالتهم يف الــوزارة عــى النحــو املــريض ، أو الحــالل وزيــر جديــد حمــل مــن 
مل يكــن مــن الــوزراء الســابقني عنــد حســن ظــن األمــري واألمــة بــه ، أو لوضــع الوزيــر 
ــري  ــة لألم ــذه الفرص ــة ه ــابق ، وإتاح ــه الس ــن منصب ــة م ــر مالءم ــب وزاري أكث يف منص
ــة اإللتجــاء إىل  ــاين الطبيعــي ، يكفــي ســموه مؤون ، عــى هــذا النحــو الدســتوري الربمل
الوســائل الدســتورية العنيفــة كاســتعامل حقــه يف إقالــة الــوزارة أو إعفــاء بعــض الــوزراء 

مــن مناصبهــم .

املواد ٦١ إىل ٦٤ : 
هــذه املــواد خاصــة بنائــب األمــري ، وال خيفــى أنــه يف حالــة وجــود › ويل عهــد › لإلمــارة 
فإنــه هــو الــذي ســيكون بحكــم مركــزه هــذا نائبــا لألمــري ، مــادام ال يتعــذر قيامــه هبــذه 
املهمــة ، فــان مل يكــن مســتطيعا ذلــك أو كان غائبــا عــن اإلمــارة طبقــت املــواد املنــوه عنهــا 

يف شــأن نائــب األمــري . 
ويالحــظ أن لألمــري احلــق يف تنظيــم ممارســة صالحياتــه الدســتورية نيابــة عنــه أو حتديــد 

نطاقهــا ، وذلــك يف كلتــا احلالتــني ، أي ســواء نــاب عنــه ويل العهــد أو شــخص غــريه .

املادة ٦٩ : 
بمقتــىض هــذه املــادة يكون إعالن األحــكام العرفية بمرســوم ، وذلك مراعــاة لرضورات 
الرعــة يف عمليــات الدفــاع ، ولكــن هــذا النــص ، وكل نــص مماثــل لــه يف الدســتور ، ال 
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يمنــع رئيــس الدولــة واحلكومــة مــن أخــذ رأي جملــس األمــة يف األمــر مقدما إذا ســمحت 
الظــروف بذلــك ، وهــذا أمــر مــرتوك لتقديــر األمــري وحكومتــه دون إلــزام ، بــل لعــل 

شــعبية احلكــم حتبــذ مثــل هــذا اإلجــراء مــا دام مســتطاعا . 
كذلــك اشــرتطت هــذه املــادة عــرض مرســوم احلكــم العــريف عــى جملــس األمــة خــالل 
مخســة عــرش يومــا ، وهــذه املــدة هــي احلــد األعــى ملهلــة العــرض ، ولكــن هــذا ال يمنــع 
مــن إجــراء العــرض قبــل ذلــك ، بــل إنــه مــن املستحســن أن يتــم ذلــك يف أقــرب فرصــة 

ممكنــة .

املادة ٧٠ : 
تضمنــت هــذه املــادة فقــرة أخــرية ال جيــوز بمقتضاهــا يف أي حــال ، أن تتضمــن املعاهــدة 
رشوطــا رسيــة تناقــض رشوطهــا العلنيــة ، وذلــك درءا ملخاطــر الريــة التــي تبلــغ حــد 
التناقــض بــني مــا خفــي ومــا أعلن ، وهــو تناقــض يتناىف مــع الرقابــة الربملانيــة التي نصت 
عليهــا املــادة املذكــورة ، كــام خيالــف اإلجتــاه الــدويل يف شــأن تســجيل املعاهــدات لــدى 
منظمــة األمــم املتحــدة ليحتــج هبــا يف أعــامل تلــك املنظمــة ، أمــا الريــة التــي ال تتناقــض 
مــع رشوط املعاهــدة املعلنــة ، إنــام تكملهــا وتعمــل عــى تنفيذهــا ، فــال يشــملها احلظــر يف 

هــذه املــادة ، بــل لعــل الــرضورات واملصلحــة العامــة تقتضيهــا يف بعــض األحيــان .

املادة ٧٨ : 
ما تقرره هذه املادة من تعيني خمصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه احلكم وملدة 
حكمه جيعل هذا التقدير ال يناقش إال مرة واحدة فور التولية ، ثم يتكرر إدراج هذه 
املخصصات يف امليزانيات السنوية للدولة دون العودة إىل مناقشتها زيادة أو نقصا . 

ويالحــظ أن نائــب األمــري )إذا مل يكــن هــو ويل العهــد ولــه خمصصاته املقــررة قانونا( حتدد 
خمصصاتــه بواســطة األمــري وتــرف مــن خمصصاتــه ، ولذلــك مل تنــص املــادة املذكــورة 

عــى كيفيــة حتديــد خمصصــات نائــب األمــري .

املادة ٨٢ : 
أوردت هــذه املــادة الــرشوط الواجــب توافرهــا يف عضــو جملــس األمة ، ومــن بينها رشط 
اجلنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة وفقــا للقانــون › وبذلــك يكــون املرجــع يف حتديــد معنى 
هــذا االصطــالح هــو قانــون اجلنســية ، وفيــه تبــني رشوط اجلنســية األصليــة ، متميــزة عن 
أحــوال كســب اجلنســية بطريــق التجنــس ، وهبــذا احلكــم الدســتوري يبطــل العمــل بــأي 
نــص ترشيعــي قائــم يســمح للمتجنــس بمامرســة حــق الرتشــيح لعضويــة جملــس األمــة 
أيــا كانــت املــدة التــي مضــت .. أو التــي متــىض - عــى جتنســه .. ومــن ثــم يكون الرتشــيح 
حقــا ألبنــاء هــذا املتجنــس إذا مــا أدخلهــم قانــون اجلنســية ضمن حــاالت اجلنســية بصفة 

أصليــة ، وهــو احلكــم الصحيــح املعمــول بــه يف الــدول املختلفــة . 
ويالحــظ أن التفريــق بــني الوطنــي الألصــيل - أو األصيــل - والوطنــي بالتجنــس ، أمــر 
وارد يف الدســاتري عــام يف شــأن ممارســة احلقــوق السياســية ، وهــو تفريــق حتــدده أغلبيــة 
الدســاتري بعــدد معــني مــن الســنني تعتــرب فــرتة متريــن عــى الــوالء للجنســية اجلديــدة ، 

كــام أن فيــه ضامنــات للدولــة أثبتــت التجــارب العامليــة رضورهتــا . 
أمــا رشوط الناخــب فلــم تتعــرض هلــا هــذه املــادة أو غريهــا مــن مــواد الدســتور ، وإنــام 
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يتــوىل بياهنــا قانــون االنتخــاب )بنــاء عــى إحالــة مــن املــادة ٨٠ مــن الدســتور( التــي تقول 
أن تأليــف جملــس األمــة يكــون › وفقــا لألحــكام التــي يبينهــا قانــون االنتخــاب › وبذلــك 
يصــح لقانــون االنتخــاب أن يســمح للمتجنــس بمامرســة حــق االنتخــاب دون قيد )وهو 
أقــل خطــورة مــن حــق الرتشــيح أو العضويــة( كــام جيــوز لــه أن يقيــد اســتعامل هــذا احلــق 

بمــي مــدة عــى التجنــس .

املادة ٩٠ : 
نــص هــذه املــادة ال يمنــع دســتوريا مــن اجتــامع املجلس يف غــري الزمــان واملــكان املقررين 
ــة  ــا القانوني ــرضورة وبرشوطه ــة ال ــا لنظري ــك ووفق ــت رضورة لذل ــه ، إذا دع الجتامع

املقــررة .

املادة ٩٢ : 
نصــت الفقــرة األخــرية مــن هــذه املادة عــى أن › يــرأس اجللســة األوىل - ملجلــس األمة - 
حلــني انتخــاب الرئيــس أكــرب األعضــاء ســنا › ومقتــىض هــذا النــص أنــه إذا ختلــف األكــرب 

ســنا مــن بــني األعضــاء تــوىل الرياســة أكــرب األعضــاء احلارضين .

املادة ٩٨ : 
أوجبــت هــذه املــادة عــى كل وزارة جديــدة أن تتقــدم فــور تشــكيلها بربناجمهــا إىل جملــس 
األمــة ، ولكنهــا مل تشــرتط لبقــاء الــوزارة يف احلكــم طــرح موضــوع الثقة هبا عــى املجلس 
، بــل اكتفــت بإبــداء املجلــس مالحظاتــه بصــدد هــذا الربنامــج ، واملجلــس طبعــا يناقــش 
الربنامــج مجلــة وتفصيــال ، ثــم يضــع مالحظاتــه مكتوبــة ، ويبلغهــا رســميا للحكومــة ، 
وهــي - كمســئولة يف النهايــة أمــام املجلــس - البــد وأن حتــل هــذه املالحظــات املــكان 

الالئــق هبــا وباملجلــس املذكــور .

املادة ٩٩ : 
ــوزراء عــن  ــس جملــس ال ــه إىل رئي ــام توج ــادة ، إن ــذه امل ــئلة املنصــوص عليهــا يف ه األس
السياســة العامــة للحكومــة ، أمــا اهليئــات التابعــة لرياســة جملــس الــوزراء أو امللحقــة هبــا 
فيســأل عنهــا وزيــر دولــة لشــئون جملــس الــوزراء ، أمــا الــوزراء فيســأل كل منهــم عــن 
أعــامل وزارتــه ، ومعلــوم أن الســؤال ال جيــاوز معنــى االســتفهام إىل معنــى التجريــح أو 

النقــد وإال أصبــح اســتجوابا ممــا نصــت عليــه املــادة ١٠٠ مــن الدســتور .

املواد ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣:
تقــرر املــادة ١٠١ اعتبــار الوزيــر معتــزال منصبــه مــن تاريــخ قرار عــدم الثقة بــه ، وتوجب 
ــك أن أي  ــىض ذل ــتوري ، ومقت ــكل الدس ــتيفاء للش ــورا ، اس ــتقالته ف ــدم اس ــه أن يق علي
ــرب بقــوة  ــه ، يعت ــر املذكــور ، بعــد صــدور قــرار عــدم الثقــة ب تــرف يصــدر مــن الوزي
الدســتور باطــال وكأن مل يكــن ، دون أن يطبــق يف هــذه احلالــة احلكــم الــوارد باملــادة ١٠٣ 
مــن الدســتور القــايض باســتمرار الوزيــر يف تريــف العاجــل مــن شــئون منصبــه حلــني 
ــر  ــا إىل وزي ــه مؤقت ــه أو يعهــد بوزارت ــدال من ــر ب تعيــني خلفــه ، وبذلــك يعــني فــورا وزي
آخــر حلــني تعيــني الوزيــر اجلديــد ، أمــا رئيــس جملــس الــوزراء الــذي يتكــرر قــرار عــدم 
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التعــاون معــه وفقــا للــامدة ١٠٢ فــال مندوحــة مــن تطبيــق املــادة ١٠٣ يف شــأنه حتــى ال 
يكــون هنــاك فــراغ وزاري ، واألغلبيــة املنصــوص عليهــا يف املادتــني ١٠١ و ١٠٢ )وهي 
أغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس فيــام عــدا الــوزراء( مقتضاهــا أنــه إذا كان 
عــدد الــوزراء مــن أعضــاء جملــس األمــة عــرشة مثــال فاألغلبيــة الالزمــة لســحب الثقــة 
مــن الوزيــر هــي أغلبيــة األعضــاء األربعــني غــري الــوزراء ، أي واحــد وعــرشون صوتــا 

عــى األقــل.

املادة ١١٣ : 
ــة  ــان احلكوم ــة أن يعقــب مــرة واحــدة عــى بي ــادة عــى أن ملجلــس األم نصــت هــذه امل
ــب أن  ــذا التعقي ــود هب ــس ، واملقص ــا املجل ــي أبداه ــة الت ــا بالرغب ــذر أخذه ــن تع املتضم
يناقــش املجلــس املوضــوع بالتفصيــل الــذي يــراه وينتهــي مــن هــذه املناقشــة إىل تعقيــب 
مكتــوب يبعــث بــه إىل احلكومــة دون أي إجــراء آخــر يف هــذا الشــأن مــن جانــب املجلــس 
مــا مل يــر حتريــك املســؤولية الوزاريــة عــى أســاس نــص آخــر غــري هــذه املــادة ، كنــص 

املــادة ١٠٠ مثــال اخلــاص بحــق االســتجواب .

املادتان ١٢١ و١٣١ :
حتظــر املــادة ١٢١ عــى عضــو جملــس األمــة أن يعــني أثنــاء مــدة عضويتــه يف جملــس إدارة 
رشكــة أو أن يســهم يف التزامــات تعقدهــا احلكومــة أو املؤسســات العامة ، وذلــك باملعنى 
الشــامل لبلديــة الكويــت مثــال وغريهــا مــن اهليئــات املحليــة التــي قــد تنشــأ يف يــوم مــن 

األيــام .
واملحظــور يف شــأن الــرشكات هــو › التعيني › أثناء مــدة العضوية ، فإن كان التعيني ســابقا 
عــى العضويــة النيابيــة فــال مانــع دســتوريا مــن االســتمرار يف عضويــة جملــس اإلدارة بعد 
الفــوز بعضويــة جملــس األمــة ، ألن املــادة مل جتعــل مــن هــذه احلالــة حالــة › عــدم مجــع › ) 
كــام هــو الشــأن يف املــادة ١٣١ اخلاصــة بالــوزراء ( بــل جعلتهــا حالــة حظــر مقيــد بفــرتة 
معينــة . وهــذا التفريــق يف احلكــم بــني عضــو جملــس األمــة والوزيــر منطقــي نظــرا ألن 
العضــو ال يــامرس ســلطة تنفيذيــة وإنــام يــؤدي مهمــة متثيليــة ورقابيــة ، يف حــني يــامرس 
الوزيــر تلــك الســلطة ويتــوىل رياســة العمــل اإلداري يف وزارتــه ، وبقــدر الســلطة يكــون 
احلــذر ويكــون احلــرص عــى دفــع مظنــة اإلنحــراف بالنفــوذ أو إســاءة اســتعامل الســلطة 

 .
وهبــذه الــروح ، وحتــت ضغــط واقــع الكويــت حيــث للتجــارة مــكان الصــدارة يف أعــامل 
املواطنــني وحيــث تتدخــل احلكومــة إىل حــد كبــري يف املرشوعــات وأوجــه النشــاط 
االقتصــادي ، لــزم ختفيــف قيــود العضويــة يف هــذا اخلصــوص بحيــث ال يمنــع العضــو 
مــن مزاولــة مهنتــه احلــرة أو عملــه الصناعــي أو التجــاري أو املــايل ، كــام مل حيظــر عليــه 
التعامــل مــع الدولــة بطريق املزايدة أو املناقصــة العلنيتني ، أو بالتطبيق لنظام االســتمالك 
اجلــربي ، وذلــك بمراعــاة أن يف هــذه االســتثناءات مــن النظام اجلــربي القانــوين ما يكفل 

عــدم اســتغالل النفــوذ وينفــي مظنــة اإلنحــراف . 
ولــكل ذلــك حظــرت املــادة ١٣١ عــى الوزيــر - اثنــاء الــوزارة - أن يتــوىل وظيفــة عامــة 
أو يــزاول ولــو بطريــق غــري مبــارش › مهنــة حــرة  أو عمــال صناعيــا أو جتاريــا أو ماليــا › 
ــات ( أو  ــة ) أو البلدي ــات العام ــة أو املؤسس ــا احلكوم ــات تعقده ــهم يف التزام أو أن يس
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املـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــرييــــــــــة
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أن جيمــع بــني الــوزارة والعضويــة يف جملــس إدارة أي رشكــة ، ومــن بــاب أوىل أن يتــوىل 
رياســة جملــس اإلدارة فيهــا . وكذلــك منعتــه املــادة املذكــورة مــن أن يشــرتي أو يســتأجر 
مــاال مــن أمــوال الدولــة ) باملعنــى الواســع الشــامل للحكومــة املركزيــة واهليئــات املحليــة 
واملؤسســات العامــة ( ولــو بطريق املــزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شــيئا من أمواله 
أو يقايضهــا عليــه . ومنــع مزاولــة هــذه األمــور - ولــو بطريــق غــري مبــارش – مقتضــاه أنــه 
ال جيــوز للوزيــر أن يــامرس هــذه األعــامل بواســطة أشــخاص يعملون باســمه أو حلســابه. 
ولكــن هــذا النــص ال يمنــع مــن أن تكون للوزير أســهم أو ســندات او حصــص يف رشكة 
تتمتــع بالشــخصية املعنويــة مــع مــا تســتتبعه هــذه الشــخصية مــن انفصــال عــن أشــخاص 
املســامهني ومحلــة الســندات واحلصــص ، واتباع لإلجــراءات والضوابــط القانونية املقررة 

مــن حيــث ادارة الــرشكات ، وتوزيــع األربــاح فيهــا ، وخضوعهــا لرقابــة الدولــة .

املادة ١٢٥ : 
حــددت هــذه املــادة رشوط الوزراء ) باإلحالــة يف ذلك إىل املــادة ٨٢( ومن هذه الرشوط 
رشط اجلنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة › وقــد اقتر هــذا احلكم عى الــوزراء باعتبارهم 
أصحــاب املناصــب السياســية التــي يرقــى تنظيمهــا إىل مســتوى النصــوص الدســتورية 
، أمــا مــن عــدا الــوزراء مــن كبــار املوظفــني ، كــوكالء الــوزارات والــوكالء املســاعدين 
، فليــس الدســتور جمــال حتديــد رشوطهــم كــام فعــل بالنســبة للــوزراء ، وإنــام جمــال ذلــك 
هــو قانــون التوظــف العــادي ، وهلــذا وردت املــادة عــى النحــو املذكــور برغــم مــا ارتــآه 
بعــض األعضــاء مــن رضورة مــد احلكــم الــوارد يف هــذه املــادة إىل الوظائــف املذكــورة 

ومــا أبــداه املجلــس التأســييس مــن ارتضــاء هلــذا الــرأي .

املادة ١٣٦ : 
تنــص هــذه املــادة عــى أن › ال تعقــد القــروض العامــة إال بقانــون ، وجيــوز بقانــون كذلــك 
أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا › وتنظــم العبــارة األوىل االقرتاض والعبــارة الثانية 
اإلقــراض أو الكفالــة . ويف مدلــول هــذه العبــارة األخــرية يكــون اإلقــراض أو الكفالــة 
ــال ، أو كان  ــة مث ــة معين ــني لدول ــرض مع ــا بق ــون خاص ــذا القان ــواء كان ه ــون ، س بقان
قانونــا ينظــم مؤسســة مهمتهــا اإلقــراض وفقــا ألســس قانونيــة موضوعــة كــام هو الشــأن 
بالنســبة إىل الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة مثــال ، كام ال يشــمل إقــراض الدولة 

موظفيهــا وفقــا لقانــون التوظــف أو لقانــون خــاص بذلــك .

املادتان ١٥٢ و ١٥٣: 
ــم  ــذا احلك ــون ، وه ــكار بقان ــزام واالحت ــح االلت ــون من ــان أن يك ــان املادت ــرتط هات تش
ال يــرى إال ابتــداء مــن تاريــخ العمــل بالدســتور أخــذا بمبــدأ عــدم رجعيــة القوانــني 
املنصــوص عليــه رصاحــة يف املــادة ١٧٩ مــن الدســتور ، وبذلــك تعتــرب صحيحــة وتظــل 
ســارية كل االلتزامــات واالحتــكارات املمنوحــة قبــل التاريــخ املذكور وفقــا لإلجراءات 
القانونيــة التــي كانــت مقــررة وقــت منحهــا ، إنــام ال جيــوز جتديدهــا أو تعديلهــا بعــد ذلك 
التاريــخ إال بقانــون ، كــام يلــزم دســتوريا توقيــت مــدة مــا مل يســبق حتديــده منهــا بزمــن 
معــني ، ويــري هــذا احلكــم عــى مجيع النصــوص املامثلــة كاملــادة ١٣٦ التي ســبق التنويه 

عنهــا.
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املادة ١٦٧ : 
مراعــاة لواقــع الكويــت أجــازت هــذه املــادة عــى ســبيل االســتثناء - › أن يعهــد القانــون 
جلهــات األمــن العــام يف نطــاق اجلنــح بتــويل الدعــوى العموميــة )بــدال مــن النيابــة العامة 
ــون ›  ــا القان ــي يبينه ــاع الت ــا لألوض ــك › وفق ــال( وذل ــة أص ــوى العمومي ــة الدع صاحب
ومقتــىض هــذا النــص عدم جــواز التوســع يف هذه الرخصة ألهنا اســتثناء ، واالســتثناءات 
جتــري يف أضيــق احلــدود ، كــام يلــزم أن يبــني القانــون‹ األوضــاع › املشــار إليهــا يف املــادة 
الدســتورية املذكــورة ، وأن يكفــل للقائمــني بالدعــوى العموميــة املنوطــة بجهــات األمن 
مــا تقتضيــه هــذه األمانــة اخلطــرية مــن مؤهــالت قانونيــة يف القائمني هبــا ، وتنظيــم إداري 
يكفــل هلــم القــدر الــرضوري مــن احليــدة واالســتقالل ، والبعــد عــن أصــداء مــا يــالزم 
عمــل جهــاز األمــن العــام مــن اتصــال يومــي باجلمهــور واحتــكاك بالكثرييــن مــن الناس 
ــوة دون أن  ــد املرج ــتثنائي الفوائ ــق االس ــذا الطري ــق ه ــات حيق ــذه الضامن ــوم. فبه كل ي

يكــون ذلــك حســاب العدالــة أو احلقــوق واحلريــات.

املادة ١٦٩ : 
وردت هبــذه املــادة عبــارة ›بواســطة غرفــة أو حمكمــة خاصــة‹ واملقصــود بالغرفــة دائــرة 

مــن دوائــر املحكمــة.

املادة ١٧٣ : 
ــة  ــة خاص ــح ( إىل حمكم ــني ) واللوائ ــتورية القوان ــة دس ــد بمراقب ــتور ان يعه ــر الدس آث
يراعــى يف تشــكيلها واجراءاهتــا طبيعــة هــذه املهمــة الكبــرية ، بــدال مــن ان يــرتك ذلــك 
ــوص  ــري النص ــه اآلراء يف تفس ــارض مع ــد تتع ــا ق ــدة ، مم ــى ح ــة ع ــاد كل حمكم الجته
الدســتورية أو يعــرض القوانــني )واللوائــح( للشــجب دون دراســة ملختلــف وجهــات 
النظــر واالعتبــارات ، فوفقــا هلــذه املــادة يرتك للقانون اخلــاص بتلك املحكمة الدســتورية 
جمــال إرشاك جملــس األمــة بــل واحلكومــة يف تشــكيلها إىل جانــب رجــال القضــاء العــايل 
يف الدولــة ، وهــم األصــل يف القيــام عــى وضــع التفســري القضائــي الصحيــح ألحــكام 

القوانــني ، ويف مقدمتهــا الدســتور ، قانــون القوانــني .

* * * *

يف ضــوء مــا ســبق مــن تصويــر عــام لنظــام احلكــم ، ووفقــا هلــذه االيضاحــات املتفرقــة يف 
شــأن بعــض املــواد عــى وجــه اخلصــوص يكــون تفســري أحــكام دســتوردولة الكويــت .

واهلل ويل التوفيق ،،،
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٥٠االمري 

٥٠ويل العهد

٥٢املذكرة االيضاحية

القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤
بشأن أحكام توراث اإلمارة



توارث االمارة
املحـــــكمـــــة الدســـتوريــة والالئـــــــحة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
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القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤
بشأن أحكام توراث اإلمارة

املادة ١
الكويت إمارة وراثية يف ذرية املغفور له مبارك الصباح .

           
األمري

 
املادة ٢

ــه › حــرضة صاحــب الســمو أمــري  ــة ال متــس , ولقب ــه مصون ــة , وذات األمــري رئيــس الدول
ــت › . الكوي

 
املادة ٣

 يشــرتط ملامرســة األمــري صالحياتــه الدســتورية أال يفقــد رشطــا مــن الــرشوط الواجــب 
ــى  ــة ع ــدرة الصحي ــد الق ــرشوط أو فق ــذه ال ــد ه ــد أح ــإن فق ــد . ف ــا يف ويل العه توافره
ممارســة صالحياتــه , فعــى جملــس الــوزراء ) بعــد التثبــت مــن ذلــك ( عــرض األمــر عــى 
جملــس األمــة يف احلــال لنظــره يف جلســة رسيــة خاصــة . فــإذا ثبــت للمجلــس بصــورة 
قاطعــة فقــدان الــرشط أو القــدرة املنــوه عنهــام , قــرر بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء الذيــن يتألف 
منهــم , انتقــال ممارســة صالحيــات األمــري إىل ويل العهــد بصفــة مؤقتــة أو انتقــال رئاســة 

الدولــة إليــه هنائيــا.

املادة ٤
إذا خــال منصــب األمــري نــودي بــويل العهــد أمــريا .فــإذا خــال منصــب األمــري قبــل تعيــني 
ويل العهــد , مــارس جملــس الــوزراء مجيــع اختصاصــات رئيــس الدولة حلني اختيــار األمري 
بــذات اإلجــراءات التــي يبايــع هبــا ويل العهــد يف جملــس األمــة وفقــا للــامدة الرابعــة مــن 
الدســتور . وجيــب أن يتــم اإلختيــار يف هــذه احلالــة خــالل ثامنيــة أيــام مــن خلــو منصــب 

األمــري .
 

املادة ٥
ال جتوز خماصمة األمري باسمه أمام احلاكم .

 ويعــني األمــري بأمــر أمــريي وكيــال أو أكثــر يتولــون يف احلــدود التــي يبينهــا األمــر الصادر 
ــة  ــئون اخلاص ــة يف الش ــم األوراق القضائي ــه إليه ــايض , وتوج ــراءات التق ــم إج بتعيينه

باألمــري .
 

ويل العهد

املادة ٦
ــه ›  ــتور ولقب ــن الدس ــة م ــادة الرابع ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــد بالطريق ــني ويل العه يع
ســمو ويل العهــد ›.  ويشــرتط يف ويل العهــد أن يكــون رشــيدا عاقــال مســلام وابنــا رشعيــا 



توارث االمارة
املحـــــكمـــــة الدســـتوريــة والالئـــــــحة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥١       -العودة لفهرس القانون

ألبويــن مســلمني , وأن ال تقــل ســنه يــوم مبايعتــه عــن ثالثــني ســنة ميالديــة كاملــة .
 

املادة ٧
 ينــوب ويل العهــد عــن األمــري يف ممارســة صالحياتــه الدســتورية يف حالــة تغيبــه خــارج 
الدولــة وفقــا للــرشوط واألوضــاع املبينــة يف املــواد  ٦١و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ مــن الدســتور .
ولألمــري أن يســتعني بــويل العهــد يف أي أمــر مــن األمــور الداخلــة يف صالحيــات رئيــس 

الدولــة الدســتورية .
 

املادة ٨
إذا فقــد ويل العهــد أحــد الــرشوط الواجــب توافرهــا فيــه، أو فقــد القــدرة الصحيــة عــى 
ــة  ــس يف حال ــى املجل ــوزراء وع ــس ال ــر إىل جمل ــري األم ــال األم ــه، أح ــة صالحيات ممارس
التثبــت مــن ذلــك عــرض األمــر عــى جملــس األمــة فــورا لنظــره يف جلســة رسيــة خاصــة 
. فــإذا ثبــت ملجلــس األمــة بصــورة قاطعــة فقــدان الــرشط أو القــدرة املنــوه عنهــام . قــرر 
بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهم انتقال ممارســة صالحيــات ويل العهــد بصفة مؤقتة 
أو انتقــال واليــة العهــد بصفــة هنائيــة إىل غــريه، وكل ذلــك وفقــا للــرشوط واألوضــاع 

املقــررة يف املــادة الرابعــة مــن الدســتور .

املادة ٩
ــل  ــة املقــررة لتعدي ــه إال بالطريق ــة دســتورية , فــال جيــوز تعديل ــون صف تكــون هلــذا القان

ــتور . الدس
 

املادة ١٠
عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــرشه 

يف اجلريــدة الرســمية .
 



توارث االمارة
املحـــــكمـــــة الدســـتوريــة والالئـــــــحة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٢       -العودة لفهرس القانون

املذكرة االيضاحية لقانون توارث اإلمارة

نصــت املــادة الرابعــة مــن الدســتور عــى األحــكام األساســية يف تــوارث اإلمــارة وتعيــني 
ويل العهــد, وتركــت ســائر األحــكام ينظمهــا قانــون خــاص يصــدر يف خــالل ســنة مــن 
تاريــخ العمــل بالدســتور . كــام تركت املــادة ٥٩ لــذات القانون أن حيدد الــرشوط الالزمة 

ملامرســة األمــري صالحياتــه الدســتورية .
ــت  ــد تضمن ــق . وق ــون املراف ــرشوع القان ــة م ــدم احلكوم ــوص , تق ــك النص ــذا لتل وتنفي
املادتــان األوىل والتاســعة منــه أحكامــا وردت يف نصوص الدســتور , فقضــت املادة األوىل 
بــأن الكويــت إمــارة وراثيــة يف ذريــة املغفــور لــه مبــارك الصبــاح , وقــررت املــادة التاســعة 
أن هلــذا القانــون صفــة دســتورية فــال جيــوز تعديلــه إال بالطريقة املقــررة لتعديل الدســتور 

.
ويتضمــن املبحــث اخلــاص باألمــري النــص عــى أنــه رئيــس الدولــة وأن ذاتــه مصونــة ال 

متــس , وحــددت لقبــه الرســمي بحــرضة صاحــب الســمو أمــري الكويــت .
ــمت  ــه . ورس ــري صالحيات ــة األم ــة بمامرس ــرشوط اخلاص ــة ال ــادة الثالث ــت امل ــم تناول ث
القــدرة  أو  الــرشط  األمــري  فقــد  عنــد  االتبــاع  الواجــب  الدســتوري  الطريــق 
العهــد  ويل  إىل  األمــري  صالحيــات  ممارســة  نقــل  فجعلــت  عنهــام،  املنــوه  الصحيــة 
بصفــة مؤقتــة أو هنائيــا متوقفــا عــى عــرض جملــس الــوزراء بعــد التثبــت، وقــرار 
جملــس األمــة بأغلبيــة خاصــة هــي ثلثــا األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس .                                                                                                                          
وواجهــت املــادة الرابعــة حالــة خلــو منصــب األمــري , فقضــت باملنــاداة بــويل العهــد أمــريا 
, أمــا إذا مل يكــن ويل العهــد قــد عــني بعــد , فرتكــت ملجلــس الــوزراء ســلطات األمــري يف 
رياســة الدولــة وتعيــني األمــري اجلديــد بمبايعــة جملــس األمــة وفقــا ألحــكام املــادة الرابعة 

ــام . ــة أي ــالل ثامني ــك خ ــم ذل ــت أن يت ــتور . ورشط ــن الدس م
وملــا كانــت ذات األمــري مصونــة ال متــس , وكانــت أحــكام املحاكــم تصــدر باســمه فقــد 
نصــت املــادة اخلامســة عــى عــدم جــواز خماصمته باســمه أمــام املحاكــم , فتكــون خماصمته 

, وإجــراءات املخاصمــة منــه , باســم وكيــل يعينــه بأمــر أمــريي .
ثــم انتقــل املــرشوع يف املبحــث الثــاين إىل بيان أحــكام ويل العهــد فرشطت املادة السادســة 
منــه يف ويل العهــد ذات الــرشوط الــواردة يف الدســتور , واســتلزمت أن ال يقــل ســنه يــوم 
مبايعتــه بواليــة العهــد عــن ثالثــني ســنة كاملــة وهــو الســن الــذي اشــرتطه الدســتور يف 

الــوزراء وأعضــاء جملــس األمــة .
وقــررت املــادة الســابعة قاعــدة نيابــة ويل العهــد عــن األمــري عنــد تغيبــه خــارج الدولــة , 

وأباحــت أن يســتعني بــه األمــري يف أي أمــر مــن األمــور الداخلــة يف صالحياتــه.
وواجهــت املــادة الثامنــة حالــة فقــدان ويل العهــد أحــد الــرشوط الواجــب توافرهــا فيــه 
بنــص الدســتور , أو القــدرة الصحيــة عــى ممارســة صالحياتــه . فرســمت إجــراءات نقــل 

ممارســة الصالحيــات إىل غــريه بصفــة مؤقتــة أو انتهائيــة . 
ــس  ــرار جمل ــس , وق ــة املجل ــم موافق ــوزراء ث ــس ال ــر إىل جمل ــري األم ــة األم ــا بإحال وبدأهت
ــدود  ــك يف ح ــم ( , كل ذل ــف منه ــن يتأل ــاء الذي ــف األعض ــة ) نص ــة خاص ــة بأغلبي األم

ــتور . ــن الدس ــة م ــادة الرابع ــررة يف امل ــاع املق ــرشوط واألوض ال



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣
بشأن إنشاء املحكمة الدستورية

٥٤الباب االول : تشكيل املحكمة الدستورية واختصاصاهتا 
٥٥الباب الثاين : احكام عامة 
٥٦ال ئحة املحكمة الدستورية

٥٧تشكيل جلنة فحص الطعون



المحكمة الدستورية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة
الالئـــحة الداخـــــلية ملجلـــس االمــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٤       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣
بشأن إنشاء املحكمة الدستورية

املادة ١
تنشــأ حمكمــة دســتورية ختتــص دون غريهــا بتفســري النصــوص الدســتورية وبالفصــل يف 
املنازعــات املتعلقــة بدســتورية القوانني واملراســيم بقوانني واللوائــح ويف الطعون اخلاصة 
بانتخــاب جملــس األمــة أو بصحــة عضويتهــم ، ويكون حكــم املحكمة الدســتورية ملزمًا 

للكافــة وســائر املحاكم.
املادة ٢

تؤلــف املحكمــة الدســتورية مــن مخســة مستشــارين خيتارهــم جملــس القضــاء باإلقــرتاع 
الــري ، كــام خيتــار عضويــن احتياطيــني ويشــرتط أن يكونــوا مــن الكويتيــني ويصــدر 
بتعيينهــم مرســوم. وإذا خــال حمــل أي عضــو مــن األعضــاء األصليــني او االحتياطيــني 
اختــار جملــس القضــاء- باالقــرتاع الــري - مــن حيــل حملــه ويكــون تعيينــه بمرســوم.

ــم  ــب عمله ــا إىل جان ــم هب ــون بعمله ــون واالحتياطي ــة األصلي ــاء املحكم ــوم أعض ويق
ــا. ــتئناف العلي ــة االس ــز أو حمكم ــرة التميي ــيل بدائ األص

املادة ٣
ــخ  ــم بتاري ــة وخيطره ــت احلاج ــام اقتض ــاد كل ــا لالنعق ــة أعضائه ــس املحكم ــو رئي يدع
ــاب الدعــوة  ــه قبــل املوعــد املحــدد بوقــت كاف، وجيــب أن يرفــق بكت االجتــامع ومكان

ــه مــن وثائــق. جــدول األعــامل ومــا يتعلــق ب
ــكام  ــدر االح ــا وتص ــع أعضائه ــور مجي ــا إال بحض ــة صحيح ــاد املحكم ــون انعق وال يك
ــاق رأي  ــع إرف ــة م ــباب مفصل ــم أس ــن احلك ــب أن يتضم ــن، وجي ــة آراء احلارضي بأغلبي

ــه مــن أســباب. ــة أو أرائهــا وال تســتند إلي األقلي
وتنرش األحكام ومرفقاهتا يف اجلريدة الرسمية خالل أسبوعني من صدورها.

املاده ٤
ترفع املنازعات إىل املحكمة الدستورية بإحدى الطريقتني اآلتيتني:

أ- بطلب من جملس األمة أو من جملس الوزراء.
ب- إذا رأت إحــدى املحاكــم أثنــاء نظــر قضيــة مــن القضايــا ســواء مــن تلقــاء نقســها أو 
بنــاء عــى دفــع جــدي تقــدم بــه أحــد أطــراف النــزاع، أن الفصــل يف الدعــوى يتوقــف عى 
الفصــل يف دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو الئحــة توقــف نظــر القضيــة وحتيــل 

االمــر إىل املحكمــة الدســتورية للفصــل فيهــا.
وجيــوز لــذوي الشــأن الطعــن يف احلكــم الصــادر بعــدم جديــة الدفــع وذلــك لــدى جلنــة 
ــور  ــم املذك ــدور احلك ــن ص ــهر م ــالل ش ــتورية يف خ ــة الدس ــون باملحكم ــص الطع فح

ــتعجال. ــه االس ــى وج ــن ع ــذا الطع ــورة يف ه ــة املذك ــص اللجن وتفح

املادة ٤ مكرر
لــكل شــخص طبيعــي أو إعتبــاري الطعــن بدعــوي أصليــة أمــام املحكمــة الدســتورية 
ــه  ــة بمخالفت ــبهات جدي ــه ش ــت لدي ــة إذا قام ــون أو الئح ــوم بقان ــون أو مرس يف أي قان



المحكمة الدستورية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة
الالئـــحة الداخـــــلية ملجلـــس االمــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٥       -العودة لفهرس القانون

ــه ، عــيل أن  ــه مصلحــة شــخصية مبــارشة يف الطعــن علي ألحــكام الدســتور ، وكانــت ل
تكــون صحيفــة الطعــن موقعــة مــن ثالثــة حمامــني مقبولــني أمــام املحكمــة الدســتورية . 
وجيــب عــيل الطاعــن أن يــودع عنــد تقديــم صحيفــة الطعــن عــيل ســبيل الكفالــة مخســة 
آالف دينــار . وال تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الطعــن إذا مل تصحــب بــام يثبــت إيــداع 

ــة .  الكفال
ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد الطاعنني إذا أقامــوا طعنهــم بصحيفة واحدة 
ولــو إختلفــت أســباب الطعــن ، ويعــرض الطعن عــيل املحكمة منعقــدة يف غرفة املشــورة 
، فــإذا رأت أنــه خيــرج عــن إختصاصهــا أو أنــه غــري مقبــول شــكال أو أنــه غــري جــدي ، 
قــررت عــدم قبولــه ومصــادرة الكفالــة بقــرار غــري قابــل للطعــن بأســباب موجــزة تثبــت 

يف حمــرض اجللســة . وإذا رأت املحكمــة غــري ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن .

املادة ٥
تقــدم الطعــون االنتخابيــة اخلاصــة بمجلــس األمــة إىل املحكمــة مبــارشة أو بطريــق 

املجلــس املذكــور وفقــا لإلجــراءات املقــررة لديــه يف هــذا الشــأن .

املادة ٦
ــة  ــون أو الئح ــوم بقان ــون أو مرس ــتورية قان ــدم دس ــتورية ع ــة الدس ــررت املحكم إذا ق
ــى  ــب ع ــذ ، وج ــون ناف ــا لقان ــة ملخالفته ــح اإلداري ــن اللوائ ــة م ــة الئح ــدم رشعي أو ع
الســلطات املختصــة أن تبــادر إىل اختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــري لتصحيــح هــذه املخالفــات 

ــاميض. ــبة لل ــا بالنس ــوية آثاره وتس

املادة ٧
يــؤدي رئيــس املحكمــة وأعضاؤهــا أمــام األمــري وبحضــور وزيــر العــدل اليمــني اآليت 
ــني  ــتورية القوان ــى دس ــظ ع ــتور ، وأحاف ــرتم الدس ــم أن أح ــاهلل العظي ــم ب ــا: أقس نصه

ــدق. ــة والص ــرد واألمان ــاميل بالتج ــح وأؤدي أع واللوائ

املادة ٨
تضــع املحكمــة الئحــة تتضمــن القواعــد اخلاصــة بإجــراءات التقــايض أمامهــا وبنظــام 
ســري العمــل فيهــا وتنفيــذ أحكامهــا ، وتصــدر هــذه الالئحــة بمرســوم بنــاءًا عــى عــرض 

وزيــر العــدل . وحتــدد بمرســوم كذلــك رســوم التقــايض.
وتطبــق يف كل مــا مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف تلــك الالئحــة األحــكام املقــررة لــدى 
دائــرة التمييــز وذلــك فيــام ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون أو مــع طبيعــة العمــل يف 

املحكمــة الدســتورية.
املادة ٩

عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء كل فيــام خيصــه ، تنفيــذ هــذا القانون ويعمــل به بعد 
أربعــة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية ، ويصــدر وزيــر العــدل القــرارات 

ــة لتنفيذه. الالزم
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املرسوم لسنة ١٩٧٤ 
بشأن إصدار الئحة املحكمة الدستورية

املادة ١
الطلــب الــذي يقــدم مــن جملــس األمــة أو مــن جملــس الــوزراء بشــأن تفســري النصــوص 
الدســتورية جيــب أن يتضمــن النــص الدســتوري املراد تفســريه واملــربرات التى تســتدعي 

التفســري .

املادة ٢
يقيــد قلــم كتــاب الطلــب يــوم وروده ىف الســجل املعــد لذلــك ويقــوم بعرضــه عــى رئيس 
املحكمــة لتحديــد تاريــخ االجتــامع الــذي ينظــر فيــه الطلــب ومكانــه وختطــر اجلهــة طالبة 

التفســري بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ االجتــامع بأســبوع عــى األقل .

املادة ٣
ترفــع منازعــات الفصــل ىف دســتورية القوانــني واملراســيم بقوانــني اللوائــح املقدمــة مــن 
جملــس األمــة أو مــن جملــس الــوزراء بطلــب يــودع قلــم كتــاب املحكمــة يتضمــن بيــان 

موضوعــه وأســانيده ، والنــص حمــل الطلــب ، وأوجــه خمالفتــه للدســتور .

املادة ٤
ــر ذوى  ــك وخيط ــد لذل ــجل املع ــوم وروده ىف الس ــب ي ــة الطل ــاب املحكم ــم كت ــد قل يقي
الشــأن بصــورة الطلــب بكتــاب مســجل ، ولــكل منهــم أن يــودع خالل مخســة عــرش يوما 

مــن تاريــخ إخطــاره مذكــرة بوجهــة نظــره مشــفوعة باملســتندات التــى يــرى تقديمهــا .
ــة  ــس املحكم ــى رئي ــاب األوراق ع ــم الكت ــرض قل ــور يع ــاد املذك ــاء امليع ــد انقض وبع
لتحديــد تاريــخ االجتــامع الــذى تنظــر فيــه املنازعــة ومكانــه وعــى قلــم الكتــاب إخطــار 

ــل . ــام عــى األق ــامع بســبعة أي ــخ االجت ــل تاري ــاب مســجل قب ــك بكت ذوى الشــأن بذل

املادة ٥
إذا أحالــت إحــدى املحاكــم منازعــة إىل املحكمــة الدســتورية بنــاء عى دفع أحــد اخلصوم 
أمامهــا بعــدم دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو الئحــة . فعــى قلــم الكتــاب قيــد 
ــاب  ــأن بكت ــار ذوى الش ــك وإخط ــد لذل ــجل املع ــا ىف الس ــوم وروده ــة ي أوراق املنازع

مســجل .
ــودع  ــد أن ي ــاره بالقي ــخ إخط ــن تاري ــا م ــرش يوم ــة ع ــالل مخس ــع خ ــدم الدف ــى مق وع
قلــم الكتــاب مذكــرة بموضــوع دفعــة وأســانيده والنــص حمــل الدفــع ، وأوجــه خمالفتــه 

ــه ٠ ــدة ل ــتندات املؤي ــتور واملس للدس
ــاب مســجل صــورة مــن هــذه املذكــرة  ــاب بإخطــار ذوى الشــأن بكت ــم الكت ويقــوم قل
. ولــكل منهــم أن يــودع خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره مذكــرة بدفاعــه 

ــرى تقديمهــا . ــى ي مشــفوعة باملســتندات الت
ــة  ــس املحكم ــى رئي ــاب األوراق ع ــم الكت ــرض قل ــد الســابقة يع ــد انقضــاء املواعي وبع
لتحديــد تاريــخ االجتــامع الــذي تنظــر فيــه املنازعــة ومكانــه ، وعــى قلــم الكتــاب إخطــار 
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ذوى الشــأن بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ االجتــامع بســبعة أيــام عــى األقــل.

املادة ٦
إذا أحالــت إحــدى املحاكــم - مــن تلقاء نفســها - إىل املحكمة الدســتورية أمــر الفصل ىف 
دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو الئحــة ، فتتبــع اإلجــراءات واملواعيــد املنصــوص 

عليهــا ىف املــادة الســابقة ويعتــرب مــن يتمســك بعــدم الدســتورية أنــه مقــدم الدفع .

املادة ٧
يرفــع الطعــن ىف األحــكام التــى تصدرهــا املحاكــم بعــدم جديــة الدفــع الــذي يتقــدم بــه 
أحــد أطــراف النــزاع بشــأن دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو الئحة بصحيفــة تعلن 
ــام  ــا حم ــع عليه ــب أن يوق ــات وجي ــون املرافع ــررة ىف قان ــاع املق ــا لألوض ــوم طبق للخص
وان تشــتمل عــالوة عــى البيانــات العامــة املتعلقــة بأســامء اخلصــوم وصفاهتــم وموطــن 
ــه  ــان موضــوع الطعــن وأســبابه ، والنــص حمــل الدفــع وأوجــه خمالفت كل منهــم عــى بي

للدســتور ويرفــق بــه صــورة رســمية مــن احلكــم .
وعــى قــام الكتــاب عند تســلمه الصحيفة أن يقيدها ىف الســجل املعد لذلــك ، وللمطعون 
ضــده أن يــودع قلــم الكتــاب خــالل أســبوع مــن تاريــخ إعالنــه بصحيفــة الطعــن مذكــرة 

بدفاعــه مؤيــدة باملســتندات التى يــرى تقديمها .
وبعــد انقضــاء امليعــاد املذكــور يعــرض قلم الكتــاب الطعن عــى رئيس املحكمــة اخلصوم 

بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ االجتامع بثالثــة أيام عــى األقل.

املادة ٨
ــارين  ــدم مستش ــة أق ــة وعضوي ــس املحكم ــة رئي ــون برئاس ــص الطع ــة فح ــكل جلن تش

باملحكمــة ويتبــع أمامهــا اإلجــراءات املقــررة أمــام املحكمــة الدســتورية .
وإذا قضــت اللجنــة بإلغــاء احلكــم املطعــون فيــه أحالــت النــزاع إىل املحكمــة الدســتورية 
ــه .  ــام املحكمــة ومكان ــه أم ــذي حيــرضون في ــامع ال ــخ االجت ، وحــددت للخصــوم تاري
وعــى قلــم الكتــاب إخطــار اخلصــوم وذوى الشــأن بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ 

االجتــامع بأســبوع عــى األقــل وقيــد األوراق ىف الســجل املعــد لذلــك .

املادة ٩
يرفــع الطعــن بطلــب يقــدم إىل قلــم كتــاب املحكمــة الدســتورية أو األمانة العامــة ملجلس 

األمــة خــالل مخســة عــرش يومــا مــن إعــالن نتيجــة االنتخاب .
ــدة  ــان أســباب الطعــن ، وأن يشــفع باملســتندات املؤي وجيــب أن يشــمل الطلــب عــى بي
لــه . ويقــدم الطلــب مصدقــا عــى التوقيــع فيــه لــدى خمتــار املنطقــة أو لــدى قلــم كتــاب 

املحكمــة أو لدجــى األمانــة العامــة ملجلــس األمــة ىف امليعــاد املشــار إليــه .
ــة العامــة للمجلــس بالتأشــري  ــة التقــدم بالطلــب إىل جملــس األمــة تقــوم األمان وىف حال

ــتورية . ــة الدس ــال إىل املحكم ــه وحي ــخ تقديم ــه بتاري علي

املادة ١٠
يقيــد قلــم الكتــاب الطعــن يــوم وروده ىف الســجل اخلــاص بذلــك ويرســل صــورة منــه 
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إىل العضــو املطعــون ىف صحــة عضويتــه بكتــاب مســجل . وللعضــو املطعــون وىف صحــة 
عضويتــه ألن يطلــع عــى املســتندات املقدمــة مــن الطاعــن وان يقــدم أوجــه دفاعــه كتابــة 

خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بالطعــن .
وبعــد انقضــاء هــذا امليعــاد يعــرض قلــم الكتــاب الطعــن عــى رئيــس املحكمــة لتحديــد 

تاريــخ اجتــامع املحكمــة ومكانــه .
ويقــوم قلــم الكتــاب بإخطــار أطراف الطعــن بذلك بكتاب مســجل قبل تاريــخ االجتامع 

بســبعة أيــام عــى األقل .

املادة ١١
تنظــر املحكمــة املنازعــات والطعــون ىف جلســة علنيــة ، إال إذا قــررت أن تكــون اجللســة 
رسيــة إذا كان ذلــك رضوريــا مراعــاة للمصلحة العامــة أو النظام العــام أو اآلداب العامة 

.
وحيكــم ىف املنازعــة أو الطعــن بغــري مرافعــة شــفوية إال إذا رأت املحكمــة رضورة املرافعة 
الشــفوية فلهــا ســامع أطــراف النــزاع وذوى الشــأن أو حماميهــم ، وهلــا أن تطلــب مذكرات 

ىف امليعــاد الــذي حتــدده .

املادة ١٢
تفصل املحكمة ىف مجيع املسائل الفرعية .

املادة ١٣
ــو مل حيــرض أمامهــا اخلصــوم ، وذلــك بعــد أن  تنظــر املحكمــة ىف املنازعــة أو الطعــن ول

ــه . ــامع املحكمــة ومكان ــخ اجت تتحقــق مــن صحــة إعالهنــم بتاري

املادة ١٤
للمحكمــة أن جتــرى مــا تــراه مــن حتقيــق ىف املنازعــات املعوضــة عليهــا أو تنــدب لذلــك 
ــرى  ــة أخ ــة جه ــة أو أي ــن احلكوم ــات م ــب أى أوراق أو بيان ــا طل ــا . وهل ــد أعضائه أح

لإلطــالع عليهــا .

املادة ١٥
ــل ىف  ــا بالفص ــب متعلق ــا إذا كان الطل ــداء رأهي ــة إب ــة العام ــف النياب ــة أن تكل للمحكم
دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو الئحــة جزائيــة وعــى النيابــة العامــة إبــداء رأهيــا 

ــى حتددهــا املحكمــة . ــدة الت بمذكــرة ىف خــالل امل

املادة ١٦
تصــدر أحــكام املحكمــة وقراراهتــا باســم األمــري ىف جلســة علنيــة ولــو نظــرت املنازعــة 

أو الطعــن ىف جلســة رسيــة .

املادة ١٧
عنــد النطــق باحلكــم أو القــرار جيــب أن تــودع مســودته مشــتملة عــى أســبابه فــإن مل يكــن 
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احلكــم باإلمجــاع أرفــق معهــا رأى األقليــة أو آراؤهــا ومــا تســتند إليــه مــن أســباب .
وجيــب أن تكــون موقعــة مــن الرئيــس وأعضــاء املحكمــة ، وال يوصــف حكــم املحكمــة 

بأنــه حضــوري أو غيــايب .

املادة ١٨
يوقــع رئيــس املحكمــة وكاتبهــا النســخة األصليــة مــن احلكــم أو القــرار املشــتملة عــى 

أســبابه ومنطوقــه وحتفــظ ىف امللــف .

املادة ١٩
تنــرش ىف اجلريــدة الرســمية مجيــع احلــكام والقــرارات التــى تصــدر مــن املحكمــة مشــتملة 

عــى أســباهبا ومرفقاهتــا خــالل أســبوعني مــن تاريــخ صدورهــا .

املادة ٢٠
جيــوز إعطــاء صــورة بســيطة مــن نســخة احلكــم أو القــرار ملــن يطلبــه ولــو مل يكــن له شــأن 

ىف الطلــب أو الطعــن أو املنازعة .

املادة ٢١
تقــىض املحكمــة ىف مروفــات الدعــوى عنــد إصــدار احلكــم بــام ىف ذلــك مقابــل أتعــاب 

املحامــاة عــى اخلصــم املحكــوم عليــه .
وإذا تســاوى املحكــوم عليــه جــاز احلكــم بقســمة املروفــات بينهــم بالتســاوي أو بنســبة 

مصلحــة كل منهــم ىف املنازعــة عــى حســب مــا تقــدره املحكمــة .

املادة ٢٢
ــن  ــة أو م ــس املحكم ــا رئي ــن و إال قدره ــم أن أمك ــوى ىف احلك ــات الدع ــدر مروف تق

ــه . يقــوم مقامــه بأمــر - غــري قابــل للطعــن - عــى عريضــة يقدمهــا املحكــوم ل

املادة ٢٣
ختتــم صــورة احلكــم التــى يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم املحكمــة ويوقعهــا الكاتــب 

املختــص بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة اآلتيــة :
عــى اجلهــة التــى ينــاط هبــا التنفيــذ أن تبــادر إليه متــى طلب منه وعــى الســلطات املختصة 

أن تعــني عــى إجرائــه ولــو باســتعامل القــوة متى طلب منهــا ذلك .
وال تســلم هــذه الصــورة إال لصاحــب الشــأن الــذي تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ احلكــم 

.
املادة ٢٤

إذا امتنــع قلــم الكتــاب عــن إعطــاء صــورة تنفيذيــة مــن احلكــم جــاز لطالبهــا أن يقــدم 
عريضــة بتظلمــه إىل رئيــس املحكمــة أو مــن يقــوم مقامــه يصــدر أمــره فيــه ، ويكــون هــذا 

األمــر غــري قابــل ألى طعــن .
املادة ٢٥

تعتــرب احلكومــة مــن ) ذوى الشــأن ( إذا كان الطلــب متعلقــا بالفصــل ىف دســتورية قانــون 
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مرســوم بالقانــون أو الئحــة .
املادة ٢٦

جيــب أن ترفــق الطلبــات واملذكرات املشــار إليها ىف هــذه الالئحة بعــدد كاف من صورها 
.

املادة ٢٧
يدعــو رئيــس املحكمــة أعضاءهــا لالجتــامع قبــل التاريــخ املحــدد بأســبوع عــى األقــل 
بكتــاب يوضــح فيــه تاريــخ االجتــامع ومكانــه . ويرفــق بــه جــدول األعــامل ومــا يتعلــق 

بــه مــن وثائــق .

املادة ٢٨
جيــوز لرئيــس املحكمــة ىف أحــوال االســتعجال أن يصــدر أمــر غــري قابــل للطعــن بتقصــري 
املواعيــد املتعلقــة بإيــداع املذكــرات ويعلــن األمــر إىل ذوى الشــأن خــالل أربــع وعرشيــن 

ســاعة مــن تاريــخ صــدوره . ويــرى امليعــاد املقــر مــن تاريــخ إعالنــه .

املادة ٢٩
يلحــق باملحكمــة مكتــب فنــي يؤلــف مــن عــدد كاف مــن رجــال القضــاء يندبــون بقــرار 
ــاء عــى ترشــيح رئيــس املحكمــة ن ويقومــون بعملهــم إىل جانــب  ــر العــدل بن مــن وزي

عملهــم األصــيل ويلحــق باملكتــب عــدد كاف مــن املوظفــني .
ــام  ــة في ــا املحكم ــى تقرره ــة الت ــادىء القانوني ــتخالص املب ــي باس ــب الفن ــص املكت وخيت
ــس  ــى رئي ــا ع ــد عرضه ــا بع ــة نرشه ــا ومراقب ــرارات وتبويبه ــكام وق ــن أح ــدره م تص
املحكمــة وإصــدار جمموعــات األحــكام واإلرشاف عى أعــامل املكتب وإعــداد البحوث 

الفنيــة وســائر املســائل التــى يطلــب إليــه رئيــس املحكمــة القيــام هبــا .

املادة ٣٠
إىل أن يتــم تشــكيل قلــم كتــاب خــاص باملحكمــة ، يتــوىل قلــم كتــاب حمكمــة االســتئناف 
العليــا مبــارشة أعاملــه ، ويكــون هــو اجلهــة املختصــة بمامرســة اختصاصــات قلــم كتــاب 

املحكمــة املبينــة ىف هــذه الالئحــة .

املادة ٣١
عــى وزيــر العــدل تنفيــذ هــذا املرســوم ويعمــل بــه اعتبــارا مــن تاريــخ نــرشه ىف اجلريــدة 

الرســمية .



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
يف شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة

٦٢الباب األول: تنظيم املجلس

٦٢الفصل األول: تأليف املجلس وأحكام العضوية

٦٢أوال: تأليف املجلس وأحكام العضوية

٦٢ثانيا: الفصل يف صحة العضوية

٦٤ثالثا: أحوال عدم اجلمع

٦٥رابعا: إسقاط العضوية

٦٥خامسا: اإلستقالة

٦٥سادسا: ملء املحالت الشاغرة

٦٦سابعا: احلصانة النيابية

٦٧ثامنا: واجبات األعضاء

٦٨الفصل الثاين: رئاسة املجلس

٦٩الفصل الثالث: مكتب املجلس

٧١الفصل الرابع: اللجان

٧٧الباب الثاين: اجللسات

٧٧الفصل األول: إجتامع املجلس

٧٩الفصل الثاين: نظام العمل يف اجللسات

٨١الفصل الثالث: مضابط اجللسات

٨٢الباب الثالث: اعامل املجلس

٨٢الفصل االول: الشئون الترشيعية

٨٥الفصل الثاين: الشئون السياسية

٩٢الفصل الثالث: الشئون املالية

٩٣الباب الرابع: االحكام العامة



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
يف شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة

الباب األول
تنظيم املجلس

الفصل األول - تأليف املجلس وأحكام العضوية

 املادة ١
ــري  ــام ال ــاب الع ــق االنتخ ــون بطري ــوا ينتخب ــني عض ــن مخس ــة م ــس األم ــف جمل يتأل
املبــارش وفقــا لقانــون االنتخاب.ويعتــرب الــوزراء غــري املنتخبــني بمجلــس األمــة أعضــاء 
يف هــذا املجلــس بحكــم وظائفهــم وال يزيــد عــدد الــوزراء مجيعــا عــى ثلــث عــدد أعضاء 

جملــس األمــة.

 املادة ٢
يشرتط يف عضو جملس األمة:

أ- أن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه رشوط الناخب وفقا لقانون االنتخاب.

ج- أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية.
د- أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

 املادة ٣
مــدة جملــس األمــة أربــع ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ أول اجتــامع لـــه وجيــري التجديــد 
خــالل الســتني يومــا الســابقة عــى هنايــة تلــك املــدة مــع مراعــاة حكــم املــادة ١٠٧ مــن 
الدســتور.وتثبت صفــة النيابــة للعضــو مــن وقــت إعالن انتخابــه حتى هناية مــدة املجلس 

مــا مل تــزل عنــه تلــك الصفــة قبــل ذلــك ألي ســبب قانــوين .

 املادة ٤
يفصــل جملــس األمــة يف صحــة انتخــاب أعضائــه وال يعتــرب االنتخــاب باطــال إال بأغلبيــة 

األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلس.

 املادة ٥
لــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال االنتخــاب الــذي حصــل يف دائرتــه ولــكل مرشــح طلــب 
ذلــك يف الدائــرة التــي كان مرشــحا فيها.وجيــب أن يشــتمل الطلــب عــى بيــان أســباب 
الطعــن وأن يشــفع باملســتندات املؤيــدة له.ويقــدم الطلــب مصدقــا عــى التوقيــع فيــه لدى 
ــا مــن إعــالن  ــالل مخســة عــرش يوم ــة خ ــس األم ــة ملجل ــة العام ــة إىل األمان ــار املنطق خمت

نتيجــة االنتخــاب.
وإذا تعــذر إجــراء التصديــق عــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة ألي ســبب 

مــن األســباب، جــاز إجــراؤه لــدى األمانــة العامــة ملجلــس األمــة يف امليعــاد املذكــور.



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
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قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٦
حييــل الرئيــس طلبــات إبطــال االنتخــاب إىل جلنــة الفصــل يف الطعــون االنتخابيــة ويبلــغ 

املجلــس ذلــك يف أول جلســة تاليــة.

 املادة ٧
ــه ليقــدم هلــا  ــة صــورة مــن الطعــن إىل العضــو املطعــون يف صحــة عضويت ترســل اللجن
أوجــه دفاعــه كتابــة أو شــفويا يف املوعــد الــذي حتــدده لـــه، ولــه أن يطلــع عــى املســتندات 
املقدمة.وللطاعــن كذلــك أن يقــدم للجنــة بيانــات كتابيــة أو شــفوية يوضــح هبــا أســباب 

طعنــه.

 املادة ٨
ــه أو الشــهود وطلــب  ــة أن تقــرر اســتدعاء الطاعــن أو املطعــون يف صحــة عضويت للجن
أي أوراق مــن احلكومــة لإلطــالع عليهــا، واختــاذ كل مــا تــراه موصــال للحقيقــة وهلــا أن 
تنــدب مــن أعضائهــا جلنــة فرعيــة أو أكثــر إلجــراء التحقيقات.ويكون اســتدعاء الشــهود 
بكتــاب مــن رئيــس املجلــس بنــاء عــى طلــب اللجنــة بطريــق الربيــد املســجل أو الســجل 

اخلــاص بمراســالت املجلــس.

 املادة ٩
إذا ختلــف الشــهود عــن احلضــور أمــام اللجنة بعــد إعالهنــم بالطريق القانــوين أو حرضوا 
وامتنعــوا عــن اإلجابــة، أو شــهدوا بغــري احلــق، فللجنــة أن تطلــب مــن رئيــس املجلــس 
خماطبــة وزيــر العــدل بشــأن رفــع الدعــوى العموميــة عليهــم طبقــا لقانــوين اجلــزاء 

ــة. واإلجــراءات اجلزائي

 املادة ١٠
تقــدم اللجنــة تقريرهــا للمجلــس يف مــدة ال جتــاوز شــهرا مــن تاريــخ تشــكيلها أو انتهــاء 
ــر يف امليعــاد املذكــور عــرض األمــر عــى  ــإذا مل تقــدم التقري مــدة الطعــن أهيــام أطــول، ف

املجلــس يف أول جلســة تاليــة الختــاذ مــا يــراه يف هــذا الشــأن.

 املادة ١١
يفصــل املجلــس يف تقريــر اللجنــة بعد انســحاب العضو املطعــون يف صحــة عضويته وإذا 
أبطــل املجلــس انتخــاب عضــو أو أكثــر وتبــني وجــه احلقيقــة يف نتيجــة االنتخــاب أعلــن 
فــوز مــن يــرى أن انتخابــه هــو الصحيــح.وال حتــول اســتقالة العضــو دون نظــر الطعــن 

املقــدم يف انتخابــه.

 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٤       -العودة لفهرس القانون

أحوال عدم اجلمع

 املادة ١٢
ال جيــوز لعضــو جملــس األمــة أثنــاء مــدة عضويتــه أن يعــني يف جملــس إدارة رشكــة أو أن 

جيــدد تعيينــه فيــه، ســواء كان التعيــني أو التجديــد مــن قبــل احلكومــة أو غريهــا.

 املادة ١٣
ــس  ــة املجل ــني عضوي ــس وب ــة املجل ــني عضوي ــع ب ــة اجلم ــس األم ــو جمل ــح لعض ال يص

ــوزراء. ــدا ال ــام ع ــة في ــة عام ــويل وظيف ــدي أو ت البل

ويقصــد بالوظيفــة العامــة كل وظيفــة يتنــاول صاحبهــا مرتبــه مــن خزانــة عامــة ويشــمل 
ذلــك كل موظفــي احلكومــة واملؤسســات العامــة واهليئــات البلديــة، واملختاريــن.

 املادة ١٤
إذا وجــد العضــو يف حالــة مــن حــاالت عــدم اجلمــع املنصــوص عليهــا يف املادتــني 
ــع  ــة اجلم ــام حال ــة لقي ــام التالي ــة األي ــالل الثامني ــدد يف خ ــه أن حي ــب علي ــابقتني وج الس
ــة الطعــن يف صحــة  ــارا ألحدثهــام.ويف حال ــرب خمت ــإن مل يفعــل اعت ــار، ف ــن خيت أي األمري
ــة اجلمــع قائمــة إال مــن تاريــخ صــدور القــرار النهائــي برفــض  ــة ال تعتــرب حال العضوي

ــن. الطع

 املادة ١٥
يف األحــوال املنصــوص عليهــا يف املــادة ١٣ مــن هــذه الالئحــة ال يســتحق العضــو خــالل 
الفــرتة الســابقة عــى االختيــار النهائــي إال مرتــب أو مكافــأة العمــل الــذي ينتهــي األمــر 
باختيــاره، ويــرف لـــه خــالل الفــرتة املذكــورة أقــل مــا يســتحقه مــن اجلهتــني وذلــك 

بصفــة مؤقتــة.



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥       -العودة لفهرس القانون

إسقاط العضوية

املادة ١٦
 إذا فقــد العضــو أحــد الــرشوط املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨٢ مــن الدســتور أو يف قانون 
االنتخــاب أو فقــد أهليتــه املدنيــة ســواء عــرض لــه ذلــك بعــد انتخابــه أو مل يعلــم إال بعــد 
االنتخــاب أحــال الرئيــس األمــر إىل جلنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة لبحثــه، وعــى 
اللجنــة أن تســتدعي العضــو املذكــور لســامع أقوالــه إذا أمكن ذلــك عى أن تقــدم تقريرها 

يف األمــر خــالل أســبوعني عــى األكثــر مــن إحالتــه إليهــا.
ويعــرض التقريــر عــى املجلــس يف أول جلســة تاليــة وللعضــو أن يبــدي دفاعــه كذلــك 
أمــام املجلــس عــى أن يغــادر االجتــامع عنــد أخــذ األصــوات ، ويصــدر قــرار املجلــس يف 

املوضــوع يف مــدة ال جتــاوز أســبوعني مــن تاريــخ عــرض التقريــر عليــه.
وال يكــون إســقاط العضويــة إال بموافقــة أغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس 
باســتثناء العضــو املعــروض أمــره ، ويكــون التصويــت يف هــذه احلالــة باملنــاداة باالســم 

وجيــوز للمجلــس أن يقــرر جعــل التصويــت رسيــًا.

** حكمت املحكمة الدستورية يف الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ : 
بعــدم دســتورية املــادة )١٦( مــن الالئحــة الداخليــة ملجلــس األمــة الصــادر بالقانــون رقــم )١٢( لســنة ١٩٦٣ ، مــع 

مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار .
 

   االستقالة

 املادة ١٧
جملــس األمــة هــو املختــص بقبــول االســتقالة مــن عضويته.وتقــدم االســتقالة كتابــة إىل 
رئيــس املجلــس وجيــب أن تعــرض عــى املجلــس يف أول جلســة تــيل اليــوم العــارش مــن 

تقديمهــا، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار املجلــس بقبوهلــا.

ملء املحالت الشاغرة

 املادة ١٨
ــباب  ــن األس ــبب م ــه ألي س ــة مدت ــل هناي ــة قب ــس األم ــاء جمل ــد أعض ــل أح ــال حم إذا خ
أعلــن املجلــس ذلــك، وعــى رئيــس املجلــس أن يبلــغ رئيــس جملــس الــوزراء فــورا هبــذا 

اخللــو النتخــاب عضــو آخــر وفقــا للــامدة ٨٤ مــن الدســتور.



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٦       -العودة لفهرس القانون

احلصانة النيابية

 املادة ١٩
عضــو جملــس األمــة حــر فيــام يبديــه مــن اآلراء واألفــكار باملجلــس أو جلانــه وال جتــوز 

مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال مــن األحــوال.

 املادة ٢٠
ال جيــوز أثنــاء دور االنعقــاد يف غــري حالــة اجلــرم املشــهود أن تتخذ نحو العضــو إجراءات 
التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو احلبــس أو أي إجــراء جزائــي آخــر إال بــإذن املجلــس 
ويتعــني إخطــار املجلــس بــام قــد يتخــذ مــن إجــراءات جزائيــة أثنــاء انعقــاده عــى النحــو 
الســابق كــام جيــب إخطــاره دومــًا يف أول اجتــامع لـــه بــأي إجــراء يتخــذ يف غيبتــه ضــد أي 
عضــو مــن أعضائــه، وجيــب الســتمرار هــذا اإلجــراء أن يــأذن املجلــس بذلــك. ويف مجيع 
األحــوال إذا مل يصــدر املجلــس قــراره يف طلــب اإلذن خــالل شــهر مــن تاريــخ وصولــه 

إليــه اعتــرب ذلــك بمثابــة إذن.

 املادة ٢١
يقــدم طلــب اإلذن برفــع احلصانــة عــن العضــو إىل رئيــس املجلــس مــن الوزيــر املختــص 
أو ممــن يريــد رفــع دعــواه إىل املحاكــم اجلزائية.وجيــب أن يرفــق الوزيــر بالطلــب أوراق 
ــة املطلــوب اختــاذ إجــراءات جزائيــة فيهــا وأن يرفــق الفــرد صــورة مــن عريضــة  القضي

الدعــوى التــي يزمــع رفعهــا مــع املســتندات املؤيــدة هلــا.
ــة،  ــة والقانوني ــؤون الترشيعي ــة الش ــورة إىل جلن ــات املذك ــس الطلب ــس املجل ــل رئي وحيي

ــتعجال. ــق االس ــس بطري ــام املجل ــة وأم ــا يف اللجن ــون نظره ويك

 املادة ٢٢
ــة  ــة أو عــدم توافرهــا مــن الوجهــة القضائي ــر األدل ــة أو املجلــس يف تواف ال تنظــر اللجن
وإنــام يقتــر البحــث فيــام إذا كانــت الدعــوى كيديــة يقصــد هبــا منــع العضــو مــن أداء 
واجبــه باملجلــس، ويــأذن املجلــس باختــاذ اإلجــراءات اجلزائيــة متــى تبــني لــه أهنــا ليســت 

كذلــك.

 املادة ٢٣
ليس للعضو أن ينزل عن احلصانة النيابية من غري إذن املجلس.



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٧       -العودة لفهرس القانون

واجبات األعضاء

 املادة ٢٤
ال جيــوز للعضــو أن يتغيــب عــن إحــدى اجللســات إال إذا أخطــر الرئيــس بأســباب ذلك، 
فــإذا أراد الغيــاب ألكثــر مــن شــهر وجــب اســتئذان رئيــس املجلــس.وال جيــوز طلــب 
اإلجــازة ملــدة غــري معينة.كــام ال جيــوز للعضــو الــذي حــرض اجللســة االنــراف منهــا 

هنائيــا قبــل ختامهــا إال بــإذن مــن الرئيــس.

 املادة ٢٥
إذا تغيــب العضــو دون عــذر مقبــول أو انــرف هنائيــًا مــن اجللســة دون إذن مــن رئيســها 
، ينــرش أمــر غيابــه أو انرافــه يف اجلريــدة الرســمية ويف جريدتــني يوميتــني عــى نفقتــه، 
وإذا تكــرر غيابــه يف دور االنعقــاد الواحــد دون عــذر مقبــول مخــس جلســات متواليــة أو 
عــرش جلســات غــري متواليــة ، ينــرش أمر غيابــه بــذات الطريقة الســابقة وتقطــع خمصصاته 
عــن املــدة التــي يغيبهــا العضــو دون عــذر مقبــول وينــذر الرئيــس العضــو هبــذه األحــكام 
قبــل اجللســة التــي يرتتــب عــى الغيــاب فيها تطبيــق األحــكام الســابقة وإذا تكــرر الغياب 
بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض أمــره عــى املجلــس وجيــوز للمجلــس بأغلبيــة األعضــاء 

الذيــن يتألــف منهــم اعتبــاره مســتقياًل.

وإذا تغيــب العضــو عــن حضــور اجتــامع أي جلنــة مــن جلــان املجلــس، ســواء كان تغيبــه 
باعتــذار ســابق أو بدونــه ينــرش أمــر غيابــه يف اجلريــدة الرســمية، وذلــك عقــب املوعــد 
املحــدد لالجتــامع ، وإذا تكــرر غيابــه عــن اجتامعــات اللجنــة بغــري عــذر ثــالث مــرات 
متواليــة أو مخــس مــرات غــري متواليــة يف ذات دور االنعقــاد بنــرش أمــر غيابه عــى نفقته يف 
جريدتــني يوميتــني وتقطــع عنــه خمصصــات العضويــة عــن املــدة التــي تغيبهــا ، كــام جيــوز 
للجنــة بأغلبيــة األعضــاء الذيــن تتألــف منهــم اعتبــاره مســتقياًل مــن عضويتهــا وحيــاط 

املجلــس علــاًم بذلــك يف أول جلســة تاليــة الختيــار عضــو آخــر.

 املادة ٢٦
ال جيــوز للعضــو أثنــاء مــدة عضويتــه أن يشــرتي أو يســتأجر ماال مــن أموال الدولــة أو أن 
يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه، مــا مل يكــن ذلــك بطريــق املزايــدة 

أو املناقصــة العلنيتــني، أو بالتطبيــق لنظــام االســتمالك اجلربي.
كــام ال جيــوز للعضــو أن يســتعمل أو يســمح باســتعامل صفتــه النيابيــة يف أي عمــل مــايل 

أو صناعــي أو جتــاري.

 املادة ٢٧
ال جيوز للعضو أن يتدخل يف عمل أي من السلطتني القضائية والتنفيذية.



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٨       -العودة لفهرس القانون

الفصل الثاين - رئاسة املجلس

 املادة ٢٨
ــني  ــن ب ــس م ــب رئي ــا ونائ ــه، رئيس ــل مدت ــه، وملث ــة لـ ــة يف أول جلس ــس األم ــار جمل خيت
ــة مدتــه  ــار املجلــس مــن حيــل حملــه إىل هناي ــه، وإذا خــال مــكان أحــد منهــام، اخت أعضائ
ــق  ــإن مل تتحق ــن، ف ــة للحارضي ــة املطلق ــوال باألغلبي ــع األح ــاب يف مجي ــون االنتخ ويك
هــذه األغلبيــة يف املــرة األوىل أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلائزيــن ألكثــر األصــوات 
فــإن تســاوى مــع ثانيهــام غــريه يف عــدد األصــوات اشــرتك معهــام يف انتخــاب املــرة الثانية، 
ويكــون االنتخــاب يف هــذه احلالــة باألغلبيــة النســبية فــإن تســاوى أكثــر مــن واحــد يف 
احلصــول عــى األغلبية النســبية تــم االختيــار بينهــم بالقرعة.ويرأس اجللســة األوىل حلني 

انتخــاب الرئيــس أكــرب األعضــاء ســنًا.

 املادة ٢٩
يف حالــة خلــو مــكان رئيــس املجلــس أو نائــب الرئيــس ألي ســبب مــن األســباب خيتــار 
املجلــس مــن حيــل حملــه خــالل ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ اخللــو إذا كان املجلــس يف دور 
االنعقــاد وخــالل األســبوع األول مــن اجتــامع املجلــس إذا حــدث اخللــو أثنــاء العطلــة.

 املادة ٣٠
ــمه  ــدث باس ــرى ويتح ــات األخ ــه باهليئ ــس يف اتصال ــل املجل ــذي يمث ــو ال ــس ه الرئي
ويــرشف عــى مجيــع أعاملــه ويراقــب مكتبه وجلانه كــام يتــوىل اإلرشاف عى األمانــة العامة 
ــني وينفــذ نصــوص  ــق أحــكام الدســتور والقوان ــك تطبي للمجلــس، ويرعــى يف كل ذل

هــذه الالئحــة ويتــوىل عــى وجــه اخلصــوص األمــور التاليــة:

أ- حفــظ النظــام داخــل املجلــس، وبأمــره يأمتر احلــرس اخلاص باملجلــس، وللرئيس 
يف هــذه املهمــة أن يطلــب معونــة رجــال الرشطــة إذا اقتــىض األمر ذلك.

ب- رئاسة جلسات املجلس.
ــس  ــب املجل ــى مكت ــام ع ــي وعرضه ــابه اخلتام ــس وحس ــة املجل ــري ميزاني ج- حتض

ــا. ــس إلقرارمه ــى املجل ــم ع ــا ث لنظرمه
د- توقيع العقود باسم املجلس.

هـــ- أن يــامرس يف شــؤون املجلــس وموظفيــه الصالحيــات التــي ختوهلــا القوانــني 
ــا. ــه وموظفيه ــؤون وزارت ــر يف ش ــح للوزي واللوائ

و- وضــع نظــام حضــور الــزوار يف جلســات املجلــس، ولــه أن يأمــر بإخــراج الزائــر 
جللســات املجلــس إذا تكلــم يف اجللســة أو أبــدى استحســانا أو اســتهجانا بأي صورة 

مــن الصــور، ولــه أن يتخــذ اإلجــراءات القانونيــة ضــده إذا كان لذلــك حمل.

 املادة ٣٠ مكررًا
ــز يف  ــة التميي ــام حمكم ــا و أم ــة درجاهت ــم بكاف ــع املحاك ــام مجي ــه أم ــس رئيس ــل املجل يمث
الدعــاوى و الطلبــات التــي ترفــع منــه أو عليه و أمــام املحكمة الدســتورية و أمــام هيئات 
التحكيــم , ولــه أن ينيــب يف ذلــك أحــد أعضــاء املجلــس أو العاملــني فيــه أو مــن املحامــني 
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املقيديــن للمرافعــة أمــام املحاكــم . و ملــن ينيبــه توقيــع صحــف الدعــاوى و الطعــون , و 
عنــد حــل املجلــس ينقــل هــذا االختصــاص إلدارة الفتــوى و الترشيــع .

 املادة ٣١
إذا غــاب الرئيــس ونائــب الرئيس كانت رئاســة اجللســات بالتوايل ألمني الــر فاملراقب، 

وإذا غــاب هــؤالء مجيعــا كانت الرئاســة ألكرب األعضاء احلارضين ســنا.
ولرئيــس املجلــس عنــد غيابــه أن يفــوض نائــب الرئيــس يف كل اختصاصاتــه األخــرى أو 
بعضها.وحيــل نائــب الرئيــس حمــل الرئيــس يف مجيــع اختصاصاتــه إذا امتــد غيابــه ألكثــر 

مــن ثالثــة أســابيع متصلــة.

الفصل الثالث: مكتب املجلس

 املادة ٣٢
يتكــون مكتــب املجلــس مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس وأمــني الــر واملراقــب ورئيــس 
كل مــن جلنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة وجلنــة الشــئؤون املاليــة واإلقتصاديــة وجلنــة 

األولويــات بمجــرد إنتخاهبــم

 املادة ٣٣

بعــد انتهــاء مراســم افتتــاح الــدور الســنوي العــادي يــرشع املجلــس يف انتخــاب أعضــاء 
مكتبــه أو اســتكامل عددهــم وفقــا للدســتور وهلــذه الالئحــة، وال جيــوز إجراء أي مناقشــة 
يف املجلــس قبــل انتخــاب أمــني الــر واملراقــب، ويتــوىل ســكرتارية املكتب األمــني العام 

للمجلــس بحكــم منصبــه فــإن منعــه مانــع حــل حملــه مــن يندبــه رئيــس املجلــس لذلــك.

 املادة ٣٤
ــوز  ــس، وجي ــا للمجل ــس فيعلنه ــس املجل ــب إىل رئي ــة املكت ــيحات لعضوي ــدم الرتش تق

ــب. ــة املكت ــيح لعضوي ــريه للرتش ــي غ ــو أن يزك للعض

 املادة ٣٥
يتــم االنتخــاب ملناصــب مكتــب املجلــس بالتتابــع وبطريــق االقــرتاع الــرى وباألغلبيــة 
ــوز  ــون الف ــة ويك ــرة الثاني ــاب للم ــد االنتخ ــة أعي ــذه األغلبي ــق ه ــإذا مل تتحق ــة، ف املطلق
فيهــا باألغلبيــة النســبية فــإن تســاوى اثنــان أو أكثــر يف هــذه األغلبيــة تــم اختيــار أحدمهــا 

بالقرعــة.

 املادة ٣٦
يشــرتط بصحــة اجتــامع جملــس االمــه حضــور اكثــر مــن نصــف اعضــاءه وتصــدر 
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القــرارات باالغلبيــه املطلقــه لألعضــاء احلارضيــن وذلــك يف غــري احلــاالت التي تشــرتط 
فيهــا اغلبيــه خاصــه ويعتــرب األمــر الــذي جــرت املداولــه يف شــانه مرفوضــا اذ مل حيصــل 
عــى اغلبيــة احلارضيــن او األغلبيــه اخلاصــه الالزمــة القــراره مــا مل يتعــارض هــذا احلكــم 

مــع نــص خــاص يف الدســتور او يف هــذا القانــون

 املادة ٣٧
يشــرتط بصحــة اجتــامع جملــس االمــه حضــور اكثــر مــن نصــف اعضــاءه وتصــدر 
القــرارات باالغلبيــه املطلقــه لألعضــاء احلارضيــن وذلــك يف غــري احلــاالت التي تشــرتط 
فيهــا اغلبيــه خاصــه ويعتــرب األمــر الــذي جــرت املداولــه يف شــانه مرفوضــا اذ مل حيصــل 
عــى اغلبيــة احلارضيــن او األغلبيــه اخلاصــه الالزمــة القــراره مــا مل يتعــارض هــذا احلكــم 

مــع نــص خــاص يف الدســتور او يف هــذا القانــون

 املادة ٣٨
ال جيوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب املجلس أو جلانه.

 املادة ٣٩
خيتص مكتب املجلس باألمور اآلتية:

أ- الفصــل فيــام حييلــه إليــه املجلــس مــن اعرتاضــات عــى مضمــون مضابــط اجللســات 
والقيــام بعمليــات القرعــة وفــرز األصــوات وغــري ذلــك مــن األمــور التــي تعــرض أثنــاء 

جلســات املجلــس.
ب- النظــر يف مــرشوع امليزانيــة الســنوية للمجلــس ويف مرشوع حســابه اخلتامــي بناء عى 
إحالــة مــن الرئيــس ، وذلــك قبــل عرضهام عــى املجلس إلقرارمهــا ، وتــدرج االعتامدات 

املخصصــة مليزانيــة املجلــس رقامً واحــدًا يف ميزانيــة الدولة.
ج- أن يضــع يف شــئون املجلــس االداريه واملاليه وموظفيه القواعــد واالحكام املنظمه هلا 
وفيــام عــدا ذلــك تطبــق القوانــني واللوائح الســاريه هبذا الشــأن ولــه ممارســة الصالحيات 
املقــرره ملجلــس الــوزراء وجملــس اخلدمــه املدنيــه وديــوان اخلدمــه املدنيــه ووزيــر املاليــه 

يف ذلــك .
د- اختيــار الوفــود ، بنــاء عــى ترشــيح الرئيس، لتمثيــل املجلس يف الداخــل أو يف اخلارج 
متهيــدًا لعــرض األمــر عــى املجلــس للبت فيــه، وتعرض هــذه الوفــود عى املكتــب تقارير 

عــن مهمتهــا وزيارهتــا قبــل عرضها عــى املجلس .
هـــ- أن يــامرس بنــاء عــى طلــب الرئيــس اختصاصــات املجلــس اإلداريــة فيــام بــني أدوار 

االنعقــاد وذلــك بصفــة مؤقتــة حتــى اجتــامع املجلــس.
و- ملغاة.

ز- أي أمر آخر يرى رئيس املجلس أخذ رأي املكتب يف شأنه.

.
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 املادة ٤٠
ــامء  ــد أس ــس ويقي ــات املجل ــط جلس ــر مضاب ــى حتري ــاإلرشاف ع ــر ب ــني ال ــص أم خيت
ــات  ــات التنبيه ــم وبإثب ــب طلباهت ــب ترتي ــى حس ــة ع ــون الكلم ــن يطلب ــاء الذي األعض
باملحافظــة عــى النظــام وتســجيل نتائــج االقــرتاع وغــري ذلــك مــن األمــور التــي يطلبهــا 

ــة. ــأن إدارة اجللس ــس يف ش ــه الرئي من

 املادة ٤١
يــرشف املراقــب عى الشــؤون املتعلقــة بمهام املجلــس واحتفاالتــه، وينفذ أوامــر الرئيس 
للمحافظــة عــى النظــام يف اجللســة، ويالحــظ حضــور األعضــاء وغياهبــم وغــري ذلــك 

مــن األمــور التــي يعهــد هبــا إليــه الرئيــس.

الفصل الرابع: اللجان

 املادة ٤٢
يؤلــف املجلــس خــالل األســبوع األول مــن اجتامعــه الســنوي اللجــان الالزمــة ألعاملــه، 
وجيــوز هلــذه اللجــان أن تبــارش صالحياهتــا خــالل عطلــة املجلــس متهيــدا لعرضهــا عليــه 

ــد اجتامعه. عن

 املادة ٤٣
يؤلف املجلس اللجان الدائمة اآلتية:

أوال- جلنة العرائض والشكاوى ، وعدد أعضائها مخسة.
ثانيًا- جلنة الشؤون الداخلية والدفاع ، وعدد أعضائها مخسة.

ثالثــًا- جلنــة امليزانيــة واحلســاب اخلتامي، وعدد أعضائها ســبعة ، ويدخــل يف اختصاصها 
اجلانــب املــايل واالقتصــادي مــن أعــامل الــوزارات واإلدارات احلكومية واهليئــات العامة 
ــة  ــة املدني ــوان اخلدم ــة ودي ــارة والصناع ــة ووزارة التج ــؤون وزارة املالي ــق بش ــا يتعل وم
وديــوان املحاســبة واملجلــس األعــى للتخطيــط وبنــك اإلئتــامن الكويتــي وبنــك الكويت 
املركــزي واملؤسســات العامــة ذات الطابــع املــايل واالقتصــادي ورشكات القطــاع العــام 

وخطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة.
رابعــًا- جلنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل يف 
القانــوين يف أعــامل املجلــس والــوزارات واملصالــح املختلفــة  اختصاصهــا اجلانــب 
ــع كــام  وبخاصــة مــا يتعلــق بشــؤون وزاريت العــدل واألوقــاف وإدارة الفتــوى والترشي

ــرى. ــة أخ ــاص جلن ــل يف اختص ــي ال تدخ ــور الت ــكل األم ــة ب ــذه اللجن ــص ه ختت
خامسًا- جلنة شؤون التعليم والثقافة و اإلرشاد ، وعدد أعضائها مخسة.

سادسًا- جلنة الشؤون الصحية واالجتامعية والعمل ، وعدد أعضائها مخسة.
سابعًا- جلنة الشؤون اخلارجية ، وعدد أعضائها مخسة.

وجــه اخلصــوص مــا يتعلق باملرافــق املرتبطة بــوزارات الربيد والربق واهلاتف واألشــغال 
العامــة والكهرباء واملــاء والبلدية .

ثامنــًا- جلنــة املرافــق العامــة ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل يف اختصاصهــا عــى وجــه 
اخلصــوص مــا يتعلــق باملرافــق املرتبطــة بــوزارات الربيــد والــربق واهلاتــف واألشــغال 
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العامــة والكهربــاء واملــاء والبلديــة .
تاســعًا- جلنــة امليزانيــات واحلســاب اخلتامــي ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل يف 
اختصاصهــا األمــور املتعلقــة بامليزانيــات واحلســابات اخلتاميــة واالعتــامدات اإلضافيــة 
والنقــل بــني األبــواب لــوزارات الدولــة وإدارهتــا احلكوميــة واجلهــات املســتقلة وامللحقة 

ــر ديــوان املحاســبة عــن األمــور ســالفة الذكــر. ومناقشــة تقاري
وعنــد ارتبــاط األمــر بأكثــر مــن جلنــة واحــدة حيــدد املجلــس أوالهــا بنظــره أو حييلــه إىل 
جلنــة مشــرتكة تضــم أكثــر مــن جلنــة وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة أو ملــا يــراه املجلــس مــن 

أحــكام خاصــة.

املادة ٤٣ مكررًا
ــون  ــيل أن يك ــات ( ، ع ــة األولوي ــمي ) جلن ــاء تس ــة أعض ــن مخس ــة م ــة دائم ــكل جلن تش
ــة  ــؤون املالي ــة الش ــس جلن ــة ورئي ــة والقانوني ــؤون الترشيعي ــة الش ــس جلن ــم رئي ــن بينه م

واإلقتصاديــة ، وختتــص بــاآليت : -
)١( وضــع خطــة العمــل الترشيعــي لــدور اإلنعقــاد املقبــل يف بدايــة كل دور إنعقــاد ، 
متضمنــة اإلقرتاحــات بقوانــني ومرشوعــات القوانــني التــي تــري اللجنــة أن ينظرهــا 
املجلــس خــالل دور اإلنعقــاد ، مرتبــة حســب أمهيتهــا وحســب أولوياهتــا ، وموزعــة 
ــع  ــاور م ــك بالتش ــاد ، وذل ــاء دور اإلنعق ــس أثن ــا املجل ــي يعقده ــات الت ــيل اجللس ع
وزيــر الدولــة لشــؤون جملــس األمــة ووزيــر الدولــة لشــؤون جملــس الــوزراء وغريمهــا 
مــن الــوزراء املعنيــني . وتقــدم اللجنــة هــذه اخلطــة إيل رئيــس املجلــس الــذي يتــويل 

عرضهــا كإقــرتاح عــيل مكتــب املجلــس . 
ــة ملجلــس  ــة العام ــذي تعــده األمان )٢( مراجعــة مــرشوع جــدول أعــامل اجللســة ال
ــيل  ــرتح ع ــة أن تق ــاد . وللجن ــدور اإلنعق ــي ل ــل الترشيع ــة العم ــوء خط ــة يف ض األم
هــذا اجلــدول مــا تــراه مــن تعديــالت بالتقديــم أو التأخــري أو احلــذف أو اإلضافــة . 

ــرار بشــأنه . ويعــرض اجلــدول عــيل رئيــس املجلــس إلختــاذ ق
ــات  ــني ومرشوع ــات بقوان ــاز اإلقرتاح ــوص إنج ــس بخص ــان املجل ــة جل )٣( متابع
القوانــني املدرجــة عــيل جــداول أعــامل اللجــان لتتــويل كل جلنــة إعــداد التقاريــر 
ــد  ــاد يف املواعي ــدور اإلنعق ــي ل ــل الترشيع ــة العم ــري خط ــل س ــام يكف ــا ب ــة هب املختص

ــا . ــددة هل املح
وتــري عــيل هــذه اللجنة ســائر األحــكام اخلاصــة باللجــان الربملانية فيــام ال يتعارض 

مــع طبيعــة عملها

  املادة ٤٤
للمجلــس أن يؤلــف جلانــا أخــرى دائمــة أو مؤقتــة حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل 
جلنــة مــا قــد يــراه مــن أحــكام خاصــة يف شــأهنا وجيــوز للجنــة دائمــة كانــت أو مؤقتــة أن 
تشــكل مــن بــني أعضائهــا جلنــة فرعيــة أو أكثــر حســب مــا تقتضيــه أعامهلــا وتضــع اللجنة 

العامــة النظــام اخلــاص بلجاهنــا الفرعيــة.

 املادة ٤٥
ينتخــب املجلــس أعضــاء اللجــان باألغلبيــة النســبية وينبغــي أن يشــرتك كل عضــو مــن 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٣       -العودة لفهرس القانون

أعضــاء املجلــس يف جلنــة عــى األقــل ، وال جيوز لــه االشــرتاك يف أكثر من جلنتــني دائمتني 
وال يعتــرب مكتــب املجلــس جلنــة يف تطبيــق هــذا احلكــم .

وال جيــوز للعضــو أن يكــون رئيســا او مقــررا الكثــر مــن جلنــه دائمــه واحــده او أن يكــون 
رئيســا للجنــه ومقــررا للجنــه اخــرى ، وللعضــو انتخــاب عــدد ال جيــاوز نصــف العــدد 

املطلــوب لــكل جلنــه واال اعتــرب الــرأي باطــال 
فــإذا مل تكتمــل عضويــه اللجــان الدائمــه وتبــني أن بعــض االعضــاء مل يشــرتك يف عضويــة 
اي منهــا او مل يشــرتك اال يف عضويــة جلنــه واحــده يتــم شــغل األماكــن الشــاغره مــن بــني 

هــؤالء بطريقــة القرعــه بــدأا باألعضــاء الذيــن مل يشــرتكو يف عضويــة اي جلنــه *

 
 املادة ٤٦

تنتخــب كل جلنــة مــن بــني أعضائهــا رئيســًا ومقــررًا ويكــون هلــا ســكرتري مــن موظفــي 
ــه املقــرر يف صالحياتــه فــإن غــاب  ــة ينــوب عن املجلــس ويف حالــة غيــاب رئيــس اللجن
ــوة  ــس دع ــس املجل ــوىل رئي ــنًا ، ويت ــن س ــاء احلارضي ــرب األعض ــام أك ــل حمله ــان ح االثن

ــامع إىل حــني انتخــاب رؤســائها. اللجــان لالجت
ويقــوم املقــرر بتــالوة تقريــر اللجنــة يف املجلــس ويتابع مناقشــته ، و جيوز أن ختتــار اللجنة 
ملوضــوع معــني مقــررًا آخــر مــن أعضائهــا يعمــل مــع املقــرر الدائــم أو باالنفــراد يف هــذا 

املوضــوع بالذات.
ــه  ــس أو موظفي ــرباء املجل ــن خ ــر م ــد أو أكث ــا بواح ــتعني يف أعامهل ــة أن تس ــوز للجن وجي
كــام جيــوز هلــا أن تطلــب بواســطة رئيــس املجلــس االســتعانة بواحــد أو أكثــر مــن خــرباء 

ــت. ــرتك يف التصوي ــن هــؤالء أن يش ــوز ألي م ــا ، وال جي ــة أو موظفيه احلكوم
وجتتمــع اللجــان كل شــهر مرتــني عــى االقــل وال يــري هــذا احلكــم عــى اجتامعــات 
اللجــان فيــام بــني ادوار انعقــاد املجلــس وعــى االمانــه العامــه رفــع تقريــر كل ثالثه اشــهر 
ــي  ــاين عــن عــدد االجتامعــات الت اىل املجلــس خــالص االســبوع االول مــن الشــهر الت
عقدهتــا كل جلنــه وكذلــك عــدد االجتامعــات التــي مل يكتمــل نصــاب انعقادهــا ويــرضب 

التقريــر ضمــن الرســائل الــوارده .

 املادة ٤٧
ــح  ــوزارات واملصال ــس مــن ال ــة املجل ــان املجلــس أن تطلــب بواســطة رئاس جيــوز للج
واملؤسســات العامــة البيانــات واملســتندات التــي تراهــا الزمــة لدرس موضــوع معروض 
عليهــا وعــى هــذه الــوزارات واملصالــح واملؤسســات تقديــم البيانــات واملســتندات 

املطلوبــة لتطلــع عليهــا اللجنــة قبــل وضــع تقريرهــا بوقــت كاف.

 املادة ٤٨
يبعــث رئيــس املجلــس إىل اللجان مجيع األوراق املتعلقة باملســائل املحالــة إليها وألعضاء 

املجلــس حــق اإلطــالع عليهــا وهلــم أن ينقلوا صورا منهــا بموافقة رئيــس اللجنة.

 املادة ٤٩
ــة  ــة بثالث ــل انعقــاد جلســة اللجن ــوزع املرشوعــات واألوراق عــى أعضــاء اللجــان قب ت
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أيــام عــى األقــل، وختفــض هــذه املــدة يف حالــة االســتعجال إىل أربــع وعرشيــن ســاعة، 
وجيــوز للمجلــس أن يقــر هــذه املواعيــد يف حالــة الــرضورة القصــوى.

  املادة ٥٠
للوزيــر املختــص أن حيــرض جلســات اللجــان عنــد نظــر موضــوع يتعلــق بوزارتــه وجيــوز 
لـــه أن يصطحــب معــه واحــدا أو أكثــر مــن كبــار املوظفــني املختصــني أو اخلــرباء أو ينيب 
عنــه أيــا منهــم، وال يكــون للوزيــر وال ملــن يصطحبــه أو ينيبــه رأي يف املــداوالت وإنــام 

تثبــت آراؤهــم يف التقريــر.
كــام حيــق للجــان أن تطلــب بواســطة رئيــس املجلــس حضــور الوزيــر املختــص لبحــث 
األمــر املعــروض عليهــا، ويف هــذه احلالــة جيــب أن حيــرض الوزيــر أو مــن ينيبــه عنــه وفقــا 

للفقــرة الســابقة.
 املادة ٥١

تنعقــد اللجــان بنــاء عــى دعــوة رئيســها أو بنــاء عــى دعــوة مــن رئيــس املجلــس وجيــب 
ــة قبــل موعــد  دعوهتــا لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك ثلــث أعضائهــا، وتكــون دعــوة اللجن
انعقادهــا بأربــع وعرشيــن ســاعة عــى األقــل وخيطــر األعضــاء بجــدول أعــامل اجللســة.

 املادة ٥٢
ــامل  ــن أع ــا م ــا لدهي ــاز م ــان إلنج ــاد اللج ــاته دون انعق ــس جللس ــل املجل ــول تأجي ال حي
ــال  ــاد إذا رأى حم ــني أدوار االنعق ــام ب ــامع في ــان لالجت ــو اللج ــس أن يدع ــس املجل ولرئي

ــة. ــس اللجن ــة أو رئي ــب احلكوم ــى طل ــاء ع ــك أو بن لذل

  املادة ٥٣
للجــان التــي تشــرتك يف بحــث موضــوع واحــد أن تعقــد اجتامعــا مشــرتكا بينهــا بموافقــة 
رئيــس املجلــس، ويف هــذه احلالــة تكــون الرئاســة ومنصــب املقــرر ألكــرب الرؤســاء 

واملقرريــن ســنا.
وجيب لصحة االجتامع املشرتك حضور أغلبية أعضاء كل جلنة عى حدة عى األقل.

وال تكون القرارات صحيحة إال بموافقة أغلبية األعضاء احلارضين.

  املادة ٥٤
ــه املناقشــات وتــدون  ــة، وحيــرر حمــرض لــكل جلســة تلخــص في جلســات اللجــان رسي

ــكرتري. ــس والس ــه الرئي اآلراء ويوقع
ولــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس حضــور جلســات اللجــان التــي ليــس عضــوا فيهــا 
بــرشط موافقــة اللجنــة عــى ذلــك، عــى أن ال يتدخل يف املناقشــة وال يبــدي أي مالحظة.

ولكل عضو من أعضاء املجلس اإلطالع عى حمارض اللجان.

  املادة ٥٥
تقــدم اللجنــة إىل رئيــس املجلــس تقريــرا عــن كل موضــوع حيــال إليهــا يلخــص عملهــا 
ويبــني توصياهتــا، وذلــك يف خــالل ثالثــة أســابيع مــن إحالــة املوضــوع إليهــا، مــا مل يقــرر 
املجلــس غــري ذلــك، وإذا تقــرر تأخــري تقديــم التقريــر يف املوعــد املحــدد لـــه عــن موضوع 
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واحــد عــرض رئيــس املجلــس األمــر عــى املجلــس يف أول جلســة تاليــة، وللمجلــس أن 
يمنــح اللجنــة أجــال جديــدًا أو حييــل املوضــوع إىل جلنــة أخــرى، كــام جيــوز لـــه أن يقــرر 

البــت مبــارشة يف املوضــوع.

 املادة ٥٦
جيــب أن تشــتمل تقاريــر اللجــان عــى مشــاريع املوضوعــات املحالــة إليهــا أصــال، 
واملوضــوع كــام أقرتــه اللجنــة، واألســباب التــي بنــت عليهــا رأهيــا، كــام جيــب أن يشــتمل 
عــى رأي األقليــة، وتــوزع تقاريــر اللجــان عــى أعضــاء املجلــس مــع جــدول األعــامل.

  املادة ٥٧
جيــوز لــكل عضــو بــدا لـــه رأي أو تعديــل يف موضــوع حمــال إىل جلنــة ليــس عضــوا فيها أن 
يبعــث بــه كتابــة إىل رئيــس اللجنــة لعرضــه عليهــا وللجنــة أن تأذن لـــه يف حضور اجللســة 

التــي تعينهــا لــرشح وجهــة نظــره دون أن يشــرتك يف التصويت.

املادة ٥٨
إذا رأت إحــدى اللجــان أهنــا خمتصــة بنظــر موضــوع أحيــل إىل جلنــة أخــرى أو أهنــا غــري 
خمتصــة يف املوضــوع املحــال عليهــا أبــدت ذلــك لرئيــس املجلــس لعرضــه عــى املجلــس 

إلصــدار قــرار فيــه.

 املادة ٥٩
للجــان ان تطلــب مــن املجلــس بواســطة رئيســها او مقررهــا رد اي تقريــر اليهــا ولــو كان 
املجلــس قــد بــدأ يف نظــره ويصــدر قــرار املجلــس يف ذلــك بعــد ســامع ايضاحــات رئيــس 
ــد  ــكالم الح ــرار - بال ــدار الق ــل اص ــأذن - قب ــس أن ي ــى الرئي ــا وع ــه او مقرره اللجن

املؤيديــن واحــد املعارضــني ملــده ال تزيــد عــى مخــس دقائــق لــكل منهــام 

  املادة ٦٠
عنــد بــدء كل دور تســتأنف اللجــان بحــث مرشوعــات القوانــني القائمــة لدهيــا مــن تلقاء 

نفســها وبــال حاجــة إىل إحالــة جديدة.
والتقاريــر التــي بــدأ املجلــس النظــر فيهــا يف دور انعقــاد ســابق يســتأنف نظرهــا باحلالــة 

التــي كانــت عليهــا.
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الباب الثاين: اجللسات
الفصل األول: اجتامع املجلس

 املادة ٦١
ملجلــس األمــة دور انعقــاد ســنوي ال يقــل عــن ثامنيــة أشــهر وال جيــوز فــض هــذا الــدور 

قبــل اعتــامد امليزانيــة.

 املادة ٦٢
يعقــد جملــس األمــة دوره العــادي بدعــوة مــن األمــري خــالل شــهر أكتوبــر مــن كل عــام 
وإذا مل يصــدر مرســوم الدعــوة قبــل أول الشــهر املذكــور أعتــرب موعــد االنعقــاد الســاعة 
ــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلــك الشــهر، فــإن صــادف هــذا اليــوم  التاســعة مــن صب

عطلــة رســمية اجتمــع املجلــس يف صبــاح أول يــوم يــيل تلــك العطلــة.

  املادة ٦٣
ــيل  ــامع ي ــني الســابقتني يدعــو األمــري جملــس األمــة ألول اجت اســتثناء مــن أحــكام املادت
االنتخابــات العامــة للمجلــس يف خــالل أســبوعني مــن انتهــاء تلــك االنتخابــات، فــإن 
مل يصــدر مرســوم الدعــوة خــالل تلــك املــدة اعتــرب املجلــس مدعــوا لالجتــامع يف صبــاح 

اليــوم التــايل لألســبوعني املذكوريــن مــع مراعــاة حكــم املــادة الســابقة.
وإذا كان تاريــخ انعقــاد املجلــس يف هــذا الــدور متأخــرا عــن امليعــاد الســنوي املنصــوص 
عليــه يف املــادة ٨٦ مــن الدســتور، خفضــت مــدة االنعقــاد املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨٥ 

مــن الدســتور بمقــدار الفــارق بــني امليعاديــن املذكوريــن.

  املادة ٦٤
ــك أو  ــري رضورة لذل ــادي إذا رأى األم ــري ع ــامع غ ــوم الجت ــة بمرس ــس األم ــى جمل يدع

ــة أعضــاء املجلــس. ــاء عــى طلــب أغلبي بن
وال جيــوز يف دور االنعقــاد غــري العــادي أن ينظــر يف غــري األمــور التــي دعــي مــن أجلهــا 

إال بموافقــة الــوزارة.

 املادة ٦٥
يعلن األمري فض أدوار االجتامع العادية وغري العادية.

  
املادة ٦٦

كل اجتــامع يعقــده املجلــس يف غــري الزمــان واملــكان املقرريــن الجتامعــه يكــون باطــال 
وتبطــل بحكــم القانــون القــرارات التــي تصــدر فيــه.

 املادة ٦٧
لألمــري أن يؤجــل بمرســوم اجتــامع جملس األمة ملــدة ال جتاوز شــهرا، وال يتكــرر التأجيل 
يف دور االنعقــاد الواحــد إال بموافقــة املجلــس وملــدة واحــدة، وال حتســب مــدة التأجيــل 

ضمــن فــرتة االنعقاد.
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  املادة ٦٨
ــاك مــن أوامــر  يتــى يف أول جلســة لــدور االنعقــاد مرســوم الدعــوة ومــا قــد يكــون هن
ومراســيم خاصــة بتشــكيل الــوزارة أو تعديلهــا، ثــم يــؤدي اليمــني الدســتورية أعضــاء 

املجلــس الذيــن مل يســبق هلــم أداؤهــا يف الفصــل الترشيعــي.

  املادة ٦٩
جلســات جملــس األمــة علنيــة، وجيــوز عقدهــا رسيــة بنــاء عــى طلــب احلكومــة أو رئيــس 

املجلــس أو عــرشة أعضــاء عــى األقــل وتكــون مناقشــة الطلــب يف جلســة رسيــة. 
وتنقــل اجللســات العلنيــة عــن طريــق اإلذاعــة املســموعة واملرئيــة )التلفــاز يف ذات اليوم( 

مــا مل يقــرر رئيــس املجلــس دون مناقشــة منــع إذاعــة بعــض مــا دار فيهــا.

  املادة ٧٠
عنــد انعقــاد املجلــس يف جلســة رسيــة ختــى قاعتــه ورشفاتــه وال جيــوز أن حيــرض اجللســة 
أحــد مــن غــري األعضــاء إال مــن يرخــص هلــم املجلــس وذلــك بنــاءا عــى طلــب الرئيــس 

أو احلكومــه او بنــاء عــى طلــب كتــايب موقــع مــن مخســة اعضــاء  
وللمجلــس أن يقــرر تدويــن مضبطــة اجللســة أو إذاعــة قراراهتــا وتعــود اجللســة علنيــة 

بقــرار مــن املجلــس إذا زال ســبب انعقادهــا رسيــة. 
ويتــوىل حتريــر املضبطــة يف اجللســة أمــني الــر أو مــن خيتاره املجلــس لذلــك، وحتفظ هذه 
املضبطــة بمعرفــة رئيــس املجلــس وال جيــوز لغــري األعضــاء أو مــن رصح هلــم باحلضــور 

اإلطــالع عليهــا وللمجلــس يف أي وقــت أن يقــرر نــرش هــذه املضبطــة أو بعضهــا.

 املادة ٧١
جيتمــع املجلــس جلســة عاديــة يومــي االثنــني والثالثــاء مــرة كل أســبوعني وتعترب جلســة 
يــوم الثالثــاء امتــدادا جللســة يــوم االثنــني الســابق عليــه، مــا مل يقــرر املجلــس غــري ذلــك 

أو مل تكــن هنالــك أعــامل تقتــي االجتــامع.

 املادة ٧٢
ــامن وأربعــني  ــد املقــررة لعقدهــا بث ــل املواعي يدعــو الرئيــس املجلــس لعقــد جلســاته قب
ســاعة عــى األقــل، مــع إرفاق جــدول بأعــامل اجللســة واملذكــرات واملرشوعــات اخلاصة 

هبــا إذا مل يكــن قــد ســبق توزيعهــا. 
ــك،  ــادي إذا رأى رضورة لذل ــده الع ــل موع ــامع قب ــس لالجت ــو املجل ــس أن يدع وللرئي
وعليــه أن يدعــوه إذا طلبــت ذلــك احلكومــة أو عــرشة مــن األعضــاء عــى األقــل، وحيــدد 
يف الدعــوة املوضــوع املطلــوب عرضــه وال تتقيــد هــذه الدعــوة املســتعجلة بميعــاد الثــامين 

واألربعــني ســاعة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة. 
وإذا أجلــت اجللســة ليــوم غــري معــني كان االجتــامع يف يــوم الثالثــاء التــايل وذلــك مــع 

مراعــاة أحــكام املــادة الســابقة ومــا مل حيــدد الرئيــس موعــدًا غــريه.
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الفصل الثاين: نظام العمل يف اجللسات

 املادة ٧٣
توضــع حتــت تــرف األعضاء قبــل افتتاح اجللســة بنصف ســاعة دفاتر حضــور يوقعون 

عليها عنــد حضورهم.

 املادة ٧٤
يفتتــح الرئيــس جلســات املجلــس بحضــور أغلبيــة أعضائــه، فــإذا تبني عند حلــول موعد 
االفتتــاح أن هــذا العــدد القانــوين مل يتكامــل أخــر الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة، فــإذا 

مل يتكامــل العــدد بعــد ذلــك يؤجــل الرئيــس اجللســة. 
واذا رفعــت اجللســه الي ســبب عــارض او مؤقــت بعــد ان بــدأ اجتامعهــا صحيحــا 
ــدد  ــل ع ــى اال يق ــك ع ــس لذل ــا الرئي ــي حدده ــده الت ــاء امل ــد انته ــريها بع ــتأنفت س اس

ــس  ــم املجل ــف منه ــن يتأل ــاء الذي ــث االعض ــن ثل ــور ع احلض
ــه  ــاىل ل ــوم الت ــوم االثنــني يف الي ويــري حكــم الفقــره الســابقه عــى اســتئناف جلســة ي
بأعتبارهــا امتــدادا للجلســه ذاهتــا ويراعــى تــالوة االســامء وفقــا للــامده التاليــه وإذ مل تعقد 
اجللســه يــوم االثنــني لعــدم اكتــامل نصاهبــا فيكــون االجتــامع يف اليــوم التــايل صحيحــا اذا 
اكتمــل النصــاب فيــه ويف مجيــع االحــوال ال يصــدر اي قــرار اال بحضــور اكثــر من نصف 

اعضــاء املجلــس وذلــك يف غــري احلــاالت التــي تشــرتط فيهــا اغلبيــه خاصــه .

  املادة ٧٥
تتــى بعــد افتتاح اجللســة أســامء األعضــاء ثم أســامء املعتذرين منهــم والغائبني من اجللســة 
املاضيــة دون إذن أو إخطــار، ثــم يؤخــذ رأي املجلــس يف التصديــق عــى مضبطــة اجللســة 
الســابقة، ويبلــغ الرئيــس املجلــس بعــد ذلــك بــام ورد مــن األوراق والرســائل قبــل النظــر 

يف املســائل الــواردة يف جــدول أعامل اجللســه .
ولــكل مــن األعضــاء حــق التعليــق عــى موضــوع األوراق والرســائل مرة واحــدة برشط 
أال تتعــدى مــدة كالم العضــو مخــس دقائــق وال تتجــاوز مــدة الــكالم كلهــا نصــف ســاعة 

وذلــك بمراعــاة حكــم املــادة ٨١ مــن هــذه الالئحة.

املادة ٧٦
ال جتــوز املناقشــة يف موضــوع غــري وارد يف جــدول األعــامل إال لألمــور املســتعجلة وحتت 
بنــد مــا يســتجد مــن األعــامل ويكــون ذلك بنــاء عى طلــب احلكومــة أو الرئيــس أو طلب 
كتــايب مســبب مقــدم مــن مخســة أعضــاء عــى األقــل ويشــرتط موافقــة املجلــس يف مجيــع 
األحــوال، وللوزيــر املختــص دائــام أن يطلــب تأجيــل النظــر يف املوضــوع ملــدة ال جتــاوز 

اســبوعني وجيــاب ايل طلبــه .
ــأذن ـ  ــس أن ي ــة إال إذا رأى الرئي ــات دون مناقش ــذه الطلب ــس يف ه ــرار املجل ــدر ق ويص
قبــل إصــدار القــرار ـ بالــكالم لواحــد مــن مؤيــدي الطلــب وواحــد مــن معارضيــه ملــدة 

ال تزيــد عــيل مخــس دقائــق لــكل منهــام.
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املادة ٧٧
ليــس للرئيــس أن يشــرتك يف املناقشــات إال إذا ختــى عــن كرســيه وال يعــود إليــه إال بعــد 

أن تنتهــي املناقشــة التــي اشــرتك فيهــا. 

املادة ٧٨
ال جيــوز ألحــد أن يتكلــم إال إذا اســتأذن الرئيس وأذن لـــه، وليس للرئيــس أن يمنع أحدًا 

مــن الــكالم إال بمســوغ قانــوين، وعنــد اخلالف يبــت املجلس يف األمر دون مناقشــة.

املادة ٧٩
ال جتــوز مقاطعــة املتكلــم، كــام ال جيــوز الــكالم يف األمــور الشــخصية ألحــد مــا مل يكــن 

ذلــك مؤيــدًا بحكــم قطعــي مــن إحــدى املحاكــم. 

املادة ٨٠
يقيــد أمــني الــر طلبــات الكالم بحســب ترتيــب تقديمهــا وال يتقيــد الــوزراء واملقررون 

هبــذا الرتتيــب، فلهــم احلــق دائــام يف أن تســمع أقواهلــم أثنــاء املناقشــة كلــام طلبــوا ذلك. 
وال يقبل طلب الكالم يف موضوع حمال إىل إحدى اللجان إال بعد تقديم تقريرها. 

املادة ٨١
ــة للمجلــس  ــة العام ــدة أســامؤهم يف األمان ــكالم أوال لألعضــاء املقي يعطــي الرئيــس ال
ــاء اجللســة وذلــك كلــه بحســب  قبــل اجللســة ثــم األعضــاء الذيــن يطلبــون الــكالم أثن

ــات.  ــب الطلب ترتي
وعنــد تشــعب اآلراء يــأذن الرئيــس بالــكالم ألحــد املؤيديــن، ثــم ألحــد طالبــي التعديــل 
ثــم ألحــد املعارضــني وهكــذا بالتنــاوب حســب ترتيــب كل فريــق، ولــكل مــن طالبــي 
الــكالم أن يتنــازل عــن دوره لغــريه وعندئــذ حيل حملــه يف دوره، وذلك مع عــدم اإلخالل 

بحكــم الفقرة الســابقة.

املادة ٨٢
ال جيــوز للعضــو بغــري إذن مــن املجلــس أن يتحــدث يف املوضــوع الواحــد أكثــر من مرتني 

أو أن جيــاوز حديثــه يف املــرة الواحــدة ربع ســاعة. 
 

املادة ٨٣
يؤذن دائام بالكالم يف األحوال اآلتية: 

)أ( توجيــه النظــر إىل مراعــاة أحــكام الدســتور والئحــة املجلــس الداخليــة وجيــب 
ان تكــون خمالفــه للدســتور أو الالئحــه يف املوضــوع الــذي تتــم مناقشــته او حــول 
ــه  ــتور او الالئح ــص الدس ــو ن ــدد العض ــه وأن حي ــاء اجللس ــه اثن ــراءات املتبع االج

موضــوع املخالفــه  
)ب( الرد عى قول يمس شخص طالب الكالم. 

ــد  ــا بع ــث إىل م ــروح للبح ــوع املط ــر يف املوض ــاء النظ ــل أو إرج ــب التأجي )ج( طل
ــه أوال.  ــت في الفصــل يف موضــوع آخــر جيــب الب
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)د( طلب إقفال باب املناقشة. 
وهلــذه الطلبــات برتتيبهــا املذكــور أولويــة عــى املوضــوع األصــيل ويرتتــب عليهــا وقــف 
املناقشــة فيــه حتــى يصــدر قــرار املجلس بشــأهنا. وال جيــوز يف غــري احلالــة األوىل أن يؤذن 

بالــكالم قبــل أن يتــم املتكلــم أقوالــه.

املادة ٨٤
للمجلــس بنــاء عــى اقــرتاح الرئيــس أو احلكومــة أو اللجنــة املختصــة، أو بنــاء عــى طلب 
كتــايب مقــدم مــن مخســة أعضــاء عــى األقــل أن حيــدد وقتــا لالنتهــاء مــن مناقشــة أحــد 
املوضوعــات وأخــذ الــرأي فيــه أو إقفــال بــاب املناقشــة، ويشــرتط لقفــل بــاب املناقشــة 
ــى  ــني ع ــن املعارض ــني م ــن واثن ــن املؤيدي ــني م ــكالم الثن ــبق اإلذن بال ــد س ــون ق أن يك

األقــل. 

املادة ٨٥
يتحــدث املتكلــم واقفــا مــن مكانــه أو عــى املنــرب، ويتحــدث املقــررون عــى املنــرب مــا مل 

يطلــب الرئيــس غــري ذلــك. 

 املادة ٨٦
ال جيــوز ألحــد مقاطعــة املتكلــم وال إبــداء مالحظــة لـــه، والرئيــس وحــده هــو صاحــب 
احلــق يف أن يلفــت نظــر املتكلــم يف أيــة حلظــة أثنــاء كالمــه إىل مراعــاة أحــكام الالئحــة 
واملحافظــة عــى نظــام الــكالم وموضوعــه، وعــدم االسرتســال فيــه أو تكــرار كالمــه أو 
كالم غــريه، فــإذا مل يمتثــل فلــه أن يلفــت نظــره مــرة أخــرى مــع إثبــات ذلــك يف املضبطــة.

املادة ٨٧
إذا لفــت الرئيــس نظــر املتكلــم مرتــني يف جلســة واحــدة ثم عــاد إىل ما يوجــب لفت نظره 
يف اجللســة ذاهتــا فللرئيــس أن يعــرض عــى املجلــس منعــه مــن الــكالم يف ذات املوضــوع 

بقيــة اجللســة، ويصــدر يف ذلــك قــرار املجلس دون مناقشــة

 املادة ٨٨
ال جيــوز للمتكلــم اســتعامل عبــارات غــري الئقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة األشــخاص أو 
اهليئــات أو إرضار باملصلحــة العليــا للبــالد أو أن يــأيت أمــرا خمــال بالنظــام، فــإذا ارتكــب 
العضــو شــيئا مــن ذلــك لفــت الرئيــس نظــره، وعنــد اخلــالف يفصــل املجلــس يف األمــر 

دون مناقشــة. 
 

املادة ٨٩
للمجلــس أن يوقــع عــى العضــو الــذي خيــل بالنظــام أو ال يمتثــل لقــرار املجلــس بمنعــه 

مــن الــكالم أحــد اجلــزاءات اآلتيــة: 
)أ( اإلنذار. 

)ب( توجيه اللوم. 
)ج( منع العضو من الكالم بقية اجللسة. 
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)د( اإلخراج من قاعة االجتامع مع احلرمان من االشرتاك يف بقية أعامل اجللسة. 
ــد عــن عــى  ــه مــدة ال تزي )هـــ( احلرمــان مــن االشــرتاك يف أعــامل املجلــس و جلان

ــبوعني.  أس
ويصــدر قــرار املجلــس يف هبــذا الشــأن يف اجللســة ذاهتــا،و للمجلــس ان يوقــف القــرار 

الصــادر يف حــق العضــو إذا تقــدم يف اجللســة التاليــة باعتــذار كتــايب عــام صــدر منــه.
 

املادة ٩٠
إذا اختــل النظــام ومل يتمكــن الرئيــس مــن إعادتــه أعلــن عزمــه عــى وقــف اجللســة فــإن 
مل يعــد النظــام جــاز لـــه وقفهــا ملــدة ال تزيــد عــن نصــف ســاعة، فــإذا اســتمر اإلخــالل 

بالنظــام بعــد إعــادة اجللســة جــاز للرئيــس تأجيــل االجتــامع.

املادة ٩١
للرئيس أن يرفع اجللسة مؤقتا لالسرتاحة ملدة ال جتاوز ثالثني دقيقة . 

 املادة ٩٢
حيــرر لــكل جلســة مضبطــة يــدون هبــا تفصيــال مجيــع إجــراءات اجللســة، وما عــرض فيها 
مــن موضوعــات، ومــا دار مــن مناقشــات ومــا صــدر مــن قــرارات وأســامء األعضــاء يف 

كل اقــرتاع بالنــداء باالســم مــع بيــان رأي كل منهــم. 

 املادة ٩٣
لــكل عضــو حــرض اجللســة أن يطلــب إجــراء مــا يــراه مــن تصحيــح عنــد التصديــق عــى 
مضبطتهــا، ومتــى صــدر قــرار املجلــس بقبــول التصحيــح يثبــت يف مضبطــة اجللســة التي 
صــدر فيهــا، وتصحــح بمقتضــاه املضبطــة الســابقة، وال جيــوز طلــب إجــراء أي تصحيــح 

يف املضبطــة بعــد التصديــق عليهــا. 
ويكــون التصديــق عــى مضبطــة اجللســة األخــرية يف دور االنعقــاد أو الفصــل الترشيعــي 

بواســطة مكتــب املجلــس. 

 املادة ٩٤
بعــد التصديــق عــى املضبطــة، يوقــع عليهــا مــن رئيــس املجلــس واألمــني العــام، وحتفــظ 
ــخ  ــدة الرســمية يف خــالل أســبوع مــن تاري ــة باجلري بســجالت املجلــس، وتنــرش ملحق

إرســاهلا للحكومــة. 
  

املادة ٩٥
يعــد بصفــة عاجلــة بعــد كل جلســة موجــز ملضبطتهــا يبــني بــه بصفــة عامــة املوضوعــات 
التــي عرضــت عــى املجلــس، ومــا دار فيــه مــن مناقشــات ومــا اختــذ مــن قــرارات ليكــون 

يف متنــاول أجهــزة النــرش املختلفــة.

 املادة ٩٦
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للرئيــس أن يأمــر بــأن حيــذف مــن مضبطــة اجللســة أي كالم يصــدر مــن أحــد األعضــاء 
خالفــا ألحــكام هــذه الالئحــة، وعنــد االعرتاض عــى ذلك، يعــرض األمر عــى املجلس 

ويصــدر قــراره يف هــذا الشــأن دون مناقشــة. 

 املادة ٩٧
لــكل عضــو مــن أعضــاء جملــس األمــة حــق اقــرتاح القوانــني وجيــب أن يكــون االقــرتاح 
ــع  ــان أســبابه وال جيــوز أن يوق ــا ببي ــدر املســتطاع وموقعــا ومصحوب مصوغــا وحمــددا ق

االقــرتاح بقانــون أكثــر مــن مخســة أعضــاء. 
وحييــل الرئيــس االقــرتاح إىل جلنــة الشــئون الترشيعيــة والقانونيــة إلبــداء الــرأي يف فكرته 
ولوضعــه يف الصيغــة القانونيــة يف حالــة املوافقــة. وللجنــة أن تأخــذ رأي مقــدم االقــرتاح 

قبــل وضــع تقريرهــا بشــأنه. 
وكل مــرشوع قانــون اقرتحــه أحــد األعضــاء ورفضــه جملــس األمــة ال جيــوز ألحــد مــن 

األعضــاء تقديمــه ثانيــة يف دور االنعقــاد ذاتــه. 
 

املادة ٩٨
ــي  ــة أو الت ــن احلكوم ــة م ــني املقدم ــات القوان ــس مرشوع ــى املجل ــس ع ــرض الرئي يع
اقرتحهــا األعضــاء ونظرهتــا جلنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة، وفقــا للــامدة الســابقة 
للنظــر يف إحالتهــا إىل اللجــان املتخصصــة، مــا مل تطلــب احلكومــة نظــر املــرشوع عى وجه 
االســتعجال أو يــر الرئيــس أو اللجنــة املذكورة أن لـــه صفة االســتعجال مع بيان أســباب 
ذلــك يف مجيــع األحــوال فيحيلــه إىل اللجنــة املتخصصــة مبــارشة وخيطــر املجلــس بذلــك 
أو يف أول جلســة تاليــة مــع توزيــع املــرشوع عــى األعضاء برفقــة جدول األعــامل، وجيب 
يف مجيــع األحــوال التنويــه يف قــرار اإلحالــة إىل املجلــس وإىل اللجــان بصفة االســتعجال. 

 املادة ٩٩
ــى  ــروض ع ــر مع ــرشوع آخ ــرتاح أو م ــط باق ــون مرتب ــرشوع بقان ــرتاح أو م ــدم اق إذا ق
إحــدى اللجــان أحالــه الرئيــس إىل هــذه اللجنــة وأخطــر املجلــس بذلــك يف أول جلســة 

تاليــة. 
 املادة ١٠٠

إذا تعــددت مرشوعــات أو مقرتحــات القوانــني يف املوضــوع الواحــد اعتــرب اســبقها هــو 
األصــل و اعتــرب مــا عــداه تعديــال لــه. 

 
املادة ١٠١

إذا أدخلــت اللجنــة املتخصصــة تعديــالت عــى مــرشوع قانون جــاز هلا قبل رفــع تقريرها 
ــة لتبــدي رأهيــا يف صياغــة  ــة والقانوني ــة الشــؤون الترشيعي ــه إىل جلن إىل املجلــس أن حتيل
املــرشوع وتنســيق مــواده وأحكامــه، وتشــري اللجنــة يف تقريرهــا إىل رأي جلنــة الشــؤون 

الترشيعيــة والقانونيــة. 

 مادة ١٠٢
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تبــدأ مناقشــة مرشوعــات القوانــني بتــالوة املــرشوع األصــيل ومذكرتــه التفســريية وتقرير 
ــة املتخصصــة ومــا يتضمنــه مــن تعديــالت، ثــم تعطــى الكلمــة لبحــث املــرشوع  اللجن

بصــورة عامــة ملقــرر اللجنــة فاحلكومــة فاألعضــاء. 
وال جيــوز ألي مــن هــؤالء الــكالم يف املبــادئ العامــة للمــرشوع أكثــر مــن مرتــني إال بإذن 
ــدأ انتقــل إىل مناقشــة املــواد  املجلــس فــإذا وافــق املجلــس عــى املــرشوع مــن حيــث املب
التــي قدمــت اقرتاحــات بتعديلهــا بعــد تقديــم تقريــر اللجنــه املرفــق بــه املــرشوع االصــيل 
ويأخــذ الــرأي عــى التعديــالت املقدمــه عــى كل مــاده مــن هــذه املــواد بعــد تــالوة كل 

منهــا ثــم عــى املــرشوع يف جمموعــه امتامــا للمداولــه األوىل   . 

 املادة ١٠٣
لــكل عضــو عنــد نظر مــرشوع القانون أن يقــرتح التعديــل أو احلذف أو التجزئــة يف املواد 
أو فيــام يعــرض مــن تعديــالت حتــى وان كان قــد ســبق عرضهــا عــى اللجنــه املتخصصــه 
ــملها  ــي يش ــواد الت ــا امل ــتنظر فيه ــي س ــة الت ــل اجللس ــة قب ــل كتاب ــدم التعدي ــب أن يق وجي
التعديــل بأربــع وعرشيــن ســاعة عــى األقــل ومــع ذلــك جيــوز بموافقــة املجلــس النظــر 
يف التعديــل الــذي يقــدم قبــل اجللســة مبــارشة أو أثناءهــا، ويصــدر قــرار املجلــس يف ذلك 
بعــد ســامع إيضاحــات مقــدم االقــرتاح ودون مناقشــة. وجيــوز للمجلــس كذلــك أن حييل 
أي تعديــل أدخلــه عــى مــرشوع القانــون إىل جلنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة لتبــدي 
رأهيــا يف صياغتــه وتنســيق أحكامــه، وال جيــوز بعدئــذ مناقشــة املــرشوع إال فيــام يتعلــق 

بالصياغــة .

 املادة ١٠٤
ال جيــوز إجــراء املداولــة الثانيــة عــى مــرشوع القانــون قبــل مــي أربعــة أيــام عــى األقــل 
ــف  ــن يتأل ــاء الذي ــة األعض ــس بأغلبي ــرر املجل ــه إال إذا ق ــة األوىل في ــاء املداول ــن انته م
منهــم غــري ذلــك، وتقتــر املداولــة الثانيــة عــى املناقشــة يف التعديــالت التــي يقرتحهــا 
األعضــاء كتابــة عــى املــرشوع الــذي أقــره املجلــس يف املداولــة األوىل ثــم يقــرتع هنائيــًا 

عــى املــرشوع.

 املادة ١٠٥
ختطــر اللجنــة املتخصصــة يف مجيــع األحــوال بالتعديــالت التــي يقدمهــا األعضــاء قبــل 
اجللســة املحــددة لنظــر املــرشوع أمــام املجلــس لبحثهــا، ويبــني املقــرر رأي اللجنــة فيهــا 
ــوز  ــا وجي ــددا ومصوغ ــل حم ــرتاح التعدي ــون اق ــب أن يك ــة. وجي ــة يف اجللس ــاء املناقش أثن
للحكومــة وملقــرر اللجنــة طلــب إحالــة التعديــل املقــرتح إىل اللجنــة، وجيــب إجابــة هــذا 

الطلــب إذا مل يكــن اقــرتاح التعديــل قــد عــرض عــى اللجنــة مــن قبــل. 

 املادة ١٠٦
بعــد االنتهــاء من مناقشــة املــادة والتعديالت املقدمة بشــأهنا يؤخذ الرأي عــى التعديالت 
أوال، ويبــدأ الرئيــس بأوســعها مــدى وأبعدهــا عــن النــص األصــيل، ثــم يؤخــذ الــرأي 

عــى املــادة يف جمموعهــا. 
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املادة ١٠٧
إذا قــرر املجلــس حكــام يف إحــدى املــواد مــن شــأنه إجــراء تعديــل يف مــادة ســبق أن وافــق 
عليهــا، فلــه أن يعــود إىل مناقشــة تلــك املــادة، وكذلــك جيــوز للمجلــس ـ بنــاء عــى طلــب 
احلكومــة أو اللجنــة أو أحــد األعضــاء ـ أن يقــرر إعــادة املناقشــة يف مــادة ســبق تقريرهــا 

إذا أبديــت لذلــك أســباب جديــدة وذلــك قبــل انتهــاء املداولــة يف املــرشوع. 

 املادة ١٠٨
إذا كان للتعديــل املقــرتح تأثــري عــى باقــي مــواد مــرشوع القانــون أجــل نظرة حتــى تنتهي 

اللجنــة مــن عملهــا يف شــأنه، وإال كان للمجلــس أن يســتمر يف مناقشــة باقــي املواد. 
وتعتــرب التعديــالت كأن مل تكــن، وال تعــرض للمناقشــة، إذا تنــازل عنهــا مقدموهــا دون 

أن يتبناهــا أحــد مــن األعضــاء. 

 املادة ١٠٩
لــكل مــن تقــدم باقــرتاح أو بمــرشوع قانــون أن يســرتده ولــو كان ذلــك أثنــاء مناقشــته 
فــال يســتمر املجلــس يف نظــره إال إذا طلبــت ذلــك احلكومــة أو أحــد األعضــاء، ويــري 

هــذا احلكــم عــى اقرتاحــات العضــو الــذي تــزول عضويتــه ألي ســبب مــن األســباب
ــا  ــي اقرتحته ــني الت ــات القوان ــن مرشوع ــه ع ــر املقدم ــر التقاري ــس يف نظ ــتمر املجل ويس
احلكومــه بعــد انتهــاء الفصــل الترشيعــي الــذي قدمــت فيــه ، مــا مل تــرى اللجنــه ســحب 

التقريــر العــادة النظــر فيــه فتجــاب اىل طلبهــا دون مناقشــه . 

 املادة ١١٠
ــا بطريــق رفــع اليــد، فــإن مل تتبــني األغلبيــة عــى  يكــون أخــذ اآلراء عــى املــرشوع علني
هــذا النحــو أخــذت اآلراء بطريــق املنــاداة عــى األعضــاء بأســامئهم، وجيــب أخــذ الــرأي 

بطريــق املنــاداة باألســامء يف األحــوال اآلتيــة: 
 أ -مرشوعات القوانني واملراسيم بقوانني واملعاهدات. 

 ب- احلاالت التي يشرتط فيها أغلبية خاصة. 
 ج -إذا طلبت ذلك احلكومة أو الرئيس أو عرشة أعضاء عى األقل. 

وجيــوز يف األحــوال االســتثنائية بموافقــة املجلــس جعــل التصويــت رسيا، وجيــب األخذ 
بطريــق التصويــت الــري بالــرشوط املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )جـــ من هــذه املادة. 

ويف مجيع األحوال يكون إدالء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر األعضاء.
وينظــم مكتــب املجلــس مكانــا دائام او اكثــر يف قاعه املجلــس وينتقل اليــه العضو لإلدالء 

بصوتــه عندمــا يكــون التصويــت رسيا ويصوت رئيس اجللســه مــن مكانه 
وجيــوز لرئيــس املجلــس أخــذ االراء بأســتخدام اجهــزة التقنيــه احلديثــه وذلــك مــع عــدم 

االخــالل باالحــكام الســابقه  .

 املادة١١١
إذا حــدث فيــام بــني أدوار انعقــاد جملــس األمــة أو يف فــرتة حلــه مــا يوجــب اإلرساع يف 
ــري ال حتتمــل التأخــري، جــاز لألمــري أن يصــدر يف شــأهنا مراســيم تكــون هلــا  اختــاذ تداب
قــوة القانــون، عــى أن ال تكــون خمالفــة للدســتور أو للتقديــرات املاليــة الــواردة يف قانــون 
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امليزانيــة. 
وجيــب عــرض هــذه املراســيم عــى جملــس األمــة خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 
صدورهــا إذا كان املجلــس قائــام، ويف أول اجتــامع لـــه يف حالــة احلــل أو انتهــاء الفصــل 
الترشيعــي، فــإذا مل تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان هلــا مــن قــوة القانــون بغــري حاجــة 
إىل إصــدار قــرار بذلــك، أمــا إذا عرضــت ومل يقرهــا املجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان 
هلــا مــن قــوة القانــون إال إذا رأى املجلــس اعتــامد نفاذهــا يف الفــرتة الســابقة أو تســوية مــا 

ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر. 

 املادة ١١٢
حييــل رئيــس املجلــس املراســيم بقوانــني التــي تصــدر بالتطبيــق للــامدة ٧١ مــن الدســتور 
إىل اللجــان املتخصصــة إلبــداء الــرأي فيهــا، ويكــون هلــا يف املجلــس ويف اللجــان صفــة 

االســتعجال. 

 املادة ١١٣
ال تقبل يف اللجنة أو املجلس اقرتاحات التعديل يف نصوص املراسيم بقوانني. 

 املادة ١١٤
ــة أو الرفــض. وال يكــون رفضهــا إال  ــني باملوافق يصــوت املجلــس عــى املراســيم بقوان
بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس، وينــرش الرفــض يف اجلريــدة الرســمية.

 املادة ١١٥
خيطــر الرئيــس املجلــس باملعاهــدات التــي تــربم وفقــا لنــص الفقــرة األوىل مــن املــادة ٧٠ 
مــن الدســتور مشــفوعة بالبيــان احلكومــي املرافــق هلــا ويتــى هــذا البيــان يف أول جلســة 
ــن  ــراه م ــا ي ــداء م ــس إب ــس. وللمجل ــة املجل ــا أمان ــدة ومرفقاهت ــداع املعاه ــع إي ــة م تالي

مالحظــات بصــدد هــذه املعاهــدات دون اختــاذ قــرار يف شــأن املعاهــدة ذاهتــا. 

 املادة ١١٦
حييــل الرئيــس إىل اللجنــة املتخصصــة املعاهــدات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة ٧٠ مــن الدســتور لبحثهــا وتقديــم تقريــر عنهــا إىل املجلــس، وللمجلــس أن يوافــق 
عليهــا أو يرفضهــا أو يؤجــل نظرهــا، وليــس لـــه أن يعــدل نصوصهــا، ويف حالــة الرفــض 

أو التأجيــل يوجــه املجلــس نظــر احلكومــة إىل النصــوص التــي أدت إىل ذلــك. 
 

املادة ١١٧
ــات للحكومــة يف املســائل العامــة، وإن تعــذر عــى احلكومــة  ــداء رغب ملجلــس األمــة إب
األخــذ هبــذه الرغبــات وجــب أن تبــني للمجلــس أســباب ذلــك، وللمجلــس أن يعقــب 

مــرة واحــدة عــى بيــان احلكومــة. 
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 املادة ١١٨
ــة يف اختصــاص  ــات يف األمــور الداخل ــا يقرتحــه مــن رغب ــس م يقــدم العضــو إىل الرئي
املجلــس أو التــي يــرى توجيههــا إىل احلكومــة يف املســائل العامــة، وتــري يف شــأن هــذا 
االقــرتاح األحــكام املقــررة يف الفقــرة األوىل مــن املــادة ٩٧ بشــأن اقرتاحــات القوانــني، 
وللمجلــس يف حالــة االســتعجال أن يقــرر نظــر االقــرتاح بقــرار أو برغبــة مبــارشة دون 
ــة  ــل مناقش ــب تأجي ــص طل ــر املخت ــة أو الوزي ــة، وللحكوم ــة املختص ــه إىل اللجن إحالت
االقــرتاح ملــدة أســبوع عــى األكثــر فيجــاب هــذا الطلــب وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن 

هــذه املــدة إال بقــرار مــن املجلــس. 

املادة ١١٩
يف حالــة رفــض االقــرتاح بقــرار أو برغبــة ال جتــوز إعــادة تقديمــه قبــل مــي أربعة أشــهر 
عــى هــذا الرفــض، ويف حالــة اســرتداد االقــرتاح بقــرار أو برغبــة جيــوز ألي عضــو آخــر 

أن يتبنــاه. 

 املادة ١٢٠
ــه  ــس، كان لـ ــاص املجل ــن اختص ــس م ــة لي ــرار أو برغب ــا بق ــس إن اقرتاح إذا رأى الرئي
بموافقــة مكتــب املجلــس عــدم عرضــه عــى املجلــس، وينبــه عــى مقدمــه بعــدم التكلــم 
فيــه، وعنــد إرصار العضــو عــى الــكالم يف املوضــوع أمــام املجلــس يؤخــذ رأي املجلــس 

يف األمــر دون مناقشــة. 
وجيــوز كذلــك اســتبعاد كل اقــرتاح يشــمل عبــارات غــري الئقــة، أو فيهــا مســاس بكرامــة 
ــتجوابا أو  ــن اس ــالد، أو يتضم ــا للب ــة العلي ــات أو إرضار باملصلح ــخاص أو اهليئ األش

حتقيقــا أو مناقشــة ممــا تنظمــه أحــكام خاصــة يف الدســتور ويف هــذه الالئحــة. 

 املادة ١٢١
لــكل عضــو أن يوجــه إىل رئيــس جملــس الــوزراء وإىل الــوزراء أســئلة الســتيضاح األمــور 
الداخلــة يف اختصاصهــم بــام يف ذلــك االســتفهام عــن أمــر جيهلــه العضــو والتحقيــق مــن 

حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه. 

ــس جملــس  ــد ويكــون توجيهــه إىل رئي وال جيــوز أن يوجــه الســؤال إال مــن عضــو واح
ــد.  ــر واح ــوزراء أو إىل وزي ال

 املادة ١٢٢
جيــب أن يكــون الســؤال موقعــا مــن مقدمــه، ومكتوبــا بوضــوح وإجيــاز قــدر املســتطاع 
وأن يقتــر عــى األمــور التــي يــراد االســتفهام عنهــا بــدون تعليــق عليهــا وأال يتضمــن 
عبــارات غــري الئقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة األشــخاص أو اهليئــات أو إرضار باملصلحة 

العليــا للبــالد. 
فــإذا مل تتوافــر يف الســؤال هــذه الــرشوط جــاز ملكتــب املجلــس اســتبعاده بنــاء عــى إحالــة 
مــن الرئيــس، فــإن مل يقتنــع العضــو بوجهــة نظــر املكتــب، عــرض األمــر عــى املجلــس 
للبــت فيــه دون مناقشــة، وذلــك قبــل اختــاذ اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة ١٢٣ 
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مــن هــذه الالئحــة. 

 املادة ١٢٣
يبلــغ الرئيــس الســؤال املقــدم وفقــا للــامدة الســابقة إىل رئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر 
املختــص فــور تقديمــه ويــدرج يف جــدول أعــامل أول جلســة تاليــة مــن تاريــخ إبالغــه إىل 

رئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر. 

 املادة ١٢٤
جييــب رئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر عى الســؤال يف اجللســة املحــددة لنظــره ولرئيس 
جملــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص أن يطلــب تأجيــل اإلجابــة إىل موعــد ال يزيــد عــى 
أســبوعني، فيجــاب إىل طلبــه، وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال بقــرار مــن 

املجلــس. 
ولرئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر بموافقــة موجــه الســؤال أو يف حالــة غيابــه أن يــودع 
ــا  ــاء عليه ــالع األعض ــس إلط ــة للمجل ــة العام ــة يف األمان ــات املطلوب ــة أو البيان اإلجاب

ويثبــت ذلــك يف مضبطــة اجللســة.

 املادة ١٢٥
ملوجه السؤال دون غريه التعقيب عى اإلجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.

 املادة ١٢٦
ــة  ــب مناقش ــا أن تطل ــه هل ــؤال موج ــبة س ــها أو بمناس ــاء نفس ــن تلق ــة م ــوز للحكوم جي
موضــوع معــني يتعلــق بالسياســة العامــة للدولــة لتحصــل فيــه عــى رأي املجلــس، أو أن 

تــديل ببيانــات يف شــأنه. 
 

املادة ١٢٧
ال جيوز ملقدم السؤال أن حيوله إىل استجواب يف ذات اجللسة. 

 املادة ١٢٨
ال تنطبــق اإلجــراءات الســابقة اخلاصــة باألســئلة عــى مــا يوجــه منهــا إىل رئيــس جملــس 
الــوزراء أو الــوزراء أثنــاء مناقشــة امليزانيــة أو أي موضــوع مطــروح عــى املجلــس، فــإن 

لألعضــاء أن يوجهوهــا يف اجللســة شــفويا. 

 املادة ١٢٩
عقــب االنتهــاء مــن موضــوع األوراق والرســائل الــواردة املشــار إليهــا يف املــادة ٧٥ مــن 
هــذه الالئحــة خيصــص نصــف ســاعة لألســئلة واإلجابــة عليهــا، فــإذا بقــي بعــد ذلــك 
يشء منهــا يــدرج يف جــدول أعــامل اجللســة التاليــة مــا مل يقــرر املجلــس خــالف ذلــك. 
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 املادة ١٣٠
ــس  ــع املجل ــة يتاب ــذه احلال ــاه ويف ه ــو أن يتبن ــكل عض ــق ل ــؤاله ح ــائل س ــرتد الس إذا اس

ــه.  النظــر في
 املادة ١٣١

األســئلة التــي توجــه إىل رئيــس جملس الــوزراء أو الوزراء فيام بــني أدوار االنعقــاد يبعثون 
بالــرد عليهــا كتابــة إىل رئيــس املجلــس فيبلغهــا إىل األعضــاء الذيــن وجهوهــا، وال تتقيــد 
اإلجابــة عــى هــذه األســئلة باملواعيــد املقــررة يف املــواد الســابقة، وتدرج يف جــدول أعامل 

أول جلســة تاليــة للمجلس. 

 املادة ١٣٢
يســقط الســؤال بانتهــاء عضويــة مقدمــه ألي ســبب مــن األســباب وحيــق لــكل عضــو أن 

يتبنــى هــذا الســؤال فيتابــع املجلــس النظــر فيــه. 

 املادة ١٣٣
ــن  ــر م ــتجوابات يف أم ــوزراء اس ــوزراء وإىل ال ــس ال ــس جمل ــه رئي ــو أن يوج ــكل عض ل

األمــور الداخلــة يف اختصاصاهتــم. 

 املادة ١٣٤
يقــدم االســتجواب كتابــة للرئيس، وتبــني فيه بصفة عامــة وبإجياز املوضوعــات والوقائع 
ــة أعضــاء، كــام ال جيــوز توجيهــه إال  ــر مــن ثالث ــي يتناوهلــا، وال جيــوز أن يقدمــه أكث الت

لرئيــس جملــس الــوزراء أو لوزيــر واحــد. 
وجيــب أال يتضمــن االســتجواب عبــارات غــري الئقة أو فيها مســاس بكرامة األشــخاص 

أو اهليئــات أو إرضار باملصلحــة العليا للبالد. 

 املادة ١٣٥
يبلــغ الرئيــس االســتجواب إىل رئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص فــور تقديمــه 
ــه بعــد ســامع  ــد موعــد للمناقشــة في ــة لتحدي ــدرج يف جــدول أعــامل أول جلســة تالي وي

أقــوال مــن وجــه إليــه االســتجواب هبــذا اخلصــوص. 
وال جتــري املناقشــة يف االســتجواب إال بعــد ثامنيــة أيــام عــى األقــل مــن يــوم تقديمــه، 
ــر حســب  ــوزراء أو الوزي ــس ال ــس جمل ــة رئي ــتعجال وموافق ــة االس ــك يف غــري حال وذل

ــوال.  األح
وملــن وجــه إليــه االســتجواب أن يطلــب مــد األجــل املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة 
إىل أســبوعني عــى األكثــر فيجــاب إىل طلبــه، وجيــوز بقــرار مــن املجلــس التأجيــل ملــدة 

مماثلــه وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــده اال بموافقــة اغلبيــة اعضــاء املجلــس   

املادة ١٣٦
تبــدأ مناقشــة االســتجواب يف اجللســة املحــددة لذلــك بــأن يــرشح املســتجوب اســتجوابه 
خــالل مــده ال جتــاوز ســاعه واحــده وثالثــني دقيقــه وبحــد اقــى ثــالث ســاعات اذا 
كان االســتجواب مقدمــا مــن اكثــر مــن عضــو واذا تعــدد املســتجوبون كانــت االولويــه 
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ــه  ــدة كالم ــاوز م ــوز أن جت ــر وال جي ــب الوزي ــم جيي ــتجواب ث ــب االس ــبقهم يف طل الس
املــده املحــدده للمســتجوبني بحســب األحــوال وللمســتجوب أن يعقــب عــى رد الوزيــر 
عــى اال تزيــد مــدة التعقيــب عــى نصــف ســاعه اذا كان املســتجوب عضــوا واحــدا وال 
أن جتــاوز ســاعه واحــده اذا كان املســتجوبون أكثــر مــن ذلــك كــام ال جيــوز أن جتــاوز مــدة 
كالم الوزيــر املــده املحــدده لتعقيــب املســتجوبني بحســب األحــوال ثــم يتكلــم األعضــاء 
املؤيــدون لألســتجواب واملعارضــون لــه بالتنــاوب واحــدا واحــدا وللوزيــر أن يتحــدث 
بعــد انتهــاء مجيــع املتكلمــني بــام ال جيــاوز ربــع ســاعه وال جيــوز للمســتجوب أن ينيــب 

غــريه يف رشح األســتجواب كــام ال جيــوز للوزيــر أن ينيــب غــريه يف اجلــواب عليــه .

 
املادة ١٣٧

تضــم االســتجوابات ذات املوضــوع الواحــد أو املرتبطــة ارتباطــا وثيقا، وحتصل املناقشــة 
فيهــا يف وقــت واحــد بموافقــة رئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر أو بنــاء عــى قــرار يصــدر 

مــن املجلــس يصــدر من املجلــس دون مناقشــة. 

 املادة ١٣٨
بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة االســتجواب يعــرض الرئيــس االقرتاحــات التــي تكــون قــد 
قدمــت إليــه بشــأنه فــإذا مل تكــن هنــاك اقرتاحــات، أعلــن انتهــاء املناقشــة واالنتقــال إىل 
جــدول األعــامل ويكــون لالقــرتاح باالنتقــال إىل جــدول األعــامل األولويــة عــى غــريه 
مــن االقرتاحــات ويبــت املجلــس يف هــذه االقرتاحــات دون مناقشــة ولـــه أن حييلهــا كلها 

أو بعضهــا إىل إحــدى اللجــان لتقديــم تقريــر عنهــا قبــل أخــذ الــرأي عليهــا. 

املادة ١٣٩
لــكل عضــو أن يطلــب من رئيس جملس الــوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة باالســتجواب 

املعــروض عــى املجلس ويقدم هــذا الطلب كتابــة إىل رئيس املجلس. 

 املادة ١٤٠
ينظــر املجلــس االســتجوابات عقــب األســئلة وذلك باألســبقية عى ســائر املــواد املدرجة 

يف جــدول األعــامل مــا مل يقــرر املجلــس غــري ذلك.
 املادة ١٤١

إذا تنــازل املســتجوب عــن اســتجوابه أو غــاب عــن اجللســة املحــددة لنظــره فــال ينظــره 
املجلــس إال إذا تبنــاه يف اجللســة أو قبلهــا أحــد األعضــاء.

 املادة ١٤٢
يســقط االســتجواب بتخــيل مــن وجــه إليــه االســتجواب عــن منصبــه أو بــزوال عضويــة 
ــابقة إذا  ــوال الس ــري األح ــي. ويف غ ــل الترشيع ــاء الفص ــتجواب أو بانته ــدم االس ــن ق م
ــه عنــد  انتهــى دور االنعقــاد دون البــت يف االســتجواب يســتأنف املجلــس نظــره بحالت

بــدء الــدور التــايل. 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٠       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٤٣
جيــوز أن يــؤدي االســتجواب إىل طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر عــى املجلــس، ويكــون 
طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر بنــاء عــى رغبتــه أو عــى طلــب موقــع مــن عــرشة أعضــاء 
إثــر مناقشــة االســتجواب املوجــه إليــه، وعــى الرئيــس قبــل عــرض االقــرتاح أن يتحقــق 

مــن وجودهــم باجللســة.

 املادة ١٤٤
يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلس فيــام عدا 
الــوزراء، وال يشــرتك الــوزراء يف التصويــت عــى الثقــة ولــو كانــوا مــن أعضــاء املجلــس 
املنتخبــني وال جيــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره يف الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه. 

 املادة ١٤٥
قبــل التصويــت عــى موضــوع الثقــة يــأذن الرئيــس بالــكالم يف هــذا املوضــوع الثنــني مــن 
مقدمــي االقــرتاح بعــدم الثقــة أو مــن غريهــم عــى ان تكــون األولويــه ملقدمــي األقــرتاح 
برتتيــب طلبهــم وكذلــك اثنــني مــن معارضيــه مــا مل يــرى املجلــس األذن بالــكالم الكثــر 

مــن هــؤالء األعضــاء األربعــه .

 املادة ١٤٦
جيــوز بنــاء عــى طلــب موقــع مــن عــدد ال يزيــد عــيل مخســة اعضــاء وال يقــل عــن هــذا 
ــه يف  ــة احلكوم ــتيضاح سياس ــه الس ــس للمناقش ــى املجل ــام ع ــوع ع ــرح موض ــدد ط الع

ــرأي بصــدده ولســائر االعضــاء حــق االشــرتاك يف املناقشــه . ــادل ال شــانه وتب
 

املادة ١٤٧
حيــق ملجلــس األمــة يف كل وقــت أن يؤلــف جلــان حتقيــق أن ينــدب عضــوا أو أكثــر مــن 
أعضائــه للتحقيــق يف أي أمــر مــن األمــور الداخلــة يف اختصــاص املجلــس وجيــب عــى 
ــي تطلــب  ــات الت ــق والبيان ــم الشــهادات والوثائ ــة تقدي ــع موظفــي الدول ــوزراء ومجي ال

منهــم. ويشــرتط أن يكــون طلــب التحقيــق موقعــا مــن مخســة أعضــاء عــى األقــل. 
وتكــون للجــان التــي يشــكلها جملــس األمــة للتحقيــق يف أمــر معــني مــن األمــور الداخلــة 
يف اختصاصــه وفقــا للــامدة )١١٤ مــن الدســتور، الصالحيــات املقــررة يف املادتــني )٨،٩ 

مــن الالئحــة الداخليــة يف شــأن جلنــة الفصــل يف صحــة العضويــة. 
 

املادة ١٤٨
يبلــغ رئيــس املجلــس طلــب املناقشــة أو التحقيــق فــور تقديمــه إىل رئيــس جملــس الــوزراء 
أو الوزيــر املختــص حســب األحــوال، ويــدرج يف جــدول أعــامل جلســة تاليــة لتحديــد 
موعــد لنظــره ولرئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص أن يطلــب تأجيــل نظــره ملــدة 
أســبوعني عــى األكثــر، فيجــاب إىل طلبــه، وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال 

بقــرار مــن املجلــس. 
كــام جيــوز للمجلــس إذا رأى أن املوضــوع غــري صالــح للمناقشــة بحالتــه أن يقــرر إرجــاء 
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النظــر فيــه أو اســتبعاده. 
املادة ١٤٩

ــامل  ــدول األع ــع ج ــد توزي ــابقة بع ــادة الس ــا يف امل ــوه عنه ــات املن ــم الطلب ــة تقدي يف حال
أو أثنــاء اجللســة، ال جيــوز نظرهــا إال بــإذن مــن املجلــس، ويف هــذه احلالــة حيــق لرئيــس 

ــر املختــص طلــب التأجيــل وفقــا للــامدة الســابقة. جملــس الــوزراء أو الوزي
 

املادة ١٥٠
ــه  ــة الطلــب إىل إحــدى اللجــان لبحث جيــوز للمجلــس يف مجيــع األحــوال أن يقــرر إحال

وتقديــم تقريــر عنــه قبــل البــت فيــه.

 املادة ١٥١
إذا تنــازل مقدمــو الطلــب أو تغيبــوا عــن اجللســة املحــددة لنظــره جاز خلمســة مــن أعضاء 

املجلــس أن يتبنــوه فيتابــع املجلــس النظر فيه. 

 املادة ١٥٢
العرائــض والشــكاوي التــي يبعــث هبــا املواطنــون إىل املجلــس وفقــا للامدتــني ٤٥، ١١٥ 
مــن الدســتور، جيــب أن تكــون موقعــة ممــن قدمهــا ومذكــورا هبــا حمــل إقامتــه، وأن تكــون 
خاليــة مــن العبــارات غــري الالئقــة، وإذا كانــت العريضــة أو الشــكوى باســم اجلامعــات 

فيجــب أن تكــون مقدمــة مــن هيئــات نظاميــة أو أشــخاص معنويــة. 

 املادة ١٥٣
تقيــد العرائــض والشــكاوي التــي تــرد إىل املجلس يف ســجل عام بأرقام مسلســلة حســب 

تاريــخ ورودهــا مــع بيان اســم مقدمهــا وحمل إقامتــه وملخــص موضوعها. 

املادة ١٥٤
ــوه  ــكاوي، وين ــض والش ــة العرائ ــكاوي إىل جلن ــض والش ــس العرائ ــس املجل ــل رئي حيي
بذلــك يف جــدول أعــامل أول جلســة تاليــة، مــع تــالوة ملخــص للعريضــة أو الشــكوى. 

وإذا كانــت العريضــة أو الشــكوى متعلقــة بموضوع حمال إىل إحدى جلــان املجلس أحاهلا 
إىل هــذه اللجنــة لفحصهــا مــع املوضــوع. ولرئيــس املجلــس أن يأمــر بحفــظ العرائض أو 
الشــكاوي التــي ال تســتويف الــرشوط الــواردة يف املــادة ١٥٢ مــن هــذه الالئحــة، ويــؤرش 

بذلــك يف الســجل املنصــوص عليــه يف املادة الســابقة. 

 املادة ١٥٥
للمجلــس وللجنــة العرائــض والشــكاوي أن يطلبــا مــن رئيــس جملــس الــوزراء أو مــن 

الــوزراء تقديــم اإليضاحــات اخلاصــة بالعرائــض والشــكاوي املحالــة إليهــا. 
ــى  ــبوعني ع ــر أس ــات يف بح ــذه اإليضاح ــم ه ــب تقدي ــذا الطل ــه ه ــه إلي ــن وج ــى م وع

ــرر املجلــس غــري ذلــك. ــا مل يق ــة م ــخ اإلحال ــر مــن تاري األكث
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 املادة ١٥٦
تفحــص اللجنــة مــا حيــال إليهــا مــن العرائــض والشــكاوي، وتبــني للمجلس رأهيا مســببا 
يف املوضــوع مقرتحــة احلفــظ أو اإلحالــة إىل الــوزارة ذات العالقــة أو إىل اللجنــة املختصة 

يف املجلــس، أو وضــع مــرشوع قــرار أو قانــون بــام تــراه يف املوضوع. 

  املادة ١٥٧
لــكل عضــو أن يطلــع عــى أيــة عريضــة أو شــكوى متــى طلــب ذلــك مــن رئيــس اللجنــة 

ولــه أن يأخــذ صــورة منهــا دون إفشــاء رسيتهــا. 
 

املادة ١٥٨
تعلــم جلنــة العرائــض والشــكاوي صاحــب الشــأن، بواســطة رئيــس املجلــس بــام تــم يف 

عريضتــه أو شــكواه. 

املادة ١٥٩
تعــد الدولــة مــرشوع امليزانيــة الســنوية الشــاملة إليــرادات الدولــة ومروفاهتــا وتقدمــه 

إىل جملــس األمــة قبــل انتهــاء الســنة املاليــة بشــهرين عــى األقــل، لفحصهــا وإقرارهــا. 

 املادة ١٦٠
حييــل الرئيــس مــرشوع قانــون امليزانيــة إىل جلنــة امليزانيــة واحلســاب اخلتامــي فــور تقديمــه 

للمجلــس، وخيطــر املجلــس بذلــك يف أول جلســة تاليــة. 
 

املادة ١٦١
تقــدم جلنــة امليزانيــة واحلســاب اخلتامــي للمجلــس تقريــرا يتضمــن عرضــا عاما لألســس 
التــي يقــوم عليهــا مــرشوع امليزانيــة وبيانــا مناســبا عــن كل قســم مــن أقســامها مــع التنويه 
باملالحظــات واالقرتاحــات التــي يقدمهــا أعضــاء املجلــس أو اللجنــة بشــأهنا، وذلــك يف 
ميعــاد ال جيــاوز ســتة أســابيع مــن تاريــخ إحالــة املــرشوع إىل اللجنــة، فــإذا انقضــت هــذه 
املهلــة دون أن تقــدم اللجنــة التقريــر املذكــور، وجــب أن تبــني أســباب ذلــك للمجلــس، 
وللمجلــس أن يمنحهــا مهلــة أخــرى ال جتــاوز أســبوعني، فــإن مل تقدم تقريرهــا يف خالل 
هــذه املهلــة، جــاز للمجلــس أن يناقــش مــرشوع قانــون امليزانيــة باحلالــة التــي ورد هبــا 

مــن احلكومــة. 

 املادة ١٦٢
يكــون نظــر امليزانيــة يف املجلــس وجلانــه بطريــق االســتعجال، وحتيــل جلنــة امليزانيــة 

واحلســاب اخلتامــي األبــواب التــي تنتهــي مــن بحثهــا إىل املجلــس لنظرهــا تباعــا. 
ــة املنصــوص عليــه يف  ــة الثاني وال يــري يف شــأن مــرشوع قانــون امليزانيــة رشط املداول

املــادة ١٠٤ مــن هــذه الالئحــة. 
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املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٦٣
تكون مناقشة امليزانية يف جملس األمة بابًا بابًا. 

وال جيــوز ختصيــص أي إيــراد مــن اإليــرادات العامــة لوجــه معــني مــن وجــوه الــرف 
إال بقانــون. 

 املادة ١٦٤
ــا  ــي تضمنه ــامدات الت ــي يف االعت ــاب اخلتام ــة واحلس ــة امليزاني ــه جلن ــل تقرتح كل تعدي

ــا.  ــه يف تقريره ــوع عن ــه، وأن تن ــة في ــذ رأي احلكوم ــب أن تأخ ــة، جي ــرشوع امليزاني م
فــإن كان التعديــل يتضمــن زيــادة يف اعتــامدات النفقــات أو نقصــا يف اإليــرادات الــواردة 
ــة وجــب أن يكــون ذلــك بموافقــة احلكومــة أو بتدبــري مــا يقابــل هــذا  بمــرشوع امليزاني

التعديــل مــن إيــراد آخــر أو نقــص يف النفقــات األخــرى. 

 املادة ١٦٥
عــى مــن يريــد الــكالم يف موضــوع خــاص بقســم مــن أقســام امليزانيــة أن يقيــد اســمه بعد 
توزيــع التقريــر عنــه وقبــل املناقشــة فيــه مــا مل يــأذن املجلــس بغــري ذلــك، وعــى طالــب 
ــى  ــس ع ــة يف املجل ــر املناقش ــه، وتقت ــيتناوهلا بحث ــي س ــائل الت ــدد املس ــكالم أن حي ال

املوضوعــات التــي يثريهــا طالبــو الــكالم. 

 املادة ١٦٦
ــل  ــه، أو تعدي ــول ب ــوين معم ــام قان ــب نظ ــة بموج ــة قائم ــرة أو وظيف ــاء دائ ــوز إلغ ال جي
قانــون قائــم، بإلغــاء أو تعديــل االعتــامدات املدونــة يف امليزانيــة، فــإذا شــاء املجلــس إلغــاء 
الدائــرة أو الوظيفــة أو تعديــل قانــون قائــم وجــب تقديــم مــرشوع قانــون خــاص بذلــك. 

 
املادة ١٦٧

يقــدم يف العــرض عــى التصويــت طلــب إلغــاء االعتــامد، ثــم طلــب خفضــه ثــم طلــب 
إقــرار االعتــامد املقــرر مــن اللجنــة، ثــم طلــب زيادتــه. 

 املادة ١٦٨
إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا خمتلفني يف الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم األكرب.

املادة ١٥٩
تعــد الدولــة مــرشوع امليزانيــة الســنوية الشــاملة إليــرادات الدولــة ومروفاهتــا وتقدمــه 

إىل جملــس األمــة قبــل انتهــاء الســنة املاليــة بشــهرين عــى األقــل، لفحصهــا وإقرارهــا. 

 املادة ١٦٠
حييــل الرئيــس مــرشوع قانــون امليزانيــة إىل جلنــة امليزانيــة واحلســاب اخلتامــي فــور تقديمــه 

للمجلــس، وخيطــر املجلــس بذلــك يف أول جلســة تاليــة. 
 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٤       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٦١
تقــدم جلنــة امليزانيــة واحلســاب اخلتامــي للمجلــس تقريــرا يتضمــن عرضــا عاما لألســس 
التــي يقــوم عليهــا مــرشوع امليزانيــة وبيانــا مناســبا عــن كل قســم مــن أقســامها مــع التنويه 
باملالحظــات واالقرتاحــات التــي يقدمهــا أعضــاء املجلــس أو اللجنــة بشــأهنا، وذلــك يف 
ميعــاد ال جيــاوز ســتة أســابيع مــن تاريــخ إحالــة املــرشوع إىل اللجنــة، فــإذا انقضــت هــذه 
املهلــة دون أن تقــدم اللجنــة التقريــر املذكــور، وجــب أن تبــني أســباب ذلــك للمجلــس، 
وللمجلــس أن يمنحهــا مهلــة أخــرى ال جتــاوز أســبوعني، فــإن مل تقدم تقريرهــا يف خالل 
هــذه املهلــة، جــاز للمجلــس أن يناقــش مــرشوع قانــون امليزانيــة باحلالــة التــي ورد هبــا 

مــن احلكومــة. 
 

املادة ١٦٢
يكــون نظــر امليزانيــة يف املجلــس وجلانــه بطريــق االســتعجال، وحتيــل جلنــة امليزانيــة 

واحلســاب اخلتامــي األبــواب التــي تنتهــي مــن بحثهــا إىل املجلــس لنظرهــا تباعــا. 
ــة املنصــوص عليــه يف  ــة الثاني وال يــري يف شــأن مــرشوع قانــون امليزانيــة رشط املداول

املــادة ١٠٤ مــن هــذه الالئحــة. 

 املادة ١٦٣
تكون مناقشة امليزانية يف جملس األمة بابًا بابًا. 

وال جيــوز ختصيــص أي إيــراد مــن اإليــرادات العامــة لوجــه معــني مــن وجــوه الــرف 
إال بقانــون. 

 املادة ١٦٤
ــا  ــي تضمنه ــامدات الت ــي يف االعت ــاب اخلتام ــة واحلس ــة امليزاني ــه جلن ــل تقرتح كل تعدي

ــا.  ــه يف تقريره ــوع عن ــه، وأن تن ــة في ــذ رأي احلكوم ــب أن تأخ ــة، جي ــرشوع امليزاني م
فــإن كان التعديــل يتضمــن زيــادة يف اعتــامدات النفقــات أو نقصــا يف اإليــرادات الــواردة 
ــة وجــب أن يكــون ذلــك بموافقــة احلكومــة أو بتدبــري مــا يقابــل هــذا  بمــرشوع امليزاني

التعديــل مــن إيــراد آخــر أو نقــص يف النفقــات األخــرى. 

 املادة ١٦٥
عــى مــن يريــد الــكالم يف موضــوع خــاص بقســم مــن أقســام امليزانيــة أن يقيــد اســمه بعد 
توزيــع التقريــر عنــه وقبــل املناقشــة فيــه مــا مل يــأذن املجلــس بغــري ذلــك، وعــى طالــب 
ــى  ــس ع ــة يف املجل ــر املناقش ــه، وتقت ــيتناوهلا بحث ــي س ــائل الت ــدد املس ــكالم أن حي ال

املوضوعــات التــي يثريهــا طالبــو الــكالم. 

 املادة ١٦٦
ــل  ــه، أو تعدي ــول ب ــوين معم ــام قان ــب نظ ــة بموج ــة قائم ــرة أو وظيف ــاء دائ ــوز إلغ ال جي
قانــون قائــم، بإلغــاء أو تعديــل االعتــامدات املدونــة يف امليزانيــة، فــإذا شــاء املجلــس إلغــاء 
الدائــرة أو الوظيفــة أو تعديــل قانــون قائــم وجــب تقديــم مــرشوع قانــون خــاص بذلــك. 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٦٧
يقــدم يف العــرض عــى التصويــت طلــب إلغــاء االعتــامد، ثــم طلــب خفضــه ثــم طلــب 

إقــرار االعتــامد املقــرر مــن اللجنــة، ثــم طلــب زيادتــه. 

املادة ١٦٨
إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا خمتلفني يف الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم األكرب.

 املادة ١٦٩
ــة  ــس األم ــدم إىل جمل ــي يق ــام املنق ــن الع ــة ع ــة للدول ــإلدارة املالي ــي ل ــاب اخلتام احلس

ــراره.  ــه وإق ــر في ــة للنظ ــنة املالي ــاء الس ــة النته ــهر التالي ــة أش ــالل األربع خ

 املادة ١٧٠
تــري األحــكام اخلاصــة بمناقشــة امليزانيــة العامــة وإصدارهــا عــى احلســاب اخلتامــي 
واالعتــامدات اإلضافيــة والنقــل مــن بــاب إىل بــاب مــن أبــواب امليزانيــة، كــام تــري عــى 
امليزانيــات املســتقلة وامللحقــة، واالعتــامدات اإلضافيــة املتعلقــة هبــا والنقــل مــن بــاب إىل 

آخــر مــن أبواهبــا وحســاباهتا اخلتاميــة. 
وال تــري مــدة الســتة أســابيع املشــار إليهــا يف املــادة ١٦١ عــى احلســابات اخلتاميــة، إال 
مــن تاريــخ إحالــة التقريــر الســنوي لديــوان املحاســبة عنهــا إىل جلنــة امليزانيــة واحلســاب 

اخلتامــي.

 املادة ١٧١
يلحــق بمجلــس األمــة ديــوان املراقبــة املالية املنصوص عليــه يف املادة ١٥١ من الدســتور، 
ويعــاون احلكومــة وجملــس األمــة يف رقابــة حتصيــل إيــرادات الدولــة وإنفــاق مروفاهتــا 
يف حــدود امليزانيــة، ويقــدم الديــوان لــكل مــن احلكومــة واملجلــس تقريــرا ســنويا عــن 

ــه ومالحظاته. أعامل

 املادة ١٧٢
بمراعــاة حكــم الفقــرة -جـــ مــن املــادة ٣٠ والفقــرة -ب من املــادة ٣٩ من هــذه الالئحة، 
يقــر املجلــس ميزانيتــه الســنوية يف حــدود االعتــامد املــدرج هبــذا اخلصــوص يف ميزانيــة 

الدولــة باالتفــاق مــع احلكومــة. 

ــأن  ــري يف ش ــة. وت ــة العام ــة الدول ــة بميزاني ــون ملحق ــس بقان ــة املجل ــدر ميزاني وتص
ــة. ــة الدول ــة بميزاني ــكام اخلاص ــس األح ــة املجل ميزاني

 
املادة ١٧٣

بعــد صــدور القانــون اخلــاص بميزانيــة املجلــس يــودع االعتــامد املخصــص هلــا بميزانيــة 
الدولــة يف اجلهــة التــي خيتارهــا مكتــب املجلــس، وال يــرف مــن هــذا االعتــامد إال بــإذن 

مــن رئيــس املجلــس أو مــن ينــوب عنــه يف ذلــك. 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٦       -العودة لفهرس القانون

 

املادة ١٧٤
تــري يف شــأن االعتــامدات اإلضافية ملجلــس األمة األحــكام املقررة باملادتني الســابقتني 

يف شــأن ميزانيــة املجلس. 

املادة ١٧٥
ــه  ــم حييل ــس ث ــي للمجل ــاب اخلتام ــة احلس ــة العام ــد األمان ــة تع ــنة املالي ــة الس ــد هناي بع
ــه قبــل عرضــه عــى املجلــس ملناقشــته وإقــراره،  الرئيــس إىل مكتــب املجلــس للنظــر في
وتتبــع يف إقــرار احلســاب اخلتامــي وإصداره اإلجــراءات املتبعــة يف إقــرار ميزانية املجلس 

وإصدارهــا. 
 املادة ١٧٦

ــس،  ــب املجل ــة مكت ــد موافق ــس بع ــن الرئي ــرار م ــس بق ــة للمجل ــة العام ــم األمان تنظي
ويتضمــن هــذا القــرار األحــكام التفصيليــة اخلاصــة بالشــئون اإلداريــة واملاليــة وشــئون 

ــازن. ــني واملخ املوظف

املادة ١٧٧
يــرأس األمانــة العامــة للمجلــس أمــني عــام يعاونــه عــدد مــن األمنــاء العامني املســاعدين 
يعينــون مجيعــا وحتــدد درجاهتــم الوظيفيــه بقرار مــن الرئيس بعــد موافقة مكتــب املجلس 

.
ــرض  ــس، وحي ــام الرئي ــا أم ــة وموظفيه ــة العام ــئون األمان ــن ش ــام ع ــني الع ــأل األم ويس
جلســات املجلــس العلنيــة وجيــوز بموافقــة املجلــس أن حيــرض جلســاته الريــة ولــه أن 

ــاءا عــى طلبهــا . حيــرض اجتامعــات اللجــان بن
ويرشف األمني العام عى شــؤون األمانة العامة وموظفيها، ويتوىل يف ذلك الصالحيات 

التي تقررها القوانني واللوائح لوكيل الوزارة يف شــئون وزارته وموظفيها.

 املادة ١٧٨
يف حالة حل املجلس تلحق األمانة العامة برئاسة جملس الوزراء. 

املادة ١٧٩
حيــدد عــدد أفــراد احلــرس اخلــاص باملجلــس ونظامهــم بقــرارات مــن رئيــس املجلــس، 
وتــري يف شــأهنم أحــكام التدريــب والنظــام العســكري املقــررة يف شــأن قــوات األمــن. 

مادة ١٨٠
ال تكــون اجتامعــات جلــان املجلــس أو مكتبــه صحيحــة إال بحضــور أغلبيــة األعضــاء 
ــإذا تســاوت األصــوات رجــح رأي اجلانــب  ــة احلارضيــن، ف وتصــدر القــرارات بأغلبي

الــذي فيــه الرئيــس. 



الالئحة الداخلية لمجلس االمة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــرييـــــــــة
قــــانون املحــــكمة الدستـورية والالئــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء جملـس االمـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٨١
جيــري بحــث املوضوعــات املســتعجلة قبــل غريهــا يف املجلــس وجلانــه وال تــري عليهــا 

أحــكام املواعيــد العاديــة املقــررة يف هــذه الالئحــة.

ــدم  ــى أن تق ــا ع ــة ذاهت ــتعجلة يف اجللس ــات املس ــة املوضوع ــرر مناقش ــس أن يق وللمجل
ــرر  ــة أن يق ــذه احلال ــوز يف ه ــام جي ــة، ك ــس يف اجللس ــا إىل املجل ــة تقريره ــة املختص اللجن
املجلــس إجــراء املداولــة الثانيــة للموضــوع فــورا وفقــا للــامدة ١٠٤ مــن هــذه الالئحــة.
ويعتــرب املوضــوع مســتعجال بقــرار مــن املجلــس بنــاءا عــى طلــب احلكومــه أو اللجنــه 

املختصــه او رئيــس املجلــس او اذا قــدم طلــب موقــع مــن مخســة اعضــاء .
وللمجلــس يف مجيــع األحــوال أن يقــرر العــدول عــن االســتعجال واتبــاع اإلجــراءات 
ــة إىل كل مــن املجلــس  ــة. وجيــب النــص عــى صفــة االســتعجال يف قــرار اإلحال العادي

واللجــان.
وال ختــل أحــكام هــذه املــادة بــأي حكــم خــاص بحالــة مــن حــاالت االســتعجال 

املنصــوص عليهــا يف هــذه الالئحــة. 

 املادة ١٨٢
عــى الصحافــة أن تكــون أمينــة يف نقــل وتلخيــص جلســات املجلــس، وحيــق لــكل عضــو 
أن يطلــب تصحيــح األخطــاء بكتــاب خطــي يرســله الرئيــس إىل الصحــف التي شــوهت 
الوقائــع وعليهــا أن تنــرش الكتــاب يف أول عــدد دون تعليــق، وال يمنــع هــذا مــن إقامــة 

الدعــوى العموميــة. 
 املادة ١٨٣

يعمل هبذا القانون من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 

 



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢
بشأن إنتخابات أعضاء جملس األمة

٩٩الباب األول: الناخبون

٩٩الباب الثاين: اجلداول

١٠٢الباب الثالث: اجراءات االنتخابات

١٠٧الباب الرابع: الطعن يف صحة العضوية

١٠٨الباب اخلامس: جرائم االنتخاب

١٠٩الباب السادس: احكام عامة واحكام وقتية



قانون االنتخاب
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املحـــــكمة الدســـــــتورية والالئـــــــــحة
الالئـــحة الداخـــــلية ملجلـــس االمــــــــة
قـــــــــــــــــانــــــون الـبــــــــلــــــــديــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٩       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢
بشأن إنتخابات أعضاء جملس األمة

املادة ١
لــكل كويتــي بالــغ مــن العمــر إحــدى وعرشيــن ســنة ميالديــة كاملــة حــق االنتخــاب، 
ويســتثنى مــن ذلــك املتجنــس الــذي مل متــض عــى جتنســه عــرشون ســنة ميالديــة وفقــا 
حلكــم املــادة )٦( مــن املرســوم األمــريي رقــم ١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانون اجلنســية الكويتية. 
ــدة يف  ــكام املعتم ــد واألح ــزام بالقواع ــاب االلت ــيح واالنتخ ــرأة يف الرتش ــرتط للم ويش

الرشيعــة اإلســالمية.

املادة ٢
حيــرم مــن االنتحــاب املحكــوم عليه بعقوبــة جناية أو يف جريمــة خملة بالــرشف أو باألمانة 

إىل أن يــرد إليــه اعتباره 
كام حيرم من االنتخاب كل من أدين بحكم هنائي يف جريمة املساس بـ :

أ - الذات اإلهلية .
ب - األنبياء .

ج - الذات األمريية .

املادة ٣
يوقـف استعامل حق االنتخاب بالنسبة إىل رجال القوات املسلحة والرشطة . 

املادة ٤
عــى كل ناخــب أن يتــوىل حقوقــه االنتخابيــة بنفســه يف الدائــرة االنتخابية التي هبــا موطنه 
. وموطــن االنتخــاب هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بصفــة فعليــة ودائمــة وعليــه 

يف حالــة تعــدد موطنــه أن يعــني املوطــن الــذي يريــد اســتعامل حقوقــه االنتخابيــة فيه . 
وجيــب عــى الناخــب إذا غــري موطنــه أن يعلــن التغيــري كتابــة إىل وزارة الداخليــة إلجــراء 
التعديــل الــالزم يف جــدول االنتخــاب يف املواعيــد وباإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

هــذا القانــون ووفقــًا للنمــوذج الــذي تصــدره وزارة الداخليــة . 
ويعتــرب موطنــًا املــكان الــذي يتواجــد فيه الناخــب إذا اســتحالت إقامتــه يف موطنه األصيل 

لقــوة قاهــرة أو ظــروف طارئة .

املادة ٥
ال جيوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة يف االنتخاب الواحد . 

املادة ٦
يكــون بــكل دائــرة انتخابيــة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر حتــرره جلنــة أو جلــان مؤلفــة 
ــن  ــرار م ــا بق ــد مقره ــا وحتدي ــان وتأليفه ــيم اللج ــون تقس ــن ، ويك ــس وعضوي ــن رئي م



قانون االنتخاب
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املحـــــكمة الدســـــــتورية والالئـــــــــحة
الالئـــحة الداخـــــلية ملجلـــس االمــــــــة
قـــــــــــــــــانــــــون الـبــــــــلــــــــديــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠       -العودة لفهرس القانون

ــة .  ــر الداخلي وزي

املادة ٧
يشــمل جــدول االنتخــاب اســم كل كويتــي موطنــه يف الدائــرة االنتخابيــة توافــرت فيــه 
يف أول فربايــر مــن كل عــام الصفــات املطلوبــة لتــويل احلقــوق االنتخابيــة، ولقبــه ومهنتــه 

وتاريــخ ميــالده وحمــل ســكنه.
وال جيوز أن يقيد الناخب يف أكثر من جدول واحد.

وحيــرر اجلــدول مــن نســختني عــى ترتيــب حــروف اهلجــاء ويوقــع عليهــام مــن رئيــس 
اللجنــة وعضويتهــا، وحتفــظ إحدامهــا يف خمفــر الرشطــة بالدائــرة االنتخابيــة واألخــرى 

باألمانــة العامــة ملجلــس األمــة.
وجيــوز للجنــة أن تطلــب مــن أي شــخص إثبــات أي رشط مــن الــرشوط الالزمــة لتوليــه 

ــوق االنتخابية. احلق

املادة ٧ مكرر 
إســتثناء مــن حكــم الفقــرة األوىل مــن املــادة )٧( مــن القانــون ٣٥ لســنة ١٩٦٢م املشــار 
إليــه، ترســل اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة إىل إدارة اإلنتخابــات بــوزارة الداخليــة 
خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا القانــون ىف اجلريــدة الرســمية كشــوفا لرتتيــب 
حــروف اهلجــاء لــكل منطقــة عــى حــدة بأســامء مجيــع الكويتيــات الالتــى توافــرت فيهــن 
الصفــات املطلــوب لتــوىل حقوقــه االنتخابيــة املنصــوص عليهــا ىف القانــون شــاملة لقــب 
كل منهــن ومهنتهــا وتاريــخ ميالدهــا ورقــم بطاقتها املدنية ورقم شــهادة اجلنســية اخلاصة 

هبــا وتاريــخ احلصــول عليهــا وحمــل وعنونــان ســكنها.
ويعترب حكم هذه املادة حكام انتقاليا ينتهى بإنتهاء التسجيل وفقا هلذه املادة.

املادة ٨
يتــم حتريــر جــداول االنتخــاب أو تعديلهــا خــالل شــهر فربايــر مــن كل عــام . ويشــمل 

التعديــل الســنوي : 
)أ( إضافــة أســامء الذيــن اصبحــوا حائزيــن للصفــات التــي يشــرتطها القانــون لتــويل 

احلقــوق االنتخابيــة . 
ــي  ــن و اســتوفوا ســائر الصفــات الت ــن بلغــوا ســن العرشي ــة أســامء الذي )ب( إضاف
يتطلبهــا القانــون لتــويل احلقــوق االنتخابيــة و يــؤرش أمــام أســامءهم بوقــف مبارشهتم 

حــق االنتخــاب اىل حــني بلوغهــم ســن احلاديــة و العرشيــن.
)ج( اضافة اسامء من امهلوا بغري حق يف اجلداول االنتخابية. 

)د( حذف أسامء املتوفني . 
)هـــ( حــذف أســامء مــن فقــدوا الصفــات املطلوبــة منــذ آخــر مراجعــة أو مــن كانــت 

أســامؤهم أدرجــت بغــري حــق . 
)و( حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .

املادة ٨ مكرر 
ــنة ١٩٦٢م  ــم ٣٥ لس ــون رق ــن القان ــادة ٨ م ــن امل ــرة األوىل م ــم الفق ــن احلك ــتثناء م اس
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املشــار إليــه، تقــوم إدارة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة بقيــد أســامء الكويتيــات كل منهــن 
ىف دائرهتــا االنتخابيــة وفقــا ملــا هــو وارد ىف الكشــوف املشــار إليهــا مــن املــادة ٧ مكــرر، 
ــة  ــن االنتخابي ــوىل حقوقه ــن لت ــة فيه ــات املطلوب ــع الصف ــر مجي ــن تواف ــق م ــد التحق بع

ــون. واملنصــوص عليهــا بالقان
كــام تقــوم اإلدارة املذكــورة بنــرش جــداول االنتخابــات املتضمنــة أســامء الكويتيــات كل 
ــخ  ــا مــن تاري ــدة الرســمية وذلــك خــالل ٦٠ يوم ــة ىف اجلري منهــن ىف دائرهتــا االنتخابي
تســلمها الكشــوف املشــار إليهــا ىف املــادة ٧ مكــررا، وكــذا بنــرش أســامء الكويتيــات 

ــة. ــر االنتخابي ــن الدوائ ــا م ــع أي ــق ال تتب ــجالت ىف مناط املس

املادة ٩
يعــرض جــدول االنتخابــات لــكل دائــرة انتخابيــة ، مدرجــة فيــه أســامء الناخبــني برتتيــب 
احلــروف اهلجائيــة ، يف مــكان بــارز بمخافــر الرشطــة واألماكــن العامــة األخــرى التــي 
ــن أول  ــرتة م ــك يف الف ــمية ، وذل ــدة الرس ــرش يف اجلري ــام ين ــة ، ك ــر الداخلي ــا وزي حيدده

مــارس إىل اخلامــس عــرش منــه .

املادة ١٠
لــكل كويتــي مقيــم يف الدائــرة االنتخابيــة أن يطلــب إدراج أســمه يف جــدول االنتخابــات 
اخلــاص هبــا إذا كان قــد أمهــل إدراج أســمه بغــري حــق ، كــام أن لــكل ناخــب مــدرج يف 
ــن  ــم م ــذف اس ــق أو ح ــري ح ــل بغ ــن أمه ــم م ــب إدراج اس ــاب أن يطل ــدول االنتخ ج
أدرج بغــري حــق كذلــك . وتقـــدم الطلبــات إىل مقــر اللجنــة يف الفــرتة مــن أول مــارس 
إىل العرشيــن منــه ، وتقيــد بحســب تاريــخ ورودهــا يف دفــرت خــاص وتعطــي إيصــاالت 

ملقدميهــا وجيــوز لــكل ناخــب أن يطلــع عــى هــذا الدفــرت . 

املادة ١١
تفصــل جلنــة القيــد يف الطلبــات اإلدراج أو احلــذف املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة 
يف موعــد ال جيــاوز اخلامــس مــن شــهر إبريــل . وللجنــة أن تســمع أقــوال مقــدم الطلــب 

ومــن قــدم يف شــأنه الطلــب وان جتــري مــا تــراه الزمــًا مــن حتقيــق وحتريــات . 

املادة ١٢
تعــرض قــرارات اللجنــة يف األماكــن املشــار إليهــا يف املــادة التاســعة مــن هــذا القانــون 
وتنــرش يف اجلريــدة الرســمية ابتــداء مــن اليــوم الســادس حتــى اليــوم اخلامــس عــرش مــن 

شــهر إبريــل .

املادة ١٣
ــرار  ــن يف ق ــرة أن يطع ــاب الدائ ــدول انتخ ــدرج يف ج ــب م ــكل ناخ ــأن ول ــكل ذي ش ل
اللجنــة بطلــب يقــدم إىل خمفــر الرشطــة املختــص يف موعــد أقصــاه اليــوم العــرشون مــن 
شــهر إبريــل وتتبــع يف شــأن هــذه الطعــون اإلجــراءات املبينــة باملــادة العارشة مــن القانون 

. وحتــال فــورًا إىل املحكمــة الكليــة املختصــة . 
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املادة ١٤
يفصــل هنائيــًا يف الطعــون املذكــورة يف املــادة الســابقة قــاض مــن قضــاة املحكمــة الكليــة 
يندبــه رئيســها وجيــوز نــدب عــدد مــن القضــاة يــوزع عليهــم العمــل عــى حســب الدوائر 

االنتخابيــة . 
ويكون الفصل يف هذه الطعون يف موعد ال جياوز آخر شهر يونيو . 

مادة ١٥
ــواد  ــق للم ــدر بالتطبي ــي تص ــة الت ــرارات النهائي ــق الق ــات وف ــداول االنتخاب ــدل ج تع
الســابقة وتنــرش التعديــالت يف اجلريــدة الرســمية خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

ــة . ــا هنائي ــادرة هب ــرارات الص ــريورة الق ص

املادة ١٦
ملغاة

املادة ١٧
ــد  ــوز ألح ــاب وال جي ــت االنتخ ــة وق ــة قاطع ــة حج ــاب النهائي ــداول االنتخ ــرب ج تعت

ــا .  ــدًا هب ــمه مقي ــن أس ــا مل يك ــه م ــرتاك في االش

املادة ١٨
ــة بقــرار مــن  ــات التكميلي ــات العامــة بمرســوم ، وحيــدد االنتخاب حيــدد ميعــاد االنتخاب

ــة .  ــر الداخلي وزي
وجيــب أن ينــرش املرســوم أو القــرار قبــل التاريــخ املحــدد لالنتخابــات بشــهر عــى األقــل 

.
املادة ١٩

ــد  ــًا يف أح ــمه مدرج ــون أس ــة أن يك ــس األم ــة جمل ــه لعضوي ــح نفس ــن يرش ــرتط فيم يش
ــاب .  ــداول االنتخ ج

املادة ٢٠
تقــدم طلبــات الرتشــيح كتابــة إىل خمفــر الرشطــة بمقــر الدائــرة االنتخابيــة خالل ســاعات 

العمــل الرســمي يف األيــام العــرشة التاليــة لنــرش املرســوم أو القــرار بالدعــوة لالنتخاب.
وتقيــد الرتشــيحات بحســب وقــت ورودهــا يف دفــرت خــاص وتعطــى عنهــا إيصــاالت، 
وجيــوز لــكل ناخــب االطــالع عــى دفــرت الرتشــيحات، وحيــرر كشــف املرشــحني لــكل 
دائــرة ويعــرض يف االماكــن املنصــوص عليهــا يف املــادة التاســعة مــن هــذا القانــون، كــام 

ينــرش يف اجلريــدة الرســمية خــالل أســبوعني مــن تاريــخ إغــالق بــاب الرتشــيح.

مادة ٢١
جيــب عــى كل مــن يريــد ترشــيح نفســه أن يدفــع مبلــغ مخســني دينــارًا كتأمــني خيصــص 
لألعــامل اخلرييــة التــي يقررهــا وزيــر الشــئون االجتامعيــة والعمــل إذا عــدل املرشــح عــن 
ــى  ــت ع ــي أعطي ــة الت ــوات الصحيح ــرش األص ــاب ع ــز يف االنتخ ــيح أو إذا مل حي الرتش
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األقــل . وال يقبــل طلــب الرتشــيح إال إذا كان موفقــًا بــه إيصــال دفــع هــذا التأمــني .

املادة ٢٢
ــح يف  ــه مرش ــني أن ــة .وإذا تب ــرة انتخابي ــن دائ ــر م ــه يف أكث ــد نفس ــح أح ــوز أن يرش ال جي
أكثــر مــن دائــرة وجــب عليــه التنــازل عــن ترشــيح نفســه فيــام زاد عــن دائــرة واحــدة قبــل 

إغــالق بــاب الرتشــيح فــإذا مل يفعــل اعتــرب ترشــيحه يف مجيــع الدوائــر كأن مل يكــن

املادة ٢٣
ال جيــوز لعضــو املجلــس املنتخــب اجلمــع بــني العضويــة وتــوىل الوظائــف العامــة ، وإذا 
انتخــب موظــف اعتــرب متخليــًا عــن وظيفتــه إذا مل ينــزل يف الثامنيــة األيــام التاليــة لليــوم 
الــذي يصــري فيــه انتخابــه هنائيــًا عن عضويتــه يف املجلــس ، ويمنح املوظف إجازة رســمية 
بمرتــب كامــل ابتــداء مــن اليــوم التــايل لقفل باب الرتشــيح حتــى انتهاء عمليــة االنتخاب 
بحيــث ال جيــوز لــه خــالل تلــك الفــرتة ممارســة أي اختصاص مــن اختصاصــات الوظيفة 

وحتســب هــذه املــدة مــن إجازته الســنوية . 
ــة العامــة ترشــيح أنفســهم إال إذا اســتقالوا  ــوزراء ورجــال القضــاء والنياب وال جيــوز لل
مقدمــًا مــن وظائفهــم ، كــام ال جيــوز لرؤســاء جلان قيــد الناخبــني أو أعضائهــا أو أقربائهم 
مــن الدرجــة األوىل ترشــيح أنفســهم يف دائــرة عمــل هــذه اللجــان مــا مل يكونــا قــد تنحــوا 

عــن االشــرتاك يف أعامهلــا .

 املادة ٢٤
لــكل مرشــح أن يتنــازل عــن الرتشــيح كتابــة يف اجلهــه التــي قــدم هلــا طلــب الرتشــيح ، 
وذلــك قبــل ميعــاد االنتخــاب بســبعه أيــام عــى األقــل . ويــدون التنــازل أمــام اســمه يف 

كشــف املرشــحني .

  املادة ٢٥
إذا مل يتقــدم يف دائــرة انتخابيــة مــن املرشــحني ترشــيحا صحيحــا أكثــر من العــدد املطلوب 
انتخابــه، أعلــن وزيــر الداخليــة فــوز هــؤالء املرشــحني بالعضويــة دون حاجــة إىل إجــراء 

االنتخــاب يف الدائرة.

 املادة ٢٦
ــر  ــن وزي ــرار م ــي توضــع بق ــة بالصــورة الت ــة احلكوم ــع أوراق االنتخــاب عــى نفق تطب

ــة .  الداخلي

 املادة ٢٧
تنــاط إدارة االنتخــاب يف كل دائــرة بعــدد مــن اللجــان تكــون إحداهــا جلنة رئيســية تتبعها 

جلانــًا أصليــة وجلانــًا فرعية.
وتشــكل كل جلنــة مــن أحــد رجــال القضــاء أو النيابــة العامــة، يعينــه وزير العــدل ويكون 
لــه الرئاســة، ومــن عضــو يعينــه وزيــر الداخلية مــن الرجال أو النســاء بحســب األحوال، 
ومنــدوب عــن كل مرشــح، ويتعــني عــى رئيــس اللجنــة التحقــق مــن شــخصية الناخــب 
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قبــل أن يبــدي رأيــه مــن واقــع شــهادة اجلنســية اخلاصــة بــه، ولرئيــس اللجنــة أن يعهــد 
بذلــك للناخبــات إىل إحــدى أعضــاء اللجنــة مــن النســاء.

ــام عــى األقــل  ــل موعــد االنتخــاب بســبعة أي ــه قب وعــى املرشــح أن يقــدم اســم مندوب
ــة. ــر الداخلي ــي حيددهــا وزي للجهــة الت

فــإذا مل يقــدم املرشــح اســم مندوبــه أو قدمــه ومل حيــرض عنــد بــدء عمليــة االنتخــاب ومل 
تكــن اللجنــة قــد وصــل عــدد أعضائهــا إىل ثالثــة اختــار رئيــس اللجنــة أحــد الناخبــني 

احلارضيــن ليكــون عضــوًا فيهــا.
وإذا غــاب رئيــس اللجنــة حــل حملــه أحــد الرؤســاء االحتياطيــني الذيــن يصــدر بتعيينهــم 

قــرار مــن وزيــر العــدل.

 املادة ٢٨
ختتــار اللجنــة مــن بــني أعضائهــا كاتــب رس ، ويقــوم بتحريــر حمــارض االنتخــاب ويوقعها 

مــن رئيــس اللجنــة وســائر األعضاء . 

املادة ٢٩
حفــظ النظــام يف مجعيــة االنتخــاب منــوط برئيــس اللجنــة ، ولــه يف ذلــك طلــب رجــال 
الرشطــة عنــد الــرضورة ، وال جيــوز لرجــال الرشطــة أو القــوات العســكرية دخــول قاعــة 

االنتخــاب إال بنــاء عــى طلــب رئيــس اللجنــة . 

 املادة ٣٠
للمرشــحني دائــام حــق الدخــول يف قاعــة االنتخابــات وهلــم أن يوكلــوا يف ذلــك يف كل 

مــكان لألنتخــاب أحــد الناخبــني بالدائــرة ، ويكــون التوكيــل كتابــة  .
وال جيــوز أن حيــرض يف مجعيــة اإلنتخــاب غــري الناخبــني واملرشــحني وال جيــوز أن حيمــل 

أي منهــم ســالحا ظاهــرا أو خمبــأ .
ويعتــرب ســالحا يف حكم هــذه املادة - باإلضافة إىل األســلحة النارية - األســلحة البيضاء 

والعــي التــي ال تدعو إليها حاجة شــخصية .

 املادة ٣١
تــدوم عمليــة االنتخــاب مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا إىل الســاعة الثامنــة مســاًء ، ومــن 
الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا إىل الســاعة الثانية عرشة مســاًء عند إجرائها يف شــهر رمضان 

الكريم

 املادة ٣١ مكرر
حيظــر اقامــة أكشــاك او خيــام او اي يشء مــن هــذا القبيــل او اســتعامل مجيع وســائل النقل 
بقصــد الدعايــة االنتخابيــة أمــام جلــان االقــرتاع او غريها ، فيــام عدا داخل املقــر االنتخايب 
للمرشــح او عــى أســواره ، حيظــر اقامــة اعالنــات او الفتــات او صــور للمرشحــني او 
االعــالن عــن عقــد اي اجتامعــات للتشــاور بشــأن االنتخابــات او اي اعــالن شــكر او 
هتنئــه للمرشــحني ، ولــو بعــد انتهــاء العمليــة االنتخابيــة يف الطــرق العامــه او املنشــأت او 
املبــاين العامــة أو اخلاصــة كدعايــة للمرشــحني ، وتقــوم وزارة الداخليــة ، بعــد قفــل بــاب 
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الرتشــيح ، بوضــع لوحــات إعالنيــه يف مراكــز الضاحيــه وافرعهــا وبأيــة أماكــن اخــري 
تراهــا الــوزاره ، مــدون هبا بخــط واضح موحد اســامء مجيع املرشــحني وصورهم عن كل 
دائــره مرتبــه ترتيبــًا حســب حــروف اهلجــاء ، وتقــوم وزارة الداخليــه مــع بلديــة الكويــت 

بإزالــه اي اعــامل تتــم باملخالفــه لذلــك فــورا عــى نفقــة املخالــف .
وتقــوم ادارة االنتخابــات بــوزارة الداخليــه بالتنســيق مــع وزاريت الرتبيــه والشــئون 
االجتامعيــه والعمــل خــالل فــرتة احلملــه األنتخابيــه بتخصيــص مســارح املــدارس 
ــكل  ــه ل ــدوات األنتخابي ــراح لعقــد الن ــة خدمــة املجتمــع وصــاالت االف وقاعــات تنمي
مــن يطلــب ذلــك مــن املرشــحني وبالتســوية بينهــم ، عــى أن يقــوم مرشــح بســداد مبلــغ 
تأمــني حتــدده وزارة الداخليــه ، يــرد لــه بعــد االنتخابــات مــن عقــد النــدوات األنتخابيــه 

ــت عليهــا . ــي كان ــه الت ــان عــى أن يقــوم بتســليمها باحلال يف األماكــن ســالفة البي

 املاده ٣١ مكرر أ
ــا  ــح ترخيص ــكل مرش ــت ل ــة الكوي ــدر بلدي ــابقه ، تص ــاده الس ــكام امل ــاة أح ــع مراع م
بأقامــة مقريــن انتخابــني أحدمهــا للذكــور واألخــر لإلنــاث يســمح فيــه بأجــراء النــدوات 
األنتخابيــه للمرشــح والدعــوه اليهــا ، وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ نــرش املرســوم او القــرار 
بالدعــوه لالنتخابــات يف الربيــد الرســمية. ويعاقــب كل مــن خيالــف أحــكام هــذه املــاده 
واملــادة الســابقة بغرامــة ماليــه ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد عــن ثالثــة أالف دينــار .
ــه  ــه تقــوم باملخالف ــار انتخابي ــة اي مق ــت بأزال ــة الكوي ــع بلدي ــه م ــوم وزارة الداخلي وتق

لذلــك فــورا عــى نفقــة املخالــف .
ويلــزم وزيــري الداخليــه والبلديــه بتشــكيل جلنــة مشــرتكه لــالرشاف عــى تنفيــذ أحــكام 

هــذه املــاده واملــاده الســابقه هلــا ، عــى أن تقــدم هلــام اللجنــه تقريــرا اســبوعيا بأعامهلــا .

 املادة ٣٢
ــه ، وعــى  عــى كل ناخــب أن يقــدم للجنــة عنــد إبــداء رأيــه شــهادة اجلنســية اخلاصــة ب

ــم خــاص بعــد التحقــق مــن شــخصيته . ــة أن تطلــع عليهــا وأن ختتمهــا بخت اللجن

 املادة ٣٣
جيري االنتخاب باالقرتاع الري . 

 املادة ٣٤
يســلم رئيــس اللجنــة كل ناخــب ورقــة انتخــاب وينتحــي الناخــب ناحيــة مــن النواحــي 
ــه عــى الورقــة  ــرأي داخــل قاعــة االنتخــاب ، وبعــد أن يثبــت رأي ــداء ال املخصصــة إلب
ــر يف  ــب ال ــؤرش كات ــاب ، وي ــدوق االنتخ ــا يف صن ــذي يضعه ــس ال ــا إىل الرئي يعيده

كشــف الناخبــني أمــام اســم الناخــب الــذي قــدم ورقتــه . 
والناخــب الــذي ال يســتطيع أن يثبــت بنفســه رأيــه يف الورقــة يتنحــى ناحيــة مــن النواحي 
املخصصــة إلبــداء الــرأي داخــل قاعــة االنتخــاب ليــر برأيــه إىل رئيــس اللجنــة وحــده ، 

الــذي عليــه أن يثبــت الــرأي يف الورقــة ويضعهــا يف الصنــدوق.

 املادة ٣٥
يف متــام الســاعة الثامنــة مســاء يعلــن الرئيــس ختــام عمليــة االنتخــاب، وإذا حــرض مجيــع 
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الناخبــني قبــل هــذا املوعــد أعلــن رئيــس اللجنــة ختــام العمليــة بعــد إبــداء رأي الناخــب 
األخري.

وتســتمر عمليــة االنتخــاب بعــد الســاعة الثامنــة إذا تبــني وجــود ناخبــني يف مــكان 
ــؤالء  ــى ه ــة ع ــذه احلال ــت يف ه ــر التصوي ــد. ويقت ــم بع ــوا بأصواهت ــاب مل يدل االنتخ

الناخبــني دون غريهــم.
وبعد اعالن ختام عملية االنتخاب تأخذ اللجنة يف فرز االصوات.

 املادة ٣٦
ــى  ــإدارة االنتخــاب وفــق اإلجــراءات املتقدمــة حت ــة ب ــة والفرعي تقــوم اللجــان األصلي
ختــام عمليــة االنتخــاب وحتــرر كل جلنــة حمــرضا بذلــك يوقع عليــه كل من رئيــس اللجنة 
وأعضائهــا احلارضيــن، وفــور انتهــاء عمليــة االنتخــاب يف مجيــع جلــان الدائــرة تقــوم كل 
جلنــة بفــرز صنــدوق االنتخــاب بالنــداء العلنــي، ويتــم حتريــر حمــرض لفــرز األصــوات من 
أصــل وصــورة ويتــم التوقيــع عليــه من رئيــس وأعضاء اللجنــة احلارضين، وتعــاد أوراق 
االنتخــاب بعــد ذلــك إىل الصنــدوق مــع حمــرض االنتخــاب ونســخة مــن حمــرض الفــرز 
ويتــم غلــق الصنــدوق وختمــه بالشــمع األمحــر مــا عــدا صناديــق اللجــان األصليــة، ثــم 
تنقــل كل جلنــة فرعيــة صنــدوق االنتخــاب إىل مقــر اللجنــة األصليــة التــي تتبعهــا برفقــة 
ــن  ــحني احلارضي ــدويب املرش ــن من ــة م ــة ومخس ــدوب وزارة الداخلي ــة ومن ــس اللجن رئي
خيتــارون باالتفــاق فيــام بينهــم أو بالقرعــة يف حالــة عــدم االتفــاق. ويتــم تســليم أصــل 

حمــرض فــرز األصــوات والصنــدوق إىل رئيــس اللجنــة األصليــة.

املادة ٣٦ مكرر 
يتلقــى رؤســاء اللجــان األصليــة أصــل حمــارض فــرز أصــوات اللجــان الفرعيــة وصناديق 
االنتخــاب ويقــوم كل منهــم بحضــور أعضائهــا ومجيــع رؤســاء وأعضاء اللجــان الفرعية 
ومخســة مندوبــني عــن املرشــحني يتــم اختيارهــم باالتفــاق فيــام بينهــم أو بالقرعــة يف حالة 

عــدم االتفــاق بجمــع نتائــج فــرز صناديــق االنتخــاب بالنــداء العلني.
وحيــرر حمــرض الفــرز التجميعــي لنتيجــة مــكان االنتخــاب مــن أصــل وصــورة ويوقــع 
عليــه كل مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة احلارضيــن ويرفــق باألصــل حمــارض فــرز اللجــان 
الفرعيــة وتوضــع الصــورة يف صنــدوق اللجنــة األصليــة ويتــم غلــق الصنــدوق وختمــه 

بالشــمع األمحــر.
ثــم ينقــل الصنــدوق وحمــارض الفــرز إىل اللجنــة الرئيســية برفقــة رئيــس اللجنــة األصليــة 
ومنــدوب وزارة الداخليــة ومخســة مــن منــدويب املرشــحني احلارضيــن خيتــارون باالتفاق 
فيــام بينهــم أو بالقرعــة يف حالــة عــدم االتفــاق، ويتم تســليم أصــل حمارض فــرز األصوات 

والصنــدوق إىل رئيــس اللجنة الرئيســية.
ــة  ــس األم ــة بمجل ــة العام ــا إىل األمان ــليم صندوقه ــة بتس ــة فرعي ــس كل جلن ــوم رئي ويق
ليظــل لدهيــا إىل حــني البــت يف مجيــع الطعــون االنتخابيــة ثــم ترســل بعــد ذلــك إىل وزارة 

ــة. الداخلي
 املادة ٣٧

تفصــل اللجنــة يف مجيــع املســائل املتعلقــة بعمليــة االنتخــاب ويف صحة إعطــاء كل ناخب 
رأيــه أو بطالنــه ، وذلــك مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام الــواردة يف البــاب الرابــع من هذا 
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 . القانون 

 املادة ٣٨
تعترب باطلة: 

)أ( اآلراء املعلقة عى رشط . 
)ب( اآلراء التي تعطي ألكثر من العدد املطلوب انتخابه . 

)ج( اآلراء التي تثبت عى ورقة غري التي سلمت من اللجنة . 
)د( اآلراء التــي أثبتــت عــى ورقــة أمضاهــا الناخــب أو وضــع عليهــا إشــارة أو عالمة 

قــد تــدل عليه . 
ــد  ــراءات والقواع ــاع االج ــري اتب ــة بغ ــام اللجن ــفاهة أم ــدى ش ــي تب )هـــ(اآلراء الت

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٣٤(

املادة ٣٩
ــا  ــرة ومتابعته ــة بالدائ ــة االنتخابي ــى العملي ــية اإلرشاف ع ــة الرئيس ــس اللجن ــوىل رئي يت
وإصــدار اإلرشــادات والتوجيهــات التــي تكفــل حســن أدائهــا، ويتلقــى أصــل حمــارض 
ــوم  ــة ويق ــان األصلي ــاب اللج ــق انتخ ــرة وصنادي ــان الدائ ــع جل ــي جلمي ــرز التجميع الف
بحضــور مجيــع رؤســاء اللجــان األصليــة وأعضائهــا ومخســة مندوبــني عــن املرشــحني، 
يتــم اختيارهــم باالتفــاق فيــام بينهــم أو بالقرعــة يف حالــة عــدم االتفــاق، بجمــع نتائــج 

ــداء العلنــي. ــرة مجيعهــا بالن ــق االنتخــاب بالدائ فــرز صنادي
ويكــون انتخــاب عضــو جملــس األمــة باألغلبيــة النســبية ملجمــوع عــدد األصــوات 
الصحيحــة التــي أعطيــت، فــإذا حصــل اثنــان أو أكثــر عــى أصــوات صحيحــة متســاوية 

ــه القرعــة. ــة مــن تعين ــاز بالعضوي ــام بينهــم وف ــة في اقرتعــت اللجن
ويعلــن رئيــس اللجنــة اســم العضــو املنتخــب وحيــرر حمــرض بنتيجــة االنتخــاب للدائــرة 
مــن أصــل وصــورة يوقــع عليــه كل مــن رئيــس هــذه اللجنــة ورؤســاء اللجــان األصليــة 
وأعضائهــا اللجــان احلارضيــن . ويرفــق بأصــل املحــرض حمــارض فــرز اللجــان األصليــة 
واللجــان الفرعيــة وترســل إىل وزارة الداخليــة، وتوضــع الصــورة بمغلــف خاص وخيتم 

بالشــمع األمحــر.
ويقــوم رئيــس اللجنــة بتســليم صناديــق اللجــان األصليــة واملغلــف املحتــوي عــى صورة 
حمــرض نتيجــة االنتخــاب اىل االمانــة العامــة ملجلــس االمــة لتظــل لدهيــا حلــني البــت يف 

مجيــع الطعــون االنتخابيــة ثــم تعــاد اىل الــوزارة الداخليــة.

 املادة ٤٠
تســلم األمانــة العامــة ملجلــس األمــة إىل كل مــن األعضــاء الذين فــازوا بالعضوية شــهادة 

 . بانتخابه 
 

املادة ٤١
ــكل  ــة ول ــه االنتخابي ــل يف دائرت ــذي حص ــاب ال ــال االنتخ ــب إبط ــب أن يطل ــكل ناخ ل

ــا .  ــي كان مرشــحا فيه ــرة الت ــك يف الدائ ــح طلــب ذل مرش
ويقــدم الطلــب مصدقــا عــى التوقيــع فيــه لــدى خمتــار املنطقــة إىل األمانــة العامــة ملجلــس 
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األمــة خــالل مخســة عــرش يومــا مــن إعــالن نتيجــة االنتخــاب . 
ــذي  ــاب ال ــال االنتخ ــب إبط ــن بطل ــال الطع ــأي ح ــح ب ــب وال للمرش ــوز للناخ وال جي
ــرة التــي كان مرشــحا فيهــا إذا كان مبنــى هــذا  ــة أو يف الدائ حصــل يف دائرهتــا االنتخابي

ــزاع حــول املوطــن االنتخــايب . الطعــن الفصــل يف ن

 املادة ٤٢
ملجلــس األمــة إذا أبطــل انتخــاب عضــو أو أكثــر وتبــني وجه احلقيقــة يف نتيجــة االنتخاب 

أن يعلــن فــوز مــن يــرى أن انتخابــه هــو الصحيح . 

 املادة ٤٣
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســتة شــهور وبغرامــة ال جتــاوز مائــة دينــار أو بإحــدى 

ــني العقوبتني :  هات
أوال: كل مــن تعمــد أدراج اســم يف جــدول االنتخــاب أو إمهــال إدارج اســم عــى خالف 

أحــكام هــذا القانون . 
ثانيــا: كل مــن توصــل إىل إدراج اســمه أو اســم غــريه دون توافــر الــرشوط املطلوبــة وهــو 
يعلــم ذلــك ، وكذلــك كل مــن توصــل عــى الوجــه املتقــدم إىل عــدم إدراج اســم آخــر أو 

حذفــه . 
ثالثــا: كل مــن طبــع أو نــرش أوراقــا لرتويــج االنتخــاب دون ان تشــتمل النــرشة عى اســم 

 . النارش 
رابعــا: كل مــن أدى رأيــه يف االنتخــاب وهــو يعلــم أن اســمه ادرج يف اجلــدول بغــري حــق 

أو انــه فقــد الصفــات املطلوبــة الســتعامل احلــق أو أن حقــه موقــوف . 
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غريه . 

سادسا: كل من استعمل حقه يف االنتخاب الواحد اكثر من مرة . 
سابعا: كل من أفشى رس إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه . 

ثامنــا: كل مــن دخــل القاعــة املخصصــة لالنتخــاب بــال حــق ومل خيــرج عنــد أمــر اللجنــة 
لــه بذلــك . 

تاسعا: كل من أهان جلنة االنتخاب أو أحد أعضائها.

 املادة ٤٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال 

تزيــد عــى مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني : 
أوال: كل مــن اســتعمل القــوة أو التهديــد ملنــع ناخــب مــن اســتعامل حقــه لغــريه ليحملــه 

عــى التصويــت عــى وجــه معــني أو عــى االمتنــاع عــن التصويــت . 
ــة  ــرش ، أو خفي ــالم أو الن ــائل اإلع ــن وس ــيلة م ــأي وس ــة ب ــل عالني ــن حتاي ــا: كل م ثاني
برســائل أو اتصــاالت هاتفيــة أو عــن طريــق وســطاء لــرشاء أصــوات الناخبــني إغــراء 
ــى  ــه ع ــك ليحمل ــن ذل ــيئًا م ــًا ش ــي ناخب ــأن يعط ــد ب ــرض أو تعه ــى أو ع ــال أو أعط بامل

ــت.  ــن التصوي ــاع ع ــى االمتن ــني أو ع ــه مع ــى وج ــت ع التصوي
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغريه . 

ــد  ــلوك أح ــن س ــة ع ــري صحيح ــارا غ ــني أخب ــني الناخب ــرش أو أذاع ب ــن ن ــا: كل م رابع
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املرشــحني أو أخالقــه بقصــد التأثــري يف نتيجــة االنتخــاب . 
خامســا: مــن دخــل يف املــكان املخصــص الجتــامع الناخبــني حامــال ســالحا باملخالفــة 

ألحــكام املــادة ٣٠ مــن هــذا القانــون . 
ــى  ــر أو خمف ــاز ظاه ــه جه ــاب ومع ــة لإلنتخ ــة املخصص ــل القاع ــن دخ ــا: كل م سادس

ــني. ــح مع ــه ملرش ــاء صوت ــت إعط ــا يثب ــر م لتصوي

 املادة ٤٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال 

تزيــد عــى مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني : 
أوال: كل مــن اختلــس أو أخفــى أو اعدم أو افســد جــدول االنتخــاب أو أي ورقة أخرى 

تتعلــق بعمليــة االنتخــاب أو غــري نتيجة االنتخــاب بأي طريقــة أخرى . 
ثانيــا: كل مــن أخــل بحرية االنتخاب أو بنظامه باســتعامل القوة أو التهديد أو باالشــرتاك 

يف جتمهــر أو صياح أو مظاهرات . 
ثالثا: من خطف الصندوق املحتوى عى أوراق االنتخاب أو أتلفه . 

رابعا: ........... .
خامســا: كل مــن نظــم أو اشــرتك يف تنظيــم انتخابــات فرعيــة أو دعــي إليهــا ، وهــي التــي 
تتــم بصــورة غــري رســمية قبــل امليعــاد املحــدد لالنتخــاب الختيــار واحــد أو أكثــر مــن 

بــني املنتمــني لفئــة أو طائفــة معينــه . 
خامســا مكــرر- مــن اســتخدم دور العبــادة أو دور العلم للدعــوى إىل التصويت ملصلحة 

مرشــح معــني أو ارضارًا به. 
سادســا - مــن اســتخدم أمــوال اجلمعيــات والنقابــات أو اســتخدم مقارهــا للدعــوة إىل 

التصويــت ملصلحــة مرشــح معــني أو ارضارًا بــه.

املادة ٤٦
يعاقــب عــى الــرشوع يف جرائــم االنتخــاب الســابق ذكرهــا بالعقوبــة املنصــوص عليهــا 

للجريمــة التامــة . 

 املادة ٤٧
تســقط الدعــوى العموميــة واملدنيــة يف جرائــم االنتخاب املنصــوص عليها يف هــذا الباب 
عــدا اجلريمــة املنصــوص عليهــا يف البنــد ســابعا مــن املــادة ٤٣ - بمــي ســتة شــهور مــن 

يــوم إعــالن نتيجــة االنتخــاب أو تاريــخ آخــر عمــل متعلــق بالتحقيــق . 

 املادة ٤٨
ــة االنتخابــات حمــرضًا باجلرائــم التــي تقــع داخــل قاعــة االنتخــاب أو  حيــرر رئيــس جلن
يــرشع يف ارتكاهبــا، أو اجلرائــم التــي نمى إىل علمه وقوعهــا خارج القاعــة ويأمر بالقبض 
عــى املتهــم وتســليمه إىل رجــال الرشطــة الختــاذ اإلجــراءات القانونيــة ، كــام حييــل رئيــس 

اللجنــة املحــرض املشــار إليــه إىل النائــب العــام فــور انتهــاء عمــل اللجنــة .



قانون االنتخاب
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املحـــــكمة الدســـــــتورية والالئـــــــــحة
الالئـــحة الداخـــــلية ملجلـــس االمــــــــة
قـــــــــــــــــانــــــون الـبــــــــلــــــــديــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٠       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٩
ــة أو يف  ــة يف جملــس إدارة رشك ــة أو العضوي ــة عام ــة وظيف ــو جملــس األم ــل عض إذا قب
املجلــس البلــدي ، يعتــرب تنــازال عــن عضويتــه يف جملــس األمــة مــن تاريــخ قبولــه الوظيفة 
أو العضويــة يف جملــس إدارة الرشكــة أو مــن تاريــخ صــريورة عضويتــه هنائيــة يف املجلــس 

البلــدي .
 

املادة ٥٠
تســقط العضويــة عــن عضــو جملــس األمــة إذا فقــد أحــد الــرشوط املشــرتطة يف العضــو 

أو تبــني انــه فاقدهــا قبــل االنتخــاب ، ويعلــن ســقوط العضويــة بقــرار مــن املجلــس . 
 

املادة ٥١
حتدد الدوائر االنتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.

  املادة ٥٢
ملغاة

 املادة ٥٣
عــى الــوزراء كل فيــام خيصــه تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل به مــن تاريخ نــرشه يف اجلريدة 

الرســمية ، ويصــدر وزير الداخليــة القرارات الالزمــة لتنفيذه .  



العودة للصفحة الرئيسية

١١٢تعريفات عامة
١١٣الباب األول : املجلس البلدي

١٢٠البـاب الثـانـي : اجلهاز التنفيذي
١٢٢الباب الثالث : املخالفات

١٢٥الباب الرابع : األحكام اخلتــــــامية

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت



قانون البلدية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املحـــــكمة الدســـــــتورية والالئـــــــــحة
قـــــــانــــون االنتـــخاب ملجلس االمــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٢       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت

املادة ١
ــح  ــى املوض ــة املعن ــامت التالي ــارات والكل ــد بالعب ــون يقص ــذا القان ــكام ه ــق أح يف تطبي

ــا: ــن كل منه قري
١- البلديـة: املجلس البلدي واجلهاز التنفيذي للبلدية.

٢- الوزيــر: الوزير املختص بشؤون البلدية.
٣- رئيس املجلس: رئيس املجلس البلدي.

٤- املديـر العام: رئيس اجلهاز التنفيذي.
٥- األمانة العامة: األمانة العامة للمجلس البلدي.

٦- األمني العام: أمني عام املجلس البلدي.
٧- اجلهــاز التنفيــذي: جممــل الوحــدات اإلدارية واملاليــة واهلندســية واخلدمية ووحدات 

التطويــر والبحــوث واخلارجــة عــن نطاق وحــدات األمانــة العامة للمجلــس البلدي.
٨- املخطــط اهليــكيل العــام للدولــــة: اإلطــار العــام الـــذي حيدد األهـــداف والسياســات 
العمرانيـــة املســتقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياســية واالقتصادية 

واالجتامعيــة والبيئيــة عــى اســتعامالت األرايض خالل فــرتة حمددة.
ــة  ــات التنظيمي ــي املخطط ــي: ه ــدن والضواح ــق وامل ــة للمناط ــات اهليكلي ٩- املخطط
واملســاحية لتوزيــع اســتعامالت األرايض املختلفــة واملرافــق واخلدمــات ضمــن حــدود 

ــة. ــام للدول ــكيل الع ــط اهلي ــع املخط ــق م ــام يتواف ــدة وب ــة الواح املنطق

املادة ٢
بلديــة الكويــت هيئــة عامــة مســتقلة يكــون مقرهــا مدينــة الكويــت، تتكــون مــن املجلــس 
البلــدي واجلهــاز التنفيــذي للبلديــة، وتكون هلا الشــخصية االعتباريــة، وختضع إلرشاف 

الوزير.
ويكــون للبلديــة ميزانيــة ملحقــة، تلحــق بميزانية الــوزارات واإلدارات احلكومية شــاملة 

إليراداهتــا ومروفاهتا.
وتتكــون املــوارد املاليــة للبلديــة مــن االعتــامدات املخصصــة هلــا يف امليزانيــة العامــة للدولة 

ســنويًا، ومــن أي إيــرادات أخــرى ال تتعــارض وأحــكام هــذا القانون.

املادة ٣
تعمــل البلديــة عى رســم السياســة العمرانية وتنفيذهــا وتطويرها وإبــراز الطابع الكويتي 
واملحافظــة عــى الــرتاث املعــامري وإبــرازه بصــورة متطــورة تتوافق مــع الطابــع احلضاري 
للبــالد وفقــًا للمخطــط اهليــكيل العــام للدولــة، كــام تعمــل عــى توفــري اخلدمــات البلديــة 
ــي  ــدن والضواح ــم امل ــح األرايض وتنظي ــوص مس ــه اخلص ــى وج ــوىل ع ــكان، وتت للس
ــة واملحافظــة عــى الراحــة والنظافــة العامــة  واملناطــق واجلــزر وإقــرار خمططاهتــا اهليكلي

الســكانية وفقــًا لالختصاصــات املقــررة هلــا يف هــذا الشــأن.



قانون البلدية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املحـــــكمة الدســـــــتورية والالئـــــــــحة
قـــــــانــــون االنتـــخاب ملجلس االمــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٣       -العودة لفهرس القانون

ــار  ــنة ٢٠٠٢ املش ــنة ٢٠٠٠ و )٣٩( لس ــي )٣٣( لس ــويَن رقم ــكام قان ــاة أح ــع مراع وم
إليهــام، تتــوىل البلديــة األعــامل املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة مــن قانــون التســجيل 
ــد  ــوماهتا وتأكي ــل رس ــا وعم ــحها وحتديده ــارات ومس ــة العق ــة بمعاين ــاري اخلاص العق
حســاب مســطحاهتا عــى أال جتــاوز حــدود هــذه العقــارات مــا هــو منصــوص عليــه يف 
وثائقهــا الرســمية، وال تعــدل أو تبــدل خمططاهتــا إال بموافقــة أصحــاب العالقــة أو بنــاء 

عــى أحــكام قضائيــة هنائيــة مــا عــدا األرايض اململوكــة للدولــة.

املادة ٤
يتألف املجلس البلدي من:

ــى  ــنة ١٩٦٢، ع ــم )٣٥( لس ــون رق ــكام القان ــًا ألح ــون وفق ــاء ينتخب ــرشة أعض ١- ع
أن ينتخــب عضــوا عــن كل دائــرة مــن الدوائــر العــرش املبينــة يف اجلــداول التــي تصــدر 

ــوم. بمرس
٢- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ إعــالن نتائــج 
االنتخابــات. ويشــرتط يف كل األعضــاء املنتخبــني واملعينــني الــرشوط الالزمــة لعضويــة 
جملــس األمــة عــى أن يكــون األعضــاء املعينــون املنصــوص عليهــم بالبنــد )٢( مــن هــذه 
املــادة حاصلــني عــى مؤهــل جامعــي , ولــكل ناخــب حــق اإلدالء بصوتــه ملرشــح واحــد 

مــن لبمرشــحني يف الدائــرة املقيــد هبــا .
ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر حترره جلنــة أو جلــان مؤلفة مــن وزارة 

الداخليــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر الداخلية.
وتــري أحــكام القانــون رقــم )٣٥( لســنة ١٩٦٢ املشــار إليــه، عــى كل مــا مل يــرد بشــأنه 

نــص خــاص يف هــذا القانــون.

املادة ٥
ختتــص املحكمــة الدســتورية بالنظــر يف الطعــون االنتخابيــة املقدمــة يف شــأن انتخابــات 
املجلــس البلــدي، ولــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال االنتخــاب الــذي تــم يف دائرتــه 
ــدم  ــا، ويق ــحًا فيه ــي كان مرش ــرة الت ــك يف الدائ ــب ذل ــح طل ــكل مرش ــة، ول االنتخابي
الطلــب إىل املحكمــة الدســتورية خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن إعــالن نتيجــة االنتخــاب 

ــول. ــرب الطلــب غــري مقب وإال اعت
ــًا لإلجــراءات املقــررة يف نظــر الطعــون املقدمــة يف  وتنظــر املحكمــة هــذه الطعــون وفق

ــات جملــس األمــة. انتخاب
ــه أن حيــرض جلســات املجلــس البلــدي ويشــارك يف  وجيــوز للعضــو املطعــون يف انتخاب
أعاملــه إىل أن يصــدر احلكــم يف الطعــن اخلــاص بــه، وال يكــون حلكــم إبطــال االنتخــاب 

أثــر رجعــي.

املادة ٦
ــه، وجتــرى الدعــوة إىل  ــة مــن تاريــخ أول اجتــامع ل مــدة املجلــس أربــع ســنوات ميالدي
االنتخــاب خــالل ســتني يومــًا الســابقة عــى هنايــة تلــك املــدة، وجيــب دعــوة املجلــس إىل 
االنعقــاد خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ صــدور مرســوم املعينــني، وتكــون الدعــوة 

إىل انعقــاد اجللســة األوىل للمجلــس بقــرار مــن الوزيــر.
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املادة ٧

ينعقــد االجتــامع األول برئاســة أكــرب األعضــاء ســنًا حلــني انتخــاب املجلــس رئيســًا لــه 
ــًا للرئيــس. ونائب

ويؤدي العضو أمام املجلس يف جلسة علنية قبل ممارسة أعامله اليمني التالية:
أقســم بــاهلل العظيــم أن أحــرتم الدســتور وقوانــني الدولــة، وأذود عــن مصالــح الشــعب 

وأموالــه، وأن أؤدي أعــاميل باألمانــة والصــدق .
 

املادة ٨
مــع مراعــاة املــادة )٧( مــن هــذا القانــون ينتخــب املجلــس يف أول جلســة لــه وملثــل مدتــه 

رئيســًا ونائبــًا للرئيــس مــن بــني أعضائــه.

 املادة ٩
تقدم طلبات الرتشح ملنصبي رئيس املجلس ونائبه إىل رئيس السن.

ويكــون انتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس باالقــرتاع الــري باألغلبية املطلقــة لألعضاء 
احلارضيــن، فــإذا مل تتحقــق تلــك األغلبيــة أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلائزيــن عــى 
أكثــر األصــوات، فــإذا تســاوى كالمهــا يف عــدد األصــوات جتــرى القرعــة بينهــام لتحديــد 
الفائــز، وإذا خــال مقعــد أحدمهــا أعلــن املجلــس ذلــك يف أول جلســة لــه بعد خلــو املقعد 
وينتخــب املجلــس مــن حيــل حملــه إىل هنايــة مدته، وجيــب إجــراء االنتخاب يف أول جلســة 

تاليــة إلعــالن قــرار خلــو مقعــد الرئيــس أو نائبــه.
وجيوز لألعضاء تزكية أحدهم رئيسًا أو نائبًا للرئيس.

 املادة ١٠
١- رئيــس املجلــس هــو الــذي يمثــل املجلــس يف اتصاالتــه باهليئات األخــرى، ويتحدث 

باســمه، ويــرشف عــى مجيــع أعامله وفقــًا ألحــكام هــذا القانون.
ــد غياهبــام يتــوىل الرئاســة أكــرب  ــه، وعن ــد غياب ٢- حيــل نائــب الرئيــس حمــل الرئيــس عن

األعضــاء ســنًا.

املادة ١١
حتدد مكافأة رئيس املجلس ونائب الرئيس واألعضاء بمرسوم.

 املادة ١٢
ال جيوز اشرتاك رئيس املجلس يف عضوية اللجان املختلفة.

ــاز  ــات اجله ــل يف اختصاص ــه التدخ ــن أعضائ ــًا م ــدي أو أي ــس البل ــوز للمجل ــام ال جي ك
ــد بأســس التعــاون. ــه مــع التقي ــذي وأعامل التنفي

 املادة ١٣
ــد،  ــو املقع ــد خل ــه بع ــة ل ــك يف أول جلس ــس ذل ــن املجل ــو أعل ــد عض ــال مقع ١- إذا خ
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وجيــب شــغل هــذا املقعــد بالطريقــة املقررة لشــغله، وجيــب إجــراء االنتخابــات أو التعيني 
بحســب األحــوال خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ إعــالن ذلــك اخللــو، ويكمــل العضــو 
ــة ال جتــاوز  ــد مــدة ســلفه، وال يتــم شــغل املقاعــد الشــاغرة إذا كانــت املــدة الباقي اجلدي

ســتة أشــهر إال إذا زادت املقاعــد الشــاغرة عــى مخســة مقاعــد.
٢- يعتــرب عضــو املجلــس البلــدي مســتقياًل مــن املجلــس يف حــال قــدم طلــب ترشــحه 

لالنتخابــات الربملانيــة.
   

املادة ١٤
املجلس البلدي هو املختص بقبول االستقالة من العضوية.

وتقــدم االســتقالة كتابــة إىل رئيــس املجلــس لعرضهــا عــى املجلــس يف أول جلســة تاليــة 
ــر املجلــس قبوهلــا، وإذا مل يبــت يف االســتقالة  ــة مــن وقــت تقري لتقديمهــا، وتعتــرب هنائي
خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمهــا تعتــرب مقبولــة بحكــم القانــون مــن اليــوم التــايل النتهــاء 
هــذه املــدة، وعــى املجلــس أن يعلــن خلــو املقعــد يف أول جلســة لــه بعــد حتقق هــذا اخللو، 
وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار املجلــس بقبوهلــا أو قبــل اعتبارهــا 

هنائيــة بحســب األحــوال.
ــع  ــك م ــه، وذل ــس أو نائب ــس املجل ــن رئي ــتقالة أي م ــة اس ــراء يف حال ــع ذات اإلج ويتب
ــدي،  ــس البل ــدم إىل املجل ــب أن تق ــس فيج ــس املجل ــتقالة رئي ــة اس ــه يف حال ــاة أن مراع
وجتــرى االنتخابــات لشــغل منصــب رئيــس املجلــس أو نائبــه يف ذات اجللســة التي قبلت 

فيهــا االســتقالة.

 املادة ١٥
للمجلــس البلــدي دور انعقــاد ســنوي يمتد ملدة عرشة أشــهر بواقع جلســة كل أســبوعني 
عــى األقــل، ويــوايل املجلــس عقــد جلســاته إىل أن ينتهــي مــن نظــر مجيع املســائل الــواردة 
بجــدول األعــامل، ويشــرتط لصحــة انعقــاده حضــور أكثــر مــن نصــف األعضــاء، وتتــم 
الدعــوة إىل االنعقــاد قبــل املــدة املحــددة بخمســة أيــام، وجيتمــع املجلــس بنــاء عــى طلــب 

ــه. من رئيس
كــام جيــوز دعــوة املجلــس إىل جلســة انعقــاد غــري عاديــة بنــاء عــى طلــب الوزيــر أو رئيــس 
ــوب  ــوع املطل ــوة املوض ــدد يف الدع ــل، وحي ــى األق ــه ع ــن أعضائ ــة م ــس أو مخس املجل
ــام املشــار إليهــا، ويف هــذه  عرضــه، وال تتقيــد الدعــوة يف هــذه احلالــة بمــدة اخلمســة أي
احلالــة ال جيــوز للمجلــس يف هــذه اجللســة مناقشــة غــري املوضوعــات التــي تــم الدعــوة 

لعقــد اجتــامع بشــأهنا.
ويف مجيع األحوال جيب أن يرفق بالدعوة جدول أعامل اجللسة ومرفقاته.

ويصــدر املجلــس قراراتــه بأغلبيــة األعضــاء احلارضين - مــامل ينص القانــون عى خالف 
ذلــك - وعنــد تســاوي األصــوات يرجح اجلانــب الذي فيــه الرئيس.

 املادة ١٦
يكــون باطــاًل كل اجتــامع يعقــده املجلــس يف غــري الزمــان واملــكان املقرريــن الجتامعــه، 
وتبطــل بقــوة القانــون مجيــع القــرارات التــي تصــدر يف هــذا االجتــامع وبــام يرتتــب عــى 

هــذا البطــالن مــن آثــار.
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 املادة ١٧
ــة دون إذن  ــن اجللس ــًا م ــرف هنائي ــول أو ان ــذر مقب ــس دون ع ــو املجل ــب عض إذا تغي
مــن رئيــس اجللســة يعتــرب غائبــًا عــن حضورهــا، وإذا تكــرر غيــاب العضــو خــالل دور 
االنعقــاد الواحــد أكثــر مــن مخــس جلســات متتاليــة أو ثامنيــة متفرقــة دون عــذر مقبــول 
عــرض أمــره عــى املجلــس للنظــر يف اعتبــاره مســتقياًل بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف 

منهــم املجلــس دون حســاب العضــو املتغيــب.
وإذا تغيــب عضــو عــن حضــور اجتــامع أي مــن جلــان املجلــس دون عــذر مقبــول ثــالث 
جلســات متتاليــة أو مخــس متفرقــة خــالل دور االنعقــاد الواحــد، رفعــت اللجنــة األمــر 

إىل املجلــس البلــدي الختــاذ قــراره بذلــك.

 املادة ١٨
ــة تســقط  ــه املدني ــد أهليت ــة أو فق ــدي أحــد رشوط العضوي إذا فقــد عضــو املجلــس البل

ــو املقعــد. ــرار بخل ــر إخطــار املجلــس بذلــك إلصــدار ق ــه، وعــى الوزي عضويت

 املادة ١٩
ــة  ــدي عضوي ــس البل ــه للمجل ــع عضويت ــع م ــدي أن جيم ــس البل ــو املجل ــوز لعض ال جي

ــة. ــة عام ــويل أي وظيف ــة أو ت ــس إدارة أي رشك جمل
وإذا وجــد العضــو يف حالــة مــن حــاالت اجلمــع املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة وجــب 
عليــه أن حيــدد يف خــالل الثامنيــة أيــام التاليــة لقيــام حالــة اجلمــع أي األمريــن خيتــار، فــإن 

مل يفعــل اعتــرب خمتــارًا ألحدثهــام.
ويف حالــة الطعــن يف صحــة العضويــة ال تعتــرب حالــة اجلمــع قائمــة إال مــن تاريــخ صدور 

القــرار النهائــي برفــض الطعن.

 املادة ٢٠
ــه أو  ــارشة لنفس ــري مب ــارشة أو غ ــة مب ــه مصلح ــون ل ــس أن تك ــو املجل ــى عض ــر ع حيظ
ــاًم أو وكيــاًل عــن مــن تربطــه هبــم صلــة إىل الدرجــة الثانيــة  ــًا أو قي ــًا أو ولي بصفتــه وصي
ــرتاك يف  ــه االش ــوز ل ــام ال جي ــس، ك ــاص املجل ــدرج يف اختص ــل ين ــل أو عم يف أي تعام
مناقشــة أو تقديــم اقــرتاح إىل املجلــس تكــون لــه مصلحــة فيــه تتعــارض مــع مقتضيــات 
عضويتــه، وعليــه أن يتنحــى عــن املشــاركة أو املناقشــة يف اختــاذ القــرار، ويعتــرب القــرار 

الصــادر عــى غــري هــذا اإلجــراء باطــاًل.

املادة ٢١
ــة املعتمــدة  ــة وامليزاني خيتــص املجلــس البلــدي ويف إطــار املخطــط اهليــكيل العــام للدول

باملســائل اآلتيــة:
ــم  ــة بتنظي ــح اخلاص ــة واللوائ ــات البلدي ــطة واخلدم ــة باألنش ــح املتعلق ــرار اللوائ ١- إق
أعــامل املجلــس البلــدي وفقــًا لالختصاصــات املقــررة لــه يف هــذا القانــون، وعــى وجــه 

ــة:- ــح اآلتي اخلصــوص اللوائ
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أ- تنظيــم أعــامل البنــاء، وجيــب أن تتضمــن لوائــح البنــاء املنظمــة للعقــارات االســتثامرية 
والتجاريــة ومــا يف حكمهــا رشوط خاصــة بتوفــري العــدد املطلــوب كامــاًل مــن مواقــف 
ــك  ــة يف تل ــتعامالت املقام ــطة واالس ــًا لألنش ــب وفق ــا وحيس ــل حدوده ــيارات داخ الس

العقــارات.
ب- تنظيم مزاولة املهن للمكاتب والدور اهلندسية املحلية املتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقًا لالختصاصات املقررة للبلدية.
د- أشغال الطرق العامة وامليادين واألرصفة والساحات.

هـ - زراعة الساحات اململوكة للدولة املالصقة لبيوت السكن اخلاص والنموذجي.
و- إقامــة املظــالت اخلاصــة بمواقف الســيارات للســكن اخلــاص والنموذجــي واجلهات 

احلكوميــة واخلاصة.
ز- تنظيم إجراءات اجلنائز ونقل املوتى والدفن واإلرشاف عى املقابر.

ح- القواعــد اخلاصــة بحقــوق امللكيــة واالنتفــاع واالرتفاق بــاألرايض والطــرق اخلاصة 
املســتقطعة مــن العقــارات ســواء كانــت هــذه الطــرق نافــذة أم غــري نافــذة بــام ال يتعــارض 

ــع القوانني. م
ط- القواعــد اخلاصــة بالبــت يف اخلالفــات العقاريــة بني البلديــة وذوي الشــأن فيام يتعلق 
ــمية  ــك الرس ــق التمل ــون وثائ ــن مضم ــارات واألرايض ع ــص يف العق ــادة أو النق بالزي

اخلاصــة هبــا، أو تداخلهــا مــع أمــالك الدولــة.
ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاويل البناء واهلدم.

ك- فــرض رســوم مقابــل خدمــات البلديــة أو االنتفــاع بمرافــق البلديــة أو تعديلهــا أو 
إلغائهــا.

ل- تنظيم أعامل املجلس البلدي.
م- األســواق العامــة، فيــام عــدا أســواق الطيــور والدواجــن واحليوانــات احليــة وأســامك 

الزينــة.
ن- املحالت العامة واملقلقة للراحة.

ــن  ــا م ــد إقراره ــد )١( بع ــا بالبن ــار إليه ــح املش ــص اللوائ ــر املخت ــدر الوزي ــى أن يص ع
ــدي. ــس البل املجل

ــكام  ــًا ألح ــك وفق ــة وذل ــؤون البلدي ــة بش ــح املتعلق ــني واللوائ ــذ القوان ــة تنفي ٢- مراقب
ــون. هــذا القان

ــا  ــدًا إلصداره ــا متهي ــع أنواعه ــة بجمي ــائم املنظم ــج القس ــرز ودم ــة ف ــرتاح الئح ٣- اق
ــوم. بمرس

٤- تقريــر املرشوعــات ومواقعهــا عمرانيــًا، وجتميل املــدن والقرى والضواحــي واملناطق 
واجلــزر والطرق والشــوارع وامليادين وتوســعتها.

ــة  ــزع امللكي ــون ن ــكام قان ــا أح ــي تقرره ــاع الت ــًا لألوض ــة وفق ــة العام ــر املنفع ٥- تقري
واالســتيالء املؤقــت للمنفعــة العامــة.

ــوارع  ــرق والش ــزر والط ــق واجل ــي واملناط ــرى والضواح ــدن والق ــاء امل ــر إنش ٦- تقري
ــا. ــر وغريه ــالخ واملقاب ــواق واملس ــن واألس وامليادي

ــام يف  ــق ع ــتغالل مرف ــه اس ــكار موضوع ــزام أو احت ــًا يف كل الت ــرأي مقدم ــداء ال ٧- إب
ــة. ــاص البلدي ــدود اختص ح

٨- مناقشــة مــرشوع ميزانيــة البلديــة للســنة املاليــة اجلديــدة ومــرشوع احلســاب اخلتامــي 
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للســنة املاليــة املنتهيــة.
٩- النظــر يف االقرتاحــات التــي تقــدم يف شــأن مــن شــؤون البلديــة، وإصــدار قراراتــه أو 

ــأهنا. توصياته بش
١٠- تقريــر خمططــات املناطــق وحتديــد اســتعامالت األرايض، واســتحداث وتنظيــم 
املناطــق الســكنية واالســتثامرية والتجاريــة والصناعيــة وغريهــا، بــام يتفــق مــع املخطــط 

ــة. اهليــكيل العــام للدول
١١- إبداء الرأي يف مرشوع املخطط اهليكيل العام للدولة متهيدًا إلصداره بمرسوم.

١٢- تقريــر تنظيــم وتوزيــع القطــع التنظيميــة وضــم واقتطــاع اجليــوب والزوائــد املرتتبــة 
عــى التنظيــم، وإقــرار مرشوعــات تقســيم وجتزئــة األرايض املعــدة للبنــاء وفقــًا لألوضاع 

واإلجــراءات التــي حيددهــا املجلــس البلدي.
١٣- قبول التربعات غري املرشوطة ألنشطة البلدية بعد موافقة جملس الوزراء.

ــوارد  ــة وم ــق العام ــكات واملراف ــراد واملمتل ــالمة لألف ــة الس ــة أنظم ــرتاح الئح ١٤- اق
الثــروة العامــة متهيــدا إلصدارهــا بمرســوم، وفقــًا ألحــكام املرســوم بقانــون رقــم )١٨( 

لســنة ١٩٧٨ املشــار إليــه.
١٥- تســمية املــدن والضواحــي واملناطــق، وجيوز إطالق أســامء األشــخاص عــى الطرق 

والشــوارع واملياديــن وفقــًا للضوابــط والقواعــد التي يضعها جملــس الوزراء. 
وجيــب أن يلتــزم املجلــس البلــدي عنــد املوافقــة عى طــرح مرشوعات عى أمــالك الدولة 
العقاريــة بأحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )١٠٥( لســنة ١٩٨٠ والقانــون رقــم )١١٦( 

لســنة ٢٠١٤ املشــار إليهام.

 املادة ٢٢
ــه مــن موضوعــات  عــى املجلــس البلــدي إصــدار قــراره النهائــي يف شــأن مــا حيــال إلي
خــالل مائــة يــوم عمــل مــن تاريــخ اإلحالــة، وذلك بعــد قيــام اجلهــاز التنفيذي بدراســتها 
وإبــداء الــرأي فيهــا، فــإذا مل يتخــذ املجلــس قــراره يف شــأهنا خــالل املــدة املحــددة، عــى 
الوزيــر أن يصــدر قــراره يف املوضــوع وفقــًا ملــا ينتهــي إليــه رأي اجلهــاز التنفيــذي املرفــوع 

إىل املجلــس البلــدي وذلــك خــالل ثالثــني يومــًا.
وال جيــوز للمجلــس إصــدار قراراتــه يف املوضوعات املعروضة عليه إال بعد دراســتها من 
اجلهــاز التنفيــذي عــى أن تتضمــن الدراســة املعــدة من اجلهــاز التنفيــذي الــرأي التنظيمي 
والقانــوين ورأي املخطــط اهليــكيل العــام للدولــة ورأي اجلهــات ذات العالقــة بحســب 
األحــوال، عــى أن ترفــع هــذه الدراســة للمجلــس البلــدي يف مــدة ال تتجــاوز ســتني يــوم 
عمــل مــن تاريــخ وصــول الطلــب إىل اجلهــاز التنفيــذي، فــإذا مل تقــدم الدراســة خــالل 
هــذه املــدة التــزم اجلهــاز التنفيــذي بتقديــم املــربرات قبــل انتهــاء هــذه املــدة للوزيــر، ولــه 
منــح اجلهــاز مهلــة ال تتجــاوز ثالثــني يــوم عمــل لتقديــم الــرأي عــى أن خيطــر املجلــس 

البلــدي بذلــك.

 املادة ٢٣
للمجلس البلدي يف ســبيل حتقيق إقرار املخططات التنظيمية أو متطلبات االســتمالكات 
املســتقبلية - بــام يتوافــق مــع املخطط اهليــكيل العام للدولــة- تقرير وقــف أو منع عمليات 

البنــاء يف بعــض املناطــق، أو فرض أي قيــود عليها للمدة التــي حيددها القرار.
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ومــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )٣٨( مــن هــذا القانــون يرتتــب عــى خمالفــة القــرار 
الصــادر يف هــذا الشــأن عــدم االعتــداد بقيمــة املبــاين حمــل املخالفــة يف حالــة تقريــر 
االســتمالك لــألرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه املبــاين، بعــد قــرار املجلــس البلــدي وفقــًا 

ألحــكام هــذا القانــون.
 

املادة ٢٤
للمجلس البلدي يف ســبيل حتقيق إقرار املخططات التنظيمية أو متطلبات االســتمالكات 
املســتقبلية - بــام يتوافــق مــع املخطط اهليــكيل العام للدولــة- تقرير وقــف أو منع عمليات 

البنــاء يف بعــض املناطــق، أو فرض أي قيــود عليها للمدة التــي حيددها القرار.
ومــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )٣٨( مــن هــذا القانــون يرتتــب عــى خمالفــة القــرار 
الصــادر يف هــذا الشــأن عــدم االعتــداد بقيمــة املبــاين حمــل املخالفــة يف حالــة تقريــر 
االســتمالك لــألرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه املبــاين، بعــد قــرار املجلــس البلــدي وفقــًا 

ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة ٢٥
وتعتــرب قــرارات املجلــس البلــدي نافذة بعــد فوات هذه املــدة، ويف حالة اعــرتاض الوزير 
عــى قــرار املجلــس البلــدي يبلــغ املجلــس بذلــك كتابــًة خــالل املــدة املشــار إليهــا، فــإذا 
متســك املجلــس بقــراره بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس، يرفــع الوزيــر 
األمــر إىل جملــس الــوزراء الــذي عليــه أن يبــت يف األمــر- بعــد االســتامع لــرأي املجلــس 

البلــدي - خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــاره.
ــاذه  ــزم املجلــس البلــدي بإنف ــذًا، ويلت ــة ناف ــوزراء يف هــذه احلال ــرار جملــس ال ويكــون ق
خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ وصــول اإلخطــار إليــه، ويف حــال مل يبــت جملــس 

الــوزراء يف األمــر وفقــًا ألحــكام هــذه املــادة يعتــرب قــرار املجلــس البلــدي نافــذًا.

 املادة ٢٦
يشــكل املجلــس جلنــة فرعيــة لــكل حمافظــة مــن مخســة أعضــاء وذلــك ملــدة ســنتني، وال 
جيــوز يف كل األحــوال للعضــو املشــاركة يف أكثــر مــن جلنتــني، وحتــدد الالئحــة الداخليــة 

اختصاصــات هــذه اللجــان وضوابــط عقــد اجتامعاهتــا وإصــدار قراراهتــا.
 املادة ٢٧

يشكل املجلس اللجان التالية من بني أعضائه ملدة سنتني وهي:
١- اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.

٢- اللجنة القانونية واملالية، وعدد أعضائها مخسة.
٣- جلنة اإلصالح والتطوير، وعدد أعضائها مخسة.

٤- جلنة مزاولة املهن اهلندسية، وعدد أعضائها مخسة.
٥- جلنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها مخسة.

٦- جلنة االعرتاضات والشكاوى، وعدد أعضائها مخسة.
ــد  ــط ومواعي ــة وقواعــد ورشوط وضواب ــة اختصــاص كل جلن وحتــدد الالئحــة الداخلي

اجتامعاهتــا وإصــدار قراراهتــا.
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 املادة ٢٨
للمجلــس أن يؤلــف جلانــًا أخــرى حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل جلنــة مــا يتطلبــه 

عملهــا مــن أحــكام خاصــة.
وجيــوز ألي مــن اللجــان أن تشــكل مــن بــني أعضائهــا جلنــة فرعيــة حســب مــا تقتضيــه 

أعامهلــا، وتضــع اللجنــة نظــام عمــل اللجنــة التــي تتفــرع عنهــا.

 املادة ٢٩
جيوز حل املجلس البلدي بمرسوم مسبب.

ــد يف ميعــاد ال  ــات والتعيــني للمجلــس اجلدي إذا حــل املجلــس وجــب إجــراء االنتخاب
جيــاوز ســتني يومــًا مــن تاريــخ احلــل، عــى أن يدعــى املجلــس اجلديــد إىل االنعقــاد وفقــًا 

أحــكام املــادة )٦( مــن هــذا القانــون.
ــة  ــه جلن ــوىل اختصاصات ــابقة، تت ــرة الس ــكام الفق ــًا ألح ــس تطبيق ــل املجل ــة ح وىف حال
يشــكلها جملــس الــوزراء تصــدر بمرســوم مــن ذوي اخلــربة واألمانــة وذلك حلني تشــكيل 
املجلــس اجلديــد، وال يشــمل اختصاصــات هــذه اللجنــة تقريــر املنفعــة العامــة، عــى أن 
تعــرض قــرارات اللجنــة عــى املجلــس البلــدي خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ أول 

اجتــامع لــه.
 

املادة ٣٠
يكــون للمجلــس البلــدي أمانــة عامــة ختتــص بتقديــم الدعــم الفنــي واإلداري لــه، وعــى 
وجــه اخلصــوص اإلعداد والتحضــري الجتامعاته وجلانه وحضورها وتسجيـــل حمارضها 
وأرشــفتها، وتنظــم األمانــة العامــة بقــرار مــن املجلــس البلــدي، ويتضمــن هــذا القــرار 

األحــكام التفصيليــة ألعامهلــا واختصاصاهتــا وفقــًا ألنظمــة ديــوان اخلدمــة املدنيــة.
ويــرأس األمانــة العامــة، حتــت إرشاف رئيــس املجلــس، أمــني عــام بدرجــة وكيــل وزارة 

يعاونــه عــدد مــن الــوكالء املســاعدين يرشــحهم مجيعــا رئيــس املجلــس البلــدي.
ويســأل األمــني العــام عــن شــؤون األمانــة العامــة وموظفيهــا، ويكــون لــه اختصاصــات 
وكيــل الــوزارة فيــام يتعلــق بموظفــي األمانــة العامــة، وحيــرض جلســات املجلــس العلنيــة 

والريــة، ولــه أن حيــرض اجتامعــات اللجــان بنــاًء عــى طلبهــا.

املادة ٣١
ــر، ويصــدر مرســوم  ــه نائــب أو أكث ــر عــام ويكــون ل ــوىل إدارة اجلهــاز التنفيــذي مدي يت
بنــاء عــى موافقــة جملــس الــوزراء بتعيينهــم وبتحديــد درجاهتــم الوظيفيــة، وفقــًا ألنظمــة 

ديــوان اخلدمــة املدنيــة.
ــادة  ــه بالغــري، ومــع مراعــاة أحــكام امل ــر العــام اجلهــاز التنفيــذي يف عالقات ــل املدي ويمث

ــة أمــام القضــاء. ــر العــام البلدي ــل املدي ــون يمث )١٠( مــن هــذا القان
ويلــزم املديــر العــام بتنفيــذ قــرارات املجلــس البلــدي والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة، 

وكذلــك يســأل عــن تقيــد اجلهــاز التنفيــذي يف قــرارات املجلــس البلــدي.

 املادة ٣٢
ــذا  ــكام ه ــًا ألح ــذي طبق ــاز التنفي ــر إدارة اجله ــت إرشاف الوزي ــام حت ــر الع ــوىل املدي يت
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ــة : ــور التالي ــوص األم ــه اخلص ــى وج ــوىل ع ــون، ويت القان
١- تنفيذ قرارات املجلس البلدي بعد املصادقة عليها.

٢- إدارة قطاعات اجلهاز التنفيذي.
٣- دراسة املوضوعات التي تعرض عى املجلس البلدي.

ــة يف حــدود االختصاصــات املقــررة  ــكيل العــام للدول ٤- إعــداد مــرشوع املخطــط اهلي
ــة وتنفيــذه بعــد إقــراره وصــدوره. للبلدي

٥- إعداد مرشوع امليزانية واحلساب اخلتامي وعرضهام عى املجلس البلدي.
٦- اقــرتاح مرشوعــات اللوائــح الداخليــة والقواعــد العامة لنظــام تعامل أجهــزة البلدية 

مــع اجلامهــري يف كافــة املجاالت ورفعهــا إىل املجلــس البلدي.
٧- اختــاذ التدابــري الالزمــة للمحافظــة عــى صحــة الســكان وســالمتهم يف حــدود 

التنفيــذي. اجلهــاز  اختصاصــات 
٨- العناية بوجه خاص باألمور التالية:

أ- أعامل تنظيف املدن والساحات وامليادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
ب- هدم املباين اآليلة للسقوط أو إصالحها وفق اللوائح املنظمة هلا.

ج- إصــدار رخــص البنــاء، وجيــوز للجهــاز التنفيــذي منــح اجلهــات اهلندســية صالحيــة 
ــة  ــا الالئح ــي حتدده ــكام الت ــط واألح ــرشوط والضواب ــًا لل ــص وفق ــذه الرخ ــدار ه إص

التنفيذيــة هلــذا القانــون.
د- إصدار الرتاخيص اخلاصـــة بزراعـــة الســاحات اململوكـــة للدولـــة املالصقة لبيـــوت 

الســكن اخلــاص والنموذجــي.
اخلــاص  للســكن  الســيارات  بمظــالت مواقــف  الرتاخيــص اخلاصــة  هـــ- إصــدار 

واخلاصــة. احلكوميــة  واجلهــات  والتجــاري  واالســتثامري  والنموذجــي 
و- تنظيم اجلنائز ونقل املوتى والدفن واإلرشاف عى املقابر.

ز- منــح املوافقــات التنظيميــة، مــع مراعاة اختصاصــات اجلهات األخرى وفقــًا للقوانني 
واللوائــح املنظمــة هلا.

ــامك  ــة وأس ــات احلي ــن واحليوان ــور والدواج ــواق الطي ــدا أس ــواق، ع ــة األس ح- مراقب
ــة. الزين

ط- مراقبـــة املحالت العامــــة واملقلقة للراحــــة واملرضة بالصحـــة للتحقـــق مـــن توافـــر 
ــع  ــارض مــ ــام ال يتع ــحبها ب ــة وس ــص البلديـ ــاء الرخ ــا، وإعطـ ــة فيه ــرشوط الصحيـ ال

ــح. ــني واللوائ ــًا للقوان ــرى وفق ــات األخ ــاص اجلهـ اختص
٩- عــرض التقريــر الســنوي عــن أعــامل اجلهــاز التنفيــذي عــى املجلــس البلــدي خــالل 

األشــهر الثالثــة األوىل مــن كل ســنة ماليــة.
ــيكات واألوراق  ــى الش ــع ع ــة، والتوقي ــدود امليزاني ــرف يف ح ــر ال ــامد أوام ١٠- اعت
اخلاصــة باملســائل املاليــة وفقــًا ألحــكام املرســوم بالقانون رقم )٣١( لســنة ١٩٧٨ املشــار 

إليــه.
١١- إصــدار رخــص املكاتــب والــدور اهلندســية املحليــة املتعلقــة بشــؤون البنــاء 

عليهــا. واإلرشاف 
١٢- تصنيــف وترخيــص مقــاويل البنــاء واهلــدم وفقــًا لالئحــة التــي يصدرهــا املجلــس 

البلــدي.
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 املادة ٣٣
يمنــع عــى اجلهــاز التنفيـــذي منـــح تراخيص بنــاء للمبانـــي االســتثامرية والتجاريــــة ما مل 
ــًا لــرداب أو دور عــى كامــل مســاحة املبنــى مــن طابــق واحــد أو  يكــن املبنــى متضمن

أكثــر حســب االحتيــاج خيصــص ملواقــف املركبــات.
وحيدد عدد الطوابق واملواقف وفقًا لنظم ولوائح البناء.

كــام حيظــر عــى اجلهــاز التنفيــذي إصــدار شــهادة أوصــاف بنــاء وكتــب مســح وحتديــد 
للعقــارات املخالفــة لنظــم البنــاء املعمــول هبــا، وال جيــوز اســتثناء أي عقــار خمالــف مــن 

نــص هــذه املــادة.
وجيــب يف مجيــع األحــوال عنــد صــدور أحــكام بيــع العقــار باملــزاد العلنــي، أن يــرح 
يف إعــالن املشــاركة يف إجــراءات البيــع باملــزاد بيانــًا واضحــًا بــام يكــون قــد علــق بالعقــار 
موضــوع البيــع مــن خمالفــات أو مــا هــو حممل به مــن التزامــات، وتعتــرب إجراءات ترســيه 
املــزاد عــى غــري هــذا القيــد باطلــة بــام يرتتــب عــى ذلــك البطــالن مــن آثــار، ولغايــات 
تطبيــق أحــكام هــذه الفقــرة جيــوز إصــدار شــهادة أوصــاف بنــاء وكتــب مســح وحتديــد 
للعقــارات املخالفــة حمــل البيــع باملــزاد العلنــي وفقــًا للــرشوط والضوابــط التــي حتددهــا 

الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون.

 املادة ٣٤
تصــدر بقــرار مــن الوزيــر املختــص اللوائــح الالزمــة لتنظيــم الشــؤون اإلداريــة للجهــاز 
ــًا لنظــم  ــة وفق ــذي، ونظــام العاملــني وســائر القواعــد املتعلقــة بشــؤوهنم الوظيفي التنفي

ديــوان اخلدمــة املدنيــة.

 املادة ٣٥
ينشــأ يف إطــار اهليــكل التنظيمــي للجهــاز التنفيــذي فــرع للجهــاز بــكل حمافظــة، يتــوىل 
تقديــم اخلدمــات البلديــة لســكاهنا وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، وحتــدد اختصاصــات 

ومهــام هــذه الفــروع وفقــًا لالئحــة التنفيذيــة.
  املادة ٣٦

يكــون للبلديــة إدارة قانونيــة تتبــع الوزيــر، تتــوىل مبــارشة مجيــع القضايــا واحلضــور عنهــا 
أمــام مجيــع املحاكــم وهيئــات التحكيــم وإبــداء الــرأي القانــوين وإجــراء التحقيقــات، كام 
تتــوىل إعــداد املرشوعــات واملراســيم واللوائــح واألنظمــة والقــرارات املتصلــة بنشــاط 
البلديــة وذلــك مــع مراعــاة حكــم املــادة الثانيــة مــن املرســوم األمــريي رقم)١٢(لســنة 

١٩٦٠ بقانــون تنظيــم إدارة الفتــوى والترشيــع.

 املادة ٣٧
يــري عــى القانونيــني مــن شــاغيل الوظائــف اخلاصــة بــاإلدارة القانونيــة مــا يــري عــى 
ــات  ــالوات والرتقي ــدالت والع ــات والب ــأن املرتب ــع بش ــوى والترشي ــاء إدارة الفت أعض

وســن التقاعــد وكافــة املزايــا املاليــة والعينيــة.

 املادة ٣٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف قانــون آخــر، حتــدد املراســيم 
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واللوائــح املشــار إليهــا يف هــذا القانــون العقوبــات التــي توقــع عــى مــن خيالــف أحكامهــا 
بالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة دينــار كويتــي وال تزيــد عــن مخســة آالف دينــار كويتــي.
كــام جيــوز أن تتضمن املراســيم واللوائح املشــار إليهــا باإلضافة إىل عقوبــة الغرامة، عقوبة 
الغلــق املؤقــت أو النهائــي أو وقــف الرتخيــص ملــدة معينــة أو ســحبه هنائيــا وتصحيــح 

األعــامل املخالفــة واهلــدم والرتميــم ورد الــيء إىل أصلــه وذلــك حســب األحــوال.
واســتثناًء مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الســابقة، ومــع عــدم اإلخــالل 
ــدون  ــاًء ب ــام بن ــون آخــر، يعاقــب كل مــن أق ــة أشــد منصــوص عليهــا يف قان ــأي عقوب ب
ــه أو  ــة ل ــاء املرخص ــاحة البن ــاوز مس ــة أو جت ــدد األدوار املرخص ــاوز ع ــص أو ج ترخي
اســتعمل املبنــى بغــري الغــرض املخصــص لــه بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار كويتــي وال 
جتــاوز مخســة آالف دينــار مــع إزالــة املخالفــة ورد الــيء إىل أصلــه لــكل مرت مربــع بناء أو 
اســتعامل خمالــف للوائــح املرعيــة يف املبــاين االســتثامرية والتجاريــة والصناعيــة واحلرفيــة 

واخلدميــة.
وال تقــل الغرامــة عــن مخســني دينــار كويتــي وال جتــاوز مخســامئة دينــار كويتــي مــع إزالــة 
املخالفــة ورد الــيء إىل أصلــه عــن كل مــرت مربع بنــاء أو اســتعامل خمالف للوائــح املرعية 

يف مبــاين الســكن اخلــاص والنموذجــي ومــا يف حكمها.
ويف كل األحــوال يلــزم صاحــب العالقــة بإزالــة املخالفــة عــى نفقتــه إن مل يقــم بتصحيــح 
وضعــه املخالــف وفــق النظــم املعمــول هبــا وخــالل املــدة التــي حتددهــا البلديــة، وجيــوز 
أن تتضمــن لوائــح البنــاء باإلضافــة إىل عقوبتــي الغرامــة واإلزالة ورد اليء إىل أصلــــه، 

عقوبــة الغلــق املؤقــت أو النهائــي وســحب الرتخيــص هنائيــًا أو وقفــه ملــدة معينــة.

 املادة ٣٩
مــع مراعــاة أحــكام املــادة )٣٨( مــن هــذا القانــون ومــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبة أشــد 
منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر، يعاقــب مــن تثبــت مســؤوليته مــن 
أصحــاب املكاتب أو الدور االستشــارية اهلندســية أو املهندســني أو املرشفــني أو املقاولني 
عــن إقامــة مبــاين بــدون ترخيــص أو اإلرشاف عــى تنفيذهــا أو أي خمالفــات بنــاء أخــرى 
ــار كويتــي،  ــار كويتــي وال جتــاوز عــرشة آالف دين بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دين
مــع ســحب ترخيــص املكتــب اهلنــديس وإيقــاف تصنيــف املقــاول وإبعــاد املخالــف غــري 

الكويتــي إبعــادًا إداريــًا عــن البــالد.
كــام يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــى ســبع ســنوات كل مــن املقــاول 
واملهنــدس املــرشف عــى تنفيــذ أعــامل البنــاء إذا نفــذ بطريقة الغــش وأدى ذلــك إىل هالك 
البنــاء كيل أو جزئــي، وتكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تقــل عن ســنتني وال تتجاوز مخســة 

عــرش ســنة إذا أدى ذلــك إىل حدوث خســائر بــاألرواح.

 املادة ٤٠
يعاقــب املخالــف يف الســكن اخلــاص والــذي يمتنــع عــن تنفيــذ مــا قــىض بــه احلكــم مــن 
إزالــة أو تصحيــح األعــامل أو اهلــدم أو الرتميــم أو التجميــل أو رد الــيء إىل أصلــه 
بغرامــة قيمتهــا عــرشة دنانــري كويتيــة يوميــًا، وفيــام عــدا ذلــك مــن اســتعامالت يعاقــب 
املخالــف بغرامــة مائــة دينــار كويتــي يوميــًا، وذلــك بعــد انتهــاء املدة التــي حتددهــا البلدية 
ــذ عــى  ــدأ املــدة املقــررة للتنفي ــذ احلكــم ، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد املخالفــات، وتب لتنفي
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املالــك اجلديــد مــن تاريــخ انتقــال امللكيــة إليــه، وتطبــق يف شــأنه الغرامــات اخلاصــة بتلك 
املخالفــات.

املادة ٤١
ــامل  ــف األع ــراءات وق ــاذ إج ــه اخت ــن نواب ــه م ــن يفوض ــام أو م ــر الع ــى املدي ــب ع جي
املخالفــة لنظــم البنــاء، وجيــب بقــرار منــه أو مــن يفوضــه مــن نوابــه اختــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لقطــع التيــار الكهربائــي واملــاء عــن املبنــى املخالــف وذلــك من تاريــخ صدور 

احلكــم النهائــي وإىل حــني إزالــة املخالفــة.

 املادة ٤٢
جيــوز ملديــر عــام البلديــة أو مــن يفوضــه عنــد الــرضورة أن يصــدر قــرارًا بغلــق املحــل 
أو املنشــأة املخالفــة يف األحــوال التــي جيــوز فيهــا احلكــم بالغلــق، واختــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة لوقــف الرتخيــص بصفــة مؤقتــة أو ســحبه 

هنائيــًا بحســب األحــوال.

 املادة ٤٣
جيــوز قبــول طلــب الصلــح من املخالــف فيام يتعلــق باألفعــال املخالفــة للوائــح البلدية 
التــي تقــل الغرامــة املقــررة هلــا عــن مخســامئة دينــار كويتــي، وعــى حمــرر املحــرض بعــد 
مواجهــة املخالــف باملخالفــة أن يعــرض عليــه الصلــح فيهــا ويثبــت ذلــك يف حمــرضه 
وعــى املخالــف الــذي يرغــب يف الصلــح أن يدفــع خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ 
ــع  ــه م ــوبة إلي ــة املنس ــررة للمخالف ــة املق ــى للغرامـ ــد األدنـ ــه احل ــح علي ــرض الصل ع
الرســوم واملروفــات املســتحقة للبلديــة، ويرتتــب عى الصلــح حفظ حمــرض املخالفة 

أو انقضــاء الدعــوى اجلزائيــة صلحــًا وتســوية كافــة آثارهــا حســب األحــوال.
أمــا خمالفــات البنــاء فيجــوز الصلــح فيها خــالل ثالثني يومــًا من تاريخ عــرض الصلح 
عــى املخالــف بــرشط إلــزام املخالــف بإزالــة املخالفة خــالل املــدة التي حتددهــا البلدية 

عــى أن ال تزيد عن ســتة أشــهر.

 املادة ٤٤
يكــون للموظفــني الذيــن يعينهــم الوزير لضبــط املخالفات وفقــًا ألحكام هــذا القانون 
ــبيل  ــم يف س ــة وهل ــة القضائي ــة الضبطي ــه صف ــذا ل ــادرة تنفي ــح الص ــيم واللوائ واملراس
تأديــة أعامهلــم حــق دخــول مجيــع األماكــن واملحــالت العامــة لضبــط املخالفــة وحتريــر 

املحــارض الالزمــة إلحالتهــا إىل اجلهــة املختصــة.
وهلــم - إذا توفــرت دالئــل قويــة عــى ارتــكاب خمالفــات بالســكن اخلــاص أو مــا يف 
حكمــه - حتريــر تقريــر بــام أســفرت عنــه حترياهتم ختطر بــه النيابــة العامة بواســطة مدير 
عــام البلديــة أو مــن يفوضــه لطلــب اإلذن بدخــول تلــك املســاكن ، فــإذا تأكــد جلهــة 
التحقيــق أن الــرضورة تقتــي منــح اإلذن بالدخــول تــأذن كتابــة بذلــك، وللموظــف 
املختــص حتريــر حمــرض باملخالفــات وإحالتهــا إىل اجلهــة املختصــة، وهلــم يف مجيــع 

األحــوال أن يســتعينوا بأفــراد القــوة العامــة.
عى أن خيطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثالثة أيام عمل.
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كــام يلتــزم اجلهــاز التنفيــذي باإليعــاز ملــن حيملــن صفــة الضبطيــة القضائيــة من النســاء 
لدخــول الســكن اخلــاص أو مــا يف حكمــه متــى دعــت احلاجــة لذلــك يف ظــل مــا ورد 

يف هــذه املــادة مــن أحــكام.

 املادة ٤٥
ــس  ــة، وللمجل ــة البلدي ــن ميزاني ــتقل ضم ــج مس ــدي برنام ــس البل ــص للمجل خيص
أن يقــرتح تنظيــم الشــؤون املاليــة واإلداريــة لألمانــة العامــة للمجلــس وفقــًا ألنظمــة 

ــة. ــة واألجهــزة الرقابي ــة ووزارة املالي ــوان اخلدمــة املدني دي

 املادة ٤٦
ــر باملحكمــة  ــرة خاصــة واحــدة أو أكث تنشــأ بقــرار مــن املجلــس األعــى للقضــاء دائ
الكليــة تشــكل مــن ثالثــة قضــاة ختتــص دون غريهــا بالنظــر يف اجلرائــم التــي ترتكــب 
ــة، وتســتأنف األحــكام الصــادرة مــن هــذه  ــي تصدرهــا البلدي ــح الت ــة للوائ باملخالف

الدائــرة أمــام حمكمــة االســتئناف يف دائرهتــا اجلزائيــة.

 املادة ٤٧
ــة  ــون باختــاذ كاف ــخ صــدور هــذا القان ــذي خــالل ســنة مــن تاري ــزم اجلهــاز التنفي يلت
ــات  ــات واملكاتب ــق وامللف ــه للوثائ ــظ لدي ــام احلف ــث نظ ــة لتحدي ــراءات الالزم اإلج
ــة  ــد الفني ــرتوين والقواع ــيف اإللك ــام األرش ــتخدام نظ ــات باس ــط واملخطط واخلرائ

ــة. للميكن
وحتدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات والضوابط الفنية املتطلبة للنظام.

 املادة ٤٨
تنقل االختصاصات التالية من البلدية وفقًا ملا ييل:

ــة  ١- ينقــل إىل وزارة التجــارة والصناعــة اختصــاص الرتخيــص واإلرشاف واملراقب
عــى:

أ - اإلعالنات يف األماكن العامة ما عدا اإلعالنات االستداللية.
ب - الباعة املتجوليـــن.

٢- ينقــل إىل اهليئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية اختصــاص الرتخيــص 
ــامك  ــة وأس ــات احلي ــن واحليوان ــور والدواج ــواق الطي ــى أس ــة ع واإلرشاف والرقاب

الزينــة.
٣- ينقــل إىل اهليئــة العامــة للطــرق والنقــل اختصــاص الرتخيــص واإلرشاف والرقابة 

عــى اإلعالنات االســتداللية.
٤- ينقــل إىل اهليئــة العامــة للصناعــة اختصــاص الرتخيــص واإلرشاف والرقابــة عــى 

مواقــع الســكراب.
ــات  ــًا االختصاص ــوىل حالي ــي تت ــة الت ــة والفني ــة والرقابي ــدات اإلداري ــتمر الوح وتس
ــت إرشاف  ــا حت ــة هب ــام املنوط ــة امله ــابقة يف مزاول ــرة الس ــم الفق ــامالً حلك ــة إع املنقول
البلديــة، حلــني صــدور قــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاء عــى عــرض الوزيــر خــالل ســنة 



قانون البلدية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
املحـــــكمة الدســـــــتورية والالئـــــــــحة
قـــــــانــــون االنتـــخاب ملجلس االمــــــة
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ــة  ــات التابع ــوزارات واهليئ ــدات إىل ال ــل الوح ــون بنق ــذا القان ــل هب ــخ العم ــن تاري م
إليهــا.

 املادة ٤٩
أي ترخيــص صــادر باملخالفــة للقوانــني واللوائــح يعتــرب باطــاًل، ويلغــى مــا يرتتــب 
ــًا مــن قــام بإصــداره، مــع عــدم اإلخــالل يف مســائلته  ــار، ويســأل تأديبي ــه مــن آث علي

ــًا. ــًا وجنائي مدني

 املادة ٥٠
تصــدر الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون بقــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاء عــى عــرض 

الوزيــر، وذلــك خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون.



العودة للصفحة الرئيسية

١٢٨الكتاب االول: نصوص عامة
١٢٨تطبيق القانون من حيث الزمان

١٢٩املصلحة يف الدعوى
١٢٩عدم اجلمع بني دعوى احلق ودعوى احليازة

١٢٩اإلعالنات
١٣٢املوطن وحمل العمل

١٣٣حساب املواعيد
١٣٣ميعاد املسافة

١٣٤البطالن
١٣٤قايض األمور الوقتية

١٣٤الكتاب الثانى: التداعى أمام املحاكم
الباب األول: االختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل األول: االختصاص الدوىل للمحاكم
١٣٦الفصل الثانى: االختصاص النوعى
١٣٧الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى

١٣٩الباب الثانى: رفع الدعوى وقيدها
١٤١الباب الثالث: حضور اخلصوم وغياهبم

١٤١الفصل األول: احلضور والتوكيل باخلصومة
١٤٢الفصل الثانى: الغياب

١٤٣الباب الرابع: نظام اجللسة ونظر الدعوى
١٤٦الباب اخلامس: الدفوع والطلبات العارضة والطلبات املسلم هبا

١٤٦الفصل األول: الدفوع
١٤٧الفصل الثانى: الطلبات العارضة

١٤٨الباب السادس: وقف اخلصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمىض املدة وتركها
١٤٨الفصل األول: وقف اخلصومة وانقطاعها

١٤٩الفصل الثانى: سقوطها وانقضاؤها بمىض املدة وتركها
١٥٠الباب السابع: عدم صالحية القضاء وردهم وتنحيتهم

الباب الثامن: األحكام
١٥٤الفصل األول: إصدار األحكام

١٥٥الفصل الثانى: مروفات الدعوى
١٥٦الفصل الثالث: تصحيح األحكام وتفسريها

١٥٧الباب التاسع: طرق الطعن ىف األحكام
١٥٧الفصل األول: أحكام عامة

١٦٠الفصل الثانى: االستئناف
١٦٢الفصل الثالث: إلتامس إعادة النظر

١٦٤الفصل الرابع: الطعن بالتمييز
١٦٥الباب العارش: اعرتاض اخلارج عن اخلصومة عى احلكم الصادر فيها

١٦٦الباب احلادى عرش: األوامر عى العرائض
١٦٦الفصل األول: األوامر عى العرائض

١٦٧الفصل الثانى: أوامر األداء
١٦٨الباب الثانى عرش: التحكيم

١٧٣الكتاب الثالث: التنفيذ
١٧٣الباب األول: أحكام عامة

١٧٩الباب الثانى: احلجوز
١٩٨الباب الثالث: التنفيذ املبارش

١٩٩الباب الرابع: حبس املدين ومنعه من السفر
٢٠١الباب اخلامس: العرض واإليداع

املرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن إصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
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قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة
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املرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن إصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية

املادة ١ اصدار
يعمل بأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية املرفق.

املادة ٢ اصدار 
يلغــى املرســوم بقانــون رقــم ٦ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة والتجارية 
والقــرارات الصــادرة تنفيــذا ألحكامــه، كــام يلغــى الباب األول مــن القانون رقم ٥ لســنة 
١٩٦١ بتنظيــم العالقــات القانونيــة ذات العنــر األجنبــى، والبــاب األول مــن القانــون 
رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ بشــأن حاالت الطعن بالتمييــز وإجراءاته، ويلغى كذلك املرســوم 
الصــادر ىف ٢٨ ذى احلجــة ســنة ١٣٨٤هـــ املوافــق ٢٩ ابرايــل ســنة ١٩٦٥م باإلجراءات 
التــى تتبــع أمــام املحاكــم اجلزئيــة، كــام يلغــى كل نــص أخــر خيالــف أحــكام هــذا القانون.

املادة ٣ اصدار 
حتيــل املحاكــم بدون رســوم ومــن تلقاء نفســها الدعــاوى املنظــورة أمامها التــى أصبحت 
مــن اختصــاص حماكــم أخــرى بمقتــىض أحكام هــذا القانــون، وذلــك باحلالة التــى تكون 
عليهــا، وىف حالــة غيــاب أحــد اخلصــوم تعلــن إدارة الكتــاب أمــر اإلحالة إليه مــع تكليفه 

احلضــور ىف املواعيــد العاديــة أمــام املحكمة التــى إحيلت إليهــا الدعوى.
وال تــرى أحــكام الفقــرة الســابقة عــى الدعــاوى املحكــوم ىف شــق مــن موضوعهــا، 
والدعــاوى التــى صــدر فيهــا حكــم فرعى منه جلــزء من اخلصومــة والدعــاوى التى صدر 

فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق باحلكــم ولــو مــع التريــح للخصــوم بتقديــم مذكــرات.

املادة ٤ اصدار 
ــذ عــى العقــار طبقــا للنصــوص املقــررة قبــل العمــل  يســتمر الســري ىف إجــراءات التنفي

بأحــكام هــذا القانــون متــى كان قــد صــدر فيهــا حكــم برســو املــزاد ىف ظلهــا.

املادة ٥ اصدار
ينرش هذا القانون ىف اجلريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول نوفمرب سنة ١٩٨٠م.

املادة ١
تــري قوانــني املرافعــات عــى مــا مل يكــن فصل فيــه مــن الدعــاوى او تم مــن االجراءات 

قبــل تاريــخ العمــل هبــا ، ويســتثنى مــن ذلك : 
أ- النصــوص املعدلــة لالختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل هبــا بعــد اقفال بــاب املرافعة 

الدعوى.  يف 
ب- النصوص املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل هبا. 

ــخ  ــل تاري ــكام قب ــن اح ــدر م ــا ص ــبة اىل م ــن بالنس ــرق الطع ــة لط ــوص املنظم ج- النص
ــق مــن تلــك الطــرق.  ــة او منشــئة لطري ــت هــذه النصــوص ملغي ــى كان العمــل هبــا مت

ــه يبقــى  و كل اجــراء مــن اجــراءات املرافعــات تــم تصحيحــا يف ظــل قانــون معمــول ب
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صحيحــا مــا مل ينــص عــى غــري ذلــك. 
وال جيــري مــا يســتحدث مــن مواعيــد الســقوط او غريهــا مــن مواعيــد املرافعــات اال مــن 

تاريــخ العمــل بالنــص الذي اســتحدثها.
 املادة ٢

ال يقبــل أي طلــب او دفــع ال يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ، ومــع 
ــع رضر  ــاط لدف ــب االحتي ــن الطل ــرض م ــة اذا كان الغ ــة املحتمل ــي املصلح ــك تكف ذل

حمــدق او االســتيثاق حلــق خيشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه.

املادة ٣ 
ال جيــوز ان جيمــع املدعــي يف دعــوى احليــازة بينهــا وبــني املطالبــة باحلق واال ســقط ادعاؤه 

باحليازة. 
وال جيــوز ان يدفــع املدعــي عليــه دعــوى احليــازة باالســتناد اىل احلــق ، وال تقبــل دعــواه 
ــا اال اذا ختــى  ــذي يصــدر فيه ــذ احلكــم ال ــازة وتنفي ــل الفصــل يف دعــوى احلي باحلــق قب

بالفعــل عــن احليــازة خلصمــه. 
وكذلك ال جيوز احلكم يف دعوى احليازة عى اساس ثبوت احلق او نفيه.

املادة ٤
اذا نــص القانــون عــى ميعــاد حتمــي الختــاذ اجــراء حيصــل باالعــالن فــال يعتــرب امليعــاد 

مرعيــا اال اذا تــم االعــالن خاللــه.

 املادة ٥
كل إعــالن - مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك - يكــون بواســطة منــدويب اإلعــالن 

ــوري التنفيذ.  أو مأم
ويكــون حتريــر اإلعــالن بمعرفــة الطالــب ، أو بناء عى تعريفه بواســطة ضابــط الدعاوي، 

وعلــی اخلصــوم أو وكالئهــم بــذل املعاونة املمكنة إلمتــام اإلعالن .
ومــع مراعــاة املــادة )١٠( مــن هــذا القانــون يتــم اإلعــالن عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين 
أو بــأي وســيلة اتصــال إلكرتونيــة حديثــة قابلــة للحفــظ واالســتخراج يصــدر هبــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
ويري ذلك عى منازعات األحوال الشخصية ومنازعات األرسة .

ويف حــال تعــذر اإلعــالن عــن طريــق الربيد اإللكــرتوين أو بأي وســيلة اتصــال إلكرتونية 
حديثــة جيــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بناء عــى طلب أحــد اخلصــوم اإلذن بإجراء 

ــق العادي. اإلعالن بالطري
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل - بالتنســيق مــع اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة أو أي 
جهــة أخــرى خمتصــة - بالــرشوط والضوابط اخلاصة بتنظيــم إجراءات اإلعالن وتســلمه 
والتوقيــع اإللكــرتوين عليــه، واملواقــع اإللكرتونية املعتمــدة وجهة اعتــامد التوقيع أو غريه 
مــن البيانــات اإللكرتونيــة وشــهادات التصديــق التــي تصدرهــا والرتخيــص الــالزم هلــا 

يف هــذه األحوال.
ــع يف هــذا  ــر املقــرر للتوقي ــام يتعلــق باإلعــالن ذات األث ــع اإللكــرتوين في ويكــون التوقي
القانــون وقانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة، متــى روعــي يف إنشــائه الــرشوط 
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والضوابــط الفنيــة والتقنيــة التــي توفــر الثقــة يف الوســائل املختلفــة وســالمة املعلومــات 
املوثقــة وإمكانيــة حفــظ الســند اإللكــرتوين املوقــع ضمــن رشوط ســالمته ، والضوابــط 

الفنيــة األخــرى التــي حيددهــا قــرار وزيــر العــدل املشــار إليــه. 
وجيــب عــى اجلهات والــرشكات واملؤسســات واألفراد موافــاة اهليئة العامــة للمعلومات 
املدنيــة ببيانــات اتصــال اهلاتــف املحمــول أو الربيــد اإللكرتوين أو أي وســيلة من وســائل 

االتصــال اإللكــرتوين املعتمــدة ، ويعتــد بأخــر حتديث هلــذه البيانات .

املادة ٦
ال جيــوز اجــراء أي اعــالن او تنفيــذ قبــل الســاعة الســابعة صباحا او بعد الســاعة الســابعة 
مســاء او يف ايــام العطلــة الرســمية ، اال يف حــاالت الــرضورة وبــاذن مكتــوب مــن قــايض 

االمــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ ويرتتــب البطــالن عــى خمالفــة احــكام هــذه املادة.

 املادة ٧
اذا تــراءى للقائــم باالعــالن وجــه يف االمتنــاع عــن االعــالن وجــب عليــه عــرض االمــر 
فــورا عــى قــايض االمــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ حســب االحــوال ، ليأمــر - بعــد 
ســامع طالــب االعــالن - باعــالن الورقــة او بعــدم اعالهنــا او بــام يــرى ادخالــه عليهــا مــن 
تغيــري ويكــون امــره يف ذلــك هنائيــا ، مــا مل يكــن االمــر صــادرا بعــدم االعــالن فللطالــب 
ان يتظلــم منــه اىل املحكمــة الكليــة يف غرفــة املشــورة لتفصــل هنائيــا يف التظلــم بعــد ســامع 

القائــم باالعــالن والطالــب.
 

املادة ٨
كل إعالن جيب أن يكون مشتمال عى البيانات اآلتية وإال كان باطال:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها اإلعالن .
ــار  ــن املخت ــه أو املوط ــه وموطن ــه أو وظيفت ــل ومهنت ــالن بالكام ــب اإلع ــم طال ب- اس
والربيــد اإللكــرتوين أو وســيلة اإلتصــال اإللكرتونيــة التــي تــم اســتخدامها يف اإلعــالن 

واســم مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه إن كان يعمــل لغــريه.
ج - اســم املعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه وبريــده 
اإللكــرتوين ، فــإن مل يكــن موطنــه أو حمــل عملــه معلومــة وقــت اإلعــالن فآخــر موطــن 
أو حمــل إقامــة أو حمــل عمــل كان لــه يف الكويــت أو يف اخلــارج. د- اســم القائــم باإلعالن 

ــه واجلهــة التابــع هلــا وتوقعيــه عــى كل مــن األصــل والصــورة. بالكامــل ووظيفت
ه - موضوع اإلعالن.

ــًا - بالكامــل وتوقيعــه عــى األصــل  ــه اإلعــالن - إذا كان ورقي و- اســم مــن ســلم إلي
ــليم . بالتس

 املادة ٩
ــالن إىل  ــورة اإلع ــلم ص ــة، تس ــة احلديث ــال اإللكرتوني ــائل اإلتص ــالن بوس ــري اإلع يف غ
ــليمها يف  ــوز تس ــه ، وجي ــل عمل ــه أو يف حم ــه ، أو يف موطن ــراد إعالن ــخص امل ــس الش نف
املوطــن املختــار يف األحــوال التــي يبينهــا القانــون . وتســلم صــورة اإلعــالن الشــخص 

املعلــن اليــه أينــام وجــد .
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واذا مل جيــد القائــم باالعــالن الشــخص املطلــوب اعالنــه يف موطنــه كان عليــه ان يســلم 
الصــورة فيــه اىل مــن يقــرر انــه وكيلــه او انــه يعمــل يف خدمتــه او انــه مــن الســاكنني معــه 
مــن االزواج او االقــارب او االصهــار ، واذا مل جيــد املطلــوب اعالنــه يف حمــل عملــه كان 
عليــه ان يســلم الصــورة فيــه ملــن يقــرر انــه مــن القائمــني عــى ادارة هــذا املحــل او انــه 
مــن العاملــني فيــه ، ويف مجيــع االحــوال ال تســلم صــورة االعــالن اال اىل شــخص يــدل 
ظاهــره عــى انــه اتــم اخلامســة عــرشة مــن عمــره وليــس لــه او ملــن يمثلــه مصلحــة ظاهــرة 

تتعــارض مــع مصلحــة املعلــن اليــه. 
وإذا مل جيــد القائــم باإلعــالن مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه طبقــًا للفقــرات الســابقة ، 
أو امتنــع مــن وجــده مــن املذكوريــن فيهــا عــن التوقيــع عــى األصــل باالســتالم أو عــن 
تســلم الصــورة ، وجــب عليــه أن يســلمها يف اليــوم ذاتــه ملســئول خمفــر الرشطــة أو مــن 
يقــوم مقامــه الــذي يقــع يف دائرتــه موطــن املعلــن إليــه أو حمــل عملــه حســب األحــوال . 
وعليــه أيضــًا - خــالل أربــع وعرشيــن ســاعة مــن تســليم الصــورة ملخفــر الرشطــة - أن 
يوجــه إىل املعلــن إليــه يف موطنــه أو حمــل عملــه أو حملــه املختــار كتابــًا مســجاًل بالربيــد أو 
أي مراســلة بريديــة أخــرى يمكــن إثبــات تســليمها مرفقــًا بــأي منهــام الصــورة ، خيطــره 

فيهــا أن الصــورة ســلمت ملخفــر الرشطــة . 
ــا  ــي اختذه ــوات الت ــع اخلط ــه ، مجي ــالن وصورت ــل االع ــه يف اص ــني يف حين ــه ان يب وعلي

ــالن. ــراء االع الج
ويرتتب البطالن عى خمالفة أحكام هذة املادة .

 املادة ١٠
فيــام عــدا مــا نــص عليــه يف قوانــني خاصــة يرســل اإلعــالن عــى الوجــه اآليت وإال كان 

اإلعــالن باطــال :
أ- مــا يتعلــق بالدولــة يرســل اإلعالن للــوزراء ومديــري اإلدارات املختصــة و املحافظني 
أو ملــن يقــوم مقامهــم ، عــدا صحف الدعاوي وصحــف الطعون وكافــة أوراق اخلصومة 

يف الدعــوى أو الطعــن واألحكام فريســل اإلعــالن إىل إدارة الفتوى والترشيع . 
ب - مــا يتعلــق باألشــخاص االعتباريــة العامــة يرســل اإلعــالن للنائــب عنهــا قانونــا أو 
ملــن يقــوم مقامــة ، أمــا صحــف الدعــاوي ، وصحــف الطعــون وكافــة أوراق اخلصومــة 
يف الدعــوى أو يف الطعــن واألحــكام فريســل اإلعــالن إىل إدارة الفتــوى والترشيــع ، عــدا 
مــا تعلــق منهــا بالبلديــة فريســل اإلعــالن إلدارهتــا القانونية ، مــا مل ينص القانــون اخلاص 
بــأي مــن تلــك األشــخاص عــى غــري ذلــك ويف حالــة ارســال اإلعــالن يف البنديــن أ، ب 
إىل إدارة الفتــوى والترشيــع جيــوز تســليمها إىل مــن يندبــه رئيــس إدارة الفتــوى والترشيــع 

لــدى املحاكــم هلــذا الغــرض.
ج- ما يتعلق باملسجونني يرسل اإلعالن ملدير السجن أو من يقوم مقامه. 

د - مــا يتعلــق ببحــارة الســفن التجاريــة، أو العاملــني فيهــا ، تســلم صــورة اإلعــالن - إذا 
كانــت الســفينة راســية يف إحــدى املوانــئ الكويتيــة - للربــان أو لوكيل الســفينة. 

ه - مــا يتعلــق بالــرشكات واجلمعيــات وســائر األشــخاص االعتبارية اخلاصــة ، إذا تعذر 
اإلعــالن عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين أو بــأي وســيلة اتصــال إلكرتونيــة حديثــة جيــوز 
بــإذن مــن املحكمــة تســليم صــورة اإلعــالن إىل النائــب عنهــا قانونــا أو أحــد القائمــني 
عــى إدارهتــا أو أحــد الــرشكاء املتضامنــني، أو ملــن يقــوم مقــام كل واحــد مــن هــؤالء وإذا 
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مل يكــن املطلــوب إعالنــه موجــودًا ، تســلم الصــورة ملــن يقــرر أنــه مــن العاملــني بمركــز 
اإلدارة وإذا مل يكــن هلــا مركــز إدارة ســلمت الصــورة لواحــد مــن املذكوريــن لشــخصه أو 
يف حمــل عملــه أو يف موطنــه األصــيل أو املختــار ويــري يف شــأن اإلعــالن يف هــذه احلالــة 

حكــم املــادة )٩( مــن هــذا القانــون.
و - مــا يتعلــق برجــال اجليــش أو برجــال الرشطــة أو احلــرس الوطنــي من ضبــاط وصف 
ضبــاط وأفــراد يرســل اإلعــالن إىل وزارة الدفــاع أو وزارة الداخليــة أو احلــرس الوطنــي 

حســب األحــوال ، ويكــون ذلــك متــى طلــب اإلعــالن يف حمــل عملهم.

  املادة ١١
يصــح إعــالن املقيــم خــارج دولــة الكويــت عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين اخلــاص بــه 
أو أيــة وســيلة اتصــال إلكرتونيــة حديثــة معلومــة لــدى طالــب اإلعــالن ، وإال فيعلــن 
يف موطنــه املعلــوم باخلــارج ، وتســلم أوراق اإلعــالن للنيابــة العامــة لتتــوىل إرســاهلا إىل 

ــة لتوصيلهــا بالطــرق الدبلوماســية . وزارة اخلارجي
وينتــج االعــالن آثــاره بوصــول الصــورة اىل املعلــن اليــه ، ومــع ذلــك يعتــرب امليعــاد مرعيا 

مــن وقــت تســليم االوراق للنيابــة العامة. 
ــة  ــه او حمــل عملــه معلومــا ، تســلم صــورة الورقــة للنياب واذا مل يكــن موطــن املعلــن الي

العامــة ويرتتــب البطــالن عــى خمالفــة احــكام هــذه املــادة.

 املادة ١٢
يعتــرب اإلعــالن اإللكــرتوين منتجــًا آلثــاره مــن وقــت ثبــوت اســتالم املعلــن إليــه اإلعالن 
مــن اجلهــة املختصــة املكلفــة بتنفيــذه والــذي يمكــن اســتخراجه منهــا الحقــا . وتعتــرب 
البيانــات الصــادرة مــن األنظمــة اإللكرتونيــة بمثابــة األصــل يف األحــوال التــي يتطلــب 
فيهــا القانــون مبــارشة اإلجــراء عــى أصــل املســتند وال يرتتــب البطــالن عــى خلوهــا مــن 
توقيــع املســتلم . ويعتــرب اإلعــالن الورقــي منتجــًا آلثــاره مــن وقــت تســليم الصــورة إىل 
املعلــن إليــه ، أو مــن وقــت امتناعــه عــن تســلمها أو عــن التوقيــع عــى األصــل باســتالمها 
مــا دامــت اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة التاســعة قــد اتبعت 

.

 املادة ١٣
املوطــن هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة ، وحمــل العمــل هــو املــكان الــذي 
يبــارش فيــه الشــخص جتــارة او حرفــة او يقــوم عــى ادارة اموالــه فيــه ، وبالنســبة للموظف 

والعامــل هــو املــكان الــذي يــؤدي فيــه عملــه عــادة. 
وجيــوز ان يكــون للشــخص يف وقــت واحــد اكثــر مــن موطــن او اكثــر مــن حمــل عمــل ، 

ويف احــوال التعــدد يتســاوى اجلميــع.
 املادة ١٤

موطن القارص واملحجور عليه واملفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
وموطــن الشــخص االعتبــاري هــو املــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز ادارتــه , مع ذلــك جيوز 
اعتبــار املــكان الــذي يوجــد فيــه احــد فروعــه موطنــا بالنســبة ملــا يدخــل يف نشــاط هــذا 
ــه نشــاط يف  الفــرع والشــخص االعتبــاري الــذي يكــون مركــزه الرئيــيس يف اخلــارج ول
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الكويــت يعتــرب املــكان الــذي توجــد فيــه ادارتــه املحليه موطنــا بالنســبة اىل ذلك النشــاط.

 املادة ١٥
جيــوز اختــاذ موطــن خمتــار لتنفيــذ عمــل قانــوين معــني ، ويكــون هــو املوطــن بالنســبة لــكل 

مــا يتعلــق هبــذا العمــل اال اذا اشــرتط رصاحــة قــره عــى اعــامل دون اخــرى. 
وال جيوز اثبات وجود املوطن املختار اال بالكتابة.

 
املادة ١٦

اذا اوجــب القانــون عــى اخلصــم تعيــني موطنــه االصــيل او حمــل عملــه او موطــن خمتــار 
فلــم يفعــل او كان بيانــه ناقصــا او غــري صحيــح بحيــث مل يتيــر اعالنــه جــاز اعالنــه يف 
ادارة الكتــاب بجميــع االوراق التــي كان يصــح اعالنــه هبــا يف موطنــه االصــيل او حمــل 

عملــه او يف املوطــن املختــار. 
واذا الغــى اخلصــم او غــري - بعــد بــدء اخلصومــة - موطنــه االصــيل او املختــار او حمــل 
عملــه ومل يعلــن خصمــه بذلــك ، صــح اعالنــه يف املوطــن او حمــل العمل القديم ، وتســلم 

الصــورة عنــد االقتضــاء اىل جهــة االدارة طبقــا للــامدة ٩ .

 املادة ١٧
اذا كان امليعــاد مقــدرا بااليــام او بالشــهور او بالســنني فــال حيســب منــه يــوم االعــالن او 
اليــوم الــذي حــدث فيــه االمــر املعتــرب يف نظــر القانــون جمريــا للميعــاد ، وينقــي امليعــاد 

بانقضــاء اليــوم االخــري منــه اذا كان جيــب ان حيصــل فيــه االجــراء .
أمــا اذا كان امليعــاد ممــا جيــب انقضــاؤه قبــل االجــراء فــال جيــوز حصــول االجــراء اال بعــد 

انقضــاء اليــوم االخــري مــن امليعــاد. 
واذا كان امليعــاد مقــدرا بالســاعات كان حســاب الســاعة التــي يبــدأ فيهــا والســاعة التــي 

ينقــي هبــا عــى الوجــه املتقــدم. 
وحتســب املواعيــد املعينــة بالشــهر او الســنة بالتقويــم امليــالدي مــا مل ينــص القانــون عــى 

غــري ذلــك واذا صــادف اخــر امليعــاد عطلــة رســمية امتــد اىل اول يــوم عمــل بعدهــا.

 املادة ١٧ مكرر
يف األحــوال التــي يقــرر فيهــا جملــس الــوزراء تعطيــل أو وقــف العمــل يف املرافــق العامــة 
للدولــة محايــة لألمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة والتــي تقتضيهــا املصلحــة العليا 
للبــالد، ال حتســب مــدة التعطيــل أو التوقــف ضمــن املواعيــد اإلجرائية املنصــوص عليها 
ــن  ــاالت الطع ــون ح ــة وقان ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون اإلج ــون وقان ــذا القان يف ه
بالتمييــز وإجراءاتــه، عــى أن يســتأنف احتســاهبا اعتبــارًا مــن اليــوم الــذى يعينــه جملــس 

الــوزراء للعــودة إىل العمــل .

 املادة ١٨
اذا كان امليعــاد معينــا يف القانــون للحضــور او ملبــارشة اجــراء فيــه زيــد ميعــاد مســافة قدره 

ســتون يومــا ملــن يكــون موطنــه خــارج دولــة الكويت. 
وجيــوز بأمــر مــن قــايض االمــور الوقتيــة نقــص هــذا امليعــاد وفقــا للظــروف ويعلــن هــذا 
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االمــر مــع الورقــة. 
وال يعمل هبذا امليعاد يف حق من يعلن لشخصه يف الكويت اثناء وجوده هبا.

 املادة ١٩
يكــون االجــراء باطــال اذا نــص القانــون عــى بطالنــه ، او اذا شــابه عيــب جوهــري ترتب 

عليــه رضر للخصم. 
وال حيكم بالبطالن رغم النص عليه اذا مل يرتتب عى االجراء رضر خلصم.

 املادة ٢٠
ــك  ــوز التمس ــه ، وال جي ــالن ملصلحت ــن رشع البط ــالن اال م ــك بالبط ــوز ان يتمس ال جي
بالبطــالن مــن اخلصــم الــذي تســبب فيــه ، وذلــك كلــه فيــام عــدا احلــاالت التــي يتعلــق 

فيهــا البطــالن بالنظــام العــام. 
ويــزول البطــالن اذا نــزل عنــه - رصاحــة او ضمنــا - مــن رشع ملصلحتــه ، وذلــك فيــام 

عــدا احلــاالت التــي يتعلــق فيهــا بالنظــام العــام.
 

املادة ٢١
ــم ذلــك يف  ــو بعــد التمســك بالبطــالن ، عــى ان يت جيــوز تصحيــح االجــراء الباطــل ول

ــخ تصحيحــه. ــد باالجــراء اال مــن تاري ــا الختــاذ االجــراء وال يعت امليعــاد املقــرر قانون

 املادة ٢٢
قــايض االمــور الوقتيــة يف املحكمــة الكليــة هــو رئيــس املحكمــة او مــن يقــوم مقامــه او 

مــن ينــدب لذلــك مــن قاضتهــا ويف املحكمــة اجلزئيــة هــو قاضيهــا.
 

 املادة ٢٢ مكرر
ملغاة

 املادة ٢٣
ختتــص املحاكــم الكويتيــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع عــى الكويتــي ، والدعــاوى التــي 
ترفــع عــى االجنبــي الــذي لــه موطــن او حمــل اقامــة يف الكويــت ، وذلــك كلــه فيــام عــدا 

الدعــاوى العقاريــة املتعلقــة بعقــار واقــع يف اخلــارج . 

املادة ٢٤
ــه  ــس ل ــذي لي ــي ال ــى االجنب ــع ع ــي ترف ــاوي الت ــر الدع ــة بنظ ــم الكويتي ــص املحاك ختت

ــة.  ــوال اآلتي ــك يف االح ــت ، وذل ــة يف الكوي ــل اقام ــن او حم موط
أ - اذا كان له يف الكويت موطن خمتار. 

ب - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــار او منقــول موجــود يف الكويــت ، او كانــت 
متعلقــة بالتــزام نشــأ او نفــذ او كان واجبــا تنفيــذه فيهــا ، او كانــت متعلقــة بافــالس 

اشــهر فيهــا. 
ج - اذا كانــت الدعــوى معارضــة يف عقــد زواج وكان العقــد يــراد ابرامــه لــدى موثق 
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كويتي. 
د - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلب فســخ الــزواج او التطليــق او االنفصال وكانت 
مرفوعــة مــن الزوجــة هلــا موطــن يف الكويــت عــى زوجهــا الــذي كان لــه موطــن فيهــا 
متــى كان الــزوج قــد هجــر زوجتــه وجعــل موطنــه يف اخلــارج بعد قيام ســبب الفســخ 

او التطليــق أو االنفصــال ، أو كــن قــد ابعــد مــن الكويت .
هـــ - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب نفقــة لــالم او للزوجــة متــى كان هلــام موطــن 

يف الكويــت او للصغــري املقيــم فيهــا. 
و - اذا كانــت الدعــوى بشــأن، نســب صغــري يقيــم يف الكويــت ، او بســلب الواليــة 

عــى نفســه او احلــد منهــا او وقفهــا او اســرتدادها. 
ز - اذا كانــت الدعــوى متعلقة بمســألة من مســائل االحوال الشــخصية وكان املدعى 
كويتيــا او اجنبيــا لــه موطــن يف الكويــت ، وذلــك اذا مل يكــن للمدعــي عليــه موطــن 

معــروف يف اخلــارج ، او اذا كان القانــون الكويتــي واجــب التطبيــق يف الدعــوى. 
ــى كان  ــال مت ــة عــى امل ــة بمســألة مــن مســائل الوالي ــت الدعــوى متعلق ح - اذا كان
للقــارص او املطلــوب احلجــر عليــه موطــن او حمــل اقامــة يف الكويــت او اذا كان هبــا 

آخــر موطــن او حمــل اقامــة للغائــب. 
ط - اذا كان احــد املختصمــني معــه كويتيــا ، او اجنبيــا لــه يف الكويــت موطــن او حمــل 

اقامــة او موطــن خمتــار.

 املادة ٢٥
ختتــص املحاكــم الكويتيــة بمســائل االرث وبالدعاوى املعلقــة بالرتكة يف االحــوال اآلتية 

 :
أ - اذا كانت الرتكة قد افتتحت يف الكويت. 

ب - اذا كان املورث كويتيا. 
ج - اذا كانــت امــوال الرتكــة كلهــا او بعضهــا يف الكويــت ، وكان الورثــة كلهــم او 
ــا. ــا لقانوهن ــة طبق ــري خمتص ــة غ ــاح الرتك ــل افتت ــة حم ــت حمكم ــني ، وكان ــم كويتي بعضه

 
املادة ٢٦

ختتــص املحاكــم الكويتيــة بالفصــل يف الدعــوى ولــو مل تكــن داخلــة يف اختصاصهــا طبقــا 
للمــواد الســابقة اذا قبــل اخلصــم واليتهــا رصاحــة او ضمنــا.

 املادة ٢٧
اذا رفعــت للمحاكــم الكويتيــة دعــوى داخلــة يف اختصاصهــا ، فأهنــا تكــون خمتصــة ايضا 
بالفصــل يف املســائل االوليــة والطلبــات العارضــة عــى الدعوى االصليــة ، ويف كل طلب 

يرتبــط هبــذه الدعــوى ويقتــي حســن ســري العدالــة ان ينظــر معهــا. 
ــذ يف  ــي تنف ــة الت ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــر باالج ــة باالم ــم الكويتي ــص املحاك ــام ختت ك

ــة.  ــوى االصلي ــة بالدع ــري خمتص ــت غ ــو كان ــت ول الكوي
و ختتــص ايضــا باجــراءات التنفيــذ اجلــربي التي تتخــذ يف الكويت ، وباملنازعــات املتعلقة 

. هبا
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 املادة ٢٨

اذا مل حيــرض املدعــي عليــه وكانــت املحاكــم الكويتيــة غــري خمتصــة بنظــر الدعــوى طبقــا 
للمــواد الســابقة حتكــم املحكمــة بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها.

 
املادة ٢٩

ختتــص املحكمــة اجلزئيــة باحلكــم ابتدائيــا يف الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة التــي ال جتــاوز 
قيمتهــا مخســة آالف دينــار ، ويكــون حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى ال جتــاوز 

الــف دينــار.

املادة ٣٠
ــط بالطلــب  ــة باحلكــم يف الطلــب العــارض او الطلــب املرتب ال ختتــص املحكمــة اجلزئي

ــا.  ــل يف اختصاصه ــه ال يدخ ــه او نوع ــب قيمت ــيل اذا كان بحس االص
واذا عــرض عليهــا طلــب مــن هــذا القبيــل جــاز هلــا ان حتكــم يف الطلــب االصــيل وحــده 
اذا مل يرتتــب عــى ذلــك رضر بســري العدالــة واال وجــب عليهــا ان حتكــم من تلقاء نفســها 
باحالــة الدعــوى االصليــة والطلــب العــارض او املرتبــط بحالتهــام اىل املحكمــة الكليــة 

ويكــون حكــم االحالــة غــري قابــل للطعــن. 
ومــع ذلــك اذا كان موضــوع الطلــب العــارض تعويضــا عــن رفــع الدعــوى االصليــة او 
عــن طريــق الســلوك فيهــا اختصت املحكمــة اجلزئية ايــا كان مقــدار التعويــض املطلوب.

 املادة ٣١
ــة ليحكــم بصفــة  ــة قــاض عــى مســتوى املحكمــة اجلزئي ينــدب يف مقــر املحكمــة الكلي

ــة :  ــة ومــع عــدم املســاس باحلــق يف االمــور اآلتي مؤقت
أ - املسائل املستعجلة التي خيشى عليها من فوات الوقت. 

ب - منازعات التنفيذ الوقتية. 
عــى ان هــذا ال يمنــع مــن اختصــاص حمكمــة املوضــوع ايضــا هبــذه االمــور اذا رفعــت هلــا 
بطريــق التبعيــة وجيــوز عنــد الــرضورة تكليــف اخلصــوم امــام قــايض االمــور املســتعجلة 
يف منزلــه ، وينظــم بقــرار مــن وزيــر العــدل - بنــاء عــى عــرض رئيــس املحكمــة الكليــة 

- وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى بالكاتــب والقــايض يف هــذه احلالــة.

 املادة ٣٢
ــار  ــول او عق ــى منق ــة ع ــة القضائي ــرض احلراس ــم بف ــتعجل باحلك ــاء املس ــص القض خيت
او جممــوع مــن االمــوال قــام يف شــأنه نــزاع او كان احلــق فيــه غــري ثابــت اذا جتمــع لــدى 
صاحــب املصلحــة يف املــال مــن االســباب املعقولــة مــا خيشــى معــه خطــرا عاجــال مــن 

بقــاء املــال حتــت يــد حائــزه. 
ويكــون تعيــني احلــارس باتفــاق ذوي الشــأن مجيعــا ، فــإذا مل يتفقــوا تــوىل القــايض تعيينــه 
وجيــوز ان يكــون احلــارس مــن بــني احلــراس املدرجــني يف - جــدول احلــراس القضائيــني 

- الــذي يصــدر بتنظيــم اوضاعــه ورشوط القيــد فيــه قــرار مــن وزيــر العــدل. 
وتنتهي احلراسة باتفاق ذوي الشأن مجيعًا او بحكم القضاء.
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 املادة ٣٣
اذا ســكت احلكــم القــايض باحلراســة عــن حتديــد مــا عــى احلــارس مــن التزامــات ومــا لــه 

مــن حقــوق وســلطات رست االحــكام االتية : 
أ - يتكفــل احلــارس بحفــظ املــال وباداراتــه وبــرده مــع غلتــه املقبوضــة اىل مــن يثبــت لــه 
احلــق فيــه ، وجيــب ان يبــذل يف املحافظــة عــى املــال وادارتــه عنايــة الرجــل املعتــاد ، وال 
جيــوز لــه بطريــق مبــارش او غــري مبــارش ان حيــل حملــه يف اداء مهمتــه كلهــا او بعضهــا احــد 

ذوي الشــأن دون رضــاء اآلخريــن. 
ب - ال جيــوز للحــارس يف غــري اعــامل االدارة ان يتــرف اال برضــاء ذوي الشــأن مجيعــا 

او برتخيــص مــن القضاء. 
ج - للحارس ان يتقاىض اجرا ، ما مل يكن قد نزل عنه. 

د - يلتــزم احلــارس بــأن يقــدم لــذوي الشــأن حســابا بــام تســلمه وبــام انفقــه ، معــززا بــام 
يثبــت ذلــك مــن املســتندات. 

هـــ - عــى احلــارس عنــد انتهــاء احلراســة ان يبــادر اىل رد الشــئ املعهــود اليــه حراســته اىل 
مــن خيتــاره ذوو الشــأن او يعينــه القــايض.

املادة ٣٤
ختتــص املحكمــة الكليــة باحلكــم ابتدائيــا يف الدعــاوي املدنيــة والتجاريــة التي ليســت من 
اختصــاص املحكمــة اجلزئيــة ، وذلــك مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك ، ويكــون 

حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى ال تتجــاوز مخســة آالف دينــار. 
كــام ختتــص باحلكــم ابتدائيــا يف مجيــع املنازعــات املتعلقــة باالحــوال الشــخصية مــن زواج 
ــة  ــة وقوام ــس ووصاي ــال والنف ــى امل ــة ع ــا ووالي ــررة رشع ــة مق ــب ونفق ــالق ونس وط
ــائل  ــن مس ــا م ــف وغريه ــة ووق ــرياث ووصي ــا وم ــود ميت ــار املفق ــة واعتب ــر وغيب وحج
االحــوال الشــخصية ، وذلــك مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك ، ويكــون حكمهــا 
انتهائيــا يف املــرياث والوصيــة والوقــف واملهــر اذا كانــت قيمــة الدعــوى ال جتــاوز مخســة 

ــار.  آالف دين
وختتــص كذلــك باحلكــم يف قضايــا االســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن االحــكام الصادرة 

ابتدائيــا مــن املحكمــة اجلزئيــة او مــن قــايض االمور املســتعجلة.

 املادة ٣٥
ختتــص املحكمــة الكليــة باحلكــم يف الطلــب العارض او الطلــب املرتبــط بالطلب االصيل 

مهــام تكــن قيمتــه او نوعه.

 املادة ٣٦
ختتــص حمكمــة االســتئناف العليــا باحلكــم يف قضايــا االســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن 

االحــكام الصــادرة ابتدائيــا مــن املحكمــة الكليــة.

 املادة ٣٧
ــى  ــر ع ــون التقدي ــوال يك ــع االح ــا ويف مجي ــوم رفعه ــا ي ــوى باعتباره ــة الدع ــدر قيم تق

ــوم. ــات اخلص ــر طلب ــاس آخ اس
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 املادة ٣٨
يدخــل يف تقديــر قيمــة الدعــوى مــا يكــون مســتحقا يــوم رفعهــا مــن التضمينــات والريــع 
ــع  ــد يف مجي ــك يعت ــك مــن امللحقــات املقــدرة القيمــة ، ومــع ذل ــات وغــري ذل واملروف

االحــوال بقيمــة البنــاء او الغــراس اذا طلبــت ازالتــه. 
وال يدخل يف التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ يف العقود املستمرة.

 املادة ٣٩
الدعــاوى املتعلقــة بملكيــة العقــارات تقــدر قيمتهــا بقيمــة العقــار ودعاوى حــق االنتفاع 
او الرقبــة تقــدر باعتبــار نصــف قيمــة العقــار ، امــا دعــاوى حــق االرتفــاق فتقــدر بربــع 
قيمــة العقــار املقــرر عليــه احلــق. وتقــدر دعــاوى احليــازة بقيمــة احلــق الــذي تــرد عليــه 

احليــازة. 
وتقدر الدعاوى املتعلقة باملنقول بقيمته.

 املادة ٤٠
اذا كانــت الدعــوى بطلــب صحــة عقــد او ابطالــه او فســخه تقــدر قيمتهــا بقيمــة املتعاقــد 

عليــه ، وبالنســبة لعقــود البــدل تقــدر الدعــوى بقيمــة اكــرب البدلــني. 
واذا كانــت الدعــوى بطلــب صحة عقد مســتمر او بابطالــه او فســخه كان التقدير باعتبار 
جممــوع املقابــل النقــدي عــن مــدة العقــد كلهــا ، فــان كان العقــد املذكــور قــد نفــذ يف جــزء 
منــه قــدرت دعــوى فســخه باعتبــار املــدة الباقية. وبالنســبة للدعــوى بامتــداد العقد يكون 

تقديرهــا باعتبــار املقابــل النقــدي للمــدة التــي قــام النــزاع عى امتــداد العقــد اليها.

 املادة ٤١
اذا كانــت الدعــوى بــني دائــن ومدينــه بشــأن حجــز او حــق عينــي تبعــي تقــدر قيمتهــا 
بقيمــة الديــن او بقيمــة املــال حمــل احلجــز او احلــق العينــي اهيــام اقــل ، امــا الدعــوى املقامة 

مــن الغــري باســتحقاق هــذا املــال فتقــدر باعتبــار قيمتــه.

املادة ٤٢
دعــاوى صحــة التوقيــع ودعــاوى التزويــر االصليــة تقــدر قيمتهــا بقيمــة احلــق املثبــت يف 

الورقــة املطلــوب احلكــم بصحــة التوقيــع عليهــا او بتزويرهــا.

 املادة ٤٣
ــار  ــر باعتب ــد كان التقدي ــوين واح ــبب قان ــن س ــئة ع ــات ناش ــوى طلب ــت الدع اذا تضمن
قيمتهــا مجلــة ، فــان كانــت ناشــئة عــن اســباب قانونيــة خمتلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة 

كل منهــا عــى حــده. 
واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن واحــد او اكثــر عــى واحــد او اكثــر بمقتــىض ســبب 
قانــوين واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمــة املدعــى بــه دون التفــات اىل نصيــب كل منهــم 

فيــه. 
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املادة ٤٤
اذا كانــت الدعــوى بطلــب غــري قابــل للتقديــر بحســب القواعــد املتقدمة اعتــربت قيمتها 

زائــدة عــى مخســة آالف دينار.

 املادة ٤٥
ترفــع الدعــوى اىل املحكمــة بنــاء عــى طلــب املدعــي بصحيفــة تــودع ادارة كتاهبــا مــا مل 

يقــض القانــون بغــري ذلــك ، وجيــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى البيانــات اآلتيــة : 
ــه ، واســم مــن  ــه وحمــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت أ - اســم املدعــي بالكامــل ومهنت

ــه.  ــه وحمــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت ــه بالكامــل ومهنت يمثل
ب - اســم املدعــى عليــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه ، واســم 
مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه ، فــان مل يكــن للمدعى 
عليــه او ملــن يمثلــه موطــن او حمــل عمــل معلــوم فأخــر موطــن او حمــل اقامــة او حمــل 

عمــل كان لــه. 
ج - تعيني موطن خمتار للمدعي يف الكويت ان مل يكن له موطن فيها. 

د - موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها. 
هـ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى الدارة الكتاب. 

و - املحكمة املرفوعة امامها الدعوى. 
ــإدارة  ــا ب ــداع صحيفته ــخ اي ــن تاري ــا م ــار رفعه ــة آلث ــة ومنتج ــوى مرفوع ــرب الدع وتعت

ــة. ــري خمتص ــة غ ــت املحكم ــو كان ــاب ، ول الكت
 

املادة ٤٥ مكرر
جيــوز رفــع صحيفــة الدعــوى أو الطعــن يف األحــكام عــن طريــق الربيــد أو النظــام 
اإللكــرتوين بــإدارة كتــاب املحكمــة بإســتخدام التوقيــع اإللكــرتوين املعتمــد مــع مراعــاة 
ــات  ــرب البيان ــون، وتعت ــذا القان ــن ه ــني )٨( و )٤٥( م ــواردة يف املادت ــات ال ــة البيان كاف
الصــادرة مــن األنظمــة اإللكرتونيــة بمثابــة األصــل التــي يتطلــب فيهــا القانــون مبــارشة 
اإلجــراء عــى أصــل املســتند . وجيــوز للمحاكــم أن تســتخدم تقنيــة االتصــال والتعامــل 
ــي  اإللكــرتوين عــن بعــد يف إجــراءات التقــايض عــرب اســتخدام وســائل التواصــل املرئ

واملســموع بــني أطــراف الدعــوی .

 املادة ٤٦
ــاب صــورا منهــا بقــدر  ــم صحيفــة دعــواه ان يقــدم الدارة الكت ــد تقدي عــى املدعــي عن
ــة الدعــوى  ــه ان يقــدم مــع صحيف ــاب وعلي عــدد املدعــى عليهــم وصــورة الدارة الكت
او يف اجللســة االوىل املحــددة لنظــر الدعــوى مجيــع املســتندات املؤيــدة لدعــواه ومذكــرة 

شــارحة. 
وعى املدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه يف اجللسة الثانية عى االكثر.

 املادة ٤٧
تقيــد ادارة الكتــاب الدعــوى يف يــوم تقديــم الصحيفــة يف الســجل اخلــاص بذلــك وتعــني 
تاريــخ اجللســة املحــددة لنظرهــا ويســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا اىل منــدوب االعالن 
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ــذ  العالهنــا ورد االصــل اليهــا ، وجيــوز يف غــري دعــاوى االســرتداد واشــكاالت التنفي
الوقتيــة ان يســلم للمدعــي متــى طلــب ذلــك اصــل الصحيفــة وصورهــا ليتــوىل تقديمهــا 
اىل منــدوب االعــالن العالهنــا ورد االصــل اىل املدعي ليقــوم باعادهتــا اىل ادارة الكتاب. 
ــه  ــى علي ــا للمدع ــورة منه ــة ص ــليم املحكم ــة تس ــالن بالصحيف ــم االع ــرب يف حك ويعت
احلــارض باجللســة املحــددة لنظــر الدعــوى ســواء بنفســه او بوكيــل عنــه ، او عرضهــا عــى 

أي منهــام وامتناعــه عــن االســتالم.
 

املادة ٤٨
ميعــاد احلضــور امــام املحاكــم اجلزئيــة والكليــة واالســتئناف مخســة ايــام ، وجيــوز يف حالة 

الــرضورة نقــص هــذا امليعــاد اىل يومني. 
ميعــاد احلضــور يف الدعــاوى املســتعجلة ، ســواء امــام قــايض االمــور املســتعجلة او امــام 
حمكمــة املوضــوع ، اربــع وعــرشون ســاعة ، وجيــوز يف حالــة الــرضورة نقــص هــذا امليعاد 
مــن ســاعة اىل ســاعة بــرشط ان حيصــل االعــالن للخصــم نفســه اال اذا كانــت الدعــوى 

مــن الدعــاوى البحريــة. 
ويكــون نقــص املواعيــد يف االحــوال املتقدمــة بــاذن مــن قــايض االمــور الوقتيــة وتعلــن 

صورتــه للخصــم مــع صحيفــة الدعــوى. 
ــق  ــالل بح ــري اخ ــك بغ ــور وذل ــد احلض ــاة مواعي ــدم مراع ــى ع ــالن ع ــب البط وال يرتت

ــاد. ــتكامل امليع ــل الس ــه يف التأجي ــن الي املعل

  املادة ٤٩
جيــوز بنــاء عــى طلــب املدعــي عليه اعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن اذا مل يتم تكليــف املدعى 
عليــه باحلضــور خــالل تســعني يومــا من تاريــخ تقديــم الصحيفــة اىل ادارة الكتــاب وكان 

ذلــك راجعــا اىل فعــل املدعي.

 املادة ٥٠
اذا رفعــت الدعــوى خــالل ســتة اشــهر مــن وفــاة املورث جــاز للمدعــي ايــداع صحيفتها 
ادارة الكتــاب واعالهنــا اىل ورثتــه مجلــة بصفاهتــم دون ذكــر اســامئهم ، وذلــك يف آخــر 

موطــن كان ملورثهــم. 
وجيــب عــى املدعــي اعــادة اعــالن صحيفــة الدعــوى جلميــع الورثــة باســامئهم وصفاهتــم 
الشــخاصهم او يف موطــن كل منهــم او حمــل عملــه قبــل اجللســة املحــددة لنظــر الدعــوى 
او يف امليعــاد الــذي حتــدده املحكمــة العــالن الورثــة الذيــن مل يعلنــوا باجللســة االوىل ومل 

حيرضوها. 
اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة االعالن اىل الورثة الظاهرين. 

ويف مجيــع االحــوال جيــوز ان ينتصــب احــد الورثــة ممثــال للرتكــة يف الدعــاوى التــي تقــام 
منهــا او تقــام عليهــا مــن الغــري.

 املادة ٥١
ــا  ــا عليه ــيهام وعرض ــاء نفس ــن تلق ــة م ــام املحكم ــه ام ــى علي ــي واملدع ــرض املدع اذا ح
نزاعهــام فللمحكمــة ان تســمع الدعــوى يف احلــال وتفصــل فيهــا ان امكــن واال حــددت 
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هلــا جلســة اخــرى وعــى كاتــب املحكمــة ان يســتويف اجــراءات قيــد القضيــة باجلــدول 
بعــد حتصيــل الرســم.

 املادة ٥٢
يف االحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى رفــع الدعــوى بطريــق التكليــف باحلضــور 
يقــدم املدعــى صحيفــة الدعــوى اىل منــدوب االعــالن مشــتملة ، فضــال عــن البيانــات 
التــي تنــص عليهــا املــادة ٤٥ عــى اليــوم والســاعة الواجــب حضــور املدعــى عليــه فيهــا. 
وعــى املدعــى بعــد تســلمه اصــل الصحيفــة املعلنــة تقديمــه الدارة الكتاب لقيــد الدعوى 

يف اليــوم الســابق لتاريــخ اجللســة املحــددة لنظرها عــى االكثر. 
وللمدعــى عليــه ان يطلــب قيــد الدعــوى يــوم اجللســة بتقديــم الصــورة املعلنــة لــه اذا مل 
يقيدهــا املدعــى ولرئيــس اجللســة ان يــأذن بقيــد الدعــوى يــوم اجللســة اذا وجــد لذلــك 

مقتــىض.

املادة ٥٣
حتــدد قــرار مــن وزيــر العــدل االجــراءات اخلاصــة باثبــات علــم املدعــى بتاريــخ اجللســة 
وامليعــاد التنظيمــي الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب يف حتديــد اجللســة ، وذلــك الــذي يلتزمــه 
منــدوب االعــالن يف اعــالن الصحيفــة ، واالجــراءات اخلاصة بتســليم صحيفــة الدعوى 
مــن ادارة الكتــاب اىل املدعــى ، او اىل مندوب االعالن واعادهتا من اهيام اىل ادارة الكتاب 
واجــراءات تســليم املســتندات واملذكــرات اىل ادارة الكتــاب ، واســرتداد املســتندات مــن 
ملــف الدعــوى وحيــدد القــرار اجلــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد امهــال 
اجلهــات املذكــورة يف مراعــاة مــا ينــص عليــه مــن مواعيــد واجــراءات بــرشط اال تتجــاوز 

العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 املادة ٥٤
حيــرض اخلصــوم بانفســهم يف اليــوم املعــني لنظــر الدعــوى او حيــرض عنهــم مــن يوكلونــه 
مــن املحامــني. وللمحكمــة ان تقبــل وكيــال عنهــم مــن خيتارونــه ممــن تربطــه هبــم رابطــة 

الزوجيــة او القرابــة او املصاهــرة اىل الدرجــة الرابعــة. 
وجيــب عــى الوكيــل ان يثبــت وكالتــه عــن موكلــه ، ويكفــي يف اثبــات التوكيــل ان يقــدم 

ورقــة بذلــك ، فــان كانــت غــري رســمية وجــب ان يكــون مصدقــا عــى توقيــع املــوكل. 
وجيــوز ان يعطــي التوكيــل يف اجللســة بتقريــر يــدون يف حمرضهــا وحينئــذ يقــوم التقريــر 

مقــام التصديــق عــى التوقيــع. 
واذا تعــدد الــوكالء جــاز الحدهــم االنفــراد بالعمــل يف القضيــة مــا مل يكــن ممنوعــا مــن 

ذلــك بنــص التوكيــل.

  املادة ٥٥
ــالن  ــربا يف اع ــه معت ــن وكلي ــون موط ــوم يك ــد اخلص ــن اح ــل م ــدور التوكي ــرد ص بمج
ــا مل  ــا م ــي تنظــر فيه ــة درجــات التقــايض الت ــة لســري يف الدعــوى يف كاف االوراق الالزم
ــري  ــه دون س ــل او عزل ــزال الوكي ــول اعت ــة ، وال حي ــة معين ــدا بدرج ــل مقي ــن التوكي يك
االجــراءات يف مواجهتــه اال اذا اعلــن اخلصــم املذكــور اخلصــم اآلخــر بتعيــني بدلــه او 
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ــارشة الدعــوى بنفســه.  ــه عــى مب بعزم
وال جيوز للوكيل ان يعتزل الوكالة يف وقت غري الئق.

  املادة ٥٦
التوكيــل باخلصومــة خيــول الوكيــل ســلطة القيــام باالعــامل واالجــراءات الالزمــة لرفــع 
الدعــوى ومتابعتهــا او الدفــاع فيهــا ، واختــاذ االجــراءات التحفظيــة اىل ان يصــدر احلكــم 
يف موضوعهــا يف درجــة التقــايض التــي وكل فيهــا ، واعــالن هــذا احلكــم وقبض الرســوم 

واملروفــات ، وذلــك بغــري اخــالل بــام اوجــب فيــه القانــون تفويضــا خاصــا.
 

املادة ٥٧
كل مــا يقــرره الوكيــل يف اجللســة بحضــور موكلــه يكــون بمثابــة مــا يقــرره املــوكل نفســه 
اال اذا نفــاه اثنــاء نظــر القضيــة يف ذات اجللســة ، واذا مل حيــرض املــوكل فــال يصــح بغــري 
تفويــض خــاص االقــرار باحلــق املدعــى بــه ، او التنــازل عنــه ، او الصلــح او التحكيــم 
فيــه او قبــول اليمــني او توجيههــا او ردهــا ، او تــرك اخلصومــة ، او التنــازل عــن احلكــم 
كليــا او جزئيــا او عــن طريــق مــن طــرق الطعــن فيــه ، او رفــع احلجــز او تــرك التأمينــات 
مــع بقــاء الديــن ، او االدعــاء بالتزويــر او رد القــايض ، او اخلبــري او العــرض احلقيقــي او 

قبولــه او أي تــرف آخــر يوجــب القانــون فيــه تفويضــا خاصــا.

 املادة ٥٨
ــن  ــد م ــة وال الح ــاء النياب ــد اعض ــام وال الح ــب الع ــاة وال للنائ ــد القض ــوز الح ال جي
العاملــني باملحاكــم ان يكــون وكيــال عــن اخلصــوم يف احلضــور او املرافعــة ســواء أكان 
باملشــافهة ام بالكتابــة او باالفتــاء ولــو كانــت الدعــوى مقامــة امــام حمكمــة غــري املحكمــة 

التابــع هــو هلــا واال كان العمــل باطــال. 
ولكــن جيــوز هلــم ذلــك عمــن يمثلوهنــم قانونــا وعــن زوجاهتــم واصوهلــم وفروعهــم اىل 

الدرجــة الثانيــة.

 املادة ٥٩
اذا مل حيــرض املدعــي وال املدعــي عليــه يف اول جلســة او يف ايــة جلســة اخــرى ، حكمــت 
املحكمــة يف الدعــوى اذا كانــت صاحلــة للحكــم فيهــا واال قــررت شــطبها ، وذلــك بعــد 
التحقــق مــن صحــة االعــالن ، وتقرر املحكمة شــطب الدعوى اذا حــرض الطرفان واتفقا 
عــى الشــطب. ويف حالــة ختلــف املدعــي او املســتأنف للمــرة الثانيــة جيــوز للمحكمة بدال 

مــن شــطبها اعتبــار الدعــوى كأن مل تكن. 
واذا حرض اخلصم الغائب قبل انتهاء اجللسة وجب اعتبار الشطب كأن مل يكن. 

وتعتــرب الدعــوى كأن مل تكــن اذا مل حيــرض الطرفــان بعــد الســري فيهــا او اذا مل يعلــن احــد 
اخلصــوم اخلصــم اآلخــر بالســري يف الدعــوى خــالل تســعني يومــا مــن شــطبها وتدخــل 

يف حســاب هــذا امليعــاد مــدة الشــطب اذا تكــرر ولــو مل يكــن متصــال. 
وال يعترب امليعاد مرعيا اال بوصول االعالن اىل اخلصم قبل انقضائه.

 املادة ٦٠
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يف الدعــاوى التــي يصــدر احلكــم فيهــا هنائيــا اذا ختلــف املدعــى عليــه وحده عــن احلضور 
يف اجللســة االوىل او عــن تقديــم مذكــرة بدفاعــه ومل يكــن قــد اعلــن لشــخصه وجــب عى 
املحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى اىل جلســة تاليــة يعلنــه هبــا املدعــي ، ويعتــرب املدعــي عليــه 
قــد اعلــن لشــخصه ولــو امتنــع عــن اســتالم صــورة االعــالن او التوقيــع باســتالمها مــا 

دامــت االجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة التاســعة قــد اتبعــت. 
واذا تعــدد املدعــى عليهــم يف الدعــاوى ســالفة الذكــر - وكان البعض قد اعلن لشــخصه 
والبعــض اآلخــر مل يعلــن لشــخصه وختلفــوا مجيعــا عــن احلضــور يف اجللســة االوىل او عن 
تقديــم مذكــرة بالدفــاع او ختلــف عــن ذلــك مــن مل يعلــن لشــخصه وجــب عــى املحكمــة 
ــن  ــخصه م ــن لش ــن مل يعل ــا م ــي هب ــن املدع ــة يعل ــة تالي ــوى اىل جلس ــر الدع ــل نظ تأجي

الغائبني. 
واذا كان املدعــى عليــه يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقرتــني الســابقتني قــد اعلن يف 
مواجهــة النيابــة العامــة طبقــا لنــص املــادة ١١/٢ مــن هــذا القانــون او كان املدعــي عليــه 

جهــة حكوميــة او مــن االشــخاص االعتباريــة العامــة فــال يعــاد االعــالن مــرة اخــرى.

 املادة ٦١
ال جيــوز للمدعــى ان يبــدي يف اجللســة التــي ختلــف فيهــا خصمــه طلبــات جديــدة او ان 
يعــدل يف الطلبــات االوىل ، مــا مل يكــن التعديــل متمحضــا ملصلحــة املدعــى عليــه وغــري 
مؤثــر يف أي حــق مــن حقوقــه ، كــام ال جيــوز للمدعــى عليــه ان يطلــب يف غيبــة املدعــى 

احلكــم عليــه بطلــب مــا.

 املادة ٦٢
اذا تبينــت املحكمــة عنــد غيــاب املدعــى عليــه بطــالن اعالنــه بالصحيفــة وجــب عليهــا 

تأجيــل الدعــوى اىل جلســة تاليــة يعلنــه هبــا املدعــى. 
واذا تبينــت عنــد غيــاب املدعــى عــدم علمه باجللســة قانونا وجــب عليها تأجيــل الدعوى 

اىل جلســة تاليــة يعلنه هبــا ادارة الكتاب.

املادة ٦٣
اذا حــرض اخلصــم الغائــب قبــل انتهــاء اجللســة ، اعتــرب كل حكــم صــدر عليــه فيهــا كأن 

مل يكــن.

 املادة ٦٤
تكــون املرافعــة علنيــة اال اذا رأت املحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب احــد 
اخلصــوم اجراءهــا رسا حمافظــة عــى النظــام العــام او مراعــاة لــالداب او حلرمــة االرسة.

 املادة ٦٥
ضبــط اجللســة وادارهتــا منوطــان برئيســها ، وهــو الذي يتــوىل توجيه االســئلة اىل اخلصوم 
ــن  ــه م ــرون توجيه ــا ي ــه م ــه توجي ــوا من ــه ان يطلب ــني مع ــاء اجلالس ــهود ، ولالعض والش

اســئلة. 
لرئيــس اجللســة ان خيــرج مــن القاعــة مــن خيــل بالنظــام ، فــان مل يمتثــل كان للمحكمــة 
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ان حتكــم عــى الفــور بحبســه اربعــا وعرشيــن ســاعة او بتغريمــه عرشيــن دينــارا ويكــون 
حكمهــا بذلــك هنائيــا. 

ــاء  ــع اثن ــا ان توق ــة كان هل ــة يف املحكم ــؤدون وظيف ــن ي ــع مم ــد وق ــالل ق ــإذا كان اإلخ ف
ــة.  ــزاءات التأديبي ــن اجل ــه م ــس اإلداري توقيع ــا للرئي ــة م ــاد اجللس انعق

وللمحكمــة اىل مــا قبــل انتهــاء اجللســة ان ترجــع عــن احلكــم الــذي تصــدره بنــاء عــى 
الفقرتــني الســابقتني.

 املادة ٦٦
يأمــر رئيــس اجللســة بكتابــة حمــرض عــن كل جريمــة تقــع اثنــاء انعقادهــا وبــام يــرى اختــاذه 
مــن اجــراءات التحقيــق ، ثــم يأمــر باحالــة االوراق اىل ســلطة التحقيــق والتــرف 
واالدعــاء الجــراء مــا يلــزم فيهــا ولــه اذا اقتضــت احلــال ان يأمــر بالقبض عى مــن وقعت 

منــه اجلريمــة.

 املادة ٦٧
تبــدأ املحكمــة بالســعي يف الصلــح بــني اخلصــوم فــاذا مل يتــم الصلــح امــرت باثبــات مــا 
ــات او دفــوع يف حمــرض اجللســة ويكــون  ــه اخلصــوم او وكالؤهــم شــفاها مــن طلب يبدي

املدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم. 
ــة  ــة او املخالف ــارات اجلارح ــو العب ــر بمح ــها ان تأم ــاء نفس ــن تلق ــو م ــة ول و للمحكم

ــرات. ــات او املذك ــن أوراق املرافع ــة م ــة ورق ــن اي ــام م ــام الع ــآداب او النظ ل

 املادة ٦٨
للمحكمــة ان تســمح للخصــوم اثنــاء ســري الدعــوى بتقديــم مســتندات او مذكــرات او 

وســائل اثبــات جديــدة. 
وجيــوز هلــا عنــد حجز الدعــوى للحكم ان تســمح بتقديم مســتندات او مذكــرات ختامية 

يف املواعيــد التي حتددها. 
وتقــدم مذكــرات اخلصــوم بايداعهــا ادارة الكتــاب او بالتأشــري عــى النســخة االصليــة 

مــن اخلصــم او وكيلــه بــام يفيــد تســلمه لصورهتــا.

 املادة ٦٩
ــوص  ــد املنص ــه يف املواعي ــه تقديم ــتندا كان يف امكان ــة مس ــريف اخلصوم ــد ط ــدم اح اذا ق
ــل الفصــل يف الدعــوى ، ومل يكــن ثمــة  ــادة )٤٦( وترتــب عــى ذلــك تأجي عليهــا يف امل
ســبب آخــر لتأجيلهــا ، حكمــت املحكمــة عليــه بغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن دينــارا وال 

تزيــد عــى مائــة دينــار. 
وجيوز للمحكمة اذا قدم اخلصم مستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. 

ومــع ذلــك جيــوز الي مــن الطرفــني ان يقــدم مســتندات ردا عــى دفــاع خصمــه او دفوعه 
او طلباتــه العارضة.

  املادة ٧٠
جيــوز للمحكمــة ان تلــزم مــن يتخلــف مــن اخلصــوم عــن ايــداع املســتندات او عــن القيام 
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بــأي اجــراء مــن اجــراءات املرافعــات يف امليعــاد الــذي حددتــه لــه بغرامــة ال تقــل عــن 
ــل للطعــن يثبــت يف  ــار ، وذلــك بقــرار غــري قاب ــة دين ــد عــى مائ ــارا وال تزي عرشيــن دين
حمــرض اجللســة لــه مــا لالحــكام مــن قــوة تنفيذيــة ، وجيــوز للمحكمــة ان تقيــل املحكــوم 

عليــه مــن الغرامــة كلهــا او بعضهــا اذا ابــدى عــذرا مقبــوال. 
وجيــوز هلــا يف احلــاالت املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة بــدال مــن احلكــم عــى املدعــي 
ــا مل يعــرتض  ــك م ــة اشــهر وذل ــدة ال جتــاوز ثالث بالغرامــة ان حتكــم بوقــف الدعــوى مل
املدعــى عليــه ان كان حــارضا ، واذا مضــت مــدة الوقــف دون ان ينفــذ املدعى مــا اوقفت 
الدعــوى مــن اجلــه جــاز للمحكمــة احلكــم باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن مــا مل يعــرتض 

املدعــى عليــه ان كان حــارضا. 
واذا مضــت مــدة الوقــف ومل يعجــل املدعــي الســري يف دعــواه خــالل الثالثني يومــا التالية 
النتهائهــا حكمــت املحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن ، مــا مل يعــرتض املدعــى عليــه 

ان كان حــارضا.

 املادة ٧١
يكــون تنفيــذ حكــم الغرامة الصــادر وفق احــكام املادتني الســابقتني بعد اخطــار املحكوم 

عليــه بكتــاب مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا به صورة مــن منطوق هــذا احلكم.

 املادة ٧٢
فيــام عــدا حالــة الــرضورة ، ال جيــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى ملــدة تزيــد عــى ثالثــة 
اســابيع يف كل مــرة او التأجيــل اكثــر مــن مــرة لســبب واحــد يرجــع اىل احــد اخلصــوم. 
ــع  ــد. وذلــك مــا مل يمتن ــا للخصــوم باملوعــد اجلدي ــل اعالن ــرب النطــق بقــرار التأجي ويعت
ســري اجللســات املذكــورة ســريا متسلســال الي ســبب مــن االســباب فعندئــذ جيــب عــى 

ادارة الكتــاب اخبــار اخلصــوم باملوعــد اجلديــد بكتــاب مســجل. 
وال جيوز حجز القضية للحكم ملدة تزيد عى اربعة اسابيع. 

واذا اعيــدت القضيــة للمرافعــة وجــب ان يكــون ذلــك الســباب جديــة تثبــت يف حمــرض 
اجللســة.

املادة ٧٣
ــا  ــات م ــوى ، اثب ــا الدع ــون عليه ــة تك ــة حال ــة ، يف اي ــوا اىل املحكم ــوم ان يطلب للخص
ــم او  ــه منه ــع علي ــة ويوق ــرض اجللس ــر يف حم ــاق آخ ــح ، او أي اتف ــن صل ــه م ــوا علي اتفق
مــن وكالئهــم فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه ، احلــق االتفــاق املكتــوب بمحــرض 
اجللســة واثبــت حمتــواه فيــه ويكــون ملحــرض اجللســة يف احلالــني قــوة الســند التنفيــذي ، 

ــه وفقــا للقواعــد املقــررة لتســليم صــورة االحــكام. وتعطــى صورت

 املادة ٧٤
يف احــوال تطبيــق قانــون اجنبــي جيــوز للمحكمــة ان تكلــف اخلصــوم بتقديــم النصــوص 
التــي يســتندون اليهــا مشــفوعة برتمجــة رســمية مــن وزارة العــدل او برتمجــة مــن اجلهــة 

التــي حتددهــا املحكمــة. 
واذا قــدم احــد اخلصــوم مســتندات حمــررة بلغــة اجنبيــة وجــب ان يرفــق هبا ترمجة رســمية 



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٤٦       -العودة لفهرس القانون

او ترمجــة عرفيــة ال يعــرتض عليهــا خصمــه او ترمجــة مــن اجلهــة التــي حتددهــا املحكمــة 
، وللمحكمــة يف مجيــع االحــوال ان تكلــف اخلصــوم بتقديــم ترمجــة رســمية.

 املادة ٧٥
ــوىل  ــب يت ــات كات ــع اجــراءات االثب جيــب ان حيــرض مــع القــايض يف اجللســات ويف مجي

ــه مــع القــايض ، واال كان العمــل باطــال. ــع علي ــر املحــرض والتوقي حتري
 

املادة ٧٦
حتــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل االجــراءات التــي يتبعهــا موظفــو املحاكــم لتنفيــذ قــرارات 
املحكمــة واجلــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد خمالفتهــم تلــك االجــراءات 

بــرشط اال تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 املادة ٧٧
ــل  ــري املتص ــالن غ ــع بالبط ــاط والدف ــرى لالرتب ــة اخ ــوى اىل حمكم ــة الدع ــع باحال الدف
بالنظــام العــام ، وســائر الدفــوع املتعلقــة باالجــراءات غــري املتصلــة بالنظــام العــام ، جيــب 
ــداء أي دفــع اجرائــي آخــر او طلــب او دفــاع يف الدعــوى او دفــع  ابداؤهــا معــا قبــل اب
ــذه  ــن يف ه ــق الطاع ــقط ح ــام يس ــا ، ك ــد منه ــام مل يب ــق في ــقط احل ــول ، واال س ــدم القب بع

ــة الطعــن.  ــوع اذا مل يبدهــا يف صحيف الدف
وجيــب ابــداء مجيــع الوجــوه التــي يبنــى عليهــا الدفــع املتعلــق باالجــراءات غــري املتصــل 

بالنظــام العــام معــا واال ســقط احلــق فيــام مل يبــد منهــا.

 املادة ٧٨
الدفــع بعــدم اختصــاص املحكمــة النتفــاء واليتهــا او بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا 
جيــوز ابــداؤه يف ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، وحتكــم بــه املحكمة مــن تلقاء نفســها. 
واذا قضــت املحكمــة بعــدم االختصــاص بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا وجــب عليهــا 
ــة الدعــوى بحالتهــا اىل املحكمــة املختصــة ، وعليهــا ان حتــدد للخصــوم  ان تأمــر باحال
اجللســة التــي حيــرضون فيهــا امــام املحكمة املحــال اليها الدعــوى ، ويعترب النطــق باحلكم 

بمثابــة اعــالن للخصــوم باجللســة املحــددة. 
و تلتزم املحكمة املحال اليها الدعوى بنظرها.

 املادة ٧٩
جيــوز ابــداء الدفــع باالحالــة لالرتبــاط امــام أي مــن املحكمتــني وتلتــزم املحكمــة املحــال 

اليهــا الدعــوى بنظرها. 
واذا حكمــت املحكمــة باالحالــة تعــني عليهــا ان حتــدد للخصــوم اجللســة التــي حيــرضون 
ــم بمثابــة اعــالن  فيهــا امــام املحكمــة املحــال اليهــا الدعــوى ، ويعتــرب النطــق باحلك

للخصــوم باجللســة املحــددة.

---------------------



قانون المرافعات
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الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٤٧       -العودة لفهرس القانون

املادة ٨٠
ــب يف  ــف باحلضــور الناشــئ عــن عي بطــالن اعــالن صحــف الدعــاوى وأوراق التكلي
االعــالن او يف بيــان املحكمــة او يف تاريــخ اجللســة ، يــزول بحضــور املعلــن اليــه يف أي 

جلســة حتــدد لنظــر الدعــوى او بإيــداع مذكــرة بدفاعــه.
 

املادة ٨١
الدفع بعدم قبول الدعوى جيوز ابداؤه يف اية حالة تكون عليها الدعوى. 

واذا رأت حمكمــة الدرجــة االوىل ان الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى النتفــاء صفــة املدعــى 
عليــه قائــم عــى اســاس اجلــت الدعــوى العــالن ذي الصفــة. 

واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة عــى جهــة حكوميــة او شــخص اعتبــاري عــام انســحب 
اثــر التصحيــح اىل يــوم رفــع الدعــوى ، ولــو تــم التصحيــح بعــد امليعــاد املقــرر لرفعهــا. ِ

 
املادة ٨٢

الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا جيــوز إبــداؤه يف ايــة حالــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ، وحتكــم بــه املحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

املادة ٨٣
حتكــم املحكمــة يف الدفــوع عــى اســتقالل مــا مل تأمــر بضمهــا اىل املوضــوع وعندئــذ تبــني 

املحكمــة مــا حكمــت بــه يف كل مــن الدفــع واملوضــوع.

 املادة ٨٤
الطلبــات العارضــة هــي التــي يوجههــا املدعــى اىل املدعى عليه وهــي الطلبــات االضافية 
ــه ، او يوجههــا اهيــام  ــه اىل املدعــى وهــي دعــاوى املدعــى علي ، او يوجههــا املدعــى علي
ــوز  ــل ، وجي ــي التدخ ــام وه ــري اىل اهي ــا الغ ــري ، او يوجهه ــام الغ ــي اختص ــري وه اىل الغ

للمحكمــة ان تأمــر بادخــال الغــري عــى الوجــه املبــني يف املــادة ٨٨

 املادة ٨٥
للمدعــى او للمدعــى عليــه ان يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا يكــون مرتبطــا بالطلــب 

االصــيل ارتباطــا جيعــل مــن حســن ســري العدالــة نظرمهــا معــا. 
وتقــدم هــذه الطلبــات اىل املحكمــة باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعوى قبل يوم اجللســة 
، او بمذكــرة توجــه وفــق االوضــاع العادية ، او بطلب يقدم شــفاها يف اجللســة يف حضور 

اخلصــم ويثبــت يف حمرضها.

 املادة ٨٦
ــه ان  ــا ، ول ــد رفعه ــا عن ــه فيه ــح اختصام ــم ان يدخــل يف الدعــوى مــن كان يص للخص
يدخــل ضامنــا فيهــا متــى قــام ســبب موجب للضــامن ويكــون ذلــك باالجــراءات املعتادة 
لرفــع الدعــوى قبــل يــوم اجللســة مــع مراعــاة مواعيــد احلضــور ، كــام جيــوز حصولــه يف 

اجللســة اذا حــرض املطلــوب ادخالــه ووافــق امــام املحكمــة عــى هــذا االجــراء.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٤٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٨٧
جيــوز لــكل ذي مصلحــة ان يتدخــل يف الدعــوى منضــام الحــد اخلصــوم او طالبــا احلكــم 
لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى ، ويكــون ذلــك باالجراءات املعتــادة لرفــع الدعوى قبل 
يــوم اجللســة او بطلــب يقــدم شــفاها يف اجللســة يف حضــور اخلصــوم ويثبــت يف حمرضهــا.

 املادة ٨٨
للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها ان تأمــر بادخــال مــن تــرى ادخالــه ملصلحــة العدالــة او 
الظهــار احلقيقــة ، وحتــدد املحكمــة اجللســة التــي يعلــن اليهــا ، كــام تعــني مــن يقــوم مــن 
اخلصــوم بادخالــه واعالنــه لتلــك اجللســة وذلــك باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى 

مــع مراعــاة مواعيــد احلضــور. 
كــام جيــوز للمحكمــة ان تكلــف ادارة الكتــاب اعالن ملخــص واف من طلبــات اخلصوم 
ــة او الظهــار احلقيقــة ان يكــون عــى  يف الدعــوى اىل أي شــخص تــرى ملصلحــة العدال

علــم هبــا.

 املادة ٨٩
ال تقبــل الطلبــات العارضــة خــالل فــرتة حجــز الدعــوى للحكــم ولــو ســمح بتقديــم 

مذكــرات يف هــذه الفــرتة. 
و حتكــم املحكمــة يف الطلبــات املذكــورة مــع الدعــوى االصليــة كلــام امكــن ذلــك ، واال 

اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد حتقيقــه.
 

املادة ٨٩ مكرر
ــة او العارضــة او جــزءا مــن اهيــام مســلم  اذا تبــني للمحكمــة ان احــد الطلبــات االصلي
بــه امامهــا جــاز هلــا ان حتكــم فيــه بنــاء عــى طلــب صاحــب املصلحــة وتســتبقي الباقــي 

للفصــل فيــه.

 املادة ٩٠
ــق احلكــم يف موضوعهــا عــى الفصــل يف  تأمــر املحكمــة بوقــف الدعــوى اذا رأت تعلي
مســألة اخــرى يتوقــف عليهــا احلكــم. وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون الي مــن 

ــل الدعــوى. اخلصــوم تعجي

 املادة ٩١
جيــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق اخلصــوم عــى عــدم الســري فيهــا مــدة ال تزيــد عــى 
ســتة شــهور مــن تاريــخ اقــرار املحكمــة التفاقهــم ، وال يكــون هلــذا الوقــف اثــر يف أي 

ميعــاد حتمــي يكــون القانــون قــد حــدده الجــراء مــا. 
ــة النتهــاء  ــا التالي ــني يوم واذا مل يعجــل احــد اخلصــوم الســري يف الدعــوى خــالل الثالث
االجــل - ايــا كانــت مدة الوقف - اعتــرب املدعي تاركا دعواه واملســتأنف تاركا اســتئنافه.



قانون المرافعات
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املادة ٩٢
ينقطــع ســري اخلصومــة بحكــم القانــون بوفــاة احــد اخلصــوم، او بفقــده اهليــة اخلصومــة، 
او بــزوال صفــة مــن كان يبــارش اخلصومــة عنــه مــن النائبــني اال اذا حــدث يشء مــن ذلــك 
ــار  ــة باعتب ــت املحكم ــوم قض ــدد اخلص ــوى. واذا تع ــة يف الدع ــاب املرافع ــال ب ــد اقف بع
اخلصومــة منقطعــة بالنســبة ملــن قــام به ســبب االنقطــاع واجلــت نظرهــا بالنســبة للباقني.
ــه بالتنحــي او بالعــزل  وال تنقطــع اخلصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى وال بانقضــاء وكالت
وللمحكمــة ان متنــح اجــال مناســبًا للخصــم الــذي تــوىف وكيلــه او انقضــت وكالتــه اذا 
ــة  ــة النقضــاء الوكال ــا التالي ــرش يوم ــة ع ــالل اخلمس ــدا خ ــال جدي ــه وكي ــني ل ــد ع كان ق

االوىل.
ويرتتــب عــى انقطــاع اخلصومــة وقــف مجيــع مواعيــد املرافعــات التــي كانــت جاريــة يف 
حــق اخلصــم الــذي قــام بــه ســبب االنقطــاع، وبطــالن مجيــع االجــراءات التــي حتصــل 

اثنــاء االنقطــاع.

 املادة ٩٣
ــف  ــاع بتكلي ــبب االنقط ــه س ــام ب ــذي ق ــم ال ــبة للخص ــريها بالنس ــوى س ــتأنف الدع تس
باحلضــور يعلــن اىل مــن يقــوم مقــام مــن تــوىف او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه 
بنــاء عــى طلــب الطــرف اآلخــر او بتكليــف يعلن اىل هــذا الطرف بنــاء عى طلــب اولئك 
، وكذلــك تســتأنف الدعــوى ســريها اذا حــرض اجللســة التــي كانــت حمــددة لنظرهــا ورثة 
ــة  ــه الصف ــام مــن زالــت عن ــة اخلصومــة او مق ــام مــن فقــد اهلي ــوىف او مــن يقــوم مق املت

وبــارش الســري فيهــا.

 املادة ٩٤
ــاب املرافعــة يف الدعــوى ، جــاز  اذا حــدث ســبب مــن اســباب االنقطــاع بعــد اقفــال ب
للمحكمــة ان تقــي فيهــا عــى موجــب االقــوال والطلبــات اخلتاميــة او ان تفتــح بــاب 
املرافعــة بنــاء عــى طلــب مــن قــام مقــام الــذي تــوىف او مــن فقــد اهليــة اخلصومــة او مــن 

زالــت صفتــه او بنــاء عــى طلــب الطــرف اآلخــر.

  املادة ٩٥
ــة عــدم الســري يف الدعــوى بفعــل املدعــى او  لــكل ذي مصلحــة مــن اخلصــوم ، يف حال
امتناعــه ، ان يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة متى انقضت ســنة من آخــر اجراء صحيح 
ــاع اال  ــاالت االنقط ــة يف ح ــقوط اخلصوم ــدة س ــدأ م ــايض ، وال تب ــراءات التق ــن اج م
مــن اليــوم الــذي قــام فيــه مــن يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة باعــالن ورثــة خصمــه 
ــه  ــت صفت ــن زال ــام م ــة او مق ــه للخصوم ــد اهليت ــن فق ــام م ــام مق ــوىف او مــن ق ــذي ت ال
بوجــود الدعــوى بينــه وبــني خصمــه االصــيل وتــري مــدة ســقوط اخلصومــة يف حــق 

مجيــع االشــخاص ، ولــو كانــوا عديمــي االهليــة او ناقصيهــا.

 املادة ٩٦
ــوى - اىل  ــع الدع ــادة لرف ــراءات املعت ــة - باالج ــقوط اخلصوم ــم بس ــب احلك ــدم طل يق
املحكمــة املقامــة امامهــا الدعــوى املطلــوب اســقاط اخلصومــة فيهــا ، وجيــوز التمســك 
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ــع اذا عجــل املدعــى دعــواه بعــد انقضــاء الســنة. بســقوط اخلصومــة يف صــورة دف
 املادة ٩٧

متــى حكــم بســقوط اخلصومــة يف االســتئناف اعتــرب احلكــم املســتأنف انتهائيــا يف مجيــع 
االحــوال ، ومتــى حكــم بســقوط اخلصومــة يف التــامس اعــادة النظــر قبــل احلكــم بقبــول 

االلتــامس ســقط طلــب االلتــامس نفســه. 
أمــا بعــد احلكــم بقبــول االلتــامس فتــري القواعــد اخلاصــة باالســتئناف او بــأول درجــة 

حســب االحــوال.

 املادة ٩٨
تنقــي اخلصومــة - يف مجيــع االحــوال - بمــي ثــالث ســنوات عى آخر اجــراء صحيح 

. فيها

 املادة ٩٩
جيــوز للمدعــى تــرك اخلصومــة باعــالن خلصمــه او ببيــان رصيــح يف مذكــرة موقــع عليهــا 
منــه او مــن وكيلــه مــع اطــالع خصمــه عليهــا او بابــداء الطلــب شــفويا يف اجللســة واثباتــه 

املحرض.  يف 
وال يتــم الــرتك بعــد ابــداء املدعــى عليــه لدفاعــه اال بقبولــه ، ومــع ذلــك ال يشــرتط هــذا 
القبــول اذا كان قــد دفــع بعــدم اختصــاص املحكمــة او بإحالــة القضيــة اىل حمكمــة اخــرى 
ــري  ــا ، او بغ ــل فيه ــابقة الفص ــا لس ــواز نظره ــدم ج ــوى او بع ــة الدع ــالن صحيف او ببط
ذلــك مــن الدفــوع التــي يكــون الغــرض منهــا منــع املحكمــة مــن املــي يف نظــر الدعــوى 

، ويرتتــب عــى الــرتك احلكــم عــى التــارك باملروفــات.

 املادة ١٠٠
ــات  ــن اوراق املرافع ــة م ــراء او ورق ــن اج ــة - ع ــام اخلصوم ــع قي ــم - م ــزل اخلص اذا ن
رصاحــة او ضمنــا اعتــرب االجــراء او الورقــة كأن مل تكن ، امــا النزول عن احلكم فيســتتبع 

النــزول عــن احلــق الثابــت بــه.

 املادة ١٠١
يرتتــب عــى احلكم بســقوط اخلصومــة او انقضائهــا بمي املــدة او تركهــا زوال االحكام 
ــع  ــك رف ــام يف ذل ــة ب ــراءات اخلصوم ــع اج ــاء مجي ــات والغ ــراء االثب ــا باج ــادرة فيه الص
الدعــوى ولكنــه ال يمــس احلــق املرفوعــة بــه الدعــوى ، وال االحــكام القطعيــة الصــادرة 
فيهــا وال االجــراءات الســابقة لتلــك االحــكام او االقــرارات الصــادرة مــن اخلصــوم او 

االيــامن التــي حلفوهــا. 
عــى ان هــذا ال يمنــع اخلصــوم مــن التمســك باجــراءات التحقيــق واعــامل اخلــربة التــي 

متــت ، مــا مل تكــن باطلــة يف ذاهتــا. 

املادة ١٠٢
يكــون القــايض غــري صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــا مــن ســامعها ولــو مل يــرده احــد مــن 

اخلصــوم يف االحــوال اآلتيــة : 
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أ - اذا كان زوجا الحد اخلصوم او كان قريبا او صهرا له اىل الدرجة الرابعة. 
ب - اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد اخلصوم او مع زوجه. 

ج - اذا كان وكيــال الحــد اخلصــوم يف اعاملــه اخلاصــة او وصيــا عليــه او قيــام او 
مظنونــة وراثتــه لــه او كان زوجــا لــويص احــد اخلصــوم او القيــم عليــه او كانــت لــه 
صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعــة هبــذا الــويص او القيــم ، او باحــد اعضــاء 
جملــس ادارة الرشكــة املختصمــة او احــد مديرهيــا وكان هلذا العضــو او املدير مصلحة 

شــخصية يف الدعــوى. 
د - اذا كان لــه او لزوجتــه او الحــد اقاربــه او اصهــاره عــى عمــود النســب أو ملــن 

يكــون هــو وكيــال عنــه او وصيــا او قيــام عليــه مصلحــة يف الدعــوى القائمــة. 
هـــ - اذا كان بينــه وبــني احــد قضــاة الدائــرة صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعة 
، او كان بينــه وبــني ممثــل النيابــة العامــة او املدافــع عــن احــد اخلصــوم صلــة قرابــة او 

مصاهــرة للدرجــة الثانية. 
و - اذا كان قــد افتــى او ترافــع عــن احــد اخلصــوم يف الدعــوى او كتــب فيهــا ، ولــو 
كان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء ، او كان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضيــا او خبــريا او 

حمكــام او كان قــد ادى شــهادة فيهــا. 
ز - اذا رفع دعوى تعويض عى طالب الرد او قدم ضده بالغا جلهة االختصاص.

 املادة ١٠٣
يقــع باطــال عمــل القــايض او قضــاؤه يف االحــوال املشــار اليهــا يف املــادة الســابقة ولــو تــم 
باتفــاق اخلصــوم ، واذا وقــع هــذا البطــالن يف حكــم صــدر مــن احــدى دوائــر التمييــز 
ــز ال  ــرة متيي جــاز للخصــم ان يطلــب منهــا الغــاء احلكــم واعــادة نظــر الطعــن امــام دائ

يكــون فيهــا املستشــار املتســبب يف البطــالن.

 املادة ١٠٤
جيوز رد القايض الحد االسباب اآلتية : 

أ - اذا كان لــه او لزوجتــه دعــوى مماثلــة للدعوى التي ينظرهــا او اذا جدت الحدمها 
خصومــة مــع احــد اخلصــوم او مــع زوجــه بعد قيــام الدعــوى املطروحة عــى القايض 
مــا مل تكــن هــذه الدعــوى قــد اقيمــت بقصــد رده عــن نظر الدعــوى املطروحــة عليه. 

ــه او اصهــاره عــى عمــود  ــد او الحــد اقارب ــه منهــا ول ــي ل ــه الت ب - اذا كان ملطلقت
النســب خصومــة قائمــة امــام القضــاء مــع احــد اخلصــوم يف الدعــوى او مــع زوجــه 
مــا مل تكــن هــذه اخلصومــة قــد اقيمــت بعــد قيــام الدعــوى املطروحــة عــى القــايض 

بقصــد رده. 
ج - اذا كان احد اخلصوم يعمل عنده. 

د - اذا كان قــد اعتــاد مؤاكلــة احــد اخلصــوم او مســاكنته او كان قــد تلقــى منــه هديــة 
قبيــل رفــع الدعــوى او بعــده. 

هـــ - اذا كان بينــه وبــني احــد اخلصــوم عــداوة او مــودة يرجــع معهــا عــدم اســتطاعته 
احلكــم بغــري ميــل.
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 املادة ١٠٥
اذا كان القــايض غــري صالــح لنظــر الدعــوى او قــام بــه ســبب للــرد فعليــه ان خيــرب رئيــس 

املحكمــة لــالذن لــه يف التنحــي ، ويثبــت هــذا يف حمــرض خــاص حيفــظ باملحكمــة. 
ــه ســبب للــرد ، اذا  وجيــوز للقــايض ، حتــى لــو كان صاحلــا لنظــر الدعــوى ، ومل يقــم ب
استشــعر احلــرج مــن نظــر الدعــوى الي ســبب ان يعرض امــر تنحيه عى رئيــس املحكمة 

للنظــر يف اقــراره عــى التنحــي.

 املادة ١٠٦
اذا قــام بالقــايض ســبب للــرد ومل يتنــح ، جــاز للخصــم طلــب رده ، وحيصــل الــرد بتقريــر 
يف ادارة الكتــاب يوقعــه الطالــب نفســه او وكيلــه املفــوض فيــه بتوكيــل خــاص ، ويرفــق 
التوكيــل بالتقريــر ، وجيــب ان يشــتمل تقريــر الــرد عــى اســبابه ، وان يرفــق بــه مــا يوجــد 
مــن االوراق املؤيــدة لــه ، ويتعــني عــى طالــب الــرد ان يــودع عنــد تقديــم التقريــر عــى 
ــة بتعــدد القضــاة املطلــوب ردهــم وال  ــار وتتعــدد الكفال ــة دني ــة مبلــغ مائ ســبيل الكفال
تقبــل ادارة الكتــاب تقريــر الــرد اذا مل يصحــب بــام يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع 
ــر  ــرد اذا قدمــوا طلبهــم يف تقري ــي ال ــة تعــدد طالب ــة واحــدة عــن كل قــاض يف حال كفال
واحــد ولــو اختلفــت اســباب الــرد ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون اذا قــىض برفــض 

طلــب الــرد او ســقوط احلــق فيــه او عــدم قبولــه او بطالنــه.

 املادة ١٠٧
جيــب تقديــم طلــب الــرد قبــل تقديــم أي دفــع او دفــاع يف القضيــة ، واال ســقط احلــق فيــه 
ومــع ذلــك جيــوز طلــب الــرد اذا حدثــت اســبابه بعــد ذلــك ، او اذا اثبــت طالــب الــرد 
انــه كان ال يعلــم هبــا ويف مجيــع االحــوال يســقط حــق اخلصــم يف طلــب الــرد اذا مل حيصــل 
التقريــر بــه قبــل اقفــال بــاب املرافعــة يف اول طلــب رد مقــدم يف الدعــوى متــى كان قــد 
اخطــر باجللســة املحــددة لنظــره وكانــت اســباب الــرد قائمــة ومعلومــة لــه حتــى اقفــال 

بــاب املرافعــة.

 املادة ١٠٨
جيــب عــى ادارة الكتــاب رفــع تقريــر الــرد اىل رئيــس املحكمــة ، واذا كان املطلــوب رده 
، هــو الرئيــس رفــع التقريــر اىل مــن يقــوم مقامــه ، وعــى مــن رفــع اليــه التقريــر ان يطلــع 

القــايض املطلــوب رده عــى التقريــر فــورا. 
و عــى القــايض ان جييــب بالكتابــة عــى وقائــع الــرد واســبابه خــالل اربعــة االيــام التاليــة 
الطالعــه ، فــاذا مل جيــب خــالل هــذا امليعــاد ، او اعــرتف بأســباب الــرد ، وكانــت هــذه 

االســباب تصلــح قانونــا للــرد ، اصــدر رئيــس املحكمــة امــرا بتنحيــه. 
و اذا اجــاب القــايض عــى اســباب الــرد ومل يعــرتف بســبب يصلــح قانونــا لــرده عــني مــن 
رفــع اليــه التقريــر الدائــرة التــي تتــوىل نظــر الــرد وحــدد تاريــخ نظــره امامهــا وعــى ادارة 
الكتــاب اخطــار طالــب الــرد والقــايض هبــذا التاريــخ كــام خيطــر بــه ايضــا باقــي اخلصــوم 
يف الدعــوى االصليــة وذلــك لتقديــم مــا قــد يكــون لدهيــم مــن طلبــات رد طبقــا للــامدة 
الســابقة ، وعــى الدائــرة املذكــورة ان تقــوم بتحقيــق طلــب الــرد يف غرفــة املشــورة ، ثــم 
حتكــم بعــد ســامع اقــوال طالــب الــرد و مالحظــات القــايض عنــد االقتضــاء او اذا طلــب 
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ذلــك ، وال جيــوز يف حتقيــق طلــب الــرد اســتجواب القــايض وال توجيــه اليمــني اليــه. 
وعــى رئيــس املحكمــة - او مــن يقــوم مقامــه حســب االحــوال - يف حالــة تقديــم طلبات 
رد قبــل اقفــال بــاب املرافعــة يف طلــب الــرد االول ، ان حييــل هــذه الطلبــات اىل الدائــرة 

ذاهتــا املنظــور امامهــا ذلــك الطلــب لتقــي فيهــا مجيعــا بحكــم واحــد. 
ــه  ــازل عن ــه التن ــرر رافع ــو ق ــه ول ــل في ــرد والفص ــب ال ــراءات طل ــري يف اج ــني الس و يتع

ــة. ــة علني ــرد يف جلس ــب ال ــم يف طل ــدر احلك ويص

 املادة ١٠٩
يرتتــب عــى تقديــم طلــب الــرد وقــف الدعــوى االصليــة اىل ان حيكــم فيــه هنائيــا ومــع 
ذلــك جيــوز للمحكمــة يف - حالــة االســتعجال وبنــاء عــى طلــب اخلصــم اآلخــر - نــدب 
قــاض بــدال ممــن طلــب رده ، كــام جيــوز طلــب النــدب اذا صــدر احلكــم االبتدائــي برفض 

طلــب الــرد وطعــن فيــه باالســتئناف.

 املادة ١١٠
اذا طلــب رد مجيــع قضــاة املحكمــة الكليــة او بعضهــم بحيــث ال يبقــى مــن عددهــم مــا 
يكفــي للحكــم ، رفــع طلــب الــرد واجابــات القضــاة عليــه ملحكمــة االســتئناف العليــا ، 

فــان قضــت بقبولــه نظــرت الدعــوى للحكــم يف موضوعهــا حكــام انتهائيــا 
ــى  ــث ال يبق ــم بحي ــا او بعضه ــتئناف العلي ــر االس ــاري دوائ ــع مستش ــب رد مجي واذا طل
مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم رفــع طلــب الــرد اىل دائــرة التمييــز ، فــان قضــت بقبولــه 

حكمــت يف موضــوع الدعــوى االصليــة. 
واذا طلــب رد مستشــار او اكثــر مــن دائــرة التمييــز حكمــت يف هــذا الطلــب دائــرة متييز ال 
يكــون هــذا املستشــار عضــوا فيهــا ، وال يقبــل طلــب رد مجيــع مستشــاري دوائــر التمييــز 
او بعضهــم بحيــث ال يبقــى مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم يف طلــب الــرد او يف موضوع 

الدعــوى عنــد قبــول طلــب الرد.

 املادة ١١١
جيــوز لطالــب الــرد اســتئناف احلكــم الصــادر يف طلبــه املتعلــق بــرد احــد قضــاة املحكمــة 
اجلزئيــة او الكليــة ولــو كان موضــوع الدعــوى ممــا حيكــم فيــه انتهائيــا ويكــون االســتئناف 

بتقريــر يف ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة يف مخســة األيــام التاليــة ليــوم صــدوره. 
ــة  ــرد اىل حمكم ــف ال ــتئناف ومل ــر االس ــها تقري ــاء نفس ــن تلق ــاب م ــل ادارة الكت وترس
ــر االســتئناف. وعــى ادارة  ــة لتقري ــام التالي ــة االي ــا وذلــك خــالل ثالث االســتئناف العلي
ــة  ــذه املحكمــة الحال ــس ه ــى رئي ــرض االوراق ع ــا ع ــاب حمكمــة االســتئناف العلي كت
االســتئناف عــى احــدى دوائرهــا لتنظــر فيــه وتصدر حكمهــا عى الوجــه املبــني يف الفقرة 

الثالثــة مــن املــادة ١٠٨. 
وعــى ادارة كتــاب حمكمــة االســتئناف العليــا اعــادة ملــف القضيــة اىل املحكمــة الكليــة 
مرفقــا بــه صــورة مــن احلكــم االســتئنايف ، وذلــك خــالل اليومــني التاليــني ليــوم النطــق 

هبــذا احلكــم.
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املادة ١١٢
تكــون املداولــة يف االحــكام رسيــة بــني القضــاة جمتمعــني ، وال جيــوز ان يشــرتك فيهــا غــري 

القضــاة الذيــن ســمعوا املرافعة. 
وتصــدر االحــكام بأغلبيــة اآلراء فــاذا مل تتوفــر االغلبية وتشــعبت اآلراء الكثــر من رأيني 
ــق الــذي يضــم احــدث القضــاة الحــد  ــق االقــل عــددا او الفري وجــب ان ينضــم الفري

الرأيــني الصادريــن مــن االكثــر عــددا وذلــك بعــد اخــذ اآلراء مــرة ثانيــة. 
وجيــب ان حيــرض القضــاة الذيــن اشــرتكوا يف املداولــة تــالوة احلكــم فإذا حصــل الحدهم 

مانــع وجــب ان يكــون قــد وقــع عــى مســودة احلكم.

 املادة ١١٣
ال جيــوز للمحكمــة اثنــاء املداولــة ان تســمع احــد اخلصــوم اال بحضــور اخلصــم اآلخــر 
ــول اوراق او مذكــرات مــن احــد اخلصــوم دون اطــالع اخلصــم  ، وكذلــك ال جيــوز قب

اآلخــر عليهــا.

 املادة ١١٤
متــى متــت املرافعــة يف الدعــوى ، قضــت املحكمــة فيهــا ، او اجلــت اصــدار احلكــم اىل 
ــر مــن  ــذ اكث ــل اصــدار احلكــم بعدئ ــة حتددهــا ، وال جيــوز هلــا تأجي جلســة اخــرى قريب

مرتــني. 
كلــام حــددت املحكمــة جلســة للنطــق باحلكــم فــال جيــوز هلــا تأجيــل اصــدار احلكــم او 
اعــادة القضيــة للمرافعــة اال بقــرار تــرح بــه املحكمــة يف اجللســة ويثبــت يف حمرضهــا 
ويعتــرب النطــق هبــذا القــرار اعالنــا للخصــوم باملوعــد اجلديــد ، وذلــك مــا مل يمتنــع ســري 
اجللســات املذكــورة ســريا متسلســال الي ســبب مــن االســباب فعندئــذ جيــب عــى ادارة 

الكتــاب اخبــار اخلصــوم باملوعــد اجلديــد بكتــاب مســجل.

املادة ١١٥
ينطق باحلكم بتالوة منطوقة يف جلسة علنية. 

وجيــب ان تشــتمل االحــكام عــى االســباب التــي بنيــت عليهــا واال كانــت باطلــة ، كــام 
جيــب ان تــودع مســودة احلكــم املشــتملة عــى اســبابه موقعــا عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة 
ــا  ــى منه ــف وال تعط ــودة باملل ــذه املس ــظ ه ــال ، وحتف ــم واال كان باط ــق باحلك ــد النط عن
صــور ، ولكــن جيــوز للخصــوم االطــالع عليهــا اىل حــني امتــام نســخة احلكــم االصليــة. 
ومــع ذلــك فــال رضورة الشــتامل احلكــم عــى اســباب اذا صــدر مــن حمكمــة اول درجــة 
ــل يف الدعــوى ومل يقــدم مذكــرة  ــه مل يمث ــات املدعــى وكان املدعــى علي ــة كل طلب باجاب

بدفاعــه. 
وال يعتــرب رفــض شــمول احلكــم بالنفــوذ املعجــل رفضا لبعــض الطلبات يف حكــم الفقرة 

السابقة.

 املادة ١١٦
جيــب ان يبــني يف احلكــم املحكمــة التــي اصدرتــه وتاريــخ اصــداره ومكانــه ومــا اذا كان 
ــة  ــمعوا املرافع ــن س ــاة الذي ــامء القض ــتعجلة واس ــألة مس ــة او مس ــادة جتاري ــادرا يف م ص
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واشــرتكوا يف احلكــم وحــرضوا النطــق بــه وعضــو النيابــة الــذي ابــدى رأيــه يف القضية ان 
كان واســامء اخلصــوم بالكامــل وصفاهتــم وموطــن كل منهــم او حمــل عملــه وحضورهــم 

او غياهبــم. 
كــام جيــب ان يشــتمل احلكــم عــى عــرض جممــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات اخلصــوم 
ــك  ــد ذل ــر بع ــم تذك ــة ث ــري ورأي النياب ــم اجلوه ــم ودفاعه ــزة لدفوعه ــة موج وخالص

اســباب احلكــم ومنطوقــه. 
و القصــور يف اســباب احلكــم الواقعيــة ، والنقــص او اخلطــأ اجلســيم يف اســامء اخلصــوم 
وصفاهتــم ، وكــذا عــدم بيــان اســامء القضــاة الذيــن اصــدروا احلكــم يرتتــب عليــه بطــالن 

احلكــم.

 املادة ١١٧
يوقــع رئيــس اجللســة وكاتبهــا عــى نســخة احلكــم االصلية املشــتملة عــى وقائــع الدعوى 
واالســباب واملنطــق وذلــك يف ظــرف ثالثــة ايــام من ايــداع املســودة وحتفظ تلك النســخة 
فــورا يف ملــف الدعــوى ويســوغ اعطــاء صــورة بســيطة منهــا الي شــخص ولــو مل يكــن 

لــه شــأن يف الدعــوى عــى اال تذكــر فيهــا اســامء اخلصــوم او صفاهتــم. 
واذا قــام ســبب يمنــع رئيــس اجللســة مــن التوقيــع عــى نســخة احلكــم االصليــة او يعطــل 
التوقيــع عــى نحــو ضــار بالعدالــة او بمصالــح اخلصــوم ، جــاز ان يوقــع عليهــا رئيــس 
املحكمــة او مــن ينــوب عنــه ، واذا قــام ســبب ممــا ذكــر بكاتــب اجللســة ، جــاز ان يوقــع 

رئيــس الكتــاب بــدال منــه ، ويثبــت كل ذلــك عــى هامــش نســخة احلكــم االصليــة. 
و يف حالــة فقــد املســودة ونســخة احلكــم االصليــة جيــوز لرئيــس املحكمة املختصــة اعتامد 
صــورة احلكــم املأخــوذة مــن النســخة االصليــة ، وذلــك بعد حتقــق الدائرة التــي اصدرت 
احلكــم مــن صحتــه ، ويتــم ختمــه بخاتــم املحكمــة وتــودع حمــل النســخة االصليــة بملف 
الدعــوى ، ويف حالــة تعــذر ذلــك يكــون للمدعــي اختــاذ اجــراءات رفــع الدعــوى مــن 

جديــد بدون رســوم.

 املادة ١١٨
ختتــم صــورة احلكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم املحكمــة ، ويوقعهــا الكاتــب 
بعــد ان يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة ، وال تســلم اال للخصــم الــذي لــه مصلحــة يف تنفيــذ 

احلكــم ، وبــرشط ان يكــون احلكــم جائــز التنفيــذ. 
واذا امتنعــت ادارة الكتــاب عــن اعطــاء الصــورة التنفيذيــة االوىل جــاز لطالبهــا ان يقــدم 
عريضــة اىل قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ليصــدر امــره فيهــا 

عــى مــا هــو مقــر يف بــاب االوامــر عــى العرائــض. 
ــذات اخلصــم اال اذا ضاعــت الصــورة االوىل  ــة ل ــة ثاني وال جيــوز تســليم صــورة تنفيذي
او تعــذر اســتعامهلا لســبب مــن االســباب ، ويقــدم طلــب تســليمها بعريضــة اىل قــايض 
االمــور الوقتيــة ليصــدر امــره فيهــا عــى مــا هــو مقــرر يف فصــل االوامــر عــى العرائــض.

 املادة ١١٩
جيــب عــى املحكمــة عنــد اصــدار احلكــم الــذي تنتهــي بــه اخلصومــة امامهــا ان تقــي 
ــل اتعــاب  ــام يف ذلــك مقاب مــن تلقــاء نفســها يف مروفــات الدعــوى ، وحيكــم هبــا - ب
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املحامــاة - عــى اخلصــم املحكــوم عليــه يف الدعــوى ، واذا تعــدد املحكــوم عليهــم قــىض 
بقســمة املروفــات بينهــم بنســبة مصلحــة كل منهــم يف الدعــوى عــى حســب مــا تقــدره 
املحكمــة ، وال يلزمــون بالتضامــن يف املروفــات اال اذا كانــوا متضامنــني يف اصــل 

التزامهــم املقــي فيــه. 
و حيكــم بمروفــات التدخــل عــى املتدخــل اذا كانــت لــه طلبــات مســتقلة وحكــم بعدم 

قبــول تدخلــه او برفــض طلباته.

 املادة ١١٩ مكرر
تقــدر املحكمــة اتعــاب املحامــاة بنــاء عــى طلــب املحكــوم لــه يف حــدود طلباتــه ويف ضوء 
االتعــاب الفعليــة التــي حتملهــا وبمراعــاة موضــوع الدعوى ، ودرجــة التقــايض املنظورة 

امامها.

 املادة ١٢٠
اذا اخفــق كل مــن اخلصمــني يف بعــض الطلبــات ، جــاز احلكــم بــأن يتحمــل كل خصــم 
مــا دفعــه مــن املروفــات ، او احلكــم بتقســيم املروفــات بينهــام عــى حســب مــا تقــدره 

املحكمــة او احلكــم هبــا مجيعــا عــى احدمهــا.  

املادة ١٢١
جيــوز للمحكمــة ان تقــي بالــزام اخلصــم الــذي كســب الدعــوى باملروفــات كلهــا او 
بعضهــا اذا كان احلــق مســلام بــه مــن املحكــوم عليــه ، او اذا كان املحكــوم لــه قــد تســبب 
يف انفــاق مروفــات ال فائــدة فيهــا ، او كان قــد تــرك خصمــه عــى جهــل بــام كان يف يــده 

مــن املســتندات القاطعــة يف الدعــوى او بمضمــون هــذه املســتندات.

 املادة ١٢٢
إذا ُقصــد مــن الدعــوى أو الدفــاع فيهــا جمــرد الكيــد ، جــاز احلكــم بالتعويـــض عــى مــن 
ــاع  ــي نظــرت الدعــوى أو الدف قصــد ذلــك ، وختتــص بنظــر هــذا الطلــب املحكمــة الت
الكيــدي ، ويرفــع إليهــا بطلـــب عــــارض أو بدعــوى أصليــة ، وذلــك مــا مل يكــن الطلــب 

- بحســب قيمتــه أو نوعــه - ال يدخــل يف اختصاصهــا .

ــة بموجــب القانــون رقــم ٢٦ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : اذا قصــد مــن  معدل
ــد جــاز احلكــم بالتعويــض عــى مــن قصــد ذلــك.  ــاع فيهــا جمــرد الكي الدعــوى او الدف
وختتــص بنظــر هــذا الطلــب املحكمــة التــي نظــرت الدعــوى او الدفــاع الكيــدي ويرفــع 

اليهــا بطلــب عــارض او بدعــوى اصليــة.

 املادة ١٢٣
تقــدر مروفــات الدعــوى بامــر عــى عريضــة يقدمهــا املحكــوم لــه لرئيــس اهليئــة التــي 
اصــدرت احلكــم ، ويعلــن هــذا االمــر للمحكــوم عليــه هبــا وال يــري عليــه الســقوط 

املقــرر يف املــادة ١٦٣ 
وجيــوز لــكل مــن اخلصــوم ان يتظلــم مــن تقديــر املروفــات الصــادر هبــا هــذا االمــر ، 
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وحيصــل التظلــم امــا امــام منــدوب االعــالن عنــد اعــالن االمــر ، وامــا بتقريــر يف ادارة 
كتــاب املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم يف ظــرف ثامنيــة االيــام التاليــة العــالن االمــر ، 
وحيــدد منــدوب االعــالن او ادارة الكتــاب - عــى حســب االحــوال - اليــوم الــذي ينظــر 
فيــه التظلــم امــام املحكمــة يف غرفــة املشــورة ، ويعلــن اخلصــوم بذلــك قبــل اليــوم املحــدد 

بثالثــة ايــام.

 املادة ١٢٤
جيــوز للمحكمــة - بقــرار تصــدره بنــاء عــى طلــب احــد اخلصــوم او مــن تلقــاء نفســها - 
بغــري مرافعــة تصحيــح مــا يقــع يف حكمهــا مــن اخطــاء ماديــة بحتــة ، كتابيــة او حســابية 
وجيــري كاتــب املحكمــة هــذا التصحيــح عى نســخة احلكم االصليــة ويوقعه هــو ورئيس 

اجللسة. 
ــه اال مــع الطعــن يف احلكــم  واذا صــدر القــرار برفــض التصحيــح فــال جيــوز الطعــن في
نفســه ، امــا القــرار الــذي يصــدر بالتصحيــح فيجــوز الطعــن فيــه عــى اســتقالل بطــرق 
الطعــن اجلائــزة يف احلكــم موضــوع التصحيــح ، وذلــك اذا متســك الطاعــن بــان القــرار مل 

يقتــر عــى تصحيــح اخطــاء ماديــة بحتــة.

 املادة ١٢٥
ــب اىل  ــوم ان يطل ــن اخلص ــاز الي م ــس ، ج ــوض أو لب ــم غم ــوق احلك ــع يف منط اذا وق
املحكمــة التــي اصدرتــه تفســريه ، ويقــدم الطلــب باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى. 
ويــدون الكاتــب احلكــم الصــادر بالتفســري عــى هامــش نســخة احلكــم االصليــة للحكــم 
االصــيل ، ويعتــرب احلكــم الصــادر بالتفســري متمــام للحكــم االصــيل ، ويــري عليــه مــا 

يــري عــى هــذا احلكــم مــن القواعــد اخلاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغــري العاديــة.

 املادة ١٢٦
اذا اغفلــت املحكمــة احلكــم يف بعــض الطلبــات املوضوعيــة ، جــاز لصاحــب الشــأن ان 
يعلــن خصمــه باحلضــور امامهــا لنظــر هــذا الطلــب واحلكــم فيــه ، ويكــون ذلــك خــالل 

ســتة اشــهر مــن صــريورة احلكــم باتــا.

  املادة ١٢٧
ال جيــوز الطعــن يف االحــكام اال مــن املحكــوم عليــه ، وال جيــوز ممــن قبــل احلكــم رصاحة 
او ضمنــا او ممــن قــىض لــه بــكل طلباتــه ، مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك. وال جيــوز 

للمحكمــة ان تســوئ مركــز الطاعــن بالطعــن املرفــوع منــه وحــده.

 املادة ١٢٨
ال جيــوز الطعــن يف االحــكام التــي تصــدر اثنــاء ســري الدعــوى وال تنتهــي هبــا اخلصومــة 
اال بعــد صــدور احلكــم املنهــي للخصومــة كلهــا ، وذلــك فيــام عــدا االحــكام الوقتيــة او 

املســتعجلة واالحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى واالحــكام القابلــة للتنفيــذ اجلــربي.
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املادة ١٢٩
يبــدأ ميعــاد الطعــن يف احلكــم مــن تاريــخ صــدوره مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك ، 
ويبــدأ هــذا امليعــاد مــن تاريــخ اعــالن احلكــم اىل املحكــوم عليــه يف االحــوال التــي يكــون 
فيهــا قــد ختلــف عــن احلضــور يف مجيع اجللســات املحــددة لنظر الدعــوى ومل يقــدم مذكرة 
بدفاعــه ، وكذلــك اذا ختلــف املحكــوم عليــه عــن احلضــور وعــن تقديــم مذكــرة يف مجيــع 
اجللســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد امتنــاع ســريها ســريا متسلســال الي ســبب مــن 

االسباب. 
كــام يبــدأ امليعــاد مــن تاريــخ اعــالن احلكــم اذا حدث ســبب من اســباب انقطــاع اخلصومة 
ولــو بعــد اقفــال بــاب املرافعــة ، وصــدر احلكــم دون اختصــام مــن يقــوم مقــام اخلصــم 

الــذي تــوىف او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه. 
ويكــون اعــالن احلكــم لشــخص املحكــوم عليــه او يف موطنــه االصــيل او حمــل عملــه ، 

وجيــري امليعــاد ايضــا يف حــق مــن اعلــن احلكــم. 
ويرتتــب عــى عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن يف االحــكام ســقوط احلــق يف الطعــن وتقي 

املحكمــة بالســقوط مــن تلقاء نفســها.

 املادة ١٣٠
يقــف ميعــاد الطعــن بوفــاة املحكــوم عليــه او بفقــد اهليتــه للتقــايض او بــزوال صفــة مــن 
كان يبــارش اخلصومــة عنــه ، وال يــزول الوقــف اال بعــد اعــالن احلكــم اىل الورثــة يف آخــر 
موطــن كان ملورثهــم او اعالنــه اىل مــن يقــوم مقــام مــن فقــد اهليتــه للتقــايض او زالــت 

صفتــه. 
واذا كان الباقــي مــن ميعــاد الطعــن اقــل مــن عــرشة ايــام امتــد اىل عــرشة ايــام أمتــد ميعــاد 

الطعــن إىل ذات املــدة املقــررة للطعــن .

 املادة ١٣١
اذا تــوىف املحكــوم لــه اثنــاء ميعــاد الطعــن جــاز خلصمــه رفــع الطعــن واعالنــه اىل ورثتــه 
ــد  ــاد بع ــم ويع ــن كان ملورثه ــر موط ــك يف آخ ــم وذل ــامئهم وصفاهت ــر اس ــة دون ذك مجل
ــة بأســامئهم وصفاهتــم ، الشــخاصهم او يف موطــن  ــع الورث ذلــك اعــالن الطعــن جلمي
كل منهــم او حمــل عملــه قبــل اجللســة املحــددة لنظــر الطعــن او يف امليعــاد الــذي حتــدده 
املحكمــة العــالن الورثــة الذيــن مل يعلنــوا باجللســة االوىل ومل حيرضوهــا واذا كانــت 

ــن.  ــة الظاهري الدعــوى مســتعجلة اكتفــى باعــادة االعــالن اىل الورث
واذا فقــد املحكــوم لــه اهليــة التقــايض اثنــاء ميعــاد الطعــن او اذا زالــت صفــة مــن كان 
يبــارش اخلصومــة عنــه ، جــاز رفــع الطعــن واعالنــه اىل مــن فقــد اهليتــه او زالــت صفــة 
ــه ، ويعــاد بعــد ذلــك اعــالن الطعــن اىل مــن يقــوم مقــام  ــارش اخلصومــة عن مــن كان يب
ــن يف  ــر الطع ــددة لنظ ــة املح ــل اجللس ــه قب ــل عمل ــه او حم ــخصه او يف موطن ــم لش اخلص

امليعــاد الــذي حتــدده املحكمــة وفــق مــا تقــدم.
 

املادة ١٣٢
يكــون اعــالن الطعــن لشــخص اخلصــم او يف موطنــه االصــيل او يف حمــل عملــه ، او يف 

موطنــه املختــار املبــني يف ورقــة اعــالن احلكــم. 
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واذا كان املطعــون ضــده هــو املدعــى او املســتأنف ومل يكــن قــد بــني يف صحيفــة افتتــاح 
الدعــوى او صحيفــة االســتئناف موطنــه االصــيل وال حمــل عملــه ، ومل يتضــح هــذا البيان 
ــه يف  ــار بين ــن خمت ــر موط ــن يف آخ ــه بالطع ــاز اعالن ــوى ، ج ــرى يف الدع ــن اوراق اخ م
ــان  ــرى ، ف ــوى االخ ــتئناف او اوراق الدع ــة االس ــوى او صحيف ــاح الدع ــة افتت صحيف
خلــت الصحيفــة واالوراق االخــرى مــن املوطــن املختار ايضا جــرى اعالنــه - بالتطبيق 
الحــكام الفقــرة االوىل مــن املــادة ١٦ - يف ادارة كتــاب املحكمــة املرفــوع اليهــا الطعــن.

 املادة ١٣٣
ال يرتتــب عــى الطعــن يف احلكــم وقــف تنفيــذه ومــع ذلك جيــوز للمحكمــة املرفــوع اليها 
الطعــن ان تأمــر ، بنــاء عــى طلــب الطاعــن ، بوقــف تنفيــذ احلكــم اذا كان خيشــى وقــوع 

رضر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب الطعــن يف احلكــم ممــا يرجــح معهــا الغــاؤه. 
وجيــوز للمحكمــة التــي تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــام تــراه 
كفيــال بصيانــة حــق املطعــون ضــده ، وينســحب االمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ احلكــم عى 
اجــراءات التنفيــذ التــي اختذهــا املحكــوم لــه بنــاء عــى احلكــم املطعــون فيــه مــن تاريــخ 

طلــب وقــف التنفيــذ.

 املادة ١٣٤
ال يفيد من الطعن اال من رفعه وال حيتج به اال عى من رفع عليه. 

عــى انــه اذا كان احلكــم صــادرا يف موضــوع غــري قابــل للتجزئــة او يف التــزام بالتضامن او 
يف دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام اشــخاص معينــني جاز ملــن فوت ميعــاد الطعن 
مــن املحكــوم عليهــم او قبــل احلكــم ان يطعــن فيــه اثنــاء نظــر الطعــن املرفــوع يف امليعــاد 
مــن احــد زمالئــه منضــام اليــه يف طلباتــه فــان مل يفعل امــرت املحكمــة الطاعــن باختصامه 
يف الطعــن ، واذا رفــع الطعــن عــى احــد املحكــوم هلــم يف امليعــاد وجــب اختصــام الباقــني 
ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليهــم ، واذا حكــم ببطــالن الطعــن املرفــوع مــن احــد املحكــوم 

عليهــم او ضــد احــد املحكــوم هلــم بطــل الطعــن بالنســبة للجميــع. 
واذا رفــع الطعــن يف امليعــاد مــن الضامــن او طالب الضــامن يف احلكم الصــادر يف الدعوى 
االصليــة وكان دفاعهــام فيهــا واحــدا ، جــاز ملــن فــوت امليعــاد منهــام او قبــل احلكــم ان 
يطعــن فيــه منضــام اىل زميلــه واذا رفــع طعــن عــى اهيــام يف امليعــاد جــاز اختصــام اآلخــر 

ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليــه.

 املادة ١٣٥
جيــوز للطاعــن أو للمطعــون ضــده - بعــد صــدور احلكــم يف الطعــن - أن يطلــب مــن 
املحكمــة املختصــة احلكــم لــه بالتعويضــات ، إذا كان صاحــب الطعــن أو طريق الســلوك 

فيــه قــد قصــد بــه الكيــد .

 املادة ١٣٥ مكرر
اذا قــي بالغــاء احلكــم املطعــون فيــه لبطالنــه ، وكان هــذا البطــالن راجعــا لســبب يتصل 
بإعــالن صحيفــة افتتــاح الدعــوى فــان املحكمــة تقــي مــع البطــالن بإعــادة الدعــوى اىل 
حمكمــة اول درجــة لنظرهــا بعــد اخطــار اخلصــوم عــى ان يعتــرب رفــع الطعــن يف حكــم 
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االعــالن بالطلبــات املعروضــة فيهــا.
  

املادة ١٣٦
حتــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل االجــراءات املنظمــة لطلــب ملــف الدعــوى التــي طعــن 
يف احلكــم الصــادر فيهــا ، وارســاله اىل املحكمــة او الدائــرة التــي تنظــر الطعــن واملواعيــد 
بالنســبة ملختلــف الدعــاوى ، واالجــراءات اخلاصــة باثبات علــم الطاعن بتاريخ اجللســة 
، وامليعــاد الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب يف حتديــد اجللســة ، وذاك الــذي يلتزمــه منــدوب 
االعــالن يف اعــالن صحيفــة الطعــن واجــراءات تســليم صحيفتــه مــن ادارة الكتــاب اىل 
ــن  ــتندات م ــرتداد املس ــاب واس ــرات اىل ادارة الكت ــتندات واملذك ــليم املس ــن وتس الطاع

امللــف. 
وحيــدد القــرار اجلــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عــى مــن خيالــف االجــراءات 

واملواعيــد املشــار اليهــا بــرشط اال تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 املادة ١٣٧
يرفــع االســتئناف بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب املحكمــة املرفــوع اليهــا الســتئناف وفقــا 
لالجــراءات املقــررة لرفــع الدعوى ويكون امليعــاد املنصوص عليه يف املــادة )٤٩( ثالثني 
ــتئناف  ــباب االس ــتأنف واس ــم املس ــان احلك ــى بي ــة ع ــتمل الصحيف ــب ان تش ــا وجي يوم

والطلبــات واال كانــت باطلــة. 
ويتعــني عــى املســتأنف ان يــودع عنــد تقديــم االســتئناف عــى ســبيل الكفالــة عرشيــن 
دينــارا اذا كان احلكــم املســتأنف صــادرا مــن حمكمة جزئية ومخســني دينــارا اذا كان صادرا 
ــام  ــب ب ــتئناف اذا مل تصح ــة االس ــاب صحيف ــل ادارة الكت ــة وال تقب ــة الكلي ــن املحكم م
يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد املســتأنفني اذا اقامــوا 
اســتئنافهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب الطعــن ، وتعفــي احلكومــة مــن ايداع 

هــذه الكفالــة كــام يعفــي مــن ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول االســتئناف او بعــدم جــوازه او 

بســقوطه او ببطالنــه.

 املادة ١٣٨
للخصــوم - يف غــري االحــوال املســتثناه يف القانــون - ان يســتأنفوا احــكام حماكــم الدرجــة 
ــكام  ــتئناف - االح ــك اس ــع ذل ــوز - م ــي. وجي ــا االبتدائ ــادرة يف اختصاصه االوىل الص
الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن حماكــم الدرجــة االوىل اذا كان احلكــم صــادرا عــى خــالف 
حكــم ســابق مل حيــز قــوة االمــر املقــي ، ويف هــذه احلالــة يعتــرب احلكــم الســابق مســتأنفا 

بقــوة القانــون اذا مل يكــن قــد صــار انتهائيــا عنــد رفــع االســتئناف. 
ــة االوىل  ــم الدرج ــن حماك ــة م ــة انتهائي ــادرة بصف ــكام الص ــتئناف االح ــا اس ــوز ايض وجي

ــم. ــر يف احلك ــراءات اث ــالن يف االج ــم او بط ــالن يف احلك ــوع بط ــبب وق بس

 املادة ١٣٩
ــي  ــة الت ــت املحكم ــا كان ــتعجلة اي ــائل املس ــادرة يف املس ــكام الص ــتئناف االح ــوز اس جي

اصدرهتــا.
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 املادة ١٤٠
تقــدر قيمــة الدعــوى فيــام يتعلــق بنصــاب االســتئناف وفقــا الحــكام املــواد مــن ٣٧ حتــى 
٤٤ وال حتســب يف هــذا التقديــر الطلبــات غــري املتنــازع فيهــا وال املبالــغ املعروضــة عرضا 

 . حقيقيا
ويف حالــة تقديــم طلــب عــارض مــن املدعــي عليــه يكــون التقديــر عــى اســاس االكــرب 
قيمــة مــن الطلبــني : االصــيل او العــارض ، مــا مل يكــن الطلــب العــارض تعويضــا عــن 
رفــع الدعــوى االصليــة او عــن طريــق الســلوك فيهــا فتكــون العــربة بالطلــب االصــيل 

وحــده. 
ويراعــى يف تقديــر نصــاب اســتئناف االحــكام الصــادرة قبــل الفصــل يف املوضــوع قيمــة 

الدعــوى.

 املادة ١٤١
ميعــاد االســتئناف ثالثــون يومــا ، مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك ، ويكــون امليعــاد 

مخســة عــرش يومــا يف املســائل املســتعجلة ايــا كانــت املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم.

 املادة ١٤٢
اذا صــدر احلكــم بنــاء عــى غــش وقــع مــن اخلصــم او بنــاء عــى ورقــة مــزورة او بنــاء عــى 
شــهادة زور او بســبب عــدم اظهــار ورقــة قاطعــة يف الدعــوى احتجزهــا اخلصــم فــال يبدأ 
ميعــاد اســتئنافه اال مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش او الــذي اقــر بالتزويــر فاعلــه او 
حكــم بثبوتــه او الــذي حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور او اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة 

التــي احتجــزت.

 املادة ١٤٣
جيــوز للمســتأنف عليــه ، اىل مــا قبــل اقفــال بــاب املرافعــة ان يرفــع اســتئنافا مقابــال امــا 
باالجــراءات املعتــادة ، وامــا بمذكــرة مشــتملة عــى اســباب اســتئنافه وامــا بابدائــه شــفويا 

يف اجللســة يف مواجهــة اخلصــوم واثباتــه يف حمــرض اجللســة. 
ــع بعــد مــي  ــا اذا رف ــه يف الفقــرة الســابقة اســتئنافا فرعي ــرب االســتئناف املشــار الي ويعت
ميعــاد االســتئناف او اذا كان رافعــه قــد قبــل احلكــم يف وقــت ســابق عــى رفع االســتئناف 
االصــيل. ويتبــع االســتئناف الفرعــي االســتئناف االصيل ويــزول بزواله ، اما االســتئناف 

املقابــل فــال يــزول بــزوال االســتئناف االصــيل ايــا كانــت الطريقــة التــي رفــع هبــا.

 املادة ١٤٤
االســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور احلكــم املســتأنف 

بالنســبة اىل مــا رفــع عنــه االســتئناف فقــط. 
وتنظــر املحكمــة االســتئناف عــى اســاس مــا يقــدم هلــا مــن ادلــة ودفــوع و أوجــه دفــاع 

جديــدة ومــا كان قــد قــدم مــن ذلــك ملحكمــة الدرجــة االوىل. 
وال تقبــل الطلبــات اجلديــدة يف االســتئناف ، وتقــي املحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم 
ــائر  ــات وس ــور واملرتب ــيل االج ــب االص ــاف اىل الطل ــوز ان يض ــك جي ــع ذل ــا ، وم قبوهل
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امللحقــات التــي تســتحق بعــد تقديــم الطلبــات اخلتاميــة امــام حمكمــة الدرجــة االوىل ومــا 
يزيــد مــن التعويضــات بعــد تقديــم هــذه الطلبــات ، وكذلــك جيــوز مــع بقــاء موضــوع 

الطلــب االصــيل عــى حالــه تغيــري ســببه واالضافــة اليــه. 
وال جيــوز يف االســتئناف ادخــال مــن مل يكــن خصــام يف الدعــوى الصــادر فيهــا احلكــم 
املســتأنف ، وال جيــوز التدخــل فيــه اال ممــن يطلــب االنضــامم اىل احــد اخلصــوم ، او ممــن 
يعتــرب احلكــم املســتأنف حجــة عليــه وجيــوز لــه االعــرتاض عليــه وفقــا لالحــكام املقــررة 

يف هــذا الشــأن. 
واســتئناف احلكــم املنهــي للخصومــة يســتتبع حتــام اســتئناف مجيــع االحــكام التــي ســبق 
صدورهــا يف القضيــة مــا مل تكــن قــد قبلــت رصاحــة مــع مراعــاة مــا نــص عليــه يف الفقــرة 

االوىل مــن هــذه املــادة.

 املادة ١٤٥
اســتئناف احلكــم الصــادر يف الطلــب االحتياطــي يســتتبع حتــام اســتئناف احلكــم الصــادر 
ــه يف الطلــب االصــيل  ــة جيــب اختصــام املحكــوم ل يف الطلــب االصــيل ، ويف هــذه احلال

ولــو بعــد فــوات امليعــاد. 
وجيــب عــى املحكمــة اذا الغــت احلكــم الصــادر يف الطلــب االصــيل ان تعيــد القضيــة اىل 

حمكمــة الدرجــة االوىل لتفصــل يف الطلــب االحتياطــي.

 املادة ١٤٦
اذا تــرك املســتأنف اخلصومــة يف االســتئناف قضــت املحكمــة يف مجيــع االحــوال بقبــول 
تركــه للخصومــة اذا نــزل عــن حقــه يف االســتئناف او كان ميعــاد االســتئناف قــد انقــىض 

وقــت الــرتك.

 املادة ١٤٧
تــرى عــى االســتئناف القواعــد واالجــراءات التــي تــري عــى الدعــوى امــام حمكمــة 

الدرجــة االوىل ، مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك.

 املادة ١٤٨
للخصــوم ان يلتمســوا اعــادة النظــر يف االحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة يف االحــوال 

اآلتيــة : 
أ - اذا وقع من اخلصم غش كان من شأنه التأثري يف احلكم. 

ب - اذا كان احلكــم قــد بنــي عــى اوراق حصــل بعــد صــدوره اقــرار بتزويرهــا او قــي 
بتزويرهــا ، او بنــي عــى شــهادة شــاهد قــىض بعــد صــدوره بأهنــا مــزورة. 

ج - اذا حصــل امللتمــس بعــد صــدور احلكــم عــى اوراق قاطعة يف الدعــوى كان خصمه 
قــد حــال دون تقديمها. 

د - اذا قىض احلكم بشئ مل يطلبه اخلصوم او بأكثر مما طلبوه. 
هـ - اذا كان منطوق احلكم مناقضا بعضه لبعض. 

و - اذا صــدر احلكــم عــى شــخص طبيعــي او اعتبــاري مل يكــن ممثــال متثيــال صحيحــا يف 
الدعــوى وذلــك فيــام عــدا حالــة النيابــة االتفاقيــة.
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 املادة ١٤٩
ــرات  ــا يف الفق ــوص عليه ــاالت املنص ــدأ يف احل ــا ، وال يب ــون يوم ــامس ثالث ــاد االلت ميع
أ وب وج مــن املــادة الســابقة اال مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش ، او الــذي تــم فيــه 
االقــرار بالتزويــر او حكــم بثبوتــه او حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور ، او الــذي ظهــرت 
فيــه الورقــة املحتجــزة ويبــدأ امليعــاد يف احلالــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة و مــن اليــوم 

الــذي يعلــن فيــه احلكــم اىل مــن يمثــل املحكــوم عليــه متثيــال صحيحــا.

املادة ١٥٠
يرفــع التــامس اعــادة النظــر امــام املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم بصحيفــة تــودع ادارة 
كتاهبــا وفقــا لالجــراءات املقــررة لرفــع الدعــوى ويكــون امليعــاد املنصوص عليــه يف املادة 
٤٩ ثالثــني يومــا وجيــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى بيــان احلكــم امللتمــس فيــه واســباب 

االلتــامس واال كانــت باطلــة. 
ــة  ــه - عــى ســبيل الكفال ــد تقديــم صحيفت ويتعــني عــى رافــع االلتــامس ان يــودع - عن
ــة  ــة او املحكم ــة جزئي ــن حمكم ــادرا م ــه ص ــس في ــم امللتم ــارا اذا كان احلك ــن دين عرشي
الكليــة ومخســني دينــارا اذا كان صــادرا مــن حمكمــة االســتئناف ، وال تقبــل ادارة الكتــاب 
صحيفــة االلتــامس اذا مل يصحــب بــام يثبــت ايــداع الكفالــة. ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــو اختلفــت  ــامس اذا اقامــوا التامســهم بصحيفــة واحــدة ول ــة تعــدد رافعــي االلت يف حال
اســباب الطعــن ، وتعفــى احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفــي مــن ايداعهــا مــن 
يعفــون مــن الرســوم القضائيــة وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول 

الطعــن او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطالنــه او برفضــه. 
وجيــوز ان تكــون املحكمــة التــي تنظــر االلتــامس مؤلفة مــن نفــس القضاة الذيــن اصدروا 

احلكم.

 املادة ١٥١
تفصــل املحكمــة اوال يف جــواز قبــول االلتــامس ، فــاذا قبلتــه حــددت جلســة للمرافعــة يف 
املوضــوع دون حاجــة اىل اعــالن جديــد ، عــى انــه جيــوز هلــا ان حتكــم يف قبــول االلتــامس 
ويف املوضــوع بحكــم واحــد اذا كان اخلصــوم قــد قدمــوا امامهــا طلباهتــم يف املوضــوع 
، وال تعيــد املحكمــة النظــر اال يف الطلبــات التــي تناوهلــا االلتــامس ، واذا حكــم بجــواز 
ــل  ــون اىل ان تفص ــوة القان ــا بق ــم مؤقت ــذ احلك ــف تنفي ــك وق ــى ذل ــب ع ــامس ترت االلت

املحكمــة يف موضــوع الدعــوى. 
وينســحب وقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اختذهــا املحكــوم لــه مــن تاريــخ 

رفــع االلتــامس. 
وال جيــوز التــامس اعــادة النظــر يف احلكــم الــذي يصــدر برفــض االلتــامس او يف احلكــم يف 

موضــوع الدعــوى بعــد قبوله.
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 املادة ١٥٢
ــا يف  ــوا بالتمييــز يف االحــكام الصــادرة مــن حمكمــة االســتئناف العلي للخصــوم ان يطعن

االحــوال اآلتيــة. 
أ - اذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا عى خمالفة للقانون او خطأ يف تطبيقه او تأويله. 

ب - اذا وقع بطالن يف احلكم او بطالن يف االجراءات اثر يف احلكم. 
و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا يف أي حكم انتهائي - ايا كانت املحكمة التي 
اصدرته - فصل يف نزاع خالف حلكم آخر سبق ان صدر بني اخلصوم انفسهم  

املادة ١٥٣
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يومًا.

ويرفــع بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب حمكمــة االســتئناف العليــا ، ويوقعهــا احــد املحامــني 
ــن كل  ــم وموط ــوم وصفاهت ــامء اخلص ــة بأس ــات املتعلق ــى البيان ــالوة ع ــتمل - ع ، وتش
منهــم وحمــل عملــه - عــى تعيــني احلكــم املطعــون فيــه وتارخيــه وبيــان االســباب التــي 
بنــي عليهــا الطعــن وطلبــات الطاعــن ، واذا مل حيصــل الطعــن عــى هــذا الوجــه كان باطال 

، وحتكــم املحكمــة مــن تلقــاء نفســها ببطالنــه. 
ــي ذكــرت يف الصحيفــة ومــع  وال جيــوز التمســك بســبب مــن اســباب الطعــن غــري الت
ــذ  ــت وتأخ ــا يف أي وق ــك هب ــن التمس ــام يمك ــام الع ــى النظ ــة ع ــباب املبني ــك فاالس ذل

املحكمــة هبــا مــن تلقــاء نفســها. 
ــني  ــة مخس ــبيل الكفال ــى س ــن - ع ــم الطع ــد تقدي ــودع - عن ــن ان ي ــى الطاع ــب ع وجي
دنيــارا اذا كان احلكــم املطعــون فيــه صــادرا مــن حمكمــة جزئيــة او مــن املحكمــة الكليــة 
ــاب  ــل ادارة الكت ــا ، وال تقب ــتئناف العلي ــة االس ــن حمكم ــادرا م ــار اذا كان ص ــة دين ومائ
صحيفــة الطعــن اذا مل تصحــب بــام يثبــت ايــداع الكفالــة ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــباب  ــت اس ــو اختلف ــدة ول ــة واح ــم بصحيف ــوا طعنه ــني اذا اقام ــدد الطاعن ــة تع يف حال
الطعــن وتعفــى احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفــى مــن ايداعهــا مــن يعفــون 
مــن الرســوم القضائيــة ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الطعــن 

ــه او برفضــه.  او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطالن
وجيــب عــى الطاعــن كذلــك ان يــودع مــع الصحيفــة املســتندات التــي تؤيــد الطعــن مــا مل 
تكــن مودعــة ملــف القضيــة الصــادر فيهــا احلكم املطعــون فيه ، ولــه عند ايــداع الصحيفة 
ان يــودع معهــا مذكــرة شــارحة الســباب الطعــن عــى ان يرفــق هبــا صــورا بقــدر عــدد 

اخلصــوم يف الطعــن. 
ــا  ــه مؤقت ــون في ــم املطع ــذ احلك ــف التنفي ــب وق ــا لطل ــاك وجه ــن ان هن ــدا للطاع واذا ب
فيجــب عليــه ان يــورده يف صحيفــة الطعــن ، وتقــوم ادارة الكتــاب باخطــار نيابــة التمييــز 

لتبــدي رأهيــا كتابــة يف الطلــب خــالل ثالثــة أيــام او شــفاها يف اجللســة.

 املادة ١٥٤
ــم الصحيفــة ومرفقاهتــا يف الســجل املعــد لذلــك  ــوم تقدي ــاب الطعــن ي ــد ادارة الكت تقي
وعليهــا يف اليــوم التــايل عــى االكثــر ان تســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا واملذكــرة 
ــل ،  ــا ورد االص ــة العالهن ــات باملحكم ــم االعالن ــدت - اىل قس ــارحة -- ان وج الش
وعليهــا ايضــا ان تضــم ملــف القضيــة الصــادر فيهــا احلكــم املطعون فيــه بجميــع مفرادهتا 
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خــالل اســبوع عــى االكثــر. 
واذا بــدا للمدعــي عليــه يف الطعــن ان يقــدم دفاعــا كان عليــه ان يــودع ادارة الكتــاب يف 
ميعــاد مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ اعالنــه بالطعــن مذكــرة بدفاعــه وصــورا منهــا بقــدر 

عــدد اخلصــوم ، ولــه ان يرفــق هبــا املســتندات التــي يــرى تقديمهــا. 
وال جيــوز قبــول املذكــرات او املســتندات التــي يقدمهــا اخلصــوم بعــد املواعيــد املحــددة 
هلــا وانــام حتــرر ادارة الكتــاب حمــرضا يرفــق بامللــف ببيــان مــا يقــدم منهــا وتاريــخ تقديمها 

ومضموهنــا واســم مــن قدمهــا مــع اثبــات ردهــا اليــه. 
ــودع مذكــرة برأهيــا يف اســباب  ــد الســابقة ان ت ــز بعــد انقضــاء املواعي ــة التميي وعــى نياب
الطعــن او ان تــؤرش هبــذا الــرأي عــى ملــف الطعــن ان كان ذلــك كافيــا ، وتعيــده اىل ادارة 
ــذه االدارة  ــام ه ــخ قي ــن تاري ــا م ــتني يوم ــاوز س ــدة ال جت ــالل م ــه خ ــك كل ــاب وذل الكت

بارســاله اليهــا. 
يعــرض الطعــن عــى املحكمــة منعقــدة يف غرفــة املشــورة ، مشــفوعا بــرأي نيابــة التمييــز ، 
فــإذا رأت املحكمــة انــه غــري مقبــول لعيــب يف الشــكل او لبطــالن يف اجراءاتــه او القامتــه 
عــى غــري االســباب املبينــة يف املــادة )١٥٣( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار 
غــري قابــل للطعــن ، بأســباب موجــزة تثبــت يف حمــرض اجللســة واذا رأت املحكمــة غــري 

ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.

 املادة ١٥٥
تفصــل املحكمــة يف الطعــن ، ولــو يف غيبــة اخلصــوم ، وبغــري مرافعــة ، مــا مل تــر املحكمــة 
رضورة لذلــك فلهــا - حينئــذ - ســامع اقــوال اخلصــوم ونيابــة التمييــز وجيــوز هلــا اســتثناء 
ــام  ــدده كل ــذي حت ــاد ال ــة يف امليع ــرات تكميلي ــداع مذك ــة باي ــوم والنياب ــرح للخص ان ت

رأت وجهــا لذلــك وتكــون النيابــة آخــر مــن يتكلــم.

 املادة ١٥٦
اذا قضــت املحكمــة بتمييــز احلكــم املطعــون فيــه كان عليهــا ان تفصــل يف املوضــوع ، اال 
ــه لقواعــد االختصــاص فإهنــا تقتــر عــى  ــزت احلكــم بســبب خمالفت ــد مي ــت ق اذا كان

الفصــل يف مســألة االختصــاص مــع تعيــني املحكمــة املختصــة عنــد االقتضــاء. 
وال جيوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيام تصدره املحكمة من االحكام.

 املادة ١٥٧
تــري عــى الطعــن بالتمييــز القواعــد واالجــراءات التي تري عــى الطعن باالســتئناف 

امــام حمكمــة االســتئناف العليــا فيــام ال يتعــارض مــع نصوص هــذا الفصل.

 املادة ١٥٨
وجيــوز ملــن يعتــرب احلكــم الصــادر يف الدعــوى حجــة عليــه ومل يكــن قــد ادخــل او تدخــل 
فيهــا ان يعــرتض عــى هــذا احلكــم بــرشط اثبــات غش مــن كان يمثلــه او تواطئــه او امهاله 

اجلسيم. 
ــل  ــري قاب ــزام غ ــني بالت ــني واملدين ــني وللدائن ــني املتضامن ــني واملدين ــوز للدائن ــك جي كذل

ــم. ــر منه ــن آخ ــن او مدي ــى دائ ــادر ع ــم الص ــى احلك ــرتاض ع ــة االع للتجزئ
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 املادة ١٥٩
يرفــع االعــرتاض اىل املحكمــة التي اصــدرت احلكم باالجــراءات املعتادة لرفــع الدعوى 
، وجيــب ان تشــتمل صحيفتــه عــى بيــان احلكــم املعرتض عليه واســباب االعــرتاض واال 

كانــت باطلة. 
ــن  ــاة الذي ــس القض ــن نف ــة م ــرتاض مؤلف ــر االع ــي تنظ ــة الت ــون املحكم ــوز ان تك وجي

ــم.  ــدروا احلك اص
وعــى املعــرتض ان يــودع - عند تقديم االعرتاض - عى ســبيل الكفالة عرشين دينارا اذا 
كان احلكــم املعــرتض صــادرا مــن حمكمــة جزئيــة او من املحكمــة الكلية ، ومخســني دينارا 
اذا كان صــادرا مــن حمكمــة االســتئناف ، وال تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة االعــرتاض 
ــدد  ــة تع ــدة يف حال ــة واح ــداع كفال ــي اي ــة ويكف ــداع الكفال ــت اي ــام يثب ــب ب اذا مل تصح
املعرتضــني اذا اقامــوا اعرتاضهــم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب االعــرتاض 
وتعفــى احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفى مــن إيدعهــا مــن يعفون من الرســوم 
القضائيــة . وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول االعــرتاض او بعــدم 

جــوازه او بســقوطه او ببطالنــه.

املادة ١٦٠
ــن  ــا مل تك ــة ، م ــوى قائم ــا لدع ــارض تبع ــب ع ــورة طل ــى ص ــرتاض ع ــع االع ــوز رف جي
املحكمــة غــري خمتصــة بذلــك بســبب نــوع الدعــوى او قيمتها او كانــت ادنى مــن املحكمة 
التــي اصــدرت احلكــم فعندئــذ ال جيــوز االعــرتاض اال بدعــوى اصلية ترفــع اىل املحكمة 

التــي اصــدرت احلكــم.

  املادة ١٦١
يبقى حق االعرتاض عى احلكم ما مل ينقض حق املعرتض بمي املدة.

 املادة ١٦٢
ــه  ــوع اليهــا بوقف ــا مل تأمــر املحكمــة املرف ــذ ، م االعــرتاض عــى احلكــم ال يوقــف التنفي

ــة.  ــباب جدي الس
ويرتتــب عــى االعــرتاض عــى احلكــم اعــادة طــرح الدعــوى عــى املحكمــة مــن جديــد 

وذلــك بالنســبة ملــا يتناولــه االعــرتاض فقــط. 
واذا قبلــت املحكمــة االعــرتاض فــال جيــوز هلــا ان تلغــي احلكــم املعــرتض عليــه او تعدلــه 

اال بالنســبة الجزائــه الضــارة باملعرتض. 
وال يستفيد من احلكم الصادر يف االعرتاض غري من رفعه.

 املادة ١٦٣
ــايض  ــه اىل ق ــة بطلب ــى عريض ــر ع ــتصدار ام ــون اس ــا القان ــز فيه ــي جيي ــوال الت يف االح
ــون  ــوى وتك ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــس اهليئ ــة او اىل رئي ــة املختص ــة باملحكم ــور الوقتي االم
هــذه العريضــة مــن نســختني متطابقتــني ومشــتملة عــى وقائــع الطلــب وأســانيد وموطــن 
الطالــب وحمــل عملــه وتعيــني موطــن خمتــار لــه يف الكويــت اذا مل يكــن لــه موطــن او حمــل 
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عمــل فيهــا ، وتشــفع بالعريضــة املســتندات املؤيــدة هلــا. 
ويصــدر القــايض امــره كتابــة عــى احــدى نســختي العريضــة يف اليــوم التــايل لتقديمهــا 

عــى االكثــر ، وال يلــزم ذكــر االســباب التــي بنــي عليهــا االمــر. 
وتســلم ادارة الكتــاب الطالــب النســخة الثانيــة مــن عريضتــه مكتوبــا عليهــا صــورة االمر 

، وذلــك يف اليــوم التــايل لصــدوره عــى االكثر. 
ويســقط االمــر الصــادر عــى عريضــة اذا مل يقــدم للتنفيــذ خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ 

صــدوره ، وال يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار امــر جديــد.

 املادة ١٦٤
للطالــب اذا صــدر االمــر برفــض طلبــه ، وملــن صــدر عليــه االمــر ، احلــق يف التظلــم اىل 
املحكمــة املختصــة اال اذا نــص القانــون عــى خــالف ذلــك وللخصــم الــذي صــدر عليــه 
امــر بــدال مــن التظلــم للمحكمــة املختصــة احلــق يف التظلــم لنفــس القــايض اآلمــر ، وال 

يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى االصليــة امــام املحكمــة. 
ــع  ــبيل التب ــوى وجيــوز رفعــه عــى س ــع الدع ــادة لرف ــراءات املعت ــم باالج ــون التظل ويك
للدعــوى االصليــة وذلــك باالجــراءات التــي ترفــع هبــا الطلبــات العارضــة وجيــب ان 

ــال.  ــببا واال كان باط ــم مس ــون التظل يك
وحيكــم يف التظلــم بتأييــد االمــر او بتعديلــه او بالغائــه ويكــون هــذا احلكــم قابــال للطعــن 

بطــرق الطعــن املقــررة لالحــكام.

 املادة ١٦٥
التظلم من االمر ال يوقف تنفيذه. 

ــا وفقــا الحــكام  ومــع ذلــك جيــوز للمحكمــة او القــايض ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقت
ــادة ١٣٣ . امل

 
املادة ١٦٦

اســتثناء مــن القواعــد العامــة يف رفــع الدعــاوى ابتــداء تتبــع االحــكام الــواردة يف املــواد 
ــا  ــه دين ــب ب ــا يطال ــال االداء وكان كل م ــة وح ــا بالكتاب ــن ثابت ــق الدائ ــة اذا كان ح التالي
مــن النقــود معــني املقــدار او منقــوال معينــا بنوعــه و مقــداره او معينــا بذاتــه تعيينــا نافيــا 

للجهالــة. 
وتتبــع هــذه االحــكام ايضــا اذا كان صاحــب احلــق دائنــا بورقــة جتاريــة واقتــر رجوعــه 
عــى الســاحب او املحــرر او القابــل او الضامــن االحتياطــي الحدهــم ، امــا اذا اراد 

الرجــوع عــى غــري هــؤالء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة يف رفــع الدعــوى.

 املادة ١٦٧
عــى الدائــن ان يكلــف املديــن اوال بالوفــاء بميعــاد مخســة ايــام عــى االقــل ثــم يســتصدر 
امــرًا بــاالداء مــن قــايض حمكمــة املــواد اجلزئيــة او رئيــس الدائــرة باملحكمة الكلية حســب 
االحــوال ، وال جيــوز ان يكــون احلــق الــوارد يف التكليــف بالوفــاء اقــل مــن املطلــوب يف 
عريضــة اســتصدار االمــر بــاالداء ويكفي يف التكليــف بالوفاء ان حيصل بكتاب مســجل. 
ــن ومــا  ــن يرفــق هبــا ســند الدي ــاء عــى عريضــة يقدمهــا الدائ ــاالداء بن ويصــدر االمــر ب
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يثبــت حصــول التكليــف بوفائــه ويبقــى هــذا الســند يف ادارة الكتــاب اىل ان يمــي ميعــاد 
ــات  ــى بيان ــتمل ع ــني وان تش ــختني متطابقت ــن نس ــة م ــرر العريض ــب ان حت ــم وجي التظل

ــادة ٤٥  صحيفــة الدعــوى املنصــوص عليهــا يف امل
وجيــب ان يصــدر االمــر عــى احــدى نســختي العريضــة خــالل ثالثة ايــام عــى االكثر من 
تقديمهــا وان يبــني املبلــغ الواجــب اداؤه او مــا امــر بادائــه مــن منقــول حســب االحــوال 

، كــام يبــني مــا اذا كان صــادرا يف مــادة جتاريــة. 
وتعتــرب العريضــة ســالفة الذكــر منتجــة آلثــار رفــع الدعــوى مــن تاريــخ تقديمهــا ، ولــو 

كانــت املحكمــة غــري خمتصــة.

 املادة ١٦٨
ــه او رأى عــدم اصــدار االمــر ألي  ــب اىل كل طلبات ــة الطال اذا رأى القــايض عــدم اجاب
ســبب آخــر وجــب عليــه ان يمتنــع عــن اصــدار االمــر وان حيــدد جلســة لنظــر الدعــوى 
امــام املحكمــة املختصــة وعندئــذ يقــوم الطالــب بتكليــف املدين باحلضــور امــام املحكمة 
يف اجللســة املحــددة باعــالن يتضمــن بيانــات العريضــة املشــار اليهــا يف املــادة الســابقة ، 
وال يعتــرب رفــض شــمول االمــر بالنفــاذ املعجــل رفضــا لبعــض الطلبــات يف حكــم هــذه 

املــادة.

 املادة ١٦٩
يعلــن املديــن لشــخصه او يف موطنــه االصــيل او حمــل عملــه بالعريضــة وباالمــر الصــادر 
ــم  ــاالداء كأن مل تكــن اذا مل يت ــا ب ــر الصــادر عليه ــة واالم ــرب العريض ــاالداء وتعت ــده ب ض

اعالهنــا للمديــن خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ صــدور االمــر.

املادة ١٧٠
جيــوز للمديــن التظلــم مــن االمــر خــالل عــرشة ايــام مــن تاريــخ اعالنــه اليــه وحيصــل 
التظلــم امــام املحكمــة اجلزئيــة او الكليــة حســب االحوال ويكــون مســببا واال كان باطال 
، وتراعــى عنــد نظــر التظلــم القواعــد واالجــراءات املتبعــة امــام حمكمــة الدرجــة االوىل. 
وجيــوز اســتئناف امــر االداء وفقــا للقواعــد واالجــراءات املقــررة الســتئناف االحــكام ، 

ويبــدأ ميعــاد اســتئناف االمــر مــن تاريــخ فــوات ميعــاد التظلــم منــه.

 املادة ١٧١
تــري عــى امــر االداء وعــى احلكــم الصــادر يف التظلــم منــه القواعــد اخلاصــة بالنفــاذ 

املعجــل حســب االحــوال التــي بينهــا القانــون.
 

املادة ١٧٢
اذا اراد الدائــن يف حكــم املــادة ١٦٦ توقيــع حجــز حتفظــي او حجــز مــا للمديــن لــدى 
الغــري اتبعــت االجــراءات العاديــة يف احلجــز املــراد توقيعــه ويف دعــوى صحــة احلجــز.

 
املادة ١٧٣

جيــوز االتفــاق عــى التحكيــم يف نــزاع معــني ، كــام جيــوز االتفــاق عــى التحكيــم يف مجيــع 
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املنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــني. وال يثبــت التحكيــم اال بالكتابــة. 
وال جيــوز التحكيــم يف املســائل التــي ال جيــوز فيهــا الصلــح ، وال يصــح التحكيــم اال ممــن 

لــه اهليــة التــرف يف احلــق حمــل النــزاع. 
ــو كان  ــاء املرافعــة ول ــم او اثن ــزاع يف االتفــاق عــى التحكي وجيــب ان حيــدد موضــوع الن

ــال.  ــم باط ــح ، واال كان التحكي ــا بالصل ــم مفوض املحك
وال ختتــص املحاكــم بنظــر املنازعــات التــي اتفــق عــى التحكيــم يف شــأهنا وجيــوز النــزول 

عــن الدفــع بعــدم االختصــاص رصاحــة او ضمنــا. 
وال يشمل التحكيم املسائل املستعجلة ما مل يتفق رصاحة عى خالف ذلك.

 املادة ١٧٤
ال جيــوز ان يكــون املحكــم قــارصا او حمجــورا عليــه او حمرومــا مــن حقوقــه املدنية بســبب 

عقوبــة جنائيــة او مفلســا مل يــرد اليــه اعتباره. 
ــب  ــام جي ــرا ، ك ــم وت ــون عدده ــوال ان يك ــع االح ــب يف مجي ــون وج ــدد املحكم واذا تع

ــتقل. ــاق مس ــم او يف اتف ــى التحكي ــاق ع ــم يف االتف ــني املحك تعي
 

املادة ١٧٥
اذا وقــع النــزاع ومل يكــن اخلصــوم قــد اتفقــوا عــى املحكمــني او امتنــع واحــدا او اكثــر 
ــرده او  ــم ب ــه او حك ــزل عن ــه او ع ــل او اعتزل ــن العم ــم ع ــق عليه ــني املتف ــن املحكم م
قــام مانــع مــن مبارشتــه لــه ، ومل يكــن هنــاك اتفــاق يف هــذا الشــأن بــني اخلصــوم عينــت 
املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن املحكمــني وذلــك بنــاء عــى طلــب 
احــد اخلصــوم باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى. وجيــب ان يكــون عــدد مــن تعينهــم 
املحكمــة مســاويا للعــدد املتفــق عليــه بــني اخلصــوم او مكمــال لــه ، وال جيــوز الطعــن يف 

احلكــم الصــادر بذلــك بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.

 املادة ١٧٦
ال جيــوز التفويــض للمحكمــني بالصلــح ، وال احلكــم منهــم بصفــة حمكمــني مصاحلــني ، 

اال اذا كانــوا مذكوريــن بأســامئهم يف االتفــاق عــى التحكيــم.

 املادة ١٧٧
ملغاه

 املادة ١٧٨
مــع عــدم االخــالل بــام نــص عليــه يف املــادة الســابقة او أي قانــون آخــر ، يشــرتط ان يقبــل 

املحكــم القيــام بمهمتــه ويثبــت القبــول كتابة. 
ــم.  ــه التحكي ــه بعــد قبول ــام بعمل واذا تنحــى املحكــم - بغــري ســبب جــدي - عــن القي

ــات.  ــه بالتعويض ــم علي ــاز احلك ج
وال جيوز عزل املحكم اال بموافقة اخلصوم مجيعا. 

وال جيــوز رده عــن احلكــم اال الســباب حتــدث او تظهــر بعــد تعيــني شــخصه ، ويطلــب 
ــح للحكــم ،  ــرب بســببها غــري صال ــرد هبــا القــايض او يعت ــي ي ــذات االســباب الت ــرد ل ال
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ويرفــع طلــب الــرد اىل املحكمــة املختصــة أصــال بنظــر الدعــوى خــالل مخســة ايــام مــن 
اخبــار اخلصــم بتعيــني املحكــم ، او مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد او علمــه بــه اذا كان 

تاليــا الخبــاره بتعيــني املحكــم .
ويف مجيــع االحــوال ال يقبــل طلــب الــرد اذا صــدر حكــم املحكمــني او اقفل بــاب املرافعة 

القضية.  يف 
و جيــوز لطالــب الــرد اســتئناف احلكــم الصــادر يف طلبه ايا كانــت قيمة املنازعــة املطروحة 

عــى احلكم .

 املادة ١٧٩
يقــوم املحكــم خــالل ثالثــني يومــا عــى االكثــر - مــن قبــول التحكيــم باخطــار اخلصــوم 
بتاريــخ اول جلســة حتــدد لنظــر النــزاع ، وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد 
املقــررة يف هــذا القانــون لالعــالن ، وحيــدد هلــم موعــدا لتقديــم مســتنداهتم ومذكراهتــم 
واوجــه دفاعهــم وجيــوز احلكــم بنــاء عــى مــا يقدمــه جانــب واحــد اذا ختلــف اآلخــر عــن 

ذلــك يف املوعــد املحــدد. 
واذا تعــدد املحكمــون وجــب ان يتولــوا جمتمعــني اجــراءات التحقيق وان يوقــع كل منهم 
ــه يف  ــوا ندب عــى املحــارض ، مــا مل جيمعــوا عــى نــدب واحــد منهــم الجــراء معــني ويثبت

حمــرض اجللســة ، او كان اتفــاق التحكيــم خيــول ذلــك الحدهــم.

املادة ١٨٠
تنقطــع اخلصومــة امــام املحكــم اذا قــام ســبب مــن اســباب انقطــاع اخلصومــة املقــررة يف 

هــذا القانــون ، ويرتتــب عــى االنقطــاع آثــاره املقــررة قانونــا. 
واذا عرضــت خــالل التحكيــم مســألة اوليــة ختــرج عــن واليــة املحكــم او طعــن بتزويــر 
ورقــة او اختــذت اجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا او عــن حــادث جنائــي آخــر ، اوقــف 
املحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي ، كــام يوقــف املحكــم عملــه للرجــوع 

اىل رئيــس املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع الجــراء مــا يــأيت : 
أ - احلكــم باجلــزاء املقــرر قانونــا عــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن احلضــور او يمتنــع 

عــن االجابــة. 
ب - احلكم بتكليف الغري بإبراز مستند يف حوزته رضوري للحكم يف التحكيم. 

ج - االمر باالنابات القضائية.

 املادة ١٨١
اذا مل يشــرتط اخلصــوم يف االتفــاق عــى التحكيــم اجــال للحكــم ، كان عــى املحكــم ان 
حيكــم خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ اخطــار طــريف اخلصومــة بجلســة التحكيــم ، واال 
ــا اذا كان  ــه امامه ــي في ــة ، او امل ــزاع اىل املحكم ــع الن ــوم رف ــن اخلص ــاء م ــن ش ــاز مل ج

مرفوعــا مــن قبــل. 
واذا اختلفــت تواريــخ اخطــار اخلصــوم بــدأ امليعــاد مــن تاريــخ االخطــار االخــري. 
ــا ،  ــا - عــى مــد امليعــاد املحــدد اتفاقــا او قانون وللخصــوم االتفــاق - رصاحــة او ضمن

ــني.  ــل مع ــده اىل اج ــم يف م ــض املحك ــم تفوي وهل
ويقــف امليعــاد كلــام اوقفــت اخلصومــة او انقطعــت امــام املحكــم ، ويســتأنف ســريه مــن 
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تاريــخ علــم املحكــم بــزوال ســبب الوقــف او االنقطــاع ، واذا كان الباقــي مــن امليعــاد 
اقــل مــن شــهرين امتــد اىل شــهرين.

  املادة ١٨٢
ــذا  ــه يف ه ــص علي ــا ن ــدا م ــات ع ــراءات املرافع ــد باج ــري مقي ــه غ ــم حكم ــدر املحك يص
البــاب ، ومــع ذلــك جيــوز للخصــوم االتفــاق عــى اجــراءات معينــة يســري عليهــا املحكم. 
ويكــون حكــم املحكــم عــى مقتــىض قواعــد القانــون اال اذا كان مفوضــا بالصلــح فــال 

يتقيــد هبــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام. 
وتطبق القواعد اخلاصة بالنفاذ املعجل عى احكام املحكمني. 

ــررة  ــد املق ــأنه القواع ــت يف ش ــت واال اتبع ــم يف الكوي ــم املحك ــدر حك ــب ان يص وجي
ــي. ــد اجنب ــادرة يف بل ــني الص ــكام املحكم الح

 املادة ١٨٣
يصــدر حكــم املحكمــني بأغلبيــة اآلراء وجتــب كتابتــه وجيــب ان يشــتمل بوجــه خــاص 
عــى موجــز االتفــاق عــى التحكيــم ، وملخــص اقــوال اخلصــوم ومســتنداهتم واســباب 
احلكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره واملــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات املحكمــني ، 
واذا رفــض واحــد او اكثــر مــن املحكمــني توقيــع احلكــم ذكــر ذلــك فيــه ، ويكــون احلكــم 
صحيحــا اذا وقعتــه اغلبيــة املحكمــني ولــو كان قــد تنحــى او اعتــزل واحــد منهــم او اكثر 
بعــد حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء املداولــة بحضــوره ، وذلــك اســتثناء مــن نــص املــادة 

 .١٧٥
وحيــرر احلكــم باللغــة العربيــة مــا مل يتفــق اخلصــوم عــى غــري ذلــك ، وعندئــذ يتعــني ان 

ترفــق بــه عنــد ايداعــه ترمجــة رســمية. 
ويعترب احلكم صادرا من تاريخ توقيع املحكمني عليه بعد كتابته.

 املادة ١٨٣ مكرر
خيتــص املحكــم بتصحيــح مــا يقــع يف حكمــه مــن اخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة او حســابية 
وبتغــريه اذا وقــع يف منطوقــه غمــوض او لبــس ، كــام خيتــص ايضــا بالفصــل يف الطلبــات 
املوضوعيــة التــي اغفــل الفصــل فيهــا ، وذلــك خــالل االجــل املحــدد قانونــا او اتفاقــا 
الصــدار حكمــه ، ويتــم ذلــك طبقــا للقواعــد املنصــوص عليهــا يف املــواد ١٢٤ ، ١٢٥ ، 
١٢٦ مــن هــذا القانــون ، فــإذا تعــذر ذلــك او انتهــى االجــل املحــدد للحكــم تكــون هــذه 

املســائل مــن اختصــاص املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع. 
واذا طعــن يف احلكــم باالســتئناف حــني يكــون جائــزا او رفعــت دعــوى اصليــة ببطالنــه 
ختتــص املحكمــة التــي تفصــل يف االســتئناف او يف دعــوى البطالن دون غريهــا بتصحيح 

مــا يقــع يف احلكــم مــن اخطــاء ماديــة او بتفســريه.

 املادة ١٨٤
ــق - مــع اصــل  ــو كان صــادرا باجــراء مــن اجــراءات التحقي ــودع اصــل احلكــم - ول ي
االتفــاق عــى التحكيــم ادارة كتــاب املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع خــالل عــرشة 
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االيــام التاليــة لصــدور احلكــم املنهــي للخصومــة. 
وحيرر كاتب املحكمة حمرضا هبذا االيداع.

 املادة ١٨٥
ال يكــون حكــم املحكــم قابــال للتنفيذ اال بأمــر يصدره رئيــس املحكمة التــي اودع احلكم 
ادارة كتاهبــا بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن ، وذلــك بعــد االطــالع عــى احلكــم وعــى 
اتفــاق التحكيــم وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه ، وانقضــاء ميعــاد االســتئناف اذا 
كان احلكــم قابــال لــه وغــري مشــمول بالنفــاذ املعجــل ، ويوضــع امــر التنفيــذ بذيــل اصــل 

احلكم.
 املادة ١٨٦

ال جيــوز اســتئناف حكــم املحكــم اال اذا اتفــق اخلصــوم قبــل صــدوره عــى خــالف ذلــك 
ــد  ــع للقواع ــتئنافية ، وخيض ــة اس ــة هبيئ ــة الكلي ــام املحكم ــذ ام ــتئناف عندئ ــع االس ويرف
ــداع اصــل  ــدأ ميعــاده مــن اي املقــررة الســتئناف االحــكام الصــادرة مــن املحاكــم ، ويب

احلكــم ادارة الكتــاب وفقــا للــامدة ١٨٤. 
ومــع ذلــك ال يكــون احلكــم قابــال لالســتئناف اذا كان املحكــم مفوضا بالصلــح ، او كان 
ــار ، او كان احلكــم  حمكــام يف االســتئناف او كانــت قيمــة الدعــوى ال تتجــاوز الــف دين

صــادرا مــن اهليئــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ١٧٧. 
وجيــوز لــكل ذي شــأن ان يطلــب بطالن حكــم املحكم الصــادر هنائيا وذلــك يف االحوال 

اآلتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره عى خــالف ذلك : 
ــاوز  ــقط بتج ــل او س ــم باط ــاق حتكي ــى اتف ــاء ع ــم او بن ــاق حتكي ــري اتف ــدر بغ أ - اذا ص

ــم.  ــى التحكي ــاق ع ــدود االتف ــن ح ــرج ع ــد خ ــم ق ــاد او اذا كان احلك امليع
ب - اذا حتقق سبب من االسباب التي جيوز من اجلها التامس اعادة النظر. 

ج - اذا وقع بطالن يف احلكم او بطالن يف االجراءات اثر يف احلكم.

 املادة ١٨٧
ــادة  ــاع املعت ــزاع باالوض ــر الن ــال بنظ ــة اص ــة املختص ــالن اىل املحكم ــوى البط ــع دع ترف
لرفــع الدعــوى وذلــك خــالل ثالثــني يومــا مــن اعــالن احلكــم ، ويبــدأ هــذا امليعــاد وفقــا 
ــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن االســباب التــي جيــوز  ــادة ١٤٩ يف احلــاالت الت الحــكام امل

مــن اجلهــا التــامس اعــادة النظــر. 
وجيب ان تشتمل الصحيفة عى اسباب البطالن ، واال كانت باطلة. 

ويتعــني عــى رافــع الدعــوى ان يــودع عنــد تقديــم صحيفتهــا عــى ســبيل الكفالــة مخســني 
دينــارا ، وال تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى اذا مل تصحــب بام يثبت ايــداع الكفالة 
ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد املدعــني اذا اقامــوا دعواهم بصحيفــة واحدة 
ولــو اختلفــت اســباب البطــالن وتعفــي احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفــى من 

ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائية. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى او بعــدم جــواز رفعهــا 

او بســقوطها او ببطالهنــا او برفضهــا. 
واذا حكمت املحكمة ببطالن حكم املحكمني تعرضت ملوضع النزاع وقضت فيه.
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 املادة ١٨٨
ال يرتتب عى رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم املحكم. 

ومــع ذلــك جيــوز للمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى ان تأمــر بنــاء عى طلــب املدعــى بوقف 
تنفيــذ احلكــم اذا كان خيشــى وقــوع رضر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب البطــالن 

ممــا يرجــح معهــا القضــاء ببطــالن احلكــم. 
وجيــوز للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــام تــراه 
كفيــال بصيانــة حــق املدعــى عليــه ، وينســحب االمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ احلكــم عــى 

اجــراءات التنفيــذ التــي اختذهــا املحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ.
 

 املادة ١٨٩
ــون بشــئ مــن ذلــك اىل جهــة  ــا مل يعهــد القان ــذ م ــادارة التنفي ــه ب ــذ واعالنات ــاط التنفي ين

ــرى.  اخ
وينــدب لرئاســة هــذه االدارة احــد رجــال القضــاء ، كــام ينــدب ملعاونتــه قــاض او اكثــر 
ــع  ــه او وجــود مان ــد غياب ــس عن ــام الرئي ــوم اقدمهــم مق ــة يق ــة الكلي ــاة املحكم مــن قض

لديــه. 
ويبــارش اجــراءات التنفيــذ واعالناهتــا عــدد مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدويب االعــالن ، 
ويلحــق بــاالدارة عــدد كاف مــن املوظفــني ، كــام ينــدب هبــا عــدد مــن رجــال الرشطــة 

للمعاونــة عنــد اختــاذ اجــراءات التنفيــذ واعالناهتــا. 
وملديــر االدارة االرشاف عــى جيمــع اعــامل االدارة ومــن يعمــل هبــا مــن مأمــوري تنفيــذ 
ومنــدويب اعــالن وموظفــني ورجــال رشطــة ويرجعــون اليــه يف اعامهلــم ويلتزمــون 

ــه.  بتوجيهات
وملديــر االدارة او مــن يعاونــه مــن القضــاة اصــدار االوامــر الوالئيــة يف احلــاالت التــي 
خيــول فيهــا القانــون ملديــر ادارة التنفيــذ ســلطة اصــدار هــذه االوامــر ، ويكــون التظلــم 
ــوارد يف الفصــل اخلــاص باالوامــر عــى العرائــض ، وتعامــل مــن  منهــا عــى الوجــه ال

حيــث التظلــم فيهــا كاالوامــر الصــادرة مــن رئيــس املحكمــة الكليــة. 
ويصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

 املادة ١٩٠
السند التنفيذي : 

ال جيــوز التنفيــذ اجلــربي اال بســند تنفيــذي اقتضــاء حلــق حمقــق الوجــود ومعــني املقــدار 
وحــال االداء. 

والسندات التنفيذية هي : 
أ - االحكام واالوامر. 

ب - املحررات املوثقة ، وحمارض الصلح التي تصدق عليها املحاكم. 
ج - االوراق االخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

و ال جيــوز التنفيــذ - يف غــري االحــوال املســتثناه بنــص يف القانــون - اال بموجــب صــورة 
مــن الســند التنفيــذي عليهــا صيغــة التنفيــذ اآلتيــة : 

ــى كل  ــا وع ــب منه ــى طل ــه مت ــادر الي ــذ ان تب ــا التنفي ــاط هب ــي ين ــة الت ــى اجله ــب ع وجي
ســلطة ان تعــني عــى اجــراءه ولــو باســتعامل القــوة اجلربيــة متــى طلــب منهــا ذلــك طبقــا 
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ــون . للقان

 املادة ١٩١
التنفيذ بمسودة احلكم : 

جيــوز للمحكمــة يف املــواد املســتعجلة او يف االحــوال التــي يكــون فيهــا التأخــري ضــارا 
، ان تأمــر - بنــاء عــى طلــب صاحــب الشــأن - بتنفيــذ احلكــم بموجــب مســودته بغــري 
ــودة  ــب املس ــلم الكات ــة يس ــذه احلال ــه ، ويف ه ــة علي ــة تنفيذي ــع صيغ ــري وض ــه وبغ اعالن

ملأمــور التنفيــذ الــذي يردهــا بعــد االنتهــاء مــن التنفيــذ.

 املادة ١٩٢
االحكام اجلائز تنفيذها والنفاذ املعجل : 

ال جيــوز تنفيــذ االحــكام جــربا مــا دام الطعــن فيهــا باالســتئناف جائــزا ، اال اذا كان النفــاذ 
املعــدل منصوصــا عليــه يف القانــون او مأمــورا بــه يف احلكم. 

ومع ذلك جيوز بمقتضاها اختاذ اجراءات حتفظية. 
ــزم بتعويــض الــرضر  ــذ احلكــم املشــمول بالنفــاذ املعجــل الت ــه تنفي واذا قــام املحكــوم ل
الــذي يصيــب املنفــذ ضــده لــو الغــى احلكــم بعــد ذلــك ، ولــو كان طالــب التنفيــذ حســن 

النيــة.
 

املادة ١٩٣
النفاذ املعجل واجب بقوة القانون يف االحوال االتية : 

أ - االحكام الصادرة يف املواد املستعجلة ايا كانت املحكمة التي اصدرهتا. 
ــليم  ــكن أو تس ــاع او الس ــة او الرض ــرة احلضان ــة او بأج ــادرة بالنفق ــكام الص ب - االح

ــه.  الصغــري او رؤيت
ج - االوامر الصادرة عى العرائض واالحكام الصادرة يف التظلم منها. 

د - االحكام الصادرة يف املواد التجارية. 
ــة مــا مل  ــواردة يف الفقــرات أ و ب و ج بغــري كفال ويكــون النفــاذ املعجــل يف احلــاالت ال
ينــص يف احلكــم او االمــر عــى تقديــم الكفالــة ، امــا احلالــة الــواردة يف الفقــرة د فيكــون 

النفــاذ املعجــل بــرشط تقديــم الكفالــة.

 املادة ١٩٤
جيــوز للمحكمــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - شــمول حكمها بالنفــاذ املعجــل بكفالة 

او بدوهنــا يف االحــوال اآلتية : 
أ - اذا كان املحكوم عليه قد اقر بنشأة االلتزام ولو نازع يف نطاقه او ادعى انقضاءه. 

ب - اذا كان احلكــم قــد صــدر تنفيــذا حلكــم ســابق حائــز لقــوة االمــر املقي او مشــمول 
بالنفــاذ املعجــل بغــري كفالــة او كان مبينــا عــى ســند رســمي مل يــدع تزويــره او ســند عــريف 

مل جيحــد ، متــى كان املحكــوم عليــه خصــام يف احلكــم الســابق او طرفــا يف الســند. 
ج - اذا كان احلكم صادرا ملصلحة طالب التنفيذ يف منازعة متعلقة به. 

د - اذا كان احلكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن عالقة عمل. 
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هـــ - اذا كان احلكــم صــادرا يف احــدى دعــاوى احليــازة او باخــراج مســتأجر العقار الذي 
انتهــى عقــده او فســخ ، او كان صــادرا باخــراج شــاغل العقــار الــذي ال ســند لــه متــى 

كان حــق املدعــى غــري جمحــود او ثابتــا بســند رســمي. 
ــة  ــيم بمصلح ــذ رضر جس ــري التنفي ــى تأخ ــب ع ــرى ، اذا كان يرتت ــة اخ ــة حال و - يف اي

ــا. ــا وافي ــه ، عــى ان يبــني ذلــك يف احلكــم بيان املحكــوم ل

املادة ١٩٥
النفــاذ املعجــل - بقــوة القانــون او بحكــم املحكمــة - يمتــد ايضــا اىل ملحقــات الطلــب 

االصــيل واىل مصاريــف الدعــوى. 
وال جيوز االتفاق قبل صدور احلكم عى شموله بالنفاذ املعجل يف غري حالة من  املادة 

املادة ١٩٦
تنفيذ رشط الكفالة : 

ــزم هبــا  ــة يكــون للمل ــذ احلكــم او االمــر اال بكفال ــي ال جيــوز فيهــا تنفي يف االحــوال الت
اخليــار بــني ان يقــدم كفيــال مقتــدرا او ان يــودع خزانــه ادارة التنفيــذ مبلغــا كافيــا او اوراق 
ماليــة كافيــة وبــني ان يقبــل ايــداع مــا حيصــل مــن التنفيــذ خزانــة ادارة التنفيــذ او تســليم 

الشــئ املأمــور بتســليمه يف احلكــم او االمــر اىل حــارس امــني.

املادة ١٩٧
يقــوم امللــزم بالكفالــة باعــالن خيــاره امــا عــى يــد مأمــور التنفيــذ بورقــة مســتقلة وامــا 

ضمــن اعــالن الســند التنفيــذي أو ورقــة التكليــف بالوفــاء. 
وجيــب يف جيمــع االحــوال ان يتضمــن اخليــار تعيــني موطــن خمتــار يف الكويــت لطالــب 
التنفيــذ اذا مل يكــن لــه موطــن أو حمــل عمــل فيها ، وذلــك لتعلن اليــه فيــه االوراق املتعلقة 

ــة يف الكفالة.  باملنازع
ولــذي الشــأن خــالل ثالثــة ايــام من هــذا االعالن أن يرفــع أمــام املحكمة اجلزئيــة دعوى 
ينــازع فيهــا يف اقتــدار الكفيــل أو امانــة احلــارس او يف كفايــة مــا يــو دع ويكــون احلكــم 

الصــادر فيــه انتهائيــا. 
واذا مل ترفــع الدعــوى يف امليعــاد او رفعــت ورفضــت اخــذ عــى الكفيــل يف ادارة التنفيــذ 
التعهــد بالكفالــة او عــى احلــارس قبولــه احلراســة ، ويكــون املحــرض املشــتمل عــى تعهــد 

الكفيــل او احلــارس بمثابــة ســند تنفيــذي قبلــه بااللتزامــات املرتتبــة عــى تعهــده. 

املادة ١٩٨
ــأ  ــى اخلط ــم - ع ــتئناف او التظل ــع االس ــادة لرف ــراءات املعت ــرتاض - باالج ــوز االع جي
القانــوين يف وصــف احلكــم او االمــر او يف النفــاذ املعجــل او الكفالــة وجيــوز ابــداء هــذا 
االعــرتاض يف اجللســة - ولــو بعــد فــوات مواعيــد االســتئناف او التظلــم - اثنــاء نظــر 
االســتئناف او التظلــم املرفــوع يف امليعــاد عــن احلكــم او االمــر ، وحيكــم يف االعــرتاض - 

حكــام وقتيــا - مســتقال عــن املوضــوع. 
ويرفــع االعــرتاض عــى الوصــف باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى اىل املحكمــة التي 

اصــدرت احلكــم اذا كان هنائيــا ووصفتــه خطــأ بأنــه ابتدائي.
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املادة ١٩٩
جيــوز االمــر بتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادره يف بلــد اجنبــي يف الكويــت بالــرشوط 
املقــرره يف ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادره يف الكويــت ويســتثني مــن 
هــذه الــرشوط األحــكام واألوامــر الصــادره لصالح شــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتي 

مطلــوب تنفيذهــا عــى أمــوال مملوكــه لشــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتــي

 املادة ٢٠٠
يــري حكــم املــادة الســابقة عــى احــكام املحكمــني الصــادرة يف بلــد اجنبــي ، وجيــب ان 
يكــون حكــم املحكمــني صــادرا يف مســألة جيــوز التحكيــم فيهــا طبقــا للقانــون الكويتــي 

وقابــال للتنفيــذ يف البلــد الــذي صــدر فيــه.

 املادة ٢٠١
ــرشوط  ــس ال ــت بنف ــا يف الكوي ــر بتنفيذه ــوز االم ــي جي ــد اجنب ــة يف بل ــررات املوثق املح

ــت. ــة يف الكوي ــررات املوثق ــذ املح ــد لتنفي ــك البل ــون ذل ــررة يف قان املق

 املادة ٢٠٢
يطلــب االمــر بالتنفيــذ املشــار اليــه يف املــادة الســابقة بعريضــة تقــدم ملديــر ادارة التنفيــذ ، 
وال جيــوز االمــر بالتنفيــذ اال بعــد التحقــق مــن توافــر الــرشوط املطلوبــة لقابليــة املحــرر 
للتنفيــذ وفقــا لقانــون البلــد الــذي تــم توثيقه فيــه ، ومن خلوه ممــا خيالــف اآلداب والنظام 

العــام يف الكويــت.

 املادة ٢٠٣
ال ختــل القواعــد املنصــوص عليهــا يف املادتــني الســابقتني بأحــكام املعاهــدات بــني دولــة 

الكويــت وبــني غريهــا مــن الــدول يف هــذا الشــأن.
 

املادة ٢٠٤
جيــب أن يســبق التنفيــذ إعــالن الســند التنفيــذي إىل املنفــذ ضــده )املديــن( وفــق أحــكام 
هــذا القانــون، وإذا كان الســند التنفيــذي هــو عقــد رســمي بفتــح اعتــامد وجــب أن يعلــن 

معــه مســتخرج بحســاب املديــن مــن واقــع دفاتــر الدائــن التجاريــة.
وجيــب أن يشــتمل اإلعــالن ســواء أكان عاديــًا أم إلكرتونيــًا عــى بيــان املطلــوب وتكليف 
املديــن بالوفــاء، والبيانــات اإللكرتونيــة للدائــن التــي يتــم اإلعــالن مــن خالهلــا ، وإذا مل 
يكــن للدائــن موطــن أصــيل أو حمــل عمــل يف دولــة الكويــت وجــب عليــه تعيــني موطــن 

خمتــار لــه فيهــا.
ويف حالــة التنفيــذ بإخــالء عقــار أو تســليم أمــوال منقولــة أو عقاريــة جيــب أن يشــتمل 
إعــالن الســند التنفيــذي عــى حتديــد كاف هــذه األمــوال، وإذا اشــتمل الســند التنفيــذي 
عــى حتديــد ميعــاد لإلخــالء أو التســليم وجــب أن يتضمــن اإلعــالن هــذا امليعــاد، ويف 
مجيــع األحــوال ال جيــوز البــدء يف التنفيــذ قبــل مــي مخســة أيــام من تاريــخ اســتالم املدين 

لإلعــالن املشــار إليــه .



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٠٥
عــى منــدوب االعــالن او مأمــور التنفيــذ حســب االحوال - عنــد اعالن الســند التنفيذي 
او يف ايــة حالــة كانــت عليهــا االجــراءات - قبــض الديــن عنــد عرضــه عليــه مــع اعطــاء 
املخالصــة وذلــك دون حاجــة اىل تفويــض خــاص واذا كان املعــروض جــزءا مــن الديــن 
ــه ان يقبضــه ويســتمر يف التنفيــذ بالنســبة للباقــي ، وعليــه - يف حالــة عــدم وجــود  فعلي
طالــب التنفيــذ - ايــداع املبالــغ التــي قبضهــا خزانــة ادارة التنفيــذ عــى ذمــة طالــب التنفيذ 

يف اليــوم ذاتــه ، او يف اليــوم التــايل عــى االكثــر.
 

املادة ٢٠٦
جيــرى التنفيــذ بواســطة مأمــوري التنفيــذ وهــم ملزمــون باجرائــه يف مواعيــده متــى طلــب 
صاحــب الشــأن ذلــك وال جيــوز هلــم كــر االبــواب او فــض االقفــال بالقــوة الجــراء 
ــذ اال بحضــور احــد رجــال الرشطــة ، وجيــب ان يوقــع هــذا االخــري عــى حمــرض  التنفي

التنفيــذ.
 

املادة ٢٠٧
ــه ان يتخــذ مجيــع الوســائل  اذا وقعــت مقاومــة او تعــد عــى مأمــور التنفيــذ وجــب علي

ــة القــوة العامــة. ــة وان يطلــب معون التحفظي

 املادة ٢٠٨
من حل قانونا او اتفاقا حمل الدائن يف حقه حل حمله فيام اختذ من اجراءات التنفيذ. 

واذا تــوىف املديــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــارش االجــراءات بالنيابــة عنــه قبــل 
البــدء يف التنفيــذ او قبــل امتامــه فــال جيــوز التنفيــذ قبــل ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه اال بعــد 

مــي ثامنيــة ايــام مــن تاريــخ اعالهنــم بالســند التنفيــذي.
واذا تــوىف الدائــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــارش االجــراءات بالنيابــة عنــه بعد 
البــدء يف التنفيــذ وقفــت اجــراءات التنفيــذ وكافــة املواعيــد الســارية يف حقــه حتــى يقــوم 

املديــن باعــالن ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه بوجــود اجــراءات التنفيــذ. 
وجيــوز قبــل انقضــاء ســتة اشــهر من تاريــخ الوفــاة ان يتم االعالن املشــار اليــه يف الفقرتني 

الســابقتني اىل الورثــة مجلــة يف آخــر موطــن كان ملورثهم بغري بيان اســامئهم وصفاهتم.

املادة ٢٠٩
ال جيــوز للغــري ان يــؤدي املطلــوب بموجــب الســند التنفيــذي وال ان جيــرب عــى أدائــه اال 

بعــد اعــالن املديــن بالعــزم عــى هــذا التنفيــذ قبــل وقوعــه بثامنيــة ايــام عــى االقــل.
 املادة ٢١٠

يرفــع مــا يعــرض يف التنفيــذ من اشــكاالت اىل قايض االمــور املســتعجلة اذا كان املطلوب 
اجــراء وقتيا. 

أما موضوع هذه االشكاالت فريفع اىل املحكمة املختصة وفقا للقواعد العامة.

 املادة ٢١١



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧٨       -العودة لفهرس القانون

جيوز رفع االشكال قبل البدء يف التنفيذ. 
ويتعــني لقبــول االشــكال ان يرفــع قبــل متــام التنفيــذ وان يقــدم املستشــكل كفالــة قدرهــا 
ــة االوىل  ــل اجللس ــا قب ــك اىل م ــذ ، وذل ــا للتنفي ــكال موقف ــارا اذا كان االش ــون دين ثالث
املحــددة لنظــره ، واال حكمــت املحكمــة بعــدم قبــول االشــكال ، ويكفــي ايــداع او 
تقديــم كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد املستشــكلني اذا اقامــوا اشــكاهلم بصحيفــة واحــدة 
ــة كــام يعفــي مــن  ولــو اختلفــت اســباب االشــكال وتعفــي احلكومــة مــن ايــداع الكفال
ايداعهــا او تقديمهــا مــن يعفــي مــن الرســوم القضائيــة. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون 
متــى حكــم بعــدم قبــول االشــكال او بعــدم جــوازه او بســقوطه او بطالنــه او برفضــه او 

بشــطبه. 
وينســحب احلكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اختــذت بعــد رفع 

االشكال. 
وال يمنــع متــام التنفيــذ بعــد صــدور حكــم حمكمــة اول درجــة يف االشــكال مــن اســتئناف 

احلكــم املذكــور ســواء تــم التنفيــذ قبــل رفــع االســتئناف او بعــد رفعــه.

 املادة ٢١٢
اذا عــرض عنــد التنفيــذ اشــكال وكان املطلــوب فيــه اجــراء وقتيــا ، فلمأمــور التنفيــذ ان 
يوقــف التنفيــذ او ان يمــي فيــه عــى ســبيل االحتيــاط مــع تكليــف اخلصــوم يف احلالتــني 
احلضــور امــام قــايض االمــور املســتعجلة ولــو بميعــاد ســاعة ويف منزلــه عنــد الــرضورة 
ــام يتعلــق برافــع االشــكال ويف  ــات حصــول هــذا التكليــف يف املحــرض في ، ويكفــي اثب
مجيــع االحــوال ال جيــوز ملأمــور التنفيــذ ان يتــم التنفيــذ قبــل ان يصــدر القــايض حكمــه. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان حيــرر صــورا مــن حمــرضه بقــدر عــدد اخلصــوم وصــورة الدارة 
الكتــاب يرفــق هبــا اوراق التنفيــذ واملســتندات التــي يقدمهــا اليــه املستشــكل وعــى ادارة 
الكتــاب قيــد االشــكال يــوم تســليم الصــورة اليهــا يف الســجل اخلــاص بذلــك ، واذا رفــع 
االشــكال الوقتــي باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى ترتــب عــى رفعــه وقــف التنفيــذ. 
وجيــب اختصــام الطــرف امللتــزم يف الســند التنفيــذي يف اإلشــكال ، إذا كان مرفوعــًا مــن 
غــريه ســواء كان مرفوعــًا بإبدائــه أمــام مأمــور التنفيــذ عــى النحــو املبــني يف الفقــرة األوىل 
ــى  ــب ع ــكال ، وج ــم يف اإلش ــإذا مل خيتص ــوى ، ف ــع الدع ــادة لرف ــراءات املعت أو باإلج
املحكمــة أن تكلــف املستشــِكل باختصامــه يف ميعــاد حتدده لــه، فإن مل ينفــذ ذلك حكمت 
املحكمــة بــزوال األثــر الواقــف للتنفيــذ املرتتــب عــى رفعــه ، وجــاز هلــا أن حتكــم باعتبــار 

اإلشــكال كأن مل يكــن . 
ــور  ــايض االم ــم ق ــا مل حيك ــذ م ــف التنفي ــر وق ــكال آخ ــم أي اش ــى تقدي ــب ع وال يرتت
ــع  ــي ترف ــكاالت الت ــى االش ــا ع ــرة ايض ــذه الفق ــم ه ــري حك ــف وي ــتعجلة بالوق املس

ــذ.  ــة للتنفي ــة موقف ــذ موضوعي ــة تنفي ــة منازع ــد اي بع
وال يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى اول اشــكال يقيمــه امللتــزم يف الســند التنفيــذي اذا 

مل يكــن قــد اختصــم يف االشــكال او املنازعــة املوضوعيــة الســابقة. 
وجيــب عــى املستشــٍكل تقديــم مســتنداته عنــد تقديــم صحيفــة اإلشــكال أو يف اجللســة 
األوىل املحــددة لنظــره ، وإال جــاز للمحكمــة أن حتكــم بإعتبــار اإلشــكال كأن مل يكــن .

 املادة ٢١٣



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧٩       -العودة لفهرس القانون

ــزاع ولقــايض  ــذ اذا كان العــرض حمــل ن ال يرتتــب عــى العــرض احلقيقــي وقــف التنفي
االمــور املســتعجلة ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقتــا مــع ايــداع املعــروض او مبلــغ اكــرب منــه 

يعينــه.

 املادة ٢١٤
اذا حكــم القــايض بشــطب االشــكال وفقــا للــامدة ٥٩ زال االثــر الواقف للتنفيــذ املرتتب 

عــى رفع االشــكال. 
واذا كان االشــكال موقفــا للتنفيــذ وخــر املستشــكل دعــواه جــاز احلكــم عليــه بغرامة ال 
تقــل عــن عــرشة دنانــري وال تزيــد عــى مائــة دينار وذلــك مع عــدم االخــالل بالتعويضات 

ان كان هلــا وجه.

 املادة ٢١٥
تنفــذ القــرارت واالحــكام الصــادرة يف مســائل االحــوال الشــخصية بالطــرق املقــررة يف 

البــاب الثــاين مــن هــذا الكتــاب اذا اقتــىض ذلــك احلجــز عــى االمــوال وبيعهــا. 
وينفــذ مــا عــدا ذلــك مــن هــذه القــرارات واالحــكام بالطريــق االداري بمعرفــة جهــات 

االدارة او مــن يعينــه وزيــر العــدل لذلــك ، اال اذا نــص القانــون عــى غــري ذلــك. 
وتنفــذ االحــكام الصــادرة بضــم الصغــري وحفظــه او تســليمه المــني بالطريــق املشــار اليه 
يف الفقــرة الســابقة ، وجيــوز تنفيذهــا جــربا ولــو ادى ذلــك اىل اســتعامل القــوة ودخــول 
املنــازل ، ويتبــع القائمــون بالتنفيــذ يف ذلــك مــا يأمــر بــه مديــر ادارة التنفيــذ وجتــوز اعــادة 

التنفيــذ كلــام اقتــىض احلــال ذلــك. 
وحتــدد املحكمــة طريقــة تنفيــذ احلكــم الصــادر برؤيــة الصغــري ، وال جيــوز ان يكــون ذلك 

يف خمفــر الرشطــة او ايــة جهــة من جهــات االدارة.

 املادة ٢١٦
مع عدم االخالل بام ينص عليه أي قانون آخر ، ال جيوز احلجز عى ما يأيت : 

أ - االموال العامة او اخلاصة اململوكة للدولة. 
ب - مــا يلــزم املديــن وزوجتــه واقاربــه واصهــاره املقيمــني معــه يف معيشــة واحــدة مــن 

الثيــاب ومــا يكــون رضوريــا هلــم مــن اثــاث املنــزل وادوات املطبــخ. 
مــا يلزمهــم مــن الغــذاء والوقــود ملــدة شــهر ، كــام ال جيــوز احلجــز عــى مــا يلــزم للقيــام 

بواجباهتــم الدينيــة. 
ــا  ــا مؤقت ــة او مرتب ــا نفق ــي او عائده ــون ه ــا لتك ــوىص هب ــة او امل ــوال املوهوب ج - االم
او مــدى احليــاة ، ومــا حيكــم بــه القضــاء مــن املبالــغ املقــررة او املرتبــة مؤقتــا للنفقــة او 
ــة مقــررة.  ــن نفق ــاء لدي ــع وف ــك اال بقــدر الرب للــرف منهــا يف غــرض معــني وكل ذل
د - االمــوال املوهوبــة او املــوىص هبــا مــع اشــرتاط عــدم جــواز احلجــز عليهــا ، وذلــك 
اذا كان احلاجــز مــن دائنــي املوهــوب لــه او املــوىص لــه الذيــن نشــأ دينهــم قبــل اهلبــة او 

الوصيــة اال لديــن نفقــة مقــررة ويف حــدو د الربــع. 
هـــ - مــا يلــزم املديــن مــن كتــب وادوات ومهــامت ملزاولــة مهنتــه او حرفتــه بنفســه وذلك 

مــا مل يكــن احلجــز القتضــاء ثمنهــا او مصاريــف صيانتهــا او نفقــة مقــررة. 
و - املنقــول الــذي يعتــرب عقــارا بالتخصيــص اذا كان احلجــز عليــه مســتقال عــن العقــار 
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املخصــص خلدمتــه وذلــك مــا مل يكــن احلجــز القتضــاء ثمنــه او مصاريــف صيانتــه. 
ــواز  ــدم ج ــم رشوط ع ــاص بتنظي ــون خ ــدر قان ــي مل يص ــات - الت ــور واملرتب ز - االج
احلجــز عليهــا - اال بقــدر النصــف ، وعنــد التزاحــم خيصــص نصفــه لوفــاء ديــون النفقــة 

املقــررة والنصــف اآلخــر ملــا عداهــا مــن ديــون. 
ح - الســكن اخلــاص الــالزم القامــة املديــن الكويتــي وارستــه بــرشط ان يكــون شــاغال 
لــه قبــل نشــأة الديــن ، وال يــري هــذا احلكــم اال عــى ســكن واحــد لــه ، كل ذلــك مــامل 
يكــن احلجــر القتضــاء ديــن مقــرر لبنــك اإلئتــامن الكويتــي او ديــن مقــرر لــه امتيــاز عــى 
هــذه العــني طبقــا للمــواد ١٠٨٠ و ١٠٨١ و ١٠٨٢ مــن القانــون املــدين او نفقــة حمكــوم 

 . هبا
وال يســتفيد املديــن مــن هــذا احلكــم اذا اثبــت الدائــن ان املديــن قــام بالتــرف يف اموالــه 

قبــل او بعــد نفــاذ هــذا القانــون ترفــا يــرض بحــق الدائــن. 
يعتــرب الســكن الزمــا اذا كان مــن البيــوت احلكوميــة او مــا يامثلهــا مــن الســكن اخلــاص 

املقــام عــى ارض ال تزيــد مســاحتها عــى الــف مــرت مربــع. 
ــن  ــة املدي ــر حاج ــن تقدي ــئة ع ــات الناش ــتعجلة يف املنازع ــور املس ــايض االم ــل ق ويفص
وارستــه للســكن ، بــام يراعــي حقــوق الدائــن ويوفــر محايــة للمديــن يف ســكنه اخلــاص.

 املادة ٢١٧
اذا مل يتــم احلجــز يف يــوم واحــد جــاز امتامــه يف يــوم او ايــام تاليــة بــرشط ان تتتابــع ، وعــى 
املأمــور ان يتخــذ مــا يلــزم للمحافظــة عــى االشــياء املحجــوزة ، واملطلــوب حجزهــا اىل 
ــام توقفــت اجــراءات احلجــز ومــع  ــع عــى املحــرض كل ــم املحــرض ، وجيــب التوقي ان يت
ذلــك اذا اقتــىض احلــال اســتمرار املأمــور يف اجــراءات احلجــز ، بعــد املواعيــد املقــررة يف 
املــادة السادســة او يف العطلــة الرســمية جــاز لــه امتامهــا دون حاجــة الســتصدار اذن مــن 

قــايض االمــور الوقتيــة.

 املادة ٢١٨
جيــوز يف ايــة حالــة كانــت عليهــا االجــراءات قبــل رســو املــزاد ايــداع مبلــغ مــن النقــود 
خزانــة ادارة التنفيــذ مســاو للديــون املحجــوز مــن اجلهــا وملحقاهتــا خيصــص للوفــاء هبا 
دون غريهــا ، ويرتتــب عــى هــذا االيــداع زوال احلجــز عــن االمــوال املحجــوزة وانتقالــه 

اىل املبلــغ املــودع. 
واذا وقعــت بعــد ذلــك حجــوز جديــدة عــى املبلــغ املــودع فــال يكــون هلــا اثــر يف حــق مــن 

خصــص هلــم املبلغ. 
و جيــوز للمحجــوز عليــه ان يطلــب مــن قــايض االمــور املســتعجلة يف ايــة حالــة تكــون 
ــى  ــذ ع ــة ادارة التنفي ــه خزان ــه يودع ــوم مقام ــا يق ــغ او م ــر مبل ــراءات تقدي ــا االج عليه
ذمــة الوفــاء للحاجــز ويرتتــب عــى هــذا االيــداع زوال احلجــز عــن االمــوال املحجــوزة 
وانتقالــه اىل مــا اودع ويصبــح مــا اودع خمصصــا للوفــاء بمطلــوب احلاجــز عنــد االقــرار 

لــه بــه او احلكــم لــه بثبوتــه.

املادة ٢١٩
اذا كانــت قيمــة احلــق املحجــوز مــن اجلــه ال تتناســب مــع قيمــة االمــوال املحجــوز عليها 
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جــاز للمديــن ان يطلــب مــن قــايض االمــور املســتعجلة احلكــم بقــر احلجــز عــى بعض 
هــذه االمــوال ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع وفقــا لالجــراءات املعتــادة وخيتصــم فيهــا 

الدائنــون احلاجــزون ومــن اعتــرب بحكــم القانــون طرفــا يف االجــراءات. 
ــن  ــم م ــى غريه ــة ع ــم اولوي ــز يف مواجهته ــر احلج ــرر ق ــن تق ــني الذي ــون للدائن ويك

ــا. ــز عليه ــر احلج ــي يق ــوال الت ــن االم ــم م ــتيفاء حقوقه ــني يف اس الدائن

 املادة ٢٢٠
اذا كان احلجــز ظاهــر البطــالن ، فلــكل ذي مصلحــة ان يطلــب مــن قــايض االمــور 
املســتعجلة يف مواجهــة احلاجــز احلكــم بعــدم االعتــداد باحلجــز وبــزوال مــا ترتــب عليــه 

مــن آثــار.

 املادة ٢٢١
ال جيــوز للمديــن وال للقضــاة أو اعضــاء النيابــة العامــة أو العاملــني باملحاكــم أو األجهزة 
املعاونــة للقضــاء ، وال للمحامــني الــوكالء عمــن يبــارش اإلجــراءات أو عــن املديــن أن 

يتقدمــوا للمزايــدة بأنفســهم أو بطريــق تســخري غريهــم ، وإال كان البيــع باطــاًل

 املادة ٢٢٢
مــع عــدم االخــالل بــام ينــص عليــه أي قانــون آخــر ، جيــوز للدائــن بديــن حمقــق الوجــود 

حــال االداء ان يوقــع احلجــز التحفظــي عــى منقــوالت مدينــة يف االحــوال اآلتيــة : 
أ - كل حالة خيشى فيها فقدانه لضامن حقه. 

ب - ملؤجــر العقــار يف مواجهــة املســتأجر واملســتأجر مــن الباطــن عــى املنقــوالت 
والثمــرات واملحصــوالت املوجــودة بالعــني املؤجــرة ، وذلــك ضامنــا حلق االمتيــاز املقرر 
لــه قانونــا ، وجيــوز لــه ذلــك ايضــا اذا كانــت تلــك املنقــوالت والثمــرات واملحصــوالت 
قــد نقلــت عــى غــري علــم منــه مــا مل يكــن قــد مــىض عــى نقلهــا ثالثــون يومــا او بقــى يف 

العــني املؤجــرة امــوال كافيــة لضــامن حــق االمتيــاز املقــرر لــه.

 املادة ٢٢٣
جيــوز ملالــك املنقــول ومــن لــه حــق عيني عليه او حــق يف حبســه ان يوقع احلجــز التحفظي 

عليــه عند مــن حيوزه.

 املادة ٢٢٤
اذا مل يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــري معــني املقــدار فــال جيــوز احلجــز اال 
بأمــر مــن قــايض االمــور الوقتيــة يــأذن فيــه باحلجــز ويقــدر ديــن احلاجــز تقديــرا مؤقتــا 

وذلــك بنــاء عــى عريضــة مســببة يقدمهــا طالــب احلجــز. 
ــدة  ــتندات املؤي ــه املس ــرا اذا مل تكف ــا خمت ــري حتقيق ــر ان جي ــدار االم ــل اص ــايض قب للق
للطلــب. وجيــب يف احلالــة املذكــورة باملــادة الســابقة ان تشــتمل العريضــة عــى بيــان واف 

للمنقــوالت املطلــوب حجزهــا. 
ومــع ذلــك فــال حاجــة اىل هــذا االذن اذا كان بيــد الدائــن حكــم ولــو كان غــري واجــب 

النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت بــه معــني املقــدار. 
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و اذا كان الدعــوى مرفوعــة باحلــق مــن قبــل امــام املحكمــة املختصــة جــاز طلــب االذن 
باحلجــز املشــار اليــه يف الفقــرة االوىل مــن رئيــس اهليئــة التــي تنظــر الدعــوى.

 املادة ٢٢٥
يتبــع يف احلجــز التحفظــي عــى املنقــوالت القواعــد واالجــراءات املنصــوص عليهــا يف 
الفصــل الرابــع مــن هــذا البــاب عــدا مــا يتعلــق منهــا بتحديــد يــوم البيــع اال اذا كانــت 
هــذه املنقــوالت عرضــه للتلــف فرياعــي نــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ٢٥٢ وجيــب ان 
يعلــن احلاجــز اىل املحجــوز عليــه حمــرض احلجــز واالمــر الصــادر بــه اذا مل يكــن قــد اعلــن 
بــه مــن قبــل وذلــك خــالل ثامنيــة ايــام عــى االكثــر مــن تاريــخ توقيعــه واال اعتــرب كان مل 

يكــن. 
كــام جيــب عــى احلاجــز - خــالل االجل ســالف الذكــر - ان يرفع امــام املحكمــة املختصة 
الدعــوى بثبــوت احلــق وصحــة احلجــز ، وذلــك يف االحــوال التــي يكــون فيهــا احلجــز 

بأمــر مــن القــايض ، واال اعتــرب احلجــز كأن مل يكــن. 
و اذا كانــت الدعــوى باحلــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة احلجــز اىل ذات 

املحكمــة لتنظــر فيهــام معــا. 
واذا صــدر حكــم بصحــة احلجــز وكان واجــب التنفيــذ او صــار كذلــك تتبــع االجراءات 
ــذ بتســليم املنقــول يف  ــاب او جيــري التنفي ــع مــن هــذا الب ــع يف الفصــل الراب املقــررة للبي

احلالــة املشــار اليهــا يف املــادة ٢٢٣.
 

املادة ٢٢٦
اذا وقــع مؤجــر العقــار احلجــز عــى منقــوالت املســتأجر مــن الباطــن طبقــا للفقــرة ب 
مــن املــادة ٢٢٢ وجــب ان توجــه االجــراءات اىل كل مــن املســتأجر االصــيل واملســتأجر 
مــن الباطــن ، ويعتــرب اعــالن احلجــز اىل املســتأجر مــن الباطــن بمثابــة حجــز ايضــا حتــت 

يــده عــى االجــرة. 
واذا كان املســتأجر االصــيل غــري ممنــوع مــن التأجــري مــن الباطــن جــاز للمســتأجر مــن 
الباطــن ان يطلــب رفــع احلجــز عــى منقوالتــه مــع بقــاء احلجــز حتــت يــده عــى االجــرة.

 املادة ٢٢٧
جيــوز لــكل دائــن بديــن حمقــق الوجــود حــال االداء ان حيجــز مــا يكــون ملدينــه لــدى الغــري 

مــن املنقــوالت او الديــون ولــو كانــت مؤجلــة او معلقــة عى رشط. 
ــاول كل مــا يكــون  ــه يتن ــه فأن ــن بذات واذا كان مل يكــن احلجــز موقعــا عــى منقــول او دي
ــه  ــه مــن ديــون يف ذمت ــه او ينشــأ ل ــد املحجــوز لدي ــه مــن منقــوالت يف ي للمحجــوز علي

ــه.  ــام يف ذمت ــر ب بعــد ذلــك اىل وقــت التقري
ويوقع حجز ما للمدين لدى الغري عى منقوالت املدين التي يف حيازة ممثله القانوين.

 
املادة ٢٢٨

جيــوز اتبــاع طريــق حجــز املنقــول لــدى املديــن املنصــوص عليــه يف الفصــل الرابــع مــن 
هــذا البــاب عنــد احلجــز عــى منقــوالت املديــن يف حيــازة الغــري اذا وافــق هــذا االخــري 

وقــت احلجــز عــى اتبــاع هــذا الطريــق عوضــا عــن حجــز مــا للمديــن لــدى الغــري.
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املادة ٢٢٩
اذا مل يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــري معــني املقــدار فــال جيــوز احلجــز 
اال بأمــر مــن قــايض االمــور الوقتيــة يــأذن فيــه باحلجــز ويقــدر ديــن احلجــز تقديــرا مؤقتــا 
وذلــك بنــاء عــى عريضــة يقدمهــا طالــب احلجــز ومــع ذلــك فــال حاجــة اىل هــذا االذن 
ــه معــني  ــو غــري واجــب النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت ب ــد الدائــن حكــم ول اذا كان بي

املقــدار.

 املادة ٢٣٠
حيصــل احلجــز بموجــب إعــالن بمعرفــة مأمــور التنفيــذ إىل املحجــوز لديه - وال يشــرتط 

اإلعــالن الســابق للمديــن - ويشــتمل اإلعــالن عــى البيانــات اآلتية:
أ- صــورة مــن احلكــم أو الســند التنفيــذي الــذي يوقــع احلجــز بمقتضــاه أو إذن القــايض 

باحلجــز أو أمــره بتقديــر الديــن . 
ب- بيان أصل املبلغ املحجوز من أجله وملحقاته.

ــال  ــى م ــز واردًا ع ــة ، إذا كان احلج ــكل جهال ــًا ل ــًا نافي ــه تعيين ــوز علي ــني املحج ج- تعي
معــني ، وهنــي املحجــوز لديــه عــن الوفــاء بــام يف يــده إىل املحجــوز عليــه أو تســليمه إيــاه.
د- الربيــد اإللكــرتوين وموطــن احلاجــز وحمل عمله وتعيــني موطن خمتار لــه يف الكويت، 

إذا مل يكــن لــه موطــن أو حمل عمــل فيها. 
ه- تكليــف املحجــوز لديــه بالتقريــر بــام يف الذمــة بــإدارة كتــاب املحكمــة الكليــة ، خــالل 

عــرشة أيــام مــن إعالنــه باحلجــز.
ــال  ــز باط ــود أ، ب، ج كان احلج ــواردة يف البن ــات ال ــى البيان ــالن ع ــمل اإلع وإذا مل يش
ــه عــدة  ، وجيــوز لــكل ذي مصلحــة التمســك هبــذا البطــالن ، وإذا كان للمحجــوز لدي

ــه احلاجــز. ــره إال بالنســبة إىل الفــرع الــذي عين فــروع فــال ينتــج احلجــز أث

 املادة ٢٣١
جيــب إبــالغ احلجــز إىل املحجــوز عليــه بإعالنــه بالطــرق املنصــوص عليهــا يف هــذا 
القانــون، ويشــتمل اإلعــالن عــى ذكــر حصــول احلجــز وتارخيــه وبيــان احلكــم أو الســند 
التنفيــذي أو أمــر القــايض الــذي حصــل احلجــز بموجبــه ، واملبلــغ املحجــوز مــن أجلــه 
واملــال املحجــوز عليــه وموطــن احلاجــز وحمــل عملــه وتعيــني موطــن خمتــار يف الكويــت 
إذا مل يكــن لــه موطــن أو حمــل عمــل فيهــا ، وجيــوز أن يتــم اإلبــالغ بنفــس ورقــة احلجــز 
بعــد إعالهنــا إىل املحجــوز لديــه ، وجيــب أن يتــم إبــالغ احلجــز خــالل الثامنيــة أيــام التاليــة 
ــوز  ــدد املحج ــد تع ــن ، وعن ــز كأن مل يك ــرب احلج ــه ، وإال اعت ــوز لدي ــه إىل املحج إلعالن

لدهيــم جيــب احتســاب امليعــاد بالنســبة لــكل منهــم عــى اســتقالل. 
كــام جيــب عــى احلاجــز - خــالل االجــل املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة - ان يرفــع عــى 
املحجــوز عليــه امــام املحكمــة املختصــة الدعــوى بثبــوت احلــق وصحــة احلجــز وذلــك 
يف االحــوال التــي يكــون فيهــا احلجــز بامــر مــن القــايض واال اعتــرب احلجــز كأن مل يكــن 
واذا اختصــم املحجــوز لديــه يف هــذه الدعــوى فــال جيــوز لــه ان يطلــب اخراجــه منهــا ، 

وال يكــون احلكــم فيهــا حجــة عليــه اال فيــام يتعلــق بصحــة اجــراءات احلجــز. 
واذا كانــت الدعــوى باحلــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة احلجــز اىل نفــس 
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املحكمــة لتنظــر فيهــام معــا.

 املادة ٢٣٢
جيــوز للمحجــوز عليــه ان يرفــع الدعــوى بطلــب رفــع احلجــز امــام املحكمــة املختصــة 
وال حيتــج عــى املحجــوز لديــه او ادارة التنفيــذ برفــع هــذه الدعــوى اال اذا ابلغــت اليهــام 

ويرتتــب عــى هــذا االبــالغ منعهــام مــن الوفــاء للحاجــز اال بعــد الفصــل يف الدعــوى. 
وال يرتتــب هــذا االثــر عــى االبــالغ عــن رفــع دعــوى اخــرى بطلــب رفــع احلجــز مــا مل 

تأمــر املحكمــة بمنعهــام مــن الوفــاء.

 املادة ٢٣٣
ال يمنــع احلجــز املحجــوز لديــه مــن الوفــاء ، كــام ال يمنــع املحجوز عليــه من مطالبتــه به ، 
ويكــون الوفــاء بايــداع مــا يف ذمتــه خزانــة ادارة التنفيــذ ، واذا كان حمــل احلجــز منقــوالت 
ال يمكــن ايداعهــا تلــك اخلزانــة جــاز تســليمها اىل حــارس يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء 
عــى طلــب يقــدم اليــه مــن املحجــوز لديــه او املحجــوز عليــه ويبقــى احلجــز قائــام عــى 

املبالــغ او املنقــوالت املذكــورة. 
وجيــب ان يكــون االيــداع مقرتنــا ببيــان موقــع مــن املحجــوز لديــه باحلجــوز التــي وقعــت 
حتــت يــده وتواريــخ اعالهنــا واســامء احلاجزيــن واملحجــوز عليــه وصفاهتــم وموطــن كل 
ــا  ــوز بمقتضاه ــت احلج ــي وقع ــندات الت ــار والس ــه املخت ــه او موطن ــل عمل ــم او حم منه

واملبالــغ التــي حجــز مــن اجلهــا. 
ــداع او وضــع  ــه فــورا بحصــول االي ــذ ابــالغ احلاجــز واملحجــوز علي وعــى ادارة التنفي

املنقــوالت حتــت يــد حــارس وذلــك بكتــاب مســجل. 
ــام يف الذمــة اذا كان  ــر ب ــداع او وضــع املنقــوالت حتــت احلراســة عــن التقري ويغنــي االي

ــا للوفــاء بديــن احلاجــز.  املبلــغ او املنقــول كافي
واذا وقــع حجــز جديــد عــى املبلغ املــودع او املنقــوالت املوضوعة حتت احلراســة فأصبح 
اهيــام غــري كاف جــاز ألي مــن احلاجزيــن الســابقني تكليــف املحجــوز لديــه التقريــر بــام يف 

ذمتــه خــالل عــرشة ايــام مــن يــوم تكليفــه بذلك.

املادة ٢٣٤
اذا مل حيصــل االيــداع طبقــا للــامدة الســابقة او املــادة ٢١٨ وجــب عــى املحجــوز لديــه ان 
يقــرر بــام يف ذمتــه يف ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة خــالل عــرشة ايــام مــن اعالنــه باحلجــز 
ــع  ــني مجي ــه ان وجــدت ويب ــن وســببه واســباب انقضائ ــر مقــدار الدي ، ويذكــر يف التقري
احلجــوز املوقعــة حتــت يــده ، ويــودع االوراق املؤيــدة لتقريــره او صــورا منهــا ، واذا كان 
حتــت يــد املحجــوز لديــه منقــوالت وجــب عليــه ان يرفــق بالتقريــر بيانــا مفصــال عنهــا. 
واذا كان احلجــز حتــت يــد احلكومــة او احــدى اهليئــات العامــة او املؤسســات العامــة او 
احــد البنــوك فيكــون التقريــر بــام يف الذمــة بواســطة كتــاب ترســله اجلهــة املحجــوز لدهيــا 

اىل ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة يف امليعــاد ســالف الذكــر يتضمــن بيانــات التقريــر. 
وال يعفــى املحجــوز لديــه مــن واجب التقرير بــام يف الذمة ان يكون غــري مدين للمحجوز 
عليــه ، وعندئــذ جيــوز ان يتــم التقريــر ببيــان يثبتــه مأمــور التنفيــذ يف حمــرض اعــالن احلجــز 
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عنــد توقيعــه ، كــام ان رس املهنــة ال يعفيــه مــن واجــب التقرير بــام يف الذمة.

 املادة ٢٣٥
اذا تــويف املحجــوز لديــه او فقــد اهليتــه او زالــت صفتــه او صفــة مــن يمثلــه كان للحاجــز 
ان يعلــن ورثــة املحجــوز لديــه او مــن يقــم مقامــه بصــورة مــن ورقــة احلجــز ويكلفهــم 

التقريــر بــام يف الذمــة خــالل عــرشة ايــام مــن هــذا التكليــف.

 املادة ٢٣٦
اذا رفعــت دعــوى املنازعــة يف التقريــر بــام يف الذمــة مــن احلاجــز فــال يعتــرب مــن الغــري مــن 

حيــث االدلــة اجلائــزة يف اثبــات الدعــوى او نفيهــا.

 املادة ٢٣٧
اذا مل يقــرر املحجــوز لديــه بــام يف ذمتــه عــى الوجــه املقــرر قانونــا او قــدم تقريــرا غــري كاف 
ــر جــاز  ــد التقري ــه ايداعهــا لتأيي او قــرر غــري احلقيقــة ، او اخفــى االوراق الواجــب علي
احلكــم عليــه للدائــن الــذي حصــل عــى ســند تنفيــذي بدينــه باملبلــغ املحجــوز مــن اجلــه 

وذلــك بدعــوى ترفــع باالجــراءات املعتــادة. 
ويعترب تنفيذ احلكم الصادر هبذا اجلزاء وفاء حلق احلاجز قبل املحجوز عليه. 

وال يصــدر احلكــم باجلــزاء املذكــور اذا تــاليف املحجــوز لديــه العيــب الــذي رفعت بســببه 
الدعــوى حتــى اقفــال بــاب املرافعــة فيهــا ولــو امــام حمكمــة ثــاين درجة. 

ــات  ــوى والتعويض ــات الدع ــه بمروف ــوز لدي ــزام املحج ــوال ال ــع االح ــب يف مجي وجي
ــة عــى تقصــريه او تأخــريه. املرتتب

 املادة ٢٣٨
جيــب عــى املحجــوز لديــه بعــد عــرشة ايــام مــن تاريــخ تقريــره بــام يف الذمــة ان يدفــع اىل 
احلاجــز املبلــغ الــذي اقــر بــه او مــا يفــي منــه بحــق احلاجــز وذلــك متــى كان حقــه وقــت 
ــد  ــادة ٢٠٩ ق ــا يف امل ــوص عليه ــراءات املنص ــت االج ــذي وكان ــند تنفي ــا بس ــع ثابت الدف

روعيــت.
 

املادة ٢٣٩
اذا مل حيصــل الوفــاء وفقــا للــامدة الســابقة وال االيــداع طبقــا للامدتــني ٢١٨ و ٢٣٣ كان 
للحاجــز ان ينفــذ عــى امــوال املحجــوز لديــه بموجــب ســنده التنفيــذي مرفقــا بــه صــورة 

رســمية مــن تقريــر املحجــوز لديــه ، وذلــك مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه املــادة ٢٠٤.
 

املادة ٢٤٠
اذا كان احلجــز عــى منقــوالت ، بيعــت باالجــراءات املقــررة لبيــع املنقــول املحجــوز لدى 
املديــن دون حاجــة اىل حجــز جديــد ، واذا كان املحجــوز دينــا غــري مســتحق االداء بيــع 

باالجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة ٢٦٢.
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 املادة ٢٤١
ــه يكــون  ــه ملدين ــا ب ــد نفســه عــى مــا يكــون مدين ــن ان يوقــع احلجــز حتــت ي جيــوز للدائ
ذلــك باعــالن اىل املديــن يشــتمل عــى البيانــات الواجــب ذكرهــا يف ورقــة ابــالغ احلجــز. 
ــالل  ــز خ ــى احلاج ــب ع ــايض جي ــن الق ــر م ــز بأم ــا احلج ــون فيه ــي يك ــوال الت ويف االح
ثامنيــة االيــام التاليــة العــالن املديــن باحلجــز ان يرفــع امــام املحكمــة املختصــة الدعــوى 

بثبــوت احلــق وصحــة احلجــز واال اعتــرب احلجــز كأن مل يكــن.

 املادة ٢٤٢
جيــري احلجــز بموجــب حمــرض حيــرر يف مــكان توقيعــه ، وجيــب ان يشــتمل فضــال عــن 

البيانــات الواجــب ذكرهــا يف اوراق االعــالن عــى مــا يــأيت : 
أ - ذكر السند التنفيذي. 

ب - ذكــر موطــن احلاجــز او حمــل عملــه وتعيــني موطــن خمتــار لــه يف الكويــت اذا مل يكــن 
لــه موطــن او حمــل عمــل فيهــا. 

ــات  ــن العقب ــه م ــا لقي ــراءات وم ــن االج ــور م ــه املأم ــام ب ــا ق ــز ، وم ــكان احلج ج - م
واالعرتاضــات اثنــاء احلجــز ومــا اختــذه بشــأهنا. 

د - مفــردات االشــياء املحجــوزة بالتفصيــل مع ذكــر نوعها واوصافهــا ومقدارها ووزهنا 
او مقاســها وبيان قيمتهــا بالتقريب. 

هـــ - حتديــد يــوم للبيــع وســاعته واملــكان الــذي جيــري فيه وجيــب ان يوقــع مأمــور التنفيذ 
عــى حمــرض احلجــز وال جيــوز توقيــع احلجــز يف حضــور طالــب التنفيذ. 

وال يقتــي احلجــز نقــل االشــياء املحجــوزة مــن موضعهــا وتصبــح االشــياء حمجــوزة 
بمجــرد ذكرهــا يف حمــرض احلجــز ولــو مل يعــني عليهــا حــارس. 

وال جيــوز تفتيــش املديــن لتوقيــع احلجــز عــى مــا يف جيبــه اال بــإذن ســابق مــن مديــر ادارة 
التنفيــذ بنــاء عــى طلــب الدائــن. 

واذا حصــل احلجــز بحضــور املديــن او يف موطنــه او حمل عمله تســلم صــورة من املحرض 
ــا اذا حصــل  ــادة ٩ ام ــني يف امل ــك عــى الوجــه املب ــه وذل ــة عن ــه تســلمها نياب ــن ل ــه او مل ل
احلجــز يف غيبتــه ويف غــري موطنــه او حمــل عملــه وجــب اعالنــه باملحــرض لشــخصه او يف 

موطنــه او حمــل عملــه وذلــك خــالل االيــام الســبعة التاليــة للحجــز عــى االكثــر.

 املادة ٢٤٣
اذا كان احلجــز عــى مصوغــات او ســبائك ذهبيــة او فضيــة او مــن معــدن نفيــس آخــر او 
عــى جموهــرات او احجــار كريمــة وجــب وزهنــا وبيــان اوصافهــا بدقــة يف حمــرض احلجــز 
، وتقــوم هــذه االشــياء بمعرفــة خبــري يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب مأمــور 

التنفيــذ. 
وجيــوز هبــذه الطريقــة تقويــم االشــياء الفنيــة واالشــياء النفيســة االخــرى بنــاء عــى طلــب 

احلاجــز او املحجــوز عليــه ويف مجيــع االحــوال يرفــق تقريــر اخلبــري بمحــرض احلجــز. 
وجيــب اذا اقتــىض احلــال نقلهــا لوزهنــا او تقويمهــا ان توضــع يف حــرز خمتــوم وان يذكــر 

ذلــك يف املحــرض مــع وصــف االختــام. 
واذا وقــع احلجــز عــى نقــود او عملــة ورقيــة وجــب عى مأمــور التنفيــذ ان يبــني اوصافها 

ومقدارهــا يف املحــرض ويودعها خزانــة ادارة التنفيذ.
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 املادة ٢٤٤
يعــني مأمــور التنفيــذ حارســا لالشــياء املحجــوزة ، ويقــوم باختيــار احلــارس اذا مل يــأت 
احلاجــز او املحجــوز عليــه بشــخص مقتــدر وجيــب تعيــني املحجــوز عليــه اذا طلــب هــو 
ــذ  ــرض ، وعندئ ــني يف املح ــة تب ــباب معقول ــك اس ــد وكان لذل ــف التبدي ــك اال اذا خي ذل
يذكــر رأي املحجــوز عليــه يف تلــك االســباب ان كان ويعــرض امرهــا فــورا عــى مديــر 

ادارة التنفيــذ الختــاذ قــراره يف هــذا الشــأن. 
ــارضا  ــن ح ــة وكان املدي ــل احلراس ــن يقب ــز م ــكان احلج ــذ يف م ــور التنفي ــد مأم واذا مل جي
كلفــه احلراســة وال يعتــد برفضــه اياهــا ، امــا اذا مل يكــن حــارضا وجــب عليــه ان يتخــذ 
مجيــع التدابــري املمكنــة للمحافظــة عــى االشــياء املحجــوزة وان يرفــع االمــر عــى الفــور 
ملديــر ادارة التنفيــذ ليأمــر امــا بنقلهــا وايداعهــا عنــد امــني يقبــل احلراســة خيتــاره احلاجــز 

او املأمــور وامــا بنقلهــا اىل خمــازن ادارة التنفيــذ.

 املادة ٢٤٥
اذا كان احلــارس موجــودا وقت احلجز ســلمت اليه االشــياء املحجــوزة يف مكان حجزها 
بعــد التوقيــع منــه عــى حمــرض احلجــز وتســليمه صــورة منــه ، فــاذا كان غائبــا او عــني فيــام 
ــه بعــد التوقيــع عــى حمــرض اجلــرد  بعــد وجــب جــرد االشــياء املحجــوزة وتســليمها الي

وتســليمه صــورة منــه. 
واذا امتنــع احلــارس عــن التوقيــع عــى حمــرض احلجــز او اجلــرد او رفــض تســلم صورتــه 

وجــب ان تذكــر اســباب ذلــك يف املحــرض.

 املادة ٢٤٦
يســتحق احلــارس غــري املديــن او احلائــز اجــرا عــن حراســته ويكــون هلــذا االجــر امتيــاز 
ــر  ــارس بأم ــر احل ــدر اج ــا. ويق ــوز عليه ــوالت املحج ــى املنق ــة ع ــات القضائي املروف

يصــدره مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم اليــه.

 املادة ٢٤٧
ال جيــوز للحــارس ان يســتعمل االشــياء املحجــوزة او يســتغلها او يعريهــا او يعرضهــا 
ــام جيــوز اذا  للتلــف واال حــرم مــن اجــرة احلراســة فضــال عــن الزامــه بالتضمينــات وان

كان مالــكا هلــا او صاحــب حــق انتفــاع عليهــا ان يســتعملها فيــام خصصــت لــه. 
واذا كان احلجــز عــى ماشــية او عــروض او ادوات او آالت الزمــة الدارة او اســتغالل 
ارض او مصنــع او مشــغل او مؤسســة جــاز ملديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم 
مــن احــد ذوي الشــأن ان يأمــر تكليــف احلــارس االدارة او االســتغالل ان كان صاحلــا 

لذلــك او يســتبدل بــه حارســا آخــر يقــوم بذلــك.

 املادة ٢٤٨
ال جيــوز للحــارس ان يطلــب اعفــاءه مــن احلراســة قبــل اليــوم املحــدد للبيــع اال الســباب 
توجــب ذلــك ويكــون اعفــاؤه بأمــر عــى عريضــة يصــدر مــن مديــر ادارة التنفيــذ ويقــوم 
ــه وحيــرر  ــد مهمت ــد تســلم احلــارس اجلدي ــذ بجــرد االشــياء املحجــوزة عن مأمــور التنفي
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حمــرضا بذلــك يوقــع عليــه هــذا احلــارس ويتســلم صــورة منــه.

املادة ٢٤٩
اذا انتقــل مأمــور التنفيــذ لتوقيــع احلجــز عــى منقوالت ســبق حجزها لــدى املدين وجب 
عــى احلــارس عليهــا ان يــربز لــه صــورة حمــرض احلجــز ويقــدم االشــياء املحجــوزة ، وعى 
املأمــور ان جيردهــا يف حمــرض وحيجــز عــى مــا مل يســبق حجــزه وجيعــل حــارس احلجــز 

االول حارســا عليهــا ان كانــت يف ذات املــكان. 
ويعلــن هــذا املحــرض خــالل ثالثــة ايــام عــى االكثــر اىل احلاجــز االول واملديــن واحلارس 
اذا مل يكــن حــارضا ، كــام يعلــن اىل مأمــور التنفيــذ الــذي اوقــع احلجــز االول اذا كان غــري 

مــن حــرر حمــرض اجلرد. 
ويرتتــب عــى هــذا االعــالن بقــاء احلجــز ملصلحــة احلاجــز الثــاين ولــو نــزل عنــه احلاجــز 

االول ، كــام يعتــرب حجــزا حتــت يــد مأمــور التنفيــذ عــى املبالــغ املتحصلــة مــن البيــع. 
ــر ذلــك عــى احلجــوز الالحقــة  واذا كان احلجــز االول عــى املنقــوالت باطــال فــال يؤث

ــه اذا وقعــت صحيحــة يف ذاهتــا. علي

 املادة ٢٥٠
ــن  ــى الثم ــذ ع ــور التنفي ــد مأم ــت ي ــز حت ــذ ان حيج ــند تنفي ــده س ــن بي ــو مل يك ــن ول للدائ
املتحصــل مــن البيــع وفقــا لقواعــد حجــز مــا للمديــن لــدى الغــري بغــري حاجــة اىل طلــب 

احلكــم بصحــة احلجــز.
 

املادة ٢٥١
جيــب عــى مأمــور التنفيــذ عقــب امتــام احلجــز مبــارشة ان يلصــق عــى بــاب املــكان الــذي 
بــه االشــياء املحجــوزة وكذلــك باللوحــات املعــدة لذلــك بــادارة التنفيــذ اعالنــات مبينــا 
فيهــا يــوم البيــع وســاعته ومكانــه ونــوع االشــياء املحجــوزة ووصفهــا باالمجــال ويذكــر 

حصــول ذلــك يف حمــرض يلحــق بمحــرض احلجــز. 
وجيــوز ملديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باعــالن ذلــك يف اجلريدة الرســيمة او احدى الصحف 
اليوميــة او غريهــا مــن وســائل االعالم كــام جيوز له - بنــاء عى طلب احلاجــز او املحجوز 
عليــه - ان يــأذن بزيــادة وســائل االعــالن والنــرش عــى نفقــة الطالــب ولــه ايضــا ان يأمــر 

بذلــك مــن تلقــاء نفســه خصام مــن حصيلــة البيع. 
ويثبــت اللصــق بذكــره يف ســجل خــاص يعــد لذلــك بــادارة التنفيــذ ويثبت النــرش بتقديم 

نســخة مــن الصحيفــة او شــهادة مــن جهــة االعالم.

 املادة ٢٥٢
جيــري البيــع يف املــكان الــذي توجــد فيــه االشــياء املحجــوزة او يف املــكان الــذي خصــص 
بمعرفــة ادارة التنفيــذ لبيــع املحجــوزات اال اذا اقتضــت املصلحــة خالف ذلــك ، ويكون 
اجــراؤه بعــد ثامنيــة ايــام عــى االقــل مــن تاريــخ تســليم صــورة حمــرض احلجــز للمديــن او 

اعالنــه بــه وبعــد مــي يــوم عــى االقــل مــن تاريــخ امتــام اجــراءات اللصــق او النــرش. 
ــب  ــة لتقل ــع عرض ــف او بضائ ــة للتل ــوزة عرض ــياء املحج ــت االش ــك اذا كان ــع ذل وم
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االســعار ، فلمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باجــراء البيــع يف املــكان الــذي يــراه ومــن ســاعة 
لســاعة عــى حســب االحــوال وذلــك بنــاء عــى طلــب يقــدم اليــه مــن احلــارس او احــد 

ذوي الشــأن او مأمــور التنفيــذ. 
واذا مل حيصــل البيــع يف اليــوم املعــني بمحــرض احلجــز حــدد لــه مأمــور التنفيــذ يومــا آخــر 
ــواد  ــني يف امل ــه املب ــى الوج ــرش ع ــق او الن ــاد اللص ــأن ويع ــارس وذوو الش ــه احل ــن ب يعل

الســابقة.
 

املادة ٢٥٣
ــوز  ــورا وجي ــن ف ــع الثم ــرشط دف ــذ ب ــور التنفي ــاداة مأم ــي بمن ــزاد العلن ــع بامل ــري البي جي
االســتثناء مــن هــذا الــرشط يف احلــاالت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل 
وجيــب ان ال يبــدأ املأمــور يف البيــع اال بعــد جــرد االشــياء املحجــوزة واثبــات حالتهــا يف 
حمــرض البيــع ، وعليــه ان يثبــت فيــه مجيــع اجــراءات البيــع ومــا لقيــه مــن االعرتاضــات 
والعقبــات ومــا اختــذه يف شــأهنا كــام يثبــت حضــور كل مــن احلاجــز واملحجــوز عليــه او 

غياهبــام وتوقيعــه ان كان حــارضا او امتناعــه عــن التوقيــع. 
وعــى املأمــور ان يثبــت يف املحــرض بقــدر االمــكان اســامء املتزايديــن وموطــن كل منهــم 
وحمــل عملــه واالثــامن التــي عرضــت منهــم وتوقيعاهتــم وجيب ان يشــتمل املحــرض بوجه 
خــاص عــى ذكــر الثمــن الــذي رســا بــه املــزاد واســم مــن رســا عليــه وموطنه وحمــل عمله 

وتوقيعه. 
ويكفــي العــالن اســتمرار البيــع او تأجيلــه ان يذكــر املأمــور ذلــك عالنيــة ويثبته بمحرض 

البيع.

 املادة ٢٥٤
اذا مل يتقــدم احــد لــرشاء املصوغــات او الســبائك مــن الذهــب او الفضــة او احلــيل 
واملجوهــرات واالحجــار الكريمــة واالشــياء املقومــة بقيمتهــا حســب تقديــر اهــل اخلربة 
ومل يقبــل الدائــن اســتيفاء دينــه منهــا عينــا هبــذه القيمــة امتــد اجــل بيعهــا اىل اليــوم التــايل 
اذا مل يكــن يــوم عطلــة او اىل اول يــوم عمــل عقــب العطلــة ، فــاذا مل يتقــدم مشــرت بالقيمــة 
املقــدرة اجــل البيــع اىل يــوم آخــر مواعيــد اللصــق او النــرش عــى الوجــه املبــني يف املــواد 

الســابقة وعندئــذ تبــاع ملــن يرســو عليــه املــزاد ولــو بثمــن اقــل ممــا قومــت بــه.

 
املادة ٢٥٥

ــة  ــه بالطريق ــع عــى ذمت ــورا وجــب اعــادة البي ــزاد الثمــن ف ــه امل ــرايس علي ــع ال اذا مل يدف
املتقدمــة بــأي ثمــن كان ويلــزم بــام ينقــص مــن الثمــن ، ويعتــرب حمــرض البيــع ســندا تنفيذيا 
ــتحقها  ــل يس ــن ب ــادة يف الثم ــة زي ــق يف اي ــه ح ــه ، وال يكــون ل ــبة الي ــن بالنس ــرق الثم بف

املديــن ودائنــوه.
  

 املادة ٢٥٦
ــن  ــوز م ــون املحج ــاء الدي ــغ كاف لوف ــوزة مبل ــياء املحج ــض االش ــع بع ــن بي ــج ع اذا نت

ــع عنهــا احلجــز.  ــي املحجــوزات ويرف ــع باق ــا ، فــال جيــوز بي اجله
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واذا وقعــت حجــوز اخــرى حتــت يــد مأمــور التنفيــذ او غــريه ممــن يكــون حتــت يــده ثمــن 
ــون املحجــوز مــن  ــاء بالدي ــد عــى الوف ــاول اال مــا يزي ــي بيعــت فأهنــا ال تتن االشــياء الت

اجلهــا اوال.
املادة ٢٥٧

اذا رفعــت دعــوى اســرتداد االشــياء املحجــوزة وجــب وقــف البيــع اال اذا حكــم قــايض 
االمــور املســتعجلة باســتمرار التنفيــذ بــرشط ايــداع الثمــن او بدونــه.

 املادة ٢٥٨
ــن  ــه واحلاجزي ــوز علي ــز واملحج ــن احلاج ــى الدائ ــرتداد ع ــوى االس ــع دع ــب ان ترف جي
املتدخلــني وان تشــتمل صحيفتهــا عــى بيــان واف الدلــة امللكيــة ، وجيــب عــى املدعــي 
أن يــودع عنــد تقديــم الصحيفــة الدارة الكتــاب مــا قــد يكــون لديــه مــن املســتندات واال 
وجــب احلكــم بنــاء عــى طلــب احــد املدعــى عليهــم باالســتمرار يف التنفيــذ دون انتظــار 

الفصــل يف الدعــوى وال جيــوز الطعــن يف هــذا احلكــم.

املادة ٢٥٩
حيــق للحاجــز ان يمــي يف التنفيــذ اذا حكمــت املحكمــة بشــطب الدعــوى او بوقفهــا 
عمــال باملــادة ٧٠ او اذا اعتــربت كأن مل تكــن ، او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، كــام حيــق لــه 
ــدم  ــاص او بع ــدم االختص ــا ، او بع ــوى برفضه ــم يف الدع ــذ اذا حك ــي يف التنفي ان يم

قبوهلــا ، او ببطــالن صحيفتهــا ، او بســقوط اخلصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا. 
ويمــي احلاجــز يف التنفيــذ ولــو كانــت االحــكام املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة قابلــة 

لالســتئناف.

 املادة ٢٦٠
اذا رفعــت دعــوى اســرتداد ثانيــة مــن نفــس املســرتد وكانــت دعــواه االوىل قــد اعتــربت 
كأن مل تكــن او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، او برفضهــا او بعدم قبوهلــا ، او بعدم اختصاص 
املحكمــة او ببطــالن صحيفتهــا او بســقوط اخلصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا ، فــال يوقــف 
البيــع اال اذا حكــم قــايض االمــور املســتعجلة بوقفــه ألســباب هامة ، ويري هــذا احلكم 

اذا جــددت دعــوى االســرتداد بعــد شــطبها او وقفهــا عمال باملــادة ٧٠. 
ــرب  ــر ، وتعت ــرتد آخ ــن مس ــة م ــرتداد ثاني ــوى اس ــت دع ــه اذا رفع ــم ذات ــري احلك ــام ي ك
الدعــوى ثانيــة متــى كانــت تاليــة يف تاريــخ رفعهــا ولــو قبــل زوال االثــر الواقــف للبيــع 

ــوى االوىل. ــع الدع ــى رف ــب ع املرتت

 املادة ٢٦١
حتجــز االســهم والســندات اذا كانــت حلاملهــا او قابلــة للتظهــري باالوضاع املقــررة حلجز 

املنقول. 
ويكــون حجــز االيــرادات املرتبــة واالســهم االســمية وحصــص االربــاح املســتحقة يف 
ذمــة االشــخاص املعنويــة وحقــوق املوصــني باالوضــاع املقــررة حلجــز مــا للمديــن لــدى 
ــوم  الغــري ، ويرتتــب عــى حجزهــا حجــز ثمراهتــا مــا اســتحق منهــا ومــا يســتحق اىل ي

البيــع.
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 املادة ٢٦٢
ــك او  ــاطة بن ــابقة بوس ــادة الس ــه يف امل ــص علي ــا ن ــا مم ــندات وغريه ــهم والس ــاع االس تب
سمســار او رصاف يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ الــذي حيــدد يف قــراره مــا يلــزم اختــاذه مــن 

اجــراءات لالعــالن.
 

املادة ٢٦٣
يقــدم احلاجــز طلبــا باحلجــز عــى العقــار اىل ادارة التنفيــذ مشــفوعا بالســند التنفيــذي ، 
وصــورة اعالنــه للمطلــوب احلجــز عليــه وتكليفــه بالوفــاء بالتطبيــق لنــص املــادة ٢٠٤ 
ــات  ــه ويتضمــن الطلــب البيان ــة املطلــوب احلجــز علي وصــورة رســمية مــن ســند ملكي

اآلتيــة : 
أ - اســم الطالــب بالكامــل ومهنتــه وموطنــه وحمــل عملــه وموطنــه املختــار يف الكويــت 

اذا مل يكــن لــه موطــن او حمــل عمــل فيهــا. 
ب - اسم املطلوب احلجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه وحمل عمله. 

ج - رشوط البيع. 
د - وصــف العقــار املطلــوب احلجــز عليــه مــع بيــان موقعه ومســاحته وحــدوده ومنطقته 
العقاريــة ، وايــة بيانــات اخــرى تفيــد يف تعيينــه وذلــك طبقــا ملــا هــو ثابــت يف ســجالت 

ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق. 
و للدائــن ان يســتصدر بعريضــة امــرا مــن مديــر ادارة التنفيــذ بالرتخيــص ملأمــور التنفيــذ 
بدخــول العقــار للحصــول عــى البيانــات الالزمــة لوصفــه وحتديــد مشــتمالته وال جيــوز 

التظلــم مــن هــذا االمــر.

 املادة ٢٦٤
ينتقــل مأمــور التنفيــذ يف اليــوم التــايل عــى االكثــر اىل ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق 
، ويقــوم بتســجيل طلــب حجــز العقــار يف ســجالت هــذه االدارة. ويــؤرش بذلــك عــى 
الطلــب مــع حتديــد تاريــخ التســجيل وســاعته كــام يــؤرش بتحديــد مــكان البيــع ويومــه 

وســاعته وذلــك بمراعــاة املواعيــد املشــار اليهــا يف املــادة ٢٦٦. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان حيصــل عــى بيــان رســمي مــن واقــع الســجل العقــاري بالدائنــني 

اصحــاب احلقــوق املقيــدة وموطــن كل منهــم وحمــل عمله. 
ويرتتب عى تسجيل طلب احلجز اعتبار العقار حمجوزا.

 املادة ٢٦٥
ــز  ــن واحلائ ــن املدي ــالن كل م ــز باع ــن احلج ــام م ــبعة اي ــالل س ــذ خ ــور التنفي ــوم مأم يق
والكفيــل العينــي بصــورة مــن طلــب احلجــز بعــد التأشــري عليــه بــام يفيــد تســجيله وحتديد 

مــكان ويــوم البيــع وســاعته. 
كــام يقــوم يف امليعــاد ذاتــه باعــالن هــذا املحــرض اىل الدائنــني املقيدين املشــار اليهــم يف املادة 
الســابقة ، ويصبــح هــؤالء الدائنــون بمجــرد اعالهنــم طرفــا يف االجــراءات كحاجزيــن 
ويكــون االعــالن عنــد وفــاة اهيــم لورثتــه مجلــة يف املوطــن املعــني يف القيــد اذا مل يكــن قــد 

انقــىض عــى الوفــاة اكثــر مــن ســتة اشــهر.
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املادة ٢٦٦

حتيــل ادارة التنفيــذ ملــف التنفيــذ اىل املحكمــة الكليــة فــور اجــراء االعالنات املشــار اليها 
يف املــادة الســابقة ، وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع قبــل اليــوم املحــدد الجرائــه بمــدة 
ال تزيــد عــى ثالثــني يومــا وال تقــل عــن مخســة عــرش يومــا بالنــرش يف اجلريــدة الرســمية 

وصحيفــة او اكثــر مــن الصحــف اليوميــة حســبام يــراه قــايض البيــوع مناســبا. 
ويعــني قــايض البيــوع - قبــل االعــالن عــن البيــع - خبــريا او اكثــر لتقديــر ثمــن العقــار 
او سمســارا او اكثــر مــن الســامرسة املختصــني املجازيــن لعــرض العقــار املحجــوز عليــه 
للبيــع - خــارج املحكمــة - ويعطــى مــن يعــني مــن اخلــرباء او الســامرسة مهلــة ال تتجــاوز 
ثالثــني يومــا وال تقــل عــن مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تكليف قــايض البيــوع لــه بالقيام 

بمهمتــه . 
وتبدأ املزايدة بالثمن االسايس الذي حدده اخلبري او السمسار مع املروفات.

 املادة ٢٦٧
قايض البيوع هو من يندب لذلك من قضاة املحكمة الكلية.

 املادة ٢٦٨
يشتمل االعالن عن البيع عى البيانات االتية : 

أ - اســم كل مــن احلاجــز واملديــن واحلائــز او الكفيــل العينــي بالكامــل ومهنتــه وموطنــه 
وحمــل عملــه. 

ب - بيان العقار وفق ما ورد يف طلب احلجز. 
ج - رشوط البيع والثمن االسايس الذي حدده اخلبري او السمسار واملروفات. 

د - بيان املحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم املزايدة وساعتها. 
و جيــوز للحاجــز واملديــن احلائــز والكفيــل العينــي وكل ذي مصلحــة ان يســتصدر اذنــا 
مــن قــايض البيــوع بنــرش اعالنــات اخــرى عــن البيــع يف الصحــف وغريهــا مــن وســائل 
االعــالم بســبب امهيــة العقــار او طبيعتــه او لغــري ذلــك مــن الظــروف وال يرتتــب عــى 
زيــادة النــرش تأخــري البيــع بــأي حــال. وال جيــوز التظلــم مــن امــر القــايض يف هــذا الشــأن.

 املادة ٢٦٩
ال ينفــذ تــرف املديــن او احلائــز او الكفيــل العينــي يف العقــار وال ينفــذ كذلــك ما يرتتب 
عليــه مــن رهــن او امتيــاز يف حــق احلاجزيــن ولــو كانوا دائنــني عاديني وال يف حــق الرايس 
عليــه املــزاد اذا كان التــرف او الرهــن او االمتيــاز قــد حصــل شــهره بعد تســجيل طلب 

احلجز. 
تلحــق بالعقــار ثــامره وايراداتــه عــن املــدة التاليــة لتســجيل طلــب احلجــز ويــودع االيــراد 
ــرب  ــرا اعت ــار مؤج ــن العق ــذ ، واذا مل يك ــة ادارة التنفي ــوالت خزان ــامر واملحص ــن الث وثم
املحجــوز عليــه حارســا اىل ان يتــم البيــع ، وللمحجــوز عليــه الســاكن يف العقــار ان يبقــى 
ــرة -  ــربت االج ــرا اعت ــار مؤج ــع واذا كان العق ــم البي ــرة اىل ان يت ــدون اج ــه ب ســاكنا في
املســتحقة عــن املــدة التاليــة لتســجيل طلــب احلجــز - حمجــوزة حتــت يــد املســتأجر وذلك 
بمجــرد تكليفــه مــن احلاجــز او أي دائــن بيــده ســند تنفيــذي بعــدم دفعهــا للمديــن واذا 
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ــه  ــوز علي ــا املحج ــئل عنه ــاؤه وس ــح وف ــف ص ــذا التكلي ــل ه ــرة قب ــتأجر االج ويف املس
بوصفــه حارســا.

 
املادة ٢٧٠

اذا كان العقــار مثقــال بتأمــني عينــي وآل اىل حائــز بعقــد مســجل قبــل احلجــز وجــب قبــل 
طلــب احلجــز انــذار احلائــز بدفــع الديــن او ختليــة العقــار واال جــرى التنفيــذ يف مواجهتــه 

 .
و يشــتمل االنــذار فضــال عــن البيانــات العامــة يف اوراق االعــالن والتكليــف بالدفــع او 

التخليــة عــى البيانــات اآلتيــة : 
أ - السند التنفيذي. 

ب - اعالن املدين وتكليفه بالوفاء وفقا للامدة ٢٠٤. 
ج - بيــان العقــار حمــل التنفيــذ طبقــا ملــا هــو ثابــت يف ســجالت ادارة التســجيل العقــاري 

والتوثيق. 
كــام يوجــه االنــذار ســالف الذكــر اىل الراهــن يف احلــاالت التــي جيــري التنفيــذ فيهــا عــى 

عقــار مرهــون مــن غــري املديــن. 
ويرتتــب عــى اعــالن االنــذار يف حــق املعلــن اليــه مجيــع االحــكام املنصــوص عليهــا يف 

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الســابقة.

 املادة ٢٧١
جيــب عــى ذوي الشــأن ابــداء اوجــه البطــالن يف االعــالن املنصــوص عليــه يف املادتــني 
٢٦٦ و ٢٦٨ بتقريــر يف ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة قبــل اجللســة املحــددة للبيــع بثالثــة 

ايــام عــى االقــل واال ســقط احلــق فيهــا. 
وحيكــم قــايض البيــوع يف اوجــه البطــالن ســالفة الذكــر يف اليــوم املحــدد للبيع قبــل افتتاح 
املزايــدة وال يقبــل الطعــن يف حكمــه بــأي طريــق ، واذا حكــم ببطــالن اجــراءات االعالن 

اجــل البيــع اىل يــوم حيــدده وامــر باعــادة هذه االجــراءات. 
واذا حكم برفض طلب البطالن امر باجراء املزايدة عى الفور. 

كــام جيــب عــى املديــن واحلائــز والكفيل العينــي والدائنــني املشــار اليهم يف املــادة ٢٦٥/٢ 
ابــداء اوجــه البطــالن االخــرى املتعلقــة باالجــراءات الســابقة عــى جلســة البيــع وكذلك 
اوجــه االعــرتاض عــى رشوط البيــع قبــل حلــول ميعــاد تلــك اجللســة بعــرشة ايــام عــى 
االقــل واال ســقط احلــق يف ابدائهــا ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع باالجــراءات املعتــادة 
امــام املحكمــة املختصــة ، ويتعــني عــى رافعهــا ايــداع صــورة مــن صحيفتها بــادارة كتاب 
املحكمــة الكليــة قبــل اجللســة املحــددة للبيــع بثالثــة ايــام عــى االقــل ، وحيكــم قــايض 
ــالفة  ــوى س ــع الدع ــب راف ــى طل ــاء ع ــتعجلة ( بن ــور املس ــا لالم ــه قاضي ــوع ) بصفت البي
الذكــر بايقــاف البيــع او االســتمرار فيــه حســبام يتبينــه مــن جديــة تلــك االوجــه او عــدم 
جديتهــا ، ويكــون حكمــه غــري قابــل للطعــن ، واذا قــىض االســتمرار يف البيــع امــر باجراء 

املزايــدة عــى الفــور.

 املادة ٢٧٢
ــل اتعــاب املحامــاة ،  ــام فيهــا مقاب ــذ ب ــوع مروفــات اجــراءات التنفي يقــدر قــايض البي



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٩٤       -العودة لفهرس القانون

ــدة ويذكــر يف حكــم مرســى املــزاد. ــاح املزاي ــل افتت ــر يف اجللســة قب ويعلــن هــذا التقدي

 املادة ٢٧٣
يتــوىل قــايض البيــوع يف اليــوم املعــني للبيــع اجــراء املزايــدة ، وال جيــوز البــدء يف اجرائهــا 

اال بعــد التحقــق مــن صــريورة احلكــم املنفــذ بمقتضــاه هنائيــا. 
ــرت  ــدم مش ــاذا مل يتق ــذ ، ف ــه ادارة التنفي ــن تندب ــاداة م ــع بمن ــة البي ــدة يف جلس ــدأ املزاي وتب
يف جلســة البيــع حيكــم القــايض بتأجيــل البيــع مــع نقــص نســبة مــن الثمــن االســايس ال 
تزيــد عــى العــرش مــرة بعــد مــرة كلــام اقتضــت احلــال ذلــك ، امــا اذا تقــدم مشــرت او اكثــر 
يف جلســة البيــع فيعتمــد القــايض يف اجللســة فــورا اكــرب عطــاء ويعتــرب العطــاء الــذي ال 

يــزاد عليــه خــالل مخــس دقائــق منهيــا للمزايــدة.

 املادة ٢٧٤
جيــب عــى مــن يعتمــد القــايض عطــاءه ان يــودع حــال انعقــاد جلســة البيــع كامــل الثمــن 
الــذي اعتمــد واملروفــات ورســوم التســجيل ، ويف هــذه احلالــة حيكــم القــايض برســو 

املــزاد عليــه. 
ــه ايــداع مخــس الثمــن عــى االقــل واال اعيــدت  فــإن مل يــودع الثمــن كامــال وجــب علي

املزايــدة عــى ذمتــه يف نفــس اجللســة عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه. 
ويف حالــة ايــداع مخــس الثمــن عى االقــل يؤجل البيــع. واذا اودع املزايد الثمن يف اجللســة 
ــل الــرشاء مــع  ــه ، اال اذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقب ــة حكــم برســو املــزاد علي التالي
زيــادة العــرش مصحوبــا بايــداع كامــل الثمــن املــزاد ، ففــي هــذه احلالــة تعــاد املزايــدة يف 
نفــس اجللســة عــى اســاس هــذا الثمــن ، واذا مل يقــم املزايــد االول بايــداع الثمــن كامــال 
يف اجللســة التاليــة ومل يتقــدم احــد للزيــادة بالعــرش وجــب اعــادة املزايــدة فــورا عــى ذمتــه 
عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه عليــه يف اجللســة الســابقة وال يعتــد يف هــذه 

اجللســة بــأي عطــاء غــري مصحــوب بايــداع كامــل قيمتــه. 
ويف مجيــع االحــوال يقــوم مقــام االيــداع تقديــم خطــاب ضــامن او شــيك مصــدق عليــه 
ــربران  ــه ي ــه ومرتبت ــا وكان مقــدار دين ــداع دائن ــوك واذا كان املكلــف باالي مــن احــد البن
اعفــاءه مــن االيــداع اعفــاه القــايض مــن ايــداع كل او بعــض مــا يلزمــه القانــون ايداعــه 

مــن الثمــن واملروفــات. 
ويلــزم املزايــد املتخلــف بــام ينقــص مــن ثمــن العقــار ويتضمــن احلكــم برســو املــزاد الــزام 
املزايــد املتخلــف بفــرق الثمــن ان وجــد ، وال يكــون لــه حــق يف الزيــادة بــل يســتحقها 

املديــن او احلائــز او الكفيــل العينــي بحســب االحــوال. 
وال جيوز بأي حال من االحوال ان تشتمل رشوط البيع عى ما خيالف ذلك.

 املادة ٢٧٥
جيــوز بنــاء عــى طلــب كل ذي مصلحــة تأجيــل املزايــدة بــذات الثمــن اذا كان للتأجيــل 
ــوه  ــن وج ــه م ــأي وج ــل ب ــادر بالتأجي ــم الص ــن يف احلك ــوز الطع ــة. وال جي ــباب قوي اس

الطعــن. 
ويف مجيــع احلــاالت التــي يتــم فيهــا البيــع يف موعــده يقــوم قــايض البيــوع بتحديــد جلســة 
اخــرى الجرائــه بنــاء عــى طلــب صاحــب املصلحــة مــع اعــادة اجــراءات النــرش وفــق مــا 
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تقدم. 
واذا كان تأجيــل البيــع قــد ســبقه اعتــامد عطــاء وجــب ان يشــتمل االعــالن ايضــا عــى 

ــة :  ــات اآلتي البيان
أ - بيان امجايل بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. 

ب - االسم الكامل ملن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه االصيل او حمل عمله. 
ج - الثمن الذي اعتمد به العطاء.

 
املادة ٢٧٦

يصــدر حكــم رســو املــزاد بديباجــة االحــكام بغــري اســباب ويشــتمل عــى صــورة مــن 
طلــب احلجــز عــى العقــار ، وبيــان االجــراءات التــي اتبعــت يف شــأنه ويف االعــالن عــن 
البيــع ، وصــورة مــن حمــرض جلســة البيــع ، ويشــتمل منطوقــه عــى امــر املديــن او احلائــز 
او الكفيــل العينــي بتســليم العقــار ملــن حكــم برســو املــزاد عليــه ، وجيــب ايــداع نســخة 

احلكــم االصليــة ملــف القضيــة يف اليــوم التــايل لصــدوره. 
ــل  ــز او الكفي ــن او احلائ ــف املدي ــان يكل ــربا ب ــذه ج ــري تنفي ــذا احلكــم وجي ــن ه وال يعل
ــاعة  ــوم والس ــليم يف الي ــكان التس ــور يف م ــوال احلض ــب االح ــارس حس ــي او احل العين
املحدديــن الجرائــه عــى ان حيصــل االعــالن بذلــك قبــل اليــوم املعــني للتســليم بيومــني 

عــى االقــل. 
واذا كان يف العقــار منقــوالت تعلــق هبــا حــق لغــري املحجــوز عليــه وجــب عــى طالــب 
ــر ادارة التنفيــذ اختــاذ التدابــري الالزمــة للمحافظــة  التنفيــذ ان يطلــب بعريضــة مــن مدي
ــىض  ــام اقت ــأن كل ــاب الش ــوال اصح ــمع اق ــه ان يس ــأن ، ول ــاب الش ــوق اصح ــى حق ع

احلــال ذلــك قبــل اصــدار امــره. 
واذا كان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكنا يف العقــار بقــى فيــه كمســتأجر بقــوة القانــون ويلتــزم 

الــرايس عليــه املــزاد بتحريــر عقــد اجيــار لصاحلــه بأجــرة املثــل.

 املادة ٢٧٧
ال جيــوز اســتئناف حكــم مرســى املــزاد اال لعيــب يف اجــراءات املزايدة او يف شــكل احلكم 

او لصــدوره دون وقــف االجــراءات يف حالــة يكــون وقفها واجبــا قانونا. 
ويرفع االستئناف باالوضاع املعتادة يف خالل سبعة ايام من النطق باحلكم.

 املادة ٢٧٨
عــى ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - ان تطلــب مــن ادارة 
التســجيل العقــاري والتوثيــق تســجيل حكــم مرســى املــزاد بعــد قيــام مــن حكــم برســو 
املــزاد عليــه بايــداع كامــل الثمــن مــا مل يكــن قــد اعفــي مــن االيــداع وتتبــع يف تســجيل 

احلكــم القواعــد املقــررة يف قانــون التســجيل العقــاري. 
واذا حكــم برســو مــزاد العقــار عــى حائــزه فــال يكــون تســجيل هــذا احلكــم واجبــا وانــام 

يــؤرش بــه يف هامــش تســجيل الســند الــذي متلــك بمقتضــاه العقــار. 
ــاز  ــوق االمتي ــن حق ــع م ــار املبي ــري العق ــري تطه ــجيل او التأش ــذا التس ــى ه ــب ع ويرتت
والرهــون الرســمية واحليازيــة التــي اعلــن اصحاهبــا وفقــا للــامدة ٢٦٥/٢ وال يبقــى اال 

ــن. ــم يف الثم حقه
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املادة ٢٧٩
جيــوز للغــري طلــب بطــالن اجــراءات التنفيــذ مــع طلب اســتحقاق العقــار املحجــوز عليه 
او بعضــه وذلــك بدعــوى ترفــع باالجــراءات املعتــادة امــام املحكمــة املختصــة وخيتصــم 
ــز او  ــن او احلائ ــادة ٢٦٥/٢ واملدي ــم يف امل ــار اليه ــون املش ــز والدائن ــن احلاج ــا الدائ فيه
الكفيــل العينــي ، وتقــي املحكمــة يف اول جلســة بوقــف اجــراءات البيــع اذا اشــتملت 
صحيفــة الدعــوى عــى بيــان دقيــق الدلــة امللكيــة او لوقائــع احليــازة التــي تســتند اليهــا 

الدعــوى وارفقــت هبــا املســتندات التــي تؤيدهــا. 
أمــا اذا حــل اليــوم املعــني للبيــع قبــل ان تقــي املحكمــة بالوقــف فلرافــع الدعــوى ان 
يطلــب مــن قــايض البيــوع وقــف البيــع بــرشط ان يــودع ملــف التنفيــذ صــورة رســمية 

مــن صحيفــة الدعــوى املعلنــة. 
وال جيــوز الطعــن بــأي طريــق يف االحــكام الصــادرة وفقــا للفقرتــني الســابقتني بوقــف 

البيــع او املــي فيــه.

 املادة ٢٨٠
اذا مل تتنــاول دعــوى االســتحقاق اال جــزءا مــن العقــارات املحجــوزة فــال يوقــف البيــع 

بالنســبة لباقيهــا. 
ومــع ذلــك جيــوز لقــايض البيــوع ان يأمــر - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - وقــف البيــع 

بالنســبة اىل كل االعيــان اذا دعــت اىل ذلــك اســباب قويــة.

 املادة ٢٨١
اذا اســتحق املبيــع كان للــرايس عليــه املــزاد الرجــوع بالثمــن وبالتعويضــات ان كان هلــا 

وجــه ، وال جيــوز ان تتضمــن رشوط البيــع االعفــاء مــن رد الثمــن.

 املادة ٢٨٢
متــى تــم احلجــز عــى نقــود لــدى املديــن ، او تــم بيــع املــال املحجــوز ، او انقــىض عــرشة 
ايــام مــن تاريــخ التقريــر بــام يف الذمــة يف حجــز مــا للمدين لــدى الغــري ، اختــص الدائنون 
احلاجــزون ومــن اعتــرب طرفــا يف االجــراءات بحصيلــة التنفيــذ دون أي اجراء آخــر ، ولو 

كانــت احلصيلــة ال تكفــي لوفــاء كامــل حقوقهم. 
ــن مــن احلجــز  ــي املدي ــع غريهــم مــن دائن ــذ ال يمن ــة التنفي واختصــاص هــؤالء بحصيل

ــه االولــون. عــى هــذه احلصيلــة ، وذلــك فيــام يزيــد عــام اختــص ب

  املادة ٢٨٣
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــني احلاجزيــن ومــن اعتــرب 
ــؤدي لــكل مــن  ــغ ان ي ــه هــذه املبال ــا يف االجــراءات ، وجــب عــى مــن تكــون لدي طرف

الدائنــني دينــه بعــد تقديــم ســنده التنفيــذي ، او بعــد موافقــة املديــن. 
ــد احدهــم ســند تنفيــذي وكانــت دعــوى ثبــوت احلــق وصحــة احلجــز  ــإذا مل يكــن بي ف
مازالــت منظــورة ومل يوافــق املديــن عــى الــرف لــه ، خصــص هلــذا الدائــن مبلــغ يقابــل 
الديــن املحجــوز مــن اجلــه وحيفــظ يف خزانــة ادارة التنفيــذ حلســابه عــى ذمــة الفصــل يف 
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الدعــوى هنائيــا.

 املادة ٢٨٤
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ غــري كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــني احلاجزيــن ومــن 
اعتــرب طرفــا يف االجــراءات وجــب عــى مــن تكــون لديــه هــذه احلصيلــة ان يودعهــا عــى 
الفــور خزانــة ادارة التنفيــذ مشــفوعة ببيــان باحلجــوز املوقعــة حتــت يــده ، واذا امتنــع عــن 
االيــداع جــاز لــكل ذي شــأن ان يطلــب مــن قــايض االمــور املســتعجلة الزامــه بذلــك مــع 
حتديــد موعــد االيــداع ، وان مل يــودع يف هــذا امليعــاد جــاز التنفيــذ اجلــربي عــى اموالــه 

الشــخصية. 
واذا مل يتفــق احلاجــزون مــع املديــن واحلائــز عــى توزيــع احلصيلــة بينهــم خــالل االســبوع 
ــن  ــيل م ــا ي ــق م ــم وف ــا بينه ــرى توزهي ــابقة ج ــرة الس ــه يف الفق ــار الي ــداع املش ــايل لالي الت

احــكام. 
ويكــون التوزيــع بــني اربــاب الديــون املمتازة واصحــاب احلقــوق املقيدة بحســب ترتيب 

درجاهتــم املبينــة يف القانون.

 املادة ٢٨٥
تبــدأ اجــراءات التوزيــع بــأن يعــد مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن 
قائمــة توزيــع مؤقتــة يودعهــا االدارة املذكــورة وعليهــا بمجــرد ايــداع القائمــة ان تقــوم 
باعــالن املديــن واحلائــز واحلاجزيــن ومــن اعتــرب طرفــا يف االجــراءات للحضــور امــام 

ادارة التنفيــذ يف جلســة حتددهــا للوصــول اىل تســوية وديــة. 
واذا حــرض ذوو الشــأن وانتهــوا اىل اتفــاق عــى التوزيــع بتســوية وديــة اثبــت مديــر ادارة 
التنفيــذ اتفاقهــم يف حمــرض يوقعــه واملوظــف املختــص واحلــارضون وتكــون هلــذا املحــرض 

قــوة الســند التنفيــذي. 
واذا ختلــف احــد ذوي الشــأن او بعضهــم عــن حضــور تلــك اجللســة فــان ختلفــه ال يمنــع 
مــن اجــراء التســوية الوديــة بــرشط عــدم املســاس بــام أثبــت للدائــن املتخلــف يف القائمــة 
املؤقتــة وال جيــوز ملــن ختلــف أن يطعــن يف التســوية الوديــة التــي أثبتهــا مديــر إدارة التنفيــذ 

بنــاءا عــى إتفــاق مــن حــرض مــن اخلصــوم .
ــر ادارة  ــني الســابقتني اعــد مدي ــه يف الفقرت ــى متــت التســوية عــى الوجــه املشــار الي ومت

ــن.  ــتحقه كل دائ ــام يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــة قائم ــام التالي ــة االي ــالل مخس ــذ خ التنفي
واذا ختلــف مجيــع ذوي الشــأن عــن حضــور اجللســة املحــددة للتســوية الوديــة اعتــرب مدير 

ادارة التنفيــذ القائمــة املؤقتــة قائمــة هنائية.

  املادة ٢٨٦
ــذ  ــر ادارة التنفي ــة العــرتاض بعــض ذوي الشــأن ، يأمــر مدي اذا مل تتيــر التســوية الودي
ــذه  ــد ه ــدة بع ــات جدي ــداء مناقض ــوز اب ــة ، وال جي ــرض اجللس ــم يف حم ــات مناقضاهت باثب
اجللســة ، وعــى املناقــض ان يرفــع دعــواه امــام املحكمــة الكليــة يف خــالل عــرشة ايــام 
مــن تاريــخ اثبــات مناقضتــه يف املحــرض ســالف الذكــر ، وخيتصــم فيهــا مجيــع اصحــاب 
الشــأن ويكــون احلكــم الصــادر فيهــا انتهائيــا ، وتقــوم ادارة الكتــاب بارســال صــورة مــن 
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هــذا احلكــم اىل ادارة التنفيــذ فــور صــدوره.
 

املادة ٢٨٧
ــتحقه كل  ــام يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــورة قائم ــاالدارة املذك ــذ ب ــر ادارة التنفي ــودع مدي ي
ــام مــن انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى املناقضــة يف  دائــن ، ويتــم االيــداع خــالل عــرشة اي
حالــة عــدم رفعهــا او مــن وصــول صــورة احلكــم الصــادر فيهــا اىل ادارة التنفيــذ يف حالــة 
رفعهــا وحتــرر هــذه القائمــة عــى اســاس القائمــة املؤقتــة او عى اساســها ومقتــىض احلكم 

الصــادر يف املناقضــة وذلــك حســب االحــوال. 
ويف مجيــع االحــوال يأمــر مديــر ادارة التنفيــذ بتســليم اوامــر الــرف عى خزانــة االدارة ، 
وبشــطب القيــود ســواء تعلقــت بديــون ادرجــت يف القائمة او بديــون مل يدركهــا التوزيع.

 املادة ٢٨٨
ال متنــع املناقضــات يف القائمــة املؤقتــة مأمــور التنفيــذ مــن االمــر بتســليم اوامــر الــرف 

ملســتحقيها مــن الدائنــني املتقدمــني يف الدرجــة عــى الدائنــني املتنــازع يف ديوهنــم.

 املادة ٢٨٩
ــذ بتســليم منقــول او عقــار - ان يتوجــه اىل  ــة التنفي جيــب عــى مأمــور التنفيــذ - يف حال
ــل  ــياء حم ــرضه االش ــني يف حم ــه ان يب ــب ، وعلي ــليمه للطال ــئ لتس ــه الش ــذي ب ــكان ال امل
التســليم ، والســند التنفيــذي ، وتاريــخ اعالنــه ، واذا كان التســليم واردا عــى عقــار 

ــد.  ــز اجلدي ــرتاف باحلائ ــذ باالع ــور التنفي ــه مأم ــه علي ــريض نب ــز ع ــغول بحائ مش
واذا كانــت االشــياء املــراد تســليمها حمجــوزا عليهــا فــال جيــوز ملأمــور التنفيــذ تســليمها 

للطالــب وعــى املأمــور اخبــار الدائــن احلاجــز. 
ويصــدر مديــر ادارة التنفيــذ االوامــر الالزمــة للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن بنــاء 

عــى طلــب صاحــب املصلحــة او مأمــور التنفيــذ.

 املادة ٢٩٠
يقــوم مأمــور التنفيــذ باخبــار امللــزم باخــالء العقــار باليــوم والســاعة اللذيــن ســيتويل فيهام 

تنفيــذ االخــالء وذلــك قبــل اليــوم املحــدد بثالثــة ايــام عــى االقل. 
وعنــد حلــول املوعــد املحــدد يقــوم بتمكني الطالب مــن حيــازة العقــار ، واذا كان بالعقار 
املذكــور منقــوالت غــري واجــب تســليمها لطالــب االخــالء ومل ينقلهــا صاحبهــا فــورا 
ــا  ــب او ينقله ــكان اىل الطال ــتها يف ذات امل ــد بحراس ــذ ان يعه ــور التنفي ــى مأم ــب ع وج
اىل مــكان آخــر اذا مل يوافــق الطالــب عــى احلراســة ، واذا كانــت تلــك املنقــوالت حتــت 
ــز او  ــع احلج ــذي وق ــن ال ــار الدائ ــذ اخب ــور التنفي ــى مأم ــب ع ــة وج ــز او احلراس احلج
احلراســة بنــاء عــى طلبــه ، وعــى مأمــور التنفيــذ يف احلالتــني رفــع االمــر اىل مديــر ادارة 

التنفيــذ الختــاذ مايــراه الزمــا للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن. 
وحيــرر مأمــور التنفيــذ حمــرضا يبــني فيــه الســند التنفيــذي وتاريــخ اعالنــه ووصــف العقار 
حمــل االخــالء واملنقــوالت غــري الواجــب تســلميها للطالــب واالجــراء الــذي اختــذ يف 

شــأهنا.
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املادة ٢٩١

جيــب عــى مــن يطلــب التنفيــذ اجلــربي بالتــزام بعمــل او امتنــاع عــن عمــل ان يقــدم طلبــا 
اىل مديــر ادارة التنفيــذ لكــي حيــدد الطريقــة التــي يتــم هبــا هــذا التنفيــذ ، ويرفــق بالطلــب 

الســند التنفيــذي واعالنــه. 
ويقــوم مديــر ادارة التنفيــذ - بعــد اعــالن الطــرف اآلخــر لســامع اقوالــه - باصــدار امــره 
بتحديــد الطريقــة التــي يتــم هبــا التنفيذ وتعيــني مأمور التنفيــذ الذي يقوم به واالشــخاص 

الذيــن يكلفــون بامتــام العمــل او االزالة.

 املادة ٢٩٢
يصــدر مديــر إدارة التنفيــذ أو مــن تندبــه اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكالء 
باملحكمــة أمــرًا - بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن املحكــوم لــه - بضبــط وإحضــار املديــن 
وبحبســه مــدة ال تزيــد عــى ســته أشــهر ، إذا امتنــع عــن تنفيــذ حكــم هنائــي أو أمــر أداء 
هنائــي رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، وال يعتــرب املديــن قــادرًا عــى الوفــاء إذا قامــت 
مالءتــه كليــًا عــى أمــوال ال جيــوز احلجــز عليهــا ، وحيــدد األمــر مــدة احلبــس ، كــام يبــني 

مــا إذا كانــت تنفــذ دفعــًة واحــدًة أو عــى دفعــات .

** ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون اإلفالس.

 املادة ٢٩٣
ــه  ــذ مشــفوعا بصــورة مــن الســند التنفيــذي واعالن يقــدم طلــب احلبــس اىل ادارة التنفي
ــدة  ــتندات املؤي ــه املس ــرا اذا مل تكف ــا خمت ــري حتقيق ــر ان جي ــدار االم ــل اص ــر قب ولآم

ــب.  للطل
ــد  ــه - بع ــوز ل ــام جي ــهرا ، ك ــاوز ش ــاء ال تتج ــة للوف ــن مهل ــح املدي ــر ان يمن ــوز لآم وجي
موافقــة الدائــن - ان يأمــر بتقســيط الديــن متــى ثبــت لــه عــدم قــدرة املديــن عــى ادائــه 
كامــال ، ويعتــرب االمــر الصــادر بالتقســيط كأن مل يكــن اذا ختلــف املديــن عــن الوفــاء بــاي 

قســط يف امليعــاد املحــدد لــه. 
ويكــون التظلــم مــن االمــر عــى الوجه الــوارد يف الفصل اخلــاص باالوامر عــى العرائض 
، ويعامــل معاملــة التظلــم مــن االوامــر الوالئيــة التي تصدر مــن رئيس املحكمــة الكلية. 

وال يــؤدي تنفيــذ االمــر باحلبــس اىل انقضــاء احلــق الــذي تقــرر احلبــس القتضاءئــه وال 
يمنــع مــن التنفيــذ اجلــربي القتضائــه بالطــرق املقــررة قانونــا.

** تم الغاء الفقرات األوىل والثانية والرابعة بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون اإلفالس. 
**عدلت الفقرة الثانية بموجب املرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨ . 

 املادة ٢٩٤
يمتنع اصدار امر بحبس املدين يف االحوال اآلتية : 

أ - اذا جتاوز اخلامسة والستني. 
ب - اذا كان لــه اوالد مل يبلغــوا اخلامســة عــرش عامــا ، وكان زوجــه متــوىف او حمبوســا 
الي ســبب ، واذا قــدم الطلــب وامتنــع االمــر باحلبــس تنفيــذا حلكــم او امــر فــال يقوم 
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املانــع بعــد ذلــك مــن اصــدار امــر باحلبــس تنفيــذا حلكــم او امــر آخر. 
ج - اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما مل يكن الدين نفقة مقررة. 

ــي حددهــا امــر ســابق عــن  د - اذا كان قــد اســتوىف احلــد االقــى ملــدة احلبــس الت
ــن.  ذات الدي

ــدار  ــص باص ــه املخت ــدرا يقبل ــال مقت ــة ، او كفي ــة كافي ــة مرفي ــدم كفال هـــ - اذا ق
االمــر ، ويكــون املحــرض املشــتمل عــى تعهــد الكفيــل ســندا تنفيذيــا بالتزامــات قبلــه 

بااللتزامــات املرتبــة عــى كفالتــه.

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلفالس. 
** تم تعديل البند هـ من املادة ٢٩٤ بموجب القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

 
املادة ٢٩٥

اذا كان املديــن شــخصا اعتباريــا خاصــا صــدر االمــر بحبــس مــن يكــون االمتنــاع عــن 
التنفيــذ راجعــا اليــه شــخصيا.

 
** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلفالس.

 
املادة ٢٩٦

يسقط االمر الصادر بحبس املدين يف االحوال اآلتية : 
أ - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط االمر. 

ب - اذا انقــىض - الي ســبب مــن االســباب - التــزام املديــن الــذي صــدر ذلــك االمــر 
القتضائــه. 

ج - اذا ســقط أي رشط مــن الــرشوط الــالزم توافرهــا لالمــر باحلبــس او حتقــق مانــع مــن 
ــع اصداره. موان

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلفالس.

 املادة ٢٩٧
ــة ، ان  ــوى املوضوعي ــع الدع ــل رف ــو قب ــال االداء ، ول ــود ح ــق الوج ــق حمق ــن بح للدائ
ــن  ــة م ــة الكلي ــة للمحكم ــة العام ــه اجلمعي ــن تندب ــذ او م ــر ادارة التنفي ــن مدي ــب م يطل
الــوكالء باملحكمــة اصــدار امــر بمنــع املديــن مــن الســفر وبتقديــر الديــن تقديــرا مؤقتــا 
اذا مل يكــن معــني املقــدار ، ويصــدر االمــر بذلــك بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن صاحــب 
الشــأن الدارة التنفيــذ اذا قامــت اســباب جديــة تدعــو اىل الظــن بقــرار املديــن مــن الوفــاء 
بالديــن رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، ولآمــر قبــل اصــدار االمــر ان جيــري حتقيقــا 

خمتــرا اذا مل تكفــه املســتندات املؤيــدة للطلــب. 
وال خيــل صــدور امــر املنــع مــن الســفر بســلطة االدارة يف اهنــاء اقامــة املديــن االجنبــي او 

امــره بمغــادرة البــالد اذا اقتــىض ذلــك الصالــح العــام. 
ــخ  ــع الســفر ملــن صــدر ضــده االمــر خــالل اســبوعني مــن تاري و جيــب اعــالن امــر من
صــدوره وخيضــع التظلــم فيــه لالحــكام املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 

 .٢٩٣
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وجيــوز ملديــر ادارة التنفيــذ املوافقــة عــى ســفر املديــن بســبب مرضــه هــو او احــد اصولــه 
او فروعــه مــن الدرجــة االوىل او زوجتــه ويشــرتط ذلــك ان يشــفع الطلــب بشــهادة طبيــة 
ــل  ــالج داخ ــكان الع ــدم ام ــارج وع ــالج يف اخل ــة اىل الع ــد احلاج ــمية تفي ــة رس ــن جه م

البــالد وذلــك مــع بقــاء أمــر املنــع مــن الســفر قائــام.

 املادة ٢٩٨
يســتمر امــر املنــع مــن الســفر ســاري املفعــول حتــى ينقــي - ألي ســبب مــن االســباب 
ــه الــذي اســتصدر االمــر ، ومــع ذلــك يســقط االمــر ســالف  ــزام املديــن قبــل دائن - الت

الذكــر يف االحــوال اآلتيــة : 
أ - اذا سقط أي رشط من الرشوط الالزم توفرها لالمر باملنع من السفر. 

ب - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط االمر. 
أمــا اذا انقــىض ديــن املديــن قبــل الدائــن الــذي صــدر االمــر بنــاء عــى طلبــه خــارج نطــاق 
ــن  ــبوع م ــالل اس ــك خ ــورة بذل ــار االدارة املذك ــن اخط ــى الدائ ــني ع ــذ ، تع ادارة التنفي
تاريــخ االنقضــاء حتــى تســقط االمــر ، وللمديــن ان يقــوم هبــذا االخطــار مــن جانبــه يف 

أي وقــت. 
ــدار  ــص بإص ــه املخت ــدرا يقبل ــال مقت ــة او كفي ــة كافي ــة مرفي ــن كفال ــدم املدي ج - اذا ق

االمــر. 
ويكــون حمــرض الكفالــة املشــتمل عــى تعهــد الكفيــل مصحوبــا باحلكــم الصــادر بالــزام 

املديــن ســندا تنفيذيــا قبلــه بــام قــىض بــه هــذا احلكــم. 
د - اذا أودع خزانــة ادارة التنفيــذ مبلــغ النقــود مســاو للديــن وملحقاتــه وخصص للوفاء 
بحــق الدائــن الــذي صــدر االمــر بنــاء عــى طلبــه ، ويعتــرب هــذا املبلــغ حمجــوزا عليــه بقوة 
القانــون لصالــح هــذا الدائــن ، واذا وقعــت عليــه بعــد ذلــك حجــوز جديــدة فــال يكــون 

هلــا اثــر يف حــق مــن خصــص لــه املبلــغ. 
هـــ - اذا مل يقــدم الدائــن الدارة التنفيــذ مــا يــدل عــى رفع املطالبــة القضائيــة بالدين خالل 

ســبعة ايــام مــن صــدور االمــر باملنع من الســفر. 
و - إذا إنقضــت ثــالث ســنوات عــى صــدور احلكــم النهائــي يف دعــوى املطالبــة بالديــن 
ــه إىل إدارة  ــوم ل ــن املحك ــدم الدائ ــه دون أن يتق ــفر إلقتضائ ــن الس ــع م ــر املن ــادر أم الص

التنفيــذ بطلــب تنفيــذ ذلــك احلكــم .
ح - اذا انقضــت ثــالث ســنوات عــى آخــر اجــراء صحيــح مــن اجــراءات تنفيــذ احلكــم 
النهائــي بالديــن الصــادر امــر املنــع مــن الســفر القتضائــه دون ان يتقــدم الدائــن املحكــوم 

لــه اىل ادارة التنفيــذ بطلــب االســتمرار يف مبــارشة اجــراءات تنفيــذ ذلــك احلكــم.
  

املادة ٢٩٩
ــتمل  ــالن ويش ــدويب االع ــد من ــد اح ــى ي ــن ع ــالن الدائ ــي باع ــرض احلقيق ــل الع حيص
ــروض  ــه واذا كان املع ــه او رفض ــروض وقبول ــئ املع ــه والش ــان رشوط ــى بي ــرض ع الع
ممــا ال يمكــن تســليمه للدائــن يف موطنــه او حمــل عملــه او ممــا ال يتيــر نقلــه اال بمشــقة 
فيكفــي يف عرضــه عرضــا حقيقيــا جمــرد تكليــف الدائــن عــى يــد احــد منــدويب االعــالن  –
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املادة ٣٠٠
اذا رفــض العــرض وكان املعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكــن نقلهــا وايداعهــا 
خزانــة ادارة التنفيــذ ، قــام منــدوب االعــالن بايداعهــا تلــك اخلزانــة يف اليــوم التــايل عــى 
ــالل  ــداع خ ــرض االي ــن حم ــورة م ــن بص ــن الدائ ــالن ان يعل ــدوب االع ــى من ــر وع االكث

ثالثــة ايــام مــن تارخيــه. 
واذا كان املعــروض شــيئا غــري مــا ذكــر يف الفقــرة الســابقة طلــب منــدوب االعــالن مــن 
قــايض االمــور الوقتيــة بعريضــة الرتخيــص يف ايداعــه باملكان الــذي يعينه القــايض وذلك 
اذا كان الشــئ ممــا يتيــر نقلــه بغــري مشــقة ، امــا اذا كان معــدا للبقــاء حيــث وجــد او ممــا 

ال يتيــر نقلــه اال بمشــقة طلــب مــن القــايض املذكــور وضعــه حتــت احلراســة. 
ــه التلــف او ممــا يتكلــف نفقــات باهظــة يف ايداعــه او  واذا كان املعــروض ممــا يــرع الي
حراســته جــاز للمديــن او منــدوب االعــالن ان يطلــب مــن القــايض املذكــور بيعــه باملــزاد 
ــواق  ــروف يف االس ــعر مع ــه س ــذ واذا كان ل ــة ادارة التنفي ــن اخلزان ــداع الثم ــي واي العلن
او كان التعامــل فيــه متــداوال يف البورصــات فــال جيــوز بيعــه باملــزاد اال اذا تعــذر البيــع 

ممارســة بالســعر املعــروف.

 املادة ٣٠١
ــدون اجــراءات اذا كان مــن وجــه  جيــوز العــرض احلقيقــي يف اجللســة امــام املحكمــة ب

ــه العــرض حــارضا.  الي
واذا كان املعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكن نقلهــا وايداعها خزانــة ادارة التنفيذ 
ورفضهــا مــن وجــه اليــه العــرض وجب تســليمها لكاتــب اجللســة اليداعها تلــك اخلزانة 

ويثبــت يف حمــرض االيــداع مــا اثبت يف حمــرض اجللســة خاصا بالعــرض ورفضه. 
واذا كان املعــروض يف اجللســة شــيئا غــري مــا ذكــر يف الفقــرة الســابقة ، تعني عــى العارض 
ان يطلــب اىل املحكمــة تعيــني حــارس عليــه ، وال يقبــل الطعــن يف احلكــم الصــادر بتعيني 

احلارس. 
وللعارض ان يطلب عى الفور بصحة العرض.

  
املادة ٣٠٢

ال حيكــم بصحــة العــرض الــذي مل يعقبــه ايــداع اال اذا تــم ايــداع املعــروض وامللحقــات 
التــي اســتحقت لغايــة يــوم االيــداع وحتكــم املحكمــة مــع صحــة العــرض بــرباءة ذمــة 

املديــن مــن يــوم العــرض.

 املادة ٣٠٣
جيــوز للمديــن ان يرجــع عــن عــرض مل يقبلــه دائنــه وان يســرتد مــا اودعــه متــى اثبــت انــه 
اخــرب دائنــه عــى يــد احــد منــدويب االعــالن برجوعــه عــن العــرض وكان قــد مــىض عــى 

اخبــاره بذلــك ثالثــة ايــام. 
وال جيــوز الرجــوع عــن العــروض وال اســرتداد املــودع بعــد قبــول الدائــن هلــذا العــرض 

او بعــد صــدور احلكــم بصحــة العــرض وصريورتــه هنائيــا.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٠٤
جيــوز للدائــن ان يقبــل عرضــا ســبق لــه رفضــه وان يتســلم مــا اودع عــى ذمتــه وذلــك اذا 
مل يكــن املديــن قــد رجــع عــن عرضــه واثبــت الدائــن للمــودع لديــه انــه اخــرب املديــن عــى 
ــام عــى االقــل  ــة اي ــه بثالث ــد احــد منــدويب االعــالن بعزمــه عــى التســلم قبــل حصول ي
ويســلم الدائــن للمــودع لديــه صــورة حمــرض االيــداع املســلمة اليــه مــع خمالصة بــام قبضه.

 



العودة للصفحة الرئيسية

املرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن اإلثبات ىف املواد املدنية والتجارية

٢٠٥الباب األول: أحكام عامة

٢٠٦الباب الثانى: األدلة الكتابية

٢٠٦الفصل األول: األوراق الرسمية

٢٠٦الفصل الثانى: األوراق العرفية

٢٠٨الفصل الثالث: طلب إلزام اخلصم بتقديم األوراق املوجودة حتت يده

٢٠٩الفصل الرابع: إثبات صحة األوراق

٢٠٩الفرع االول : احكام عامة 

٢٠٩الفرع الثاين : انكار اخلط او االمضاء او اخلتم او بصمة االصبع وحتقيق اخلطوط 

٢١٠الفرع الثالث : الطعن بالتزوير 

٢١١الفرع الرابع : دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير االصلية

٢١٢الباب الثالث: شهادة الشهود

٢١٥الباب الرابع: القرائن وحجية األمر املقي

٢١٥الباب اخلامس: اإلقرار واستجواب اخلصوم

٢١٥الفصل األول: اإلقرار

٢١٥الفصل الثانى: استجواب اخلصوم

٢١٦الباب السادس: اليمني

٢١٨الباب السابع: املعاينة ودعوى إثبات احلالة



قانون االثبات
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٥       -العودة لفهرس القانون

املادة ١
عى الدائن اثبات االلتزام وعى املدين اثبات التخلص منه.

 املادة ٢
جيب ان تكون الوقائع املراد اثباهتا متعلقة بالدعوى ، ومنتجة فيها ، وجائزا قبوهلا.

 املادة ٣
ــا.  االحــكام الصــادرة باجــراءات االثبــات ال يلــزم تســبيبها مــا مل تتضمــن قضــاء قطعي
ويف مجيــع االحــوال يتعــني تســبيب االحــكام الصــادرة يف الدعــاوى املســتعجلة باثبــات 

احلالــة او بســامع شــاهد.

 املادة ٤
ــد  ــك اح ــت لذل ــات او ندب ــراءات االثب ــن اج ــراء م ــارشة اج ــة بمب ــت املحكم اذا قض
قاضتهــا تعــني عليهــا ان حتــدد يف احلكــم تاريــخ اول جلســة ملبــارشة االجــراء ، ويعتــرب 
النطــق باحلكــم بمثابــة اعــالن للخصــوم باجللســة املحــددة ، وذلــك يف غــري حالــة اليمــني 
احلاســمة ، او مــا ينــص عليــه القانــون مــن احــوال اخــرى. ويعــني رئيــس الدائــرة عنــد 

االقتضــاء مــن خيلــف القــايض املنتــدب.
 

املادة ٥
كلــام اســتلزم امتــام االجــراء اكثــر مــن ميعــاد ، ذكــر يف املحــرض اليــوم والســاعة اللــذان 
حيصــل التأجيــل اليهــام ، ويعتــرب النطــق بالقــرار بمثابــة اعــالن للخصــوم بامليعــاد اجلديد. 
وعــى القــايض املنتــدب ان يذكــر يف حمــرض اخــر جلســة مــن جلســات اجــراء االثبــات 
ــه ، اليــوم الــذي حيــدده لنظــر الدعــوى امــام املحكمــة ، ويعتــرب النطــق هبــذا  املنتــدب ل

القــرار بمثابــة اعــالن باجللســة للخصــوم ذوي الشــأن يف اجــراء االثبــات.

  املادة ٦
تقــدم املســائل العارضــة املتعلقــة باجــراءات االثبــات للقــايض املنتــدب ، ومــا مل يقــدم لــه 

منهــا ال جيــوز عرضــه عــى املحكمــة. 
ومــا يصــدره القــايض املنتــدب مــن القــرارات يف هــذه املســائل يكــون واجــب النفــاذ ، 
وللخصــوم احلــق يف اعــادة عرضهــا عــى املحكمــة عنــد نظــر القضيــة مــا مل ينــص القانــون 

عــى غــري ذلــك.

املادة ٧
للمحكمــة ان تعــدل بقــرار تثبتــه يف حمــرض اجللســة عــام امــرت بــه مــن اجــراءات االثبــات 

املرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن اإلثبات ىف املواد املدنية والتجارية



قانون االثبات
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٦       -العودة لفهرس القانون

بــرشط ان تبــني اســباب العــدول باملحــرض ، وال رضورة لبيــان االســباب اذا كان العدول 
عــن اجــراء اختذتــه مــن نفســها بغــري طلــب مــن اخلصوم. 

ــك يف  ــني اســباب ذل ــات بــرشط ان تب وجيــوز للمحكمــة اال تأخــذ بنتيجــة اجــراء االثب
ــا. حكمه

 املادة ٨
االوراق الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة 
، مــا تــم عــيل يديــه او مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا لالوضــاع القانونيــة ويف 

حــدود ســلطته واختصاصــه. 
ــة  ــة االوراق العرفي ــال يكــون هلــا اال قيم ــة رســمية ف ــذه االوراق صف ــاذا مل تكســب ه ف

ــم. ــامت اصابعه ــم او ببص ــم او بأختامه ــا بإمضاءاهت ــد وقعوه ــأن ق ــى كان ذوو الش مت

 املادة ٩
الورقــة الرســمية حجــة عــى الكافــة بــام دون فيهــا مــن امــور قــام هبــا حمررهــا يف حــدود 
ــررة  ــرق املق ــا بالط ــني تزويره ــا مل يتب ــوره م ــأن يف حض ــن ذوي الش ــت م ــه او وقع مهمت

قانونــا.
  

املادة ١٠
اذا كان اصــل الورقة الرســمية موجودا فان صورته الرســمية خطيــة كانت او فوتوغرافية 

تكــون حجــة بالقدر الــذي تكون فيــه مطابقة لالصل. 
وتعتــرب الصــورة مطابقــة لالصــل ، فــاذا نــازع يف ذلــك احــد ذوي الشــأن وجــب مراجعة 

الصــورة عــى االصل.
 

املادة ١١
اذا مل يوجد اصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة يف احلدود التالية : 

ــة االصــل  ــة حجي ــت او غــري تنفيذي ــة كان ــة تنفيذي ا- تكــون للصــورة الرســمية االصلي
ــل.  ــا لالص ــك يف مطابقته ــمح بالش ــي ال يس ــا اخلارج ــى كان مظهره مت

ب - ويكــون للصــور الرســمية املأخــوذة مــن الصــور االصليــة احلجيــة ذاهتــا ، ولكــن 
جيــوز يف هــذه احلالــة لــكل مــن ذوي الشــأن ان يطلــب مراجعتهــا عــى الصــور االصليــة 

التــي اخــذت منهــا. 
ج - امــا مــا يؤخــذ مــن صــور رســمية للصــور املأخــوذة مــن الصــور االصليــة فــال يعتــد 

هبــا اال ملجــرد االســتئناس.
 

املادة ١٢
يكــون للقــايض تقديــر حجيــة مــا يــرد مــن بيانــات يف الشــهادات واملســتخرجات املنقولــة 

عن االوراق الرســمية.

املادة ١٣
ــه  ــوب الي ــو منس ــا ه ــة م ــر رصاح ــا مل ينك ــا م ــن وقعه ــادرة مم ــة ص ــة العرفي ــرب الورق تعت



قانون االثبات
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٧       -العودة لفهرس القانون

مــن خــط او امضــاء او ختــم او بصمــة امــا الــوارث او اخللــف فــال يطلــب منــه االنــكار 
ويكفــي ان حيلــف يمينــا بأنــه ال يعلــم ان اخلــط او االمضــاء او اخلتــم او البصمــة هــي ملــن 

تلقــى عنــه احلــق. 
ــط او  ــن خ ــه م ــب الي ــا نس ــر م ــة ان ينك ــوع الورق ــش موض ــن ناق ــس مل ــك فلي ــع ذل وم
امضــاء او ختــم او بصمــة ، او ان يتمســك بعــدم علمــه بــأن شــيئا مــن ذلــك صــدر ممــن 

تلقــى عنــه احلــق.

 املادة ١٤
ال تكــون الورقــة العرفيــة حجــة عــى الغــري يف تارخيهــا اال منــذ ان يكــون هلــا تاريــخ ثابــت 
ــا  ــد بالســجل املعــد لذلــك. ثاني ــا : اوال - مــن يــوم ان تقي ، ويكــون تاريــخ الورقــة ثابت
: او مــن يــوم ان يــؤرش عليهــا موظــف عــام خمتــص. ثالثــا : او مــن يــوم وفــاة احــد ممــن 
هلــم عــى الورقــة اثــر معــرتف بــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة او مــن يــوم ان يصبــح 
مســتحيال عــى واحــد مــن هــؤالء ان يكتــب او يبصــم لعلــة يف جســمه وجيوز ايضــا وتبعا 
ملتقــىض احلــال ان يعتمــده القــايض مــن يــوم وفــاة مــن وقــع عــى الورقــة بختــم معــرتف 
بــه. رابعــا - او مــن يــوم وقــوع أي حــادث آخــر يكــون قاطعــا يف ان الورقــة قــد صــدرت 
قبــل وقوعــه. خامســا - او مــن يــوم ان يكتــب مضموهنــا يف ورقــة اخــرى ثابتــة التاريــخ. 

ومع ذلك جيوز للقايض تبعا للظروف اال يطبق حكم هذه املادة عى املخالصات.

 املادة ١٥
يكــون لصــور االوراق املســجلة املســتخرجة من ادارة التســجيل العقــاري حجية االصل 

متــى كان مظهرهــا اخلارجــي ال يســمح بالشــك يف مطابقتها لالصل.

 املادة ١٦
ــون  ــات ، وتك ــث االثب ــن حي ــة م ــة العرفي ــة الورق ــا قيم ــع عليه ــائل املوق ــون للرس تك
ــن  ــا م ــر موقع ــب التصدي ــودع يف مكت ــا امل ــا اذا كان اصله ــة ايض ــذه القيم ــات ه للربقي
ــك.  ــس ذل ــى عك ــل ع ــوم الدلي ــى يق ــا حت ــة الصله ــة مطابق ــرب الربقي ــلها ، وتعت مرس

واذا مل يوجد اصل للربقية ، فال يعتد بالربقية اال ملجرد االستئناس.
 

املادة ١٧
دفاتــر التجــار ال تكــون حجــة عــى غــري التجــار ومــع ذلــك فــان البيانــات املثبتــة فيهــا عام 
ورده التجــار تصلــح اساســا جييــز للقــايض ان يوجــه اليمــني املتممــة اىل أي مــن الطرفــني 

، وذلــك حتــى فيــام ال جيــوز اثباتــه بالبينــة. 
والدفاتــر التجاريــة االلزاميــة - منتظمــة كانــت او غــري منتظمــة - حجــة عــى صاحبهــا 
ــود التــي يف  ــرب القي ــه خصمــه التاجــر او غــري التاجــر عــى ان تعت ــام اســتند الي التاجــر في

مصلحــة صاحــب الدفاتــر حجــة لــه ايضــا.
 

املادة ١٨
ــة االلزاميــة حجــة لصاحبهــا التاجــر ضــد خصمــه التاجــر ، اذا  ــر التجاري تكــون الدفات

ــر منتظمــة.  ــزاع متعلقــا بعمــل جتــاري ، وكانــت الدفات كان الن
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وتســقط هــذه احلجيــة بالدليــل العكــيس ، وجيــوز ان يؤخــذ هــذا الدليل مــن دفاتر اخلصم 
املنتظمة.

 
املادة ١٩

جيــوز حتليــف احــد اخلصمــني التاجريــن عــى صحــة دعــواه اذا اســتند اىل دفاتــر خصمــه 
، وســلم مقدمــا بــام ورد فيهــا ، ثــم امتنــع اخلصــم دون مــربر عــن ابــراز دفاتــره.

املادة ٢٠
ال تكــون الدفاتــر واالوراق املنزليــة حجــة عــى مــن صــدرت منــه اال يف احلالتــني اآلتيتني 

 :
أوال : اذا ذكر فيها رصاحة انه استوىف دينه. 

ثانيــا : اذا ذكــر فيهــا رصاحــة انــه قصــد بــام دونــه ان يقــوم مقــام الســند ملــن اثبــت حقــا 
ــه.  ملصلحت

ويف احلالتــني اذا كان مــا ثبــت مــن ذلــك غــري موقــع ممــن صــدر منــه جاز لــه اثبات عكســه 
بكافــة طــرق االثبات.

املادة ٢١
التأشــري الدائــن عــى ســند الديــن بخطــه ودون توقيــع منــه بــام يفيــد بــراءة ذمــة املديــن 
يعتــرب حجــة عليــه اىل ان يثبــت العكــس. ويكــون تأشــري الدائــن بمثــل ذلــك حجــة عليــه 

ايضــا ولــو مل يكــن بخطــه وال موقعــا منــه مــا دام الســند مل خيــرج قــط مــن حيازتــه. 
وكذلــك يكــون احلكــم اذا اثبــت الدائــن بخطــه ودون توقيــع منــه مــا يفيــد بــراءة ذمــة 
املديــن يف نســخة اصليــة اخــرى للســند او خمالصــة وكانــت النســخة او املخالصــة يف يــد 

املديــن.

 املادة ٢٢
جيــوز للخصــم يف احلــاالت اآلتيــة ان يطلــب الــزام خصمــه بتقديــم ايــة ورقــة منتجــة يف 

الدعــوى تكــون حتــت يــده : 
ا - اذا كان القانون جييز مطالبته بتقديمها او تسليمها. 

ب - اذا كانــت مشــرتكة بينــه وبــني خصمــه ، وتعتــرب الورقــة مشــرتكة عــى االخــص اذا 
كانــت ملصلحــة اخلصمــني او كانــت مثبتــة اللتزاماهتــام وحقوقهــام املتبادلــة. 

ج - اذا استند اليها خصمه يف اية مرحلة من مراحل الدعوى. 
وجيــب ان يبــني يف هــذا الطلــب ، اوصــاف الورقــة ، وفحواهــا تفصيــال ، والواقعــة التــي 
يســتدل هبــا عليهــا ، والدالئــل والظــروف املؤيــدة لوجودهــا حتــت يــد اخلصــم ، ووجــه 

الــزام اخلصــم بتقديمهــا.

املادة ٢٣
ــه امــرت املحكمــة بتقديــم الورقــة يف احلــال او يف اقــرب موعــد  اذا اثبــت الطالــب طلب

حتــدده. 
واذا مل يقــدم للمحكمــة اثبــات كاف لصحــة الطلــب وجــب عــى اخلصــم املطلوبــة منــه 
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الورقــة ان حيلــف يمينــا بأهنــا ال وجــود هلــا او انــه ال يعلــم وجودهــا وال مكانــه وانــه مل 
خيفهــا او مل هيمــل البحــث عنهــا ليحــرم خصمــه مــن االســتدالل هبــا. 

ــع عــن  ــه املحكمــة ، او امتن ــذي حددت ــة يف املوعــد ال ــم الورق واذا مل يقــم اخلصــم بتقدي
حلــف اليمــني ســالفة الذكــر ، اعتــربت صــورة الورقــة التــي قدمهــا الطالــب صحيحــة 
مطابقــة الصلهــا ، فــان مل يكــن قــد قــدم صــورة مــن الورقــة جــاز االخــذ بقوله فيــام يتعلق 

بشــكلها وموضوعهــا.

 املادة ٢٤
جيــوز للمحكمــة اثنــاء ســري الدعوى ولو امــام حمكمة ثــاين درجة ان تــأذن يف ادخال الغري 
اللزامــه بتقديــم ورقــة حتــت يــده وذلــك يف االحــوال ومــع مراعــاة االحــكام واالوضــاع 
املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة. وهلــا ايضــا ان تأمــر ولــو مــن تلقــاء نفســها - بادخال 
ايــة جهــة اداريــة لتقديــم مــا لدهيــا مــن املعلومــات واالوراق الالزمــة للســري يف الدعــوى 

مــا مل يكــن يف ذلــك اخــالل باملصلحــة العامة.

 املادة ٢٥
اذا قــدم اخلصــم ورقــة لالســتدالل هبــا يف الدعــوى فــال جيــوز لــه ســحبها بغــري رضــاء 
خصمــه اال بــاذن مكتــوب مــن القــايض او رئيــس الدائــرة بعــد ان حيفــظ منهــا صــورة يف 

ملــف الدعــوى تــؤرش عليهــا ادارة الكتــاب بمطابقتهــا لالصــل.

 املادة ٢٦
للمحكمــة ان تقــدر مــا يرتتــب عــى الكشــط واملحــو والتحشــري وغــري ذلــك مــن العيوب 

املاديــة يف الورقــة مــن اســقاط قيمتهــا يف االثبــات او انقاصها. 
واذا كانــت صحــة الورقــة حمــل شــك يف نظــر املحكمــة جاز هلــا من تلقــاء نفســها ان تدعو 
املوظــف الــذي صــدرت عنــه او الشــخص الــذي حررهــا ليبــدي مــا يوضــح حقيقــة امــر 

. فيها

 املادة ٢٧
ــم او  ــكار اخلــط او اخلت ــا ان ــة ، ام ــر عــى االوراق الرســمية والعرفي ــرد الطعــن بالتزوي ي
االمضــاء او بصمــة االصبــع فــال يــرد اال عــى االوراق العرفية ، وعى من يطعــن بالتزوير 
عــبء اثبــات طعنــه ، امــا مــن ينكــر صــدور الورقــة العرفيــة منــه او حيلــف بعــدم علمــه 
اهنــا صــدرت ممــن تلقــى احلــق عنــه فيقــع عــى خصمــه عــبء اثبــات صدورهــا منــه او 

مــن ســلفه. 
واذا اقــر اخلصــم بصحــة اخلتــم املوقــع بــه عــى الورقــة العرفيــة ونفــى انــه بصــم بــه تعــني 

عليــه اختــاذ طريــق الطعــن بالتزويــر.
 

املادة ٢٨
اذا انكــر مــن تشــهد عليــه الورقــة خطــه او امضــاءه او ختمــه او بصمــة اصبعــه او حلــف 
الــوارث او اخللــف بعــدم علمــه اهنــا صــدرت ممــن تلقــى احلــق عنــه وظــل اخلصــم االخر 
متمســكا بالورقــة ، وكانــت الورقة منتجة يف النــزاع ومل تكف وقائع الدعوى ومســتنداهتا 
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لتكويــن عقيــدة املحكمــة يف شــأن صحــة اخلــط او االمضــاء او اخلتــم او بصمــة االصبــع 
امــرت املحكمــة بالتحقيــق باملضاهــاة او بســامع الشــهود او بكليهام. 

وجتــري املضاهــاة وفقــا للقواعــد املقــررة يف اعــامل اهــل اخلــربة وحيصــل ســامع الشــهود 
وفقــا للقواعــد املقــررة يف شــهادة الشــهود. وال تســمع شــهادهتم اال فيــام يتعلــق باثبــات 
حصــول الكتابــة او االمضــاء او اخلتــم او بصمــة االصبــع عــى الورقــة املتقــىض حتقيقهــا 

ممــن نســبت اليــه.

 املادة ٢٩
حتــدد املحكمــة جلســة حلضــور اخلصــوم لتقديم ما لدهيــم مــن اوراق املضاهــاة واالتفاق 
عــى مــا يصلــح منهــا لذلــك وال اســتكتاب اخلصــم الــذي ينــازع يف صحــة الورقــة فــاذا 
امتنــع اخلصــم الــذي ينــازع يف صحــة الورقــة عن احلضــور بنفســه لالســتكتاب بغري عذر 
مقبــول جــاز احلكــم بصحــة هــذه الورقــة ، وان ختلــف اخلصــم املكلــف باالثبــات بغــري 
ــار  عــذر مقبــول جــاز احلكــم بســقوط حقــه يف االثبــات واذا ختلــف خصمــه جــاز اعتب

االوراق املقدمــة للمضاهــاة صاحلــة هلــا. 
ويأمــر رئيــس اجللســة بايــداع الورقــة املقتــىض حتقيقهــا ؛ التوقيــع عليهــا منــه ومــن كاتــب 
اجللســة كــام حيــرر حمــرضا يبــني فيــه أوراق املضاهــاة وأوراق االســتكتاب ادارة الكتــاب 
بعــد حالــة الورقــة املقتــىض حتقيقهــا أوصافهــا ويوقــع عــى هــذا املحــرض ايضــا منــه ومــن 

كاتــب اجللســة.

املادة ٣٠
ــكاره  ــذي حصــل ان ــع ال ــة االصب ــم او بصم ــاء او اخلت ــط او االمض ــاة اخل تكــون مضاه
عــى مــا هــو ثابــت ملــن تشــهد عليــه الورقــة املقتــىض حتقيقهــا مــن خــط او امضــاء او ختــم 

او بصمــة اصبــع. 
وال يقبل للمضاهاة يف حالة عدم إتفاق اخلصوم اال ما ِيأيت : 

- اخلط او االمضاء او اخلتم او بصمة االصبع املوضوع عى اوراق رسمية. 
- اجلزء الذي يعرتف اخلصم بصحته من الورقة املتقىض حتقيقها. 

- خطه او امضاؤه الذي يكتبه امام املحكمة او البصمة التي يطبعها امامها.
 

املادة ٣١
ــني  ــن مائت ــل ع ــة ال تق ــره بغرام ــن أنك ــى م ــم ع ــرر ؛ فيحك ــة كل املح ــم بصح إذا حك

ــار   ــامئة دين ــاوز مخس ــارا وال جت ــني دين ومخس

املادة ٣٢
يكــون الطعــن بالتزويــر يف آية حالــة عليها الدعــوى ، وحيدد الطاعــن كل مواضع التزوير 
املدعــى بــه ، وادلتــه واجــراءات التحقيــق التــي يطلــب اثباتــه هبــا ويكــون ذلــك بمذكــرة 
ــزاع ومل  ــا يف الن ــن منتج ــة واذا كان الطع ــرض اجللس ــه يف حم ــة او باثبات ــا للمحكم يقدمه
تكــف وقائــع الدعــوى ومســتنداهتا القنــاع املحكمــة بصحــة الورقــة او بتزويرهــا ورأت 
ــز امــرت بالتحقيــق باملضاهــاة او  ــه الطاعــن منتــج وجائ ــق الــذي طلب ان اجــراء التحقي

بشــهادة الشــهود او بكليهــام وذلــك عــى الوجــه املبــني يف املــواد الســابقة. 
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وجيــوز للمطعــون ضــده بالتزويــر وقــف ســري التحقيــق فيــه ، يف ايــة حالــة كانــت عليــه 
بنزولــه عــن التمســك بالورقــة املطعــون فيهــا. وللمحكمــة يف هــذا احلالــة ان تأمــر بضبــط 

الورقــة او بحفظهــا اذا طلــب الطاعــن بالتزويــر ذلــك ملصلحــة مرشوعــة.

 املادة ٣٣
ــت حتــت  ــا ان كان ــة املطعــون فيه ــاب الورق ــلم ادارة الكت ــر ان يس عــى الطاعــن بالتزوي
يــده او صورهتــا املعلنــة اليــه ، فــان كانــت الورقــة حتــت يــد املحكمــة او الكاتــب وجــب 
ايداعهــا ادارة الكتــاب ، واذا كانــت حتــت يــد اخلصــم كلفه رئيس اجللســة بمجــرد تقديم 
الطعــن بالتزويــر بتســليمها فــورا اىل ادارة الكتــاب ، واال امــر بضبطهــا وايداعهــا ادارة 
الكتــاب. واذا امتنــع اخلصــم عــن تســليمها وتعــذر ضبطهــا اعتــربت غــري موجــودة. وال 

يمنــع هــذا مــن ضبطهــا فيــام بعــد ان امكــن. 
ــا ادارة  ــل ايداعه ــة قب ــى الورق ــب ع ــة والكات ــس اجللس ــع رئي ــوال يوق ــع االح ويف مجي

ــاب. الكت

 املادة ٣٤
احلكــم بالتحقيــق يف الطعــن بالتزويــر يقــف صالحيــة الورقــة املطعــون فيهــا للتنفيــذ دون 

اخــالل باالجــراءات التحفظية.

 املادة ٣٥
جيــوز للمحكمــة ، ولــو مل يطعــن امامهــا بالتزويــر ، ان حتكــم بــرد ايــة ورقــة وبطالهنــا اذا 
ظهــر هلــا بجــالء مــن حالتهــا او مــن ظــروف الدعــوى اهنــا مــزورة وجيــب عليهــا يف هــذه 

احلالــة ان تبــني يف حكمهــا الظــروف والقرائــن التــي تبينــت منهــا ذلــك.

 املادة ٣٦
ــه  ــم علي ــات حك ــن ىف اإلثب ــق الطاع ــقوط ح ــر أو س ــن بالتزوي ــض الطع ــم برف إذا حك
بغرامــة ال تقــل عــن ثالثامئــة دينــار وال جتــاوز ألــف دينــار - وال حيكــم عليــه بشــئ إذا 

ثبــت بعــض مــا إدعــاه .
وإذا ثبــت تزويــر الورقــة ؛ أرســلتها املحكمــة مــع صــور املحــارض املتعلقــة هبــا إىل النيابــة 

العامــة إلختــاذ اإلجــراءات اجلنائيــة ىف شــأهنا . 
وجيــب عــى املحكمــة - إذا قضــت بصحــة املحــرر أو بــرده - حتديــد أقــرب جلســة لنظــر 

املوضوع  

املادة ٣٧
جيــوز ملــن بيــده ورقــة عرفيــه ان خيتصــم مــن تشــهد عليــه هــذه الورقــة ليقــر بأهنــا بخطه او 
بامضائــه او بختمــه او ببصمــة اصبعــه. ولــو كان االلتــزام الــوارد هبــا غــري مســتحق االداء 
ــه واقــر  ــادة فــاذا حــرض املدعــي علي ــة باالجــراءات املعت ، ويكــون ذلــك بدعــوى اصلي
اثبتــت املحكمــة اقــراره وتكــون مجيــع املروفــات عــى املدعــي وتعتــرب الورقــة معرتفــا 
هبــا اذا ســكت املدعــى عليــه او مل ينكرهــا او مل ينســبها لســواه امــا اذا انكــر املدعــي عليــه 
اخلــط او االمضــاء او اخلتــم او بصمــة االصبــع فيجــري التحقيــق وفــق القواعــد املتقدمــة 
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ــاء او  ــط او االمض ــة اخل ــه بصح ــة يف غيبت ــت املحكم ــه حكم ــى علي ــرض املدع واذا مل حي
اخلتــم او بصمــة االصبــع.

املادة ٣٨
جيــوز ملــن خيشــى االحتجــاج عليــه بورقــة مــزورة ان خيتصــم مــن بيــده هــذه الورقــة ومــن 
يفيــد منهــا لســامع احلكــم بتزويرهــا ويكون ذلــك بدعوى اصليــة ترفع باالوضــاع املعتادة 
وتراعــي املحكمــة يف حتقيــق هــذه الدعــوى القواعــد واالجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

ــابقة. املواد الس
 

املادة ٣٩
يف غــري املــواد التجاريــة اذا كان التــرف تزيــد قيمتــه عــى مخســة آالف دينــار او كان غــري 
حمــدد القيمــة ، فــال جتــوز شــهادة الشــهود يف اثبــات وجــوده او انقضائــه ما مل يوجــد اتفاق 
او نــص يقــي بغــري ذلــك. ويقــدر االلتــزام باعتبــار قيمتــه وقــت صــدور التــرف بغــري 

ضــم امللحقــات اىل االصل. 
واذا اشــتملت الدعــوى عــى طلبــات متعــددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز االثبــات 
بشــهادة الشــهود يف كل طلــب ال تزيــد عــى مخســة آالف دينــار ولــو كانــت هــذه الطلبات 
يف جمموعهــا تزيــد عــى تلــك القيمــة ولــو كان منشــؤها عالقــات بــني اخلصــوم انفســهم 

او ترفــات مــن طبيعــة واحــدة. 
تكون العربة يف اثبات الوفاء اجلزئي بقيمة االلتزام االصيل.

املادة ٤٠
ال جيوز االثبات بشهادة الشهود ومل مل تزد القيمة عى مخسة آالف دينار : 

اوال : فيام خيالف او جياوز ما اشتمل عليه دليل كتايب. 
ثانيا : اذا كان املطلوب هو الباقي او جزء من حق ال جيوز اثباته اال بالكتابة. 

ثالثــا : اذا طالــب احــد اخلصــوم يف الدعــوى بــام تزيــد قيمتــه عــى مخســة آالف دينــار ثــم 
عــدل عــن طلبــه اىل مــا ال يزيــد عــى هــذه القيمــة.

 املادة ٤١
جيوز االثبات بشهادة الشهود فيام كان جيب اثباته بالكتابة يف االحوال اآلتية : 

ــة تصــدر  ــة كل كتاب ــدأ ثبــوت بالكتاب ــة ، ويعتــرب مب ــدأ ثبــوت بالكتاب اوال : اذا وجــد مب
مــن اخلصــم ويكــون مــن شــأهنا ان جتعــل وجــود التــرف املدعــي بــه قريــب االحتــامل. 

ثانيا : اذا وجد مانع مادي او اديب حيول دون احلصول عى دليل كتايب. 
ثالثا : اذا فقد الدائن سنده الكتايب بسبب اجنبي ال يد له فيه.

 
املادة ٤٢

عــى اخلصــم الــذي يطلــب االثبــات بشــهادة الشــهود ان يبــني الوقائــع التــي يريــد اثباهتــا 
كتابــة او شــفاها يف اجللســة. 

وجيــب ان يبــني يف منطــوق احلكــم الــذي يأمــر باالثبــات بشــهادة الشــهود كل واقعــة مــن 
الوقائــع املأمــور باثباهتــا واليــوم الــذي يبــدأ فيــه التحقيــق. 
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واذا اذنــت املحكمــة الحــد اخلصــوم باثبــات واقعــة بشــهادة الشــهود كان للخصم االخر 
احلــق يف نفيهــا هبــذا الطريق. 

ــوال  ــهود يف االح ــهادة الش ــات بش ــي باالثب ــها - ان تق ــاء نفس ــن تلق ــة - م وللمحكم
ــدة للحقيقــة -  ــى رأت يف ذلــك فائ ــق مت ــات هبــذا الطري ــون فيهــا االثب ــز القان ــي جيي الت
كــام يكــون هلــا يف مجيــع االحــوال ، كلــام قضــت باالثبــات بشــهادة الشــهود ان تســتدعى 

للشــهادة مــن تــرى لزومــا لســامع شــهادته اظهــارا للحقيقــة.

 املادة ٤٣
ــري  ــون غ ــوم - إال أن يك ــد اخلص ــرا ألح ــا أو صه ــو كان قريب ــاهد - ول ــوز رد الش ال جي
قــادر عــى التمييــز بســبب هــرم أو حداثــة ســن أو مــرض أو ألى ســبب أخــر . وجيــوز 
أن تســمع أقــوال األصــل بالنســبة لفرعــه أو الفــرع بالنســبة ألصلــه ؛ كــام تســمع أقــوال 
أحــد الزوجــني بشــأن األخــر ؛ كــام تســمع أقــوال مــن مل يبلــغ ســنه أربــع عــرشة ســنة بغــري 

يمــني وعــى ســبيل اإلســتئناس .

املادة ٤٤
ــمع  ــن مل تس ــهود الذي ــي الش ــور باق ــري حض ــراد بغ ــى انف ــهادته ع ــاهد ش ــؤدي كل ش ي
شــهادهتم. وجيــري ســامع شــهود النفــي يف اجللســة ذاهتــا التــي ســمع فيهــا شــهود االثبات 
، اال اذا حــال دون ذلــك مانــع ، واذا اجــل التحقيــق جللســة اخــرى كان النطــق بالتأجيــل 
بمثابــة تكليــف ملــن يكــون حــارضا من الشــهود باحلضــور يف تلــك اجللســة اال اذا اعفتهم 

املحكمــة رصاحــة مــن احلضــور. 
وحيلف الشاهد اليمني بأن يقول ) أقسم باهلل العظيم (  

 املادة ٤٥
اذا مل حيــرض اخلصــم شــاهده او مل يكلفــه احلضــور يف اجللســة املحــددة قــررت املحكمــة 
الزامــه باحضــاره ، او بتكليفــه احلضــور جللســة اخــرى فــاذا مل يفعــل جــاز اســقاط حقــه 

يف االستشــهاد بــه ، وال خيــل هــذا بــاي جــزاء يرتبــه القانــون عــى هــذا التأخــري.

 املادة ٤٦
اذا رفــض الشــاهد احلضــور اجابــة لدعــوة اخلصــم او املحكمــة وجــب عــى اخلصــم او 
ــني  ــخ املع ــل التاري ــهادة قب ــور الداء الش ــه احلض ــوال تكليف ــب االح ــاب حس ادارة الكت
ــوال  ــوز يف اح ــافة وجي ــد املس ــدا مواعي ــل ع ــى االق ــاعة ع ــن س ــع وعرشي ــامعه بأرب لس
ــة مــن ادارة الكتــاب  االســتعجال نقــص هــذا امليعــاد وتكليــف الشــاهد احلضــور بربقي

بأمــر مــن املحكمــة. 
ــوال  ــة يف اح ــاز للمحكم ــرض ج ــا ومل حي ــا صحيح ــور تكليف ــاهد احلض ــف الش واذا كل
االســتعجال الشــديد ان تصــدر امــرا باحضــاره. امــا يف غــري هــذه االحــوال فيؤمــر باعادة 
تكليــف الشــاهد احلضــور اذا كان لذلــك مقتــىض ، فــاذا ختلــف جــاز للمحكمــة اصــدار 

امــر باحضــاره.



قانون االثبات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٧
ــة حكــم  ــوين عــن اداء اليمــني او عــن االجاب ــع بغــري مــربر قان اذا حــرض الشــاهد وامتن

ــارا.  ــن دين ــه بغرامــة ال جتــاوز عرشي علي
واذا كان للشــاهد عــذر يمنعــه مــن احلضــور جــاز ان ينتقــل اليــه القــايض املنتــدب لســامع 
اقوالــه ، فــإن كان التحقيــق امــام املحكمــة جــاز هلــا ان تندب احــد قاضتها لذلــك. وحتدد 
املحكمــة او القــايض املنتــدب تاريــخ ومــكان ســامع اقوالــه ويعتــرب النطــق هبــذا القــرار 
بمثابــة اعــالن للخصــوم للحضــور لتأديــة هذه الشــهادة. وحيــرر حمرض هبا يوقعــه القايض 

ــدب والكاتب. املنت
  

املادة ٤٨
توجــه االســئلة اىل الشــاهد مــن املحكمــة وجييــب الشــاهد اوال عــن اســئلة اخلصــم الــذي 
استشــهده ثــم عــن اســئلة اخلصــم اآلخــر. واذا انتهــى اخلصــم مــن اســتجواب الشــاهد 

فــال جيــوز لــه ابــداء اســئلة جديــدة اال بــاذن املحكمــة. 
ولرئيــس اجللســة او الي مــن اعضائهــا وللقــايض املنتــدب حســب االحــوال ان يوجــه 
للشــاهد مبــارشة مــا يــراه مــن االســئلة مفيــدا يف كشــف احلقيقــة وتــؤدي الشــهادة شــفاها 
وال جيــوز االســتعانة بمذكــرات مكتوبــة اال بــاذن املحكمــة او القــايض املنتــدب وحيــث 
تســوغ ذلــك طبيعــة الدعــوى ، واذا اغفــل الشــاهد شــيئا جيــب ذكــره ســألته املحكمــة او 

القــايض املنتــدب عنــه ، وال يعــد ذلــك تلقينــا اال اذا كان ممــا يزيــده علــام.

 املادة ٤٩
تثبــت اجابــة الشــاهد يف املحــرض ثــم تتــى عليــه ويوقــع عليهــا بعــد تصحيــح مــا يــرى 

ــع ذكــر ذلــك وســببه يف املحــرض. ــع عــن التوقي لــزوم تصحيحــه منهــا. واذا امتن

املادة ٥٠
اذا اتضــح عنــد احلكــم يف موضــوع الدعوى ان الشــاهد شــهد زورا حتــرر املحكمة حمرضا 

بذلــك وترســله للنيابــة العامة الختــاذ االجراءات اجلنائيــة الالزمة.

 املادة ٥١
جيــوز ملــن خيشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بشــاهد عــى موضــوع مل يعــرض بعــد امــام 
القضــاء وحيتمــل عرضــه عليــه ان يطلــب يف مواجهــة ذوي الشــأن ســامع هــذا الشــاهد. 
ويقــدم هــذا الطلــب بالطــرق املعتــادة لقــايض االمــور املســتعجلة ، وتكــون مروفاتــه 
كلهــا عــى مــن طلبــه ، وعنــد حتقــق الــرضورة حيكــم القــايض بســامع الشــاهد متــى كانــت 

الوقعــة ممــا جيــوز اثباتــه بشــهادة الشــهود. 
وجيــوز للقــايض ســامع شــهود نفــي بنــاء عــى طلــب اخلصــم االخــر بالقــدر الــذي تقتضيه 

ظــروف االســتعجال يف الدعوى. 
وفيــام عــدا ذلــك تتبع يف الشــهادة القواعــد واالجراءات الســالف ذكرها يف املواد الســابقة 
وال جيــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة مــن حمرض التحقيــق وال تقديمــه اىل القضــاء ، اال 
اذا رأت حمكمــة املوضــوع عنــد نظــره جــواز اثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود ، ويكــون 
للخصــم االعــرتاض امامهــا عــى قبــول هــذه الدليــل ، كــام يكــون لــه طلــب ســامع شــهود  
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٥       -العودة لفهرس القانون

املادة ٥٢
القرائــن التــي ينــص عليهــا القانــون تغنــي مــن قــررت ملصلحتــه عــن ايــة طريقــة اخــرى 
مــن طــرق االثبــات ، عــى انــه جيــوز نقــض هــذه القرائــن بالدليــل العكــيس مــا مل يوجــد 

نــص يقــي بغــري ذلــك. 
وللقــايض ان يســتنبط قرائــن اخــرى لالثبات وذلك يف االحــوال التي جيــوز فيها االثبات 

الشهود. بشهادة 
 

املادة ٥٣
االحــكام التــي حــازت حجيــة األمــر املقــي تكــون حجة فيــام فصلــت فيه مــن اخلصومة 
وال جيــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينة ، ولكــن ال تكــون لتلك االحكام هــذه احلجية 
اال يف نــزاع قــام بــني اخلصــوم انفســهم دون ان تتغــري صفاهتــم وتعلــق بــذات احلــق حمــال 

وسببا. 
وتقي املحكمة هبذه احلجية من تلقاء نفسها.

املادة ٥٤
ال يرتبــط القــايض املــدين باحلكــم اجلنائــي اال يف الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا احلكــم 
وكان فصلــه فيهــا رضوريــا ومــع ذلــك فانــه ال يرتبــط باحلكــم الصــادر بالــرباءة اال اذا 

قــام عــى نفــي نســبة الواقعــة اىل املتهــم.

 املادة ٥٥
ــه ، وذلــك  ــة مدعــى هبــا علي االقــرار هــو اعــرتاف اخلصــم امــام القضــاء بواقعــة قانوني

ــاء الســري يف الدعــوى املتعلقــة هبــذه الواقعــة. اثن

املادة ٥٦
ــه ويقبــل اقــرار  ــام اقــر ب ــة التــرف في يشــرتط يف صحــة االقــرار ان يكــون للمقــر اهلي

ــه رشعــا. ــه في ــه للســفه يف كل مــا ال يعــد حمجــورا علي املحجــور علي

املادة ٥٧
االقرار حجة عى املقر. 

وال يتجــزأ االقــرار عــى صاحبــه اال اذا انصــب عــى وقائــع متعــددة وكان وجــود واقعــة 
منهــا ال يســتلزم حتــام وجــود الوقائــع االخــرى.

 املادة ٥٨
ــب  ــم ان يطل ــكل منه ــوم ، ول ــن اخلص ــارضا م ــون ح ــن يك ــتجوب م ــة ان تس للمحكم
اســتجواب خصمــه احلــارض. وللمحكمــة كذلــك ان تأمــر بحضــور اخلصــم الســتجوابه 
ســواء مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب خصمــه وعــى مــن تقــرر اســتجوابه ان حيــرض 

اجللســة التــي حددهــا القــرار.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٥٩
ــاز  ــه ، وج ــوب عن ــن ين ــتجواب م ــاز اس ــا ج ــة او ناقصه ــم االهلي ــم عدي اذا كان اخلص
للمحكمــة مناقشــته هــو ان كان مميــزا يف االمــور املــأذون فيهــا ، وجيــوز اســتجواب 
ــوال ان  ــع االح ــرتط يف مجي ــا. ويش ــا قانون ــن يمثله ــق م ــن طري ــة ع ــخاص املعنوي االش

ــه. ــازع في ــق املتن ــرف يف احل ــال للت ــتجوابه اه ــراد اس ــون امل يك

املادة ٦٠
توجــه املحكمــة االســئلة التــي تراهــا اىل اخلصــم ، وتوجــه اليــه كذلــك مــا يطلــب اخلصم 
ــة يف اجللســة ذاهتــا اال اذا رأت املحكمــة اعطــاء  االخــر توجيهــه منهــا ، وتكــون االجاب

ميعــاد لالجابــة. 
وحتصــل االجابــة يف مواجهــة مــن طلــب االســتجواب ، ولكــن ال يتوقــف االســتجواب 

عــى حضــوره. 
وتــدون االســئلة واالجوبــة بمحــرض اجللســة ويوقــع عليهــا رئيــس اجللســة والكاتــب و 
املســتجوب واذا امتنــع املســتجوب عــن االجابــة او عــن التوقيــع ذكــر يف املحــرض امتناعه 

وسببه. 
و اذا ختلــف اخلصــم عــن احلضــور لالســتجواب بغــري عــذر مقبــول او امتنع عــن االجابة 
بغــري مــربر قانــوين اســتخلصت املحكمــة مــا تــراه مــن ذلــك ، وجــاز هلــا ان تقبــل االثبات 

بشــهادة الشــهود والقرائــن يف االحــوال التــي مــا كان جيــوز فيهــا ذلك. 
ــة ان  ــتجواب فللمحكم ــور لالس ــن احلض ــه م ــول يمنع ــذر مقب ــم ع ــا اذا كان للخص ام

ــتجوابه. ــا الس ــد قضاهت ــدب اح تن

 املادة ٦١
جيــوز لــكل مــن اخلصمــني يف ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليمني احلاســمة 
اىل اخلصــم االخــر بــرشط ان تكــون الواقعــة التــي تنصــب عليهــا اليمني متعلقة بشــخص 
مــن وجهــت اليــه وان كانــت غــري شــخصية لــه انصبــت عــى جمــرد علمــه هبــا ومــع ذلــك 

جيــوز للقــايض ان يمنــع توجيــه اليمــني اذا كان اخلصــم متعســفا يف توجيههــا. 
ــرد اذا انصبــت  ــه ال جيــوز ال ــه اليمــني ان يردهــا عــى خصمــه عــى ان وملــن وجهــت الي
اليمــني عــى واقعــة ال يشــرتك فيهــا اخلصــامن بــل يســتقل هبــا شــخص مــن وجهــت اليــه 

اليمــني. 
وال جيوز ملن وجه اليمني او ردها ان يرجع يف ذلك متى قبل خصمه ان حيلف.

 
املادة ٦٢

ال جيــوز للــويص او القيــم او وكيــل الغائــب ان يوجــه اليمــني احلاســمة او ان يردهــا اال 
فيــام يدخــل يف ســلطته طبقــا للقانــون.

 املادة ٦٣
ال جيوز توجيه اليمني احلاسمة يف واقعة خمالفة للنظام العام.



قانون االثبات
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٦٤
كل مــن وجهــت اليــه اليمــني فنــكل عنهــا دون ان يردهــا عــى خصمــه وكل مــن ردت 

عليــه اليمــني فنــكل عنهــا خــر دعــواه.
 

املادة ٦٥
ال جيــوز للخصــم ان يثبــت كــذب اليمــني بعــد ان يؤدهيــا اخلصــم الــذي وجهــت اليــه او 
ردت عليــه عــى انــه اذا ثبــت كــذب اليمــني بحكــم جنائــي فــان للخصــم الــذي اصابــه 
رضر منهــا ان يطالــب بالتعويــض دون اخــالل بــام قــد يكــون لــه مــن حــق يف الطعــن عــى 

احلكــم الــذي صــدر ضــده.

 املادة ٦٦
للقــايض يف ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليمــني املتممة مــن تلقاء نفســه اىل 
أي مــن اخلصمــني ليبنــي عــى ذلــك حكمــه يف موضــوع الدعــوى او يف قيمــه مــا حيكــم به 
ويشــرتط يف توجيــه هــذه اليمــني اال يكــون يف الدعــوى دليــل كامــل واال تكــون الدعــوى 

خاليــة مــن أي دليل. 
وال جيوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمني ان يردها عى اخلصم االخر.

 املادة ٦٧
ال جيــوز للقــايض ان يوجــه اىل املدعــي اليمــني املتممــة لتحديــد قيمــة املدعــى بــه اال اذا 
اســتحال حتديــد هــذه القيمــة بطريقــة اخــرى وحيــدد القــايض يف هــذه احلالــة حــد اقــى 

للقيمــة التــي حيلــف عليهــا املدعــي.

املادة ٦٨
جيــب عــى مــن يوجــه اىل خصمــه اليمــني ان يبــني بالدقــة الوقائــع التــي يريــد اســتحالفه 
عليهــا ويذكــر صيغــة اليمــني بعبارة واضحــة وللمحكمــة ان تعدل الصيغة التــي يعرضها 

اخلصــم بحيــث توجــه بوضــوح ودقــة عــى الواقعــة املطلــوب احللــف عليهــا. 
ــه اليمــني ال يف جوازهــا وال يف تعلقهــا بالدعــوى وجــب  ــازع مــن وجهــت الي واذا مل ين
ــرب  ــه واال اعت ــى خصم ــا ع ــورا او يرده ــا ف ــه - ان حيلفه ــارضا بنفس ــه - ان كان ح علي
نــاكال. وجيــوز للمحكمــة ان تعطيــه ميعــادا للحلــف اذا رأت لذلــك وجهــا. فــاذا مل يكــن 
حــارضا وجــب اعــالن منطــوق احلكــم اليــه وتكليفــه احلضور يف اجللســة املحــددة حللف 

اليمــني فــاذا حــرض وامتنــع دون ان ينــازع او ختلــف بغــري عــذر اعتــرب نــاكال كذلــك. 
واذا نــازع مــن وجهــت اليه اليمــني يف جوازهــا او يف تعلقها بالدعــوى ورفضت املحكمة 
منازعتــه وحكمــت بتحليفــه بينــت يف منطــوق حكمها صيغــة اليمني ويعلن هــذا املنطوق 

للخصــم ان مل يكــن حــارضا بنفســه ويتبــع ما نص عليــه يف الفقرة الســابقة.

 املادة ٦٩
اذا كان ملــن وجهــت اليــه اليمــني عــذر يمنعــه مــن احلضــور انتقلــت املحكمــة او ندبــت 

احــد قاضتهــا لتحليفــه.



قانون االثبات
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٨       -العودة لفهرس القانون

املادة ٧٠
تكــون اليمــني بــأن يقــول احلالــف ) أقســم بــاهلل العظيــم ( ويذكــر الصيغــة التــى أقرهتــا 

املحكمــة .
ويعتــرب يف حلــف االخــرس ونكولــه اشــارته املعهــودة ان كان ال يعــرف الكتابــة فــان كان 

يعرفهــا فحلفــه ونكولــه هبــا. 
وحيرر حمرض بحلف اليمني يوقعه احلالف ورئيس اجللسة والكاتب.

املادة ٧١
للمحكمــة بنــاء عــى طلــب احــد اخلصــوم او مــن تلقــاء نفســها ان تقــرر االنتقــال ملعاينــة 
املتنــازع فيــه وتعــني يف قرارهــا تاريــخ ومــكان املعاينــة. وحتــرر املحكمــة حمــرضا يبــني فيــه 

مجيــع االعــامل املتعلقــة باملعاينــة. 
ــرى ســامعه مــن  ــة. وهلــا ســامع مــن ت ــه يف املعاين ــري لالســتعانة ب ــني خب وللمحكمــة تعي
ــو شــفويا مــن كاتــب املحكمــة. الشــهود ، وتكــون دعــوة هــؤالء للحضــور بطلــب ول

 املادة ٧٢
جيــوز ملــن خيشــى ضياع معــامل واقعة حيتمــل ان تصبح حمل نــزاع امام القضــاء ان يطلب يف 
مواجهــة ذوي الشــأن وبالطــرق املعتــادة مــن قايض االمــور املســتعجلة االنتقــال للمعاينة 

، وتراعــى يف هــذه احلالة االحكام الســابقة. 
ــرباء  ــد اخل ــدب اح ــر ، ان ين ــالفة الذك ــة س ــتعجلة يف احلال ــور املس ــايض االم ــوز لق وجي
لالنتقــال واملعاينــة وســامع الشــهود بغــري يمــني. وعندئــذ يكــون عــى القــايض ان يعــني 
جلســة لســامع مالحظــات اخلصوم عــى تقرير اخلبــري واعاملــه. وتتبع القواعــد املنصوص 

عليهــا يف القانــون اخلــاص بتنظيــم اخلــربة.

 املادة ٧٣
ينرش هذا القانون ىف اجلريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمرب سنة ١٩٨٠



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣
 بشأن الرسوم القضائية

 

٢٢٠الباب األول: ىف تقدير قيمة الدعوى
٢٢١الباب الثانى: قيمة الرسوم عى الدعاوى

٢٢٢الباب الثالث: حتصيل رسوم الدعاوى
٢٢٢الباب الرابع: رد الرسوم واإلعفاء منها

٢٢٣الباب اخلامس: رسوم اإلعالن
٢٢٣الباب السادس: رسوم خمتلفة

٢٢٣الباب السابع: أحكام عامة
٢٢٤القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ بشأن إعفاء احلكومة من الرسوم القضائية وغريها



الرسوم القضائية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
اعـــفاء احلــــكومة من الرسـوم القضائـــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٠       -العودة لفهرس القانون

املادة ١
ىف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون املعــول عليــه ىف تقديــر قيمــة الدعــوى مــا يطلبــه 
ــدرت قيمــة  ــر ق ــاء ســري الدعــوى إىل أكث ــه أثن ــإذا عــدل طلبات ــا ، ف املدعــي ىف صحيفته

ــة . ــات املعدل الدعــوى بالطلب

املادة ٢
إذا تضمنــت الدعــوى طلبــات متعــددة معلومــة القيمــة وناشــئة عــن ســبب قانــوين واحد 
كان التقديــر باعتبــار قيمتهــا مجلــة ، أمــا إذا كانــت ناشــئة عــن أســباب قانونيــة خمتلفــة كان 

التقديــر باعتبــار قيمــة كل منهــا عــى حــدة .

 املادة ٣
ــه  ــازع علي ــال املتن ــة امل ــوى بقيم ــدرت الدع ــار ق ــول أو عق ــا بمنق ــزاع متعلق إذا كان الن
وجيــب عــى املدعــي إيضــاح قيمتــه ، وال جيــوز اختــاذ أى إجــراء ىف الدعــوى قبــل تقديــم 

هــذا اإليضــاح .

 املادة ٤
) أ ( دعــاوى طلــب احلكــم بصحــة العقــود تقــدر بقيمــة املعقــود عليــه فــإذا كان العقــد 

مــن عقــود البــدل يكــون التقديــر بأكــرب البدلــني قيمــة .
) ب ( دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين املضمون .

) ج ( تقــدر دعــاوى الريــع واإلجيــار والتعويــض اليومــي بقيمــة املبالــغ املســتحقة حتــى 
يــوم تقديــم صحيفــة الدعــوى .

) د ( دعاوى االستحقاق ىف الوقف تقدر بقيمة الريع املستحق ملدة مخس سنوات .
) هـــ ( تقــدر قيمــة طلبــات توزيــع أمــوال املديــن عــى دائنيــه أو قســمتها بينهــم باعتبــار 

جممــوع األمــوال املطلــوب توزيعهــا أو قســمتها .

املادة ٥
إذا اســتحال تقديــر قيمــة الدعــوى اعتــربت الدعــوى غــري مقــدرة القيمــة ، وتعتــرب 

ــة : ــدرة القيم ــري مق ــاص غ ــه خ ــة بوج ــاوى اآلتي الدع
) أ ( دعاوى صحة التوقيع .

) ب ( الدعاوى واإلشكاالت التى تقدم لقايض األمور املستعجلة .
) ج ( دعاوى التزوير األصلية .

) د ( املعارضــة مــن غــري املفلــس ىف إشــهار اإلفــالس ومجيــع الدعــاوى الفرعيــة املتعلقــة 
بالتفليســة .

) ه ( طلب وضع التنفيذ عى أحكام املحكمني واملعارضة ىف هذا األمر .
) و ( طلبات األوامر بتنفيذ أحكام املحاكم األجنبية .

) ز ( طلب رد القضاء واخلرباء املحكمني .
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) ح ( التظلم من األوامر عى العرائض .
)ط ( دعاوى حق االرتفاق .

) ى ( دعاوى تفسري األحكام وتصحيحها .
) ك ( دعاوى النظر عى الوقف .

) ل ( استحقاق السكن ىف أماكن الوقف أو إخالؤها .
) م ( دعاوى إخالء األماكن املؤجرة .

 املادة ٦
يفرض عى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي عى الوجه اآليت :

٥و٢ % لغاية عرشة آالف دينار .
١% عام يزيد عن عرشة آالف دينار .

وال جيوز أن يقل الرسم ىف أى حال عن دينار واحد .

 املادة ٧
يفرض عى الدعاوى غري مقدرة القيمة رسم ثابت عى الوجه اآليت :

ثالثــة دنانــري عــن الدعــاوى املرفوعــة إىل قايض األمــور املســتعجلة وإىل املحكمــة اجلزئية 
.

مخسة دنانري عن الدعاوى املرفوعة إىل املحكمة االبتدائية .
ــغ  ــري عــن دعــاوى إشــهار اإلفــالس بخــالف مــا تقــدره املحكمــة مــن مبال عــرشة دنان

ــني . ــل الدائن ــاب وكي ــف وأتع ــراءات ومصاري ــة اإلج ــى ذم ع

املادة ٨
إذا اشــتملت الدعــوى عــى طلبــات متعــددة كلهــا غــري مقــدرة القيمــة فــرض رســم عــى 
كل منهــا عــيل حــدة ، إال إذا كان بــني الطلبــات ارتبــاط ففــي هــذه احلالــة يفــرض عليهــا 

رســم واحــد .
وإذا اجتمعــت ىف الدعــوى طلبــات معلومــة القيمــة وأخــرى غــري معلومــة القيمة يفرض 
الرســم عــى كل منهــا عــى حــدة إال إذا كانــت ناشــئة عــن ســبب قانــوين واحــد ففــي هــذه 

احلالــة يفــرض أكرب الرســمني .

املادة ٩
يفرض رسم ثابت عى الدعاوى اآلتية :

) أ ( الدعاوى املتعلقة باألحوال الشخصية بكافة أنواعها .
) ب ( دعاوى القسمة بني الرشكاء .

) ج ( رفــع الدعــوى جمــددا بعــد احلكــم ببطــالن ورقــة التكليــف باحلضــور أو باعتبــار 
الدعــوى كأن مل تكــن أو باعتبــار املدعي تــاركا دعواه ، برشط أال يتغــري موضوع الدعوى 
أو اخلصــوم فيهــا وأن يتــم رفــع الدعــوى جمــددا خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ احلكــم .

) د ( التظلــم مــن األوامــر عــى العرائض وتشــمل املعارضة ىف قائمة الرســوم واملصاريف 
واألتعاب .
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املادة ١٠
ال حتصــل عــن الدعــوى رســوم جديــدة عنــد رفعهــا جمــددا خالل ســنة مــن تاريخ شــطبها 

بــرشط أن ال يتغــري موضــوع الدعوى أو اخلصــوم فيها .
 

املادة ١١
ــد تقديــم صحيفــة الدعــوى أو الطلــب أو األمــر  حتصــل الرســوم املســتحقة مجيعهــا عن

وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بــام ينــص عليــه القانــون مــن أحــكام خمالفــة .

 املادة ١٢
يــرد نصــف الرســوم النســبية أو الثابتــة إذا انتهــت الدعــوى صلحــا وصدقــت املحكمــة 

عــى هــذا الصلــح .

 املادة ١٣
ترد الرسوم كلها ىف احلالتني اآلتيتني :

) أ ( طلب تفسري احلكم أو تصحيحه إذا قي بإجابة الطلب .
) ب ( طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد .

 املادة ١٤
يعفــى مــن الرســوم القضائيــة كلهــا أو بعضهــا مــن يثبــت عجــزه عــن دفعهــا ويشــرتط 

لإلعفــاء احتــامل كســب الدعــوى .
ويشــمل اإلعفــاء رســوم األوراق القضائيــة ، ورســوم التنفيــذ وأجــر نــرش اإلعالنــات 

ــة واملصاريــف األخــرى التــى يتحملهــا اخلصــوم . القضائي
 

املادة ١٥
يقــدم طلــب اإلعفــاء إىل قلــم كتــاب املحكمــة املختصــة وتفصــل فيــه جلنــة مشــكلة مــن 
ــة واحــد ، وجيــب عــى  ــة مــن قــاض واحــد ومــن عضــو نياب ــة أو اجلزئي املحكمــة الكلي
كاتــب املحكمــة أن يشــعر اخلصــم اآلخــر باليــوم املعــني للنظــر ىف الطلــب قبــل حلولــه 
.وتفصــل اللجنــة ىف الطلــب بعــد اإلطــالع عــى األوراق واالســتئناس بــرأي وزارة 
ــامع  ــب ، وس ــة الطال ــن حال ــاء ع ــد االقتض ــا عن ــل أو غريه ــة والعم ــئون االجتامعي الش

أقــوال مــن حــرض مــن اخلصــوم .

املادة ١٦
جيــوز للجنــة املشــار إليهــا ىف املــادة الســابقة أثنــاء ســري الدعــوى أو بعــد احلكــم فيهــا أن 
ــاء عــى طلــب قلــم الكتــاب أو اخلصــم األخــر إذا ثبــت لدهيــا  تقــرر إبطــال اإلعفــاء بن

زوال حالــة عجــز املعفــي .

املادة ١٧
إذا حكــم عــى خصــم املعفــى بالرســوم وجبــت مطالبتــه هبــا أوال فــإن تعــذر حتصيلهــا 

منــه جــاز الرجــوع هبــا عــى املعفــى إذا زالــت حالــة عجــزه .
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 املادة ١٨
ــم  ــوى واحلك ــة الدع ــالن صحيف ــالف إع ــات - خ ــذارات واإلعالن ــى اإلن ــرض ع يف
وغريهــا مــن اإلعالنــات املتعلقــة بســري خصومــة مطروحــة أمــام القضــاء - رســم قــدره 

نصــف دينــار عــن كل معلــن إليــه .
وتدفع هذه الرسوم مقدما وال جيوز ردها ولو مل يتم اإلعالن .

 
املادة ١٩

يفــرض رســم قــدره دينــار واحــد عــى طلبــات صــور األحــكام مــن غــري اخلصــوم وعــى 
طلبــات هــذه الصــور مــن جانــب اخلصــوم بعــد الصــورة األويل .

ــوى  ــور أوراق الدع ــهادات وص ــى الش ــار ع ــف دين ــدره نص ــم ق ــرض رس ــك يف وكذل
ــا . ــم فيه ــوى أو احلك ــري الدع ــن س ــم ع ــوم أو غريه ــا اخلص ــى يطلبه الت

 املادة ٢٠
ــة  ــاء احلكوم ــم ٧ لســنة ١٩٦١ بإعف ــون رق ــون بأحــكام القان ال ختــل أحــكام هــذا القان
مــن الرســوم القضائيــة وغريهــا وال باإلعفــاءات مــن هــذه الرســوم املنصــوص عليهــا ىف 

أى قانــون أخــر .

 املادة ٢١
ــع  ــدء رف ــن ب ــة م ــراءات القضائي ــع اإلج ــوى مجي ــى الدع ــة ع ــوم املفروض ــمل الرس تش
الدعــوى إىل حــني احلكــم فيهــا وإعالنــه وتنفيــذه ومصاريــف انتقــال القضــاة وأعضــاء 

ــالن . ــى اإلع ــة ومندوب ــة والكتب النياب

 املادة ٢٢
ــة  ــى املحكم ــا ، وع ــه مقدم ــتحق عن ــم املس ــاء الرس ــل وف ــل قب ــارشة أى عم ــوز مب ال جي
اســتبعاد الدعــوى أو الطلــب إذا مل يكــن قــد دفــع الرســم املســتحق وفقــا ألحــكام هــذا 

ــون . القان
 

املادة ٢٣
تــرى ىف شــأن أوامــر تقديــر الرســم واملعارضــة فيهــا أحــكام املــادة ٢٠٩ مــن القانــون 

رقــم ٦ لســنة ١٩٦٠ ىف شــأن املرافعــات املدنيــة والتجاريــة .

 املادة ٢٤
عــى وزيــر العــدل تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــرشه ىف اجلريدة الرســمية 

.
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القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ 
بشأن إعفاء احلكومة من الرسوم القضائية وغريها

املادة ١
تعفــى مــن الرســوم الدعــاوى التــي ترفعهــا إدارة الفتــوى والترشيــع حلكومــة الكويــت 

بالنيابــة عــن دوائــر احلكومــة
ومصاحلها واملؤسسات العامة.

عى انه إذا حكم يف الدعوى ضد اخلصم األخر استحقت عليه الرسوم املقررة.

املادة ٢
ال يســتحق رســم عــى مــا تطلبــه إدارة الفتوى والترشيــع حلكومة الكويت من الشــهادات 

والوثائــق الالزمة ألعامهلا.

املادة ٣
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون والقانــون رقــم ١٢ لســنة ١٩٦٠ بتنظيــم إدارة الفتــوى 

والترشيــع حلكومــة الكويــت ،
تعتــرب الدعــاوى اخلاصــة بدائــرة األيتــام بالنيابــة عــن األيتــام يف حكــم الدعــاوى اخلاصــة 

ــر احلكومة بدوائ

املادة ٤
ــون  ــذا القان ــذ ه ــه. تنفي ــام خيص ــر ، كل في ــاء الدوائ ــى رؤس ــى ، وع ــس األع ــى املجل ع

ــمية. ــدة الرس ــرشه يف اجلري ــخ ن ــن تاري ــه م ــل ب ويعم
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املرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن تنظيم اخلربة

  

٢٢٦الفصل األول: أحكام عامةاخلربة
٢٣٢الفصل الثانى: خرباء إدارة اخلرباء

٢٣٥الفصل الثالث: خرباء اجلدول
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املرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن تنظيم اخلربة

 املادة ١
اخلــرباء املقيــدون ىف جــدول اخلــرباء وقــت العمــل هبــذا القانــون يســتمرون ىف أعامهلــم، 
وال جيــوز أن يقيــد ىف اجلــدول أحــد بــدال ممــن ختلــو حماهلــم، ومــع ذلــك جيــوز بقــرار مــن 

وزيــر العــدل فتــح بــاب القيــد ىف اجلــدول إذا دعــت الــرضورة.

 املادة ١
يقــوم بأعــامل اخلــربة أمــام املحاكــم والنيابــة العامــة واإلدارة العامــة للتحقيقــات وهيئات 
التحكيــم القضائــي خــرباء اإلدارة العامــة للخــرباء وخــرباء اجلــدول ، وكل مــن تــرى أي 
مــن اجلهــات املذكــورة عنــد الــرضورة االســتعانة برأهيــم الفنــي ســواء مــن املوظفــني أو 

مــن غريهــم .
وإذا رأت أي جهــة مــن اجلهــات املذكــورة يف الفقــرة الســابقة أن تنــدب خبــريًا مــن خارج 
اإلدارة العامــة للخــرباء وجــدول اخلــرباء للقيــام بأعــامل اخلــربة ، وجــب أن تبــني أســباب 

ذلــك يف احلكــم أو القــرار .

 املادة ٢
يقــوم اخلــرباء احلاليــون بــاإلدارة العامــة للخــرباء أو بجــدول اخلــرباء عنــد العمــل هبــذا 
القانــون بحلــف يمــني أمــام إحــدى دوائر حمكمة االســتئناف بــأن يؤدوا أعامهلــم بالصدق 

واألمانة.

 املادة ٢
للمحكمــة عنــد االقتضــاء ان حتكــم بنــدب خبــري او اكثــر عــى ان يكــون العــدد وتــرا ، 
وان تبــني يف حكمهــا مأموريــة اخلبــري ، واالمانــة التــي جيــب ايداعهــا حلســاب مروفاتــه 
واتعابــه ، واخلصــم الــذي يكلــف بايــداع هــذه االمانــة ، واالجل الــذي جيب فيــه االيداع 
بحيــث ال يتجــاوز اســبوعا مــن تاريــخ النطــق باحلكــم واملبلــغ الذي جيــوز للخبري ســحبه 
ملروفاتــه واالجــل املــرضوب اليــداع تقريــر اخلبــري وتاريــخ اجللســة التــي تؤجــل اليهــا 
القضيــة للمرافعــة يف حالــة ايــداع االمانــة , وجلســة اخــرى اقــرب لنظــر القضيــة يف حالــة 
ــري  ــام اخلب ــا ام ــوى فيه ــريف الدع ــور ط ــب حض ــة الواج ــخ اجللس ــا ، وتاري ــدم ايداعه ع
ــة ال تشــطب  ــع االمان ــة دف ــدب اإلدارة العامــة للخــرباء ، ويف حال ــة الن ــدب يف حال املنت
الدعــوى قبــل اخبــار اخلصــوم بايــداع اخلبــري تقريــره طبقــا لالجــراءات املبينــة يف املــادة 

 .١٤
يف حالــة دفــع االمانــة ال تشــطب الدعــوى قبــل اخبــار اخلصــوم بايــداع اخلبــري تقريــره 

ــة يف املــادة ١٤.  طبقــا لالجــراءات املبين
يف اليــوم التــايل اليــداع االمانــة تدعــو ادارة الكتــاب اخلبــري - بكتــاب مســجل - ليطلــع 
عــى االوراق املودعــة ملــف الدعوى بغري ان يتســلمها مــا مل تأذن له املحكمــة او اخلصوم 

يف ذلــك ، وتســلم لــه صــورة مــن احلكم. 
ــايل  ــوم الت ــاب يف الي ــري مــن اإلدارة العامــة للخــرباء تقــوم ادارة الكت اذا كان النــدب خلب



قانون الخبرة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٧       -العودة لفهرس القانون

ــارشة  ــا ملب ــع اخطاره ــورة م ــال اوراق الدعــوى اىل االدارة املذك ــة بارس ــداع االمان الي
ــة. املأموري

  املادة ٣
تلغــى املــواد )٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦( مــن املرســوم االمريى رقم )١٩( لســنة ١٩٥٩ بقانون 
ــم اإلدارة العامــة  ــم القضــاء، كــام يلغــى القانــون الصــادر ىف ٦/١٠/١٩٧١ بتنظي تنظي

للخرباء.

 املادة ٣
ــة اعــالن للخصــوم ولــو مل حيضــورا  يعتــرب النطــق باحلكــم الصــادر بنــدب اخلبــري بمثاب

جلســة النطــق بــه. 
ــد ختلــف عــن  ــاب مســجل اذا كان ق يتعــني اخطــار اخلصــم بمنطــوق هــذا احلكــم بكت
احلضــور يف مجيــع اجللســات الســابقة للنطــق بــه ومل يقــدم مذكــرة بدفاعــه ، وكذلــك اذا 
ختلــف عــن احلضــور وعــن تقديــم مذكــرة يف مجيــع اجللســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى 

بعــد امنتــاع ســريها ســريا متسلســال الي ســبب مــن االســباب.

 املادة ٤
ينرش هذا القانون ىف اجلريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمرب ١٩٨٠

 
 املادة ٤

ــة  ــه املحكم ــم واال اختارت ــة اتفاقه ــرت املحكم ــني اق ــري مع ــى خب ــوم ع ــق اخلص اذا اتف
مــن بــني خــرباء اجلــدول املقيديــن امامهــا مــع مراعــاة الــدور اال اذا قضــت بغــري ذلــك 
ــن اإلدارة  ــري م ــدب خلب ــا ، واذا كان الن ــة يف حكمه ــا املحكم ــة توضحه ــروف خاص ظ
العامــة للخــرباء او الحــد املوظفــني وجــب عــى اجلهــة االداريــة فــور اخطارهــا بايــداع 

ــة.  ــه باملأموري ــة تعيــني شــخص اخلبــري الــذي عهــد الي االمان
اذا كان اخلبــري غــري تابــع لــإلدارة العامــة للخــرباء وغــري مقيــد اســمه يف اجلــدول وجــب 
ــة  ــا امــام املحكمــة او امــام قــايض االمــور الوقتي ــه ان حيلــف يمين قبــل مبــارشة مأموريت

بــان يــؤدي عملــه بالصــدق واالمانــة.

 املادة ٥
اذا مل تــودع االمانــة مــن اخلصــم املكلــف بايداعهــا ام مــن غــريه مــن اخلصــوم كان اخلبــري 
غــري ملــزم بــأداء املأموريــة ، وجيــوز للمحكمــة ان حتكــم عــى اخلصــم املكلــف بايداعهــا 
بغرامــة ال تقــل عــن مخســني دينــارا وال جتــاوز مائــة دينــار مــع منحــه اجــال مناســبا اليــداع 
االمانــة او ان تقــرر بســقوط حــق اخلصــم الــذي مل يقــم بدفــع االمانــة يف التمســك باحلكم 

الصــادر بتعيــني اخلبــري اذا وجــدت ان االعــذار التــي ابداهــا لذلــك غــري مقبولــة.

 املادة ٦



قانون الخبرة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٨       -العودة لفهرس القانون

ــة او  ــة املنازع ــن قيم ــني م ــة اذا تب ــع االمان ــن دف ــا م ــر مؤقت ــم املع ــاء اخلص ــوز اعف جي
ظروفهــا مــا يــربر ذلــك ويتعــني يف هــذه احلالــة ان يكــون النــدب خلبــري مــن اإلدارة العامة 
للخرباءويرجــع هبــذه األمانــة واتعــاب اخلــربة ومروفاهتــا عــى اخلصــم املحكــوم عليــه 

باملروفــات او عــى اخلصــم املعفــي مــن الرســوم اذا زالــت حالــة إعســاره.

املادة ٧
القضايــا املعفــاة مــن الرســوم بقــرار مــن جلنــة االعفــاء مــن الرســوم ينــدب العــامل اخلربة 
فيهــا خــرباء ادار ة اخلــرباء. ويرجــع بأتعــاب اخلــربة ومروفاهتــا عــى اخلصــم املحكــوم 

عليــه باملروفــات او عــى اخلصــم املعفــي مــن الرســوم اذا زالــت حالــة اعســاره.

 املادة ٨
اذا اراد اخلبــري اعفــاءه مــن اداء مأموريتــه ابتــداء او يف اثنــاء أدائهــا وجــب عليــه اخطــار 
ــرباء اىل  ــة للخ ــرباء اإلدارة العام ــبة خل ــاء بالنس ــب االعف ــدم طل ــه ويق ــي ندبت ــة الت اجله

ــراه يف طلــب اخلبــري.  ــر مــا ي رئيــس اإلدارة العامــة للخــرباء لتقري
اذا قبــل الطلــب قامــت اجلهــة التــي ندبــت اخلبــري بنــدب خبــري آخــر. او بإعــادة املأموريــة 

اىل اإلدارة العامــة للخــرباء لتكليــف خبــري آخــر بادائهــا.

 املادة ٩
ــاإلدارة العامــة للخــرباء يف فــرع معــني مــن فــروع  اذا نــدب خبــري مــن غــريا لعاملــني ب
اخلــربة ثــم تبــني لــه ان االمــر حيتــاج اىل االســتعانة بخــربة مــن نــوع آخــر ومل تكــن اجلهــة 
ــا اذا  ــه ان يطلــب ذلــك منهــا ، ام ــه بتلــك االســتعانة ، فعلي ــه قــد رصحــت ل ــي ندبت الت
كان النــدب خلبــري مــن اإلدارة العامــة للخــرباء فيقــدم طلــب االســتعانة اىل مديــر االدارة 

للبــت فيــه.
واذا كان اخلبــري املســتعان بــه مــن غــري العاملــني يف االدارة ، قــدم كشــفا مبدئيــا باتعابــة 
ومصاريفــه قبــل مبــارشة املأموريــة اىل مديــر االدارة الــذي يتــوىل احالتــه مشــفوعا بالرأي 
ــزم  ــه ، ويل ــتعان ب ــري املس ــة للخب ــة اضافي ــة امان ــدر املحكم ــة وتق ــة املختص اىل املحكم
اخلصــم املكلــف بايــداع االمانــة بــأن يودعهــا خزانــة املحكمــة وتــرف للخبــري املذكــور 
اتعابــه ومصاريفــه بعــد تقديرهــا هنائيــا بمعرفــة رئيــس اهليئــة او رئيــس املحكمــة اجلزئيــة 
التــي ندبتــه عــى الوجــه املبــني باملادتــني ١٧ و١٨ مــن هــذا القانــون فــور ايداعــه التقريــر 

املتضمــن نتيجــة اعاملــه.

املادة ١٠
يبــدأ اخلبــري عملــه يف املوعــد املحدد يف احلكم أو القرار ، فإن مل يتســن لــه ذلك ، حدد لبدء 
عملــه تارخيــًا ال جيــاوز ســبعة أيــام من تســلمه صــورة احلكــم أو القــرار أو ملــف الدعوى 
وخيطــر اخلصــوم بتاريــخ ومــكان احلضــور أمــام اخلبــري ، بواســطة منــدويب اإلعــالن يف 
اإلدارة أو بكتــاب مســجل أو بإشــارة برقيــة أو بإشــارة هاتفيــة مكتوبــة )فاكــس( أو 
بــأي وســيلة إلكرتونيــة منصــوص عليهــا يف القانــون رقــم )٢٠( لســنة ٢٠١٤ يف شــأن 

املعامــالت اإللكرتونيــة .
ويف حالــة ثبــوت إعــالن اخلصـــم بصحيفــة الدعــوى يف مواجهــة النيابــة العامــة ، جيــوز 
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للخبــري أن خيطــره للحضــور يف مواجهــة النيابــة العامــة .
ويف مجيــع األحــوال يبــارش اخلبــري أعاملــه ولــو يف غيبــة اخلصــوم متــى تــم إخطارهــم عــى 

الوجهــة الصحيــح .

 املادة ١١
يســمع اخلبــري اقــوال اخلصــوم ومالحظاهتــم ويســمع - بغــري يمــني - اقــوال مــن يــرى 
هــو ســامع اقوالــه واذا ختلــف اخلصــم عــن تنفيــذ قــرارات اخلبــري بغــري عــذر جلــأ اخلبــري 
اىل املحكمــة لتحكــم عليــه بغرامــة ال تقــل عــن مخســني دينــارا وال تزيــد عــى مائــة دينــار 
ــل  ــة ، وال يقب ــوة تنفيذي ــن ق ــكام م ــا لالح ــه م ــة ل ــرض اجللس ــت يف حم ــرار يثب ــك بق وذل
ــاب  ــه بكت ــذ هــذا احلكــم بعــد اخطــار املحكــوم علي ــق ، ويكــون تنفي ــأي طري الطعــن ب
مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا بــه صــورة مــن منطــوق احلكــم املذكــور ، وللمحكمــة 
يف هــذه احلالــة ان تقــرر بســقوط حــق اخلصــم الــذي ختلــف عــن تنفيــذ قــرارات اخلبــري 

يف التمســك باحلكــم الصــادر بندبــه.

 املادة ١٢
حيــرض اخلصــوم امــام اخلبــري بأنفســهم او بوكيــل عنهــم ، وجيــب عــى الوكيــل ان يثبــت 
وكالتــه عــن موكلــه ، ويكفــي يف اثبــات التوكيــل ان يقــدم ورقــة بذلــك فــان كانــت غــري 

رســمية وجــب ان يكــون توقيــع املــوكل مصدقــا عليــه. 
جيــوز ان يعطــي التوكيــل يف اجللســة امــام اخلبــري بتقريــر يــدون يف حمــرض اعاملــه ، وحينئــذ 

يقــوم التقريــر مقــام التصديــق عــى توكيــل املــوكل. 
ال جيــوز الي موظــف بــوزارة العــدل ان يكــون وكيــال عــن احــد اخلصــوم امــام اخلبــري 
ولكــن جيــوز هلــم ذلــك عمــن يمثلوهنــم قانونــا وعــن زوجاهتــم واصوهلــم وفروعهــم اىل 

الدرجــة الثانيــة. 
ــا  ــارش فيه ــي ب ــاوي الت ــوم يف الدع ــد اخلص ــن اح ــال ع ــرض وكي ــري ان حي ــوز للخب وال جي

ــاء عــى نــدب مــن املحكمــة. عمــال مــن اعــامل اخلــربة بن

 املادة ١٣
جيــب ان حيــرر اخلبــري حمــرضا باالعــامل التــي قــام هبــا يشــتمل عــى بيــان حضــور اخلصــوم 
واقواهلــم ومالحظاهتــم وموقعــة منهــم مــا مل يكن لدهيم مانــع من ذلك فيذكــر يف املحرض 
، كــام جيــب ان يشــتمل عــى بيــان مــا قــام بــه مــن اعــامل بالتفصيــل واقــوال االشــخاص 

الذيــن ســمعهم مــن تلقــاء نفســه او بنــاء عــى طلــب اخلصــوم وتوقيعاهتــم. 
كــام حيــرر اخلبــري تقريــرًا موقعــًا منــه بنتيجــة أعاملــه ورأيــه واألوجــه التــي اســتند إليهــا 
بإجيــاز ودقــة ، فــإن تعــدد اخلــرباء أعــدوا تقريــرًا واحــدًا بنتيجــة أعامهلــم بالــرأي املتفــق 
عليــه ، ويف حالــة عــدم االتفــاق عــى رأي ، ُيعــد التقريــر بالــرأي الــذي حاز عــى األغلبية 

مــع اإلشــارة إىل باقــي اآلراء . 
للمحكمــة ان تعــني خبــريا البــداء رأيــه شــفويا باجللســة بــدون تقديــم تقريــر ويثبــت رأيه 

املحرض.  يف 
يف مجيع احوال ال يكون رأي اخلبري مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.
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مــادة ١٣ فقــرة ٢ مســتبدلة بموجــب القانــون رقــم ٢٥ لســنة ٢٠١٦ النــص قبــل التعديل 
: كــام حيــرر اخلبــري تقريــرا موقعــا منــه بنتيجــة اعاملــه ورأيــه واالوجــه التــي اســتند اليهــا 
ــا مل  ــه ، م ــتقال برأي ــرا مس ــم ان يقــدم تقري ــكل منه ــرباء فل ــدد اخل ــان تع ــة ، ف باجيــاز ودق

يتفقــوا عــى تقديــم تقريــر واحــد يذكــر فيــه رأي كل منهــم واســبابه.

املادة ١٤
يــودع اخلبــري تقريــره وحمــارض اعاملــه ادارة الكتــاب ، ويــودع كذلــك مجيــع االوراق التــي 
ســلمت اليــه وكشــفا بايــام العمــل واملروفــات ، وعــى ادارة الكتــاب اخطــار اخلصــوم 

- بكتــاب مســجل - بايــداع التقريــر ، وبتاريــخ اجللســة املحــددة لنظــر الدعــوى.

 املادة ١٥
اذا مل يــودع اخلبــري تقريــره يف امليعــاد الــذي حددتــه املحكمــة ، ومل يكــن ثمة مــربر لتأخره ، 
جــاز احلكــم عليــه بغرامــة ال تقــل عــن مخســة دنانــري وال تزيــد عــى مخســني دينــارا ومتنحه 
املحكمــة اجــال آخــر النجــاز املأموريــة وايــداع تقريــره ، واو تســتبدل بــه غــريه مــع الزامه 
بــرد مــا يكــون قــد قبضه مــن االمانــة اىل ادارة الكتاب وذلــك كله بغري اخــالل باجلزاءات 
التأديبيــة والتعويضــات ان كان هلــا وجــه. وال يقبــل الطعــن يف احلكــم الصــادر بابــدال 
اخلبــري والزامــه بــرد مــا قبضــه بــأي طريــق ، ويثبــت حكــم الغرامــة املشــار اليــه يف حمــرض 
ــق  ــأي طري ــه ب ــل الطعــن في ــة وال يقب ــه مــا لالحــكام مــن قــوة تنفيذي اجللســة وتكــون ل
ولكــن للمحكمــة ان تقيــل اخلبــري مــن الغرامــة كلهــا او بعضهــا اذا ابــدى عــذرا مقبــوال 
، وينفــذ حكــم الغرامــة بعــد اخطــار اخلبــري بكتــاب مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا بــه 

صــورة مــن منطــوق احلكــم. 
ال حيكــم بالغرامــة املنصــوص عليهــا يف الفقرة الســابقة اذا كان اخلبري املنتــدب من اإلدارة 
العامــة للخــرباء او احــد اخلــرباء املوظفني ، وذلك مع عــدم االخالل باجلــزاءات التأديبية 

والتعويضــات ان كان هلا وجه. 
ــاء  ــة القض ــاز للمحكم ــم ج ــأ اخلص ــن خط ــئا ع ــر ناش ــم التقري ــري يف تقدي اذا كان التأخ

ــري. ــني اخلب ــادر بتعي ــم الص ــك باحلك ــه يف التمس ــقوط حق بس

 املادة ١٦
للمحكمــة ان تأمــر باســتدعاء اخلبــري يف جلســة حتددها ملناقشــته يف تقريــره ان رأت حاجة 
لذلــك ، وهلــا ان تعيــد اليــه املأموريــة ليتــدارك مــا تبينــه لــه مــن وجــوه اخلطــأ او النقص يف 
عملــه او بحثــه. وهلــا ان تعهــد بذلــك اىل خبــري آخــر او اىل عــدة خــرباء آخريــن. وهلــؤالء 

ان يســتعينوا بمعلومــات اخلبري الســابق.

املادة ١٧
ــرة التــي  ــه بأمــر يصــدر عــى عريضــة مــن رئيــس الدائ تقــدر أتعــاب اخلبــري ومروفات
انتدبتــه أو مــن قــايض املحكمــة اجلزئيــة الــذي انتدبــه ، وذلــك بمجــرد صــدور احلكــم يف 
الدعــوى ، أو بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع التقريــر إذا مل يصــدر احلكــم يف 
هــذه املــدة ألســباب ال دخــل للخبــري فيهــا ، وإذا كان النــدب للخبــري مــن النيابــة العامــة 
أو اإلدارة العامــة للتحقيقــات أو هيئــات التحكيــم القضائــي فتقــدر أتعابــه ومصاريفــه 
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بمجــرد إيــداع تقريــره اجلهــة التــي انتدبتــه . 
ــر فيــام زاد عليهــا واجــب  ــة ، ويكــون امــر التقدي يســتويف اخلبــري مــا قــدر لــه مــن االمان
التنفيــذ عــى مــن طلــب تعيينــه مــن اخلصــوم ، وكذلــك عــى اخلصــم الــذي قــىض بالزامــه 

باملروفــات. 
تعتــرب االتعــاب واملروفــات التــي تقــدر خلــرباء اإلدارة العامــة للخرباء مســتحقة خلزانة 

العدل. وزارة 

 املادة ١٨
للخبــري ولــكل خصــم يف الدعــوى أن يتظلم مــن أمر تقديــر أتعاب اخلــرباء ومروفاهتم 
وفقــًا إلجــراءات التظلــم مــن مروفــات الدعــوى املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة )١٢٣( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ، وال خُيتصــم يف التظلــم مــن 
مل يطلــب انتــداب اخلبــري ومل حُيكــم عليــه باملروفــات ، وذلــك إذا كان قــد ُحكــم هنائيــًا 

يف شــأن اإللــزام بمروفــات الدعــوى .
ويف حالــة صــدور حكــم بتخفيــض مــا ُقــّدر للخبــري ، جــاز للخصــم أن حيتج هبــذا احلكم 
عــى خصمــه الــذي قــام بأدائهــا للخبــري عــى أســاس أمــر التقديــر ، دون إخــالل بحــق 

هــذا اخلصــم يف الرجــوع عــى اخلبــري .

 املادة ١٩
تتــوىل اإلدارة العامــة للخــرباء - عــن طريــق مــن تندبــه من موظفيهــا - املطالبــة باالتعاب 
واملروفــات ، والطعــن يف االوامــر واالحــكام اخلاصــة بتقديرهــا ، واحلضــور يف 

اجللســات ، وهلــا ان تنيــب عنهــا يف ذلــك ادارة الفتــوى والترشيــع. 
تتوىل ادارة الكتاب تنفيذ هذه االوامر واالحكام.

 
املادة ٢٠

يصــدر وزيــر العــدل قــرارًا بتحديــد األســس والضوابــط اخلاصــة بتقديــر أتعــاب 
. اخلــرباء  ومروفــات 

 املادة ٢١
جيوز رد اخلبري : 

- اذا كان زوجــا الحــد اخلصــوم او كان قريبــا او صهــرا لــه اىل الدرجــة الرابعــة ، او كان 
لــه او لزوجتــه خصومــة قائمــة مــع احــد اخلصــوم او مــع زوجــه مــا مل تكن هــذه اخلصومة 

قــد اقيمــت مــن اخلصــم او زوجــه بعــد تعيــني اخلبــري بقصــد رده. 
ــة  ــام او مظنون ــه او قي ــا علي ــة او وصي ــه اخلاص ــد اخلصــوم يف اعامل ــال الح - اذا كان وكي
وراثتــه لــه او كان زوجــا لــويص احــد اخلصــوم او القيــم عليــه باحــد اعضــاء جملــس ادارة 
الرشكــة املختصمــة او بأحــد مديرهيــا ، وكان هلــذا العضــو او املديــر مصلحــة شــخصية 

يف الدعــوى.
- اذا كان لــه او لزوجتــه او الحــد اقاربــه او اصهــاره عــى عمــود النســب او ملــن يكــون 

هــو وكيــال عنــه او وليــا او وصيــا او قيــام عليــه مصلحــة يف الدعــوى القائمــة. 
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ــاد مؤاكلــة احدهــم او مســاكنته او  ــد احــد اخلصــوم او كان قــد اعت - اذا كان يعمــل عن
كان قــد تلقــى منــه هديــة. 

ـ- اذا كان بينــه وبــني احــد اخلصــوم عــدواة او مــودة يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته اداء 
مأموريتــه بغــري ميــل.

 املادة ٢٢
حيصــل طلــب الــرد بدعــوى توجــه للخبــري بالطريــق املعتــاد ، امــام املحكمــة التــي ندبتــه 
ــار  ــة لالخط ــه ، او التالي ــم بندب ــدور احلك ــة لص ــا التالي ــرش يوم ــة ع ــك يف اخلمس ، وذل
املنصــوص عليــه يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ٣ ، وذلــك يف احلــاالت التــي يشــتمل فيهــا 
منطــوق احلكــم عــى اســم اخلبــري ، امــا اذا مل يتضمــن ذلــك فيبــدأ امليعــاد مــن تاريــخ علــم 

طالــب الــرد باســم اخلبــري. 
ال يســقط احلــق يف طلــب الــرد اذا كانــت اســبابه قــد طــرأت بعــد ذلــك امليعــاد او اذا قــدم 

اخلصــم الدليــل عــى انــه مل يعلــم هبــا اال بعــد انقضائــه. 
ال يقبــل مــن احــد اخلصــوم طلــب رد اخلبــري املعــني بناء عــى اختيارهــم اال اذا كان ســبب 

الــرد قــد حــدث بعــد تعيينه. 
وجيــب عــى طالــب الــرد أن يــودع عنــد تقديــم صحيفــة دعــواه إدارة الكتــاب عــى ســبيل 
الكفالــة مبلــغ مائــة دينــار ، وتتعــدد الكفالــة بتعــدد اخلــرباء املطلــوب ردهــم . وال تقبــل 
إدارة الكتــاب دعــوى الــرد إذا مل تصحــب بــام يثبــت إيــداع الكفالــة ، ويكفي إيــداع كفالة 
واحــدة عــن كل خبــري يف حالــة تعــدد طالبــي الــرد إذا قدمــوا طلبهــم يف صحيفــة واحــدة 
ولــو اختلفــت أســباب الــرد ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون إذا ُقــي برفــض طلــب 

الــرد أو ســقوط احلــق فيــه أو عــدم قبولــه أو بطالنــه .

 املادة ٢٣
ال جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.

 املادة ٢٤
ُتشــكل اإلدارة العامــة للخــرباء مــن رئيس بدرجة وكيــل وزارة مســاعد ، ونائب للرئيس 
أو أكثــر بدرجــة مديــر إدارة ، ويتــم اختيــار النائــب مــن بــني اخلــرباء عــى أال تقــل درجتــه 
عــن كبــري خــرباء ، وعــدد كاف من اخلــرباء وتتبــع وزارة العدل ، ويعني الرئيس بمرســوم 
بنــاًء عــى عــرض وزيــر العــدل ، وترتــب الوظائــف هبــا عــى الوجــه الــذي يصدر بــه قرار 

مــن جملــس اخلدمــة املدنية .

املادة ٢٥
حتــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل االقســام الفنيــة بــاإلدارة العامــة للخــرباء ، والعــدد الــالزم 

مــن اخلــرباء لــكل قســم.

  ُينشأ جملس لشؤون خرباء اإلدارة العامة للخرباء ، ويؤلف من: 
١ - رئيس حمكمة االستئناف رئيسًا 

٢ - رئيس املحكمة الكلية عضوًا
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٣ - وكيل وزارة العدل عضوًا 
٤ - أحد املفتشني القضائيني - يندبه وزير العدل عضوًا 

٥ - رئيس اإلدارة العامة للخرباء عضوًا 
ــًا  ــس صحيح ــاد املجل ــون انعق ــه ، ويك ــوم مقام ــن يق ــه م ــل حمل ــم ح ــاب أحده وإذا غ
ــس  ــن رئي ــني احلارضي ــن ب ــون م ــى أن يك ــه ، ع ــن أعضائ ــة م ــس وثالث ــور الرئي بحض
اإلدارة العامــة للخــرباء ، وتكــون مداوالتــه رسية وتصــدر قراراته بأغلبيــة اآلراء ، وعند 

التســاوي ُيرجــح الــرأي الــذي منــه الرئيــس .

 املادة ٢٧
خيتــص جملــس اخلــرباء باملســائل التــي ينــص عليهــا القانــون ولــه ان يبــدي رأيــه - بنــاء 

عــى طلــب وزيــر العــدل او مــن تلقــاء نفســه - يف املســائل املتعلقــة باخلــربة. 
يتــوىل بالنســبة خلــرباء االدارة اختصاصــات جلنــة شــئون املوظفــني طبقــا لنظــام اخلدمــة 

املدنيــة.
 

املادة ٢٨
يشــرتط فيمــن يعــني يف وظائــف اخلــربة الــرشوط اآلتيــة وذلــك باالضافــة اىل الــرشوط 

الــواردة يف نظــام اخلدمــة املدنيــة : 
- ان يكــون حائــزا عــى شــهادة جامعيــة او شــهادة عاليــة مــن معهــد علمــي معــرتف بــه 

تتفــق مــع نــوع اخلــربة التــي يطلــب التعيــني فيهــا. 
ــي يرشــح  ــة موضــوع اخلــربة الت ــة املهن ــني ملزاول ــه القوان ــا تتطلب - ان يكــون مســتوفيا مل

للتعيــني فيهــا. 
- ان جيتاز االختبارات واملقابالت التي جترهيا اإلدارة العامة للخرباء .

ــر العــدل بعــد موافقــة جملــس  وحتــدد املؤهــالت املشــار اليهــا يف البنــد أ بقــرار مــن وزي
ــوان املوظفــني. اخلــرباء واخــذ رأي دي

 املادة ٢٩
اســتثناء مــن احــكام املــادة الســابقة جيــوز لوزيــر العــدل - بعد اخــذ رأي جملــس اخلرباء - 
ان ينــدب للعمــل بــاإلدارة العامــة للخــرباء بعــض الكويتيــني مــن ذوي الدرايــة باحــوال 

الكويــت واالعــراف املتبعــة هبــا ، وذلــك للقيــام باعــامل اخلــربة التــي تســند اليهــم. 
ــرباء  ــؤالء اخل ــدب ه ــة بن ــاع اخلاص ــرشوط واالوض ــدل ال ــر الع ــن وزي ــرار م ــدد بق حت

ــم. ــرر هل ــي تق ــات الت ــم واملكاف ــاء ندهب ــم واهن وتأديبه

 املادة ٣٠
يمنــح خبــري اإلدارة العامــة للخــرباء بــدل طبيعــة عمــل يصــدر بتحديــده قــرار مــن جملس 

ــة املدنية. اخلدم

 املادة ٣١
خيلــف خــرباء اإلدارة العامــة للخــرباء قبــل مزاولــة اعــامل وظائفهــم يمينــا امــام احــدى 

دوائــر حمكمــة االســتئناف بــان يــؤدوا اعامهلــم بالصــدق واالمانــة.
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 املادة ٣٢
مــع عــدم االخــالل بقانــون اخلدمــة املدنيــة ال جيــوز خلبــري اإلدارة العامــة للخــرباء اجلمــع 

بــني وظيفتــه ومزاولــة التجــارة او أي عمــل ال يتفــق وكرامتــه واســتقالله يف عملــه. 
ال جيــوز لــه بغــري اذن خــاص مــن جملــس اخلــرباء ان يكــون حمكــام ولــو بغــري اجــر يف اي 

نــزاع يتصــل بعملــه ولــو كان هــذا النــزاع غــري مطــروح امــام القضــاء. 
حيظــر عليــه تقديــم تقاريــر استشــارية كــام حيظــر عليــه ان يكــون حارســا قضائيــا او مديــرا 

 . لتفليسه
ملجلــس اخلــرباء ان يقــرر منــع خبــري اإلدارة العامــة للخــرباء مــن مبــارشة أي عمــل اخــر 

يــرى ان القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات وظيفتــه وحســن ادائهــا.

 املادة ٣٣
لوزيــر العــدل ان يوقــع عقوبــة االنــذار او اخلصــم مــن املرتــب مــدة ال تزيــد عــى مخســة 
ــر  ــه اىل الوزي ــم من ــه ان يتظل ــاب مســجل ، ول ــري بكت ــرار اىل اخلب ــن الق ــا ويعل عــرش يوم

خــالل عــرشة ايــام مــن اعالنــه بــه.

 املادة ٣٤
خيتــص بتأديــب رئيــس اإلدارة العامــة للخــرباء ، جملــس تأديــب يشــكل عــى الوجــه اآليت 

:
أ - رئيس حمكمة االستئناف أو من ينوب عنه رئيسًا 

ب - النائب العام أو من ينوب عنه عضوًا
ج - وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضوًا 

وخيتص بتأديب باقي خرباء اإلدارة ، جملس تأديب يشكل عى الوجه اآليت :
أ - رئيس املحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسًا 

ب - أحد املحامني العامني عضوًا
ج - رئيس اإلدارة العامة للخرباء أو من ينوب عنه عضوًا

 املادة ٣٥
ترفــع الدعــوى التأديبيــة عــى خــرباء اإلدارة العامــة للخــرباء بقــرار مــن وزيــر العــدل. 
ولــه ان يأمــر بوقــف اخلبــري حتــى يفصــل يف التهمــة املســندة اليــه ، كــام جيــوز ذلــك ايضــا 

ملجلــس التأديــب.

 املادة ٣٦
جيــب ان يشــتمل قــرار االحالــة اىل جملــس التأديب عى التهمــة املوجهة اىل اخلبــري واالدلة 

ملؤيــدة هلا. 
يعلن اخلبري هبذا القرار بكتاب مسجل.
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مادة ٣٧
يقــرر جملــس التأديــب عنــد بــدء املحاكمــة التأديبيــة اســتمرار وقــف رصف مرتــب اخلبــري 

او رصفــه كلــه او بعضــه خــالل فــرتة املحاكمــة.

 املادة ٣٨
تكون جلسات املحاكمة التأديبية رسية. 

ــه ان يقــدم  ــا ول ــه حمامي ــه ان ينيــب يف الدفــاع عن حيــرض اخلبــري بنفســه امــام املجلــس ول
ــة.  دفاعــه كتاب

ــد االقتضــاء واذا مل حيــرض امــام  للمجلــس ان يأمــر بحضــور اخلبــري شــخصيا امامــه عن
املجلــس جــاز احلكــم يف غيبتــه بعــد التحقــق مــن صحــة اعالنــة. 

ــدب الجرائهــا احــد  ــا مــن التحقيقــات او ان ين ــراه الزم ــا ي ــب اجــراء م ملجلــس التأدي
ــه. اعضائ

 املادة ٣٩
العقوبات التأديبية التي جيوز توقيعها عى اخلبري هي :

أ - اللوم .
ب - اخلصم من املرتب مدة ال تزيد عى ثالثة أشهر .

ج - نقل اخلبري إىل إحدى الوظائف اخلاضعة لنظام اخلدمة املدنية .
د - الفصل من اخلدمة .

 املادة ٤٠
ــا. ، جيــب ان يشــتمل عــى االســباب  يكــون احلكــم الصــادر يف الدعــوى التأديبيــة هنائي

التــي بنــي عليهــا

 املادة ٤١
تكون باملحكمة الكلية جلنة تسمى جلنة خرباء اجلدول. تشكل من : 

- رئيس املحكمة الكلية او من ينوب عنه رئيسا 
- احد املحامني العامني عضوا 

- رئيس اإلدارة العامة للخرباء او من ينوب عنه عضوا 
ختتــص اللجنــة بالفصــل يف دعــاوى تأديــب خــرباء اجلــدول ، وبالنظــر يف قبــول خــرباء 
جــدد عنــد فتــح بــاب القيــد يف اجلــدول ، وحتديــد الــرشوط التــي تراهــا الزمــة للقيــد ، 
ويف اســتبعاد اســم أي خبــري اصبــح يف حالــة ال متكنــه مــن اداء عملــه او فقــد رشطــا مــن 
رشوط قيــده يف اجلــدول او حكــم عليــه بعقوبــة جنايــة او صــدر ضــده حكــم قضائــي او 

تأديبــي مــاس بالــرشف. 
تصــدر اللجنــة قرارهــا باالســتبعاد بعــد دعــوة اخلبــري للحضــور امامهــا بكتــاب مســجل 

وجيــب ان يكــون هــذا القــرار مســببا ، ويعلــن اىل اخلبــري بكتــاب مســجل.

 املادة ٤٢
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للخبــري ان يتظلــم مــن قــرار اســتبعاده بتقريــر يــودع ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة خــالل 
عــرشة ايــام مــن اعالنــه بالقــرار. 

ختتــص بنظــر التظلــم اللجنــة املشــار اليهــا يف املــادة الســابقة منضام اليهــا قاضيــان ختتارمها 
اجلمعيــة العموميــة للمحكمــة الكليــة ، ويدعــى اخلبــري للحضــور امامهــا بكتاب مســجل 

ــداء اقواله.  الب
يكــون قــرار اللجنــة هنائيــا ولــو صــدر يف غيبــة اخلبــري وال جيــوز للخبــري الــذي صــدر قرار 

باســتبعاده ان يبــارش عمــال مــن اعــامل اخلــربة حتــى يفصــل هنائيــا يف تظلمه.

 املادة ٤٣
حيلــف اخلبــري الــذي يقبــل للقيــد يف اجلــدول قبــل مزاولــة عملــه يمينــا امــام احــدى دوائر 

حمكمــة االســتئناف بــان يــؤدي عملــه بالصــدق واالمانة.

 املادة ٤٤
ــاإلدارة العامــة  ــة وب ــد اســمه يف اجلــدول ملــف باملحكمــة الكلي ــري مقي يكــون لــكل خب

ــه.  ــه املالحظــات اخلاصــة بعمل ــودع ب للخــرباء ، ت
ــرباء  ــة للخ ــس اإلدارة العام ــة ورئي ــة الكلي ــس املحكم ــالغ رئي ــة باب ــة العام ــوم النياب تق
بــكل مــا يصــدر ضــد خــرباء اجلــدول مــن احــكام يف مــواد اجلنايــات واجلنــح ونتيجــة 
ترفهــا فيــام يوجــه اليهــم مــن اهتامــات ويتــم ايــداع ذلــك كلــه يف امللــف املشــار اليــه يف 

الفقــرة الســابقة.
 

املادة ٤٥
عــى ادارات الكتــاب باملحاكــم موافــاة ادارة اخلــرباء بعــد الفصل يف الدعــوى بصورة من 
كل تقريــر مقــدم مــن احــد خــرباء اجلــدول مــع صــورة مــن حمــارض االعــامل واالحــكام 
الصــادرة فيهــا ، ولرئيــس اإلدارة العامــة للخــرباء ابــالغ جلنــة خــرباء اجلــدول بــام يــراه 

مــن مالحظــات عــى عمــل اخلبــري.

 املادة ٤٦
يقــوم رئيــس املحكمــة الكليــة بابــالغ خبــري اجلــدول بكتاب مســجل بصــورة اية شــكوى 

تقــدم ضــده وذلــك للــرد عليهــا خــالل ســبعة ايــام مــن تاريــخ ابالغــه هبا. 
ــكوى او ان  ــظ الش ــري - ان حيف ــى رد اخلب ــالع ع ــد االط ــة - بع ــة الكلي ــس املحكم لرئي
حيققهــا بنفســه او بمــن يندبــه مــن القضــاة ولــه بعــد امتــام التحقيــق ان حيفــظ الشــكوى 
او ان يوجــه انــذارا اىل اخلبــري او ان يعــرض امــره عــى وزيــر العــدل للنظــر يف احالتــه اىل 

املجلــس التأديبــي. 
ــرار  ــات والق ــكاوي والتحقيق ــن الش ــورة م ــري ص ــف اخلب ــودع بمل ــوال ي ــع االح يف مجي

ــأهنا. ــادر بش الص

املادة ٤٧
جيــوز احالــة خبــري اجلــدول اىل املحاكمــة التأديبيــة اذا ارتكــب مــا يمــس الذمــة واالمانــة 
وحســن الســمعة او اخــل بواجــب مــن واجباتــه او اخطــأ خطــأ جســيام يف عملــه او امتنــع 
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لغــري عــذر مقبــول عــن القيــام بعمــل كلــف بــه.

 املادة ٤٨
العقوبات التي جيوز للجنة توقيعها عى خرباء اجلدول هي : 

- اللوم. 
- الوقف عن العمل مدة ال جتاوز سنة. 

- حمو االسم من اجلدول.

 املادة ٤٩
تــري عــى املحاكمــة التأديبيــة خلــرباء اجلــدول احــكام املــواد : ٣٥ و ٣٦ و ٣٨ و ٤٠ 

مــن هــذا القانــون.
 

املادة ٥٠
جيــوز للخبــري االســتعانة بالوقفــة اجلربيــة ملعاينــة املنشــأت واالماكــن التــي يلــزم معاينتهــا 
او دخوهلــا لتنفيــذ املأموريــة املنتــدب ملبارشهتــا عنــد امتنــاع ذوي الشــأن عــن متكينــه مــن 
ــة التــي تنظــر الدعــوى او  ادائهــا. ويكــون ذلــك بموجــب امــر يصــدر مــن رئيــس اهليئ
ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن رئيــس  ــة باملحكمــة املختصــة بن قــايض االمــور الوقتي
اإلدارة العامــة للخــرباء او مــن يقــوم مقامــه ويصــدر االمــر يف مــدة ال جتــاوز ثالثــة ايــام 

مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
 

املادة ٥١
يصــدر وزيــر العــدل القــرارات املنظمــة للتفتيــش الفنــي عــى اعــامل خــرباء اإلدارة العامة 
للخــرباء وتقديــر كفاءهتــم وذلــك اســتثناء من احــكام املادة ١٤ من مرســوم نظــام اخلدمة 

املدنية.
 

املادة ٥٢
ــن  ــدة م ــة أو وح ــة عام ــة أو مؤسس ــة عام ــة أو هيئ ــة حكومي ــوز ألي وزارة أو جه ال جي
ــة أن  ــة أو رشكــة أو منشــأة فردي ــة تعاوني ــة التابعــة هلــا أو أي مجعي الوحــدات االقتصادي
متتنــع بغــري مــربر قانــوين عــن اطــالع اخلبــري عــى مــا يلــزم االطــالع عليــه بــام يكــون لدهيــا 
مــن دفاتــر أو ســجالت أو مســتندات أو أوراق تلــزم لتنفيــذ احلكــم الصادر بنــدب اخلبري 
ــف  ــى املخال ــع ع ــا أن توق ــي هل ــة الت ــري إىل املحكم ــأ اخلب ــك يلج ــة ذل ــة خمالف ، ويف حال
ــار ، وذلــك بقــرار يثبــت يف  ــة دين ــارًا وال تزيــد عــى مائ غرامــة ال تقــل عــن مخســني دين
ــذ هــذا احلكــم  ــة ، ويكــون تنفي ــه مــا لألحــكام مــن قــوة تنفيذي حمــرض اجللســة يكــون ل
بعــد إخطــار املحكــوم عليــه بكتــاب مســجل مــن إدارة الكتــاب مرفقــًا بــه صــورة منطوق 
احلكــم املذكــور ، وجيــوز للمحكمــة أن تقيــل املحكــوم عليــه مــن الغرامة كلهــا أو بعضها 

إذا أبــدى عــذرًا مقبــوالً .
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املادة ٥٣
ال جيــوز يف غــري حــاالت اجلـُـرم املشــهود اختاذ أي مــن إجــراءات التحقيــق أو القبض عى 
خبــري اإلدارة العامــة للخــرباء إال بعــد إخطــار جملــس شــؤون اخلــرباء بنــاء عــى عــرض 
ــق  ــلطة التحقي ــا بس ــة دون غريه ــة العام ــص النياب ــرباء وختت ــة للخ ــس اإلدارة العام رئي
والتــرف واالدعــاء يف الوقائــع التــي تنســب للخبــري بســبب أو بمناســبة أعــامل وظيفتــه 
ــه مــن إجــراءات وترفــات  ــام تقــوم ب عــى أن تقــوم بإخطــار جملــس شــؤون اخلــرباء ب

بحــق اخلــرباء .
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القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ 
بشأن تنظيم القضاء  

 

 
٢٤٠الباب االول: املحاكم

٢٤٠الفصل االول: والية املحاكم
٢٤٠الفصل الثانى: ترتيب املحاكم وتنظيمها 

٢٤٢الفصل الثالث: اجلمعيات العامة واللجان الوقتية
٢٤٣الفصل الرابع: اجللسات واألحكام

٢٤٣الباب الثانى: جملس القضاء األعى
٢٤٤الباب الثالث: القضاة

٢٤٥الفصل االول: تعيني القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
٢٤٦الفصل الثانى: عدم قابلية القضاة للعزل

٢٤٦الفصل الثالث: واجبات القضاة
٢٤٧الفصل الرابع: التفتيش القضائي

٢٤٨الفصل اخلامس: ىف األجازات
٢٤٨الفصل السادس: ىف التأديب

٢٥٠الفصل السابع: الطعن ىف القرارات اخلاصة بشئون القضاة
٢٥١الباب الرابع: النيابة العامة واختصاصاهتا وتشكيلها

٢٥١الفصل االول: اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها
٢٥٢الفصل الثانى: ىف تعيني أعضاء النيابة العامة وترقيتهم

٢٥٣الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة
٢٥٤الباب اخلامس: العاملون باملحاكم والنيابة العامة

٢٥٤الباب السادس: أحكام ختامية
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 املادة ١
ختتــص املحاكــم بالفصــل ىف مجيــع املنازعــات واجلرائــم إال مــا اســتثنى بنــص خــاص . 

ويبــني القانــون قواعــد اختصــاص املحاكــم .
 

املادة ٢
ــني  ــق بتعي ــون املراف ــكام القان ــل بأح ــل العم ــدل قب ــر الع ــى وزي ــاء ع ــوم بن ــدر مرس يص
رئيــس ونائــب رئيــس حمكمــة التمييــز ورئيــس ووكيــل حمكمــه االســتئناف ومستشــاري 

حمكمــة التمييــز .

 املادة ٢
ليس للمحاكم أن تنظر ىف أعامل السيادة.

 
املادة ٣

يتقــاىض رئيــس حمكمــة التمييــز املرتــب املقــرر للوزيــر وســائر البــدالت واملزايــا املاليــة 
ــه، فيتقــاىض أهيــام  ــر بســبب وظيفت ــا أكث ــه القانــون حقوقــًا ومزاي وغريهــا، مــا مل يقــرر ل
افضــل. ويتقــاىض نائــب رئيــس حمكمــة التمييــز املربــت والبــدالت املقــررة ملستشــاري 
حمكمــة االســتئناف. ويتقــاىض مستشــار حمكمــة التمييــز املرتــب والبــدالت املقــررة 

ــتئناف. ــة االس ــاري حمكم ملستش

املادة ٣
تتكون املحاكم من :
) أ ( حمكمة التميز .

) ب ( حمكمة االستئناف .
) ج( املحكمة الكلية .
) د ( املحكمة اجلزئية .

 
املادة ٤

يلغــي املرســوم االمــريي رقــم ١٩ لســنه١٩٥٩ بقانــون تنظيــم القضــاء والقوانــني املعدله 
لــه وتلغــي املــاده ١٠٨ مــن القانــون االجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــه الصــادره بالقانون 
رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ واملــادة ١٦مــن القانــون رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ ىف شــأن حــاالت 

الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه كــام يلغــي كل نــص يتعــارض مــع أحــكام القانــون املرافــق.

املادة ٤
تؤلــف حمكمــة التمييــز مــن رئيس ونائــب للرئيس وعــدد كاف من الوكالء و املستشــارين 
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ــوال  ــة واألح ــة والتجاري ــواد املدني ــز ىف امل ــون بالتميي ــر الطع ــر لنظ ــا دوائ ــون هب ، ويك
الشــخصية واجلزائيــة واإلداريــة ، ويــرأس كل دائــرة رئيــس املحكمــة أو نائبــه أو أقــدم 
وكالء املحكمــة أو أقــدم املستشــارين هبــا ، وتصــدر األحــكام مــن مخســة مستشــارين .

. وإذا رأت إحــدى الدوائــر العــدول عــن مبــدأ قانــوين قررتــه أحكام ســابقة صــادرة منها 
أو مــن الدوائــر األخــرى أحالــت الدعــوى إىل هيئــة تشــكل مــن أحــد عــرش مستشــارا 
مــن مستشــارى املحكمــة بختارهــم رئيــس املحكمــة ، وتكــون برئاســته أو مــن ينــوب 

عنــه ، وتصــدر األحــكام بأغلبيــة اآلراء .
ــم تعقــد دوائرهــا ىف أى مــكان  ــة الكويــت وجيــوز أن ــز مدين ويكــون مقــر حمكمــة التميي

أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة .
 

املادة ٥
ــدة الرســمية ،  ــون ، وينــرش ىف اجلري ــذ هــذا القان ــام خيصــه - تنفي ــوزراء - كل في عــى ال

ــارا مــن أول ســبتمرب ١٩٩٠ ــه اعتب ويعمــل ب

 املادة ٥
ينشــأ بمحكمــة التمييــز مكتــب فنــي يؤلــف مــن رئيــس بدرجــة مستشــار وعــدد كاف من 
رجــال القضــاء يندبــون بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى ترشــيح مــن رئيــس املحكمــة 
وموافقــة املجلــس األعــى للقضــاء وذلــك ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ويصــدر بتشــكيله 

وحتديــد اختصاصاتــه قــرار مــن وزيــر العــدل .

 املادة ٦
ــوكالء و  ــن ال ــدد كاف م ــس وع ــب للرئي ــس و نائ ــن رئي ــتئناف م ــة االس ــف حمكم تؤل
املستشــارين ، وتشــكل فيهــا دوائــر حســب احلاجــة تكــون رئاســتها ألقــدم املستشــارين 

ــة مستشــارين . فيهــا وتصــدر األحــكام مــن ثالث
ــم ىف أى  ــد دوائره ــوز أن تنعق ــت . وجي ــة الكوي ــتئناف مدين ــة االس ــر حمكم ــون مق ويك

ــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة . ــر العــدل بن مــكان أخــر وذلــك بقــرار مــن وزي

 املادة ٧
تؤلــف املحكمــة الكليــة مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد كاف مــن وكالء املحكمــة 
والقضــاء . وتشــكل فيهــا دوائــر حســب احلاجــة ، وتصــدر أحــكام املحكمــة الكليــة مــن 
ــا مــن  ــدور احلكــم فيه ــون عــى ص ــا القان ــى ينــص عليه ــا الت ــة قضــاة عــدا القضاي ثالث

قــاض واحــد .
وللمجلــس األعــيل للقضــاء أن يعهــد برئاســة بعــض الدوائــر الثالثيــة ودوائــر األحــوال 
الشــخصية وأعــامل التوثيقــات الرشعيــة إيل وكالء ومستشــارين مــن حمكمــة اإلســتئناف 
ــة وطبقــا  ــاء عــيل طلــب رئيــس املحكمــة الكلي ــد ، وذلــك بن ــة للتجدي ملــدة ســنتني قابل

للقواعــد والضوابــط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن املجلــس (
ــا التــى تكــون احلكومــة أو  ــر ختتــص بنظــر القضاي ــرة أو أكث ــة العامــة دائ وتعــني اجلمعي

ــا فيهــا . ــات العامــة أو املؤسســات العامــة طرف إحــدى اهليئ
وجيــوز للمحكمــة ىف املنازعــات التجاريــة أن تســتأنس بــرأي بعــض التجــار بعــد حلفهــم 
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اليمــني أمامهــا ، وخيتــار التجــار حســب الدور مــن قائمة تعدهــا غرفة التجــارة والصناعة 
.

ويكــون مقــر املحكمــة الكليــة مدينــة الكويــت . وجيــوز أن تنعقــد دوائرهــا ىف أى مــكان 
أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة .

املادة ٨
تنشــأ حماكــم جزئيــة ىف كل حمافظــة مــن حمافظــات الكويــت وذلــك بقــرار من وزيــر العدل 

يعــني مقارها وحيــدد دوائــر اختصاصها .
وتتكــون املحكمــة اجلزئيــة مــن دائــرة أو أكثــر حســب حاجــة العمــل ن وتصــدر أحكامها 

مــن قــاض واحد .
وجيــوز عنــد الــرضورة أن تنعقــد املحكمــة اجلزئيــة ىف أى مــكان أخــر داخــل املحافظــة أو 

خارجهــا وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة الكليــة .
وتعــني اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة أو أكثــر مقرهــا مدينــة الكويــت ختتــص 
ــات العامــة أو املؤسســات العامــة  ــى تكــون احلكومــة أو إحــدى اهليئ ــا الت بنظــر القضاي

طرفــا فيهــا .
ولوزيــر العــدل أن ينشــىء بقــرار منــه - بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة 
- دوائــر جزائيــة وخيصهــا بنظــر نــوع معــني مــن القضايــا ، ويبــني ىف ذلــك القــرار مقــر 

كل دائــرة وحــدود اختصاصهــا املــكاين .
  

املادة ٩
جتتمــع كل مــن حماكــم التمييــز واالســتئناف واملحكمــة الكليــة هبيئــة مجعيــة عامــة بدعوى 

مــن رئيــس املحكمــة للنظــر ىف األمــور اآلتيــة .
) أ ( ترتيب وتأليف الدوائر .

) ب( توزيع القضايا عى الدوائر املختلفة .
) ج( حتديد عدد اجللسات ومواعيد انعقادها .

) د ( ندب قضايا املحكمة الكلية للعمل باملحاكم اجلزئية .
) ه( تنظيم العمل أثناء فرتة األجازات وحتديد ما ينظر فيها من القضايا .

) و ( املسائل األخرى التى تتعلق باألمور الداخلية للمحكمة .
وجيوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس املحكمة ىف بعض ما يدخل ىف اختصاصها.

 املادة ١٠
تتألــف اجلمعيــة العامــة لــكل حمكمــة من مجيــع قضاهتا العاملني هبــا ، و ال يكــون انعقادها 
صحيحــا إال إذا حــرض االجتــامع أكثــر مــن نصــف عددهــم . فــإذا مل يتوافــر هــذا النصاب 
جــاز انعقــاد اجلمعيــة بعــد ســاعة من امليعــاد املحــدد إذا حرضه ثلــث عدد قضــاة املحكمة 
عــى األقــل. فــإذا انقضــت بعــد ذلــك ســاعتان دون توافــر هــذا النصــاب األخــري جــاز 
انعقــاد اجلمعيــة أيــا كان عــدد احلارضيــن مــن قضــاة املحكمــة .ومتثــل النيابــة العامــة ىف 
اجتامعــات اجلمعيــة العامــة ،ويكــون ملمثلهــا رأى معــدود ىف املســائل التــى تتصــل بأعامل 
النيابــة العامــة .وتصــدر قــرارات اجلمعيــة العامــة باألغلبيــة املطلقــة لألعضــاء احلارضين 

، وإذا تســاوت اآلراء يرجــح اجلانــب الــذى فيــه الرئيــس .
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 املادة ١١
تؤلــف كل حمكمــة جلنــة تســمى جلنــة الشــئون الوقتيــة برئاســة رئيــس املحكمــة أو مــن 
يقــوم مقامــه وعضويــة أقــدم اثنــني مــن أعضائها ، وتقــوم بمبارشة ســلطة اجلمعيــة العامة 

ىف املســائل املســتعجلة عنــد تعــذر دعوهتــا أثنــاء فــرتة األجــازات الســنوية .

 املادة ١٢
ــر العــدل. ــة لــكل حمكمــة إىل وزي ــة الشــئون الوقتي ــة العامــة وجلن تبلــغ قــرارات اجلمعي
ــة الشــئون الوقتيــة هبــا مــا ال  ــة العامــة للمحكمــة أو اللجن وللوزيــر أن يعيــد إىل اجلمعي
يــرى املوافقــة عليــه مــن قراراهتــا إلعــادة النظــر فيهــا فــإذا أرصت عــى قرارهــا كان لــه 
أن يعــرض األمــر عــى املجلــس األعــى للقضــاء ليصــدر قــرارا بــام تــراه ويكــون قــراراه 

هنائيــا .

 املادة ١٣
جلســات املحاكــم علنيــة وجيــوز أن تقــرر املحكمــة جعــل اجللســة رسيــة إذا اقتــىض ذلــك 
النظــام العــام أو املحافظــة عــى اآلداب . ويكــون النطــق باحلكــم ىف مجيــع األحــوال ىف 

جلســة علنيــة ويتــوىل رئيــس اجللســة ضبــط نظامهــا .

 املادة ١٤
اللغــة العربيــة هــى اللغــة الرســمية للمحاكــم . عــى أنه جيــوز للمحكمــة أن تســمع أقوال 
اخلصــوم أو الشــهود الذيــن جيهلــون اللغــة العربيــة عــن طريــق مرتجــم بعــد أن حيلــف 

اليمــني .

 املادة ١٥
تصدر األحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمري الكويت .

املادة ١٦
يشكل املجلس األعى القضاء عى النحو التاىل : 

١ - رئيس حمكمة التمييز رئيسا
٢ - نائب رئيس حمكمة التمييز عضوا

٣ - رئيس حمكمة االستئناف عضوا
٤ - النائب العام عضوا

٥- نائب رئيس حمكمة االستئناف عضوا
٦ - رئيس املحكمة الكلية عضوا

٧ - أقدم اثنني من وكالء حمكمتي التمييز واالستئناف الكويتيني عضوا 
٨ - وكيل وزارة العدل عضوا

فــإذا اعتــذر رئيــس املجلــس أو منعــه مانــع مــن احلضــور يــرأس املجلــس نائــب رئيــس 
حمكمــة التمييــز وحيــل حملــه ،

ــة  ــس برئاس ــد املجل ــع ينعق ــذر أو مان ــه لع ــز وال نائب ــة التميي ــس حمكم ــرض رئي وإذا مل حي
ــه ،  ــه نائب ــل حمل ــة حي ــة الكلي ــس املحكم ــاب رئي ــد غي ــتئناف - وعن ــة االس ــس حمكم رئي
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وحيــل حملــه النائــب العــام أقــدم املحامــني العاملــني األول أو املحامــني العاملــني الــذى 
يقــوم بمقامــه .

 املادة ١٧
ــا  ــدل ، ىف كل م ــر الع ــب وزي ــى طل ــاء ع ــر ، بن ــاء بالنظ ــى للقض ــس األع ــص املجل خيت
يتعلــق يتعــني القضــاة و أعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم ونقلهــم وندهبــم لعمــل أخــر 

ــون . ــذا القان ــني ىف ه ــه املب ــى الوج ــك ع ــيل وذل ــم األص ــري عمله غ
وللمجلــس أن يبــدي رأيــه ىف املســائل املتعلقــة بالقضــاء والنيابــة العامــة ، ولــه اقــرتاح مــا 

يــراه ىف شــأهنا مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب وزيــر العــدل .

 املادة ١٨
جيتمــع املجلــس األعــى للقضــاء بدعــوة مــن رئيســه . وجيــب أن تكــون الدعــوة املوجهــة 
ــة بجــدول أعــامل ، وال يكــون انعقــاده صحيحــا إال بحضــور ثلثــي  لألعضــاء مصحوب
أعضائــه عــى األقــل ، وتكــون مجــع مداوالتــه رسيــة . وتصــدر القــرارات بأغلبيــة 

ــه الرئيــس . ــذى في ــب ال ــد تســاوى األصــوات يرجــح اجلان االصــوات ، وعن
ويوجــه املجلــس الدعــوة إىل وزيــر العــدل حلضــور جلســاته ىف املوضوعــات التــى 
يــرى املجلــس حضــوره عنــد نظرهــا ، وللوزيــر أيضــا أن حيــرض اجتــامع املجــل لعــرض 
املوضوعــات التــى يــرى أمهيــة عرضهــا عليــه ، وال يكــون للوزيــر أو مــن يصحبــه مــن 
املتخصصــني أو ذوى اخلــربة أو بنييــه الوزيــر ىف احلضــور صــوت معــدود عنــد التصويت 

عــى القــرارات .
ــا  ــري عليه ــى يس ــراءات الت ــد واإلج ــة بالقواع ــاء الئح ــى للقض ــس األع ــدر املجل ويص

ــاده . ــكان انعق ــه وم ــارشة اختصاصات ــس ىف مب املجل
ــات واألوراق  ــن البيان ــا م ــراه الزم ــا ي ــدل كل م ــن وزارة الع ــب م ــس أن يطل وللمجل

ــه . ــروض علي ــات املع ــة باملوضوع املتعلق

 املادة ١٩
يشرتط فيمن يوىل القضاة :

) أ ( أن يكون مسلام .
)ب ( أن يكــون كويتيــا ، فــإن مل يوجــد جــاز تعيــني مــن ينتمــي بجنســيته إىل إحــدى 

الــدول العربيــة .
) ج ( أن يكــون كامــل األهليــة غــري حمكوم عليــه قضائيا أو تأديبيا ألمــر خمل بالرشف 

أو األمانة .
) د ( أن يكون حممود السرية حسن السمعة .

) هـــ ( أن يكــون حاصــال عــى أجازة احلقــوق أو الرشيعة أو ما يعادهلــا من األجازات 
العالية .

املادة ٢٠
ــل  ــن ال تق ــاء الذي ــال القض ــن رج ــز م ــة التميي ــس حمكم ــة رئي ــني ىف وظيف ــون التعي يك
درجتهــم عــن مستشــار أو مــن ىف درجتــه مــن أعضــاء النيابــة العامــة ، بــرشط أن يكــون 
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قــد ســبق لــه العمــل بالقضــاء وشــغل هــذه الدرجــة ملــدة ال تقــل عــن عــرش ســنوات ، 
ويكــون تعيــني نائــب رئيــس حمكمة التمييــز ، ورئيس حمكمــة االســتئناف ، ووكيل حمكمة 
االســتئناف ، ورئيــس املحكمــة الكليــة مــن رجــال القضــاء الذيــن ال تقــل درجاهتــم عــن 
مستشــار أو مــن ىف درجتــه الذيــن أمضــوا ىف هــذه الدرجــة مــدة ال تقل عن عرش ســنوات 
، وىف مجيــع األحــوال يكــون التعيــني بمرســوم بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل بعــد أخــذ 

رأى املجلــس األعــى للقضــاء .
أمــا التعيــني والرتقيــة ىف وظائــف القضــاء األخــرى فيكــون بمرســوم بنــاء عــى عــرض 

وزيــر العــدل وموافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .
ويعــني وكالء حمكمــة التمييــز ووكالء حمكمــة االســتئناف ونائــب رئيــس املحكمــة الكلية 
مــن رجــال القضــاء الذيــن ال تقــل مــدة خدمتهــم عــن مخــس وعرشيــن ســنة متصلــة منها 
عــرش ســنوات عــى األقــل بدرجة مستشــارا أو من ىف درجتــه وذلك دون إخــالل برتتيب 
األقدميــة اخلاصــة بــكل منهــم عنــد تعينــه ىف القضــاء ويكــون التعيــني بمرســوم بنــاء عــى 
ــة ىف  ــني والرتقي ــا التعي ــة املجلــس األعــى للقضــاء .أم ــر العــدل بعــد موافق عــرض وزي
ــر العــدل وموافقــة  ــاء عــى عــرض وزي وظائــف القضــاء األخــرى فيكــون بمرســوم بن

املجلــس األعــى للقضــاء .

 املادة ٢١
تكــون ترقيــة القضــاة حتــى الدرجــة األوىل ومــن ىف حكمهــم مــن أعضــاء النيابــة العامــة 
عــى أســاس األقدميــة مــع األهليــة ، وفيام عدا ذلــك جترى الرتقيــة إىل الوظائــف األخرى 

. باالختيار 
 وىف مجيــع األحــوال ال جيــوز الرتقيــة إال عــى الدرجــة التاليــة مبــارشة ، وبــرشط حصــول 

املرشــح هلــا عــى تقريريــن متتاليــني ال تقــل درجــة كفايتــه فيهــام عــن فــوق املتوســط .
 وجيوز ختطى القايض أو عضو النيابة العامة ىف الرتقية ىف إحدى احلاالت التالية :

أ - إذا وجه إليه اللوم من جملس التأديب .
ب - إذا وجه إليه تنبيه كتايب وفقا للامدتني ) ٣٦،٦٥ ( من هذا القانون .

ج - إذا مل جيتــز الــدورات التدريبيــة وفقــا للضوابــط والــرشوط التــى يضعها املجلس 
األعــى للقضــاء ىف هــذا اخلصوص.

 املادة ٢٢
تتقــرر أقدميــة رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بحســب تاريــخ املرســوم الصــادر بتعينهــم 
ــاء عــى موافقــة املجلــس األعــى  ىف وظائفهــم مــا مل حيــدد هــذا املرســوم تارخيــا آخــر بن

للقضــاء .
فــإذا عــني اثنــان أو أكثــر مــن رجــال القضــاء أو النيابــة العامــة ىف مرســوم واحــد كانــت 

األقدميــة بينهــم بحــب ترتيبهــم ىف املرســوم

 املادة ٢٣
القضــاء و أعضــاء النيابــة العامــة عــدا مــن هــم ىف درجــة وكيــل نيابــة ) ج ( غــري قابلــني 

للعــزل إال وفقــا إلجــراءات املحاكمــة التأديبيــة املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون .
وال جيــوز إهنــاء عقــود املتعاقديــن مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إال بعــد موافقــة 
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املجلــس األعــى للقضــاء .
وال ينقل مستشارو حمكمتى التمييز و االستئناف إىل النيابة العامة إال برضائهم .

 املادة ٢٤
يؤدى القضاة قبل مبارشة وظائفهم اليمني التالية :

أقسم باهلل العظيم أن أحكم بني الناس بالعدل وأن أحرتم قوانني البالد ونظمها .
 ويكــون أداء هــذه اليمــني بالنســبة لرئيــس حمكمــة التمييــز ونائبــه ورئيــس حمكمــة 
االســتئناف ووكيلهــا ورئيــس املحكمــة الكليــة أمــام صاحــب الســمو األمــري بحضــور 

ــدل . ــر الع وزي
 ويكــون أداء اليمــني بالنســبة للمستشــارين والقضاة أمــام رئيس املجلــس األعى للقضاء 

، وفيــام عــدا مستشــارو التمييــز يكــون احللف بحضــور رئيس املحكمــة املختص .

 املادة ٢٥
ال جيــوز منــح القــايض أو عضــو النيابــة العامــة أوســمة أو أنــواط أو نياشــني أو قــالدات 
أو أى يشء أخــر أثنــاء توليــه وظيفتــه ، كــام ال جيــوز اجلمــع بــني وظيفــة القضــاء ومزاولــة 

التجــارة أو أى عمــل ال يتفــق وكرامــة القضــاء واســتقالله .
وجيــوز للمجلــس األعــى للقضــاء أن يقــرر منــع القــايض مــن مبــارشة أى عمــل يــرى أن 

القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا .
وجيــوز نــدب القــايض للقيــام بأعــامل قضائيــة أو قانونيــة غــري عملــه أو باإلضافــة إليــه . 

وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .

 املادة ٢٦
ال جيــوز للقــايض بغــري موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء أن يكــون حمكــام ولــو بغــري اجر ، 
ولــو كان النــزاع غــري مطــروح عــى القضــاء ، إال إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه 

أو أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة .
 

املادة ٢٧
ــداء اآلراء السياســية ، كــام حيظــر التقــدم  ــة العامــة إب حيظــر عــى القضــاة وأعضــاء النياب
للرتشــيح ىف االنتخابــات السياســية ، كــام حيظــر التقــدم للرتشــيح ىف االنتخابــات العامــة 

.

  املادة ٢٨
ال جيوز للقضاة إفشاء رس املداوالت .

 املادة ٢٩
ال جيــوز أن جيلــس ىف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو مصاهــرة حتى الدرجــة الرابعة 

.
كــام ال جيــوز أن يكــون ملمثــل النيابــة العامــة أو ممثــل أحــد اخلصــوم أو املدافــع عنــه ممــن 

تربطهــم الصلــة املذكــورة بأحــد القضــاة الذيــن ينظــرون الدعــوى .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٠
تنشــا إدارة للتفتيــش القضائــي عــى أعــامل وكالء املحكمــة الكليــة وقضائهــا ، وتؤلــف 

مــن رئيــس وعــدد كاف مــن املستشــارين .
 وتنشــأ إدارة للتفتيــش القضائــي عــى أعــامل رؤســاء النيابــة العامــة ووكالئهــا ، وتؤلــف 
مــن رئيــس بدرجــة حمــام عــام وعــدد كاف مــن املحامــني العامــني و رؤســاء النيابــة العامة 

.
ــن  ــاء كل م ــس و أعض ــدب رئي ــرارًا بن ــام ق ــاء كل ع ــى للقض ــس األع ــدر املجل  ويص

االدارتــني املذكورتــني . 
 ويصــدر بنظــام التفتيــش ىف كل مــن املحاكــم والنيابــة العامــة قــرار مــن املجلــس األعــى 

للقضــاء .

 املادة ٣١
جيــرى التفتيــش مــرة عــى األقــل كل ســنتني ويكــون تقديــر الكفايــة بإحــدى الدرجــات 

اآلتيــة :
كفء / فوق املتوسط / متوسط / أقل من متوسط .

وجيــب أن حيــاط القــايض أو عضــو النيابــة العامــة علــام يــكل مــا يــودع ىف ملــف خدمتــه 
مــن مالحظــات أو أوراق ، كــام خيطــر بصــورة مــن تقريــر التفتيــش ولــه احلــق ىف التظلــم 

إىل املجلــس األعــى للقضــاء ىف ميعــاد مدتــه مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره .
ويفصــل املجلــس األعــى للقضــاء ىف التظلــم بعــد اإلطــالع عــى الــوراق وســامع أقــوال 

املتظلــم عنــد االقتضــاء .
ويكون قرار املجلس ىف شأن تقدير الكفاية هنائيا .

ــس  ــدل واملجل ــر الع ــش إىل وزي ــر التفتي ــن تقري ــورة م ــال ص ــش إرس ــى إدارة التفتي وع
ــخي . ــف الش ــر ىف املل ــداع التقري ــور إي ــك ف ــاء ، وذل ــى للقض األع

 املادة ٣٢
ــة  ــة الكلي ــر وكالء املحكم ــاء أم ــى للقض ــس األع ــى املجل ــرض ع ــدل أن يع ــر الع لوزي
والقضــاة ومــن ىف درجتهــم مــن أعضاء النيابــة العامة ممــن حصلوا عى تقريريــن متواليني 

بدرجــة أقــل مــن املتوســط .
ــم أو  ــاء عقوده ــد أو إهن ــم إىل التقاع ــا إحالته ــم إم ــص حالته ــد فح ــس بع ــرر املجل ويق
نقلهــم إىل وظيفــة أخــرى غــري قضائيــة ، وذلــك دون إخــالل بحكــم املــادة ٧٦ مــن نظــام 

اخلدمــة املدنيــة .
ويقــوم وزيــر العــدل بإبــالغ القــايض أو عضــو النيابــة العامــة بمضمــون قــرار املجلــس 
املشــار اليــه ىف الفقــرة الســابقة فــور صــدوره ، وتــزول واليتــه مــن تاريــخ ذلــك اإلبــالغ .
ــظ  ــرى ، وحيتف ــة أخ ــة ايل وظيف ــو النياب ــايض أو عض ــل الق ــرار بنق ــدور ق ــة ص وىف حال

ــا . ــول إليه ــة املنق ــة الوظيف ــوط درج ــة مرب ــاوز هناي ــو ج ــا ول ــه فيه بمرتب

 املادة ٣٢ مكرر
تعتــرب اســتقالة القــايض أو عضــو النيابــة مقبولــة مــن وقــت تقديمهــا ، وال يرتتــب عليهــا 

خفــض املعــاش أو املكافــأة .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٣
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني )٤٠ ( ، )٤١ ( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة ، يصــدر 
ــة  ــاء النياب ــاة وأعض ــة للقض ــازات الدوري ــام األج ــرارا بنظ ــاء ق ــى للقض ــس األع املجل

ــة . العام
وجيــوز بموافقــة القــايض أو عضــو النيابــة العامــة رصف بــدل األجــازة الدوريــة نقــدا إذا 

اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك .
ويضع املجلس األعى للقضاء قواعد رصف هذا البدل .

 املادة ٣٤
ــات  ــدد اجللس ــني ع ــازات ، وتعي ــرتة األج ــاء ف ــة أثن ــكل حمكم ــة ل ــة العام ــم اجلمعي تنظ

ــا . ــون نظره ــن يتول ــاة الذي ــا والقض ــن القضاي ــا م ــر فيه ــا ينظ ــا وم ــام انعقاده وأي

املادة ٣٥
لوزير العدل حق اإلرشاف عى القضاء.

ولرئيس كل حمكمة وجلمعيتها العامة حق اإلرشاف عى القضاة التابعني هلا .
 

املادة ٣٦
ــه  ــة العامــة هبــا حــق تنبي ــاء عــى قــرار اجلمعي لرئيــس املحكمــة -مــن تلقــاء نفســه أو بن
القضــاة إىل مــا يقــع منهــم خمالفــا لواجباهتــم أو مقتضيــات وظائفهــم بعــد ســامع أقواهلــم 
. ويكــون التنبيــه شــفاهة أو كتابــة ، وىف احلــاالت األخــرية تبلــغ صورتــه إىل وزيــر العــدل 

.
 املادة ٣٧

ــق أو  ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــاذ أى إج ــهود اخت ــرم املش ــاالت اجل ــري ح ــوز ىف غ ال جي
القبــض أو رفــع الدعــوى اجلزائيــة عــى القــايض أو عــى النيابة العامــة ىف جنايــة أو جنحة 

إال بــإذن مــن املجلــس األعــى للقضــاء بنــاء عــى طلــب النائــب العــام .
وىف حــاالت اجلــرم املشــهود جيــب عــى النائــب العــام عنــد القبض عــى القــايض أو عضو 
النيابــة العامــة أو حبســه أن يعــرض األمــر عــى املجلــس األعــى للقضــاء خــالل أربعــة 

وعرشيــن ســاعة ليقــرر مــا يــراه ىف هــذا الشــأن .
وللقايض أو عضو النيابة العامة أن يطلب سامع أقواله أمام املجلس ىف هذه احلالة .

* وتتــويل النيابــة العامــة دون غريهــا ســلطة التحقيــق والتــرف واالدعــاء ىف اجلنايــات 
واجلنــح التــى تقــع مــن القــايض أو عضــو النيابــة العامــة أو عليــه .

 املادة ٣٨
خيتــص املجلــس األعــى للقضــاء بالنظر ىف حبس القــايض وعضو النيابــة احتياطا وجتديد 
حبســه أو أن يأمــر باختــاذ إجــراء أخــر ، مــع مراعــاة الضامنــات املنصــوص عليهــا ىف املــواد 
٧١،٧٠،٦٩ مــن قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة ، مــا مل يكــن األمــر منظــورا 

أمــام املحكمــة اجلزائيــة املختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــى بذلــك .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٩       -العودة لفهرس القانون

  املادة ٣٩
يرتتــب حتــام عــى حبــس القــايض أو عضــو النيابــة العامــة بنــاء عــى أمــر أو حكــم وقفــه 

عــن مبــارشة أعــامل وظيفتــه مــدة حبســه .
وجيــوز للمجلــس األعــى للقضــاء أن يأمــر بوقــف القــايض أو عضــو النيابــة العامــة عــن 
مبــارشة أعــامل وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق عــن جريمــة وقعــت منــه ، وذلــك مــن 
تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب النائــب العــام أو رئيــس املحكمــة التابــع هلــا أو بنــاء عــى 

قــرار مــن مجعيتهــا العامــة وخيطــر وزيــر العــدل بذلــك .
وال يرتتب عى الوقف حرمان القايض أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف .

 
املادة ٤٠

ــن  ــة م ــكل ثالث ــب يش ــس تأدي ــاص جمل ــن اختص ــم م ــع درجاهت ــاة بجمي ــب القض تأدي
مستشــاري حمكمــة التمييــز واثنــني مــن مستشــاري حمكمــة االســتئناف ، عــى أال يكــون ، 
مــن بينهــم رئيــس أو أعضــاء املجلــس األعــى للقضــاء ، وتكــون رئاســة املجلــس ألقــدم 

املستشــارين .
ــكيل  ــني لتش ــارين الالزم ــنويا املستش ــني س ــن املحكمت ــكل م ــة ل ــة العام ــار اجلمعي وختت

ــة . ــة احتياطي ــم بصف ــب ، ومثله ــس التأدي جمل
وينعقــد جملــس التأديــب بمقــر حمكمــة التمييــز ، ويمثــل االدعــاء أمامــه رئيــس التفتيــش 

القضائــي أو مــن يكفلــه بذلــك .
 

املادة ٤١
تقــام الدعــوة التأديبيــة مــن رئيــس التفتيــش القضائــي وذلك بناء عــى طلب وزيــر العدل 
ــب  ــام حس ــب الع ــايض ، أو النائ ــا الق ــى يتبعه ــة الت ــس املحكم ــب رئي ــى طل ــاء ع أو بن
األحــوال . كــام تقــام الدعــوى أيضــا ضــد القــايض أو عضــو النيابــة العامــة إذا فقــد الثقــة 
واالعتبــار أو فقــد الصالحيــة لغــري األســباب الصحيــة بنــاء عــى شــكوى تقــدم بذلــك ، 

وحيــال عــى جملــس التأديــب للنظــر ىف أمــر فصلــه مــن اخلدمــة .
وال ترفــع الدعــوى إال بعــد حتقيــق جزائــي أو إداري يتــواله التفتيــش القضائــي أومــن 
يندبــه لذلــك املجلــس األعــى للقضــاء إذا كان املحقــق معــه قــدم مــن رئيــس التفتيــش 

ــي . القضائ
وعــى رئيــس التفتيــش القضائــي رفــع الدعــوى خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ الطلــب 

.

 املادة ٤٢
ــدم  ــا ، وتق ــدة هل ــة املؤي ــة واألدل ــى التهم ــتمل ع ــة تش ــة بصحيف ــوى التأديبي ــع الدع ترف
ملجلــس التأديــب ليصــدر قــراراه بإعالهنــا للقــايض للحضــور أمامــه إذا مــا رأى وجهــا 
للســري ىف إجــراءات املحاكمــة التأديبيــة ، عــى أن يكــون اإلعــالن قبــل امليعــاد بأســبوع 

عــى األقــل .
وللمجلــس ىف هــذه احلالــة أن يقــرر وقــف القــايض عــن مبــارشة أعــامل وظيفتــه أو يقــرر 
باعتبــاره ىف أجــازة حتميــة حتــى تنتهــى املحاكمــة ، ولــه ىف كل وقــت أن يعيــد النظــر ىف 

أمــر الوقــف أو األجــازة املذكــورة .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٥٠       -العودة لفهرس القانون

ويكون إعالن القايض بالصحيفة بمعرفة رئيس املحكمة التابع هلا .

املادة ٤٣
جيــوز ملجلــس التأديــب أن جيــرى مــا يــراه الزمــا مــن التحقيقــات ولــه أن ينــدب أحــد 

ــام بذلــك . ــه للقي أعضائ
 

املادة ٤٤
ملجلــس التأديــب أو العضــو املنتــدب منــه للتحقيق الســلطة املخولة للمحاكــم فيام خيتص 

بالشــهود الذيــن يــرى فائــدة من ســامع أقواهلم .

املادة ٤٥
تكون جلسات جملس التأديب رسية .

 وحيكــم املجلــس بعــد ســامع طلبــات التفتيــش القضائــي ودفــاع القــايض املطلــوب تأديبه 
ــة أو أن  ــه أن يقــدم دفاعــه كتاب ، وللقــايض حــق احلضــور بشــخصه أمــام املجلــس ، ول

ينيــب ىف الدفــاع عنــه أحــد رجــال القضــاء .
ــب  ــرض أو مل ين ــإذا مل حي ــخصه ف ــايض بش ــور الق ــب حض ــق ىف طل ــام احل ــس دائ وللمجل

ــه . ــد التحقــق مــن صحــة إعالن ــه عن أحــدا جــاز احلكــم ىف غيبت
 

املادة ٤٦
تنقي الدعوة التأديبية باستقالة القايض .

وال تأثــري للدعــوى التأديبيــة عــى الدعــوى اجلزائيــة أو املدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاهتــا 
.

 املادة ٤٧
جيــب أن يكــون احلكــم الصــادر ىف الدعــوى التأديبيــة مشــتمال عــى األســباب التــى بنــى 
عليهــا ، وتتــى أســبابه عنــد النطــق بــه ىف جلســة رسيــة ، وال جيــوز الطعــن فيــه بــأي طريق 

وختطــر وزارة العــدل بصــورة مــن هــذا احلكــم .

 املادة ٤٨
العقوبات التأديبية التى جيوز توقيعها هى اللوم والعزل .

 املادة ٤٩
يتــوىل رئيــس املحكمــة التابــع هلــا القــايض إخطــاره باحلكــم الصــادر ضــده مــن جملــس 
التأديــب خــالل ثامنيــة وأربعــني ســاعة مــن وقــت صــدوره ، وتــزول واليــة القــايض مــن 
تاريــخ احلكــم الصــادر مــن جملــس الـــتأديب بعزلــه إذا كان حــارضا عنــد النطق بــه ، و إال 

زالــت واليتــه مــن تاريــخ إخطــاره بــه .

 املادة ٥٠
ختتــص دائــرة التمييــز املنــوط هبا نظــر الطعــون اإلدارية بالفصــل ىف الطلبات التــى يقدمها 
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رجــال القضــاة والنيابــة العامــة بإلغــاء القــرارات اإلداريــة النهائيــة املتعلقــة بأي شــأن من 
شــئوهنم الوظيفيــة ، متــى كان مبنــي الطلــب عيبــا ىف الشــكل أو خمالفة القوانــني واللوائح 
ــا  ــص دون غريه ــام ختت ــلطة . ك ــتعامل الس ــاءة اس ــا أو إس ــا أو تأويله ــأ ىف تطبيقه أو خط
بالفصــل ىف طلبــات التعويــض عــن تلــك القــرارات وىف املنازعــات اخلاصــة باملرتبــات 

واملعاشــات واملكافــآت املســتحقة هلــم أو لورثتهــم .
وال جيــوز أن جيلــس للفصــل ىف هــذه املســائل مــن كان عضــوا ىف املجلس األعــى للقضاء 

إذا كان قــد اشــرتك ىف القــرار الــذى رفــع الطلب بســببه.

 املادة ٥١
يرفــع الطلــب خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريخ نــرش القــرار املطعون فيــه باجلريدة الرســمية 

أو إعــالن صاحــب الشــأن بــه أو علمــه به علــام يقينا .
ويكــون رفــع الطلــب بعريضــة تــودع إدارة كتــاب حمكمــة التمييــز تتضمــن عــدا البيانــات 
ــا  ــا كافي ــب وبيان ــوع الطل ــم - موض ــال إقامته ــم وحم ــوم وصفاهت ــامء اخلص ــة بأس املتعلق

عنــه .
وعــى الطالــب أن يــودع مــع العريضة صــورا منه بقدر عــدد اخلصوم وحافظة بمســتنداته 

املؤيــدة لطلبه ومذكــرة بدفاعه.
ــاب بإعــالن اخلصــوم  ــرة جلســة لنظــر الطلــب ، وتقــوم إدارة الكت وحيــدد رئيــس الدائ
بصــورة مــن العريضــة مــع تكليفهــم باحلضــور إىل اجللســة املحــددة . وال تســتحق رســوم 

عــى هــذا الطلــب .

 املادة ٥٢
يبــارش الطالــب مجيــع اإلجــراءات أمــام الدائــرة بنفســه ، ولــه أن يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن 

ينيــب عنــه ىف ذلــك أحــد رجــال القضــاء مــن غــري مستشــاري حمكمــة التمييــز .
وتفصل الدائرة ىف الطلب بعد سامع دفاع الطالب والنيابة العامة .

ويكــون احلكــم الصــادر ىف الطلــب غــري قــادر للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن 
.

 املادة ٥٣
متــارس النيابــة العامــة االختصاصــات املخولــة هلــا قانونــا ، وهلــا احلــق ىف رفــع الدعــوى 
اجلزائيــة ومبارشهتــا وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة ٩ مــن قانــون اإلجــراءات 

واملحاكــامت اجلزائيــة أو أى نــص أخــر ىف القانــون .

 املادة ٥٤
تتــوىل النيابــة العامــة حتقيــق الدعــوى اجلزائيــة وفقــا ألحــكام املــادة الســابقة وجيــوز هلــا 

أن تنــدب مأمــوري الضبــط القضائــي هلــذا التحقيــق .

املادة ٥٥
مــع مراعــاة أحــكام املادتــني الســابقتني ، يكــون مـــأمورو الضبــط القضائــي فيــام يتعلــق 
بأعــامل وظائفهــم تابعــني للنيابــة العامــة وهلــا عليهــم حــق اإلرشاف فيــام يقومــون بــه مــن 

أعــامل التحقيــق ومجيــع االســتدالالت .
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املادة ٥٦
ــا  ــذ فيه ــى تنف ــن الت ــن األماك ــا م ــجون وغريه ــى الس ــة اإلرشاف ع ــة العام ــوىل النياب تت

ــة . ــكام اجلزائي األح

 املادة ٥٧
يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة النائــب العــام وعــدد كاف مــن املحامني العامــني األول 
واملحامــني العامــني ورؤســاء النيابــة ووكالئهــا وحيــل أقــدم املحامــني األول أو املحامــني 
العاملــني حمــل النائــب العــام ىف مجيــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه أو قيــام 

مانــع لديــه .
 

املادة ٥٧ مكرر
ينشــأ مكتــب فنــي للنائــب العــام ، حتــدد اختصاصاتــه بقــرار مــن املجلس األعــى للقضاء 
بنــاء عــى اقــرتاح النائــب العــام ، ويؤلــف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن املستشــارين قــرارا 
مــن املجلــس األعــى للقضــاء بناء عــى ترشــيح النائب العــام ، ملدة ســنتني قابلــة للتجديد 

.
 

املادة ٥٨
ــة  ــأداء وظيف ــوم ب ــز تق ــة التميي ــمى نياب ــتقلة تس ــة مس ــة عام ــز نياب ــة التميي ــا بمحكم تنش

ــة . ــذه املحكم ــدى ه ــة ل ــة العام النياب
وتؤلــف مــن مديــر خيتــار مــن بــني رجــال القضــاء والنيابــة العامــة يعاونــه عــدد كاف مــن 

أعضــاء النيابــة العامــة .
ويكــون نــدب املديــر واألعضــاء بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة جملــس القضــاة 
ــبة  ــام بالنس ــب الع ــذ رأى النائ ــز وأخ ــة التميي ــس حمكم ــيح رئي ــى ترش ــاء ع ــى بن األع

ــد . ــة للتجدي ــنتني قابل ــدة س ــك مل ــة ، وذل ــة العام ــن النياب ــاء م لألعض
ويصدر املجلس األعى للقضاء الئحة للتفتيش عى أعضاء هذه النيابة .

 
املادة ٥٩

ــص  ــن إال إذا ن ــام اآلخري ــا مق ــن أعضائه ــو م ــوم أى عض ــزأ ويق ــة ال تتج ــة العام النياب
ــب العــام أو  ــددا يدخــل ىف اختصــاص النائ ــا أو إجــراء حم ــون عــى أن عمــال معين القان

ــة . ــس النياب ــام أو رئي ــى الع املحام

  املادة ٦٠
أعضاء النيابة العامة يتبعون مجيعا النائب العام .

ويتبــع النائــب العــام وزيــر العــدل ، وذلــك فيــام عــدا االختصــاص املتعلــق بــأي شــأن من 
شــئون الدعــوى اجلزائيــة ، وعــى وجــه اخلصــوص مــا يتعلــق بتحريــك هــذه الدعــوى 

ومبارشهتــا وحتقيقهــا والتــرف واالدعــاء فيهــا .
   

املادة ٦١
ــر العــدل بعــد  ــاء عــى عــرض وزي يكــون التعيــني ىف وظيفــة النائــب العــام بمرســوم بن
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ــن  ــم ع ــل درجته ــن ال تق ــاء الذي ــال القض ــن رج ــاء م ــى للقض ــس األع ــة املجل موافق
ــة العامــة الذيــن أمضــوا ىف هــذه الدرجــة  ــه مــن أعضــاء النياب مستشــار أو مــن ىف درجت
مــدة ال تقــل عــن عــرش ســنوات ، ويعــني ىف وظيفــة املحامــني العامــني األول مــن رجــال 
ــرش  ــا ع ــة منه ــنة متصل ــن س ــس وعرشي ــن مخ ــم ع ــدة خدمته ــل م ــن ال تق ــاء الذي القض
ســنوات عــى األقــل ىف وظيفــة مستشــارا أو مــن ىف درجــه وذلــك دون إخــالل برتتيــب 
األقدميــة اخلاصــة بــكل منهــم عنــد تعينــه ىف القضــاء ويكــون التعيــني بمرســوم بنــاء عــى 

عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .
ويكــون التعيــني ىف وظائــف النيابــة العامــة األخــرى والرتقيــة إليهــا بمرســوم بنــاء عــى 
عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعى للقضــاء ، عــدا التعيني ىف درجــة وكيل 
نيابــة ) ج ( فيصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى النائــب العــام وموافقــة 
ــه  ــوز فصل ــة ، وجي ــت التجرب ــة )ج ( حت ــل النياب ــع وكي ــاء وبوض ــى للقض ــس األع املجل
بقــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأى النائــب العــام إذا ثبــت أنــه غــري صالــح للقيــام بأعبــاء 
ــة  ــدة التجرب ــب م ــى ، وحتتس ــة األع ــه إىل الوظيف ــرد ترقيت ــا بمج ــرب مثبت ــه. ،ويعت وظيفت

ضمــن مــدة اخلدمــة .
وتــرى ىف شــأن أعضــاء النيابــة العامــة كافــة رشوط التعيــني املقــررة بالنســبة للقضــاء 

املبنيــة ىف املــادة )١٩ ( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٦٢
يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل مبارشة وظائفهم اليمني اآلتية :

ــني  ــرتم قوان ــدق وأن أح ــة والص ــي باألمان ــامل وظيفت ــم أن أؤدي أع ــاهلل العظي ــم ب أقس
ــا . ــالد ونظمه الب

 يكــون أداء اليمــني بالنســبة للنائــب العــام أمــام صاحــب الســمو األمــري وبحضــور وزيــر 
العــدل .

ــس املجلــس  ــام رئي ــة أم ــة العام ويكــون أداء هــذه اليمــني بالنســبة لباقــي أعضــاء النياب
ــام . ــب الع ــور النائ ــاء بحض ــى للقض األع

 املادة ٦٣
نقــل أعضــاء النيابــة العامــة إىل القضــاء ونتقــل القضــاة إىل النيابــة العامــة يكــون بمرســوم 

بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .
أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إىل أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

 
املادة ٦٤

لوزيــر العــدل حــق الرقابــة واإلرشاف عــى النيابــة العامــة ، وللنائــب العــام حــق الرقابــة 
واإلرشاف عــى مجيــع أعضــاء النيابــة العامــة .

 املادة ٦٥
لــكل مــن وزيــر العــدل والنائــب العــام أن يوجــه تنبيهــا شــفويا أو كتابيــا لعضــو النيابــة 
العامــة الــذى خيــل بواجبــات وظيفتــه ، وذلــك بعــد ســامع أقوالــه ولعضــو النيابــة العامــة 
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التظلــم مــن التنبيــه الكتــايب أمــام املجلــس األعــى للقضــاء خــالل مخســة عــرش يومــا مــن 
تاريــخ إخطــاره بالتنبيــه ، ويكــون قــرار املجلــس هنائيــا .

 
املادة ٦٦

تتبــع ىف املحاكمــة التأديبيــة ألعضاء النيابــة العامة األحــكام واإلجراءات املقــررة لتأديب 
القضــاة واملبينــة ىف املــواد مــن ٤٠ ايل ٤٩ مــن هــذا القانــون ، وذلــك فيــام عــدا اإلعــالن 
بصحيفــة الدعــوى التأديبيــة واإلبــالغ بمضمــون احلكــم الصــادر مــن جملــس التأديــب 

فيكــون بمعرفــة النائــب العــام .
وتقــام الدعــوى التأديبيــة عــى النائــب العــام مــن وزيــر العــدل . وىف هــذه احلالــة يتــوىل 

الوزيــر كافــة اإلجــراءات .

 املادة ٦٧
ــة  ــة واإلداري ــئون املالي ــل ىف الش ــني للعم ــن املوظف ــكاىف م ــدد ال ــدل الع ــني وزارة الع تع
ــم  ــر العــدل القــرارات الالزمــة لتنظي ــة العامــة ويصــدر وزي ــة باملحاكــم والنياب والكتابي

هــذه الشــئون .
ومــع مراعــاة املــادة ) ٦١( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة يكــون لرؤســاء املحاكــم وللنائــب 
العــام بالنســبة للموظفــني التابعــني لــكل منهــم ، مــن شــاغيل جمموعــة الوظائــف العامــة 
والفنيــة املســاعدة واملعاونــة توقيــع مجيــع العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن اخلدمــة 

وختفيــض الدرجــة فيصــدر هبــام قــرارا مــن وزيــر العــدل .
وفيــام عــدا مــا ذكــر ىف الفقرتــني الســابقتني يــرى عــى املوظفــني العاملــني ىف املحاكــم 

والنيابــة العامــة األحــكام املقــررة ىف قانــون ونظــام اخلدمــة املدنيــة .

 املادة ٦٨
ــات  ــع واألمان ــظ الودائ ــات وحف ــة والغرام ــوم القضائي ــل الرس ــأن حتصي ــرى ىف ش ي
وتنفيــذ أوامــر الــرف التــى تصــدر مــن النيابــة العامــة األحــكام التــى يصــدر هبــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
 

املادة ٦٩
ــة  ــامدات املالي ــام االعت ــة هل ــات املعاون ــة واجله ــة العام ــاة والنياب ــئون القض ــص لش ختص
الالزمــة وتــدرج هــذه االعتــامدات ضمــن املروفــات املختلفــة واملدفوعــات التحويليــة 

ــة . ــوزارات واإلدارات احلكومي ــة ال ــوزارة العــدل ىف ميزاني ىف القســم اخلــاص ب
واســتثناء مــن أحــكام املرســوم بقانــون رقم )٣١ ( لســنة ١٩٨٧ ، املشــار إليه تقــدم وزارة 
العــدل بعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقــاء التقديــرات اخلاصــة هبــذه االعتــامدات إىل 
وزارة املاليــة التــى تعــد مــرشوع امليزانيــة ، ويكــون تنفيذهــا وفقــا للقواعــد التــى يتفــق 

عليهــا بــني كل مــن وزيــر املاليــة ووزيــر العــدل .
ويعــرض عــى جملــس األمــة رأى املجلــس األعــى للقضــاء املشــار إليــه ىف الفقرة الســابقة 
كامــال مــع مــرشوع امليزانيــة مفصــال بالتقســيامت املختلفــة وفقــا للشــكل الــذى تــرد بــه 

ميزانيــة وزارة العــدل .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٥٥       -العودة لفهرس القانون

املادة ٧٠
خيــول وزيــر العــدل كافــة اختصاصــات ديــوان املوظفــني املنصــوص عليهــا ىف القوانــني 

واللوائــح ، وذلــك بالنســبة لشــئون القضــاء والنيابــة العامــة واجلهــات املعاونــة هلــام .

 املادة ٧١
يعــد املجلــس األعــى للقضــاء تقريــرا ىف بدايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عــام أو كلــام رأى 
رضورة لذلــك يتضمــن مــا أظهرتــه األحــكام القضائيــة وقــرارات احلفــظ الصــادرة مــن 
النيابــة العامــة مــن نقــص ىف الترشيــع القائــم أو غمــوض فيــه ومــا يــراه الزمــا للنهــوض 

بســري العدالــة ، ويتــوىل وزيــر العــدل رفــع هــذا التقريــر إىل جملــس الــوزراء .

املادة ٧٢
ينشــأ بمرســوم بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل وبعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقضــاء 

معهــد للدراســات القضائيــة والقانونيــة وحيــدد املرســوم أهدافــه .
ويعتــرب االنتظــام ىف التدريــب واجبــا أساســيا مــن واجبــات الوظيفــة ، ويشــكل جملــس 

إدارة املعهــد مــن وزيــر العــدل رئيســا ومــن عضويــة كل مــن :
- النائب العام .

- وكيل وزارة العدل .
- عميد كلية احلقوق .

- مدير املعهد.
- اثنــني مــن ذوى اخلــربة خيتارمهــا وزيــر العــدل ، عــى أن يكــون مــن بينهــام أحــد رجــال 

القضــاء .

 املادة ٧٣
ــوز  ــه ، جي ــار إلي ــنة ١٩٧٨ املش ــم )٤٢( لس ــون رق ــوم بالقان ــكام املرس ــن أح ــتثناء م اس
لوزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقضــاء أن ينشــىء ناديــا خاصــا للقضــاة 

ــة العامــة بغــرض ممارســة أوجــه النشــاط الثقــايف واالجتامعــي . وأعضــاء النياب

املادة ٧٤
يصــدر وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقضــاء القــرارات املنظمة للشــئون 
ــني  ــادي املنصــوص عليهــام ىف املادت ــد والن ــكل مــن املعه ــة ل ــة والوظيفي ــة واملالي اإلداري

الســابقتني .
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قانون المحاماة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٥٧       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ 
ىف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم

املادة ١
ــدا بجــدول املحامــني املشــتغلني  ــاة أن يكــون اســمه مقي يشــرتط فيمــن يشــتغل باملحام

ــه يف املــادة ٦ عــى الوجــه املبــني يف هــذا القانــون. املشــار إلي

املادة ٢
يشرتط فيمن يقيد أسمه بجدول املحامني : 

أوال: أن يكون كويتيا. 
ــه  ــوم علي ــري حمك ــمعة غ ــن الس ــرية ، حس ــود الس ــة ، حمم ــل االهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــرشف. ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا الس ــا أو تأديبي قضائي
ــدى  ــن إح ــت أو م ــة الكوي ــن جامع ــوق م ــازة احلق ــى اج ــال ع ــون حاص ــا: أن يك ثالث
اجلامعــات املعــرتف هبــا أو اجــازة القضــاء الرشعــي مــن إحــدى كليــات الرشيعــة 
االســالمية بإحــدى دول اجلامعــة العربيــة. ويعفــى مــن هذا الــرشط املحامــون الكويتيون 

ــنة ١٩٦٠م. ــم ٢١ لس ــاة رق ــون املحام ــا لقان ــدول طبق ــدوا باجل ــن قي الذي

املادة ٣
يشرتط فيمن يقيد إسمه بجدول املحامني : 

أوال: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. 
ــه  ــوم علي ــري حمك ــمعة غ ــن الس ــرية ، حس ــود الس ــة ، حمم ــل االهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــرشف.  ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا الس ــا أو تأديبي قضائي
ثالثــا: أن يكــون حاصــال عــى اجــازة احلقــوق مــن إحــدى كليات احلقــوق بــدول اجلامعة 

 . العربية 
رابعا: أن يكون قد اشتغل باملحاماة أو بعمل قضائي مدة ال تقل عن عرش سنوات. 

خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه باجلدول.

املادة ٤
ملغاة

مادة ٥
ملغاة

املاده ٥ مكرر
ملغاه 

 املادة ٦
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ــار  ــم ومق ــال إقامته ــامئهم وحم ــه اس ــد في ــام يقي ــدول ع ــتغلني ج ــني املش ــون للمحام يك
ــه :- ــداول األتي ــه اجل ــق ب ــد ويلح ــخ القي ــق تاري ــك وف ــه وذل ــم املهن مزاولته

أ- جدول للمحامني حتت التمرين .
ب- جدول للمحامني املقبولني أمام املحكمه الكليه .

ج- جدول للمحامني املقبولني أمام حمكمة األستئناف . 
د- جدول للمحامني املقبولني أمام املحكمه الدستوريه وحمكمة التمييز .

كــام ينشــأ جــدول خــاص للمحامني غري املشــتغلني وحتفــظ اجلداول الســابقه بمقــر مجعية 
املحامــني وتوضــع نســخه منهــا بمقــر كل حمكمــة ولــدى النائــب العــام وإدارة التســجيل 

العقــاري والتوثيــق بــوزارة العدل .
و يشــرتط فيمــن يقيــد أســمه يف اجلــدول رقــم )ب( أن يكــون قــد أمــىض فــرتة التمريــن 
وال جيــوز القيــد يف اجلــدول رقــم )ج ( إال بعــد ثــالث ســنوات عــى القيــد باجلــدول رقــم 
)ب( كــام ال جيــوز القيــد باجلــدول رقــم )د( إال بعــد مــرور ثــالث ســنوات عــى القيــد 

باجلــدول الســابق عليــه .

املادة ٦ مكرر 
ــون جيــب عــيل املحامــي حتــت  ــه مــن هــذا القان ــاده الثالث مــع عــدم االخــالل بحكــم امل
ــتغلني  ــني املش ــد املحام ــب اح ــق بمكت ــم)أ( ان يلتح ــدول رق ــده يف اجل ــد قي ــن بع التمري
وعليــه ان خيطــر جلنــه القبــول بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول باســم املحامي 
ــذا  ــم ه ــي وان يت ــه املحام ــار موافق ــق باالخط ــه وان يرف ــه وعنوان ــق بمكتب ــذي التح ال
االجــراء خــالل مــده اقصاهــا ســته اشــهر مــن تاريــخ قيــده واال اعتــرب القيــد كان مل يكــن 
واذا تعــذر عليــه االلتحــاق باحــد مكاتــب املحامــني حــددت لــه جلنــه القبــول بقــرار منهــا 
ــه وال جيــوز لصاحــب هــذا املكتــب ان يمتنــع عــن ذلــك بغــري  املكتــب الــذي يلتحــق ب
عــذر مقبــول ويف مجيــع االحــوال جيــوز للمحامــي حتــت التمريــن ان يغــري املكتــب الــذي 

التحــق بــه بــرشط اخطــار جلنــه القبــول بذلــك 
وال جيــوز للمحامــي حتــت التمريــن ان يفتــح مكتبــا باســمه وال ان يبــارش اعــامل املحامــاه 
حلســابه اخلــاص وال التوقيــع عــيل صحــف الدعــاوي او االوراق التــي يتطلــب القانــون 
توقيعهــا مــن حمــام كــام حيظــر عليــه ان يســتعمل صفتــه دون ان يقرهنــا بانــه حتــت التمريــن

املادة ٦ مكرر أ
فــرته التمريــن ســنتان متصالتــان مــن املبــارشه الفعليــه للمحامــاه يمنــح بعدهــا املحامــي 
املقيــد باجلــدول رقــم )أ( املشــار اليه يف املاده الســابقه شــهاده من املحامي الــذي مترن لديه 
يثبــت فيهــا تاريــخ التحاقــه بمكتبــه واملــدة التــي قضاهــا بصفــه متصلــه يف التمريــن وبيــان 
االعــامل التــي قــام هبــا خــالل تلــك الفــرته وجيــب ان يرفــق هبــذه الشــهاده بيانــا رســميا 
ــن مــده االشــتغال  ــي بارشهــا وحتســب ضمــن فــرته التمري ــا الت ــام القضاي معتمــدا بارق

باحــد االعــامل االتيــه:
١- االعــامل الفنيــه يف وظائــف القضــاء او النيابــه العامــه او اداره الفتــوي والترشيــع او 

االداره العامــه للتحقيقــات بــوزراه الداخليــه او االداره القانونيــه ببلديــه الكويــت
٢- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معرتف هبا
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٣- اي عمــل اخــر يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد اخــذ راي جلنــه قبــول املحامــني 
باعتبــاره نظــريا ملهنــه املحاماه 

واذا قلــت مــده التمريــن املحســوبه عــيل النحو الســابق عن ســنتني لــزم اســتكامهلا ويكون 
القيــد يف اجلــداول)ب،ج،د( املنصــوص عليهــا يف املــاده ٦ بالنســبه للفئــات املشــار اليهــا 
يف البنــود )١،٢،٣( الســابقه بحســب املــده التــي قضاهــا كل منهــم يف مزاولــه االعــامل 

النظــريه وفقــا لالوضــاع املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون

املادة ٧
يقــدم طلــب القيــد باجلــدول العــام إىل جلنــة قبــول املحامــني التــي تشــكل برئاســة رئيــس 
مجعيــة املحامــني أو مــن ينــوب عنــه يف حالــة غيابــه وعضويــة أثنــني مــن اعضــاء جملــس 
إدارهتــا وأثنــني مــن أعضــاء اجلمعيــه املقيديــن باجلــدول رقــم )ب( عــى األقــل خيتارهــم 

جملــس أدارة اجلمعيــه .
وختتــص هــذه اللجنــه بشــئون القيــد وبمراجعــة اجلــداول ســنويا والتثبــت مــن مطابقــة 
البيانــات الــوارده هبــا لقراراهتــا وبحــث حــاالت املقيديــن هبــذه اجلــداول الذيــن تقتــي 
حاالهتــم نقــل اســامئهم إىل جــدول غــري مشــتغلني وإصــدار القــرارات الالزمــه يف هــذا 

اخلصــوص 
وجيــب لقبــول طلــب القيد أن يكــون مرفقا بــه كافة املســتندات الداله عــى توافر الرشوط 
التــي يتطلبهــا هــذه القانــون ومــا يــدل عــى ســداده لرســوم القيــد املشــار إليهــا يف املــاده 

)١٤( تــرد إليــه يف حالــة رفــض القيــد هنائيــا .

املادة ٨

 ملغاة 

املادة ٩
تنعقــد جلنــة قبــول املحامــني بدعــوة مــن رئيســها يف املواعيــد التــي حيددهــا وحتــرر حمــارض 
ــة  ــور أغلبي ــا إال بحض ــا صحيح ــون إنعقاده ــها وال يك ــن رئيس ــا م ــع عليه ــا يوق بأعامهل

اعضاءهــا عــى أن يكــون رئيــس اللجنــه أو مــن ينــوب عنهــم مــن بينهــم .
ــد وذلــك خــالل ثالثــني  ــه قرارهــا بعــد التحقــق مــن توافــر رشوط القي وتصــدر اللجن
يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وإذا كان قرارهــا برفــض القيــد تعــني أن يكــون مســببا 
وخيطــر بــه طالــب القيــد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ صــدوره بموجــب خطــاب 

مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول 
وملــن رفــض قيــده أن يتظلــم خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك ويقــدم 

التظلــم إىل اللجنــه التــي جيــب أن تفصــل يف خــالل مخســة عــرش يومــا عــى األكثــر
ولطالــب القيــد اذا رفضــت اللجنــه تظلمــه أو يف حالــة إنقضــاء ميعــاد التظلــم أن يطعــن 
يف القــرار الصــادر برفــض التظلــم أو رفــض القيــد خــالل ســتني يوما مــن تاريــخ إخطاره 
برفــض التظلــم أو انتهــاء ميعــاده عــى حســب األحــوال أمــام الدائــرة املدنيــة بمحكمــة 

األستئناف
وتفصــل املحكمــه يف الطعــن بعــد ســامع اقــوال الطاعــن ويكــون قرارهــا يف الطعــن هنائيــا 
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غــري قابــل للطعــن فيــه .

املادة ١٠
عــى املحامــي الــذي توظــف أو كــف عــن مزاولــة املهنــة أو التحــق بعمــل ال يتفــق مــع 
ــري  ــني غ ــدول املحام ــمه إىل ج ــل إس ــني نق ــول املحام ــة قب ــب إىل جلن ــة أن يطل ــذه املهن ه
ــني  ــدول املحام ــمه بج ــد إس ــادة قي ــورة إع ــة املذك ــب إىل اللجن ــه أن يطل ــتغلني ، ول املش

ــون. ــذا القان ــن ه ــواد ٢ ، ٤ ، ٥ م ــكام امل ــة أح ــذه احلال ــري يف ه ــتغلني ،وت املش

مادة ١١
يــؤدي املحامــي الــذي قيــد اســمه باجلــدول أمــام إحــدى دوائــر حمكمــة االســتئناف العليا 
ــة  ــاميل باألمان ــم أن أؤدي أع ــاهلل العظي ــم ب ــة: )) أقس ــني االتي ــل اليم ــة العم ــل مزاول قب

والــرشف وأن أحافــظ عــى رس املهنــة وأن أحــرتم قوانينهــا وتقاليدهــا ((

املادة ١١ مكرر
ال جيــوز التحقيــق مــع حمــام يف جريمــه متصلــه بعملــه اال بمعرفــه النيابــه العامــه وعليهــا 
اخطــار رئيــس مجعيــه املحامــني او مــن ينــوب عنه بــام اختذته من اجــراءات بشــان املحامي 
ومواعيــد التحقيــق ولرئيــس اجلمعيــه او مــن ينيبــه حضــور التحقيــق وللجمعيــه طلــب 

صــور التحقيــق بغــري رســوم

مادة ١٢
ال جيوز اجلمع بني املحاماة وبني ما يأيت:

١( رئاسة جملس األمة. 
٢(رئاسة املجلس البلدي 

٣( التوظــف يف إحــدى اجلهــات احلكوميــه أو اجلمعيــات او اهليئــات أو البنــوك أو 
الــرشكات أو لــدى األفــراد.

وحيظــر عــى أعضــاء جملــس األمــة واملجلــس البلــدي مــن املحامــني قبــول الوكالــه 
باخلصومــه أو تــويل املرافعــه ضــد احلكومــه أو اهليئــات واإلدارات واملؤسســات العامــه 
ــب ال يقــل عــن  ــه بنصي ــه كل رأس ماهلــا أو تســاهم في ــك الدول ــي متل أو الــرشكات الت

ــارشة . ــري مب ــارشة أو غ ــورة مب ــه بص ٢٥% من
وال جيــوز ملوظــف احلكومــه الــذي تــرك اخلدمــه وإشــتغل باملحامــاه أن يرتافع ضــد اجلهه 

التــي كان يعمــل هبــا وذلــك يف خــالل الســنوات الثــالث التاليــه لــرتك اخلدمه .
ويســتثنى مــن حكــم البنــد ٤ املحامــون املشــتغلون الذيــن يعملــون يف مكاتــب املحامــني 
املشــتغلني والكويتيــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكلية احلقــوق جامعة الكويــت الذين 
ــلطه  ــن الس ــاص م ــى إذن خ ــول ع ــرشط احلص ــاعد ب ــتاذ مس ــن اس ــم ع ــل درجته ال تق
ــد اســامئهم يف جــدول املحامــني املشــتغلني طبقــا ألحــكام هــذا  املختصــه باجلامعــه وقي

القانــون .

مادة ١٣
ال جيــوز ملوظــف احلكومــة الــذي ترك اخلدمة واشــتغل باملحامــاة أن يرتافع ضــد املصلحة 
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التــي كان هبــا وذلــك خالل الســنوات الثــالث التالية لــرتك اخلدمة .

مادة ١٤
عــيل طالــب القيــد ان يــؤدي عنــد طلــب قيــد اســمه يف اجلــدول العــام او باحــد اجلــداول 
امللحقــه بــه رســم القيــد املقــرر للجــدول الــذي يطلــب قيــد اســمه فيــه مــع رســوم القيــد 
باجلــداول الســابقه اذ مل يكــن قــد اداهــا وتكــون رســوم القيــد يف اجلــداول املشــار اليهــا يف 

املــاده ٦ مــن هــذا القانــون كااليت:
٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول العام

٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )أ(
٧٥ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )ب(
١٠٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم)ج(
١٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )د(

كــام جيــب عــيل املحامــي ان يــؤدي كذلــك اشــرتاكًا ســنويا يدفــع خــالل شــهر اكتوبــر مــن 
كل عــام وذلــك وفــق الفئــات االتيــه:

١٥ د.ك بالنسبه للمحامي حتت التمرين
٣٠ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام املحكمه الكليه

٥٠ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام حمكمه االستئناف
٧٥ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام املحكمه الدستوريه وحمكمه التمييز

وتؤول حصيله رسوم القيد واالشرتكات السنويه ايل اجلمعيه 
ويكون سداد رسوم القيد واالشرتاكات السنويه المني صندوق اجلمعيه 

واذ مل يتــم ســداد االشــرتاك خــالل املهلــه املقــرره جــاز للجنــه القبــول اســتبعاد االســم 
مــن جــدول املحامــني املشــتغلني ويف حالــه الســداد يعــاد قيــد االســم بغــري اجــراءات

مادة ١٥
تكون املرافعة أمام املحاكم باللغة العربية وتكتب املذكرات هبذه اللغة أيضا.

مادة ١٦
يكون حضور املحامني أمام املحاكم بالرداء اخلاص هبم.

مادة ١٧
للمحامــني دون غريهــم حــق احلضــور عــن اخلصــوم أمــام املحاكم إنــام جيــوز للمتقاضني 
أن ينيبــوا عنهــم يف املرافعــة أمامهــا أزواجهــم أو أصهارهــم أو أشــخاصا مــن ذوي 
قرباهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة. وجيــوز للمحامــني املقرريــن يف البــالد العربيــة املرافعــة 
أمــام املحاكــم يف قضيــة معينــة بــإذن خــاص مــن وزيــر العــدل باالشــرتاك مــع حمــام مقيــد 

باجلــدول وبــرشط املعاملــة باملثــل.

مادة ١٨
فيــام عــدا الدعــاوي التــي التزيــد قيمتهــا عــيل مخســه االف دينــار تبطــل صحيفــه الدعوي 
او الطعــن او االلتــامس اذا مل توقــع مــن حمــام مقبــول امــام املحكمــه التــي ترفــع اليهــا وال 
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يــري ذلــك عــيل مــا ترفعــه احلكومــه منهــا
مادة ١٩

يقبــل للمرافعــة أمــام املحاكــم عــن البنوك أو الــرشكات أو املؤسســات التــي ال يقل راس 
مــال كل منهــا عــن مائــه الــف دينــار - بعــد موافقــه جلنــة القبــول - حمامــو اقــالم قضايــا 
هــذه اجلهــات مــن الكويتيــني ويكــون ذلــك بتوكيــل مــن املمثــل القانــوين هلــذه اجلهــات 

مصدقــا عــيل توقيعــه وصفتــه رســميا عــيل ان اليمثلــه اكثــر مــن جهــه واحــده

املادة ٢٠
جيــب عــى املحامــي أو عــى أي وكيــل آخــر أن يقــدم توكيلــه مصدقــا عليــه اىل املحكمــة 
ــه وإذا حــرض املــوكل مــع املحامــي اثبــت كاتــب  يف أول جلســة حيــرض فيهــا عــن موكل
اجللســة ذلــك يف حمــرض اجللســة بعــد أداء رســم التوكيــل وقــام هــذا مقــام التصديــق عــى 

االمضــاء.

املادة ٢١
املحامــي الــذي صــدر لــه توكيــل عــام رســمي أو مصــدق عليــه قانونــا ويتضمــن نيابــة 
عــن أحــد اخلصــوم أمــام حمكمــة أو أكثــر يعفــى مــن تقديم أصــل التوكيــل اكتفــاء بصورة 
رســمية منــه يودعهــا قلــم كتــاب املحكمــة الكليــة ، وتعــد املحكمــة املذكورة ســجال تقيد 
فيــه التوكيــالت العامــة التــي تقــدم هلــا مــن هــذا القبيــل وحيــرر مــن واقعة كشــوف ترســل 

إىل باقــي املحاكــم .

املادة ٢٢
املحامــي مســئول قبــل موكلــه عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه طبقــا ألحــكام القانــون ورشوط 

التوكيل.

املادة ٢٣
ــة  ــه أن خيطــر جلن ــا املــوكل فيهــا وعلي ــا ملبــارشة القضاي ــه مكتب عــى كل حمــام أن يتخــذ ل
القبــول بعنــوان املكتــب وبــأي تغيــري يطــرأ عليــه وجيــب ان يتــم االخطــار بكتاب مســجل 

مصحــوب بعلــم الوصــول خــالل ١٥ يومــا مــن تاريــخ حــدوث التغيــري .
وحيظر مزاوله املهنه يف البالد يف اكثر من مكتب واحد .

املادة ٢٤
ــه يف اخلصومــة أو يف املرافعــة أو يف غــري ذلــك  للمحامــي املــوكل يف دعــوة أن ينيــب عن
مــن اجــراءات التقــايض حماميــا آخــر حتــت مســئوليته دون توكيــل خــاص مــا مل يكــن يف 

التوكيــل نــص يمنــع ذلــك.
كــام جيــوز للعاملــني لــدي مكاتــب املحامــني احلضــور نيابه عنهــم بموجــب توكيل خاص 

امــام داوئــر اخلــربه ومكاتب العمــل واالدلــه اجلنائيه .

املادة ٢٥
مــع مراعــاة نــص املــادة ١٠٨ من قانــون املرافعات ال جيــوز تكليف املحامي أداء الشــهادة 
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يف نزاع وكل أو استشــري فيه.

املادة ٢٦
جيــب عــى مجعيــة املحامــني بنــاء عــى طلــب جلنــة املعونــة القضائيــة أو املحكمــة أن تنتدب 
ــا وجيــوز  ــا للدفــاع عــن الفقــري جمان ــة حمامي ــة أو التجاري ــة أو اجلزائي أمــام املحاكــم املدني
ــم  ــد اخلص ــه ض ــر أتعاب ــا تقدي ــرض أمامه ــي ح ــة الت ــن املحكم ــب م ــي أن يطل للمحام
املحكــوم عليــه باملروفــات وينفــذ عليــه هبــا وال يســوغ للمحامــي املذكــور أن يتنحــى 

عنــه اال الســباب تقبلهــا اللجنــة املذكــورة أو املحكمــة املنظــورة أمامهــا الدعــوى.

املادة ٢٧
ــا للدفــاع عــن املتهــم بجنايــة عمــال باملــادة ١٢٠ مــن  إذا ندبــت حمكمــة اجلنايــات حمامي
ــع  ــم يف مجي ــع املته ــور م ــه احلض ــب علي ــة وج ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون االج قان
جلســات املحاكمــة والدفــاع عنــه وإذا ختلــف بــدون عــذر عــن أداء هــذا الواجــب جــاز 
ملحكمــة اجلنايــات احلكــم عليــه بغرامــة ال تزيد عــن مائة دينــار رشيطة أن يكــون املحامي 
املنتــدب فيهــا قــد أعطــى نســخة طبق االصــل من ملــف القضية املنتــدب فيهــا دون مقابل 
ــد الفصــل يف  قبــل اجللســة املحــددة لنظرهــا بوقــت كاف. وتقــدر حمكمــة اجلنايــات عن
اجلنايــة املنتــدب فيهــا حمــام أتعــاب هــذا املحامــي ضمــن احلكــم الــذي تصــدره وال جيــوز 
ــدب مــن  ــر املذكــور ، وتــرف االتعــاب املقــدرة للمحامــي املنت الطعــن يف أمــر التقدي

خزانــة وزارة العــدل بموجــب شــهادة تعطــى لــه مــن املحكمــة التــي قدرهتــا.

املادة ٢٨
ــه  ــتحالة قيام ــه أو اس ــز علي ــه أو احلج ــمه أو وقف ــطب إس ــي أو ش ــاة املحام ــة وف يف حال
ــى يقــوم  ــا حت ــا حيــل حملــه مؤقت ــاء عــى طلــب موكلــه حمامي ــه تنــدب املحكمــة بن بوكالت

ــل آخــر. ــار وكي باختي

املادة ٢٩
للمحامــي دائــام أن يتنحــى عــن وكالتــه أو عــن ندبــه أمــام املحاكــم املدنيــة والتجاريــة ويف 
هــذه احلالــة جيــب أن خيطــر موكلــه أو مــن ينــدب عنــه بكتــاب مــوىص عليــه )مســجل( 
بتنحيــه وأن يســتمر يف مبــارشة اجــراءات الدعــوى شــهرا عــى االكثــر متــى كان الزمــا 
ــن  ــي ع ــي إذا أراد التنح ــى املحام ــه وع ــدب عن ــن ن ــوكل أو م ــح امل ــن مصال ــاع ع للدف
الدعــوى أن يــرد ملوكلــه عنــد طلبه ســند التوكيــل واملســتندات واألوراق األصلية ومقدم 

األتعــاب.

املادة ٣٠
عــى املحامــي عنــد انقضــاء التوكيــل أن يــرد ملوكلــه عند طلبــه ســند التوكيل واملســتندات 
واألوراق األصليــة ومــع ذلــك جيــوز لــه إذا مل يكــن قــد حصــل عــى اتعابــه ان يســتخرج 
عــى نفقــة موكلــه صــورا من مجيع املحــررات التــي تصلح ســندا يف املطالبة هبــذه األتعاب 
ــات  ــوكل مروف ــه امل ــؤدي ل ــى ي ــة حت ــتندات واألوراق األصلي ــه املس ــى لدي وأن يبق
اســتخراج الصــور وال يلــزم املحامــي أن يســلم موكلــه مســودات األوراق التــي حررهــا 
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يف الدعــوى وال الكتــب الــواردة إليــه منــه وال املســتندات املتعلقــة بــام أداه عنــه ومل يــؤد 
إليــه ، ومــع ذلــك جيــب عــى املحامــي أن يعطــي موكلــه صــورا مــن هــذه األوراق بنــاء 

عــى طلــب املــوكل وعــى نفقتــه.

املادة ٣١
يســقط حــق املــوكل يف مطالبــة حماميــه بــاألوراق واملســتندات املودعــة لديــه بعــد مــي 
ثالثــه ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ انتهــاء مهمتــه إال إذا طلبهــا املــوكل قبــل مــي هــذه 
املــدة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول فتبــدا مــده الســقوط مــن تاريــخ هــذا 

الكتــاب

مادة ٣٢
يتقــاىض املحامــي أتعابــا وفقــا للعقــد املحــرر بينه وبــني موكلــه واذا تفرعت عــن الدعوي 
موضــوع االتفــاق اعــامل اخــري كان للمحامــي ان يطالــب باتعابــه عنهــا ويف حالــه عــدم 
ــيل  ــا ع ــر تقديره ــرض ام ــاق يع ــالن االتف ــاب او بط ــيل االتع ــوب ع ــاق مكت ــود اتف وج
الدائــره املدنيــه بمحكمــه االســتئناف للفصــل فيــه بعــد االســتئناس بــرأى مجعيــه املحامني 
بقــرار هنائــي غــري قابــل للطعــن فيــه وليــس للمحامــي ان يبتــاع كل او بعــض احلقــوق 
املتنــازع عليهــا التــي يتــويل الدفــاع يف شــاهنا كــام الجيــوز ان تكــون اتعابــه حصــه عينيــه 

مــن هــذه احلقــوق 
والتعــاب املحامــي حــق امتيــاز مــن الدرجــه االويل عــيل االمــوال واحلقــوق التــي قــام 
ــوال  ــيل ام ــه ع ــه الثاني ــن الدرج ــاز م ــق امتي ــراج وح ــات االف ــه وضامن ــا ملوكل بتحصليه

ــري ــاالت االخ ــه يف احل موكل
ويف مجيــع االحــوال ال تنتهــي العالقــه بــني املــوكل وحماميــه وال تســتحق االتعــاب كاملــه 
اال مــن تاريــخ صــدور حكــم هنائــي يف املوضــوع او امتــام االمــر املكلــف بــه او انتهائــه 

صلحــا ، مــا مل ينــص االتفــاق عــيل غــري ذلــك

*احلكــم رقــم ) ٢١ ( ، بتاريــخ جلســة : ٨ /٥ /٢٠١٦ حكمــت املحكمــة بعــدم دســتورية الفقــرة األوىل مــن املــادة 
)٣٢( مــن القانــون رقــم )٤٢( لســنة ١٩٦٤ يف شــأن تنظيــم مهنــة املحامــاة أمــام املحاكــم املعــدل بالقانــون رقــم )٦٢( 
لســنة ١٩٩٦ فيــام تضمنتــه مــن النــص عــى أنــه ».... ويف حالــة عــدم اتفــاق مكتــوب عــى األتعــاب أو بطــالن االتفــاق 
يعــرض أمــر تقديرهــا عــى الدائــرة املدنيــة بمحكمــة االســتئناف للفصــل فيــه بعــد االســتئناس بــرأس مجعيــة املحامــني 
بقــرار هنائــي غــري قابــل للطعــن فيــه ». *اســتبدل نــص املــادة ٣٢ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦٢ لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 

. ٢٢ /٩/ ١٩٩٦

مادة ٣٣
إذا مل يكــن هنــاك اتفــاق مكتــوب عــى االتعــاب أو كان االتفــاق املكتــوب باطــال، قدرت 
املحكمــة التــي نظــرت القضيــة عنــد اخلــالف وبناء عــى طلب املحامــي أو املــوكل أتعاب 
ــه والنفــع الــذي عــاد عــى املــوكل. وللمحامــي  ــام يناســب اجلهــد الــذي بذل املحامــي ب
وللمــوكل حــق التظلــم يف أمــر التقديــر يف خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة إلعالنــه 
باألمــر وذلــك بتكليــف خصمــه باحلضــور أمــام املحكمــة التــي أصــدرت األمــر وينظــر 
التظلــم عــى وجــه االســتعجال وبغرفــة املشــورة )غرفــة املداولــة( ويكــون احلكــم 
الصــادر يف التظلــم هنائيــا غــري قابــل للطعــن أمــا إذا كانــت األتعــاب املختلــف عليهــا عــن 
عمــل آخــر وليــس عــن قضيــة نظرهتــا املحكمــة فللمحامــي وللمــوكل أن يرفــع دعــوى 
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ــة وحيكــم فيهــا عــى وجــه  ــون املرافعــات العادي ــع فيهــا قواعــد قان ــة لتقديرهــا تتب عادي
االســتعجال.

املادة ٣٤
ــد عــدم وجــود ســند هبــا بمــي  ــة موكلــه باالتعــاب عن يســقط حــق املحامــي يف مطالب

ــه املحامــي. ــة مــن تاريــخ انتهــاء العمــل الــذي قــام ب مخــس ســنوات ميالدي

املادة ٣٥
ــر ودون  ــون اخ ــزاء او اي قان ــون اجل ــا قان ــه ينــص عليه ــاي عقوب ــالل ب ــدم االخ مــع ع
ــات  ــون او بواجب ــذا القان ــكام ه ــالل باح ــيل االخ ــب ع ــه يعاق ــئوليه املدني ــالل باملس اخ
املهنــه او احلــط مــن قدرهــا والنيــل مــن رشفهــا بــاي تــرف مشــني باحــداي العقوبــات 

ــة : ــه األتي التأديبي
١- االنذار

٢- اللوم
٣- الوقف ملده التزيد عيل ثالث سنوات

٤- حمو االسم من اجلدول
ــوكل والتواطــؤ مــع  ــه افشــاء ارسار امل ــل االخــالل بأصــول ورشف املهن ويعــد مــن قبي
ــم  ــي ت ــي دفعهــا املــوكل وعــدم تســليم احلقــوق الت اخلصــم وعــدم تســديد الرســوم الت
ــاع عــن رد  ــه عــن املــوكل وعــدم املحافظــه عــيل اصــول املســتندات واالمتن قبضهــا نياب
االوراق واملســتندات دون مصوغ قانوين واالمهال اجلســيم يف اداء الواجب الذي يرتتب 
عليــه ضيــاع احلقــوق او ســقوط مواعيــد الطعــن والتوقيــع عــيل صحــف الدعــاوي دون 

ان يكــون للموقــع احلــق يف ذلــك
ــق  ــتغلني وغل ــري املش ــدول غ ــي إيل ج ــم املحام ــل اس ــف نق ــه الوق ــيل عقوب ــب ع ويرتت
املكتــب طــوال مــده العقوبــه وعــدم دخوهلــا يف حســاب مــده التمريــن او املــدد الالزمــه 
للقيــد باجلــداول ويعتــرب االشــتغال باملهنــه يف خــالل مــده العقوبــه خمالفــه تاديبيــه يعاقــب 

عليهــا بمحــو االســم مــن اجلــدول بصفــه هنائيــه

املادة ٣٦
ترفــع النيابــة العامــة الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــيل طلــب وزيــر العدل 
او رئيــس املحكمــه الدســتوريه او رئيــس حمكمــه التمييــز او رئيــس حمكمــه االســتئناف او 

رئيــس املحكمــه الكليــه او مجعيــه املحامني

املادة ٣٧
يكــون تأديــب املحامــني مــن اختصــاص جملــس يشــكل مــن رئيــس املحكمــة الكليــة أو 
وكيلهــا رئيســا ومــن اثنــني مــن قضاهتــا تعينهــام مجعيتهــا العموميــة كل ســنة ومــن حماميني 

خيتارمهــا جملــس إدارة املحامــني ملــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد.
 

املادة ٣٨
يعلــن املحامــي باحلضــور أمــام جملــس التأديــب بكتــاب مــوىص عليــه )مســجل( بعلــم 
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الوصــول قبــل اجللســة املحــددة بخمســة عــرش يومــا ، وجيــوز للمحامــي أن حيــرض بنفســه 
أو يــوكل حماميــا عنــه وللهيئــة التأديبيــة أن تأمــر بحضــوره شــخصيا أمامهــا.

 
املادة ٣٩

جيــوز ملجلــس التأديــب وللنيابــة العامــة وللمحامــي أن يكلفــوا باحلضــور الشــهود الذيــن 
يــرون فائــدة مــن ســامع شــهاداهتم فــإذا ختلــف أحــد مــن الشــهود عــن احلضــور أو حــرض 
وامتنــع عــن أداء الشــهادة جــاز للمجلــس معاقبتــه بالعقوبــات املقــررة يف املــادة ١٤٠ من 
قانــون اجلــزاء ويعاقــب عــى شــهادة الــزور أمــام جملــس التأديــب بالعقوبــات املقــررة يف 

املــادة ١٢٦ مــن القانــون املذكــور لشــهادة الــزور.

املادة ٤٠
تكــون جلســات التأديــب رسيــة ويصــدر احلكــم بعــد ســامع أقــوال االهتــام ودفــاع 

املحامــي.

املادة ٤١
جيــب أن يكــون قــرار جملــس التأديــب مســببا وأن تتى أســبابه كاملــة عند النطق يف جلســة 
رسيــة ويكــون للقــرارات الصــادرة بمحــو االســم أو الوقــف أثرهــا لــدى مجيــع املحاكــم 
وتبلــغ القــرارت التأديبيــة إىل املحاكــم ومجعيــة املحامــني ويتخــذ كل منهــا ســجال تقيــد 
فيــه هــذه االحــكام وإذا كان القــرار صــادرا بمحــو االســم مــن اجلــدول أو الوقــف فينرش 

منطوقــة دون االســباب يف اجلريــدة الرســمية.

املادة ٤٢
تعلــن القــرارت التأديبيــة يف مجيــع األحــوال عــى يــد حمــرض ويقــوم مقــام اإلعالن تســليم 

صــورة القــرار إىل املحامــي صاحــب الشــأن بإيصال.

 املادة ٤٣
جيــوز للمحامــي أن يعــارض يف األحــوال التــي تصــدر يف غيبتــه خــالل مخســة عــرش يومــا 
ــر مــن املحامــي  ــه أو اســتالمه صــورة منهــا. وتكــون املعارضــة بتقري ــخ إعالن مــن تاري

املعــارض أو الوكيــل عنــه بقلــم كتــاب املحكمــة الكليــة.
 

املادة ٤٤
للنيابــة العامــة واملحامــي املحكــوم عليه اســتئناف القــرارات الصادرة من جملــس التأديب 
ــك  ــا وذل ــون إىل حمكمــة االســتئناف العلي ــذا القان ــادة ٣٧ مــن ه ــه يف امل املنصــوص علي
ــة العامــة مــن تاريــخ صــدور القــرار و  ــدأ بالنســبة إىل النياب خــالل مخســة عــرش يومــا تب
ــذا  ــه. ويفصــل يف ه ــرار أو تســلمه صورت ــه بالق ــخ إعالن ــبة إىل املحامــي مــن تاري بالنس
االســتئناف جملــس يؤلــف مــن رئيــس حمكمــة االســتئناف العليــا أو وكيلهــا ومــن اثنــني 
مــن مستشــارهيا تعينهــام مجعيتهــا العموميــة كل ســنة. والقــرار الــذي يصــدر يكــون هنائيا.
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 املادة ٤٥
للمحامــي الــذي صــدر قــرار تأديبــي بمحــو إســمه مــن جــدول املحامــني أن يطلــب مــن 
جلنــة قبــول املحامــني بعــد مــي ثــالث ســنوات ميالديــة عــى األقــل مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القــرار إعــادة قيــد إســمه يف اجلــدول واللجنــة أن جتيبــه إىل طلبــه إذا رأت أن املــدة 
التــي مضــت مــن تاريــخ صــدور القــرار كافيــة إلصــالح شــأنه وإزالــة أثــر مــا وقــع منــه، 
أمــا إذا رفضــت برفــض طلبــه ، فــال جيــوز جتديــده إال بعــد مــي ســنة عــى رفــض طلبــه 
ــض الطلــب ال جيــوز  ــدر برف ــذي يص ــرار ال ــك. والق ــد ذل ــد الطلــب بع ــوز جتدي وال جي

الطعــن فيــه.

 املادة ٤٦
ــون اخــر يعاقــب  ــون اجلــزاء او اي قان ــه اشــد ينــص عليهــا قان ــاي عقوب دون اخــالل ب
ــه  ــرره جلريم ــه املق ــك بالعقوب ــه بذل ــا ل ــون ماذون ــاه دون ان يك ــتغل باملحام ــن اش كل م
النصــب املنصــوص عليهــا يف قانــون اجلــزاء مــع احلكــم بغلــق املحــل ومصــادره مــا فيــه 

ــه مــن موجــودات دون اخــالل بحقــوق الغــري حســب الني
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٢٦٩انشاء املحكمة واختصاصها
٢٧٠رشوط قبول الطلبات

٢٧١املواعيد



انشاء الدائرة االدارية
قــــــــــانـــــون اخلــــــدمة املــــــــدنــــــــية
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القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١  
بشأن إنشاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية

املادة ١
ــر  ــة أو أكث ــى غرف ــتمل ع ــاة وتش ــة قض ــن ثالث ــكل م ــة تش ــرة إداري ــة دائ ــأ باملحكم تنش
حســب احلاجــة وختتــص وحدهــا باملســائل اآلتيــة ، وتكــون هلــا فيها واليــة قضــاة اإللغاء 

والتعويــض:
أوال : املنازعــات اخلاصــة باملرتبــات واملعاشــات واملكافــآت والعــالوات املســتحقة 

للموظفــني
املدنيني أو لورثتهم .

ثانيــا : الطلبــات التــى يقدمهــا ذو الشــأن بإلغــاء القــرارات اإلداريــة الصــادرة بالتعيــني 
ىف الوظائــف

العامة املدنية .
ثالثــا : الطلبــات التــى يقدمهــا املوظفــون املدنيــون بإلغــاء القــرارات اإلداريــة الصــادرة 

بالرتقيــة .
ــاء  ــادرة بإهن ــرارات الص ــاء الق ــون بإلغ ــون املدني ــا املوظف ــى يقدمه ــات الت ــا : الطلب رابع

ــم . ــة عليه ــزاءات تأديبي ــع ج ــم أو بتوقي خدمته
خامســا : الطلبــات التــى يقدمهــا االفــراد أو اهليئــات بالغــاء القــرارات االداريــة النهائيــة 
عــدا القــرارات الصــادرة ىف شــأن مســائل اجلنســية وأقامــة وابعــاد غــري الكويتيــني 

ــادة ــالت ودور العب ــف واملج ــدار الصح ــص اص وتراخي

املادة ٢
ــة  ــات اإلداري ــني اجله ــأ ب ــى تنش ــات الت ــر املنازع ــا بنظ ــة وحده ــرة اإلداري ــص الدائ ختت
واملتعاقــد األخــر ىف عقــود االلتــزام واألشــغال العامــة والتوريــد أو أى عقــد إداري أخــر 

، وتكــون هلــا فيهــا واليــة القضــاء الكامــل .

 املادة ٣
مــع عــدم اإلخــالل بنــص املــادة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم إلقــاء رقــم ١٩لســنة ١٩٥٩ ، 
ال تقبــل الطلبــات املقدمــة مــن أشــخاص ليســت هلــم فيهــا مصلحــة شــخصية مبــارشة .

 املادة ٤
يشــرتط لقبــول الطلبــات املبينــة بالفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن املــادة األويل أن 

يكــون الطعــن مبنيــا عــى أحــد األســباب اآلتيــة :
) أ ( عدم االختصاص.

) ب( وجود عيب ىف الشكل .
) ج ( خمالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ ىف تطبيقها أو تأويلها .

) د ( إساءة استعامل السلطة .
ويعتــرب ىف حكــم القــرارات اإلداريــة رفــض الســلطات اإلداريــة أو امتناعهــا عــن اختــاذ 
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قــرار كان مــن الواجــب اختــاذه وفقــا للقوانــني واللوائــح .٠

 املادة ٥
تكــون للدائــرة اإلداريــة وحدهــا واليــة احلكــم بإلغــاء القــرارات اإلداريــة املشــار إليهــا 
ىف البنــود : وثالثــا ورابعــا وخامســا ىف املــادة األوىل ، كــام يكــون هلــا وحدهــا واليــة احلكم 
ــات التعويــض عــن اإلرضار الناشــئة عــن تلــك القــرارات ســواء رفعــت إليهــا  ىف طلب

بطريقــة أصليــة أو تبعيــة .

 املادة ٦
ال يرتتــب عــى طلــب إلغــاء القــرار وقــف تنفيــذه ، عــى أنــه جيــوز للدائــرة اإلداريــة متــى 

طلــب ىف صحيفــة الدعــوى :
١ - أن تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار إذا رأت أن نتائــج التنفيــذ قــد يتعــذر تداركهــا وكان 

مــن القــرارات املنصــوص عليهــا ىف البنــد خامســا مــن املــادة األوىل .
٢ - أن تأمــر باســتمرار رصف املرتــب كلــه أو بعضــه حلــني الفصــل ىف طلــب إلغــاء إهنــاء 

اخلدمــة إذا رأت ىف ظــروف الدعــوى مــا يــربر ذلــك .

 املادة ٧
ميعــاد رفــع دعــوى اإللغــاء ســتون يومــا مــن تاريــخ نــرش القــرار اإلدارى املطعــون فيــه ىف 
اجلريــدة الرســمية أو ىف النــرشات التــى تصدرهــا املصالــح احلكوميــة أو إعــالن صاحــب 

الشــأن بــه ، أو ثبــوت علمــه بــه علــام يقينــا .
ــرار إىل  ــدرت الق ــى أص ــة الت ــة اإلداري ــى اجله ــم ع ــاد بالتظل ــذا امليع ــان ه ــع رسي وينقط
اجلهــات الرئاســية هلــا ، وجيــب أن يبــت ىف التظلــم خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 
، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا ، ويعتــرب فــوات ســتني يومــا عــى 
تقديــم التظلــم دون أن جتيــب عنــه الســلطات املختصــة بمثابــة رفضــه , وحيســب ميعــاد 

رفــع الدعــوى مــن تاريــخ الرفــض الريــح أو الضمنــى حســب األحــوال .

 املادة ٨
ال تقبــل طلبــات اإللغــاء املنصــوص عليهــا ىف البنــود ثانيــا وثالثــا ورابعــا من املــادة األوىل 
عــدا القــرارات الصــادرة كــم جمالــس تأديبيــة قبــل التظلــم منهــا إىل اجلهــة التــى أصدرهتــا 

أو اجلهــات الرئاســية وانتظــار املواعيــد املقــررة للبــت ىف التظلــم .
ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

 املادة ٩
يكــون رفــع الدعــوى بصحيفــة تــودع إدارة كتــاب املحكمــة الكليــة ، وجيــب أن تشــتمل 
هــذه الصحيفــة عــى بيــان موضــوع املنازعــة وأســباهبا وطلبــات مقــدم الصحيفــة وذلــك 
باإلضافــة إىل البيانــات العامــة التــى جيــب اشــتامل أوراق الدعــاوى عليهــا ، وتقــدم مــع 

الصحيفــة املســتندات املؤيــدة هلــا .
وجيب أن يقدم إىل إدارة الكتاب باإلضافة إىل أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

 املادة ١٠
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عنــد إيــداع الصحيفــة تســلم إدارة الكتــاب إىل املــودع إيصــاال يثبــت فيــه تاريــخ اإليــداع 
وســاعته وجيــب عــى إدارة الكتــاب خــالل الثالثــة أيــام التاليــة إعــالن اخلصــوم بصحيفة 
ــوى  ــة واملؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفت الطعــن أن يكــون إعــالن اجلهــات احلكومي
والترشيــع ، ويكــون لــكل مــن اخلصــوم احلــق ىف الــرد عــى مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع 
إدارة كتــاب املحكمــة مــع املســتندات الالزمــة خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ إعالنــه 

بالطعــن .
وبمجــرد انتهــاء هــذه املهلــة تقــوم إدارة كتــاب املحكمــة بتحديــد جلســة لنظــر املوضــوع 
ــزاع بتاريــخ تلــك اجللســة قبــل  ــر وبإبــالغ مجيــع أطــراف الن خــالل شــهرين عــى األكث
ــم  ــا بعل ــوىص عليه ــات م ــب خطاب ــك بموج ــل وذل ــى األق ــبوع ع ــا بأس ــد عقده موع

الوصــول .
وجيــوز تقديــم مســتندات أو مذكــرات جديدة أثنــاء املرافعــة إذا رصخــت املحكمة بذلك 

وىف خــالل املواعيــد التى تتــوىل املحكمــة حتديدها .

املادة ١١
يفــرض رســم ثابــت عــى طلبــات اإللغــاء ووقــف التنفيذ قــدره عــرشة دنانري لــكل طلب 

ويتعدد الرســم بتعــدد القــرارات والطلبات .
أمــا الدعــاوى األخــرى فتقــدر الرســوم املســتحقة عليهــا حســب القواعــد املقــررة لســائر 

الدعــاوى .
 

املادة ١٢
تكــون األحــكام الصــادرة مــن الدائــرة اإلداريــة باملحكمــة الكليــة قابلــة لالســتئناف إذا 
كان النــزاع غــري مقــدر القيمــة أو كانــت قيمتــه تتجــاوز ألــف دينــار ، وفيــام عــدا ذلــك 

يكــون احلكــم هنائيــا .
 

املادة ١٣
ــن  ــتأنف م ــام يس ــر في ــر للنظ ــة أو أكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة االس ــب بمحكم ترت

األحــكام الصــادرة مــن الدائــرة االداريــة باملحكمــة الكليــة .

املادة ١٤
ميعــاد اســتئناف األحــكام الصــادرة ىف املســائل الســابقة ثالثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور 
احلكــم ، ويرفــع االســتئناف بصحيفــة تــودع إدارة كتاب حمكمــة االســتئناف العليا وجيب 
أن تشــتمل عــى بيــان احلكــم املســتأنف وتاريــخ صــدوره وأســباب اســتئنافه وطلبــات 

املســتأنف .
وجيــب أن تكــون صحيفــة االســتئناف موقعــة مــن أحــد املحامــني أومــن أحــد أعضــاء 
إدارة الفتــوى والترشيــع إذا كان االســتئناف مرفوعــا مــن املحكمــة أو إحدى املؤسســات 

العامــة و إال كان باطــال .
وتســلم إدارة الكتــاب املســتأنف إيصــاال يثبــت فيــه تاريــخ اإليــداع ، وجيــب عــى إدارة 
الكتــاب خــالل الثالثــة أيــام التاليــة إعــالن اخلصــوم بصحيفــة االســتئناف عــى أن يكــون 
إعــالن اجلهــات احلكوميــة واملؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفتــوى والترشيــع ، ويكــون 
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لــكل مــن اخلصــوم احلــق ىف الــرد عــى مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع إدارة كتــاب املحكمــة 
خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ إعالنــه باالســتئناف .

وبمجــرد انتهــاء هــذه املهلــة تقــوم إدارة الكتــاب بتحديــد جلســة لنظــر االســتئناف خالل 
شــهرين عــى األكثــر وبإبــالغ مجيــع األطــراف بتاريخ تلــك اجللســة قبل موعدها بأســبوع 

عــى األقــل وذلــك بموجــب كتاب مــوىص عليــه بعلــم الوصول .

املادة ١٥
فيــام عــدا مــا نــص عليــه ىف هــذا القانــون يــرى عــى الدعــاوى املنصــوص عليهــا فيــه 
واألحــكام الصــادرة فيهــا وطــرق الطعــن ىف هــذه األحــكام القواعــد واإلجــراءات 

ــة . ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع ــا ىف قان ــوص عليه املنص
وتكــون لألحــكام الصــادرة باإللغــاء حجيــة عينيــة ىف مواجهــة الكافــة ، وتكــون صورهتا 

التنفيذيــة مشــمولة بالصيغة 
اآلتيــة : عــى الــوزراء ورؤســاء املصالــح املتخصصــني تنفيــذ هــذا احلكم وإجــراء مقتضاه 

.
أما األحكام األخرى فتذيل صورهتا بالصيغة التنفيذية املقررة لسائر األحكام .

 املادة ١٦
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 املادة ١٧
عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــرش 

ىف اجلريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه مــن أول أكتوبــر ســنة ١٩٨١ .



العودة للصفحة الرئيسية

املرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
بشأن اخلدمة املدنية

  

٢٧٤الباب األول: أحكام متهيدية
٢٧٤الباب الثانى: جملس اخلدمة املدنية

٢٧٥الباب الثالث: أحكام تنظيمية
٢٧٦الباب الرابع: الوظائف العامة وشغلها

٢٧٧الباب اخلامس: حقوق املوظفني وواجباهتم
٢٨٠الباب السادس: التأديب

٢٨١الباب السابع: انتهاء اخلدمة
٢٨٢الباب الثامن: األحكام العامة واالنتقالية
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املرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
بشأن اخلدمة املدنية

املادة ١
يعمــل باحــكام هــذا القانــون فيــام يتعلــق باملبــادئ االساســية للخدمــة املدنيــة ، ويعمــل 

بنظــام اخلدمــة املدنيــة الــذي يصــدر بمرســوم فيــام مل يــرد فيــه نــص يف هــذا القانــون.

 املادة ٢
يف تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد : 

باجلهة احلكومية : 
ــة او  ــة العامــة للدول ــة تكــون ميزانيتهــا ضمــن امليزاني كل وزارة او ادارة او وحــدة اداري

ملحقــة هبــا. 
باملوظف : 

كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة مــن وظائــف اجلهــات احلكوميــة ايــا كانــت طبيعــة عملــه 
او مســمى وظيفتــه.

 املادة ٣
تري احكام هذا القانون عى : 

ا- اجلهات احلكومية. 
ب- اجلهــات التــي تنظــم شــئون اخلدمــة فيهــا قوانــني خاصــة ، فيــام مل يــرد بشــأنه نــص 

خــاص يف هــذه القوانــني. 
وال تري احكامه عى العسكريني من رجال اجليش والرشطة واحلرس الوطني.

 املادة ٤
ينشــأ جملــس يســمى جملــس اخلدمــة املدنيــة يكــون برئاســة رئيــس جملــس الــوزراء او مــن 
ــث  ــك ، ويعمــل يف اطــار السياســة العامــة للحكومــة عــى حتدي يفوضــه الرئيــس يف ذل
االدارة العامــة وتطويــر نظــم اخلدمــة املدنيــة يف اجلهــات احلكوميــة ورفــع كفــاءة العاملني 

فيهــا. 
ويصــدر مرســوم بتشــكيل املجلــس املشــار اليــه حيــدد فيــه مــدة العضويــة وقواعــد 

واجــراءات اجتامعاتــه وغــري ذلــك ممــا يقتضيــه نظــام العمــل فيــه. 
وللمجلــس ان يشــكل جلانــا ســواء مــن اعضائــه او مــن غريهــم لدراســة او متابعــة 

املوضوعــات التــي حييلهــا اليهــا.

  املادة ٥
خيتص املجلس باألمور التالية : 

١- وضــع السياســات العامــة املتعلقــة بالتطويــر اإلداري يف اجلهــات احلكوميــة بــام يكفل 
تنظيمهــا وختطيــط القــوي العاملــة فيهــا وتنميتهــا وكذلــك تطويــر نظــم التوظــف وغريها 

مــن جمــاالت اخلدمــة املدنية . 
٢- العمــل عــيل تطويــر التنظيــم اإلداري للدولــة وإبــداء الــرأي يف حتديــد أهــداف 
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الــوزرات و اإلدارات العامــة واختصاصاهتــا وتنظيمهــا وســبل التنســيق بينهــا . 
٣- اقــرتاح السياســة العامــة للمرتبــات واألجــور بــام يكفــل التنســيق بــني اجلهــات 
ــر  ــة أكث ــى تســاهم فيهــا الدول ــات واملؤسســات العامــة والــرشكات الت ــة واهليئ احلكومي

ــامهلا .  ــف رأس ــن نص م
٤- اقــرتاح مرشوعــات القوانــني واللوائــح اخلاصــة باخلدمــة املدنيــة وإبــداء الــرأي فيــام 

يقــرتح منهــا . 
٥- اقرتاح إنشاء اهليئات واملؤسسات العامة وإبداء الرأي يف مرشوعات إنشائها 

٦- إصــدار التفســريات امللزمــة للجهــات احلكوميــة فيام يتعلــق بترشيعات اخلدمــة املدنية 
 .

٧- اقرتاح النظم اخلاصة بالرقابة عيل االداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته 
ــم واالدارة  ــاالت التنظي ــة يف جم ــارية املتخصص ــوت االستش ــتعانة بالبي ــم االس ٨- تنظي

ــاالت .  ــذه املج ــات يف ه ــوث والدراس ــجيع البح ــة وتش ــات العلمي ــال باهليئ واالتص
٩- النظــر فيــام يــري جملــس الــوزراء إحالتــه إليــه مــن شــئون القــوي العاملــة واخلدمــة 

املدنيــة .
١٠- وضــع سياســيات اســتخدام القــوي العاملــة الوطنيــة يف اجلهــات املختلفــة ومتابعــة 

تنفيذهــا بــام حيقــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــني مجيــع املواطنــني . 
١١- وضــع النظــم التــى تشــجع القطاعــات غــري احلكوميــة عــيل تشــغيل القــوي العاملــة 
ــل  ــام يكف ــات وب ــك اجله ــوي إيل تل ــذه الق ــذب ه ــبة جل ــز املناس ــر احلواف ــة وتقري الوطني

التنســيق يف املزايــا واحلقــوق التــى حتصــل عليهــا القــوي العاملــة يف مجيــع اجلهــات . 
ــة  ١٢- اختــاذ اإلجــراءات التــى تــؤدي إيل التنســيق بــني خمرجــات املؤسســات التعليمي

ــة وفــرص العمــل املتاحــة يف اجلهــات املختلفــة .  والتدريب
١٣- وضــع نظــام تعيــني مراقبــني لشــؤون التوظيــف بالــوزرات واإلدارات احلكوميــة 

واجلهــات امللحقــة التابعــني لديــوان اخلدمــة املدنيــة . 
١٤- اقــرتاح السياســيات املتعلقــة بتعديــل تركيبــة القــوي العاملــة بــام يــؤدي إيل تنفيــذ 
خطــط إحــالل العاملــة الوطنيــة حمــل العاملــة الوافدة وفقا ملا تســمح بــه إمكانيــات التطبيق 
وذلــك باإلضافــة إيل االختصاصــات األخــري املخولــة لــه بمقتــي هــذا القانــون ونظــام 

اخلدمــة املدنيــة املشــار إليــه يف املــادة األويل .

 املادة ٦
ملغاة

املادة ٧
ملغاة

  املادة ٨
تنشأ يف كل وزارة جلنة للتخطيط ختتص بام يأيت : 
١- اقرتاح اخلطط والربامج التنفيذية ومتابعتها. 

٢- ابداء الرأي يف مرشوع امليزانية. 
٣- دراســة االوضــاع التنظيميــة واالداريــة ، واقــرتاح االجــراءات الالزمــة لتطويــر 
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اســاليب العمــل ورفــع كفــاءة االداء. 
٤- اعــداد خطــط التدريــب وااليفــاد يف بعثــات او اجــازات دراســية بــام يكفــل التنســيق 

مــع اجلهــات احلكوميــة االخــرى. 
٥- متابعة سري العمل يف الوزارة والتنسيق بني فروعها. 

٦- كل ما يرى الوزير احالته اليها البداء الرأي فيه. 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

 
املادة ٩

يســتهدف نظــام اخلدمــة املدنيــة ترتيــب الوظائــف يف اجلهــات اخلاضعــة هلــذا القانون عى 
اســاس واجباهتــا ومســئولياهتا وذلــك بتصنيفهــا يف جمموعــات وتقييمهــا وفقــا للقواعــد 

واالحــكام والــرشوط واالجــراءات واملواعيــد التــي حيددهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة.
   

املادة ١٠
يضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــى اقــرتاح ديــوان املوظفــني نظامــا للتدريــب يتضمــن 
ــي  ــات الت ــم واجله ــذا التقيي ــار ه ــني وآث ــم اداء املتدرب ــتوياته وتقيي ــه ومس ــد انواع حتدي
تتــوىل التدريــب والتنســيق فيــام بينهــا ، ويعتــرب االنتظــام يف التدريــب واجبــا اساســيا مــن 

واجبــات املوظــف.

املادة ١١
الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائمــني هبــا ويســتهدف موظفــو الدولــة يف اداء 

وظائفهــم املصلحــة العامــة.

 املادة ١٢
الوظائف اما دائمة او مؤقتة : 

تنقسم الوظائف الدائمة اىل املجموعات الرئيسية التالية : 
١- جمموعة الوظائف القيادية. 

٢- جمموعة الوظائف العامة. 
٣- جمموعة الوظائف احلرفية. 

٤- جمموعة الوظائف اخلدمات. 
٥- وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بناء عــى اقرتاح ديــوان املوظفني اضافــة جمموعات 

رئيســية اخرى. 
وتصــدر بقــرار مــن ديــوان املوظفــني قواعــد واحــكام توزيــع الوظائــف عــى هــذه 

املجموعــات.

 املادة ١٣
جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعد موافقــة ديوان املوظفني تقســيم املجموعات الرئيســية املشــار 

إليهــا يف املــادة الســابقة اىل جمموعــات نوعية وفقــا لطبيعة العمل يف اجلهــة احلكومية.

 املادة ١٤
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ــة  ــة لــكل جمموعــة مــن جمموعــات الوظائــف الرئيســية والنوعي حتــدد الدرجــات املقابل
والربــط املــايل املخصــص لكل درجــة وفئات العــالوات الدوريــة وفقا للجــداول امللحقة 

بنظــام اخلدمــة املدنيــة. 
وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــى اقــرتاح ديــوان املوظفــني تقريــر مرتبــات لبعــض 

الوظائــف دون التقيــد بــام ورد باجلــداول املشــار اليهــا.

املادة ١٥
يكون شغل الوظائف بالتعيني او بالرتقية او بالنقل او بالندب. 

ــف  ــدا الوظائ ــام ع ــد في ــق التعاق ــة او بطري ــلطة املختص ــن الس ــرار م ــني بق ــون التعي ويك
ــوم  ــا بمرس ــني فيه ــون التعي ــة فيك القيادي

وال يكون تعيني غري الكويتيني اال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. 
وتــري عــى املعينــني بطريــق التعاقــد احــكام هــذا القانــون ونظــام اخلدمــة املدنيــة ، فيــام 

مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف العقــود املربمــة معهــم. 
ويضع جملس اخلدمة املدنية قواعد واحكام وصيغ العقود املشار اليها.

 املادة ١٥مكرر 
تكــون مــدة التعيــني يف ايــة وظيفــة مــن جمموعــة الوظائــف القياديــة ملــدة اربــع ســنوات 

قابلــة للتجديــد. 
ويكــون جتديــد التعيــني يف الوظائــف القياديــة ونقــل ونــدب املعينــني يف هــذه الوظائــف 

بمرســوم بنــاء عــى عــرض الوزيــر املختــص.

 املادة ١٦
حتــدد درجــة التعيــني واملرتــب الــذي يمنــح فيهــا بمراعــاة نــوع الوظيفــة ومســتوى ونــوع 

ونــدرة املؤهــل او اخلــربة او التدريــب وكذلــك عــدد ســنوات الدراســة املقــررة.

 املادة ١٧
جيــوز ان يكــون التعيــني يف بعــض الوظائــف حتــت التجربــة ، فــإذا ثبــت عــدم صالحيــة 
ــة  ــرتة التجرب ــت ف ــا اذا انقض ــد املــربم معــه ، ام ــة او اهنــى العق ــن اخلدم ــني فصــل م املع

بنجــاح اعتــرب مثبتــا فيــا لوظيفــة وحســبت هــذه الفــرتة ضمــن مــدة خدمتــه.

 املادة ١٨
يستحق املوظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. 

كام يستحق عالوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد املقررة يف نظام اخلدمة املدنية.

  املادة ١٩
حيــدد جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني قواعــد وأحــكام ورشوط 

منــح مــا يــأيت : 
ــل  ــات العم ــري أوق ــا يف غ ــب تأديته ــى يطل ــة الت ــامل اإلضافي ــن االع ــات ع ١- تعويض

ــمية .  الرس
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٢- مكافآت مالية مقابل اخلدمات املمتازة . 
ــاء  ــي أو قض ــل علم ــيل مؤه ــول ع ــة أو احلص ــامل الوظيف ــة اع ــبب طبيع ــدالت بس ٣- ب

ــة . ــاء خاص ــة أعب ــة أو ملواجه دورة تدريبي
٤- بدالت أو تعويضات مقابل مروفات االنتقال ونفقات السفر . 

٥- خمصصــات ماليــة للموفديــن يف إجــازات أو بعثــات أو منــح دراســية أو يف دورات 
تدريبيــة . 

٦ - ختصيص مساكن حكومية . 
ــا  ــا مل ــة تبع ــة املدني ــتوي اخلدم ــع مس ــري لرف ــة أخ ــة أو معنوي ــة أو عيني ــز مادي ٧- حواف

ــة ــة احلكومي ــل يف اجله ــة العم ــه طبيع تقتضي

املادة ٢٠
ال جيــوز اجــراء خصــم او توقيــع حجز عــى املبالغ الواجبــة االداء مــن احلكومة للموظف 
ــا  ــا يكــون مطلوب ــاء او الداء م ــن القض ــا م ــة حمكــوم هب ــاء لنفق ــت اال وف ــة كان ــة صف بأي
ــه بغــري  ــه او الســرتداد مــا رصف ل ــأداء وظيفت للحكومــة مــن املوظــف بســبب يتعلــق ب

وجــه حــق. 
وال جيــوز ان يتجــاوز مــا خيصــم مــن املســتحق للموظــف يف هاتــني احلالتــني عــى نصفــه 

وتكــون االولويــة لديــن النفقــة عنــد التزاحــم.

 املادة ٢١
يتقــادم حــق اجلهــة احلكوميــة يف اســرتداد املبالــغ املدفوعــة منهــا للموظــف بــدون وجــه 

حــق بانقضــاء مخــس ســنوات مــن تاريــخ الــرف. 
وال يــري التقــادم املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة اذا كان الــرف قــد تــم بغــش او 

تدليــس مــن املوظف. 
ويتقــادم حــق املوظــف يف املطالبــة باحلقــوق املاليــة املقــررة لــه بانقضــاء ســنة مــن تاريــخ 

علمــه هبــذه احلقــوق او مخــس ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق أي املدتــني اقــرب. 
وتعتــرب ايــة مطالبــة كتابيــة باملبالــغ واحلقــوق الســابقة من اســباب قطع التقــادم املنصوص 

عليــه يف هــذه املادة.

 املادة ٢٢
ــة او يف  ــح للدراس ــات او من ــم يف بعث ــية او ايفاده ــني دوارات دراس ــح املوظف ــوز من جي
دورات تدريبيــة بمرتــب كامــل او خمفــض او بــدون مرتــب ، وحيــدد جملس اخلدمــة املدنية 

القواعــد والــرشوط املنظمــة لذلــك. 
وجيــوز يف حالــة الــرضورة شــغل وظيفــة أي مــن هــؤالء املوظفــني بصفــة مؤقتــة اذا كانت 

االجــازة او البعثــة او املنحــة او الــدورة التدريبيــة بغــري مرتــب وملــدة ال تقــل عن ســنة.

 املادة ٢٣
ال جيوز للموظف ان ينقطع عن عمله اال يف حدود االجازات التي يرح له هبا.

 املادة ٢٣مكرر 
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تكــون االجــازة الدوريــة ملــدة مخســة وثالثــني يومــا يف الســنة ، تــزداد اىل مخســة واربعــني 
ــة مــدة ال تقــل عــن مخــس عــرشة ســنة ،  ــة الدول ــذي قــىض يف خدم ــا للموظــف ال يوم
وال تدخــل ايــام العطلــة االســبوعية والعطلــة الرســمية التــي تتخلــل االجــازة الدوريــة 

املســتحقة يف حســاب مــدة هــذه االجــازة.
ال جيــوز منــح االجــازة الدوريــة اال بعــد مــي ســتة شــهور. مــن تاريــخ تســلم العمــل 

ويــرف مرتــب االجــازة الدوريــة املســتحقة عنــد القيــام هبــا.

 املادة ٢٤
جيب عى املوظف : 

١- ان يقــوم بنفســه بالعمــل املنــوط بــه وان يؤديــه بأمانــة واتقــان وان يعامــل املواطنــني 
معاملــة الئقــة. 

٢- ان خيصــص وقــت العمــل الرســمي الداء واجبات وظيفته ، وجيــوز تكليفه باالضافة 
اىل ذلــك بالعمــل يف غــري األوقــات الرســمية اذا اقتضــت ذلــك مصلحــة العمــل او طبيعة 

الوظيفة. 
٣- ان ينفــذ مــا يصــدر اليــه مــن اوامــر بدقــة وامانــة وذلــك يف حــدود القوانــني باللوائــح 

والنظــم املعمــول هبــا. 
٤- ان يلتــزم باحــكام القوانــني واللوائــح وان حيافــظ عــى ممتلــكات الدولــة وان يتقيــد 

يف انفــاق امواهلــا بــام تفرضــه االمانــة واحلــرص عليهــا. 
ــرتام  ــق واالح ــلكا يتف ــه مس ــلك يف ترفات ــة وان يس ــة الوظيف ــى كرام ــظ ع ٥- ان حياف

ــب. الواج

 املادة ٢٥
حيظر عى املوظف : 

١- ان يشــرتي او يســتأجر بالــذات او بالواســطة عقــارات او منقــوالت مــن اجلهــة 
احلكوميــة التــي يــؤدي فيهــا اعــامل وظيفتــه ، كــام حيظــر عليــه ان يبيــع او يؤجــر هلــا شــيئا 

مــن ذلــك. 
٢- ان تكــون لــه مصلحــة بالــذات او بالواســطة يف اعــامل او مقــاوالت او مناقصــات او 

عقــود تتصــل باعــامل ايــة جهــة حكوميــة. 
٣- ان يــؤدي اعــامال للغــري بمرتــب او بمكافــأة او بدوهنــا ولــو يف غــري اوقــات العمــل 
الرســمية اال بــإذن كتــايب مــن الوزيــر ويعتــرب عــدم احلصــول عى هــذا االذن بمثابــة خمالفة 

تأديبيــة تســتوجب املســاءلة. 
ومــع ذلــك جيــوز للموظــف ان يتــوىل القوامــة او الوصايــة او الوكالــة عــن الغائبــني ممــن 
تربطــه هبــم صلــة قربــى او نســب لغايــة الدرجــة الرابعــة عــى ان خيطــر املوظــف اجلهــة 

التابــع هلــا بذلــك. 
٤- ان يســتغل وظيفتــه الي غــرض كان او ان يتوســط الحــد او ان يوســط احدا يف شــأن 

مــن شــئون وظيفته. 
٥- ان يــدىل بايــة معلومــات عــن االعــامل التــي ينبغــي ان تظــل رسيــة بطبيعتهــا او وفقــا 
لتعليــامت خاصــة او ينــرش ذلــك بأيــة وســيلة اال بــإذن كتــايب مــن الوزيــر ، ويســتمر هــذا 

احلظــر حتــى بعــد انتهــاء خدمــة املوظــف. 
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٦- ان حيتفــظ لنفســه بأصــول ايــة وثائــق رســمية او صــور منهــا ســواء كانــت اوراقــا او 
رشائــط تســجيل او افالمــا او غريهــا ممــا يتعلــق باجلهــة التــي يعمــل هبــا ولو كانــت خاصة 

بعمــل كلــف بــه شــخصيا.

 املادة ٢٦
حيظر عى املوظف : 

١- ان يــزاول االعــامل التجاريــة او الصناعيــة او املهنيــة وذلــك فيــام عــدا احلــاالت التــي 
حيددهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة. 

٢- ان يكــون عضــوا يف جملــس ادارة رشكــة مســامهة جتاريــة و صناعيــة اال اذا كان ممثــال 
للحكومــة فيهــا.

 املادة ٢٧
كل موظــف خيــل بالواجبــات او خيالــف املحظــورات املنصــوص عليهــا يف القوانــني او 
اللوائــح يعاقــب تأديبيــا ، وذلــك مــع عــدم االخــالل باملســئولية اجلزائيــة او املدنيــة عنــد 

االقتضــاء. 
ويعفــي املوظــف مــن العقوبــة التأديبيــة اذا ثبــت ان ارتكابــه املخالفــة كان تنفيــذا المــر 
كتــايب صــدر اليــه مــن رئيســه بالرغــم مــن تنبيهــه اىل املخالفــة. ويف هــذه احلالــة تكــون 

املســئولية عــى مصــدر االمــر. 
وال يسأل املوظف مدينا اال عن خطئه الشخي.

 املادة ٢٨
العقوبات التأديبية التي جيوز توقيعها عى املوظفني هي : 

١- االنذار. 
٢- اخلصــم مــن املرتــب ملــدة ال تزيــد عــن مخســة عــرش يومــا يف املــرة الواحــدة وال جتــاوز 

تســعني يومــا خــالل اثنــي عــرش شــهرا. 
٣- ختفيــض املرتــب الشــهري بمقــدار الربــع ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة اشــهر وال جتــاوز 

اثنــي عــرش شــهرا مــن املخالفــة الواحــدة. 
٤- خفــض الدرجــة اىل الدرجــة االدنــى مبــارشة وحيــدد القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة 

االقدميــة يف هــذه الدرجــة ومرتــب املوظــف فيهــا. 
٥- الفصــل مــن اخلدمــة. ال توقــع عــى شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة اال احــدى 

العقوبــات التاليــة. 
أ- التنبيه كتابة من الوزير. 

ب- اللوم. 
ج- الفصل من اخلدمة.

املادة ٢٩
جيــوز حمــو العقوبــات التأديبيــة التــي توقــع عــى املوظــف وفقــا للقواعــد التــي حيددهــا 

نظــام اخلدمــة املدنيــة. 
ويرتتب عى حمو العقوبة اعتبارها كأن مل تكن بالنسبة للمستقبل.
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 املادة ٣٠
يوقف املوظف عن عمله يف احلاالت اآلتية : 

ــق او املصلحــة العامــة ذلــك ، ويكــون الوقــف بقــرار  ١- اذا اقتضــت مصلحــة التحقي
مســبب ملــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر جيــوز مدهــا ملــدة مماثلــة يعــود بانتهائهــا اىل عملــه. فإذا 
كان وقــف املوظــف عــن عملــه ملصلحــة التحقيــق اوقــف رصف نصــف مرتبــه وال يــرد 
لــه اال اذا ثبــت عــدم مســئوليته او عوقــب باالنــذار او باخلصــم مــن املرتــب ملــدة ال تزيــد 

عــى اســبوع. 
٢- اذا حبس يف دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا حلكم قضائي. 

ــى  ــه اذا انته ــرد ل ــى ان ي ــي ع ــس االحتياط ــة احلب ــه يف حال ــف مرتب ــف رصف نص ويوق
ــه.  ــه اىل عــدم مســئوليته واال حــرم من ــذي حبــس مــن اجل ــق ال التحقي

أمــا يف احلبــس تنفيــذا حلكــم قضائــي فيوقــف رصف ثالثــة اربــاع مرتبــه اذا كان احلكــم 
غــري هنائــي وال يــرد لــه اال اذا انتهــت املحاكمــة اىل عــدم مســئوليته. 

ــذا حلكــم  ــت تنفي ــه عــن مــدة حبســه اذا كان ويف كل االحــوال حيــرم املوظــف مــن مرتب
ــي. هنائ

 املادة ٣١
ال يمنع انتهاء خدمة املوظف الي سبب من مسئوليته اجلزائية واملدنية عند االقتضاء.

 املادة ٣٢
تنتهي اخلدمة الحد االسباب اآلتية : 

١- االستقالة. 
٢- عدم جتديد التعيني يف الوظيفة القيادية. 

٣- االحالة اىل التقاعد. 
٤- الفصل بقرار تأديبي. 

٥- ملغاه*
٦- احلكــم بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف جنايــة او يف جريمــة خملــة بالــرشف او االمانــة 

وجيــوز للوزيــر اســتبقاء املوظــف يف حالــة احلكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة. 
٧- سقوط اجلنسية الكويتية او سحبها. 

٨- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد االجازة املرضية اهيام اسبق. 
٩ - بلــوغ ســن اخلامســة والســتني بالنســبة للكويتيني ولغــري الكويتيني، ويســتثنى من 
ذلــك أئمــة املســاجد وخطباؤهــا ومؤذنوهــا ومغســلو املوتــى واألطبــاء واملهــن الطبية 
وأعضــاء هيئــات التدريــس والتدريــب يف اجلامعــات احلكوميــة واملعاهــد التطبيقيــة 
احلكوميــة والباحثــني العلميــني بمعهد الكويــت لألبحاث العلميــة ، فتنتهي خدمتهم 
ــا  ــي يضعه ــكام الت ــد واألح ــًا للقواع ــك وفق ــبعني ، وذل ــة والس ــن اخلامس ــوغ س ببل

جملــس اخلدمــة املدنيــة . 
١٠- الوفاة.
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 املادة ٣٣
يكــون ســحب القــرارات الصــادرة بالتعيــني او بالرتقيــة او بمنــح العــالوات التشــجيعية 

املخالفــة للقوانــني واللوائــح خــالل ســنة مــن تاريــخ صــدور القــرار. 
ويوقــف هــذا امليعــاد يف حالــة اعــرتاض ديــوان املوظفــني او ديــوان املحاســبة او ايــة جهــة 

خمتصــة عــى القــرار اىل ان يبــت يف املوضــوع. 
ــة  ــة احلكومي ــني اجله ــبة و ب ــوان املحاس ــني او دي ــوان املوظف ــني دي ــالف ب ــة اخل ويف حال

ــا. ــراره هنائي ــون ق ــة ، ويك ــة املدني ــس اخلدم ــى جمل ــر ع ــرض االم يع
 

املادة ٣٤
خيطــر ديــوان املوظفــني بصــورة مــن القــرارات الصــادرة مــن اجلهــة احلكوميــة بالتعيــني 
او بالرتقيــة او بمنــح العــالوات التشــجيعية وذلــك خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

صدورهــا. 
ــغ  ــح ويبل ــني او اللوائ ــة للقوان ــرارات املخالف ــى الق ــرتض ع ــني ان يع ــوان املوظف ولدي
اســباب االعــرتاض عــى هــذه اجلهــة خــالل ثالثــني يومــا مــن اخطــاره هبــا ، فــإذا مل يتــم 
االتفــاق بــني اجلهتــني قــام الديــوان بعــرض االمــر عــى جملــس اخلدمــة املدنيــة ليقــرر مــا 

يــراه وفقــا للفقــرة االخــرية مــن املــادة الســابقة.

 املادة ٣٥
املوظفــون املوجوديــن يف اخلدمــة وقــت نفــاذ هــذا القانــون الذيــن بلغــوا الســن املقــررة 
النتهــاء اخلدمــة وفقــا ألحكامــه تضــم إيل مــدة خدمتهــم الفعليــة التــى تدخــل يف حســاب 
التقاعــد نصــف املــدة املكملــة لبلوغهــم الســن التــى كانت مقــررة أصال النتهــاء خدمتهم 

قبــل العمــل بــه . 
وجيــوز ملــن بلــغ ســن اخلامســة واخلمســني أو أكثــر عنــد العمــل هبــذا القانــون أن يطلــب 
خــالل ســنة إحالتــه إيل التقاعــد عــيل أن تضــم مخــس ســنوات إيل خدمتــه الفعليــة وتضــم 
هــذه املــدة ملــن تنتهــي خدمتــه خــالل مــدة االختيــار ولــو مل يقــدم طلبــا وذلــك فيــام عــدا 
مــن تنتهــي خدمتــه بالفصــل بالطريــق التأديبــي طبقــا للــامدة ) ٢٨ ( أو ألحــد األســباب 

الــورادة يف البنديــن ) ٥ ، ٦( مــن املــادة )٣٢( مــن هــذا القانــون . 
كل ذلك مع عدم اإلخالل باحلد األقي املقرر قانونا للمعاش .

 املادة ٣٦
يلغــى قانــون الوظائــف العامــة املدنيــة الصــادرة باملرســوم رقــم ٧ لســنة ١٩٦٠ والقانون 
رقــم ١٨ لســنة ١٩٦٠ ، وكذلــك القانــون رقــم ١٤ لســنة ١٩٧٤ املشــار اليــه بالنســبة اىل 

اخلاضعــني الحــكام هــذا القانون. 
كام يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

كل ذلــك مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام الــواردة بالفصــل الرابع مــن القانون رقــم )٣٠( 
لســنة ١٩٦٤ املشــار إليه .

ا ملادة ٣٧
يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات املعمــول هبــا يف شــئون التوظــف وقــت نفــاذ هــذا 
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القانــون ملــدة ســنة أو حلــني صــدور اللوائــح والنظــم املشــار اليهــا فيــه أهيــام أقــرب وذلــك 
بــرشط أال تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون .

وال يرتتــب عــيل تطبيــق اجلــداول املرافقــة لنظــام اخلدمــة املدنيــة أو الصــادرة وفقــا للــامدة 
)٣٩( مــن هــذا القانــون أي زيــادة يف قيمــة البــدالت والعــالوات اإلضافيــة واملكافــآت 
التشــجيعية التــى تــرف وقــت صــدوره ويســتمر رصف هــذه القيمــة إيل أن حيــدد جملس 

اخلدمــة املدنيــة أو الســلطة املختصــة القواعــد واألحــكام والــرشوط املنظمــة هلــا .

 املادة ٣٨
تعــرض نظــم املرتبــات املعمــول هبــا يف اهليئات واملؤسســات العامــة والــرشكات اململوكة 
للدولــة ملكيــة كاملــة عــيل جملــس اخلدمــة املدنيــة للنظــر يف إقرارهــا أو تعديلهــا حســب 
األحــوال والجيــوز بعــد ذلــك إجــراء أي تعديــل عــيل هــذه النظــم إال بموافقــة جملــس 

اخلدمــة املدنيــة . 
كــام جيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة عنــد االقتضــاء مراجعــة نظــم املرتبــات املعمــول هبــا يف 
الــرشكات التــى تســاهم فيهــا الدولــة بأكثــر مــن نصــف رأســامهلا بام يكفــل تنفيذ السياســة 

العامــة للمرتبــات واألجور .
 

املادة ٣٩
جيــوز بمراســيم تعديــل املرتبــات والعــالوات والبــدالت املتعلقــة باملوظفــني الذيــن تنظم 

شــئون توظيفهــم قوانــني خاصة.

املادة ٤٠
ــرش يف  ــون وين ــذا القان ــذ ه ــه تنفي ــام خيص ــوزراء كل في ــوزراء وال ــس ال ــس جمل ــيل رئي ع
اجلريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن ١/ ٧ / ١٩٧٩ فيــام عــدا املــواد ٤ و ٥ و ٣٩ فيعمــل 

هبــا مــن تاريــخ نــرشه 
وتــرف الفــروق املاليــة املرتتبــة عــيل تطبيــق اجلــداول املشــار إليهــا باملــادة ١٤ مــن هــذا 
ــخ  ــن ٢٥ / ٢ / ١٩٧٩ أو تاري ــارا م ــابقة اعتب ــامدة الس ــادرة لل ــيم الص ــون واملراس القان
التعيــني أهيــام اقــرب للموجوديــن يف اخلدمــة وقــت نفــاذه وتؤخــذ املبالــغ الالزمــة لذلــك 

مــن االحتياطــي العــام للدولــة .
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املرسوم لسنة ١٩٧٩ 
بشأن نظام اخلدمة املدنية
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املرسوم لسنة ١٩٧٩ 
بشأن نظام اخلدمة املدنية

املادة ١
يشرتط فيمن يتعني يف احدي الوظائف : 

١- أن يكــون كويتــي اجلنســية , فــإن مل يوجــد فتكــون األفضليــة لألبنــاء غــري الكويتيــني 
مــن أم كويتيــة ثــم ألبنــاء البــالد العربيــة .

٢- أن يكون حممود السرية حسن السمعة . 
٣- أال تقــل ســنة عــن ثــامين عــرشة ســنة ميالديــة ذلــك فيــام عــدا احلــاالت التــى حيددهــا 

جملــس اخلدمــة املدنيــة . 
٤- أن يتوافر فيه الرشوط واملؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة . 

٥- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . 
ــر الصحــة العامــة وجيــوز اإلعفــاء مــن  ــة بقــرار مــن وزي ــة الصحي وحتــدد رشوط اللياق
بعــض هــذه الــرشوط بقــرار مــن الوزيــر املختــص بعــد اخــذ رأي اهليئــة الطبيــة املختصــة 

 .
٦- أال يكــون قــد ســبق فصلــه مــن اخلدمــة بقــرار تأديبــي هنائــي مــا مل متــض عــيل صدوره 

ثــالث ســنوات عــيل األقل . 
٧- أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف جنايــة أو يف جريمــة خملــة 
بالــرشف أو األمانــة مــامل يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره يف احلالتــني وذلــك مــع مراعــاة أحكام 

القانــون رقــم ٩ لســنة ١٩٧١ ااملشــار إليــه . 
وجيــوز للجهــة احلكوميــة إضافيــة رشوط اخــري وذلــك بعــد أخــذ رأي ديــوان املوظفــني 

.
 املادة ٢

ــزم  ــى يل ــة املختصــة الوظائــف الت ــوان املوظفــني باالتفــاق مــع اجلهــة احلكومي حيــدد دي
لشــغلها اجتيــاز اختبــار وكذلــك وع قواعــد وإجــراءات االختبــار وكيفيــة ترشــيح 

ــف .  ــك الوظائ ــغل تل ــني لش الناجح

 املادة ٣
ــوع  ــاة ن ــا بمراع ــح فيه ــذي يمن ــب ال ــني واملرت ــة التع ــة درج ــة املدني ــس اخلدم ــدد جمل حي
الوظيفــة ومســتوي ونــوع ونــدرة املؤهــل أواخلــربة أو التدريــب وكذلــك عــدد ســنوات 

الدراســة املقــررة ويتــم ترتيــب الوظائــف وتصنيفهــا خــالل مخــس ســنوات . 

املادة ٤
يشــرتط للتعيــني يف جمموعــة الوظائــف العامــة احلصــول عيل مؤهــل درايس يتفــق وطبيعة 
الوظيفــة وحيــدد جملــس اخلدمــة املدنيــة مســتويات املؤهــالت الدراســية الالزمــة للتعيــني 

يف هــذه املجموعــة . 
ومــع ذلــك جيــوز تعيــني غــري املؤهلــني مــن ذوي اخلــربة ممــن اجتــزوا دورات تدريبيــة يف 
وظائــف املجموعــة املشــار إليــه وذلــك وفقــا للقواعــد والــرشوط التــى يقررهــا جملــس 
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اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني . 

املادة ٥
شــكل جملــس اخلدمــة املدنيــة جلنــة مــن وزارة الرتبيــة وجامعــة الكويت وديــوان املوظفني 
ــني يف  ــس للتعي ــا املجل ــى حيدده ــتويات الت ــية باملس ــالت الدراس ــة املؤه ــم ومعادل لتقيي
جمموعــة الوظائــف العامــة ولــه ا، يضيــف للجنــة أعضــاء آخريــن مــن غــري هــذه اجلهــات 

 .
املادة ٦

يضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني قواعــد وأحــكام التعيــني 
يف كل جمموعتــي الوظائــف الفنيــة املســاعدة ووظائــف املعاونــة وذلك مع عــدم اإلخالل 

بأحــكام هــذا النظــام . 

 املادة ٧
تكــون جمموعــات الوظائــف والدرجــات املقابلــة هلــا وربطهــا املــايل وفئــات العــالوات 

الدوريــة واحلــد األدين املقــرر للبقــاء يف كل درجــة للجــداول امللحقــة هبــذا النظــام . 
وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني تقريــر مرتبــات لبعــض 

الوظائــف دون التقيــد بــام ورد باجلــداول املشــار إليهــا . 

 املادة ٨
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )٣( مــن هــذا النظــام يمنــح املوظــف عنــد تعيينــه أول 
ــخ تســلمه العمــل . وحتســب  ــه مــن تاري ــوط الدرجــة املعــني عليهــا ويســتحق مرتب مرب

اقدميتــه يف هــذه الدرجــة مــن تاريــخ تعيينــه فيهــا . 

 املادة ٩
يكــون التعيــني يف درجــات جمموعــة الوظائــف بقــرار مــن الوزيــر ويف درجــات جمموعتي 

الوظائــف الفنيــة املســاعدة واملعاونــة بقــرار مــن وكيل الــوزارة .
 

املادة ١٠
ترتــب أقدميــة املوظفــني املعنيــني يف كل درجــة داخــل املجموعــة الوظيفيــة الواحــدة وفقا 
لتاريــخ التعيــني فيهــا فــإذا احتــد تاريــخ تعيــني أكثــر مــن موظــف يف درجــة واحــدة ترتــب 
األقدميــة فيــام بينهــم وفقــا للقواعــد التــى حيددهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقرتاح 

ــوان املوظفني .  دي

 املادة ١١
جيــوز إعــادة تعيــني املوظــف الــذي تــرك اخلدمــة يف ذات الدرجة التــى كان يشــغلها بذات 
املرتــب الــذي يتقاضــاه أو بمرتــب أكــرب أو يف درجــة أعــيل مــن درجتــه الســابقة وذلــك 

بــرشط : 
)أ( أال يكــون قــد مــي عــيل تركــه اخلدمــة أكثــر مــن مخــس ســنوات مــا مل يكــن قــد أمي 

املــدة التاليــة لرتكــه اخلدمــة يف عمــل يفيــد منــه خــربة تتفــق والوظيفــة اجلديدة .
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ــه  ــر بأن ــه الســابقة تقري ــني مــن خدمت ــه يف الســنتني األخريت ــدم عن ــد ق )ب( أال يكــون ق
ــف .  ضعي

وذلــك كلــه وفقــا للقواعــد واحلــكام التــى يضعهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة بناء عــيل اقرتاح 
ديــوان املوظفني . 

 املادة ١٢
يبلــغ املوظــف بصــورة مــن القــرار الصــادر بتعيينــه فــإذا مل يتســلم العمــل خــالل شــهر 
مــن تاريــخ إبالغــه بصــورة مــن القــرار ومل يتقــدم خــالل هــذه املــدة بعــذر تقبلــه اجلهــة 

ــرب القــرار كأن مل يكــن .  ــة اعت احلكومي
 

املادة ١٣
فيــام عــدا الوظائــف القياديــة يوضــع املعــني ألول مــرة حتــت التجربــة ملــدة ســنة واحــدة 
جيــوز فصلــه خالهلــا أو خــالل شــهر واحــد مــن انتهائهــا إذا ثبــت أنــه غــري صالــح للقيــام 
بأعبــاء وظيفتــه وإال اعتــرب مثبتــا يف الوظيفــة التــى عــني هبــا وحســبت مــدة التجربة ضمن 
ــا للقواعــد  ــه وفق ــة مــن خيضــع لفــرتة أو عــدم صالحيت ــه . وتثبــت صالحي مــدة خدمت
واإلجــراءات التــى يضعهــا الوزيــر باالتفــاق مــع ديــوان املوظفــني . وخيضــع مــن يعــاد 
تعيينــه حلكــم الفقرتــني الســابقتني إذا مل يكــن قــد أمــي فــرتة التجربــة بنجــاح يف وظيفتــه 
الســابقة أو إذا كانــت الوظيفــة املعــاد تعيينــه عليهــا ختتلــف عــن الوظيفــة الســابقة . وال 

يســتحق املوظــف أيــة مكافــأة عــن مــدة التجربــة التــى تقتــي بغــري نجــاح .

 املادة ١٤
ــات  ــاغيل جمموع ــن ش ــهم م ــن يرأس ــني الذي ــاءة املوظف ــم كف ــارش تقيي ــس املب ــيل الرئي ع
الوظائــف العامــة والفنيــة املســاعدة واملعاونــة عــن كل ســنة ميالديــة منتهيــة بتقديــر ممتــاز 
أو جيــد جــدًا أو جيــد أو ضعيــف ثــم يعرضــه عــيل مــن يليــه يف املســئولية إلبــداء رأيــه 
ويف حالــة إختــالف رأي الرئيســني ، وكذلــك يف حالــة عــدم وجــود رئيــس تــال للرئيــس 
ــر  ــرب التقاري ــاءة وتعت ــر الكف ــني لتقدي ــئون املوظف ــة ش ــيل جلن ــر ع ــرض التقري ــارش يع املب

هنائيــة فيــام عــدا تقاريــر الكفــاءة بدرجــة ضعيــف .
ويضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة قواعــد وأســس التقييــم واإلجــراءات واملواعيــد الالزمــة 
ــي  ــة للوظائــف الت ــم عــن ســنة ميالدي ــم إســتثناء مــن التقيي لذلــك ، وحيــدد ســنة التقيي

تنطلــب طبيعتهــا أو ظروفهــا ذلــك .
أمــا شــاغيل الوظائــف القياديــة فيضــع جملــس اخلدمــة املدنية نظامــًا خاصًا يتضمــن قواعد 
وأســس وإجــراءات ومواعيــد تقييمهــم واآلثــار املرتتبــة عــيل هــذا التقييــم ويتــويل الوزير 

املختــص وضــع تقريــر تقييــم األداء بالنســبة لــكل منهم .
ويف اجلهــات التــي تنظــم شــئون اخلدمــة فيهــا قوانــني خاصــة ، جيــوز للوزيــر املختــص 
إذا خلــت هــذه القوانــني مــن أحــكام تقييــم األداء أن يصــدر قــرارًا بعــد موافقــة جملــس 
ــم األداء واإلجــراءات الالزمــة  ــد تقيي ــة يتضمــن قواعــد وأســس ومواعي اخلدمــة املدني

لذلــك وآليــة اإلخطــار هبــذا التقييــم وقواعــد وإجــراءات التظلــم منــه .
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املادة ١٥

عــيل وحــدة شــؤون املوظفــني تنظيــم عــرض التقريــر عــيل جلنــة شــؤون املوظفــني وعــيل 
اللجنــة أن تنظــر يف اعتامدهــا خــالل أربعــة شــهور مــن تاريــخ ورودهــا إيل وحــدة شــؤون 

املوظفــني ويعتــرب التقريــر الــذي التعتمــده اللجنــة كأن مل يكــن 

 املادة ١٦
ــف  ــه ضعي ــر بأن ــه تقري ــدم عن ــذي ق ــف ال ــالغ املوظ ــني بإب ــؤون املوظف ــدة ش ــوم وح تق
ــة شــؤون املوظفــني  ــامده مــن جلن ــام مــن اعت ــر خــالل ســبعة أي بصــورة مــن هــذا التقري

ــه .  ــن إبالغ ــا م ــن يوم ــالل عرشي ــة خ ــم إيل اللجن ــف أن يتظل ــوز للموظ وجي
ــدة  ــه إيل وح ــن تقديم ــا م ــني يوم ــالل ثالث ــم خ ــر يف التظل ــة أن تنظ ــيل اللجن ــب ع وجي

ــر .  ــه تقري ــدم عن ــف كأن مل يق ــرب املوظ ــه اعت ــررت قبول ــإذا ق ــني ف ــؤون املوظف ش
وجيوز للجنة عند نظر التظلم سامع أقوال املوظف وحتقيقها إذا رأت لزوما لذلك . 

 املادة ١٧
املوظــف الــذي حيصــل خــالل ســنة عــيل تقريريــن هنائيــني بانــه ضعيــف يعــرض أمــره 
عــيل وكيــل الــوزارة للنظــر يف توقيــع أي مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )٦٠( 
عــدا عقوبــة الفصــل مــن اخلدمــة فــال يكــون توقيعهــا عليــه إال بموافقــة الوزيــر وجيــوز 
ملــن وقعــت عليــه عقوبــة الفصــل أن يتظلــم للوزيــر خــالل مخســة عــرش يومــا مــن إبالغــه 

بذلــك . 
ــه عــيل  ــه ضعيــف خــالل ســنة مــن حصول ــر ثالــث بأن ــإذا حصــل املوظــف عــيل تقري ف
ــا .  ــر هنائي ــار هــذا التقري ــخ اعتب ــة مــن تاري ــرب مفصــوال مــن اخلدم ــر الســابق اعت التقري

 املادة ١٨
حيــرم املوظــف الــذي حيصــل عــيل تقريــر هنائــي بأنــه ضعيــف مــن أول عــالوة دوريــة أو 

ترقيــة تســتحق لــه . 

ويســتمر هــذا احلرمــان إيل أن يقــدم عنــه رئيســه املبــارش تقريــرا جيــد وذلــك اســتثناء مــن 
أحــكام املــادة )١٤( 

ويــري عــيل التقريــر املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة األحــكام املقــررة لتقديــم التقريــر 
واعتــامده والتظلــم منــه . 

 املادة ١٩
ــة إذا حــل ميعــاد اهيــام قبــل البــت يف  ــة املوظــف أو منحــه العــالوة الدوري ال جيــوز ترقي

ــه يف املــادة )١٦ ( .  ــه عــيل النحــو املنصــوص علي التظلــم من
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 املادة ٢٠
يمنح املوظف عالوة دورية بالفئات الواردة باجلدول امللحقة هبذا النظام . 

ــخ  ــن تاري ــنة م ــي س ــايل مل ــو الت ــر أو أول يولي ــة يف أول يناي ــالوة الدوري ــتحق الع وتس
ــابقة .  ــة الس ــالوة الدوري ــح الع ــخ من ــني أو تاري التعي

املادة ٢١
جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــيل اقــرتاح جلنــة شــؤون املوظفــني منــح املوظفــني عــالوة 
تشــجيعية بفئــة عالوتــه الدوريــة وال جيــاوز هبــا هنايــة مربــوط درجتــه وذلــك بالــرشوط 

اآلتيــة : 
١- أن يكون املوظف قد حصل عيل تقرير بأنه ممتاز مل متض عليه سنة . 

٢- أال يمنح املوظف هذه العالوة أكثر من مرة واحدة يف درجته . 
٣- أال يكــون املوظــف قــد رقــي باالختيــار إيل درجتــه احلاليــة مــا مل متــض ســنتان عــيل 

 . ترقيته 
واليغــري هــذه العــالوة مــن موعد اســتحقاق املوظف لعالوتــه الدورية وتــرف العالوة 

التشــجيعية مــن تاريــخ القرار الصــادر بمنحها . 

 املادة ٢٢
ــة  ــاعدة واملعاون ــة املس ــة والفني ــف العام ــات الوظائ ــات جمموع ــة يف درج ــون الرتقي تك

ــني .  ــني التاليت ــكام املادت ــا ألح ــك وفق ــار وذل ــة واالختب باألقدمي
ويف مجيــع األحــوال ال تكــون ترقيــة املوظــف إال إيل الدرجــة التاليــة مبــارشة ويف نفــس 

املجموعــة التــى تنــدرج فيهــا . 
وكل ترقيــة تعطــي احلــق يف أ,ل مربــوط الدرجــة املرقــي إليهــا املوظف مضــاف إليه عالوة 

واحــدة مــن عالواهتــا الدورية . 

املادة ٢٣
يرقــي املوظــف باألقدميــة يف أول ينايــر أو أول يوليــو التــايل ملــي ســنة عــيل بلــوغ مرتبــه 

آخــر مربــوط درجتــه وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بنــص املــادة )١٨(. 

 املادة ٢٤
جيــوز ترقيــة ملوظــف باالختيــار بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــيل اقرتاح جلنــة شــؤون املوظفني 

وذلــك بالــرشوط التالية : 
١- وجود درجة شاغرة . 

ــار  ــة املش ــاء يف الدرج ــد أدين للبق ــة كح ــدة الالزم ــي امل ــد أم ــف ق ــون املوظ ٢- أن يك
ــذا النظــام .  ــة هب ــدوال امللحق إليهــا يف اجل

٣- أن يكون املوظف قد حصل يف كل السنتني األخريتني عيل تقرير بأنه ممتاز . 
٤- أال يكون املوظف قد رقي إيل درجته احلالية باالختيار . 

وتعترب الرتقية يف هذه احلالة نافذة من تاريخ صدور القرار هبا . 
وال تغــري هــذه الرتقيــة مــن موعد اســتحقاق العــالوة الدوريــة وإذا احتد تارخيهام يســتحق 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  اخلــــــدمة املــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة االداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٩٠       -العودة لفهرس القانون

املوظــف أول مربــوط الدرجــة املرقــي إليهــا مضافــا إليــه عــالوة واحــدة مــن عالواهتــا 
الدوريــة . 

 املادة ٢٥
جيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني إضافــة أحــكام أخــري 
للرتقيــة عــالوة عــيل األحــكام املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة وكذلــك وضــع قواعد 

عامــة لالســتثناء مــن األحــكام املقــررة للرتقيــة يف هــذا النظــام . 

 املادة ٢٦
ترتــب األقدميــة فيــام بــني املوظفــني الذيــن يرقــون يف تاريــخ واحــد طبقــا ألقدميتهــم يف 
ــني  ــخ تعي ــة موظــف مــع تاري ــخ ترقي ــوال إذا احتــد تاري درجتهــم الســابقة ويف كل األح

موظــف آخــر يف نفــس الدرجــة واملجموعــة قــدم املرقــي عــيل املعــني . 

 املادة ٢٧
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر جلنــة أو أكثــر لشــؤون املوظفــني حســب نــوع العمــل أو حجــم 
اجلهــة احلكوميــة مــن أربعــة أعضــاء عــيل األقل من كبــار موظفيهــا ورئيس وحدة شــؤون 
املوظفــني الــذي جيــوز لــه يف حالــة تشــكيل أكثــر مــن جلنــة لشــؤون املوظفــني أن يفــوض 

أحــد موظفــي الوحــدة العضويــة اللجنة . 
ــة التســاوي يف الدرجــة يتــويل  ــة ألعــيل األعضــاء درجــة ويف حال وتكــون رئاســة اللجن

الرئاســة األقــدم يف الدرجــة . 
كام يتويل رئيس وحدة شؤون املوظفني أو من يفوضه أمانة الر باللجنة . 

وختتص هذه اللجنة باآليت : 
١- اعتامد تقارير الكفاءة . 

٢-البت يف التظلامت املقدمة من املوظفني الذين تقدر كفاءهتم بدرجة ضعيف . 
٣- اقرتاح ترقية املوظفني باالختبار . 

٤- اقرتاح منح العالوات التشجيعية . 
٥- إبداء الرأي فيام حيال إليها من الوزير . 

وترفــع اللجنــة اقرتاحاهتــا فيــام يتعلــق باختصاصاهتــا املنصــوص عليهــا يف البنــود ٣ و ٤ 
و ٥ إيل الســلطة املختصــة العتامدهــا أو تعديلهــا أو رفضهــا ويكــون قراراهــا هنائيــا . 

 املادة ٢٨
جتتمــع جلنــة شــؤون املوظفــني بدعــوة مــن رئيســها أو بنــاء عــيل طلــب الوزيــر ويكــون 
االجتــامع صحيحــا إذا حــرضه رئيــس اللجنــة ونصــف األعضــاء عــيل األقــل مــن بينهــم 

رئيــس وحــدة شــؤون املوظفــني أو مــن يفوضــه . 
 

املادة ٢٩
تكــون قــرارات شــؤون املوظفــني بأغلبية اآلراء فإذا تســاوت اآلراء يرجــح اجلانب الذي 
فيــه الرئيــس وبعــد االمتنــاع عــن التصويــت بمثابــة رفــض لالقــرتاح املعــروض وجيب يف 

هــذه احلالــة إبــداء ســبب االمتناع . 
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املادة ٣٠

ــا  ــة عليه ــائل املعروض ــاص املس ــه خ ــن بوج ــارض تتضم ــة حم ــات اللجن ــون الجتامع يك
ــا .  ــت إليه ــى انته ــات الت ــرارات واالقرتاح والق

ويوقــع عــيل املحــرض كل مــن رئيــس اللجنــة وأمــني الــر وينشــأ ســجل خــاص لــدي 
رئيــس وحــدة شــؤون املوظفــني تثبــت فيــه هــذه املحــارض . 

وال جيــوز بعــد اإلطــالع عــيل املحــارض أو اســتخراج صــورة منهــا إال بنــاء عيل امــر صادر 
مــن الوزيــر أو وكيــل الــوزارة أو مــن جهــة قضائيــة أو هيئــة تأديبية . 

املادة ٣٠ مكرر
يرشــح الوزيــر املختــص ثالثــة عــى األقــل لشــغل الوظيفــة القياديــة الشــاغرة يف اهليــكل 

التنظيمــي املعتمــد للجهــة ، عــى أن تتوافــر فيهــم الــرشوط التاليــة :
١ - احلصول عى مؤهل جامعي .

٢ - توافر اخلربة التالية عى املؤهل الدرايس وفقًا ملا ييل :
-)٢٢( سنة للتعيني بالدرجة املمتازة .

-)٢٠( سنة للتعيني بدرجة وكيل وزارة .
-)١٦( سنة للتعيني بدرجة وكيل وزارة مساعد . 

٣ - احلصــــول عى تقريـــــر كفاءة بتقـــــدير امتيــــاز أو التقدير الـــــذي يضعه جملس 
اخلدمــة املدنيــة حســب األحــوال يف كل ســنة مــن الســنتني األخريتــني .

٤ - أن يقدم تصورًا لتطوير العمل .
٥ - اإلملام بقدر كاف باللغة اإلنجليزية واحلاسب اآليل .

٦ - اجتيــاز الــدورات التدريبيــة اخلاصــة بالتأهيــل لشــغل الوظيفــة القياديــة املحــددة 
بالنظــام اخلــاص بالقياديــني والــذي يصــدر بــه قــرار مــن جملــس اخلدمــة املدنيــة حمددًا 

طبيعــة هــذه الــدورات ومدهتــا ورشوط االلتحــاق هبــا وأماكــن انعقادهــا .
- وجيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء االستثناء من بعض الرشوط.

وُيعرض املرشحون - املستوفون للرشوط أعاله - عى جملس اخلدمة املدنية لالختيار
مــن بينهــم ، وخيضــع مــن يقــع عليــه االختيــار الختبــار جتربــه اجلهــة التــي حيددهــا جملــس 
اخلدمــة املدنيــة وفقًا للقواعد والرشوط واالجراءات واألســس العامــة لالختبار وطريقة 
أدائــه التــي يضعهــا املجلــس ، ويرفــع جملــس اخلدمــة املدنيــة ترشــيح مــن اجتــاز االختبــار 
إىل جملــس الــوزراء الختــاذ مــا يــراه ، والجيــوز إعــادة ترشــيح مــن مل جيتــاز االختبــار ألي 
وظيفــة قياديــة إال بعــد مــي ســنة عــى األقــل مــن تاريــخ االختبــار الســابق ، كــام ال جيوز 

االســتثناء مــن االختبــار وا جتيــازه بنجاح .
 

املادة ٣٠ مكرر١
تكــون األولويــة يف اإلختيــار يف حــال تســاوي املرشــحني الذيــن توافــرت فيهــم الــرشوط 
ــم مــن  ــم مــن جهــة أخــري ، ث ــادة الســابقة للمرشــح مــن ذات اجلهــة ، ث ــواردة يف امل ال
جهــات غــري حكوميــة ، ويفضــل األكثــر خــربة يف املجــاالت األكثــر مــالءة مــع طبيعــة 

الوظيفــة .
 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  اخلــــــدمة املــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة االداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٩٢       -العودة لفهرس القانون

املادة ٣٠ مكرر ب
ــرًا إىل جملــس  ــة ، تقري ــل انتهــاء مــدة شــغل الوظيفــة القيادي ــر املختــص ، قب يرفــع الوزي
الــوزراء يبــني فيــه رأيــه يف جتديــد أو عــدم جتديــد شــغل القيــادي لوظيفتــه القياديــة (( .

 املادة ٣٠ مكرر ج
ــس  ــمو رئي ــوان س ــد ودي ــمو ويل العه ــوان س ــريي ودي ــوان األم ــف الدي ــتثني وظائ تس
جملــس الــوزراء واألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــن قواعــد وضوابــط ورشوط التعيني 

والتجديــد فيهــا.

 املادة ٣١
جيــوز نقــل املوظــف مــن جهــة حكوميــة إيل أخــري بــرشط أن يكــون النقــل إيل وظيفــة 
شــاغرة مــن نفــس درجــة وظيفتــه ويف جمموعــة الوظائــف الرئيســية التــى تنــدرج فيهــا 

هــذه الوظيفــة . 
ويكــون النقــل بقــرار مــن الســلطة املختصــة بالتعيــني يف اجلهــة احلكوميــة املنقــول إليهــا 

بعــد موافقــة نفــس الســلطة يف اجلهــة احلكوميــة املنقــول منهــا . 
ويصــدر قــرار مــن جملــس اخلدمــة املدنيــة بتحديــد قواعــد النقل بــني اجلهات التــى خيتلف 

فيهــا نظام الوظائــف والدرجات . 
 

املادة ٣٢
جيــوز بقــرار مــن الســلطة املختصــة بالتعيــني نــدب املوظــف للقيــام مؤقتــا باعبــاء وظيفــة 
أخــري يف اجلهــة احلكوميــة التــى يعمــل هبــا وجيــوز أن يكــون النــدب باإلضافــة إيل عملــه 

األصــيل وذلــك بالرشطــني اآلتــني . 
١- أال يكون الندب إيل وظيفة درجتها أدين من درجة وظيفته األصلية . 

٢- أال تتجــاوز مــدة النــدب ســنة قابلــة للتجديــد مــدة ثــالث ســنوات كــام جيــوز ندبــه إيل 
وظيفــة يف جهــة حكوميــة أخــري بمراعــاة الرشطــني الســابقني ويكــون النــدب يف هــذه 
احلالــة بقــرار مــن الســلطة املختصــة بالتعيــني يف هــذه اجلهــة بعــد موافقــة نفــس الســلطة 

يف اجلهــة احلكوميــة التــى يتبعهــا املوظــف . 

املادة ٣٣
جيوز إعادة املوظف بعد موافقته إيل اجلهات التالية : 

١- اهليئات واملؤسسات العامة . 
٢- اهليئات الرياضية ومجعيات النفع العام . 

٣- الرشكات التى تساهم فيها الدولة . 
٤- احلكومة واهليئات العربية أو األجنبية أو الدولية . 

وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني إضافــة جهــات أخــري 
إيل تلــك اجلهــات . 

وال تكون اإلعارة إال وفقا للقواعد و األحكام التى يضعها جملس اخلدمة املدنية . 
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املادة ٣٤
عنــد إعــارة املوظــف تبقــي وظيفتــه خاليــة وجيــوز يف حالــة الرضورة شــغلها بصفــة مؤقتة 
بطريــق التعيــني إذا كانــت اإلعــارة بــدون مرتــب وملــدة التقــل عــن ســنة عــيل أن ختــيل 

عنــد عودتــه . 
 املادة ٣٥

اإلجازات التي جيوز منحها للموظف هي : 
١- إجازة طارئة . 
٢- إجازة دورية . 

٣- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب . 
٤- إجازة مرضية . 

 املادة ٣٦
جيــوز للموظــف أن ينقطــع عــن العمــل لســبب طــارئ ال يســتطيع اإلبــالغ عنــه مقدمــا 

للتريــح لــه بالغيــاب . 
تكــون اإلجــازة الطارئــة ملــدة التزيــد عــيل أربعــة أيــام يف الســنة وال تتجــاوز يومــا واحــدا 

يف كل مــرة 
ــى  ــباب الت ــا باألس ــه بيان ــه إيل عمل ــب عودت ــه عق ــدم لرئيس ــف أن يق ــيل املوظ ــب ع وجي

ــص .  ــس املخت ــر الرئي ــباب لتقدي ــذه الس ــع ه ــه وختض ــت غياب اقتض
ويسقط حق املوظف يف هذه اإلجازة بانتهاء السنة . 

املادة ٣٧
ملغاة

 املادة ٣٨
ــاء عــيل طلــب مــن املوظــف ويف حــدود رصيــده منهــا  ــة إال بن ال متنــح اإلجــازة الدوري

ــة إال بعــد إبالغــه باملوافقــة عليهــا .  ــام باإلجــازة الدوري والجيــوز للموظــف القي
ــيل  ــاء ع ــا إال بن ــوز مده ــه وال جي ــاء إجازت ــور انته ــه ف ــود إيل عمل ــف أن يع ــيل املوظ وع

ــه .  ــاء إجازت ــل انته ــة قب ــه باملوافق ــف وإبالغ ــن املوظ ــب م طل

وال جيــوز للجهــة احلكوميــة تأجيــل اإلجــازة الدوريــة أو تقصريهــا أو قطعهــا بعــد القيــام 
هبــا إال ألســباب تقتضيهــا مصلحــة العمــل . 

  املادة ٣٩
ال يســتحق املوظــف إجــازة دوريــة عــن املــدد التــى يقتضيهــا يف إجــازة دراســية أو بعثــة 
علميــة أو معــارا أو موقوفــا عــن العمــل أو مرافقــا ملريــض أو يف أيــة إجــازة خاصــة ملــدة 

ســتة شــهور فأكثــر . 

 املادة ٤٠
يســتحق املوظــف عنــد إنتهــاء خدمتــه بــدالً نقديــًا عــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــي مل 
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ينتفــع هبــا بــام ال يزيــد عــن مائــة وثامنــني يومــًا حمســوبًا عــى أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه 
ويســقط مــا زاد عــى ذلــك .

فــإذا أعيــد إىل اخلدمــة قبــل إنقضــاء املــدة التــي تقــاىض عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا 
البــدل مــا يقابــل املــدة املتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إىل رصيــد إجازاتــه.

 املادة ٤١
يســتحق املوظــف عنــد انتهــاء خدمتــه بــدال نقديــًا مــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــى مل 
ينتفــع هبــا بــام اليزيــد عــيل مائــة وثامنــني يومــًا حمســوبا عــيل أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه 

ويســقط مــا زاد عــيل ذلــك . 
فــإذا أعيــد للخدمــة قبــل انقضــاء املــدة التــى تقــايض عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا 

البــدل مــا يقابــل املــدة املتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إيل رصيــد إجازاتــه .

 املادة ٤٢
اســتثناء مــن أحــكام املــواد الســابقة حيــدد جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان 
املوظفــني مــدة اإلجــازة الدوريــة وقواعــد وأحــكام منحهــا ملوظفــي املعاهــد واملــدراس 

وكذلــك للموظفــني الذيــن تقتــي ظــروف أو طبيعــة عملهــم ذلــك .
 

املادة ٤٣
جيــوز للوزيــر أن يمنــح املوظــف إجــازة خاصة بمرتب كامــل ال حتســب إجازاته األخرى 
ملــدة ثالثــني يومــا ألداء فريضــة احلــج وال متنــح هــذه اإلجــازة إال مــرة واحــدة طــوال مدة 

 . اخلدمة 
ويرف مرتب هذه اإلجازة عند القيام هبا . 

 املادة ٤٤
يمنــح املوظــف يف حالــة وفــاة الــزوج أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األويل أو الثانيــة إجــازة 

بمرتــب كامــل ملــدة ال تزيــد عــيل أربعــة أيــام . 

 املادة ٤٥
جيــوز للوزيــر منــح املوظــف إجــازة خاصــة بعــد اســتنفاد رصيده مــن اإلجــازات الدورية 
ملرافقــة مريــض قــررت وزارة الصحــة العامــة عالجــه يف اخلــارج مــع مرافــق لــه وذلــك 
للمــدة املقــررة للعــالج بحيــث ال تزيــد عــيل ســتة شــهور بمرتــب كامــل ويــرف املرتب 

يف هــذه احلالــة يف أول كل شــهر . 
وجيوز مد هذه املدة بام ال جياوز مثلها بدون مرتب .

 
املادة ٤٦

ــة  ــامل فني ــة أع ــل لتادي ــب كام ــرغ بمرت ــازة تف ــف إج ــح املوظ ــر من ــة الوزي ــوز بموافق جي
أو أدبيــة معينــة أو للقيــام بمهــام علميــة أو رياضيــة حمــددة وذلــك بنــاء عــيل طلــب مــن 

ــة .  ــات املعني اجله
ويضــع جملــس اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح ديــوان املوظفــني القواعــد املنظمــة ملنــح 
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هــذه اإلجــازة . 

املادة ٤٧
تســتحق املوظفــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل ال حتســب مــن إجازاهتــا األخــري ملــدة 

شــهرين للوضــع بــرشط أن يتــم الوضــع خالهلــا 
 

املادة ٤٨
جيــوز بموافقــة الوزيــر منــح املوظفــة املســلمة التــى يتــويف زوجهــا إجــازة خاصــة بمرتــب 

كامــل ملــدة أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة . 

 املادة ٤٩
جيــوز للوزيــر أن يمنــح املوظفــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل أو خمفــض أو بــدون مرتب 
ملرافقــة زوجهــا املوظــف يف اخلــارج إذا نقــل أو أوفــد يف بعثــة علميــة أو إجــازة دراســية أو 
مهمــة رســمية أو إعــارة وذلــك وفقــًا للقواعــد واألحــكام التــي يقررهــا جملــس اخلدمــة 

املدنيــة .

 املادة ٥٠
جيــوز بموافقــة الوزيــر منــح املوظــف إجــازة خاصــة بــدون مرتــب ال تزيــد عــيل مخســة 

عــرش يومــا يف الســنة إذا ادي أســبابا مقبولــة تــربر ذلــك . 

 املادة ٥١
جيــوز منــح املوظــف بنــاء عــيل طلبــه إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل أو نصــف مرتــب أو 
بــدون مرتــب خــالف اإلجــازات اخلاصــة املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام وذلــك وفقــا 

للقواعــد واألحــكام التــى يقررهــا جملــس اخلدمــة املدنيــة .

املادة ٥٢
إذا أصيــب املوظــف بمــر يمنــح إجــازة مرضيــة بقــرار مــن اهليئــة الطبيــة ملــدة ال تزيــد عــيل 

ســنتني بمرتــب كامل . 

 املادة ٥٣
يكــون التريــح باإلجــازات املرضيــة وفقــا للقواعــد التــى يصــدر هبــا قــرار مــن جملــس 

اخلدمــة املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح وزيــر الصحــة العامــة . 
 

املادة ٥٤
ــن  ــادة )٣٠( م ــن امل ــد )١( م ــا للبن ــق طبق ــة التحقي ــل ملصلح ــن العم ــف ع ــون الوق يك
قانــون اخلدمــة املدنيــة املشــار إليــه بقــرار مــن الوزير بالنســبة لشــاغيل جمموعتــي الوظائف 
ــل  ــة والعامــة أمــا بالنســبة لشــاغيل الوظائــف األخــرى فيصــدر القــرار مــن وكي القيادي
الــوزارة . ويف مجيــع األحــوال يكــون الوقــف عــن العمــل للمصلحــة العامــة بقــرار مــن 

الوزيــر . 
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 املادة ٥٥
ال جيــوز توقيــع عقوبــة تأديبيــة عــيل املوظــف إال بقــرار مســبب بعــد التحقيــق معــه كتابــة 

أو شــفاهة وســامع أقوالــه وحتقيــق دفاعــه . 

 املادة ٥٦
تكــون إحالــة املوظفــني مــن شــاغيل جمموعتــي الوظائــف القياديــة والعامــة إيل التحقيــق 

بقــرار مــن الوزيــر . 
وتكون اإلحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغيل الوظائف األخرى . 

ويثبــت التحقيــق إذا كان كتابــة يف حمــرض بأرقــام مسلســلة وتذيــل كل ورقــة مــن أوراقــه 
بتوقيــع املحقــق والكاتــب إن وجــد . 

املادة ٥٧
ال يكــون التحقيــق إال بحضــور املوظــف ومــع ذلــك جيــوز إذا اقتضــت مصلحــة التحقيق 

أن جيــري يف غيبتــه . 
ــني  ــن املوظف ــهود م ــامع الش ــق وس ــة بالتحقي ــيل األوراق املتصل ــالع ع ــق اإلط وللمحق

ــني .  ــف اليم ــد حل ــهادة بع ــون أداء الش ــم ويك وغريه

املادة ٥٨
كل موظــف يســتدعي لســامع شــهادته يف حتقيقــا ويمتنــع عــن احلضــور أو عــن اإلدالء بــام 

لديــه مــن معلومــات دون عــذر مقبــول يســاءل تأديبيــا . 
 

املادة ٥٩
إذا بــدت للمحقــق أثنــاء التحقيــق شــبهة جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام وجــب عليــه 
عــرض األمــر عــيل وكيــل الــوزارة لتــويل عرضــه عــيل الوزيــر للنظــر يف إبــالغ الســلطات 

القضائيــة ويف اســتمرار التحقيــق أو وقفــه . 

 املادة ٦٠
العقوبات التأديبية التى جيوز توقيعها عيل املوظفني هي : 

١- اإلنذار . 
٢- اخلصــم مــن املرتــب ملــدة ال تزيــد عــيل مخســة عــرش يومــا يف املــرة الواحــد وال جتــاوز 

تســعني يومــا خــالل اثنتــي عــرش شــهرا . 
٣- ختفيــض املرتــب الشــهري بمقــدار الربــع ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال جتــاوز 

أثنتــي عــرش شــهرا عــن املخالفــة الواحــدة . 
٤- خفــض الدرجــة إيل الدرجــة األدنــى مبــارشة وحيــدد القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة 

األقدميــة يف هــذه الدرجــة ومرتــب املوظــف فيهــا . 
٥- الفصل يف اخلدمة . 

وال توقع عيل شاغيل جمموعة الوظائف القيادية إال احدي العقوبات التالية : 
)أ( التنبيه كتابة من الوزير . 
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)ب( اللوم . 
)ج( الفصل من اخلدمة . 

 املادة ٦١
خيتــص وكيــل الــوزارة بتوقيــع مجيــع العقوبــات التأديبيــة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة 

بالنســبة إيل شــاغيل جمموعتــي الوظائــف الفنيــة واملســاعدة . 
أمــا بالنســبة إيل شــاغيل جمموعــة الوظائــف العامــة فيختــص وكيــل الــوزارة بتوقيــع مجيــع 

العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن اخلدمــة فيصــدر بــه قــرار مــن الوزيــر . 
ويكــون للوزيــر يف مجيــع األحــوال تعديــل القــرار الصــادر مــن وكيــل الــوزارة لتخفيــف 

العقوبــة أو تشــديدها كــام يكــون لــه إلغــاء القــرار وحفــظ التحقيــق . 
 

املادة ٦٢
خيتــص جملــس اخلدمــة املدنيــة بتأديــب شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة وذلــك بتوقيع 
عقوبتــي اللــوم والفصــل مــن اخلدمــة وللمجلــس إحالــة املوضــوع إيل جلنــة تشــكيل مــن 
بــني أعضائــه لدراســته واقــرتاح القــرار املناســب . وجيــوز للجنــة أن تســتعني بــآراء مــن 
ختتــاره مــن غــري أعضائهــا كــام جيــوز هلــا ان تكلــف أحــد أعضائهــا أو غريهــم الســتكامل 

التحقيــق . 
وتعرض اقرتاحات اللجنة عيل املجلس ويكون قراره هنائيا . 

 
املادة ٦٣

تكــون إحالــة شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة إيل جملــس اخلدمــة املدنيــة كهيئــة تأديبية 
بقــرار مــن الوزيــر يتضمــن بيانــا باملخالفــات املنســوبة ملوظــف واألدلــة التــى تؤيــد ويبلــغ 
املوظــف بصــورة مــن قــرار اإلحالــة قبــل املوعــد املحــدد النعقــاد املجلــس بخمســة عــرش 
يومــا عــيل األقــل ويكــون للموظــف حق اإلطــالع عــيل التحقيقــات وعيل مجيــع األوراق 

املتعلقــة هبــا واحلصــول عــيل صــورة منها . 

 املادة ٦٤
جيــوز للســلطة التأديبيــة املختصــة معاقبــة املوظف غيابيــا إذا ختلف عن احلضــور للتحقيق 

معــه بغــري عــذر مقبــول رغم إخطــاره بذلــك كتابة . 

 املادة ٦٥
فيــام عــدا شــاغيل جمموعــة الوظائــف القيادية تكــون إحالة املوظــف إيل التحقيــق وإجرائه 
مــن اختصــاص اجلهــة احلكوميــة التــى وقــت فيهــا املخالفــة ولــو كان تابعــا جلهــة أخــري 
. وخيتــص بتوقيــع العقوبــات التأديبيــة اجلهــة احلكوميــة التابــع هلــا املوظــف وقــت توقيــع 

 . العقوبة 
 

املادة ٦٦
مــع عــدم اإلخــالل باملــادة)٦٣( مــن هــذا النظــام إذا وقعــت عــيل املوظف عقوبــة الفصل 
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مــن اخلدمــة كان لــه احلــق يف االطــالع عــيل التحقيقــات أو احلصــول عيل صــور منها . 
وجيــوز ملــن وقعــت عليــه هــذه العقوبــة مــن شــاغيل جمموعتــي الوظائــف الفنيــة املســاعدة 

واملعاونــة التظلــم إيل الوزيــر. 
ويكــون التظلــم إيل جملــس اخلدمــة املدنيــة بالنســبة إيل شــاغيل جمموعــة الوظائــف العامــة 
ــه لفحــص هــذه التظلــامت وتقديــم  . وجيــوز للمجلــس تشــكيل جلــان مــن بــني أعضائ

توصياهتــا . 
ويف مجيــع األحــوال جيــب عــيل املوظــف تقديــم التظلــم خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ 

إبالغــه بالقــرار ويكــون القــرار الصــادر بالبــت يف التظلــم هنائيــا . 

 املادة ٦٧
ــق أو إيل املحاكمــة  ــة املوظــف املوقــوف عــن العمــل أو املحــال إيل التحقي ال جتــوز ترقي
اجلزائيــة يف جنايــة أو يف جريمــة خملــة بالــرشف أو األمانــة خــل مــدة الوقــف أو اإلحالــة . 
فــإذا ثبــت عــدم مســئوليته أو عوقــب باإلنــذار وجــب عنــد ترقيتــه رد أقدميتــه يف الوظيفة 

املرقــي إليهــا إيل التاريــخ الــذي اســتحقها فيه . 

 املادة ٦٨
ال جيــوز النظــر يف ترقيــة موظــف وقعــت عليه إحــدي العقوبــات التأديبية إال بعــد انقضاء 

الفــرتات املحددة قريــن كل منها : 
ستة شهور يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد عيل األسبوع . 

سنة يف حالة خفض املرتب . 
سنتان يف حالة خفض الدرجة . 

وحتســب فــرتات التأجيــل املشــار إليهــا مــن تاريــخ توقيــع العقوبــة لــو تداخلــت يف فــرتة 
أخــري مرتتبــة عــيل عقوبــة ســابقة. 

 مادة ٦٩
ــة املوظــف عــن خمالفــة مــي عــيل وقوعهــا مخــس ســنوات مــامل تنقطــع  ال جتــوز معاقب
هــذه املــدة بالتحقيــق مــع املوظــف أو إيقافــه عــن العمــل أو اختــاذ أيــة إجــراءات تاديبيــة 

أخــري . 
وتري هذه املدة من جديد من تاريخ آخر إجراء . 

وإذا تعــدد املتهمــون فــإن انقطــاع املدة بالنســبة إيل أحدهم يرتتــب عليه انقطاعها بالنســبة 
إيل الباقــني ولــو مل تكــن قد اختــذت ضدهم إجــراءات قاطعــة للمدة . 

 
مادة ٧٠

ــة دون أن  ــرتة التالي ــاء الف ــف بانقض ــيل املوظ ــع ع ــى توق ــة الت ــات التأديبي ــي العقوب متح
ــة :  ــة تأديبي ــة عقوب ــع أي توق
ستة أشهر يف حالة اإلنذار . 

ستة يف حالة اخلصم من املرتب ملدة ال جتاوز أسبوع . 
سنتان يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد عيل أسبوع . 

ثــالث ســنوات يف حالــة ختفيــض املرتــب بمقــدار الربــع ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة شــهور 
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وال جتــاوز أثنــي عــرش شــهرا . 
أربع سنوات يف حالة خفض الدرجة . 

كــام متحــي عقوبــة التنبيــه أو اللــوم التــى توقــع عــيل شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة 
بإنقضــاء ثــالث ســنوات . 

ويكــون املحــو بقــرار مــن الســلطة املختصــة بتوقيــع العقوبــة ويرتتــب عــيل حمــو العقوبــة 
اعتبارهــا كأن مل تكــن بالنســبة للمســتقبل 

 
املادة ٧١

تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب اآلتية : 
١- االستقالة . 

٢- اإلحالة إيل التقاعد . 
٣- الفصل بقرار تأديبي . 

٤- العزل بقرار من جملس الوزراء . 
وملوظــف املعــزول أن يتظلــم إيل جملــس الــوزراء خــالل شــهر مــن إعالنــه بقــرار العــزل 

ويكــون قــرار املجلــس يف التظلــم هنائيــا . 
وال جيــوز ملــن عــزل بالتطبيــق ألحــكام هــذا البنــد أن يعــني يف وظيفــة عامــة أخــري أو يف 
احــدي اهليئــات أو املؤسســات العامــة أو يرشــح نفســه لعضويــة جملــس األمــة أو أيــة هيئة 

نيابيــة أخــري أو لوظيفــة خمتــار وذلــك خــالل اخلمــس الســنوات التاليــة لقــرار العــزل . 
ــة  ــرشف أو األمان ــة بال ــة خمل ــة أو يف جريم ــة يف جناي ــدة للحري ــة مقي ــم بعقوب ٥- احلك

ــة .  ــذ العقوب ــف تنفي ــم بوق ــة احلك ــف يف حال ــتيفاء املوظ ــر اس ــوز للوزي وجي
٦- سقوط اجلنسية الكويتية أو سحبها . 

٧- عدم اللياقة للخدمة أو استنفاد اإلجازة املرضية أهيام أسبق , 
٨- بلــوغ ســن الســتني وجيــوز ملجلــس اخلدمــة املدنيــة وضــع قواعــد وأحــكام مــد خدمة 
املوظــف الــذي يبلــغ هــذه الســن بــام ال جياوز مخــس ســنوات أما أئمــة املســاجد وخطبائها 

ومؤذينهــا فتنتهــي خدمتهــم ببلوغ الســبعني . 
٩- الوفاة .

 مادة ٧٢
تثبــت عــدم اللياقــة الصحيــة للخدمــة بقــرار مــن اهليئــة الطبيــة املختصــة بنــاء عــيل طلــب 

املوظــف أو اجلهــة احلكوميــة التابــع هلــا . 
وتنتهــي خدمــة املوظــف مــن تاريــخ هــذا القــرار أو اســتنفاد اإلجــازة املرضيــة يف املــادة 

)٥٢( مــن هــذا النظــام أهيــام أســبق . 

 املادة ٧٣
ــام  ــة ونظ ــة املختص ــات الطبي ــذا اهليئ ــة وك ــة الصحي ــدم اللياق ــوال ورشوط ع ــدد أح حت

ــوان املوظفــني .  ــاق مــع دي ــة بعــد االتف ــر الصحــة العام ــرار مــن وزي ــا بق العمــل فيه

 املادة ٧٤
ــر إذا كان  ــه ويصــدر القــرار بقبوهلــا مــن الوزي للموظــف أن يقــدم اســتقالته مــن وظيفت
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املوظــف مــن شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة ومــن وكيــل الــوزارة بالنســبة لغريهــا 
مــن الوظائــف وللســلطة املختصــة بقبــول االســتقالة إرجــاء النظــر فيهــا وذلــك خــالل 

ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقديمهــا وإال اعتــربت مقبولــة بحكــم القانــون . 
وال جيوز تأجيل قبول االستقالة ألكثر من ستة أشهر تعترب بانقضائها مقبولة . 

وجيــب أن تكــون االســتقالة مكتوبــة وخاليــة مــن أي قيــد أو رشط فإذا اقرتنت االســتقالة 
بقيــد أو علقــت عــيل رشط اعتــربت كأن مل تكــن مــا مل يتقــرر قبوهلــا مــع إجابــة املوظــف 

إيل طلبــه. 
وال جيــوز قبــول اســتقالة املوظــف إذا كان قــد احيــل إيل التحقيــق أو أوقــف عــن العمــل 
أو اختــذت ضــده أيــة إجــراءات تأديبيــة أخــري فــإذا انتهــت هــذه اإلجــراءات إيل عــدم 

مســئوليته أو جمازاتــه بغــري عقوبــة الفصــل جــاز قبــول اســتقالته . 

 املادة ٧٥
عــيل املوظــف أن يســتمر يف أداء عملــه إيل أن يبلــغ بقــرار قبول االســتقالة أو إيل أن ينقي 
امليعــاد املحــدد العتبــاره مقبولــة . ويســتحق املوظــف مرتبــه حتــي إبالغــه بقــرار قبــول 

االســتقالة أو انقضــاء املــدة التــى تعتــرب االســتقالة بعدهــا مقبولــة . 
 

املادة ٧٦
جيــوز إحالــة املوظــف إيل التقاعــد بــرشط أن يكــون مســتحقا ملعــاش تقاعــدي فيــام لــو 
انتهــت خدمتــه باالســتقالة وقــت هــذه اإلحالــة .وتكــون اإلحالــة إيل التقاعــد بقــرار مــن 
الوزيــر فيــام عــدا شــاغيل جمموعــة الوظائــف القياديــة فتكــون بقــرار مــن جملــس اخلدمــة 

املدنيــة بنــاء عــيل اقــرتاح الوزيــر . 
 

املادة ٧٧
ال جيــوز إعــادة تعيــني املوظفــني الذيــن حيالــون إيل التقاعــد وفقــا ألحــكام املــادة الســابقة 

باجلهــات احلكوميــة اخلاضعــة هلــذا النظــام . 

 املادة ٧٨
يف حالــة ســحب اجلنســية الكويتيــة مــن املوظــف أو إســقاطها عنــه تنتهــي خدمتــه بقــوة 

القانــون مــن تاريــخ صــدور املرســوم بســحب اجلنســية أو إســقاطها . 

 املادة ٧٩
إذا عوقــب املوظــف بالفصــل مــن اخلدمــة وكان موقوفــا عــن عملــه انتهــت خدمتــه مــن 
ــبق أن  ــا س ــول م ــف املفص ــن املوظ ــرتد م ــوز أن يس ــة ال جي ــذه احلال ــه ويف ه ــخ وقف تاري

رصف لــه خــالل مــدة الوقــف .

 املادة ٨٠
يســتحق املوظــف مرتبــه إيل اليــوم الــذي تنتهــي فيــه خدمتــه ألحــد األســباب املنصــوص 

عليهــا يف املــادة)٧١( . 
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املادة ٨١
إذا انقطــع املوظــف عــن عملــه بغــري إذن ولــو كان ذلــك عقــب إجــازة مرخــص لــه هبــا 
ــغ  ــإذا بل ــة ف ــاءلة التأديبي ــالل باملس ــدم اإلخ ــع ع ــه م ــدة إنقطاع ــن م ــه ع ــن مرتب ــرم م حي
االنقطــاع مخســة عــرش يومــا متصلــة أو ثالثــني يومــا غــري متصلــة يف خــالل أثنــي عــرش 

شــهرا اعتــرب متصلــة يف خــالل اثنــي عــرش شــهرا اعتــرب مســتقبال بحكــم القانــون . 

 املادة ٨٢
ــل  ــد العم ــدد مواعي ــوزراء وحت ــس ال ــن جمل ــرار م ــمية بق ــالت الرس ــد العط ــون حتدي يك
الرســمية باجلهــات بقــرار مــن ديــوان املوظفــني وجيــوز حتديــد مواعيــد خاصــة جلهــات 
ــف  ــوز تكلي ــام جي ــات ك ــذه اجله ــع ه ــاق م ــددة باالتف ــف حم ــة أو لوظائ ــة معين حكومي

ــل .  ــة العم ــت مصلح ــمية إذا اقتض ــد الرس ــري املواعي ــل يف غ ــني بالعم املوظف

 املادة ٨٣
جيــوز للوزيــر تكليــف املوظــف بتأديــة أعــامل أو مهامت تتعلــق باجلهة احلكوميــة يف داخل 

البــالد أو خارجهــا وتعتــرب مــدة التكليــف أيام عمل رســمية . 

 املادة ٨٤
يكون حساب املدة املنصوص عليها يف هذا النظام بالتقويم امليالدي .

 املادة ٨٥
يتــويل ديــوان املوظفــني إصــدار التعليــامت والتوجيهــات الالزمــة لتطبيــق أحــكام هــذا 

النظــام ومتابعــة تنفيذهــا . 

 املادة ٨٦
تتــويل وحــدة شــؤون املوظفــني مســؤولية تطبيــق أحــكام القوانــني والقــرارات والنظــم 

املتعلقــة بشــؤون املوظفــني يف اجلهــة احلكوميــة . 

املادة ٨٧
عــيل اجلهــات احلكوميــة اخلاضعــة هلــذا النظــام أن متــد ديــوان املوظفــني بكافــة البيانــات 
التــى يطلبهــا وأن تســهل ملندوبيــه االطــالع عــيل الســجالت واألوراق وامللفــات وغريها 

ممــا تقتضيــه ممارســة اختصاصاتــه . 
ــف  ــؤون التوظ ــن ش ــأن م ــوان يف أي ش ــات الدي ــيل مالحظ ــرد ع ــا ا، ت ــب عليه ــام جي ك

ــا .  ــا إليه ــخ وروده ــن تاري ــا م ــني يوم ــالل ثالث خ

  املادة ٨٨
يمنــح املوظفــون املوجــودون يف اخلدمــة وقــت العمــل هبــذا النظــام الذيــن يزاولــون أيــا 
ــة مهلــة للتفــرغ للوظيفــة وإال  ممــا هــو حمظــور يف املــادة )٢٦( مــن قانــون اخلدمــة املدني

اعتــربوا مســتقلني بحكــم القانــون مــن تاريــخ انتهــاء هــذه املهلــة . 
وتكــون مــدة املهلــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة عــيل النحــو الــذي جيــدده جملس 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  اخلــــــدمة املــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة االداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٢       -العودة لفهرس القانون

ــة املدنية .  اخلدم

 املادة ٨٩
ــت  ــة وق ــن يف اخلدم ــني املوجودي ــتحقة للموظف ــة املس ــازات الدوري ــد اإلج ــد رصي جيم
العمــل هبــذا النظــام و جيــوز االنتفــاع بــه باإلضافــة إيل األجــازة الدوريــة التــى تســتحق 

وفقــا ألحــكام هــذا النظــام بحــد أقــي تســعني يومــا يف الســنة . 
وال يري السقوط املنصوص عليه يف املادة )٤٠( عيل هذا الرصيد . 

 املادة ٩٠
تســتمر املجالــس التأديبيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون الوظائــف العامــة املدنيــة يف نظــر 

الدعــاوي التأديبيــة املحالــة إليهــا قبــل نفــاذ هــذا النظــام إيل أن يتــم الفصــل فيهــا . 
 

املادة ٩١
ــوان املوظفــني قواعــد وأحــكام نقــل  ــاء عــيل اقــرتاح دي ــة بن حيــدد جملــس اخلدمــة املدني
ــواردة  ــات ال ــات والدرج ــام إيل املجموع ــذا النظ ــل هب ــت العم ــة وق ــني يف اخلدم املوظف

ــه .  ــة ب باجلــداول امللحق
 

املادة ٩٢
املوظفــون املوجــودون يف اخلدمــة وقــت نفــاذ هــذا النظــام تنتقــل مواعيــد اســتحقاقهم 
العــالوة الدوريــة إيل املواعيــد املنصــوص عليهــا يف املــادة )٢٠( وفقــا ملــا يقــرره جملــس 

اخلدمــة املدنيــة . 
ــة املوظــف  ــة تاريــخ ترقي واســتثناء مــن أحــكام املــادة )٢٣( حيــدد جملــس اخلدمــة املدني

الــذي بلــغ هنايــة مربــوط درجتــه . 

 املادة ٩٣
يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات املعمــول هبــا يف شــؤون التوظيــف وقــت نفــاذ هــذا 
ــرب  ــام أق ــه أهي ــا في ــار إليه ــرارات املش ــح والق ــدور اللوائ ــني ص ــنة أو حل ــدة س ــام مل النظ

وذلــك بــرشط أال تتعــارض مــع أحــكام هــذا النظــام . 

 املادة ٩٤
ــدة  ــذ هــذا املرســوم وينــرش يف اجلري عــيل رئيــس الــوزراء والــوزراء كل فيــام خيصــه تنفي

الرســمية ويعمــل بــه  
 



العودة للصفحة الرئيسية

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧  
بشأن إنشاء دائرة عاملية باملحكمة الكلية

٣٠٤تشكيل الدائرة يف الكلية  
٣٠٤تشكيل الدائرة يف االستئناف



انشاء دائرة عمالية
قـــــانون العــــــمل يف القطــــاع االهـــــيل 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٤       -العودة لفهرس القانون

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧  
بشأن إنشاء دائرة عاملية باملحكمة الكلية

مادة ١
ــة تشــكل مــن قــاض واحــد ، وتشــتمل عــى غرفــة  ــرة عاملي ــة دائ تنشــأ باملحكمــة الكلي
او اكثــر حســب احلاجــة ختتــص دون غريهــا بالفصــل يف املنازعــات العامليــة ايــا كانــت 
قيمتهــا الناشــئة عــن تطبيــق احــكام القوانــني الصــادرة يف شــأن العمــل وتنظيــم العالقــة 
بــني العــامل واصحــاب االعــامل يف القطــاع االهــيل وقطــاع االعــامل النفطيــة ، كــام ختتــص 

بالفصــل يف طلبــات التعويــض املرتتبــة عــى هــذه املنازعــات.

 مادة ٢
ــن  ــتأنف م ــام يس ــر في ــر للنظ ــة او اكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة االس ــب بمحكم ترت

االحــكام الصــادرة مــن الدائــرة العامليــة باملحكمــة الكليــة.
 

املادة ٣
حتيــل دوائــر املحكمــة الكليــة واجلزئيــة بدون رســوم مــن تلقاء نفســها الدعــاوى املنظوره 
ــرة املنشــأة بمقتــىض احــكام هــذا القانــون  امامهــا التــي اصبحــت مــن اختصــاص الدائ
وذلــك باحلالــة التــي تكــون عليهــا ، ويف حالــة غيــاب احــد اخلصــوم تعلــن ادارة الكتــاب 
امــر االحالــة اليــه مــع تكليفــه باحلضــور يف املواعيــد العاديــة امــام الدائــرة التــي احيلــت 

اليهــا الدعــوى. 
ــا  ــن موضوعه ــق م ــوم يف ش ــاوى املحك ــى الدع ــابقة ع ــرة الس ــكام الفق ــري اح وال ت
والدعــاوي التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــي منــه جلــزء مــن اخلصومــة والدعــاوى التــي 
صــدر فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق باحلكم ولــو مع التريــح للخصوم بتقديــم مذكرات.

 
املادة ٤

تســتمر الدوائــر االســتئنافية باملحكمــة الكليــة يف نظــر الطعون االســتئنافية املرفوعــة اليها 
عــن احــكام الدوائــر العامليــة اجلزئيــة او تلــك التــي ترفــع اليهــا بعــد نفــاذ هــذا القانــون 

حتــى يصــدر حكــم هنائــي يف موضوعهــا.
 

املادة ٥
عــى وزيــر العــدل والشــؤون القانونيــة تنفيــذ هــذا القانــون، وينــرش يف اجلريــدة الرســمية 

ويعمــل بــه اعتبــارات مــن اول اكتوبــر ســنة ١٩٨٧.



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
يف شأن العمل يف القطاع األهيل

 

٣٠٦الباب األول : أحكام عامة
٣٠٧الباب الثاين : يف االستخدام والتلمذة والتدريب املهني

٣٠٧الفصل األول: يف االستخدام
٣٠٨الفصل الثانى : ىف التلمذة والتدريب املهنى

٣٠٩الفصل الثالث : ىف تشغيل األحداث
٣٠٩الفصل الرابع : ىف تشغيل النساء

٣١٠الباب الثالث : عقد العمل الفردى
٣١٠الفصل األول : تكوين عقد العمل

٣١١الفصل الثانى : ىف التزامات العامل وصاحب العمل واجلزاءات التأديبية
٣١٣الفصل الثالث : ىف انتهاء عقد العمل ومكافأة هناية اخلدمة

٣١٥الباب الرابع : يف نظام وظروف العمل
٣١٦الفصل األول : يف األجر

٣١٨الفصل الثاين : ساعات العمل والراحة األسبوعية
٣٢٠الفصل الثالث : األجازات السنوية مدفوعة األجر

٣٢١الفصل الرابع : يف السالمة والصحة املهنية
٣٢١الفرع األول : يف قواعد حفظ السالمة والصحة املهنية.

٣٢٣الفرع الثاين : يف إصابات العمل و أمراض املهنة
٣٢٤الباب اخلامس : يف عالقة العمل اجلامعية

٣٢٤الفصل األول : منظامت العامل وأصحاب األعامل واحلق النقايب
٣٢٧الفصل الثاين : يف عقد العمل اجلامعي

٣٢٩الفصل الثالث : يف منازعات العمل اجلامعي
٣٣٠الباب السادس : يف تفتيش العمل والعقوبات

٣٣٠الفصل األول : يف تفتيش العمل
٣٣١الفصل الثاين : يف العقوبات
٣٣٢الباب السابع : األحكام اخلتامية



قانون العمل في القطاع االهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٦       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
يف شأن العمل يف القطاع األهيل

املادة ١
يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطالح 

١- الوزارة: وزارة الشؤون االجتامعية والعمل 
٢- الوزير : وزير الشؤون االجتامعية والعمل.

٣- العامــل: كل ذكــر أو أنثــى يــؤدي عمــال يدويــا أو ذهنيــا ملصلحــة صاحــب العمــل 
وحتــت إدارتــه وإرشافــه مقابــل أجــر. 

٤- صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو أعتبارى يستخدم عامال مقابل أجر
٥- املنظمــة: تنظيــم جيمــع جمموعــة مــن العــامل أو أصحــاب األعــامل تتشــابه أو ترتبــط 
أعامهلــم أو مهنهــم أو وظائفهــم ويرعــي مصاحلهــم، ويدافــع عــن حقوقهــم ومتثيلهــم يف 

كافــة األمــور املتعلقــة بشــؤوهنم.
 

املادة ٢
تري أحكام هذا القانون عيل العاملني يف القطاع األهيل.

 املادة ٣
تــري أحــكام هــذا القانــون عــيل عقــد العمــل البحــري فيــام مل يــرد بشــأنه نــص يف قانــون 

التجــارة البحريــة أو يكــون النــص يف هــذا القانــون أكثــر فائــدة للعامــل.

  املادة ٤
ــون  ــص يف قان ــأنه ن ــرد بش ــام مل ي ــي في ــاع النفط ــيل القط ــون ع ــذا القان ــكام ه ــري أح ت
العمــل يف قطــاع األعــامل النفطيــة أو يكــون النــص يف هــذا القانــون أكثــر فائــدة للعامــل.

 املادة ٥
يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون: 

- العامل الذين تري عليهم قوانني أخرى ويف ما نصت عليه هذه القوانني. 
- العاملــة املنزليــة ويصــدر الوزيــر املختــص بشــؤوهنم قــرارا بالقواعــد التي تنظــم العالقة 

بينهــم وبــني أصحــاب العمل.

 املادة ٦
مــع عــدم اإلخــالل بــأي مزايــا أو حقــوق أفضــل تتقــرر للعــامل يف عقــود العمــل الفرديــة 
أو اجلامعيــة أو النظــم اخلاصــة أو اللوائــح املعمــول هبــا لــدى صاحــب العمــل أو حســب 
عــرف املهنــة أو العــرف العــام، متثــل أحــكام هــذا القانــون احلــد األدنــى حلقــوق العــامل.



قانون العمل في القطاع االهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٧
ــة يف القطــاع األهــيل وعــيل  ــر القــرارات املنظمــة لــرشوط اســتخدام العامل يصــدر الوزي

وجــه اخلصــوص مــا يــيل: 
١- رشوط إنتقال األيدي العاملة من صاحب عمل إيل آخر..

ــب  ــدى صاح ــل ل ــب عم ــن صاح ــة م ــت للعامل ــض الوق ــل بع ٢- رشوط االذن بالعم
عمــل آخــر. 

٣- البيانــات التــي يتعــني عــيل أصحــاب األعــامل أن خيطــروا هبــا الــوزارة. والتــي تتعلــق 
بموظفــي الدولــة املرخــص هلــم بالعمــل لــدى أصحــاب األعــامل يف غــري أوقــات العمــل 

احلكومي.
٤- الوظائــف واملهــن واألعــامل التــي ال جيوز شــغلها أال بعــد اجتياز االختبــارات املهنية 

وفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الــوزارة با لتنســيق مــع اجلهــات املعنية.

 املادة ٨
عــى كل صاحــب عمــل أن يقــوم بإخطــار اجلهــة املختصــة باحتياجاتــه مــن العاملــة وعليه 
أن خيطــر اجلهــة املختصــة ســنويا بعــدد العاملــة الذيــن يعملــون لديــه وذلــك عــى النــامذج 

املعــدة لذلــك ووفقــا للضوابــط والــرشوط التــى يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر .
 

املادة ٩
تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية إعتباريــة وميزانيــة ملحقــة تســمي اهليئــة العامــة للقــوي 
ــات  ــويل اإلختصاص ــل ، تت ــة والعم ــئون اإلجتامعي ــر الش ــا وزي ــرشف عليه ــة ( ي العامل
املقــررة للــوزارة يف هــذا القانــون ، وكذلــك إســتقدام العاملــة الوافــدة بنــاء عــيل طلبــات 

أصحــاب العمــل ، ويصــدر بتنظيمهــا قانــون .

 املادة ١٠
حيظــر عــى صاحــب العمــل تشــغيل عاملــة وافــدة ؛ مــا مل تــأذن لــه اهليئــة ؛ ويصــدر الوزيــر 
قــرارا باإلجــراءات واملســتندات والرســوم التــى يتعــني إســتيفاؤها مــن صاحــب العمــل 
؛ وىف حالــة الرفــض جيــب أن يكــون قــرار الرفــض مســببا . وال جيــوز أن يكــون ســبب 

الرفــض مقــدار رأس املــال ؛ وإال كان القــرار باطــال بطالنــا مطلقــا وكأن مل يكــن .
وال جيــوز لصاحــب العمــل أن يســتقدم عــامال مــن خــارج البــالد أو أن يســتخدم عــامال 
مــن داخــل البــالد ؛ ثــم يعمــد إىل عــدم تســليمهم العمــل لديــه أو يثبــت عــدم حاجتــه 
الفعليــة هلــم ؛ ويتكفــل صاحــب العمــل بمصاريــف عــودة العامــل إىل بلــده ؛ وىف حالــة 
إنقطــاع العامــل عــن العمــل وإلتحاقــه بالعمــل لــدى الغــري ؛ يتكفــل األخــري بمصاريــف 
عــودة العامــل إىل بلــده ؛ بعــد تقديــم بــالغ تغيــب بحــق العامــل مــن صاحــب العمــل 

األصــى . 
املادة ١١

ــني  ــة ب ــل ىف املعامل ــز أو تفضي ــارس أى متيي ــة أن مت ــة املختص ــوزارة واجله ــى ال ــر ع حيظ
أصحــاب العمــل ىف منــح أذونــات العمــل أو التحويل وذلــك بمنحها لبعضهــم وإيقافها 
للبعــض اآلخــر حتــت أى ذريعــة أومــربر ، وجيــوز للــوزارة ألســباب تنظيميــة أن توقــف 
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إصــدار أذونــات العمــل والتحويــل ملــدة ال تزيــد عــى أســبوعني ىف الســنة ، عــى أنــه ال 
جيــوز إســتثناء بعــض أصحــاب األعــامل مــن هــذا اإليقــاف دون غريهــم خــالل هــذه 
املــدة ، ويعتــرب باطــال بطالنــا مطلقــا وكأن مل يكــن كل تــرف جيــرى عــى خــالف هــذه 

املــادة .

 املادة ١٢
ــأة  ــع املنش ــد م ــره يتعاق ــن عم ــرشة م ــة ع ــم اخلامس ــخص أت ــا كل ش ــذا مهني ــرب تلمي يعت
بقصــد تعلــم مهنــة خــالل مــدة حمــددة وفقــا للــرشوط والقواعــد التــى يتفــق عليهــا وفيــام 
مل يــرد فيــه نــص خــاص ىف هــذا البــاب ترى عــى عقد التلمــذة املهنيــة األحــكام اخلاصة 

بتشــغيل األحــداث الــواردة ىف هــذا القانــون .
 

املادة ١٣
جيــب أن يكــون عقــد التلمــذة املهنيــة مكتوبــا وحمــررا مــن ثــالث نســخ ، واحــدة لــكل 
مــن طرفيــه وتوضــع الثالثــة باجلهــة املختصــة بالــوزارة خــالل أســبوع للتصديــق عليهــا 
وحيــدد ىف العقــد ، املهنــة ، مــدة تعلمهــا ومراحلهــا املتتابعــة واملكافــأة بصــورة متدرجــة 
ىف كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم عــى أال تقــل ىف املرحلــة األخــرية عــن احلــد األدنــى 

املقــرر ألجــر العمــل املامثــل .
وال جيوز بأي حال من األحوال حتديد املكافأة عى أساس اإلنتاج أو القطعة .

 
املادة ١٤

لصاحــب العمــل أن ينهــى عقــد التلمــذة إذا أخــل التلميــذ بواجباتــه املرتتبــة عــى العقــد 
أو ثبــت مــن التقاريــر الدوريــة عنــه عــدم اســتعداده للتعليــم .

كــام جيــوز للتلميــذ إهنــاء العقــد وعــى الراغــب ىف إهنــاء العقــد إخطــار الطــرف اآلخــر 
برغبتــه ىف ذلــك قبــل ســبعة أيــام عــى األقــل .

 املادة ١٥
يقصــد بالتدريــب املهنــى الوســائل والربامــج النظرية والعمليــة التى هتيــيء للعامل فرصة 
ــع كفاءهتــم  ــم ورف ــل قدراهت ــران عمــى لصق ــم ومهاراهتــم وكســب م ــر معلوماهت تطوي
اإلنتاجيــة وإعدادهــم ملهنــة معينــة أو حتويلهــم ملهنــة أخــرى ويتــم التدريــب ىف معاهــد أو 

مراكــز أومنشــآت حتقــق هــذا الغــرض .

 املادة ١٦
حيــدد الوزيــر بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات األكاديميــة واملهنيــة املختصــة الــرشوط 
واألوضــاع الــالزم توافرهــا لعقــد برامج التدريــب املهنى واحلــدود املقررة ملــدة التدريب 
والربامــج النظريــة والعمليــة ونظــام األختبــارات والشــهادات التــى تعطى ىف هذا الشــأن 

والبيانــات التــى تــدون فيهــا .
وجيــوز أن يتضمــن هــذا القــرار إلــزام منشــأة أو أكثــر بــأن تقــوم بتدريــب العــامل ىف مراكز 

أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا مل يكــن للمنشــأة األوىل مركــز أو معهــد تدريب .
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 املادة ١٧
تلتــزم املنشــأة اخلاضعــة ألحــكام هــذا البــاب بــأن تــؤدى إىل العامــل أجــره كامــال عــن 

فــرتة تدريبــه ســواء داخــل املنشــأة أو خارجهــا .

 املادة ١٨
يلتــزم التلميــذ املهنــى والعامــل املتــدرب بــأن يعمــل بعــد انتهــاء مــدة تعليمــه أو تدريبــه 
لــدى صاحــب العمــل ملــدة مماثلــة ملــدة التلمــذة أو التدريــب وبحــد أقــى مخس ســنوات 
. فــإذا أخــل هبــذا االلتــزام كان لصاحــب العمــل أن يســرتد منــه املروفــات التــى حتملها 

ىف ســبيل تعليمــه أو تدريبــه بنســبة مــا تبقــى مــن املــدة الواجــب قضاؤهــا ىف العمــل .

 املادة ١٩
حيظر تشغيل من يقل سنهم عن مخس عرشة سنة ميالدية .

 املادة ٢٠
جيــوز بــإذن مــن الــوزارة تشــغيل األحــداث ممــن بلغــوا اخلامســة عــرشة ومل يبلغــوا الثامنــة 

عــرشة بالــرشوط التالية :
ــى  ــة الت ــرضة بالصح ــرة أو امل ــن اخلط ــات وامله ــري الصناع ــغيلهم ىف غ ــون تش أ - أن يك

يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر .
ب - توقيــع الكشــف الطبــي عليهــم قبــل إحلاقهــم بالعمــل بعــد ذلك ىف فــرتات دورية ال 
جتــاوز ســتة أشــهر ، ويصــدر الوزير قــرارا بتحديــد هذه الصناعــات واملهــن واإلجراءات 

واملواعيــد املنظمة للكشــف الطبــي الدوري .

 املادة ٢١
احلــد األقــى لســاعات العمــل لإلحــداث ســتة ســاعات يوميــا بــرشط عــدم تشــغيلهم 

اكثــر مــن أربــع ســاعات متواليــة تتلوهــا فــرتة راحــة ال تقــل عــن ســاعة .
وحيظــر تشــغيلهم ســاعات عمــل إضافيــة أو ىف أيــام الراحــة اإلســبوعية وأيــام العطــل 

الرســمية أو مــن الســاعة الســابعة مســاء حتــى الســاعة السادســة صباحــا .

 املادة٢٢
ال جيــوز تشــغيل النســاء ليــال ىف الفرتة ما بني العارشة مســاء والســابعة صباحا ، وتســتثنى 
مــن ذلــك املستشــفيات واملصحــات ودور العــالج األهليــة واملؤسســات األخــرى التــى 
يصــدر هبــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ، عــى أن تلتــزم جهــة العمــل 
ىف مجيــع احلــاالت املشــار إليهــا ىف هــذه املــادة بتوفــري متطلبــات األمــن هلــن مــع توفــري 

وســائل انتقاهلــن مــن جهــة العمــل وإليــه .
كام تستثنى من أحكام هذه املادة ساعات العمل خالل شهر رمضان املبارك .

 املادة ٢٣
حيظــر تشــغيل املــرأة ىف األعــامل اخلطــرة أو الشــاقة او الضــارة صحيــا ، كام حيظر تشــغيلها 
ىف األعــامل الضــارة باألخــالق والتــى تقــوم عى اســتغالل أنوثتهــا بام ال يتفق مــع اآلداب 
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العامــة ، وكذلــك حيظــر تشــغيلها ىف اجلهــات التــى تقــدم خدماهتا للرجــال فقط .
ويصــدر بتحديــد تلــك األعــامل واجلهــات قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل 

بعــد التشــاور مــع اللجنــة االستشــارية لشــؤون العمــل واملنظمــة املختصــة .

 املادة ٢٤
تســتحق املــرأة العاملــة احلامــل أجــازة مدفوعــة األجــر ال حتســب مــن أجازهتــا األخــرى 

ملــدة ســبعني يومــا للوضــع بــرشط أن يتــم الوضــع خالهلــا .
وجيــوز لصاحــب العمــل عقــب انتهــاء أجــازة الوضــع منح املــرأة العاملــة بناء عــى طلبها 

أجــازة مــن دون أجــر ال تزيــد مدهتــا عــى أربعة أشــهر لرعايــة الطفولة .
وال جيــوز لصاحــب العمــل إهنــاء خدمــة العاملــة أثنــاء متنعها بتلــك األجــازة أو انقطاعها 

عــن العمــل بســبب مــرض يثبــت بشــهادة طبيــة أنــه نتيجــة للحمــل أو الوضع .
 

املادة ٢٥
جيــب منــح املــرأة العاملــة ســاعتني للرضاعــة أثنــاء العمــل وفقــا للــرشوط واألوضــاع 
التــى حيددهــا قــرار الــوزارة ، وجيــب عــى صاحــب العمــل إنشــاء دور حضانــة لألطفــال 
أقــل مــن ٤ ســنوات ىف مراكــز العمــل التــى يزيــد عــدد العامــالت هبــا عــى ٥٠ عاملــة أو 

يتجــاوز عــدد العاملــني هبــا ٢٠٠ عامــل .

 املادة ٢٦
تستحق املرأة العاملة األجر املامثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل .

 املادة ٢٧
يكــون ملــن بلــغ ســن اخلامســة عــرشة مــن العمــر أهليــة إبــرام عقــد العمــل إذا كان غــري 
حمــدد املــدة فــإن كانــت مدتــه حمــددة فــال جيــوز أن جتــاوز الســنة وذلــك حتــى يبلــغ الثامنــة 

عــرش مــن العمــر .

 املادة ٢٨
جيــب أن يكــون عقــد العمــل ثابتــا بالكتابــة ويبــني فيــه عــى وجــه اخلصــوص تاريــخ إبرام 
العقــد ، وتاريــخ نفــاذه ، وقيمــة األجــر ومــدة العقــد إذا كان حمــدد املــدة ، وطبيعــة العمــل 
، وحيــرر مــن ثــالث نســخ تعطــى واحــدة لــكل مــن طرفيــه وتــودع النســخة الثالثــة باجلهة 
املختصــة بالــوزارة فــإن مل يكــن عقــد العمل ثابتــا ىف حمرر اعتــرب العقد قائام وجيــوز للعامل 
ىف هــذه احلالــة إثبــات حقــه بكافــة طــرق اإلثبــات ، وســواء كان عقــد العمــل حمــدد املــدة 
أو غــري حمــدد املــدة ال جيــوز ختفيــض أجــر العامــل خــالل فــرتة رسيــان العقــد . ويعتــرب 
باطــال بطالنــا مطلقــا لتعلقــه بالنظــام العــام كل اتفــاق ســابق عى رسيــان العقــد أو الحق 

لريانــه خيالــف ذلك .
كــام ال جيــوز لصاحــب العمــل تكليــف العامــل القيــام بعمــل ال يتفــق مــع طبيعــة العمــل 
املبينــة ىف العقــد أو ال يتناســب مــع مؤهــالت وخــربات العامــل التــى تــم التعاقــد معــه 

عــى أساســها .
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 املادة ٢٩
حتــرر مجيــع العقــود باللغــة العربيــة وجيــوز إضافــة ترمجــة هلــا بإحــدى اللغــات األخــرى 
مــع االعتــداد بالنــص العــريب عنــد وقــوع أى خــالف ، ويــرى حكــم هــذه املــادة عــى 
كافــة املراســالت والنــرشات واللوائــح والتعاميــم التى يصدرهــا صاحب العمــل لعامله.

 
املادة ٣٠

إذا كان عقــد العمــل حمــدد املــدة وجــب أال تزيــد مدتــه عــى مخــس ســنوات وال تقــل عــن 
ســنة واحــدة وجيــوز حتديــد العقــد عنــد انتهــاء مدتــه بموافقــة الطرفــني .

 املادة ٣١
ــه دون  ــاء مدت ــد انقض ــذه بع ــان ىف تنفي ــتمر الطرف ــدة واس ــدد امل ــل حم ــد العم إذا كان عق
جتديــد اعتــرب جمــددا ملــدد ماثلــة وبالــرشوط الــواردة فيــه مــا مل يتفــق الطرفــان عــى جتديــده 
بــرشوط أخــرى وىف كل األحــوال جيــب أال يمــس التجديــد مســتحقات العامل املكتســبة 

التــى نشــأت عــن العقــد الســابق .
 

املادة ٣٢
حتــدد فــرتة جتربــة العامــل ىف عقــد العمــل بــرشط أال تزيــد عــى مائــة يــوم عمــل ويكــون 
ألى مــن طــرىف العقــد إهنــاؤه خــالل فــرتة التجربــة دون إخطــار . فــإذا كان اإلهنــاء مــن 
جانــب صاحــب العمــل التــزم بدفــع مكافــأة هنايــة اخلدمــة للعامــل عــن فــرتة عملــه طبقــا 

ألحــكام هــذا القانــون .
وال جيــوز اســتخدام العامــل حتــت التجربــة لــدى صاحــب العمــل أكثر من مــرة ، ويصدر 

الوزيــر قــرارا ينظــم رشوط وضوابط العمــل أثناء الفــرتة التجريبية .
 

املادة ٣٣
إذا عهــد صاحــب العمــل إىل آخــر بتأديــة عمــل مــن أعاملــه أو جــزء منهــا مــن الباطــن 
وكان ذلــك ىف ظــروف عمــل واحــدة وجــب عــى مــن عهــد إليــه بالعمــل أن يســوى بــني 
عاملــه وعــامل صاحــب العمــل األصــى ىف مجيــع احلقــوق ويكــون كل منهــام متضامنــا مــع 

اآلخــر ىف ذلــك .

 املادة ٣٤
يلتــزم صاحــب العمــل املتعاقــد لتنفيــذ مــرشوع حكومــى أو يقــوم باســتخدام عاملــه ىف 
املناطــق البعيــدة عــن العمــران بتوفــري الســكن املناســب للعامل وكذلــك وســائل االنتقال 
للمناطــق البعيــدة عــن العمــران دون مقابــل وىف حالــة عــدم توفــري الســكن يمنــح هلــم 
ــدة عــن العمــران ورشوط  ــر املناطــق البعي بــدل ســكن مناســبا وحتــدد بقــرار مــن الوزي

الســكن املناســب وبــدل الســكن .
وىف مجيــع األحــوال األخــرى التــى يلتــزم فيهــا صاحــب العمــل بتوفــري ســكن لعاملــه . 
تــرى عليــه أحــكام القــرار املنصــوص عليــه ىف الفقــرة الســابقة ىف شــأن رشوط الســكن 

املناســب وحتديــد بــدل الســكن .
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 املادة ٣٥
جيــب عــى صاحــب العمــل أن يعلــق ىف مــكان ظاهــر بمقــر العمــل الئحــة اجلــزاءات 
التــى جيــوز توقيعهــا عــى العــامل املخالفــني ويراعــى ىف إعــداد لوائــح اجلــزاءات مــا يــى : 

أ - أن حتدد املخالفات التى قد تقع من العامل وحيدد اجلزاء لكل منها .
ب - أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات .

ج - أال يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة .
د - أال يعاقب العامل عن أى فعل ارتكبه ومر عى تاريخ ثبوته مخسة عرش

يوما .
ه - أال يوقــع اجلــزاء عــى العامــل ألمــر ارتكبــه خــارج مــكان العمــل إال إذا كان له عالقة 

. بالعمل 

املادة ٣٦
ــوزارة .  ــن ال ــا م ــل تطبيقه ــزاءات قب ــة اجل ــد الئح ــل أن يعتم ــب العم ــى صاح ــب ع جي
وللــوزارة أن تعــدل فيهــا طبقــا لطبيعــة نشــاط املنشــآة أو ظــروف العمل بام يتفــق وأحكام 

هــذا القانــون .
ــح عــى املنظمــة املختصــة إن وجــدت وإن مل توجــد  ــوزارة عــرض هــذه اللوائ وعــى ال
املنظمــة املختصــة يتــم اللجــوء لألحتــاد العــام ليبــدى مالحظاتــه واقرتاحاتــه عــى هــذه 

ــح . اللوائ

 املادة ٣٧
ال جيــوز توقيــع جــزاء عــى العامــل إال بعــد إبالغــه كتابــة بــام هــو منســوب إليــه وســامع 
أقوالــه وحتقيــق دفاعــه وإثبــات ذلــك ىف حمــرض يــودع بملفه اخلــاص وجيب إبــالغ العامل 
كتابــة بــام وقــع عليــه مــن جــزاءات ونوعهــا ومقدارهــا وأســباب توقيعهــا والعقوبــة التــى 

يتعــرض هلــا ىف حالــة العــود .

 املادة ٣٨
ال جيــوز تنفيــذ اخلصــم مــن أجــر العامــل ملــدة ال جتــاوز مخســة أيــام شــهريا فــإذا جتــاوزت 

العقوبــة ذلــك خيصــم القــدر الزائــد مــن أجــر الشــهر املقبــل أو األشــهر التاليــة .

 املادة ٣٩
جيــوز وقــف العامــل ملصلحــة التحقيــق الــذي جيريــه صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه 
ملــدة ال جتــاوز عــرشة أيــام فــإذا انتهــى التحقيــق معــه إىل عــدم مســئوليته رصف لــه أجــر 

عــن مــدة الوقــف .

 املادة ٤٠
عــى صاحــب العمــل أن يضــع حصيلــة اخلصــم مــن أجــور عاملــه ىف صنــدوق خيصــص 
للــرف منــه عــى النواحــى االجتامعيــة واألقتصاديــة والثقافيــة التــى تعــود عــى العــامل 
بالفائــدة وتقييــد اجلــزاءات باخلصــم التــى توقــع عــى العامــل ىف ســجل خــاص يبــني فيــه 
اســم العامــل ومقــدار اخلصــم وســبب توقيعــه . وىف حالــة تصفيــة املنشــأة تــوزع حصيلــة 
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اخلصــم املوجــودة ىف الصنــدوق عــى العــامل املوجوديــن فيهــا وقــت التصفيــة بنســبة مــدة 
خدمــة كل منهــم .

ويصدر الوزير قرارا بالضوابط املنظمة للصندوق املشار إليه وطريقة التوزيع .

املادة ٤١
مع مراعاة أحكام املادة )٣٧( من هذا القانون :

أ - لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون إخطــار أو تعويــض أو مكافــأة إذا ارتكــب 
العامــل أحــد األفعــال اآلتيــة :

١ - إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل .
٢ - إذا ثبت أن العامل قد حصل عى العمل نتيجة غش أو تدليس .

٣ - إذا أفــي العامــل األرسار اخلاصــة باملنشــأة ممــا تســبب أو كان مــن شــأنه أن يتســبب 
بخســارة حمققــة هلــا .

ب - لصاحب العمل فصل العامل ىف إحدى احلاالت اآلتية :
١ - إذا حكم عليه هنائيا بجريمة ماسة بالرشف أو األمانة أو األخالق .

٢ - إذا ارتكب عمال خمال باآلداب العامة ىف مكان العمل .
٣ - إذا وقــع منــه اعتــداء عــى أحــد زمالئــه أو عــى صاحــب العمــل أومــن ينــوب عنــه 

أثنــاء العمــل أو بســببه .
٤ - إذا اخــل أو قــر ىف أى مــن االلتزامــات املفروضــة عليــه بنصــوص العقــد وأحــكام 

هــذا القانــون .
٥ - إذا ثبتت خمالفته املتكررة لتعليامت صاحب العمل . 

وىف هــذه احلــاالت ال يرتتــب عــى قــرار الفصــل حرمــان العامل مــن مكافأة هنايــة اخلدمة 
.

ج - للعامــل املفصــول إلحــدى احلــاالت املذكــورة ىف هــذه املــادة حــق الطعــن ىف قــرار 
الفصــل أمــام الدائــرة العامليــة املختصــة وذلــك وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا ىف 
هــذا القانــون وإذا ثبــت بموجــب حكــم هنائــي أن صاحــب العمــل قــد تعســف ىف فصلــه 
ــة  ــة اخلدمــة وتعويضــا عــام حلقــه مــن أرضار مادي ــأة هناي للعامــل اســتحق األخــري مكاف

وأدبيــة .
وىف مجيــع األحــوال جيــب أن يبلــغ صاحب العمــل الوزارة بقــرار الفصل وأســبابه وتتوىل 

الــوزارة إبــالغ جهاز إعــادة هيكلة القــوى العاملة .

 املادة ٤٢
ــن  ــة أو عرشي ــام متصل ــول ملــدة ســبعة أي إذا انقطــع العامــل عــن العمــل دون عــذر مقب
يومــا متفرقــة خــالل ســنة جــاز لصاحــب العمــل اعتبــاره مســتقياًل حكــام وىف هــذه احلالة 
تــرى أحــكام املــادة )٥٣( مــن هــذا القانــون ىف شــأن اســتحقاق العامــل ملكافــأة هنايــة 

اخلدمــة .

 املادة ٤٣
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ــذا حلكــم  ــا أو تنفي ــه حبســا احتياطي إذا حبــس العامــل بســبب اهتــام صاحــب العمــل ل
قضائــي غــري هنائــي ، اعتــرب موقوفــا عــن العمــل وال جيــوز لصاحــب العمــل إهنــاء عقــده 

إال إذا أديــن بحكــم هنائــي .
ــزم هــذا  ــه صاحــب العمــل الت ــى أســندها إلي ــه مــن التهمــة الت وإذا صــدر حكــم برباءت

األخــري بــرف أجــره عــن مــدة وقفــه ، مــع تعويضــه تعويضــا عــادال تقــدره 
املحكمة .

  املادة ٤٤
إذا كان عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة جــاز لــكل مــن طرفيــه إهنــاؤه بعــد إخطــار الطــرف 

اآلخــر ويكــون اإلخطــار عــى الوجــه اآلتــى :
أ - قبل إهناء العقد بثالثة أشهر عى األقل بالنسبة للعامل املعينني بأجر شهرى .

ب - قبــل إهنــاء العقــد بشــهر عــى االقــل بالنســبة للعــامل اآلخريــن فــإذا مل يــراع الطــرف 
ــة  ــدل مهل ــر ب ــرف اآلخ ــع للط ــأن يدف ــزم ب ــه يلت ــار فإن ــدة اإلخط ــد م ــى العق ــذي أهن ال

اإلخطــار مســاويا ألجــر العامــل عــن نفــس املــدة .
ج - إذا كان اإلخطــار باإلهنــاء مــن جانــب صاحــب العمــل ، حيــق للعامــل أن يتغيــب 
يومــا كامــال ىف االســبوع أو ثامنــى ســاعات اثنــاء األســبوع وذلــك للبحــث عــن عمــل 

آخــر مــع اســتحقاقه ألجــره عــن يــوم او ســاعات الغيــاب .
ويكــون للعامــل جتديــد يــوم الغيــاب وســاعاته بــرشط ان خيطــر صاحــب العمــل بذلــك 

ىف اليــوم الســابق للغيــاب عــى األقــل .
د - لصاحــب العمــل أن يعفــى العامــل عــن العمــل أثنــاء مهلــة اإلخطــار مــع احتســاب 
مــدة خدمــة العامــل مســتمرة إىل حــني انتهــاء تلــك املهلــة ، مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن 

آثــار خصوصــا اســتحقاق العامــل أجــره عــن مهلــة اإلخطــار .

 املادة ٤٥
ال جيــوز لصاحــب العمــل اســتعامل حــق إهنــاء العقــد املخــول لــه بمقتــي املــادة الســابقة 

أثنــاء متتــع العامــل بإجــازة مــن األجــازات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون .

 املادة ٤٦
ال جيــوز إهنــاء خدمــة العامــل مــن دون مــربر أو بســبب نشــاطه النقــايب أو بســبب املطالبــة 
أو التمتــع بحقوقــه املرشوعــة وفقــا ألحــكام القانــون ، كــام ال جيــوز إهنــاء خدمــة العامــل 

بســبب اجلنــس أو األصــل أو الديــن .

 املادة ٤٧
ــزم بتعويــض  ــه بغــري حــق الت ــه بإهنائ إذا كان عقــد العمــل حمــدد املــدة وقــام أحــد طرفي
الطــرف اآلخــر عــام أصابــه مــن رضر عــى أال جيــاوز مبلــغ التعويــض مــا يســاوى أجــر 
العامــل عــن املــدة املتبقيــة مــن العقــد ويراعــى ىف حتديــد الرضر بالنســبة إىل طرفيــه العرف 
اجلــارى وطبيعــة العمــل ومــدة العقــد وبوجــه عام كافــة األعتبــارات التى تؤثــر ىف الرضر 
مــن حيــث وجــوده ومــداه ، وخيصــم مــن قيمــة التعويــض ما قــد يكــون مســتحقا للطرف 

اآلخــر مــن ديــون .
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 املادة ٤٨
للعامــل أن ينهــى عقــد العمــل دون إخطــار مــع اســتحقاقه ملكافــآة هنايــة اخلدمــة ىف أى 

مــن األحــوال التاليــة :
أ - إذا مل يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون .

ب - إذا وقــع عليــه اعتــداء مــن صاحــب العمــل أومــن ينــوب عنــه أو بتحريــض مــن أى 
منهــام .

ــة  ــن جلن ــرار م ــي ق ــه بمقت ــالمته أو صحت ــدد س ــل هي ــتمراره ىف العم ج - إذا كان اس
ــة . ــوزارة الصح ــي ب ــم الطب التحكي

د - إذا أدخــل صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه غشــا او تدليســا وقــت التعاقــد ىف مــا 
يتعلــق بــرشوط العمــل .

ه - إذا اهتمه صاحب العمل بأرتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم هنائيا برباءته
و - إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا خمال باآلداب نحو العامل .

 املادة ٤٩
ينتهــى عقــد العمــل بوفــاة العامــل أو ثبــوت عجــزه عــن تأديــة عملــه أو بســبب مــرض 
اســتنفذ أجازتــه املرضيــة . وذلــك بشــهادة معتمــدة من اجلهــات الطبية املختصة الرســمية 

.
 املادة ٥٠

ينتهى عقد العمل ىف األحوال التالية :
أ - صدور حكم هنائي بإشهار إفالس صاحب العمل .

ب - إغالق املنشأة هنائيا .
أمــا ىف حالــة بيــع املنشــأة أو إدماجهــا ىف غــريه أو انتقاهلــا باملــرياث أو اهلبــة أو غــري ذلــك 
ــرشوط  ــف بال ــة اخلل ــرى ىف مواجه ــل ي ــد العم ــإن عق ــة ، ف ــات القانوني ــن الترف م
ذاهتــا الــواردة فيــه ، وتنتقــل التزامــات وحقــوق صاحــب العمــل الســابق جتــاه العــامل إىل 

صاحــب العمــل الــذي حــل حملــه .
 

املادة ٥١
يستحق العامل مكافأة هناية اخلدمة عى الوجه اآلتى :

أ - اجــر عــرشة أيــام عــن كل ســنة خدمــة مــن الســنوات اخلمــس األوىل ومخســة عــرش 
يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث ال تزيــد املكافــأة عــى أجــر ســنة وذلــك 

للعــامل الذيــن يتقاضــون أجورهــم باليوميــة أو باألســبوع أو بالســاعة أو بالقطعــة .
ب - أجــر مخســة عــرش يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات اخلمــس األوىل وأجــر شــهر 
عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث ال تزيــد املكافــأة ىف جمموعهــا عــن أجــر ســنة 

ونصــف وذلــك للعــامل الذيــن يتقاضــون أجورهــم بالشــهر .
ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا ىف العمــل وتســتقطع 
ــون او  ــن دي ــه م ــون علي ــد يك ــا ق ــة م ــل قيم ــتحقة للعام ــة املس ــة اخلدم ــأة هناي ــن مكاف م

قــروض .
ويراعــى يف ذلــك أحــكام قانــون التأمينــات اإلجتامعيــة عــى أن يســتحق العامــل مكافــأة 
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هنايــة اخلدمــة كاملــة عنــد إنتهــاء خدمتــه يف اجلهــة التــي يعمــل هبــا دون خصــم املبالــغ 
التــي حتملتهــا هــذه اجلهــة نظــري اشــرتاك العامــل يف مؤسســة التأمينــات االجتامعيــة أثنــاء 
فــرتة عملــه، ويــري هــذا احلكــم اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )٦( لســنة 

٢٠١٠ املشــار إليــه .

املادة ٥٢
مــع مراعــاة أحــكام املــادة )٤٥( مــن هــذا القانــون يســتحق العامــل مكافــأة هنايــة اخلدمــة 

املنصــوص عليهــا ىف املــادة الســابقة كاملــة ىف األحــوال التاليــة : 
أ - إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل .

ب - إذا انتهت مدة العقد املحدد دون أن يتم جتديده .
ج - إذا انتهى العقد طبقا ألحكام املواد ) ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ( من هذا القانون .

ــخ  ــن تاري ــنة م ــالل س ــا خ ــبب زواجه ــا بس ــن جانبه ــد م ــة العق ــت العامل د - إذا أهن
ــزواج . ال

 املادة ٥٣
يســتحق العامــل نصــف مكافــأة هنايــة اخلدمــة املنصــوص عليهــا ىف املــادة )٥١( إذا قــام 
ــالث  ــن ث ــل ع ــه ال تق ــدة خدمت ــت م ــه ، وكان ــن جانب ــدة م ــدد امل ــري حم ــد غ ــاء العق بإهن
ســنوات ومل تبلــغ مخــس ســنوات فــإذا بلغــت مــدة خدمتــه مخــس ســنوات ومل تبلــغ عــرش 
ســنوات اســتحق ثلثــى املكافــأة ، وإذا بلغــت مــدة خدمتــه عرش ســنوات يســتحق املكافأة 

كاملــة .
 املادة ٥٤

حيــق للعامــل الــذي انتهــى عقــد عملــه أن حيصــل مــن صاحــب العمــل عــى شــهادة هنايــة 
اخلدمــة تتضمــن بيانــا بمــدة خدمتــه وعملــه واخــر اجــر تقاضــاه وال جيــوز أن تتضمــن 
هــذه الشــهادة أى عبــارات قــد تــيسء إىل العامــل أو تصــدر ىف شــكل يقلــل مــن فــرص 
العمــل أمامــه رصاحــة أو داللــة ويلتــزم صاحــب العمــل بــأن يــرد للعامــل مــا يكــون قــد 

أودعــه لديــه مــن مســتندات او شــهادات او أدوات .

 املادة ٥٥
ــاء  ــاه لق ــه أن يتقاض ــي ل ــايس أو ينبغ ــر أس ــن أج ــل م ــاه العام ــا يتقاض ــر م ــد باألج يقص
عملــه وســببه مضافــا إليــه كافــة العنــارص املنصــوص عليهــا يف العقــد أو لوائــح صاحــب 

العمــل.
ودون اإلخــالل بالعــالوة االجتامعيــة وعــالوة األوالد املقررتــني وفقــا للقانــون رقــم ١٩ 
لســنة ٢٠٠٠ املشــار إليــه يدخــل يف حســاب األجــر مــا يتقاضــاه العامــل بصفــة دوريــة 

مــن عــالوات أو مكافــآت أو بــدالت أو منــح أو هبــات أو مزايــا نقديــة.
وإذا حــدد أجــر العامــل بمقــدار حصــة مــن صــايف األربــاح ومل حتقــق املنشــأة ربحــا أو 
حققــت ربحــا ضئيــال جــدا بحيــث ال تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي قــام بــه 
جيــب تقديــر أجــره عــيل أســاس أجــر املثــل أو وفقــا لعــرف املهنــة أو ملقتضيــات العدالــة.
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املادة ٥٦
تؤدي األجور يف أحد أيام العمل بالعملة املتداولة مع مراعاة ما ييل: 

أ- العامل املعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة عيل األقل كل شهر.
ب- العامل اآلخرون تؤدي أجورهم مرة عيل األقل كل أسبوعني.

وال جيوز تأخري دفع األجور عن اليوم السابع من تاريخ االستحقاق.
 

املادة ٥٧
يلتــزم صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عــددًا ال يقــل عــن مخســة عــامل، وفقــًا ألحــكام 
هــذا القانــون، أن يدفــع مســتحقات العاملــني لديــه يف حســاباهتم لــدى املؤسســات املالية 
املحليــة، وللهيئــة العامــة للقــوى العاملــة أن تطلــب صورة من كشــوف التحويل املرســلة 

لتلــك املؤسســات املالية.
ويصــدر قــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاًء عــى عــرض وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل 
ووزيــر املاليــة بتحديــد املؤسســات املاليــة وقواعــد املعاملــة اخلاصــة هبــذه احلســابات مــن 

حيــث املروفــات، والعمــوالت، واإلجــراءات التنظيميــة يف هــذا الشــأن.
ــة  ــور العامل ــل أج ــن حتوي ــطة م ــض األنش ــاء بع ــوزراء إعف ــس ال ــن جمل ــرار م ــوز بق وجي

ــة. ــة املحلي ــات املالي ــدة إىل املؤسس الواف

 املادة ٥٨
ال جيــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل عامــال باألجــر الشــهري إيل فئــة أخــرى بغــري موافقتــه 
الكتابيــة عــيل ذلــك دون اإلخــالل باحلقــوق التــي اكتســبها العامــل خــالل فــرتة عملــه 

باألجــر الشــهري.

 املادة ٥٩
أ- ال جيــوز اســتقطاع أكثــر مــن ١٠ يف املائــة مــن أجــر العامــل وفــاء لديــون أو قــروض 

مســتحقة لصاحــب العمــل وال يتقــاىض األخــري عنهــا أيــة فائــدة. 
ب- ال جيــوز احلجــز عــيل األجــر املســتحق للعامــل أو النــزول عنــه أو اخلصــم منــه إال 
يف حــدود )٢٥ يف املائــة( مــن األجــر وذلــك لديــن النفقــة أو لديــن املــأكل أو امللبــس أو 
الديــون األخــرى بــام يف ذلــك ديــن صاحــب العمــل وعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة 

عــيل الديــون األخــرى.

 املادة ٦٠
ــة أو ممــا ينتجــه صاحــب  ــة أو ســلع مــن حمــال معين ــزام العامــل بــرشاء أغذي ال جيــوز إل

العمــل

املادة ٦١
يلــزم صاحــب العمــل بدفــع أجــور عاملــه خــالل فــرتة اإلغــالق إذا تعمــد غلــق املنشــأة 
إلجبــار العــامل عــيل الرضــوخ واإلذعــان ملطالبــة، كــام يلتــزم بدفــع أجــور عاملــه طــوال 
فــرتة تعطيــل املنشــأة كليــا أو جزئيــا ألي ســبب آخــر ال دخــل للعــامل فيــه، طاملــا رغــب 

صاحــب العمــل يف اســتمرار عملهــم لديــه.
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 املادة ٦٢
يراعــي يف حســاب مســتحقات العامــل آخــر أجــر تقاضاه فــإذا كان العامل ممــن يتقاضون 
ــة يف  ــل الفعلي ــام العم ــالل أي ــاه خ ــا تقاض ــط م ــره بمتوس ــدد أج ــة حت ــم بالقطع أجوره
ــا  ــة بتقســيم متوســط م ــة والعيني ــا النقدي ــر املزاي ــة األخــرية ويكــون تقدي األشــهر الثالث
تقاضــاه العامــل منهــا خــالل األثنــي عــرش شــهر األخــرية عــيل االســتحقاق فــإذا قلــت 
مــدة خدمتــه عــن ســنة حســب املتوســط عــيل نســبة مــا أمضــاه منهــا يف اخلدمــة وال جيــوز 

ختفيــض أجــر العامــل خــالل مــدة عملــه ألي ســبب مــن األســباب.
 

املادة ٦٣
ــد  ــه احل ــدد في ــى حي ــد أق ــنوات كح ــس س ــرارا كل مخ ــدر ق ــر أن يص ــيل الوزي ــب ع جي
األدنــى لألجــور وفقــا لطبيعــة املهــن والصناعــات، مســتهديا يف ذلــك بنســب التضخــم 
ــل  ــئون العم ــارية لش ــة االستش ــع اللجن ــاور م ــد التش ــك بع ــالد، وذل ــهدها الب ــي تش الت

ــة. ــامت املختص واملنظ

 املادة ٦٤
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ٢١ مــن هــذا القانــون ال جيــوز تشــغيل العامــل أكثــر 
مــن ثــامين وأربعــني ســاعة أســبوعيا أو ثــامين ســاعات يوميــا إال يف احلــاالت املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون، وتكــون ســاعات العمــل يف شــهر رمضــان املبــارك ســتا وثالثــني 

ســاعة اســبوعيا. 
ــروف  ــة أو لظ ــرضة بالصح ــة أو امل ــامل املرهق ــل يف األع ــاعات العم ــاص س ــوز إنق وجي

ــر. ــرار يصــدر مــن الوزي ــك بق قاســية وذل

 املادة ٦٥
أ - ال جيــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن مخــس ســاعات متصلــة يوميــا دون أن يعقبهــا فــرتة 

راحــة ال تقــل عــن ســاعة وال حتســب فــرتات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل. 
ويســتثني مــن ذلــك القطــاع املــريف واملــايل واالســتثامري فتكــون ســاعات العمــل ثــامين 

ــاعات متصلة.  س
ــة أو  ــر تشــغيل العــامل مــن دون فــرتة راحــة ألســباب فني ب- جيــوز بعــد موافقــة الوزي
طارئــة أو يف األعــامل املكتبيــة رشيطــه أن يقــل جممــوع ســاعات العمــل اليوميــة وفقــا ملــا 

نصــت عليــه املــادة ٦٤ مــن هــذا القانــون بســاعة واحــدة عــيل األقــل.

 املادة ٦٦
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني ٢١ و ٦٤ مــن هــذا القانــون جيــوز بأمــر كتــايب مــن 
صاحــب العمــل تشــغيل العامــل فــرتة إضافيــة إذا كان ذلــك الزمــا ملنــع وقــوع حــادث 
خطــر أو إلصــالح مــا نشــأ عنــه أو تفــادى خســارة حمققــة أو مواجهــة أعــامل تزيــد عــيل 
القــدر اليومــي، وال جيــوز أن تزيد ســاعات العمــل اإلضايف عيل ســاعتني يف اليوم الواحد 
وبحــد أقــى مئــة وثامنــون ســاعة ســنويا، كــام ال جيــوز أن تزيــد فــرتات العمــل اإلضــايف 
عــيل ثــالث أيــام أســبوعيا وتســعني يومــا يف الســنة، وال حيــول ذلــك دون حــق العامــل يف 
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إثبــات تكليــف صاحــب العمــل لــه بالعمــل اإلضــايف فــرتة إضافيــة بكافــة طــرق اإلثبات 
أو بحــق العامــل احلصــول عــيل أجــر عــن فــرتة العمــل اإلضــايف يزيــد عــيل أجــره العــادي 
ــه املــادة ٥٦  ــة ويراعــي يف هــذا األجــر مــا تقــي ب يف الفــرتة املامثلــة بمقــدار ٢٥ يف املائ
ــون وعــيل صاحــب العمــل أن يمســك ســجال خاصــا للعمــل االضــايف  مــن هــذا القان
يبــني فيــه تواريــخ األيــام وعــدد الســاعات اإلضافيــة واألجــور املقابلــة للعمــل اإلضــايف 

الــذي كلــف بــه العامــل.

 املادة ٦٧
للعامــل احلــق يف راحــة اســبوعية مدفوعــة األجــر وحتــدد بأربــع وعرشيــن ســاعة متصلــة 
عقــب كل ســتة أيــام عمــل وجيــوز لصاحــب العمــل عنــد الــرضورة تشــغيل العامــل يــوم 
ــة  ــك، ويتقــاىض العامــل ٥٠ يف املائ ــه االســبوعية إذا اقتضــت ظــروف العمــل ذل راحت
عــيل األقــل مــن أجــره إضــايف ألجــره األصــيل ويعــوض يــوم راحتــه بيــوم راحــة آخــر. 

وال خيــل حكــم الفقــرة الســابقة يف حســاب حــق العامــل بــام فيهــا أجــره اليومــي وإجازتــه 
حيــث جيــري حســاب هــذا احلــق بقســمة راتبــه عــيل عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن 
حتســب مــن ضمنهــا أيــام راحتــه االســبوعية، عــيل الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه 

مدفوعــة األجــر.

 املادة ٦٨
األجازات الرسمية املقرره للعامل بأجر كامل هي: 

أ- يوم رأس السنة اهلجرية يوم واحد. 
ب- يوم اإلرساء واملعراج يوم واحد

ج- عيد الفطر السعيد ثالثة أيام 
د- وقفة عيد األضحى املبارك يوم واحد

هـ- عيد األضحى املبارك ثالث أيام
و - املولد النبوي الرشيف يوم واحد

ز - اليوم الوطني ٢٥ فرباير يوم واحد
ح - يوم التحرير ٢٦ فرباير يوم واحد 
ط- يوم رأس السنة امليالدية يوم واحد

وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل يف أحــد هــذه األيام قرر لــه أجر مضاعف 
عنــه مــع تعويضه بيــوم بديل.

 املادة ٦٩
ــة  ــازات املرضي ــق يف األج ــل احل ــون للعام ــذا القان ــن ه ــادة ٢٤ م ــم امل ــاة حك ــع مراع م

ــنة:  ــالل الس ــة خ اآلتي
- مخسة عرش يوما - بأجر كامل. 

- عرشة أيام - بثالثة أرباع األجر. 
- عرشة أيام - بنصف األجر . 

- عرشة أيام - بربع األجر. 
- ثالثون يوما - من دون أجر. 
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ويثبــت املــرض الــذي يتقــي األجــازة بشــهادة من الطبيــب الــذي يعينه صاحــب العمل 
أو الطبيــب املســؤول يف الوحــدة الصحيــة احلكومية، فإذا وقع خالف يف شــأن اســتحقاق 

األجــازة أو مدهتــا فــإن شــهادة الطبيب احلكومــي تكون هــي املعتمدة.
ــه  ــر املختــص، حيــدد في أمــا مــا خيــص األمــراض املســتعصية فيســتثني بقــرار مــن الوزي

ــوع هــذه األمــراض. ن
 

املادة ٧٠
للعامــل احلــق يف إجــازة ســنوية ال تقــل عــن ثالثــني يــوم عمــل مدفوعــة األجــر ، عــى أن 
يســتحق العامــل إجــازة عــن الســنة األوىل بعــد قضائــه ســتة أشــهر عــى األقــل يف خدمــة 

صاحــب العمــل .
وال حتســب ضمــن اإلجــازة الســنوية أيــام العطــل األســبوعية والعطــل الرســمية وأيــام 
اإلجــازات املرضيــة الواقعــة خالهلــا ويســتحق العامــل إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة 

مــا قضــاه منهــا يف العمــل ولــو كانــت الســنة األوىل مــن اخلدمــة.

 املادة ٧١
يدفع للعامل أجره املستحق عن األجازة السنوية قبل القيام هبا.

 املادة ٧٢
ــاء  ــا برض ــه جتزئته ــوز ل ــام جي ــنوية ك ــازة الس ــد األج ــد موع ــق حتدي ــل ح ــب العم لصاح

ــا.  ــا األوىل منه ــرش يوم ــة ع ــد األربع ــل بع العام
وللعامــل حــق جتميــع أجازاتــه بــام ال يزيــد عــيل أجــازة ســنتني ولــه بعــد موافقــة صاحــب 
ــام هبــا دفعــة واحــدة وجيــوز بموافقــة الطرفــني جتميــع األجــازات الســنوية  العمــل القي

ألكثــر مــن ســنتني.

 املادة ٧٣
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني ٧٠ و ٧١ للعامــل احلــق يف احلصــول عــيل مقابــل 

نقــدي أليــام أجازاتــه الســنوية املجتمعــه يف حالــة انتهــاء عقــده.

 املادة ٧٤
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ٧٢ ال جيــوز للعامــل أن يتنــازل عــن أجازتــه الســنوية 
بعــوض أو بغــري عــوض ولصاحــب العمــل أن يســرتد مــا أداه لــه مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت 

اشــتغاله خالهلــا لــدى صاحــب عمــل آخــر.

 املادة ٧٥
جيــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل أجــازة دراســية بأجــر للحصــول عــيل مؤهــل أعــى 
يف جمــال عملــه عــيل أن يلتــزم بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة لفــرتة األجــازة الدراســية بحــد 
أقــى قــدره مخــس ســنوات، ويف حالــة إخــالل العامــل هبــذا الــرشط يلتــزم بــرد األجــور 
ــدة الواجــب قضاؤهــا يف  ــا تبقــى مــن امل ــرتة اإلجــازة بنســبة م ــي تقاضاهــا خــالل ف الت

العمــل.
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 املادة ٧٦
للعامــل الــذي أمــىض ســنتني متصلتني يف خدمــة صاحب العمــل احلق يف أجــازة مدفوعة 
ــد أدى  ــون ق ــه أال يك ــج رشيط ــة احل ــا ألداء فريض ــرشون يوم ــد وع ــا واح ــر مدهت األج

الفريضــة قبــل ذلــك.

 املادة ٧٧
للعامــل يف حالــة وفــاة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األوىل أو الثانيــة احلــق يف أجــازة بأجــر 

كامــل مدهتــا ثالثــة أيــام. 
ــي يتــوىف زوجهــا احلــق يف أجــازة عــدة بأجــر كامــل ملــدة  ــة املســلمة الت وللمــرأة العامل
ــري  ــدى الغ ــل ل ــارس أي عم ــيل أال مت ــاة. ع ــخ الوف ــن تاري ــام م ــرشة أي ــهر وع ــة أش أربع

ــر.  ــن الوزي ــرار م ــازة بق ــذه األج ــح ه ــم رشوط من ــازة وتنظ ــرتة األج ــوال ف ط
ومتنــح املــرأة العاملــة غــري املســلمة املتــويف عنهــا زوجهــا أجــازة ملــدة واحــد وعرشيــن 

يومــا مدفوعــة الراتــب.

 املادة ٧٨
جيــوز لصاحــب العمــل منح العامــل أجازة مدفوعة األجــر حلضور املؤمتــرات واللقاءات 

الدوريــة واالجتامعية العاملية.
ويصدر الوزير قرارا برشوط وقواعد منح هذه األجازة.

 املادة ٧٩
جيــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل، بنــاء عيل طلبــه أجازة خاصــة مــن دون أجر خالف 

األجــازات املشــار إليها يف هــذا الفصل.

 املادة ٨٠
جيــب عــيل كل صاحــب عمــل أن حيتفــظ لــكل عامــل بملــف عمــل حيتــوي عــيل نســخة 
ــتندات  ــة واملس ــة املدني ــن البطاق ــورة ع ــل وص ــد العم ــن عق ــخة م ــل ونس ــن اذن العم م
الدالــة عــيل األجــازات الســنوية واملرضيــة وســاعات العمــل اإلضافية وإصابــات العمل 
وأمــراض املهنــة واجلــزاءات التــي وقعــت عليــه وتاريــخ انتهــاء اخلدمــة وأســباب انتهائها 
ونســخة مــن إيصــاالت اســتالمه ملــا يكــون قــد أودعــه لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق 

وأدوات وشــهادات اخلــربة التــي ســلمت إليــه بعــد انتهــاء عملــه.

املادة ٨١
جيــب عــيل كل صاحــب عمــل أن حيتفــظ بســجالت الســالمة املهنيــة وفقــا للنــامذج 

ــر. ــن الوزي ــرار م ــأهنا ق ــدر بش ــي يص ــط الت والضواب

 املادة ٨٢
جيــب عــيل صاحــب العمــل أن يعلــق يف مــكان ظاهــر بمقــر العمــل الئحــة معتمــدة مــن 
ــرتة  ــة وف ــل اليومي ــات العم ــوص أوق ــه اخلص ــيل وج ــن ع ــة تتضم ــل املختص إدارة العم
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الراحــة خالهلــا والراحــة األســبوعية واألجــازات الرســمية.

 املادة ٨٣
ــامل  ــة الع ــة حلامي ــالمة الالزم ــات الس ــة احتياط ــاذ كاف ــل اخت ــب العم ــيل صاح ــب ع جي
ــن عليهــا مــن خماطــر العمــل مــع توفــري  ــة يف املنشــأة واملرتددي ــواد املتداول واآلالت وامل
وســائل الســالمة والصحــة املهنيــة الالزمــة لذلــك والتــي يصــدر بشــأهنا قــرار مــن الوزير 

ــة.  املختــص بعــد أخــذ رأي اجلهــات املعني
وال جيــوز حتميــل العامــل أي نفقــات أو اقتطــاع مبالــغ مــن أجــره مقابــل توفــري وســائل 

احلاميــة لــه.
 

املادة ٨٤
ــد  ــي ق ــر الت ــل املخاط ــة العم ــل مزاول ــل قب ــني للعام ــل أن يب ــب العم ــيل صاح ــب ع جي
ــرارات  ــر الق ــدر الوزي ــا ويص ــا اختاذه ــب عليه ــي جي ــة الت ــائل الوقاي ــا ووس ــرض هل يتع
اخلاصــة بالتعليــامت والعالمــات التحذيريــة التــي توضــع يف أماكــن ظاهــرة بمــكان 
العمــل وأدوات الســالمة الشــخصية التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفريهــا يف األنشــطة 

ــة. املختلف
 

املادة ٨٥
يصــدر الوزيــر بعــد أخــذ رأي اجلهــات املعنيــة قــرارا بتحديــد أنــواع االنشــطة التــي تلتــزم 
بتوفــري املعــدات و الوســائل الالزمــة للســالمة و الصحــة املهنيــة للعاملني يف املنشــآت مع 
تعيــني فنيــني أو متخصيــني يف الرقابــة عــى مــدى توافــر اشــرتاطات الســالمة و الصحــة 
املهنيــة للمنشــأة و حيــدد القــرار مؤهــالت وواجبــات هــؤالء الفنيــني و املتخصصــني و 

برامــج تدريبهــم .

 املادة ٨٦
ــن االرضار  ــل م ــة العام ــة حلامي ــات الكفيل ــاذ االحتياط ــل اخت ــب العم ــى صاح ــب ع جي
الصحيــة و أمــراض املهنــة التــى تنشــأ مــن مزاولــة العمــل و أن يوفــر وســائل االســعافات 

االوليــة و اخلدمــات الطبيــة .
و للوزيــر بعــد اخــذ رأى وزارة الصحــة إصــدار القــرارات التــى تنظــم االحتياطــات و 
جــدول أمــراض املهنــة و الصناعــات و االعــامل املســببة هلــا و جــدول املــواد الضــارة و 

درجــات الرتكيــز املســموح هبــا .

 املادة ٨٧
ــا  ــه منه ــا بحوزت ــتعامل م ــد باس ــة و يتعه ــائل الوقاي ــتعمل وس ــل أن يس ــل العام ــب ع جي
بعنايــة و أن ينفــذ التعليــامت املوضوعــة لســالمته و صحتــه و وقايتــه مــن االصابــات و 

ــة . أمــراض املهن

 املادة ٨٨
مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات االجتامعيــة يلتــزم صاحــب العمــل بالتأمــني عــى 
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أعاملــه لــدى رشكات التأمــني ضــد إصابــات العمــل و أمــراض املهنــة .
 

املادة ٨٩
ــة حتــل  ــون التأمينــات االجتامعي ــات العمــل وفقــا لقان ــد تطبيــق أحــكام تأمــني اصاب عن
هــذه االحــكام بالنســبة للمؤمــن عليهــم اخلاضعــني هلــذا التأمــني حمــل االحــكام الــواردة 

يف املــواد التاليــة بالنســبة الصابــات العمــل و أمــراض املهنــة .

 املادة ٩٠
ــل و  ــق إىل العم ــه أو يف الطري ــل أو يف اثنائ ــبب العم ــادث بس ــل يف ح ــب العام اذا اصي
ــه ,  ــه كان عــى صاحــب العمــل ابــالغ احلــادث فــور وقوعــه أو فــور علمــه ب العــودة من

ــن : ــوال , إىل كل م ــب االح بحس
أ - خمفر الرشطة الواقع يف دائرة اختصاصه حمل العمل .

ب - إدارة العمل الواقع يف دائرة اختصاصها حمل العمل .
ــة أو رشكــة التأمــني املؤمــن عــى العــامل لدهيــا ضــد  ج - مؤسســة التأمينــات االجتامعي

ــات العمــل .  إصاب
و جيــوز أن يقــوم العامــل هبــذا االبــالغ اذا ســمحت حالتــه بذلــك كــام جيــوز ملــن يمثلــه 

القيــام بــه .

 املادة ٩١
مــع عــدم االخــالل بأحــكام القانــون رقــم ) ١ ( لســنة ١٩٩٩ يف شــأن التأمــني الصحــي 
ــل  ــب العم ــل صاح ــة بتحم ــات الصحي ــل اخلدم ــوم مقاب ــرض رس ــب و ف ــى االجان ع
نفقــات عــالج العامــل املصــاب من إصابــات العمــل و أمراض املهنــة بأحد املستشــفيات 
احلكوميــة أو دور العــالج االهليــة التــي حيددهــا بــام يف ذلــك قيمــة األدويــة و مروفــات 
االنتقــال و حيــدد الطبيــب املعالــج يف تقريــره فــرتة العــالج و نســبة العجــز املتخلــف عــن 

اإلصابــة و مــدى قــدرة العامــل عــى االســتمرار يف مبــارشة العمــل .
و جيــوز لــكل مــن العامــل و صاحــب العمــل , بطلــب يقــدم لــالدارة املختصــة , االعرتاض 
ــه أمــام التحكيــم الطبــي بــوزارة  ــر الطبــي خــالل شــهر مــن تاريــخ العلــم ب عــى التقري

الصحــة .

 املادة ٩٢
ــوادث  ــن ح ــة ع ــة بإحصائي ــوزارة املختص ــوايف ال ــل أن ي ــب عم ــل كل صاح ــب ع جي

إصابــات العمــل و أمــراض املهنــة التــى وقعــت بمنشــأته بشــكل دوري .
و يصدر الوزير قرارا باملواعيد املحددة لذلك .

 املادة ٩٣
ــرتة  ــوال ف ــره ط ــايض أج ــق يف تق ــي احل ــرض مهن ــل أو م ــة عم ــاب بإصاب ــل املص للعام
العــالج التــي حيددهــا الطبيــب و إذا زادت فــرتة العــالج عــى ســتة أشــهر يدفــع لــه نصف 

االجــر فقــط حتــى شــفاؤه أو تثبيــت عاهتــه أو يتــوىف .
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 املادة ٩٤
للعامــل املصــاب أو املســتحقني عنــه احلــق يف التعويــض عــن إصابــة العمــل أو أمــراض 
ــر  ــذ رأي وزي ــد أخ ــك بع ــر و ذل ــن الوزي ــرار م ــدر بق ــذي يص ــدول ال ــا للج ــة طبق املهن

الصحــة .

املادة ٩٥
يسقط حق العامل يف التعويض عن االصابة إذا ثبت من التحقيق :

أ - أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .
ب - أن االصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش و مقصود من العامل , 

و يعتــرب يف حكــم ذلــك كل فعــل يأتيــه املصــاب حتــت تأثــري اخلمــر أو املخــدرات . و كل 
خمالفــة للتعليــامت اخلاصــة بالوقايــة مــن أخطــار العمــل و أرضار املهنــة املعلقــة يف مــكان 
ظاهــر مــن أماكــن العمــل , هــذا مــا مل تنشــأ عــن االصابــة وفــاة العامــل أو ختلــف عجــزا 

مســتديام تزيــد نســبته عــى ) ٢٥ يف املئــة ( مــن العجــز الــكيل .

 املادة ٩٦
إذا أصيــب العامــل بأحــد أمــراض املهنــة أو ظهــرت أعــراض أمــراض املهنــة عليــه أثنــاء 
اخلدمــة أو خــالل ســنة مــن تــرك العمــل , رست عليــه أحــكام املــواد ) ٩٣ , ٩٤ , ٩٥ ( مــن 

هــذا القانــون .

 املادة ٩٧
١- حيــدد التقريــر الطبــي الصــادر مــن الطبيــب املعالــج أو ما قررتــه جلنة التحكيــم الطبي 
عــن حالــة العامــل املصــاب مســئولية أصحــاب األعــامل الســابقني ويلــزم هــؤالء - كل 
ــي  ــامل الت ــات واألع ــت الصناع ــه - إذا كان ــل يف خدمت ــا العام ــي قضاه ــدة الت ــبة امل بنس

يامرســوهنا ممــا ينشــأ عنــه املــرض واملصــاب بــه العامــل. 
٢- يتقــاىض العامــل أو املســتحقون مــن بعــده التعويــض املنصــوص عليــه يف املــادة 
ــا -  ــن لدهي ــني املؤم ــة التأم ــة أو رشك ــات االجتامعي ــة للتأمين ــة العام ــن املؤسس )٩٤( م
بحســب األحــوال - ولــكل منهــام الرجــوع إيل أصحــاب األعــامل الســابقني يف التزاماهتم 

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )١( مــن هــذه املــادة.

 املادة ٩٨
حــق تكويــن احتــادات ألصحــاب األعــامل ، وحــق التنظيــم النقــايب للعــامل مكفــول وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون، وتــري أحــكام هــذا البــاب عــيل العاملــني يف القطــاع األهــيل 
وتطبــق أحكامــه عــيل العاملــني يف القطاعــني احلكومــي والنفطــى فيــام ال يتعــارض مــع 

القوانــني التــي تنظــم شــئوهنم.

 املادة ٩٩
جلميــع العــامل الكويتيــني احلــق يف أن يكونــوا يف مــا بينهــم نقابــات ترعــى مصاحلهــم و 
تعمــل عــى حتســن حالتهــم املاديــة و االجتامعيــة و متثلهــم يف مجيــع األمــور اخلاصــة هبــم 

, و ألصحــاب األعــامل حــق تكويــن احتــادات هلــم لــذات األهــداف .
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 املادة ١٠٠
يتبع يف إجراءات تأسيس املنظمة ما يأيت: 

١- اجتــامع عــدد مــن العــامل الراغبــني يف تأســيس نقابــة أو عــدد مــن أصحــاب األعــامل 
الراغبــني يف تأســيس احتــاد وذلــك بصفــة مجعيــة عموميــة تأسيســية ألي مــن الفريقني من 
خــالل اإلعــالن عــن ذلــك يف صحيفتــني يوميتــني عــيل األقل بمــدة ال تقل عن أســبوعني 

مــن تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العموميــة مــع حتديــد مــكان االنعقــاد ووقتــه وأهدافه. 
٢- تقــوم اجلمعيــة العموميــة التأسيســية بإقــرار الئحــة النظــام األســايس للمنظمــة وهلــا 

أن تسرتشــد يف ذلــك بالالئحــة النموذجيــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر. 
٣- تنتخــب اجلمعيــة التأسيســية جملــس اإلدارة وفقــا لألحــكام الــواردة يف نظامهــا 

األســايس.

املادة ١٠١
النظــام األســايس للمنظمــة أهدافهــا وأغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا ورشوط 
ــاء  ــن االعض ــل م ــي حتص ــرتاكات الت ــم واالش ــا وواجباهت ــوق أعضائه ــا وحق عضويته
واختصاصــات اجلمعيــة العموميــة العاديــة وغــري العاديــة وعــدد أعضــاء جملــس اإلدارة 
ورشوط عضويتــه ومدتــه واختصاصاتــه والقواعــد املتعلقــة بامليزانيــة وإجــراءات تعديل 
التعليــم األســايس للمنظمــة وإجــراءات حلها وكيفيــة تصفية أمواهلا وكذلك الســجالت 

والدفاتــر التــي حتتفــظ هبــا املنظمــة وأســس الرقابــة الذاتيــة.

 املادة ١٠٢
عــيل جملــس اإلدارة املنتخــب أن يــودع ، خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ انتخابــه، 

أوراق تأســيس املنظمــة لــدى الــوزارة.
وتثبــت الشــخصية االعتباريــة للمنظمــة اعتبــارا مــن تاريــخ صدور قــرار الوزيــر باملوافقة 

عــيل إنشــائها بعــد إيــداع األوراق كاملة ومســتوفاة لــدى الوزارة.
وللــوزارة إرشــاد وتوجيــه املنظمــة نحــو تصحيــح إجــراءات تأسيســها واســتيفاء أوراق 
التأســيس قبــل إشــهارها، فــإذا مل تقــم الــوزارة بالــرد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

إيــداع األوراق تثبــت الشــخصية االعتباريــة للمنظمــة بقــوة القانــون.

 املادة ١٠٣
ــذا  ــواردة يف ه ــوق ال ــم باحلق ــد متتعه ــم ، عن ــامل ومنظامهت ــاب األع ــامل وأصح ــيل الع ع
البــاب، احــرتام كافــة القوانــني الســارية يف الدولــة شــأهنم يف ذلــك شــأن مجيــع اجلهــات 
املنظمــة وأن يامرســوا نشــاطهم يف حــدود األهداف الــواردة يف النظام األســايس للمنظمة 

دون جتــاوز هلــذه األهــداف أو اخلــروج عنهــا.
 

 املادة ١٠٤
عــيل الــوزارة إرشــاد املنظــامت النقابيــة ومنظــامت أصحاب األعــامل نحو التطبيق الســليم 
للقانــون وكيفيــة القيــد يف الســجالت والدفاتــر املاليــة اخلاصــة بــكل منها وإرشــادها نحو 

تــدارك أي نقــص يف البيانــات والقيــود املدونة هبا. 
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وحيظر عيل النقابات: 
١ - االشتغال باملسائل السياسية والدينية أو املذهبية.

٢- توظيف أمواهلا يف مضاربات مالية أو عقارية أو غريها من أنواع املضاربات. 
٣- قبول اهلبات والوصايا، إال بعد علم الوزارة.

 
املادة ١٠٥

ــح مقاصــف  ــة ، فت ــة يف الدول ــة رب العمــل واجلهــات املعني ــات بعــد موافق حيــق للنقاب
ومطاعــم خلدمــة العــامل داخــل إطــار املؤسســة.

 املادة ١٠٦
للنقابــات املشــهرة وفقــا ألحــكام هــذا البــاب أن تكــون فيــام بينهــا احتــادات ترعــى 
مصاحلهــا املشــرتكة ولالحتــادات املشــهرة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون أن تكون فيــام بينها 
احتــادا عامــا عــيل أال يكــون هنــاك أكثــر مــن احتــاد عــام واحــد لكل مــن العــامل وأصحاب 
العمــل ، وينبــع يف تكويــن االحتــادات واالحتــاد العــام ذات اإلجــراءات اخلاصــة بتكويــن 

النقابــات.

 املادة ١٠٧
لالحتــادات واالحتــاد العــام والنقابــات احلــق يف االنضــامم إيل احتــادات عربيــة أو دوليــة 
ــع  ــا ، ويف مجي ــخ انضاممه ــوزارة بتاري ــر ال ــيل أن ختط ــا ، ع ــط هب ــا ترتب ــرى أن مصاحله ت
األحــوال يراعــي يف ذلــك أال يكــون االنضــامم خمالفــا للنظــام العــام أو املصلحــة العامــة 

ــة. للدول

 املادة ١٠٨
جيــوز حــل منظــامت أصحــاب األعــامل والعــامل حــال اختياريــا بقــرار يصدر مــن اجلمعية 
العموميــة طبقــا للنظــام األســايس للمنظمــة، ويتحــدد مصــري أمــوال النقابة بعــد تصفيتها 

طبقــا للقــرار الــذي تتخــذه اجلمعيــة العموميــة يف حالــة احلــل االختياري. 
كــام جيــوز حــل جملــس إدارة املنظمــة عــن طريــق إقامــة دعــوى مــن الــوزارة أمــام املحكمة 
ــذا  ــكام ه ــا ألح ــرب خمالف ــل يعت ــام بعم ــس اإلدارة إذا ق ــل جمل ــام بح ــدر حك ــة لتص الكلي
ــم  ــوز اســتئناف حك ــام العــام واآلداب، وجي ــة بحفــظ النظ ــون والقوانــني املتعلق القان

املحكمــة خــالل ٣٠ يومــا مــن تاريــخ صــدوره لــدى حمكمــة االســتئناف.

 املادة ١٠٩
جيــب عــيل أصحــاب األعامل تزويــد العامل بكافــة القــرارات واللوائح املتعلقــة بحقوقهم 

وواجباهتم.

 املادة ١١٠
جيــوز لــرب العمــل أن يفــرغ عضــوا أو أكثــر مــن أعضــاء جملــس إدارة النقابــة أو االحتــاد 

ملتابعــة شــؤون النقابــة مــع جهــة العمــل أو اجلهــات املعنيــة يف الدولــة.
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املادة ١١١
عقــد العمــل اجلامعــي هــو العقــد الــذي ينظــم رشوط العمــل وظروفــه بــني نقابــة أو احتاد 
ــاب  ــادات أصح ــن احت ــم م ــن يمثله ــر أو م ــل أو أ كث ــب عم ــني صاح ــر وب ــامل أو أكث ع

األعــامل.

 املادة ١١٢
ــا وموقعــا مــن العامــل وأن يعــرض عــيل  جيــب أن يكــون عقــد العمــل اجلامعــي مكتوب
اجلمعيــة العموميــة لــكل مــن منظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل أو طرفيــه، وأن يوافــق 

عليــه أعضاؤهــا وفقــا ألحــكام النظــام األســايس للمنظمــة.

 املادة ١١٣
جيــب أن يكــون عقــد العمــل اجلامعــي حمــدد املدة عــيل أال تزيد مدتــه عيل ثالث ســنوات، 
فــإذا اســتمر طرفــاه يف تنفيــذه بعــد انقضــاء مدتــه اعتــرب جمــددا ملــدة ســنة واحــدة بنفــس 

الــرشوط الــواردة فيــه مــا مل يــرد بــرشوط العقــد مــا خيالــف ذلــك.

 املادة ١١٤
إذا رغــب أحــد طــريف عقــد العمــل اجلامعــي يف عــدم جتديــده بعــد انتهــاء مدتــه وجــب 
عليــه أن خيطــر الطــرف اآلخــر والــوزارة املختصــة كتابــة قبــل ثالثــة أشــهر عــيل األقــل 
مــن تاريــخ انتهــاء العقــد، وإذا تعــددت أطــراف العقــد فــال يرتتــب عــيل انقضائه بالنســبة 

ألحدهــم انقضــاؤه بالنســبة لآخريــن.

 املادة ١١٥
ــف  ــة خيال ــل اجلامعي ــود العم ــردي أو عق ــل الف ــد العم ــال كل رشط يف عق ــع باط ١- يق
أحــكام هــذا القانــون ولــو كان ســابقا عــيل تنفيــذه مــا مل يكــن الرشط أكثــر فائــدة للعامل. 
ــازل  ــده يتن ــون أو بع ــذا القان ــل هب ــل العم ــرم قب ــاق أب ــال كل رشط أو اتف ــع باط ٢- يق
بموجبــه العامــل عــن أي حــق مــن احلقــوق التــي يمنحهــا القانــون، كــام يقــع باطــال كل 
تصالــح أو خمالصــة تتضمــن انقاصــا أو إبــراء مــن حقــوق العامــل الناشــئة لــه بموجــب 
عقــد العمــل خــالل فــرتة رسيانــه أو ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كانــت خمالفــة 

ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة ١١٦
ال يكــون عقــد العمــل اجلامعــي نافــذا إال بعــد تســجيله لــدى الــوزارة املختصــة ونــرش 

ــدة الرســمية.  ملخصــه يف اجلري
وجيــوز للــوزارة املختصــة أن تعــرتض عــيل الــرشوط التــي تراهــا خمالفــة للقانــون، وعــيل 
الطرفــني تعديــل العقــد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ اســتالم االعــرتاض وأال 

اعتــرب طلــب التســجيل كأن مل يكــن.

 املادة ١١٧
جيــوز أن يــربم عقــد العمــل اجلامعــي عــيل مســتوى املنشــأة أو الصناعــة أو عــيل املســتوى 
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ــه  ــب أن يربم ــة وج ــتوى الصناع ــيل مس ــي ع ــل اجلامع ــد العم ــرم عق ــإذا أب ــي ، ف الوطن
عــن العــامل احتــاد نقابــات الصناعــة، وإذا أبــرم عــيل املســتوى الوطنــي وجــب أن يربمــه 
االحتــاد العــام للعــامل ويعتــرب العقــد املــربم عــيل مســتوى الصناعــة تعديــال للعقــد املــربم 
عــيل مســتوى املنشــأة والعقــد املــربم عــيل املســتوى الوطنــي تعديــال ألي مــن العقديــن 

اآلخريــن وذلــك يف حــدود مــا يــرد فيهــام مــن أحــكام مشــرتكة.

املادة ١١٨
تري أحكام عقد العمل اجلامعي عيل: 

أ- نقابات العامل واحتاداهتم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه. 
ب- أصحاب األعامل أو احتاداهتم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. 

ج- النقابات املنظمة لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. 
ــد  ــه بع ــد أو انضــم إلي ــرم العق ــذي أب ــن انضمــوا لالحتــاد ال ــامل الذي ــاب األع د- أصح

إبرامــه.

املادة ١١٩
انســحاب العــامل مــن النقابــة أو فصلهــم منهــا ال يؤثــر عــيل خضوعهــم ألحــكام عقــد 
العمــل اجلامعــي إذا كان االنســحاب أو الفصــل الحقــا عــيل تاريــخ إبــرام النقابــة للعقــد 

أو انضاممهــا إليــه.

 املادة ١٢٠
جيــوز لغــري املتعاقديــن مــن نقابــات العــامل أو احتاداهتم أو أصحــاب األعــامل أو احتاداهتم 
االنضــامم إيل عقــد العمــل اجلامعــي بعــد نرش ملخصــه يف اجلريدة الرســمية وذلــك باتفاق 
الطرفــني طالبــي االنضامم دون حاجــة إيل موافقة املتعاقدين األصليــني، ويكون االنضامم 
بطلــب يقــدم إيل الــوزارة املختصــة موقــع مــن الطرفــني وتنــرش موافقــة الــوزارة املختصــة 

عــيل طلــب االنضــامم يف اجلريدة الرســمية.

املادة ١٢١
يــري عقــد العمــل اجلامعــي الــذي تربمــه نقابــة املنشــأة عــيل مجيــع عــامل املنشــأة ولــو 
مل يكونــوا أعضــاء يف النقابــة وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة )١١٥( مــن هــذا 
القانــون يف مــا يتعلــق بالــرشوط األكثــر فائــدة للعامــل، أمــا العقــد الــذي يربمــه احتــاد أو 
نقابــة مــع صاحــب عمــل معــني فإنــه ال يــري إال عــيل عــامل صاحــب العمــل املعنــي 

بذلــك.

 املادة ١٢٢
ملنظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل التــي تكــون طرفــا يف عقــد العمــل اجلامعــي أن ترفع 
مجيــع الدعــاوى الناشــئة عــن اإلخــالل بأحــكام العقــد ملصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا 

دون احلاجــة إيل توكيــل منــه بذلــك.
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 املادة ١٢٣
منازعــات العمــل اجلامعيــة هــي املنازعــات التــي تنشــأ بــني واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب 

العمــل ومجيــع عاملــه أو فريــق منهــم بســبب العمــل أو بســبب رشوط العمــل.

 املادة ١٢٤
إذا نشــأت منازعــات مجاعيــة فعــى طرفيهــا اللجــوء إيل املفاوضــة املبــارشة بــني صاحــب 
العمــل أو مــن يمثلــه وبــني العــامل أو مــن يمثلهــم . وللــوزارة املختصــة إيفــاد منــدوب 

عنهــا حلضــور هــذه املفاوضــات بصفــة مراقــب. 
ويف حالــة االتفــاق يف مــا بينهــم فإنــه يتعــني تســجيل هــذا االتفــاق لــدى الــوزارة املختصة 

خــالل مخســة عــرش يومــا وفقــا للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزير.
 

املادة ١٢٥
ألي مــن طــريف املنازعــة - إذا مل تــؤد املفاوضــة املبــارشة حللهــا - أن يتقــدم للــوزارة 
املختصــة بطلــب لتســوية املنازعــة وديــا عــن طريــق جلنــة التوفيــق يف منازعــات العمــل 

ــر.  ــرار مــن الوزي ــي يصــدر بتشــكيلها ق ــة الت اجلامعي
وجيــب أن يكــون الطلــب موقعــا مــن صاحــب العمــل أو وكيلــه املفــوض أو مــن أغلبيــة 

العــامل املتنازعــني أو ممــن يفوضونــه يف متثيلهــم.

 املادة ١٢٦
تشكل جلنة التوفيق يف منازعات العمل من: 

أ- ممثلني ختتارمها النقابة أو العامل املتنازعني. 
ب- ممثلني خيتارمها صاحب العمل أو أصحاب األعامل املتنازعني. 

ج- رئيــس اللجنــة وممثلــني عــن الــوزارة املختصــة يعينهــم الوزيــر املختــص بقــرار حيــدد 
فيــه أيضــا عــدد ممثــيل أطــراف النــزاع. 

وللجنــة أن تســتعني بــرأي مــن تــراه يف أداء مهمتهــا. ويف مجيــع املراحــل الســابقة جيــوز 
للــوزارة املختصــة أن تطلــب املعلومــات التــي تراهــا رضوريــة حلــل املنازعــة.

 املادة ١٢٧
ــخ ورود  ــق أن تنتهــي مــن نظــر املنازعــة خــالل شــهر واحــد مــن تاري ــة التوفي عــيل جلن
الطلــب إليهــا فــإذا متكنــت مــن تســويتها كليــا أو جزئيــا وجــب إثبــات مــا تــم االتفــاق 
بشــأنه يف حمــرض مــن ثــالث نســخ ويوقع عليــه من احلارضيــن ويعتــرب اتفاقا هنائيــا وملزما 
للطرفــني وإذا مل تتمكــن جلنــة التوفيــق مــن تســوية املنازعــة خــالل املــدة املحــددة وجــب 
عليهــا إحالتهــا أو إحالــة مــا مل يتــم االتفــاق بشــأنه منهــا خــالل أســبوع مــن تاريــخ آخــر 

اجتــامع هلــا إيل هيئــة التحكيــم مشــفوعا بكافــة املســتندات.

  املادة ١٢٨
تشكل هيئة التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية عيل النحو التايل: 
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١- إحدى دوائر حمكمة االستئناف تعينها اجلمعية العمومية هلذه املحكمة سنويا. 
٢- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. 

٣- ممثــل للــوزارة املختصــة بعينــه وزيرهــا وحيــرض أمــام اهليئــة أطــراف املنازعــة أو مــن 
يمثلهــم قانونــا.

 املادة ١٢٩
ــخ وصــول  ــا مــن تاري ــن يوم ــم املنازعــة يف ميعــاد ال يتجــاوز عرشي ــة التحكي تنظــر هيئ
أوراقهــا إيل إدارة الكتــاب وجيــب أن يعلــن كل مــن طــريف النــزاع بميعــاد اجللســة قبــل 
ــرتة ال  ــالل ف ــة خ ــل يف املنازع ــم الفص ــيل أن يت ــبوع، ع ــن أس ــل ع ــدة ال تق ــا بم انعقاده

ــخ أول جلســة لنظرهــا. ــة أشــهر مــن تاري تتجــاوز ثالث

 املادة ١٣٠
هليئــة التحكيــم كل مــا ملحكمــة االســتئناف من صالحيــات طبقا ألحــكام القانــون تنظيم 
القضــاء وأحــكام قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وتصــدر قراراهتــا مســببة وتكــون 

بمثابــة األحــكام الصــادرة مــن حمكمة االســتئناف.

املادة ١٣١
اســتثناء مــن حكــم املــادة ١٢٦ مــن هــذا القانــون جيــوز للــوزارة املختصــة يف حالــة قيــام 
منازعــة مجاعيــة إذا دعــت الــرضورة أن تتدخــل دون طلــب مــن أحــد املتنازعــني لتســوية 
النــزاع وديــا كــام جيــوز هلــا إحالــة النــزاع إيل جلنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبام تــراه 
ــوزارة  ــا ال ــي تطلبه ــتندات الت ــة املس ــم كاف ــة تقدي ــذه احلال ــني يف ه ــيل املتنازع ــب ع وجي

املختصــة كــام يلــزم حضورهــم عنــد دعوهتــم للحضــور.

 املادة ١٣٢
حيظــر عــيل طــريف املنازعــة وقــف العمــل كليــا أو جزئيا أثنــاء إجــراءات املفاوضــة املبارشة 
ــة يف  ــوزارة املختص ــل ال ــبب تدخ ــم أو بس ــة التحكي ــام هيئ ــق أو أم ــة التوفي ــام جلن أو أم

املنازعــات عمــال بأحــكام هــذا البــاب.
 

املادة ١٣٣
ــة  ــة الضبطي ــدره صف ــرار يص ــر بق ــم الوزي ــن حيدده ــني الذي ــني املختص ــون للموظف يك
ــه ، ويتعــني عــيل  ــذة ل ــرارات املنف ــح والق ــون واللوائ ــذ هــذا القان ــة تنفي ــة ملراقب القضائي
هــؤالء املوظفــني أداء أعامهلــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد. وااللتــزام بعــدم إفشــاء أرسار مهن 
أصحــاب العمــل التــي يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم ، ويــؤدي كل منهــم أمــام الوزيــر 

القســم التــايل: 
أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي عمــيل باألمانــة واحليــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ 

عــيل رسيــة املعلومــات التــي اطلــع عليهــا بحكــم عمــيل حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي.

 املادة ١٣٤
ــالل  ــل خ ــن العم ــول أماك ــق دخ ــابقة ح ــادة الس ــم بامل ــار إليه ــني املش ــون للموظف يك
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ســاعات العمــل الرســمية للمنشــأة واالطالع عــيل الســجالت والدفاتر وطلــب البيانات 
واملعلومــات املتعلقــة بشــئون العاملــة، وهلــم يف ذلــك حق فحــص وأخذ عينات مــن املواد 
املتداولــة بغــرض التحليــل وهلــم أيضــا حــق دخــول األماكــن التــي خيصصهــا أصحــاب 
العمــل ألغــراض اخلدمــات العامليــة، وهلــم أ ن يســتعينوا بالقــوة العامــة يف ســبيل تنفيــذ 

مهــام عملهــم. 
كــام يكــون هلــم حتريــر حمــارض املخالفــات ألصحــاب األعــامل ومنحهــم املهلــة الالزمــة 
لتــاليف املخالفــة وإحالــة حمــارض املخالفــات للمحكمــة املختصمــة لتوقيــع العقوبــة 

ــون. ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه املنص

 املادة ١٣٥
يكــون للموظفــني املختصــني بالتفتيــش ، يف حالــة خمالفــة صاحــب العمــل أحــكام املــواد 
)٨٣ ، ٨٤ ، ٨٦( مــن هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه عيل نحــو هيدد تلوث 
ــة  ــرضا باملخالف ــررون حم ــالمتهم أن حي ــامل أو س ــة الع ــة أو بصح ــة العام ــة والصح البيئ
ورفعــه إيل الوزيــر املختــص الــذي لــه بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة أن يصــدر قــرار 
بغلــق املحــل كليــا أو جزئيــا أو وقــف اســتعامل آلــة أو آالت معينــة حلــني تــاليف املخالفــة.

 املادة ١٣٦
يكــون للموظفــني املختصــني بالتفتيــش صالحيــة حتريــر إخطــارات املخالفــات للعاملــة 
التــي تعمــل مــن دون مركز عمل حمدد، وهلم يف ســبيل ذلك االســتعانة بالســلطات العامة 
والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بشــأن البضائــع التــي ترتكهــا أي مــن العاملــة املذكــورة وال 

يســتدل عــيل أصحاهبا.

 املادة ١٣٧
ــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة ال  مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوب
ــون، ويف  ــار كل مــن خالــف أحــكام املادتــني ٨ ، ٣٥ مــن هــذا القان جتــاوز مخســامئة دين
حالــة العــود خــالل ثــالث ســنوات من تاريــخ احلكــم النهائي، تكــون العقوبــة مضاعفة.

 املادة ١٣٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب باحلبــس مدة 
ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة - عــن كل عامــل - ال تقــل عــن ألفــي دينــار، وال تزيد 
عــى عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل صاحــب عمــل خيالــف أحكام 

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة العارشة.
ويف حــال التحــاق العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر باملخالفــة لألحــكام املــادة 
)١٠( فقــرة )٢( املشــار إليهــا يعاقــب صاحــب العمــل اآلخــر بــذات العقوبــة الــواردة 
يف الفقــرة الســابقة مــن هــذه املــادة، وذلــك دون إخــالل بحــق اجلهــة اإلداريــة يف إبعــاد 

العامــل املخالــف.

 املادة ١٣٩
يف حالــة خمالفــة أحــكام املــادة ٥٧ مــن هــذا القانــون يعاقــب صاحــب العمــل بغرامــة ال 
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ــالل  ــك دون اإلخ ــا ، وذل ــن دفعه ــف ع ــي ختل ــني الت ــتحقات العامل ــوع مس ــاوز جمم جت
بالتزاماتــه بدفــع هــذه املســتحقات للعاملــني وبــذات اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

املــادة ٥٧ املشــار إليهــا.
 

املادة ١٤٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة ال 
تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد عى ألــف دينــار، كل من مل يمكــن املوظفــني املختصني 
الذيــن حيددهــم الوزيــر مــن أداء واجباهتم املنصــوص عليها يف املادتــني )١٣٣( و)١٣٤( 

مــن هــذا القانــون.
وتضاعف الغرامة يف حالة العود.

املادة ١٤١
ــن  ــب كل م ــر، يعاق ــون آخ ــا أي قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــالل ب ــدم اإلخ ــع ع م

ــايل:  ــه الت ــيل الوج ــه ع ــذة ل ــرارات املنف ــون والق ــذا القان ــكام ه ــي أح ــف باق خيال
ــوزارة عــيل أال  أ - يوجــه إيل املخالــف إخطــار بتــاليف املخالفــة خــالل فــرتة حتددهــا ال

تزيــد عــيل ثالثــة أشــهر. 
ب- إذا مل تتــالف املخالفــة خــالل الفــرتة املحــددة يعاقــب املخالــف بغرامــة ال تقــل عــن 
مئــة دينــار وال تزيــد عــيل مائتــي دينــار عــن كل عامــل ممــن وقعــت بشــأهنم املخالفــة، ويف 
حالــة العــود خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صــدور احلكــم النهائــي تكــون العقوبــة 

مضاعفة.
 

املادة ١٤٢
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال جتــاوز ســتة أشــهر، وبغرامــة ال تقــل عــن 
مخســامئة دينــار وال تزيــد عــى ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن خيالــف 
أمــر الوقــف أو الغلــق الصــادر عمــاًل بأحــكام املــادة )١٣٥( من هــذا القانــون دون تاليف 

املخالفــات التــي أعلنــه هبــا املفتــش املختــص.

املادة ١٤٣
ــوزارة  ــة استشــارية لشــؤون العمــل تضــم ممثلــني عــن ال ــر جلن تشــكل بقــرار مــن الوزي
وجهــاز إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي ومنظــامت أصحــاب األعــامل 
والعــامل ومــن يــراه الوزيــر، تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي فيــام يعرضــه عليهــا الوزيــر مــن 
موضوعــات ، ويتضمــن القــرار إجــراءات دعــوى اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار 

توصياهتــا.

املادة ١٤٤
ال تســمع عنــد اإلنــكار - بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوى التــي 
يرفعهــا العــامل اســتنادا إيل أحــكام هــذا القانــون، ويــري عــيل اإلنــكار أحــكام الفقــرة ٢ 
مــن املــادة ٤٤٢ مــن القانــون املــدين وتعفــي الدعاوى التــي يرفعهــا العامل أو املســتحقون 



قانون العمل في القطاع االهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٣٣       -العودة لفهرس القانون

ــاوى أن  ــض الدع ــد رف ــة عن ــوز للمحكم ــك جي ــع ذل ــة وم ــوم القضائي ــن الرس ــم م عنه
حتكــم عــيل رافعهــا باملروفــات كلهــا أو بعضهــا وتنظــر الدعــاوى العامليــة عــيل وجــه 

االســتعجال.
 

املادة ١٤٥
اســتثناء مــن حكــم املــادة ١٠٧٤ مــن القانــون املــدين يكــون حلقــوق العــامل املقــررة وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون حــق امتيــاز عــيل مجيــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقار 
عــدا الســكن اخلــاص، وتســتويف هذه املبالــغ بعد املروفــات القضائية واملبالغ املســتحقة 

للخزانــة العامــة ومروفــات احلفــظ واإلصالح.

 املادة ١٤٦
جيــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو املســتحقون عنــه إيل إدارة العمــل 
املختصــة وتقــوم اإلدارة باســتدعاء طــريف النــزاع أو مــن يمثلهــام ، وإذا مل توفــق اإلدارة 
إيل تســوية النــزاع وديــا تعــني عليهــا خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إحالتــه إيل 

املحكمــة الكليــة للفصــل فيــه.
وتكون اإلحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفني ومالحظات اإلدارة. 

ــا أن  ــل ، فله ــتحقات العام ــل يف رصف مس ــب العم ــت صاح ــة تعن ــني للمحكم وإذا تب
تقــي لــه بتعويــض يســاوي ١% مــن قيمــة تلــك املســتحقات عــن كل شــهر تأخــري يف 
رصفهــا اعتبــارًا مــن تاريــخ تقديــم الطلب املشــار إليــه يف الفقــرة األوىل، ويري يف شــأن 
املبلــغ املحكــوم بــه نــص املــادة ) ١٤٥ ( مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم اإلخــالل 

بحــق العامــل يف املطالبــة أمــام ذات املحكمــة بــأي تعويضــات أخــرى.

 املادة ١٤٧
ــتالم  ــخ اس ــن تاري ــام م ــة أي ــالل ثالث ــوم ، يف خ ــة أن تق ــاب املحكم ــيل إدارة كت ــب ع جي

ــزاع. ــا الن ــا طرف ــن هب ــوى ويعل ــر الدع ــة لنظ ــد جلس ــب، بتحدي الطل
 

املادة ١٤٨
يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ نــرش هــذا القانــون يف اجلريــدة الرســمية وبالتشــاور مع أصحــاب العمــل والعامل.

 
املادة ١٤٩

يلغــي القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ يف شــأن العمــل يف القطــاع األهــيل وحيتفــظ العــامل 
بجميــع احلقــوق التــي ترتبــت عليه قبــل إلغائــه وتبقى كافــة القــرارات الصــادرة تنفيذا له 
معمــوال هبــا فيــام ال تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانون حلــني صــدور اللوائــح والقرارات 

الالزمــة لتنفيذه.
  املادة ١٥٠

عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية. 



العودة للصفحة الرئيسية

٣٣٥تطبيق القانون
٣٣٦االجر والبدالت

٣٣٦االجازات
٣٣٨هناية العمل

٣٣٩العقوبات

القانون رقم 28 لسنة 1969 
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املادة ١
يف تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد : 

١- باالعامل النفطية : 
ــاز الطبيعــي ســواء كان  ــط او الغ ــن النف ــث او الكشــف ع ــات اخلاصــة بالبح أ- العملي

ــطح االرض او البحــر.  ــك حتــت س ذل
ب- العمليــات اخلاصــة باســتخراج النفــط اخلــام او الغــاز الطبيعــي او تصفيــة أي منهــام 

او تصنيعــه او نقلــه او شــحنه. 
ــة  ــون االعــامل النفطي ــن يزاول ــة : اصحــاب العمــل الذي ٢- بأصحــاب االعــامل النفطي
بموجــب امتيــاز او ترخيــص مــن احلكومــة او يقومــون بتنفيــذ تلــك االعــامل كمقاولــني 
او مقاولــني مــن الباطــن ، وال يرتتــب عــى منــح أي عمل مــن االعامل النفطيــة املنصوص 
ــن  ــل م ــه او الني ــي يف عمل ــل الكويت ــاء العام ــاس ببق ــاول أي مس ــرة أ ملق ــا يف الفق عليه

حقوقــه. 
ــك  ــة وذل ــامل النفطي ــاب االع ــدى اصح ــتغلون ل ــن يش ــامل الذي ــط : الع ــامل النف ٣- بع

ــني :  ــتثنائني التالي باالس
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى العامل الكويتيني املشــتغلني يف اعــامل البناء واقامــة الرتكيبات 

واالجهــزة وصيانتها وتشــغليها وكافــة اعامل اخلدمــات املتصلة هبا. 
ب- يطبق هذا القانون يف الرشكات الوطنية عى العامل الكويتيني فيها فقط.

 املادة ٢
تري احكام هذا القانون عى عامل النفط دون غريهم. 

وتــري عليهــم كذلــك ، فيــام مل يــرد فيــه نــص يف هــذا القانــون والقــرارات املنفــذة لــه ، 
احــكام القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ يف شــأن العمــل يف القطــاع االهــيل.

املادة ٣
ــدة لعــامل النفــظ واملقــررة هلــم  ــر فائ ــا االكث ــون باملزاي ــق احــكام هــذا القان ال خيــل تطبي
بموجــب عقــود عملهــم احلاليــة او القواعــد والنظــم املعمول هبــا لدى اصحــاب االعامل 

النفطيــة. 
ويعتــرب باطــال كل رشط او اتفــاق خيالــف احــكام هــذا القانــون ولــو ابــرم قبــل العمــل بــه 
، مــا مل يكــن الــرشط او االتفــاق يمثــل فائــدة اكــرب للعامــل. يعتــرب ماســا باملزايــا املقــررة 

للعامــل تغيــري نــوع عملــه بــدون رضــاه.

 املادة ٤
يكــون تعيــني عــامل النفــط بعقــد كتــايب يبــني فيــه عــى وجــه اخلصــوص تاريــخ التعاقــد 
ــن  ــد م ــرر العق ــدة. وحي ــدد امل ــد اذا كان حم ــدة العق ــل ، وم ــة العم ــر وطبيع ــة االج وقيم
نســختني عــى االقــل يعطــي للعامــل احداهــا. فــإذا مل حيــرر عقــد جــاز لعامــل اثبــات حقه 

القانون رقم 28 لسنة 1969 
شأن العمل ىف قطاع األعامل النفطية



قانون العمل النفطي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع االهـــــيل

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٣٦       -العودة لفهرس القانون

بجميــع طــرق الثبــات. وعــى رب العمــل ان يعطــي العامــل ايصــاال باللغــة العربيــة بــام 
يكــون قــد اودعــه عنــده مــن اوراق او شــهادات.

 املادة ٥
متوســط ســاعات العمــل اربعــون ســاعة يف االســبوع خــالل فــرتة دورة املناوبــة ويعوض 
العامــل عــن ســاعات العمــل االضافيــة وفــق احــكام هــذا القانــون. أمــا االحــداث فــال 

جيــوز تشــغيلهم اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا.

 املادة ٦
اذا كان مــكان العمــل يف منطقــة بعيــدة عــن العمــران ، اســتحق العامــل اجــرا يســاوي 
اجــره العــادي عــن املــدة التــي تســتغرقها املســافة ذهابــا وايابــا بــني مركــز التجمــع املحدد 

لــه ومــكان العمــل.

 املادة ٧
يســتحق العامــل - عــن كل ســاعة عمــل اضافيــة يؤدهيــا - اجــرا يــوازي االجــر العــادي 
الــذي يســتحقه يف الســاعة مضافا اليــه ٢٥% منه اذا كان العمل االضــايف هنارا و ٥٠% منه 
اذا كان العمــل االضــايف ليــال. وتــؤدي اجــور ســاعات العمــل االضــايف يف مواعيــد دفــع 
االجــور عــادة.و يصــدر بتعريــف املقصــود بالليــل قــرار مــن وزيــر الشــئون االجتامعيــة 

والعمل.

 املادة ٨
يكــون يــوم الراحــة االســبوعية لعــامل النفــط بأجــر كامــل. فإذا اســتدعت ظــروف العمل 
االضــايف تشــغيل عامــل يف يــوم الراحــة االســبوعية اســتحق اجــرا اضافيــا عن كل ســاعة 
عمــل يــوازي ٥٠% عــى االقــل مــن اجــره العــادي وعــى صاحــب العمــل يف هــذه احلالــة 
ــة  ــوم الراح ــل ي ــب العم ــدد صاح ــر. وحي ــوم آخ ــه بي ــوم راحت ــن ي ــل ع ــض العام تعوي

االســبوعية للعــامل وفــق ظــروف العمــل.

 املادة ٩
االجازات الرسمية التي متنح للعامل بأجر كامل هي : 

عيد رأس السنة اهلجرية يوم واحد 
العيد الوطني يوم واحد 

عيد االرساء واملعراج يوم واحد 
عيد الفطر ٣ ايام 

وقفة عرفات يوم واحد 
عيد االضحى ٣ ايام 

عيد املولد النبوي الرشيف يوم واحد 
عيد رأس السنة امليالدية يوم واحد 

واذا اســتدعت ظــروف العمــل االضــايف تشــغيل العامــل يف يــوم اجــازة رســمية اســتحق 
ــوازي مثــل اجــره  ــا عــن كل ســاعة عمــل ي - فضــال عــن اجــره العــادي - اجــر اضافي
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عنهــا.

 املادة ١٠
ال جيــوز بحــال ان تزيــد ســاعات العمــل - بــام فيهــا ســاعات العمــل االضافيــة - عن ٤٨ 
ســاعة يف االســبوع الواحــد اال بالقــدر الــرضوري ملنــع وقــوع حــادث خطــر او اصــالح 
ــة ذات الصفــة غــري  ــه او تــاليف خســارة حمققــة او ملواجهــة االعــامل االضافي مــا نشــأ عن
ــوم  ــاعتني يف الي ــاالت س ــذه احل ــايف يف ه ــل االض ــاوز العم ــرشط ان ال جي ــة ، وب العادي

الواحــد.

املادة ١١
يستحق عامل النفط - خالل السنة - االجازات املرضية التالية : 

ستة اشهر بأجر كامل 
شهرين بثالثة ارباع االجر 

شهرا ونصف بنصف االجر 
شهر واحدا بربع االجر 
شهرا واحدا بدون اجر 

ــة عمــل او متفاقــام بســببها ، اســتحق العامــل  ــة او اصاب اذا كان املــرض ناشــئا عــن املهن
اجــره كامــال عــن مــدة اجــازة املرضيــة الســابقة ، اال اذا انقضــت اجازتــه بتــامم شــفائه او 

ثبــوت عاهتــه او وفاتــه. 
ــإذا انتهــت هــذه املــدد دون ان يتمكــن العامــل مــن العــودة اىل عملــه جــاز لصاحــب  ف
العمــل ابقــاؤه دون مرتــب او االســتغناء عــن خدمتــه مــع منحــه مــا يســتحقه مــن مكافــأة 

وفــق احــكام هــذا القانــون مــع احتســاب االجــازة املرضيــة ضمــن مــدة اخلدمــة. 
ويثبــت املــرض بتقريــر مــن اهليئــة الطبيــة احلكوميــة اذا زادت مدتــه عــن مخســة عــرش يوما 
وبشــهادة الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب العمــل او الطبيــب املســئول باحــدى الوحــدات 
الصحيــة احلكوميــة اذا مل جتــاوز مدتــه ذلــك. واذا وقــع خــالف حــول حتديــد مــدة العالج 
ــه  ــذي يعين ــب ال ــهادة الطبي ــب ش ــة جت ــة احلكومي ــدة الصحي ــب الوح ــهادة طبي ــان ش ف

صاحــب العمــل.

 املادة ١٢
يســتحق عــامل النفــط املعينــون بأجــر شــهري اجــازة ســنوية قدرهــا ثالثــون يومــا بأجــر 
كامــل تــزاد اىل اربعــني يومــا بعــد خدمــة مخــس ســنوات متصلــة. ويســتحق غريهــم مــن 
عــامل النفــط اجــازة ســنوية قدرهــا واحــد وعــرشون يومــا بأجــر كامــل تــزاد اىل ثالثــني 

يومــا بعــد خدمــة مخــس ســنوات متصلــة. 
وحتســب االجــازة الســنوية بحيــث تكــون مدهتــا ومــدة العمــل معــا ســنة واحــدة كاملــة. 

وال يســتحق العامــل اجــازة قبــل امتامــه ســنة يف اخلدمــة.
 

 املادة ١٣
جيــوز لصاحــب العمــل جتميــع اجــازة العامــل املســتحقة خــالل مــدة ال جتــاوز ســنتني اذا 
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ابــدى العامــل رغبتــه يف ذلــك كتابــة. 
ــه الســنوية  ــا عــن اجازات ــال نقدي ــه اســتحق مقاب ــرك العامــل العمــل او اهنــى عمل واذا ت

التــي مل يســتفد هبــا.

 املادة ١٤
جيــوز منــح اجــازة خاصــة بأجــر كامــل لعــامل النفط املرشــحني لــدورات التدريــب املهني 

او الثقافــة العامليــة او يف متثيــل البــالد يف مؤمتــرات عربيــة او دولية.

 املادة ١٥
ــة - مــن يســتخدمون مائتــي ٢٠٠ عامــل  جيــب عــى كل مــن اصحــاب االعــامل النفطي
عــى االقــل - ان يعهــد اىل طبيــب او اكثــر بعيــادة عاملــه وعائالهتم ، وبعالجهــم يف املكان 
الــذي يعــده صاحــب العمــل هلــذا الغــرض. كــام جيــب عليــه ان يوفــر هلــم مجيــع وســائل 
العــالج االخــرى يف احلــاالت التــي يتطلــب عالجهــا االســتعانة باطبــاء اخصائيــني ، او 
اجــراء عمليــات جراحيــة او غريهــا مــع تقديــم االدويــة الالزمــة. تــؤدي هــذه اخلدمــات 

للعــامل وعائالهتــم باملجــان.

 املادة ١٦
عــى مجيــع اصحــاب االعــامل النفطيــه مــن يســتخدمون مائتــي ٢٠٠ عامــل عــى االقــل 
توفــري الســكن املالئــم للعــامل وعائلتهــم وتعويــض مــن مل توفر هلــم هذا الســكن بمنحهم 

بــدل ســكن مناســب

 املادة ١٧
اذا كان عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة جــاز الي مــن الطرفــني فســخه بعــد اعــالن الطــرف 

اآلخــر كتابــة ، ويكــون االعــالن عــى الوجــه التــايل : 
١- قبل فسخ العقد بثالثني يوما عى االقل بالنسبة للعامل باجر شهري. 

٢- قبل فسخ العقد بخمسة عرش يوما عى االقل بالنسبة للعامل اآلخرين. 
وجيــوز ان يــؤدي الطــرف الــذي فســخ العقــد بــدل اعــالن للطــرف اآلخــر مســاويا الجــر 
ــل  ــرب العم ــوز ل ــا. وال جي ــي منه ــزء الباق ــالن او اجل ــددة لالع ــدة املح ــن امل ــل ع العام
ان يفســخ العقــد اثنــاء قيــام العامــل باجازاتــه الســنوية واال اعتــربت االجــازة منقطعــة 

بمجــرد اعــالن الفســخ.

 املادة ١٨
مــع عــدم االخــالل باحلقــوق املكتســبة ، يســتحق العامــل ، عنــد انتهــاء مــدة العقــد ، او 
عنــد صــدور االلغــاء مــن جانــب صاحــب العمــل يف العقــود غــري حمــددة املــدة ، مكافــأة 
عــن مــدة خدمتــه حتســب عــى اســاس ٣٠ ثالثني يوما عــن كل ســنة خدمة عن الســنوات 

اخلمــس االوىل واجــر ٤٥ يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة : 
ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا يف العمــل ويتخــذ 

ــأة. االجــر االخــري اساســا حلســاب املكاف
وجيــوز للعامــل بعــد اعــالن صاحــب العمــل طبقــا للــامدة الســابقة ان يســتقيل مــن العمل 
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ــأة املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة اذا جتــاوزت  ــة نصــف املكاف ويســتحق يف هــذه احلال
مــدة خدمتــه ســنتني ومل تبلــغ مخــس ســنوات ، وثالثــة ارباعهــا اذا جتــاوزت هــذه املــدة 
مخــس ســنوات ومل تبلــغ عــرش ســنوات ويســتحق العامــل املكافــأة اذا اســتقال بعــد عــرش 
ســنوات مــن اخلدمــة املتصلــة ، عــى ان تــري احــكام هــذه املــادة عــى العــامل الكويتيــني 
مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل ، وامــا غريهم فتــري احكامهــا عليهم مــن تاريخ صدور 
هــذا القانــون وذلــك كلــه بــدون اخــالل بأحــكام املــادة ٥٧ مــن القانــون رقــم ٣٨ لســنة 

.١٩٦٤

 املادة ١٩
حيــق للعامــل اخلاضــع لنظــام تقاعــد او ادخــار او تفــري او أي اتفــاق آخــر مــن هــذا القبيل 
، احلصــول - عنــد انتهــاء خدمتــه - عــى كافــة االســتحقاقات املقررة لــه بموجب رشوط 
النظــام او االتفــاق املشــار اليــه واملعتمــد مــن وزارة الشــؤون االجتامعية والعمــل ، وذلك 
باالضافــة اىل مكافــأة هنايــة اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة اال اذا نصــت هذه 

الــرشوط عــى غــري ذلك. 
ويقــع باطــال أي رشط حيــرم العامــل مــن اســرتداد مــا دفعــه مــن مبالــغ اىل تلــك الصناديق 
مــع فوائدهــا ، باالضافــة اىل مبلــغ ال يقــل عــن مكافــأة هنايــة اخلدمــة التــي يســتحقها طبقا 

هلــذا القانون.

 املادة ٢٠
عــى اصحــاب االعــامل النفطيــة - ممــن يســتخدمون مائتــي عامل عــى االقــل - ان يعدوا 
برامــج تدريبيــة باالتفــاق مــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة تتيــح الكــرب عــدد ممكــن مــن 
ــة لتأهيلهــم  املواطنــني اكتســاب املهــارات واخلــربات يف خمتلــف وجــوه االعــامل النفطي

لتــويل املناصــب الفنيــة والقياديــة لــدى اصحــاب االعــامل النفطيــة. 
وعــى اصحــاب العمــل ان يقدمــوا اىل اجلهــات احلكوميــة املختصــة تقاريــر دوريــة عــن 

ســري العمــل يف تنفيــذ تلــك الربامــج ســنويا.

املادة ٢١
مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب : 

اوال : بغرامــة قدرهــا ثالثــة دنانــري كل مــن خالــف احــكام املــواد ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ 
و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٧ و ١٨ مــن هــذا القانــون. فــإذا مل تصحــح املخالفــة خــالل 
شــهر مــن تاريــخ احلكــم بالعقوبــة ، عوقــب املخالــف بغرامة اخــرى قدرها مخســة دنانري. 
ثانيــا : بغرامــة قدرهــا عــرشون دينــارا كل مــن خالــف احــكام املــواد ١٥ و ١٦ و ١٩ و 
٢٠ مــن هــذا القانــون. فــإذا مل تصحــح املخالفــة خــالل شــهر مــن تاريــخ احلكــم بالعقوبة 

عوقــب املخالــف بغرامــة اخــرى قدرهــا مخســون دينــارا.

 املادة ٢٢
يف تطبيــق احــكام املــادة الســابقة توجــه اجلهــة احلكوميــة املختصــة اىل املخالــف اخطــارا 
بــرضورة تصحيــح املخالفــة خــالل فــرتة حتددهــا ، فــإذا مل تصحــح املخالفــة خــالل الفــرة 

املحــددة احيلــت االوراق اىل اجلهــة املختصــة القامــة الدعــوى العموميــة. 



قانون العمل النفطي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع االهـــــيل

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 
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ويكــون للموظفــني الذيــن ينتدهبــم وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل لتحقيــق هــذه 
ــة القضائيــة. املخالفــات صفــة الضبطي

 املادة ٢٣
تلغــي املــادة االوىل مــن القانــون رقــم ٤٣ لســنة ١٩٦٨ بتعديــل وتصحيــح القانــون رقــم 
ــوان  ــاب بعن ــة ب ــة اضاف ــيل واملتضمن ــاع االه ــل يف القط ــأن العم ــنة ١٩٦٤ يف ش ٣٨ لس

البــاب الســادس عــرش ، اىل ذلــك القانــون.

 املادة ٢٤
عــى الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانون ، ويصــدر وزير الشــؤون االجتامعية 
والعمــل القــرارات الالزمــة لتنفيــذه ، ويعمــل بــه اعتبارا من يــوم ١٤ يوليو ســنة ١٩٦٨.
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٣٤٢ديباجه
٣٤٢الباب األول : أحكام متهيدية

٣٤٢الباب الثاين : رشوط اصدار الرخص للمكاتب
٣٤٣الباب الثالث : التزامات أطراف العقد

٣٤٣الفصل األول : التزامات مكاتب االستقدام
٣٤٣الفصل الثاين : التزامات صاحب العمل
٣٤٤الفصل الثالث : التزامات العامل املنزيل

٣٤٤الباب الرابع : عقود العمل والتشغيل
٣٤٤الفصل األول : األحكام اجلوهرية يف العقد

٣٤٥الفصل الثاين : يف األجور
الفصل الثالث

٣٤٦الباب اخلامس : يف ساعات العمل واإلجازات
٣٤٦الباب السادس : مكافاة هناية اخلدمة

٣٤٦ الباب السابع : اجلزاءات
٣٤٦الفصل األول : التدابري اإلدارية التي توقع عى مكتب العاملة املنزلية

٣٤٧الفصل الثاين : اجلزاءات التي توقع عى صاحب العمل
٣٤٧الباب الثامن : املنازعات

٣٤٩الباب التاسع : أحكام عامة

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن العاملة املنزلية
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القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن العاملة املنزلية

-بعد االطالع عى الدستور،
ــب  ــة األجان ــون اقام ــأن قان ــنة ١٩٥٩م بش ــم )١٧( لس ــون رق ــوم بالقان ــى املرس -وع

ــه، ــة ل ــني املعدل والقوان
-وعى القانون رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له،

-وعــى القانــون رقــم )١٧( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون االجــراءات واملحاكــامت 
ــه، ــة ل ــني املعدل ــة والقوان اجلزائي

-وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 
والتجاريــة والقوانــني املعدلــة لــه،

-وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٤٠( لســنة ١٩٩٢ بشــأن تنظيــم مكاتــب تشــغيل اخلدم 
اخلصوصيــني ومــن يف حكمهم،

ــب  ــرش وهتري ــار بالب ــة االجت ــأن مكافح ــنة ٢٠١٣ يف ش ــم )٩١( لس ــون رق ــى القان -وع
ــن، املهاجري

-وعى القانون رقم )١١١( لسنة ٢٠١٣ يف شأن تراخيص املحالت التجارية،
وافق جملس األمة عى القانون التايل نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 املادة ١
يف هذا القانون تكون للكلامت والعبارات اآلتية، املعاين املبينة أمام كل منها:

ــة داخــل املســاكن اخلاصــة  ــى يكلــف بأعــامل يدوي ــزيل: كل ذكــر أو أنث ١ - العامــل املن
ــراد وذلــك بموجــب عقــد مكتــوب. )ومــا يف حكمهــا( حلســاب األف

٢ - صاحــب العمــل: الشــخص الــذي يلتحــق العامــل املنــزيل بالعمــل لديــه بموجــب 
عقــد تعــده وزارة الداخليــة.

٣ - املكاتــب اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون: مكاتــب اســتقدام العاملــة املنزليــة الصادر 
هلــا ترخيــص مزاولــة النشــاط مــن قبــل وزارة الداخلية.

٤ - املكاتــب اخلارجيــة: املكاتــب املرســلة للعاملــة املنزليــة واملوجــودة خــارج دولــة 
ــة مــن اجلهــات  ــة منزلي ــة نشــاط ارســال عامل ــة عــى ترخيــص مزاول الكويــت واحلاصل

ــا. ــت فيه ــة الكوي ــفارات دول ــن س ــدة م ــدول واملعتم ــك ال ــمية يف تل الرس
٥ - إدارة العاملة املنزلية: إدارة العاملة املنزلية بوزارة الداخلية.

 املادة ٢
يشــرتط إلصــدار وجتديــد ترخيــص مزاولــة مهنــة اســتقدام العاملــة املنزليــة مــن اخلــارج 

الــرشوط التاليــة:
ــن  ــرية وحس ــود الس ــون حمم ــية وأن يك ــي اجلنس ــص كويت ــب الرتخي ــون طال ١ - أن يك
الســمعة وأال يكــون قــد حكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف جريمــة خملة بالــرشف أو األمانة 

مــا مل يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
٢ - أن ال يقل عمره عن ثالثني عاما وال يزيد عى ٧٠ عاما.
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٣ - أن يكــون حاصــال عــى شــهادة الثانويــة العامــة وأن يكــون الئقــا صحيــا بــأال تكــون 
لديــه إعاقــة تعجــزه عــن العمــل.

٤ - أن يقــدم طالــب الرتخيــص خطــاب ضــامن مــن أحــد البنــوك املحليــة وحيــدد مقــدار 
مبلــغ الضــامن بقــرار يصــدر عــن وزيــر الداخليــة.

وجيــوز الرتخيــص للــرشكات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو مؤسســاهتا العامــة بنصيــب 
ــاح  ــد أرب ــى أال تزي ــة. ع ــة املنزلي ــتقدام العامل ــال اس ــل يف جم ــي تعم ــامهلا والت ــا يف رأس م
الرشكــة عــى ١٠% كعائــد عــى رأس مــال املســاهم بــه. كــام جيــوز الرتخيــص للــرشكات 

التــي يكــون نشــاطها اســتقدام العاملــة املنزليــة.

 ** حكمــت املحكمــة بعــدم دســتورية مــا تضمنــه البنــد )٣( مــن املــادة )٢( مــن القانــون رقــم )٦٨( لســنة ٢٠١٥ 
يف شــأن العاملــة املنزليــة مــن اشــرتاط احلصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة إلصــدار وجتديــد ترخيــص مزاولــة مهنــة 

اســتقدام العاملــة املنزليــة مــن اخلــارج .

 املادة ٣
حيظر استقدام العاملة املنزلية دون ترخيص ساري املفعول يصدر عن وزارة الداخلية.

 املادة ٤
حيظــر عــى املرخــص لــه أو العاملــني لديــه أو املتعاونــني معــه داخــل وخــارج الكويــت 
ــدى صاحــب  ــل تشــغيله ل ــزيل ومــن يف حكمــه مقاب ــغ مــن العامــل املن تقــايض أي مبال
العمــل أو اســتبقائه لديــه بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش، ويف حــال ثبــوت القيــام بذلــك 
ويف أي مرحلــة مــن مراحــل االســتخدام، يعاقــب املرخــص لــه وفقــا ملــا هــو منصــوص 
ــه  ــزاز والكســب غــري املــرشوع، وال جيــوز ل ــي االبت ــون اجلــزاء عــن جريمت ــه يف قان علي

اســتخدام مكتــب االســتقدام كســكن للعاملــة.

 املادة ٥
ــدة أو  ــاس العقي ــى أس ــا ع ــة وتصنيفه ــج للعامل ــالن والرتوي ــب باإلع ــى املكات ــر ع حيظ

ــان. ــة اإلنس ــة آلدمي ــة مهين ــا بطريق ــالن عنه ــة واإلع ــون أو التكلف ــس أو الل اجلن

 املادة ٦
تلتــزم مجيــع مكاتــب اســتقدام العاملــة املنزليــة بمراجعــة إدارة العاملــة املنزليــة، متــى مــا 

طلــب منهــا ذلــك بموجــب كتــب االســتدعاء الصــادرة عــن تلــك اإلدارة.

 املادة ٧
يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع األجــر املتفــق عليــه للعامــل املنــزيل الــذي يعمــل لديــه، يف 
هنايــة كل شــهر ويعتــرب ايصــال التحويــل ووصــل االســتالم هــو صــورة مــن صــور اثبات 

اســتالم العامــل املنــزيل رواتبــه.

 املادة ٨
يكــون دفــع األجــر الشــهري للعامــل املنــزيل مــن التاريــخ الفعــيل الســتالمه العمــل لــدى 

صاحــب العمــل وال جيــوز بــأي حــال مــن األحــوال خصــم أي جــزء مــن الراتــب.
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املادة ٩

ــه  ــه ومتريض ــات عالج ــوته ونفق ــزيل وكس ــل املن ــام العام ــل بإطع ــب العم ــزم صاح يلت
ــكنه. وس

املادة ١٠
ال جيــوز تكليــف العامــل املنــزيل بــأي أعــامل خطــرة مــن شــأهنا أن تؤثــر عــى صحتــه أو 
ــة بالتــرف باالدعــاءات الناشــئة  ــة املنزلي ــه االنســانية وختتــص ادارة العامل هتــني كرامت

هلــذا الســبب.

 املادة ١١
يلتــزم صاحــب العمــل بتوفــري ســكن مالئــم للعامــل املنــزيل تتوافــر فيــه ســبل املعيشــة 

الالئقــة.
 

املادة ١٢
حيظــر عــى صاحــب العمــل االحتفــاظ بــأي مســتندات أو وثائق اثبــات شــخصية للعامل 

املنــزيل لديــه مثــل جــواز الســفر أو البطاقــة املدنيــة إال بنــاء عى موافقــة العامــل املنزيل.

  املادة ١٣
يلتزم العامل املنزيل بأداء العمل املكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد.

 املادة ١٤
عــى العامــل املنــزيل أثنــاء عملــه االلتــزام بتعليامت وتوجيهــات صاحب العمــل يف حدود 

نصــوص العقد.

 املادة ١٥
يلتــزم العامــل املنــزيل باملحافظــة عــى أمــوال صاحــب العمــل وممتلكاتــه وعــدم افشــاء 

أرساره.

 املادة ١٦
عنــد انتهــاء العقــد املــربم بــني العامــل املنــزيل وصاحــب العمــل يلتــزم صاحــب العمــل 
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــد واملنص ــة يف العق ــتحقاته الثابت ــع مس ــزيل مجي ــل املن ــليم العام بتس
القانــون وجيــوز جتديــد العقــد تلقائيــا مــا مل يبــد أحــد الطرفني )صاحــب العمــل - العامل 

املنــزيل( رغبتــه يف عــدم التجديــد قبــل هنايــة مــدة العقــد بشــهرين عــى األقــل.

 املادة ١٧
التزامات صاحب املكتب

يضمــن مكتــب االســتقدام اســتمرارية العامــل املنــزيل ملــدة ســتة أشــهر يف العمــل ويتعــني 
ــي تقاضاهــا مــن صاحــب  ــغ الت ــده ورد املبال ــزيل إىل بل ــه خالهلــا إعــادة العامــل املن علي
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العمــل وذلــك يف األحــوال اآلتيــة:
١ - وجود عائق حيول دون قيام العامل املنزيل بعمله ال يد لصاحب العمل فيه.

٢ - اصابــة العامــل املنــزيل بأحــد األمــراض الســارية أو أيــة اعاقــات بدنيــة أو صحيــة أو 
نفســية متنعــه مــن االســتمرار بالعمــل.

٣ - قيــام مانــع قانــوين تفرضــه املصلحــة العامــة حيــول دون اســتصدار صاحــب العمــل 
اقامتــه للعمــل املنــزيل.

٤ - ابعاد العامل املنزيل اداريا ملقتضيات املصلحة العامة.
ــات أو معلومــات غــري صحيحــة عــن  ــد صاحــب العمــل ببيان ــام املكتــب بتزوي ٥ - قي

العامــل املنــزيل.
٦ - رفض العامل املنزيل االستمرار بالعمل أو تركه إىل جهة غري معلومة.

ــاع املكتــب عــن دفــع نفقــات اعــادة العامــل املنــزيل إىل بلــده ورد املبالــغ  ــة امتن ويف حال
التــي تقاضاهــا مــن صاحــب العمــل تولــت إدارة العاملــة املنزليــة القيــام بذلــك خصــام 

مــن خطــاب الضــامن املنصــوص عليــه باملــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون.

  املادة ١٨
ــة بالعمــل لدهيــم إال بموجــب عقــود  ــة املنزلي ال جيــوز ألصحــاب العمــل إحلــاق العامل
اســتقدام )ثنائيــة أو ثالثيــة حســب األحــوال( صــادرة عــن إدارة العاملــة املنزليــة بــوزارة 
الداخليــة مكتوبــة باللغتــني العربيــة واالنجليزيــة، عــى أن تتضمــن تلــك العقــود مــا يــيل:

-اسم العامل املنزيل وبياناته بالكامل.
-اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.

-مدة العقد.
-تاريخ االلتحاق بالعمل.

-األجر املتفق عليه وطريقة سداده.
-نوع العمل املكلف به العامل وطبيعته.

-بيان مكان العمل عى وجه التحديد.

 املادة ١٩
يقصــد باألجــر مــا يتقاضــاه العامــل املنــزيل مــن أجــر أســايس واملحــدد يف عقــد العمــل 
ــى لألجــور املحــددة بالقــرار الصــادر مــن  ــني الطرفــني عــى أال يقــل عــن احلــد األدن ب

ــة. ــر الداخلي وزي

املادة ٢٠
يلتزم صاحب العمل بدفع األجر املتفق عليه يف العقد يف هناية كل شهر.

املادة ٢١
حيظــر اســتقدام أو تشــغيل العاملــة املنزليــة مــن اجلنســني ممــن تقــل أعامرهــم عــن )٢١(
ــن رشط  ــتثناء م ــص االس ــر املخت ــوز للوزي ــة وجي ــنة ميالدي ــى )٦٠( س ــد ع ــنة أو تزي س

الســن .
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 املادة ٢٢
ــة  ــة حقــوق العامل ــة املنزلي ــي تعدهــا إدارة العامل جيــب أن تتضمــن عقــود االســتقدام الت

ــة: ــة التالي املنزلي
١- إلــزام صاحــب العمــل بتوفــري املــأكل واملســكن وامللبــس للعامــل املنــزيل وعالجــه 

حــال إصابتــه بســبب العمــل وتعويضــه عــن إصابــات العمــل.
ــالل  ــاعة خ ــى )١٢(س ــد ع ــث ال تزي ــل بحي ــاعات العم ــى لس ــد االق ــد احل ٢- حتدي

ــة. ــاعات راح ــا س ــد تتخلله ــوم الواح الي
ــة العامــل املنــزيل يف احلصــول عــى راحــة اســبوعية وأخــرى ســنوية مدفوعــة  ٣- أحقي

األجــر.
٤- النــص عــى أن جــواز ســفر العامــل املنــزيل وثيقــة شــخصية حيــق لــه االحتفــاظ هبــا 
وال جيــوز لصاحــب العمــل حجــز جــواز ســفر العامــل املنــزيل وحرمانــه مــن االحتفــاظ 

بــه. إال بنــاء عــى موافقــة العامــل املنــزيل.
٥- إلــزام صاحــب العمــل بنقــل جثــامن العامــل املنــزيل حــال وفاتــه إىل بلــده مــع رصف 

أجــر الشــهر الــذي تــويف فيــه.
 

املادة ٢٣
ختصــص مكافــأة هنايــة خدمــة للعامــل املنــزيل بعــد إمتــام مــدة العقــد تعــادل أجــر شــهر 

واحــد عــن كل ســنة.

 املادة ٢٤
مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة ٢٥ مــن هــدا القانــون ملديــر إدارة العاملــة املنزليــة اختــاذ 

التدابــري اإلداريــة ضــد مكتــب العاملــة املنزليــة يف إحــدى احلــاالت االتيــة:
أ  امتنــاع املكتــب مــن مراجعــة إدارة العاملــة املنزليــة بنــاء عــى طلبهــا مــا مل يثبــت قيــام مانع 

حيــول دون ذلك.
ب  امتنــاع املكتــب عــن تســليم صاحــب العمــل العامــل املنــزيل خــالل ٢٤ ســاعة مــا مل 

يثبــت قيــام مانــع حيــول دون ذلــك عــى أن خيطــر إدارة العاملــة املنزليــة بــه.
ج -امتنــاع املكتــب عــن اســتقبال العاملــة املنزليــة فــور وصوهلــا إىل البــالد أو تأخــره عــن 

ذلــك دون عــذر مقبــول.
د -قيــام املكتــب بالتعامــل مــع العاملــة املســرتجعة أو تلــك التــي يتــم اســتقدامها مــن قبــل 

الغري.
ه  قيــام املكتــب بإبــرام عقــود عمــل خمالفــة للعقــود املعتمــدة مــن قبــل إدارة العاملــة املنزلية 

.
وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون التدابــري اإلداريــة عــى أن يراعــى فيهــا التــدرج 

والتناســب مــع حاجــة املخالفــة.

 املادة ٢٥
يلغى ترخيص استقدام العاملة املنزلية يف إحدى احلاالت االتية:

١- إذا فقد املرخص له رشطا من رشوط الرتاخيص .
٢- إذا تقــاىض املرخــص لــه مــن العامــل املنــزيل أي مقابــل نظــري اســتقدامه أو اســتخدامه 



العمالة المنزلية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٤٧       -العودة لفهرس القانون

.
ــة أو  ــات كاذب ــى بيان ــاء ع ــص بن ــى الرتخي ــل ع ــد حص ــه ق ــص ل ــت ان املرخ ٣- إذا ثب

ــزورة . م
٤- انتهاء مدة الرتاخيص أو اهنائه من قبل املرخص له وحل املكتب أو تصفيته.

٥- إذا تنازل املرخص له عن الرتخيص إىل الغري .
٦- إذا استخدم مكتب االستقدام كسكن للعاملة املنزلية.

ولوزيــر الداخليــة وقــف الرتخيــص بــدالً مــن إلغائــه يف أي مــن احلــاالت الســابقة ملــدة 
ثالثــة أشــهر ويف حالــة التكــرار يتــم إلغــاء الرتخيــص هنائيــًا.

 املادة ٢٦
جيــوز التظليــم مــن قــرارات وقــف أو إلغــاء الرتخيــص أمــام وزيــر الداخليــة خالل شــهر 
مــن تاريــخ البــالغ املرخــص لــه بالقــرار ويتــم إخطــاره بقــرار الوزيــر بقبــول التظليــم أو 

رفضــه خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ صــدوره .

  املادة ٢٧
إذا تأخــر صاحــب العمــل عــن الوفــاء باألجــر يف املواعيــد املتفــق عليهــا اســتحق العامــل 
املنــزيل مبلــغ عــرشة دنانــري كويتيــة عــن كل شــهر تأخــري لــه عــن عــدم قبــض األجــر يف 

موعــده.

 املادة ٢٨
إذا رفــض صاحــب العمــل تعويــض العامــل املنــزيل عــن العمــل اإلضــايف كان للعامــل 
ــة التــي هلــا بعــد بحــث الشــكوى  ــة املنزلي املنــزيل التقــدم بشــكوى ضــده إىل إدارة العامل
أن تلــزم صاحــب العمــل بــأداء تعويــض عــادل ال يقــل عــن ضعــف األجــر املتفــق عليــه 

بالعقــد.
 

املادة ٢٩
كل مــن اســتقدم عامــاًل منزليــًا يقــل عمــره ٢١ ســنة للعمــل لديــه يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة ال تزيــد عــن مخســامئة دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني 

العقوبتــني.

املادة ٣٠
يف حالــة ثبــوت أي شــكاوى ضــد صاحــب العمــل أمــام إدارة العاملــة املنزليــة يتــم وقــف 

إصــدار أي ســامت دخــول لصاحــب العمــل للمــدة التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة.

 املادة ٣١
املنازعــات التــي تنشــأ بــني أطــراف العقد ينعقــد االختصــاص فيهــا إلدارة العاملــة املنزلية 
لتســوية النــزاع وفــق االجــراءات التــي تبينهــا الالئحــة الصــادرة هبــذا الشــأن ويف حــال 

تعــذر التســوية حيــال النــزاع إىل املحكمــة املختصــة.
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 املادة ٣٢
يف حالــة التوصــل اىل تســوية النــزاع بــني صاحــب العمــل والعامــل املنــزيل يلــزم إفراغــه 
ــدى مكتــب االســتقدام  ــزيل ل ــه بملــف العامــل املن ــودع صــورة من ــوب وت يف عقــد مكت

ــة. ــة املنزلي وإدارة العامل
 

املادة ٣٣
ــه  ــزيل بصفت ــل املن ــة للعام ــد إقام ــر بتمدي ــتصدار أم ــة اس ــة املنزلي ــر إدارة العامل ــى مدي ع

ــتحقاته. ــة مس ــتالمه كاف ــة واس ــة هنائي ــكوى بصف ــل يف الش ــني الفص ــة حل مؤقت

املادة ٣٤
عنــد االنتهــاء مــن أي منازعــات أو خالفــات مــا بــني العامــل املنــزيل وصاحــب العمــل 
جيــب عــى إدارة العاملــة املنزليــة إصــدار شــهادة بــراءة ذمــة للعامــل املنــزيل تفيــد بأنــه ليس 

للعامــل املنــزيل أي حقــوق أو مطالبــات بمواجهــة:
١- صاحب العمل.

٢- مكتب االستقدام
وتسلم نسخة من هذه الشهادة إىل كل من :

- صاحب العمل
- مكتب االستقدام

- العامل املنزيل أو من ينوب عنه.

 املادة ٣٥
ــه  ــد التوج ــراف العق ــوز ألط ــا جي ــوية هل ــل إىل تس ــم التوص ــي ال يت ــات الت ــع املنازع مجي

ــتعجال . ــه االس ــى وج ــة ع ــرة العاملي ــام الدائ ــا أم ــة لنظره ــة املدني ــأهنا إىل املحكم بش

 املادة ٣٦
مجيــع قضايــا العاملــة املنزليــة التــي يكــون املدعــي فيهــا العامــل املنــزيل تكــون معفــاة مــن 

الرســوم القضائيــة أمــام مجيــع درجــات التقــايض.

 املادة ٣٧
حيــدد رئيــس الدائــرة العامليــة جلســة لنظــر النزاعــات املحالــة إليــه عــى وجــه الرعــة 
خــالل شــهر عــى األكثــر وعــى إدارة كتــاب املحكمــة إخطــار اخلصــوم بميعــاد اجللســة 

املحــددة لنظــر الدعــوى خــالل أســبوعني عــى األقــل.

 املادة ٣٨
كل مــا مل يــرد ذكــره يف هــذا القانون بخصوص إجــراءات التقايض ترى بشــأنه األحكام 
الــواردة باملرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة والقوانــني املعدلــة له.
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 املادة ٣٩
يقــدم طلــب احلصــول عــى ترخيــص ملبــارشة نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة إىل إدارة 
ــدر  ــات ويص ــتندات والبيان ــه املس ــًا ب ــك مرفق ــد لذل ــوذج املع ــى النم ــة ع ــة املنزلي العامل
ــى  ــول ع ــه احلص ــص ل ــوز للمرخ ــة وال جي ــل وزارة الداخلي ــن وكي ــرار م ــص بق الرتخي
أكثــر مــن ترخيــص واحــد أو فتــح فــروع أخــرى للمؤسســة أو املكتــب املرخــص لــه بــه.

املادة ٤٠
ــذا  ــري إلدارة ه ــل الغ ــوز توكي ــخصيا وال جي ــون ش ــذا القان ــكام ه ــق أح ــص وف الرتخي
النشــاط وينتهــي الرتخيــص بوفــاة املرخــص لــه وللمرخــص لــه تعيــني مديــرًا للمكتــب 
رشط أن يكــون مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة وأن تتوافــر فيــه الــرشوط املنصــوص 
عليهــا يف املــادة )٢( مــن هــذا القانــون وذلــك دون اإلخــالل بحــق إدارة العاملــة املنزليــة 
يف اســتدعاء صاحــب املكتــب متــى رأت ذلــك وجيــوز نقــل الرتخيــص للغــري يف احلالتــني 

التالتــني:
ــة ويكــون نقــل الرتخيــص يف هــذه  ــه ســن )٧٠ (ســنة ميالدي ١- إذا جتــاوز املرخــص ل

ــد األوالد. ــة أو اح ــزوج أو الزوج ــة إىل ال احلال
ــزوج أو  ــة إىل ال ــه ويكــون نقــل الرتخيــص يف هــذه احلال ــاة املرخــص ل ــة وف ٢- يف حال

ــم. ــة أو أحده ــة أو الورث الزوج
ويشــرتط لنقــل الرتخيــص يف احلالتــني الســابقتني أن تتوافــر يف املنقول إليــه كافة الرشوط 

الــواردة يف املــادة )٢( مــن هــذا القانون.

 املادة ٤١
يمنــح املمثــل القانــوين لورثــة املرخــص لــه املتــوىف مهلــة ال جتــاوز ســتة أشــهر لتصفيــة 

ــة يف اســتمرار النشــاط. ــة عــدم الرغب أعــامل املكتــب ورصف مبلــغ الضــامن يف حال

 املادة ٤٢
يمنــح الرتخيــص الــذي يســتخرج ألول مــرة ملــدة ســنة وجيــوز جتديــده بعــد ذلــك ســنويًا 
ــة  ــا عامل ــتقدم منه ــدول املس ــدى ال ــريه ل ــب ونظ ــني املكت ــة ب ــود املربم ــم العق ــد تقدي بع
منزليــة عــى أن تكــون هــذه العقــود مصدقــا عليهــا من ســفارة دولــة الكويــت إن وجدت 

ومعتمــدة مــن قبــل وزارة اخلارجيــة الكويتيــة.

 املادة ٤٣
حتــدد رســوم الرتخيــص الــذي يمنــح وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون بموجــب قــرار يصــدر 

عــن وزيــر الداخليــة.

 املادة ٤٤
ــش  ــق تفتي ــة ح ــر الداخلي ــن وزي ــرار م ــم ق ــدر بتحديده ــن يص ــني الذي ــون للموظف يك
املكاتــب واملنشــآت التــي تــزاول نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة واالطــالع عــى الدفاتــر 
والســجالت وضبــط املخالفــات التــي تظهــر هلم أثنــاء التفتيــش وحترير املحــارض الالزمة 
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بشــأهنا وإحالتهــا إىل اجلهــات املختصــة الختــاذ مــا تــراه مناســبا بشــأهنا.
 املادة ٤٥

يقتــر نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة للمرخــص لــه عــى اســتقدام العاملــة املنزليــة مــن 
اخلــارج للعمــل داخــل دولــة الكويــت فقــط.

 املادة ٤٦
ال حيــق لصاحــب العمــل تكليــف العامــل املنــزيل للعمل خــارج دولــة الكويــت ويف حال 

ثبــوت ذلــك دون موافقتــه يتــم إعادتــه لبلــده عــى نفقــة صاحــب العمل.

 املادة ٤٧
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة األوىل مــن القانــون رقم )١١١( لســنة ٢٠١٣ يف شــأن 
تراخيــص املحــالت التجاريــة ال جيــوز مزاولــة نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة إال بعــد 

احلصــول عــى ترخيــص بذلــك مــن وزارة الداخليــة.

 املادة ٤٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبة اشــد ينــص عليها قانــون اجلــزاء أو أي قانون آخــر يعاقب 
ــار كل  ــرشة آالف دين ــاوز ع ــة ال جت ــنوات وبغرام ــالث س ــى ث ــد ع ــدة ال تزي ــس مل باحلب
مــن يــامرس نشــاط اســتقدام العاملــة املنزليــة دون ترخيــص صــادر عــن وزارة الداخليــة 
وتضاعــف العقوبــة يف حالــة العــود خــالل ســنتني مــن تاريــخ احلكــم النهائــي يف اجلريمــة 

األوىل.

املادة ٤٩
ــالل )٢٤(  ــتالمهم خ ــم اس ــي مل يت ــول والت ــة الوص ــة حديث ــة املنزلي ــتقبال العامل ــم اس يت
ســاعة مــن قبــل أصحــاب العمــل ويعــد هلــذا الغــرض ســكن مؤقــت نظــري رســم نقــدي 
يومــي حيــدد بقــرار يصــدر عــن وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل، عــى أن يكــون هــذا 

الســكن وفــق االشــرتاطات املحــددة مــن قبــل وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل.

املادة ٥٠
جيــب عــى مكاتــب اســتقدام العاملــة املنزليــة املرخــص هلــم وقــت صــدور هــذا القانــون 
توفيــق أوضاعهــا بــام يتفــق وأحكامــه خــالل مــدة اقصاها ثالثة شــهور من تاريــخ صدور 

الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانون.
ويرتتب عى اإلخالل بتطبيق هذا احلكم خالل تلك املدة إلغاء الرتخيص.

املادة ٥١
ــة بإبعــاده إىل بلــده بعــد  عنــد هــروب العامــل املنــزيل مــن خمدومــه تقــوم وزارة الداخلي
اســتيفاء مصاريــف الســفر وتذكــرة املغــادرة واملبلــغ الــذي دفعــه صاحــب العمــل مــن 
ــالل  ــك خ ــة وذل ــة اآلوي ــل إىل اجله ــذر التواص ــتقدام إذا تع ــب االس ــن مكت اآلوى أو م

فــرتة الضــامن.
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املادة ٥٢
يصــدر وزيــر الداخليــة اللوائــح والنظــم والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون وذلك 

خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريدة الرســمية.

املادة ٥٣
يلغــى املرســوم بالقانــون رقــم )٤٠( لســنة١٩٩٢ بشــأن تنظيــم مكاتــب تشــغيل اخلــدم 

اخلصوصيــني.

املادة ٥٤
عى رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون .
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٣٥٣الباب األول: التعاريف

٣٥٤الباب الثانى: إنشاء املؤسسة وكيفية إدارهتا

٣٥٦الباب الثالث: تأمني الشيخوخة والعجر واملرض والوفاة للعاملني يف القطاع احلكومي 

٣٥٦الفصل األول: إنشاء الصندوق وكيفية متويله

٣٥٩الفصل الثانى: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة

٣٦٣الفصل الثالث: معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء جملس األمة وأعضاء املجلس البلدي

٣٦٤الفصل الرابع: مكافآت التقاعد

٣٦٤الفصل اخلامس: حساب مدد اخلدمة السابقة وضم مدد اعتبارية

٣٦٦الباب الرابع: تأمني إصابات العمل

٣٦٦الفصل األول: إنشاء الصندوق وكيفية متويله

٣٦٦الفصل الثانى: العالج الطبي

٣٦٧الفصل الثالث: املعونة واملعاش

٣٦٩الفصل الرابع: اإلجراءات والتحكيم الطبي

٣٧٠الباب اخلامس: تأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة لغري اخلاضعني للباب الثالث

٣٧٢الفصل األول: إنشاء الصندوق وكيفية متويله

٣٧٣الفصل الثانى: استحقاق املعاش

٣٧٣الباب السادس: املستحقني واالستبدال

٣٧٣الفصل األول: املستحقني عن املؤمن عليهم أو صاحب املعاش

٣٧٦الفصل الثانى: االستبدال

٣٧٧الباب السابع: األحكام العامة

٣٨٥الباب الثامن: العقوبات

٣٨٦الباب التاسع: األحكام اإلنتقالية



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥٣       -العودة لفهرس القانون

األمر  أمريي بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦  
 بشأن التأمينات اإلجتامعية

مادة ١
يف تطبيق هذا القانون يقصد : 

أ- باملؤسسة : املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية . 
ب- بالوزير :وزير املالية . 

جـ- بمجلس االدارة : جملس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية . 
د - بصاحــب العمــل : كل شــخص طبيعــي او معنوي يســتخدم عامال ويتخــذ من العمل 
الــذي يزاولــه حرفــة او مهنــة لــه ، وكذلــك اجلهــات احلكوميــة واهليئــات واملؤسســات 
ذات امليزانيــات امللحقــة بميزانيــة الدولــة او ذات امليزانيــات املســتقلة واجلهــات العامــة 

االخــرى . 
هـ- باملؤمن عليه : كل من خيضع لنص املادة )٢( من قانون االصدار . 

ــة  ــاء العمــل او بســببه او االصاب ــع اثن ــة نتيجــة حــادث وق ــة العمــل : االصاب و- بإصاب
باحــد االمــراض املهنيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر باالتفــاق مــع وزيــر 

الصحــة العامــة .
ويعتــرب يف حكــم ذلــك االصابــة نتيجــة حــادث وقــع اثنــاء ذهــاب املؤمــن عليــه اىل عملــه 

او عودتــه منــه يف الطريــق الطبيعــي . 
ز- باملصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل . 

ح- بالعجــز الكامــل : كل عجــز مــن شــأنه ان حيــول كليــة وبصفــة مســتديمة بــني املؤمــن 
عليــه وبــني مزاولــة ايــة مهنــة او عمــل يكتســب منــه ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة 
الطبيــة ، ويعتــرب يف حكــم ذلــك حــاالت فقــد البــر فقــدا كليــا او فقــد ذراعــني او فقــد 
ســاقني او فقــد ذراع واحــد وســاق واحــدة او حــاالت االمــراض العقليــة واالمــراض 
املزمنــة واملســتعصية التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزير باالتفــاق مع وزيــر الصحة 

العامــة . 
ط- بالعجــز اجلزئــي : كل عجــز مــن شــأنه ان يؤثــر وبصفــة مســتديمة عــى قــدرة املؤمــن 
ــة او عــى الكســب بوجــه عــام ويكــون ناشــئا عــن  ــه االصلي ــه عــى العمــل يف مهنت علي

اصابــة عمــل ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 
ى- باملعــاش االصــايب : املعــاش الــذي يســتحق وفقــا الحــكام البــاب الرابــع مــن هــذا 

القانــون . 
ك- باملعــاش التقاعــدي : املعــاش الــذي يســتحق وفقا الحــكام البابني الثالــث واخلامس 

مــن هــذا القانون . 
ل- باملــرض : كل مــرض يصيــب املؤمــن عليــه ويكــون مــن شــأنه ان حيــول بينــه وبــني 

مزاولــة عملــه ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 
ــص  ــأنه ان ينق ــن ش ــم م ــز دائ ــاب بعج ــخص مص ــب : كل ش ــن الكس ــز ع ٢- بالعاج
قدرتــه عــى العمــل بواقــع )٥٠%( عــى االقــل ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 

م- باملرتب :
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١( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملني يف القطاع احلكومي : 
و املرتــب االســايس مضافــا اليــه العــالوة االجتامعيــة بــام يف ذلــك العــالوة املقــررة عــن 

االوالد . 
٢( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملني يف القطاعني االهيل والنفطي : 

و االجــر طبقــا الحــكام القانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٦٤ الشــامر اليــه ، عــى انــه اذا كان 
العمــل بــدون اجــر او قــل االجــر عــن ٣٢٠ دينــارا شــهريا اعتــد هبــذا احلــد االخــري يف 

تطبيــق احــكام هــذا القانــون . 
جيوز للوزير بعد موافقة جملس االدارة تغيري هذا احلد . 

وتعتــرب يف حكــم املرتــب العــالوة االجتامعيــة وعــالوة األوالد املقررتان اســتنادًا ألحكام 
القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ يف شــأن دعــم العاملــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل يف 

اجلهــات غــري احلكوميــة.
٣( بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء جملس االمة : 

ملكافأة املخصصة لكل منهم بام ال جياوز مرتب الوزير اخلاضع هلذا القانون . 
٤( بالنسبة للمتدربني : 

ملكافــأة الشــهرية املقــررة وفقــا لنظــام التدريــب ، مــع االعتــداد باحلــد املنصــوص عليــه يف 
البنــد )٢( مــن هــذه الفقــرة . 

ن- باللجنــة الطبيــة : اللجنــة التــي يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر باالتفاق مــع وزير 
الصحــة العامة .

 املادة ٢
يكــون احلــد األقــى للمرتــب املنصــوص عليــه ىف هــذا القانــون ) ١٥٠٠ ( دينارا شــهريا 
، وجيــوز للوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة ، تعديلــه وذلــك ىف احلــدود التــى يســمح هبــا 

املركــز املــايل للصنــدوق املنصــوص عليــه ىف املــادة )١١( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٣
تنشــأ مؤسســة عامــة ذات ميزانيــة مســتقلة تســمى املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعية 
، وتكــون هلــا الشــخصية املعنويــة وختضــع الرشاف الوزيــر . تتحمــل الدولــة املصاريــف 

التأسيســية هلــذه املؤسســة .

 املادة ٤
تتوىل املؤسسة تطبيق نظام التأمينات االجتامعية الصادر به هذا القانون .

 
املادة ٥

يكون للمؤسسة جملس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من : 
١- املدير العام للمؤسسة . 

٢- ممثل لكل من : 
وزير الشئون االجتامعية والعمل . 

ديوان املوظفني . 
غرفة جتارة وصناعة الكويت . 
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االحتاد العام لعامل ومستخدمي الكويت . 

يصــدر بتعيينهــم بنــاء عــى ترشــيح اجلهــات التــي يمثلوهنــا وعــرض الوزيــر قــرار مــن 
جملــس الــوزراء ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مــا مل يفقــدوا صفاهتــم قبــل ذلــك . 

ــاء عــى  ــة مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص يصــدر بتعيينهــم مرســوم امــريي بن ٣- ثالث
ــر ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد ملدتــني مماثلتــني .  ترشــيح الوزي

خيتار جملس االدارة من بني اعضائه نائبا للرئيس . 

ملجلــس االدارة ان يدعــو حلضــور جلســاته مــن يــراه مــن املختصــني دون ان يكــون لــه 
صــوت معــدود . 

يصــدر مرســوم حتــدد فيــه مــدة العضويــة وحــاالت ســقوطها ونظــام العمــل باملجلــس 
وقواعــد واجــراءات ومواعيــد اجتامعاتــه واالغلبيــة الالزمــة لصحــة انعقــاده والصــدار 

قراراتــه ومكافــآت حضــور جلســاته وجلســات اللجــان املتفرعــة منــه .

 املادة ٦
خيتص جملس االدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله عى االخص : 

١- اقرار مرشوع امليزانية واحلساب اخلتامي قبل تقديمهام للجهات املختصة . 
٢- املوافقة عى التقرير السنوي العام عن اعامل املؤسسة . 

٣- اقــرتاح القوانــني واللوائــح والقــرارات اخلاصــة بالتأمينــات االجتامعية وابــداء الرأي 
فيــام يقــرتح مــن مرشوعــات تقــدم يف هذا الشــأن . 

ــد  ــة وحتدي ــة للمؤسس ــة واالداري ــئون املالي ــم الش ــة لتنظي ــرارات الالزم ــدار الق ٤- اص
ــة . ــئوهنم الوظيفي ــة بش ــد املتعلق ــة القواع ــا وكاف ــني هب ــات العامل مرتب

 املادة ٧
يتــوىل ادارة املؤسســة مديــر عــام ويكــون لــه نائــب او اكثــر ، ويصــدر بتعيينهــم وحتديــد 
كافــة خمصصاهتــم قــرار مــن الوزيــر وذلــك ملــدة مخــس ســنوات قابلــة للتجديــد وخيتــار 
الوزيــر يف حالــة غيــاب املديــر احــد نوابــه ليحــل حملــه يف ممارســة ســلطاته وحيــدد مديــر 

عــام املؤسســة ادارهتــا واختصاصــات كل منهــا .

 املادة ٨
يمثــل املؤسســة يف عالقاهتــا بالغــري وامــام القضــاء مديرهــا العــام ويكــون ملــن يوكلهــم 

مــن موظفــي املؤسســة او غريهــم حــق املرافعــة عنهــا امــام املحاكــم . 

يكــون املديــر العــام مســئوال عــن تنفيــذ السياســة التــي يرســمها جملــس االدارة وخيتــص 
بــادارة املؤسســة وكذلــك القيــام بــكل مــا نــص يف قانــون او الئحــة عــى اختصاصــه بــه 
ــه ان يقــدم اىل  ــر العــام وعلي ــه نــواب املدي ــه ان يوفــض يف بعــض اختصاصات . وجيــوز ل
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جملــس االدارة خــالل االشــهر الثالثــة التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة مــا يــأيت :

ــول  ــردات االص ــن مف ــة ع ــات تفصيلي ــفوعة ببيان ــة مش ــة للمؤسس ــة اخلتامي ١- امليزاني
ــة .  ــق املؤسس ــن صنادي ــدوق م ــكل صن ــوم ل واخلص

٢- حساب عام االيرادات واملروفات لكل صندوق من صناديق املؤسسة . 
٣- تقريــر عــام عــن اعــامل املؤسســة وحالتهــا املاليــة والنواحــي االســتثامرية الحتياطياهتا 

.
 املادة ٩

ــة الســتثامر امــوال املؤسســة  ــر بعــد موافقــة جملــس االدارة جلن تشــكل بقــرار مــن الوزي
عــى ان يكــون مــن بــني اعضائهــا املديــر العــام . يكــون هلــذه اللجنــة الســلطة العليــا يف 
حتديــد قواعــد وبرامــج اســتثامر امــوال املؤسســة واصــدار القــرارات االســتثامرية الالزمة 
لذلــك . تكــون قــرارات اللجنــة ومداوالهتــا رسيــة وال جيــوز افشــاؤها وتبلــغ ملجلــس 

االدارة يف اول اجتــامع لــه لالطــالع عليهــا.

 املادة ١٠
يفحــص املركــز املــايل للمؤسســة مــرة عــى االقــل كل ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
العمــل هبــذا القانــون وذلــك بمعرفــة خبــري اكتــواري او اكثــر يعينــه جملــس االدارة وجيب 

ان يتنــاول هــذا الفحــص تقديــر قيمــة االلتزمــات القائمــة. 
ــويته  ــة لتس ــات املختلف ــف االحتياطي ــة ومل تك ــوال املؤسس ــز يف ام ــود عج ــني وج اذا تب
ــري او اخلــرباء  ــة ان يوضــح اخلب ــة العامــة بســداده ، وجيــب يف هــذه احلال التزمــت اخلزان

ــه.  ــة بتالفي ــائل الكفيل ــذا العجــز والوس ــباب ه اس
مــا اذا تبــني وجــود مــال زائــد فريحــل هــذا املــال اىل حســاب خــاص وال جيــوز التــرف 

فيــه اال بموافقــة جملــس االدارة ويف االغــراض اآلتيــة : 
١- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة لالغراض املختلفة. 

٢- تسديد كل او بعض العجز الذي ادته اخلزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. 
٣- االغراض االخرى التي حيددها جملس االدارة.

املادة ١١
ينشــأ صنــدوق لتأمــني الشــيخوخة والعجــز واملــرض والوفــاة للعاملــني يف القطــاع 

احلكومــي والقطاعــني االهــيل والنفطــي ، وتتكــون مــوارده مــن االمــوال اآلتيــة : 
أوال : االشرتاكات عن املؤمن عليهم وتشمل : 

أ- االشرتاكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم وذلك بواقع ٥% . 
ــن  ــع ١٠% م ــك بواق ــامل وذل ــاب االع ــا اصح ــي يؤدهي ــهرية الت ــرتاكات الش ب- االش

ــم .  ــني لدهي ــم العامل ــن عليه ــات املؤم مرتب
ويؤدي جملس االمة هذه االشرتاكات عن اعضاء املجلس . 

جـــ- املســامهة الســنوية التــي ختصص يف امليزانيــة العامة للجولة الغراض هــذا الصندوق 
.

وحتدد هذه املسامهة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي جملس االدارة . 
ثانيــا : صــايف القيمــة احلاليــة االلتزامــات االعتباريــة لصنــدوق التقاعــد املنشــأ بمقتــىض 



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥٧       -العودة لفهرس القانون

ــك  ــاب وذل ــذا الب ــكام ه ــان اح ــخ رسي ــنة ١٩٦٠ يف تاري ــم ٣ لس ــريي رق ــوم االم املرس
بالنســبة للمؤمــن عليهــم واصحــاب املعاشــات او املســتحقني عنهــم اخلاضعــني الحــكام 
املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ . والذيــن يتمتعــون حتــى ذلــك التاريــخ بمزايــا 
الصنــدوق املشــار اليــه ، ويســتثنى مــن ذلــك املعاشــات او الزيــادات فيهــا املقــررة وفقــا 

للــامدة ٤٠ مــن املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار اليــه . 
ــا  ــاس املزاي ــى اس ــابقة ع ــرة الس ــا يف الفق ــار اليه ــات املش ــة االلتزام ــر قيم ــون تقدي يك
ــي  ــة الت ــس االكتواري ــس االس ــتخدام نف ــون وباس ــذا القان ــواردة يف ه ــرتاكات ال واالش

اســتخدمت يف تقديــر النســبة املئويــة لالشــرتاكات املنصــوص عليهــا يف )اوال( . 
يصــدر بتحديــد تلــك القيمــة قــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة وبنــاء عــى 
تقريــر مــن اخلبــري االكتواري للمؤسســة ، وتســتحق عــى اخلزانــة العامــة يف تاريخ رسيان 
احــكام هــذا البــاب وجيــوز اداؤهــا عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم )٤( املرافــق هلــذا 

القانــون وبالــرشوط الــواردة فيــه . 
ثالثــا : مكافــأة هنايــة اخلدمــة عــن مــدد اخلدمــة لســابقة عــى االشــرتاك يف املؤسســة وذلك 

بالنســبة للمؤمــن عليهــم العاملــني يف القطاعــني االهــيل والنفطــي طبقــا ملــا يأيت : 
١- حتســب املكافــآت وفقــا الحــكام القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ املشــار اليــه بفــرض 
ــرتاك يف  ــدء االش ــخ ب ــايل يف تاري ــل احل ــب العم ــد صاح ــه عن ــن علي ــة املؤم ــاء خدم انته
املؤسســة ، مــع مراعــاة حســاب هــذه املكافــأة وفقــا ملــا تقــدم بالنســبة للمؤمــن عليهــم 

اخلاضعــني الحــكام القانــون رقــم ٢٨ لســنة ١٩٦٩ املشــار اليــه . 
٢- تســتحق هــذه املكافــأة كاملــة عــى صاحــب العمــل عنــد بــدء اشــرتاك املؤمــن عليه يف 
هــذا التأمــني وتــؤدي دفعــة واحــدة خــالل ثالثــني يومــا مــن هــذا التاريــخ او عــى اقســاط 

وفقــا للجــدول رقــم )٤( املرافــق هلــذا القانــون وبالــرشوط الــواردة فيــه . 
ــي  ــيل والنفط ــني االه ــني يف القطاع ــم العامل ــن عليه ــى املؤم ــتحقة ع ــغ املس ــا : املبال رابع
عــن مــدة اعتباريــة تعــادل نصــف مــدة خدمتهــم الســابقة التــي تدفــع عنهــا مكافــأة هنايــة 
اخلدمــة املشــار اليهــا يف )ثالثــا( وذلــك بواقــع ٥% مــن املرتــب الســنوي عنــد تقســيط هذه 
املبالــغ عــى اقســاط مــدة احليــاة وفقا للجــدول رقــم )٣( املرافق هلــذا القانــون وبالرشوط 
ــي  ــداول الت ــا للــرشوط واالوضــاع واجل ــدة وفق ــه او عــى اقســاط حمــددة امل ــواردة في ال

يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر . 
ــدة الســابقة بالنســبة للمؤمــن عليهــم  ــة حلســاب امل ــغ الكافي ــني املبال خامســا : الفــرق ب
ــا  العاملــني يف القطاعــني االهــيل والنفطــي ضمــن مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني طبق
الحــكام هــذا البــاب وبــني جممــوع مكافــأة هنايــة اخلدمــة املشــار اليهــا يف )ثالثــا( واملبالــغ 

املســتحقة عــى هــؤالء العاملــني عــن مــدة خدمتهــم املشــار اليهــا يف )رابعــا( 
ــة التــي اســتخدمت يف  ــه عــى نفــس االســس االكتواري ــد الفــرق املشــار الي يكــون حتدي
تقديــر النســبة املئويــة لالشــرتاكات املنصــوص عليهــا يف )اوال( ، وتــؤدي اخلزانــة العامــة 
هــذا الفــرق ويكــون حتديــده بقــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة وبنــاء عــى 
تقريــر مــن اخلبــري االكتــواري للمؤسســة وجيــوز اداؤه عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم 

)٤( املرافــق هلــذا القانــون وبالــرشوط الــواردة فيــه . 
سادسا : حصيلة استثامر اموال الصندوق . 

سابعا : املوارد االخرى الناجتة عن نشاط املؤسسة فيام يتعلق هبذا الصندوق . 
ثامنا : االعالنات والتربعات والوصايا التي يقرر جملس االدارة قبوهلا .
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 املادة ١٢
مــع مراعــاة احــكام املــواد التاليــة ، يدخــل يف حاســب مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني كل 
مــدة يقضيهــا املؤمــن عليــه يف اخلدمــة لــدى صاحــب عمــل بــام يف ذلــك مــدد االجــازات 

املرضيــة . وكــذا مــدد التدريــب للخاضعــني الحــكام هــذا القانــون .
 

املادة ١٣
ال يدخل يف حساب مدة اشرتاك يف هذا التأمني املدد اآلتية : 

١- مــدد الوقــف عــن العمــل بغــري مرتــب او االنقطــاع عنــه التــي يتقــرر حرمــان املؤمــن 
عليــه مــن مرتبــه عنهــا . 

٢- املــدد الســابقة عــى رسيــان احــكام هــذا البــاب والتــي حــرم املؤمــن عليــه مــن معاشــه 
او مكافأتــه عنهــا بقــرار تأديبــي او حكــم قضائــي . 

٣- مدد التدريب التي حرم املتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب . 
و ال يري حكم البند )١( عى املؤمن عليه يف القطاعني االهيل والنفطي .

 املادة ١٤
ــذا  ــكام ه ــة الح ــامل اخلاضع ــن االع ــل م ــن عم ــر م ــل يف اكث ــه يعم ــن علي اذا كان املؤم

ــيل  ــل االص ــى العم ــرتاكه ع ــر اش ــاب اقت الب
يصدر قرار من الوزير بالرشوط الواجب توفرها العتبار العمل اصليا .

 املادة ١٥
يتحمــل صاحــب العمــل باالشــرتاكات املنصــوص عليهــا يف البندين )أ-ب( مــن )اوال( 
مــن املــادة )١١( مــن هــذا القانــون عــن الفــرق بــني املرتــب الــذي يتقاضــاه املؤمــن عليــه 

وبــني احلــد االدنــى للمرتــب املشــار اليــه يف املــادة )١( مــن هــذا القانــون.
كــام يتحمـــل صاحــب العمــل باالشــرتاكات املشــار إليهــا عــن كامــل املرتــب ، وذلــك 

عــن املــدد اآلتيــة : 
١ - مدد اإلجازات املرضية بدون مرتب .

ــي ، دون أن  ــي هنائ ــم قضائ ــة بحك ــه إىل اخلدم ــن علي ــا املؤم ــد فيه ــي أعي ــدد الت ٢ - امل
ــا . ــه عنه ــاىض مرتب يتق

 املادة ١٦
مــع عــدم االخــالل بحكــم املــادة )١٣( مــن هــذا القانــون يتحمــل املؤمــن عليــه 
ــن  ــادة )١١( م ــن امل ــن )اوال( م ــن )أ-ب( م ــا يف البندي ــوص عليه ــرتاكات املنص باالش
هــذا القانــون متــى طلــب حســاب مــدد اخلدمــة التــي ال يتقــاىض مرتبــه عنهــا ضمــن مــدة 

ــني .  ــرتاك يف التأم االش
ــذه  ــاب ه ــد حس ــس االدارة رشوط وقواع ــة جمل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدد بق و حت
املــدد ومواعيــد ســداد االشــرتاكات عنهــا ومــا يرتتــب عــى تأخــري الســداد بــام ال جيــاوز 

احلــدود املنصــوص عليهــا يف املــادة )٩١( مــن هــذا القانــون .
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املادة ١٧

يستحق املعاش التقاعدي يف احلاالت اآلتية : 
١- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه بســبب الوفــاة او العجز الكامــل او وقوع اهيــام خالل مدة 
ال جتــاوز ســنتني مــن تاريــخ انتهــاء اخلدمــة ومل يكــن خاضعــا الحــكام البــاب اخلامــس 
ــم  ــكريني رق ــد للعس ــآت التقاع ــات ومكاف ــون معاش ــكام قان ــون او الح ــذا القان ــن ه م

)٦٩( لســنة ١٩٨٠ . 
ويف حالــة اســتحقاق املعــاش التقاعــدي بعــد انتهــاء اخلدمــة خيصــم مــا يكــون قــد رصف 
للمؤمــن عليــه مــن مكافــآت التقاعــد التــي اســتحقت عنــد انتهــاء اخلدمــة خصــام مــن 
املعــاش التقاعــدي بواقــع )١٠%( شــهريا ويتــم اخلصــم مــن اصــل املعــاش قبــل توزيعــه 

عــى املســتحقني يف حالــة الوفــاة . 
٢- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه يف القطــاع احلكومــي او يف الــرشكات اململوكــة للدولــة 

بالكامــل بســبب اســتنفاد االجــازة املرضيــة او عــدم اللياقــة للخدمــة صحيــا .
وجيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة اضافــة جهــات اخــرى اىل اجلهــات 

املحــددة يف الفقــرة الســابقة . 
٣- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه الســباب صحيــة هتــدد حياتــه باخلطــر لــو اســتمر يف عمله 
متــى كانــت مــدة اشــرتكه يف هــذا التأمــني عــرش ســنوات عــى االقــل وذلــك بــرشط ان 

يكــون قــرار اللجنــة الطبيــة ســابقا عــى تاريــخ انتهــاء اخلدمــة . 
٤- انتهاء خدمة املؤمن عليه بسبب العزل بقرار من جملس الوزراء . 

و حيســب معــاش التقاعــد يف االحــوال املنصــوص عليهــا يف البنــود الســابقة عــى اســاس 
مــدة االشــرتاك املحســوبة يف هــذا التأمــني او مخــس عــرشة ســنة اهيــام اكــرب وتضــاف اىل 
ــاة او العجــز  ــة انتهــاء اخلدمــة بســبب الوف مــدة االشــرتاك املحســوبة يف التأمــني يف حال
الكامــل املــدة الباقيــة حتــى بلــوغ املؤمــن عليــه ســن الســتني فرضــا . كــام تضــاف هــذه 
املــدة يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنديــن )٢( و )٣( اذا ثبــت ان املؤمــن عليــه قــد 

اصبــح عاجــزا عــن الكســب يف تاريــخ االنتهــاء اخلدمــة . 
ــود الســابقة  )٥( انتهــاء خدمــة املؤمــن عليهــا لغــري األســباب املنصــوص عليهــا يف البن
متــى بلغــت مــدة اشــرتاكها يف هــذا التأمــني مخــس عــرشة ســنة وكانــت قــد بلغــت الســن 
ــع  ــة ال خيض ــذه احلال ــون ويف ه ــذا القان ــق هل ــم )٧/أ( املراف ــدول رق ــًا للج ــددة طبق املح

معاشــها للتخفيــض املقــرر بحكــم املــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون .
٦- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه لغــري االســباب املنصــوص عليهــا يف البنود الســابقة وكان 
ــدة  ــت م ــون وكان ــذا القان ــق هل ــم )٧( املراف ــدول رق ــا للج ــددة طبق ــغ الســن املح ــد بل ق
اشــرتاكه يف هــذا التأمــني ال تقــل عــن مخــس عــرشة ســنة يف ســن اخلمســني او عرشيــن 

ســنة قبلهــا . 
٧- انتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه فيــا احلــاالت املشــار اليهــا يف البنــد الســابق متــى بلغــة مدة 
اشــرتاكه القــدر املنصــوص عليــه فيــه ومل يبلــغ الســن املحــددة طبقــا للجــدول رقــم )٧( 
املرافــق . وال يــرف املعــاش اال عنــد بلــوغ هــذه الســن او عنــد وقــوع الوفــاة او العجــز 

الكامــل قبلهــا . 
وجيــوز يف حــاالت انتهــاء اخلدمــــة بنـــاًء عــى طلــب املؤمــن عليهــم وفــق البنــود )٥( و 
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)٦( و )٧( وقبــل بلــوغ الســن املقــررة طبقــًا للجدولــني رقمــي )٧/أ( و )٧/ب( املشــار 
إليهــام بــام ال جيــاوز مخــس ســنوات اختيــار رصف املعــاش التقاعــدي بــدالً مــن مكافــأة 
التقاعــد أو املعــاش املؤجــل عــى أن خيفــض املعــاش بنســبة )٥%( عــن كل ســنة مــن املــدة 
بــني تاريــخ انتهــاء اخلدمــة وتاريــخ بلــوغ الســن املقــررة طبقــًا للجدولــني املشــار إليهــام 

بحســب األحــوال .
ويكــون التخفيــض بواقــع )٢%( إذا كانــت مــدة االشــرتاك الفعليــة يف التأمــني عنــد 
انتهــاء اخلدمــة قــد بلغــت مخســًا وعرشيــن ســنة بالنســبة للمؤمــن عليهــا وثالثــني ســنة 
بالنســبة للمؤمــن عليــه ويوقــف هــذا التخفيــض ببلوغ ســن الســتني عامــًا للمؤمــن عليها 

واخلمــس والســتني عامــًا للمؤمــن عليــه أو بالوفــاة أهيــام أقــرب.
ــابقة  ــرة الس ــكام الفق ــق أح ــى تطبي ــة ع ــة املرتتب ــاء املالي ــة األعب ــة العام ــل اخلزان وتتحم
وتؤدهيــا إىل املؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأي جملــس 

اإلدارة.
ــبة  ــة النس ــع طريق ــنة تتب ــن الس ــرًا م ــن ك ــي تتضم ــدد الت ــض للم ــاب التخفي ويف حس

والتناســب.
وال خيضــع املعــاش يف هــذه احلالــة للتخفيــض املقــرر بحكم املــادة )٢٠( من هــذا القانون 

.
ــى  ــرة مت ــاقة أو خط ــارة أو ش ــامالً ض ــزاول أع ــذي ي ــه ال ــن علي ــة املؤم ــاء خدم )٨( انته
بلغــت مــدة اشــرتاكه يف التأمــني يف هــذه األعــامل عرشيــن ســنة، وحتــدد هــذه األعــامل 

ــام. ــي الع ــس الطب ــذ رأي املجل ــس اإلدارة وأخ ــة جمل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م بق
٩- انتهــاء اخلدمــة متــى بلغــت مــدة االشــرتاك الفعليــة يف التأمــني ثالثــني ســنة للمؤمــن 

عليهــا ومخــس وثالثــني ســنة للمؤمــن عليــه .

 املادة ١٧مكرر
ال يــرى حتديــد الســن املبــني يف اجلدولــني رقمــي )٧/أ( و)٧/ب( املرافقــني هلــذا 
ــق  ــن ســنة يف تطبي ــد بلغــت مخســًا وعرشي ــة ق ــون إذا كانــت مــدة االشــرتاك الفعلي القان
البنــد )٥( مــن املــادة الســابقة أو ثالثــني ســنة يف تطبيــق البنــد )٦( منهــا متــى كان ذلــك 

ــة. ــاء اخلدم ــخ انته ــًا كان تاري ــل ٢٠٢٠/١/١ أي قب
وتتحمــل اخلزانــة العامــة األعبــاء املاليــة املرتتبــة عــى تطبيــق أحــكام هــذه املــادة وتؤدهيــا 

إىل املؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة.

املادة ١٨
ــة ومل  ــه املرضي ــتنفد اجازات ــرض اس ــه بم ــبب اصابت ــه بس ــن علي ــة املؤم ــت خدم اذا انته
ــأة  ــادة الســابقة ومل خيــرت رصف مكاف يكــن مســتحقا ملعــاش تقاعــدي طبقــا الحــكام امل
التقاعــد اســتحق معاشــا مؤقتــا حمســوبا عــى اســاس مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني او 

مخــس عــرشة ســنة اهيــام اكــرب اىل ان يتــم شــفاؤه . 
ــة ،  ــه املؤسس ــذي تضع ــام ال ــا للنظ ــد وطبق ــاش يف املواعي ــب املع ــص صاح ــري فح جي
ويوقــف رصف املعــاش اذا مل يتقــدم صاحبــه للفحــص ، ويتبــع يف رصف املســتحق عــن 

مــدة الوقــف مــا تســفر عنــه نتيجــة هــذا الفحــص . 
اذا اســتكمل صاحــب املعــاش اثنــاء مرضــه املــدة الالزمــة الســتحقاق معــاش تقاعــدي 
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وفقــا الحــكام البنديــن )٥( او )٦( مــن املــادة الســابقة او تــويف اثناء مرضه ســوي املعاش 
طبقــا الحــكام املــادة الســابقة مــن تاريــخ اســتكامل املــدة او حــدوث الوفــاة . 

ال تــؤدي ايــة اشــرتاكات عــن مــدة املــرض التــي تدخــل يف حســاب مــدة االشــرتاك يف 
هــذا التأمــني واملنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة .

 املادة ١٨مكرر
ــة ومل  ــدة للحري ــة مقي ــا بعقوب ــه هنائي ــم علي ــبب احلك ــه بس ــن علي ــة املؤم ــت خدم اذا نته
يكــن مســتحقا لــرف معــاش تقاعــدي وفقــا حلكــم املــادة )١٧( مــن القانــون ، اســتحق 
معاشــا مؤقتــا حمســوبا عــى اســاس مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمنــي بــرشط اال تقــل عــن 
مخــس عــرشة ســنة ، ويســتحق رصف هــذا املعــاش مــن تاريــخ حبســه فعــال او مــن تاريــخ 

انتهــاء خدمتــه اهيــام احلــق . 
و يســتمر رصف هــذا املعــاش ولــو انتهــت مــدة احلبــس وذلــك حتــى العــودة اىل اخلضوع 
ــنة  ــم )٦٩( لس ــكريني رق ــد للعس ــآت التقاع ــات ومكاف ــون معاش ــون او قان ــذا القان هل
ــى  ــنتني ع ــاء س ــدى او انقض ــاش التقاع ــتحقاق رصف املع ــر رشوط اس ١٩٨٠ او تواف

تاريــخ انتهــاء احلبــس اهيــا اســبق . 
و يكــون رصف املعــاش طــوال فــرتة احلبــس طبقــا للقــرار املشــار اليــه يف املــادة )١٠٣( 

مــن هــذا القانــون .

مادة ١٩
ــدة  ــن م ــهري ع ــب ش ــر مرت ــن آخ ــع )٦٥%( م ــهريا بواق ــد ش ــاش التقاع ــتحق مع يس
االشــرتاك املحســوبة يف هــذا التأمــني التــي تبلــغ مخــس عــرشة ســنة ، يــزدا بواقــع )٢%( 
عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك بحــد اقــى )٩٥%( مــن هــذا املرتــب وذلــك مــع مراعــاة 

مــا يــيل :
١- اذا كان املرتــب االخــري للمؤمــن عليــه يف القطــاع احلكومــي او يف الــرشكات اململوكة 
للدولــة بالكامــل يقــل عــن املرتــب الــذي كان يتقاضــاه مــن قبــل بســبب نقصــان يف قيمــة 
ــة عــن الزوجــة او االوالد ، يســوي املعــاش عــى اســاس املرتــب يف  العــالوة االجتامعي
الشــهر الســابق عــى هــذا النقصــان بــرشط اال تكــون قــد انقضــت عليــه اكثــر مــن مخــس 

ســنوات حتــى تاريــخ انتهــاء اخلدمــة .
و جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة اضافــة جهــات اخــرى اىل اجلهــات 

املحــددة يف الفقرة الســابقة . 
٢- بالنســبة للمؤمــن عليهــم الذيــن تنتهي خدمتهم يف جهات ال خيضــع العاملون فيها يف 
حتديــد مرتباهتــم وترقياهتــم وعالواهتــم لنظــم توظيــف معتمدة مــن جملس اخلدمــة املدنية 
او ابرمــت بمقتــىض اتفاقــات مجاعيــة . يســوى املعاش عى اســاس متوســط املرتب خالل 
اخلمــس ســنوات االخــرية مــن مــدة االشــرتاك يف التأمــني او مــدة االشــرتاك باكملهــا ان 
قلــت عــن ذلــك مرضوبــا يف االســاس املبــني يف اجلــدول رقــم ٨ املرافــق هلــذا القانــون اذا 
كان املرتــب االخــري يزيــد عــى ذلــك وعــى اســاس هــذا املتوســط اذا كان املرتــب االخــري 

يقــل عنــه . 
و اذا كان املؤمــن عليــه قــد عمــل اثنــاء فــرتة املتوســط لــدى جهــات خــالف املشــار اليهــا 
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يف الفقــرة الســابقة فيعتــد يف حســاب املتوســط بآخــر مرتــب شــهري لــدى آخر جهــة منها 
وذلــك عــن مــدة العمــل لدهيــا واملــدد الســابقة عليهــا التــي تدخــل ضمــن تلــك الفــرتة .

٣- بالنســبة للمؤمــن عليهــم يف القطاعــني األهــيل والنفطــي يف غــري الــرشكات اململوكــة 
للدولــة بالكامــل الذيــن منحــوا العــالوة االجتامعيــة وعــالوة األوالد اســتنادًا ألحــكام 
القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ يف شــأن دعــم العاملــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل يف 
ــني  ــني املذكورت ــة، يســوى املعــاش عــن مــدة اســتحقاق العالوت اجلهــات غــري احلكومي

طبقــا للقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة.

 املادة ١٩مكرر
ــدة  ــيم م ــاس تقس ــى اس ــدي ع ــه التقاع ــاب معاش ــب حس ــه ان يطل ــن علي ــوز للمؤم جي
اشــرتكاه املحســوبة يف هــذا التأمــني اىل تفرتــني منفصلتــني بحيــث ال تقــل االوىل منهــام 
عــن مخــس عــرشة ســنة ، اذا كان مــن شــأن ذلــك زيــادة املعــاش املســتحق لــه ، ويشــرتط 
اال تقــل اخلدمــة لــدى صاحــب العمــل االخــري يف الفــرتة االوىل عــن ســنتني مــا مل تكــن 

هــذه املــدة قضيــت يف القطــاع احلكومــي .
ــم  ــي ت ــرتة الت ــع الف ــني م ــذا التأم ــرتاك يف ه ــدة االش ــت اىل م ــي ضم ــدد الت ــب امل و حتس
ضمهــا فيهــا مــا مل تكــن مــدة خدمــة فعليــة فتحســب مــع الفــرتة التــي تقــع فيهــا او التــي 
تليهــا مبــارشة ، وتدخــل املــدة املضافــة طبقــا للــامدة )١٧( مــن هــذا القانــون ضمــن الفرتة 

الثانيــة . 
ــب  ــر مرت ــن آخ ــع )٦٥%( م ــرتة االوىل بواق ــن الف ــتحق ع ــاش املس ــزء املع ــب ج و حيس
ــزاد بواقــع )٢%( عــن كل ســنة تزيــد عــى  شــهري فيهــا عــن مخــس عــرشة ســنة منهــا ي
ذلــك . وحيســب جــزء املعــاش املســتحق عــن الفــرتة الثانيــة بواقــع )٢%( مــن آخــر مرتب 
شــهري فيهــا عــن كل ســنة منهــا بحيــث ال يزيــد هبــا جممــوع الفرتتــني عــى ثالثــني ســنة . 

ويراعــى حكــم املــادة الســابقة يف حتديــد آخــر مرتــب شــهري يف كل فــرتة عــى حــدة . 
و جيــوز الي مــن املســتحقني عــن املؤمــن عليــه طلــب حســاب املعــاش وفقــا الحــكام 

املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة .

 املادة ١٩ مكرر )أ(
ــتامئة  ــو س ــر ه ــة أوالد أو أكث ــول مخس ــن يع ــدي مل ــاش التقاع ــى للمع ــد األدن ــون احل يك

ــهريًا.  ــارًا ش ــون دين ومخس
وحيــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة احلــد األدنــى للمعــاش التقاعــدي 
يف غــري هــذه احلالــة، كــام حيــدد القــرار قواعــد ورشوط اإلعالــة ومــا يرتتــب عــى تغــري 
احلالــة االجتامعيــة لصاحــب املعــاش مــن حيــث اســتمرار رصف مقــدار الرفــع إىل احلــد 

األدنــى أو تعديلــه. 
وجيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس اإلدارة أن تعــدل بالزيــادة احلــدود الدنيــا 

للمعاشــات التقاعديــة.
 

املادة ٢٠
ــدول  ــه يف اجل ــوص علي ــب املنص ــتقالة بالنس ــة االس ــدي يف حال ــاش التقاع ــض املع خيف

ــون . ــذا القان ــق هل ــم )٥( املراف رق
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 املادة ٢١
جتــوز اعــادة تســوية املعاشــات بالزيــادة او تقريــر حقــوق ماليــة اضافيــة الصحــاب 
املعاشــات بســبب تغــري احلالــة االجتامعيــة او تبعــا لزيــادة املرتبــات لــكل او بعــض فئــات 
املؤمــن عليهــم وذلــك وفقــا للــرشوط واالوضــاع التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة جملــس االدارة فــوي احلــدود التــي يســمح هبــا املركــز املــايل للمؤسســة .

 املادة ٢٢
يســتحق رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء عنــد انتهــاء اخلدمــة معاشــا تقاعديــا شــهريا 

ــة :  وفقــا لالحــكام التالي
١- اذا كانــت املــدة التــي قضيــت يف املنصــب الــوزاري ســنة كاملــة حســب املعــاش عــى 

اســاس مــدة خدمــة اعتباريــة قدرهــا مخــس عــرشة ســنة . 
ــة اســتحق  ــع ســنوات كامل ــوزاري ارب ــي قضيــت يف املنصــب ال ــدة الت ــت امل ٢- اذا كان

ــام يعــادل ٧٥% مــن املرتــب  املعــاش ب
٣- يف حالــة العجــز الكامــل او الوفــاة اثنــاء مــدة خدمة املؤمــن عليه يف املنصــب الوزاري 
حيســب املعــاش وفقــا للبنــد الســابق وعــى اســاس افــرتاض قضــاء مــدة اربــع ســنوات يف 
املنصــب الــوزاري ان قلــت املــدة الفعليــة فيــه عــن ذلــك ، او عــى االســاس املنصــوص 

عليــه يف املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون اهيــام اكــرب . 
٤- يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنــود الســابقة ، اذا كان جممــوع املــدد يف املنصــب 
الــوزاري او يف غــريه مــن الوظائــف واالعــامل اخلاضعــة الحــكام هــذا البــاب يؤهلهــم 

الســتحقاق معــاش اكــرب روعيــت الســنوات الزائــدة بمقدارهــا .

 املادة ٢٣
ــذي حســب عــى اساســه هــذا املعــاش  ــب ال ال جيــوز ان يتجــاوز معــاش التقاعــد املرت

ــه اخلاضــع الحــكام هــذا الفصــل .  ــك بالنســبة للمؤمــن علي وذل
ويوقــف أداء اإلشــرتاكات ىف التأمــني عنــد بلوغ مدة اإلشــرتاك املحســوبة ىف هــذا التأمني 
املقــدار الــالزم إلســتحقاق احلــد األقــى للمعــاش املنصــوص عليــه ىف الفقــرة الســابقة 
ــد بعــد اخلــروج مــن نطــاق  ــه بعمــل جدي ــو التحــق املؤمــن علي ، ويســتمر اإليقــاف ول

تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل .
ويعاد ما سبق خصمه كإشرتاك مل يستفد منه املؤمن عليه . 

املادة ٢٤
مــع عــدم االخــالل باحــكام املادتــني الســابقتني تــري يف شــأن رئيــس جملــس الــوزراء 
ــاع  ــني يف القط ــم العامل ــن عليه ــى املؤم ــق ع ــي تطب ــون الت ــذا القان ــكام ه ــوزراء اح وال

ــه . احلكومــي فيــام عــدا نــص املــادة )٢٠( من

 املادة ٢٤مكرر ١
يســتحق رئيــس ونائــب الرئيــس واعضــاء جملــس البلــدى عنــد انتهــاء العضويــة معاشــا 

تقاعديــا شــهريا وفقــا لالحــكام الــواردة يف هــذا الفصــل . 
و يــري حكــم الفقــرة الســابقة عى رؤســاء ونــواب الرؤســاء واعضــاء املجلــس البلدى 
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الســابقني ، مــع عــدم رصف فــروق ماليــة عــن املايض .

 املادة ٢٤ مكرر
ــة معاشــًا  ــد إنتهــاء العضوي يســتحق رئيــس ونائــب الرئيــس وأعضــاء جملــس األمــة عن

ــواردة يف هــذال الفصــل . ــًا لألحــكام ال ــًا شــهريًا وفق تقاعدي
ويــري حكــم الفقرة الســابقة عى رؤســاء ونواب الرؤســاء وأعضاء املجلس التأســييس 

وجملس األمة الســابقني .
وال حتسب فروق مالية عن املايض.

املادة ٢٥
اذا انتهــت خدمــة املؤمــن عليــه ومل يكــن مســتحقا ملعــاش تقاعدي اســتحق مكافــأة تقاعد 
ال تــرف اال يف احلــاالت وطبقــا للــرشوط والقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر 

بعــد موافقــة جملــس االدارة   . 
كــام تســتحق هــذه املكافــأة عــن مــدة االشــرتاك الفعليــة التــي تزيــد عــى املــدة الالزمــة 
ــون ،  ــن القان ــادة )١٩( م ــه يف امل ــوص علي ــاش املنص ــى للمع ــد االق ــتحقاق احل الس
وتــرف مــع املعــاش التقاعــدي . ويف حالــة انتهــاء اخلدمــة بالوفــاة تــوزع هــذه املكافــأة 
كاملــة عــى املســتحقني يف املعــاش بنســبة انصبتهــم فيــه ، فــإذا مل يوجــد احــد منهم ترف 

للورثــة الرشعيــني .
 

املادة ٢٦
ــنوات  ــن س ــنة م ــن كل س ــنوي ع ــب س ــر مرت ــن آخ ــع )١٠%( م ــأة بواق ــب املكاف حتس
االشــرتاك اخلمــس االوىل بــرشط أال تقــل عــن ســنة ثــم بواقــع )١٢%( عــن كل ســنة مــن 
الســنوات اخلمــس التاليــة ثــم بواقــع )١٥%( عــن كل ســنة مــن الســنوات اخلمــس التاليــة 
ثــم بواقــع )٢٠%( عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك ، وحتســب املكافــأة عــى اســاس املرتــب 

املشــار اليــه يف املــادة )١٩( مــن هــذا القانــون  .
 

املادة ٢٧
ــة  ــه اىل اخلدم ــن علي ــد املؤم ــون اذا اعي ــذا القان ــن ه ــادة )١٣( م ــكام امل ــاة اح ــع مراع م
ــاب ، اوقــف رصف معاشــه  او التحــق بعمــل مــن االعــامل اخلاضعــة الحــكام هــذا الب
ــدة  ــه اجلدي ــاش اىل خدمت ــوبة يف املع ــابقة املحس ــه الس ــدة خدمت ــت م ــدي وضم التقاع

ــا .  ــني مع ــاس املدت ــى اس ــا ع ــد انتهائه ــل عن وعوم
مــا اذا كان قــد ســبق ان اديــت لــه مكافــأة تقاعــد فيجــب لكــي تضــم مــدة خدمته الســابقة 
اىل املــدة اجلديــدة ان يــرد مكافــأة التقاعــد التــي ســبق ان اديــت لــه امــا دفعــة واحــدة او 
عــى اقســاط دون ايــة فوائــد عنهــا وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي حيددهــا جملــس 

االجــارة كــام حيــدد مواعيــد ورشوط قواعــد الضــم وحــاالت االعفــاء مــن رد املكافــأة  
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املادة ٢٨
جيــوز للمؤمــن عليــه ان يطلــب ضــم املــدة املحســوبة وفقــا الحــكام البــاب اخلامــس مــن 
هــذا القانــون او وفقــا الحــكام أي مــن قوانــني معاشــات ومكافــآت التقاعد للعســكريني 
اىل مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني ، وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبــا 
قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة ، وحيــدد القــرار قواعــد تقديــر االحتياطــي 

الــذي حيــول اىل الصنــدوق املنصــوص عليــه يف املــادة )١١( عــن املــدد املشــار اليهــا .

 املادة ٢٩
ــه  ــن علي ــة املؤم ــدة خدم ــل م ــون ، تدخ ــذا القان ــن ه ــادة )٢٧( م ــم امل ــاة حك ــع مراع م
املحســوبة يف املعــاش وفقــا الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ ضمــن مــدة 

االشــرتاك يف هــذا التأمــني . 
ــل  ــت يف ظ ــي انته ــب الت ــدون مرت ــازات ب ــدد االج ــم م ــوز ض ــك جي ــن ذل ــتثناء م و اس
العمــل باحــكام املرســوم االمــريي املشــار اليــه وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي 

ــر بعــد موافقــة جملــس االدارة . ــرار مــن الوزي يصــدر هبــا ق

 املادة ٣٠
تدخــل مــدة خدمــة املؤمــن عليــه الســابقة عــى اشــرتاكه والتــي تدفــع عنهــا مكافــأة هنايــة 
ــدة  ــن م ــون ضم ــذا القان ــن ه ــادة )١١( م ــن امل ــا( م ــد )ثالث ــكام البن ــا الح ــة طبق اخلدم
االشــرتاك يف هــذا التأمــني متــى كانــت متصلــة حتــى تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا البــاب 

 .
أمــا اذا كانــت املــدة الســابقة قــد انتهــت يف القطاعــني االهيل والنفطــي قبل التاريخ املشــار 
اليــه يف الفقــرة الســابقة فــال حتســب ضمــن مــدة االشــرتاك اال طبقــا للــرشوط والقواعــد 

واجلــداول ويف احلــدود التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعد موافقــة جملــس االدارة . 
و يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد املبالــغ التــي تســاهم هبــا اخلزانــة العامــة حلســاب املدد 

التــي يتــم ضمنهــا طبقــا الحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة ادائها .

 املادة ٣٠مكرر  ١
جيــوز بنــاء عــى طلــب املؤمــن عليــه حســاب املــدد التــي قضاهــا يف اخلدمــة قبــل حصولــه 
عــى اجلنســية الكويتيــة وذلــك وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي يصدر هبــا قرار مــن الوزير 

بعــد موافقــة جملــس االدارة . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد املبالــغ التــي تســهم هبــا اخلزانــة العامــة حلســاب املــدد 

التــي يتــم ضمهــا طبقــا الحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة ادائهــا .

 املادة ٣١
ــاء  ــة اثن ــه اخلاضــع الحــكام هــذا البــاب ضــم مــدد اشــرتاك اعتباري جيــوز للمؤمــن علي
اخلدمــة او خــالل شــهر من انتهائهــا برشط اال يتجــاوز احلد االقى للمعــاش املنصوص 

عليــه يف املادتــني )١٩( او )٢٣( مــن هــذا القانــون بحســب االحــوال . 
يشــرتط يف حالــة الضــم بعــد انتهــاء اخلدمــة ان يكــون مــن شــأن ذلــك اســتحقاق املؤمــن 

عليــه معاشــا او زيــادة معاشــه املســتحق 
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ــداول  ــرشوط واجل ــد وال ــس االدارة القواع ــة جمل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدر بق تص
ــك .  بذل

جيــوز ان يكــون الضــم بنــاء عــى طلــب صاحــب العمــل وذلــك وفقــا ملــا حيــدده القــرار 
املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة ، ويف هــذه احلالــة يتحمــل صاحــب العمــل بمقابــل الضــم 

.
  املادة ٣٢

ينشــأ صنــدوق لتأمــني اصابــات العمــل للمؤمــن عليهــم طاملــا يعملــون لــدى صاحــب 
عمــل خيضــع الحــكام هــذا القانــون ولــو كان مقــر عملهــم خــارج البــالد متــى كانــوا ال 

خيضعــون لنظــام تأمــني مشــابه يف اخلــارج .
 

املادة ٣٣
تتكون موارد الصندوق املشار اليه يف املادة السابقة من االموال اآلتية : 

١- االشــرتاكات الشــهرية التــي يؤدهيــا اصحــاب االعامل وذلــك بواقع ٢% مــن مرتبات 
املؤمــن عليهــم العاملــني لدهيم . 

جيــوز زيــادة هــذه النســبة اىل مــاال جيــاوز الضعــف اذا ثبــت ان صاحــب العمــل مل يتخــذ 
االحتياطــات الكفيلــة بوقايــة عاملــه من اصابــات العمل او كان العمل بحســب طبيعته او 
الظــروف التــي يــؤدي فيهــا مــن شــأنه زيــادة نســبة االصابــات مهــام اختــذ صاحــب العمل 
مــن احتياطــات . كــام جيــوز ختفيــض النســبة املشــار اليهــا اذا تــوىل صاحــب العمــل رصف 
ــه او الظــروف  ــة طبقــا الحــكام هــذا البــاب او كان العمــل بحســب طبيعت ــة املالي املعون
التــي يــؤدي فيهــا ليــس مــن شــأنه ان تنشــأ عنــه اصابــات ، وذلــك كلــه طبقــا للقواعــد 
والــرشوط واالوضــاع التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بنــاء عى اقــرتاح جملــس االدارة 

 .
٢- حصيلة استثامر اموال الصندوق . 

٣- املوارد االخرى الناجتة عن نشاط املؤسسة فيام بتعلق هبذا الصندوق . 
٤- االعانات والتربعات والوصايا التي يقرر جملس االدارة قبوهلا .

املادة ٣٤
حيــل التــزام اصحــاب االعــامل بأداء اشــرتاكات تأمني اصابــات العمل وفقــا الحكام هذا 
البــاب حمــل التزامهــم بالتعويــض عــن اصابــات العمــل وامــراض املهنــة املقــرر بمقتــىض 
القوانني ارقام ١٨ لســنة ١٩٦٠ و ٣٨ لســنة ٦٤ او ٢٨ لســنة ١٩٦٩ املشــار اليها وذلك 

بالنســبة للمؤمــن عليهــم الذيــن تــري عليهــم احــكام هــذا التأمني .

 املادة ٣٥
يعالــج املصــاب عــى نفقــة املؤسســة يف داخــل البــالد او يف اخلــارج ويكــون العــالج يف 

احلالــة االخــرية بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة 
يســتمر العــالج اىل ان يشــفى املصــاب او يثبــت عجــزه وللمؤسســة احلــق يف مالحظتــه 
اثنــاء عالجــه . حيــدد بقــرار مــن الوزيــر رشوط واوضاع العــالج الطبي . جيــوز للمصاب 
ــروق  ــل ف ــى ان يتحم ــة ع ــا املؤسس ــي تقرره ــة الت ــن الدرج ــى م ــة اع ــالج يف درج الع
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ــب  ــوز لصاح ــا جي ــك . م ــاق بذل ــد اتف ــل اذا وج ــب العم ــا صاح ــف او يتحمله التكالي
العمــل بعــد موافقــة املؤسســة عــالج املصــاب ورعايتــه طبيــا متــى كان لديــه مستشــفى 

خمصــص لعــالج عاملــه

 املادة ٣٦
يشمل العالج ما يأيت : 

١- خدمات االطباء واالخصائيني . 
٢- االقامة باملستشفيات والرعاية الطبية املنزلية عند االقتضاء . 

٣- اجراء العمليات اجلراحية وصور االشعة وغريها من الفحوص الطبية . 
٤- رصف االدوية . 

ــزة  ــة واالجه ــراف الصناعي ــك االط ــام يف ذل ــة ب ــات التأهيلي ــري اخلدم ــارشة وتوف ٥- مب
ــر .  ــا يقــرره الوزي ــا مل ــة طبق التعويضي

٦- ما يقرره الوزير يف هذا الشأن بناء عى اقرتاح جملس االدارة .
 

املادة ٣٧
عــى املصــاب ان يتبــع تعليــامت العــالج وال تلتــزم املؤسســة بــأداء ايــة نفقــات اذا خالــف 

اتبــاع هــذه التعليــامت مــا مل يقــدم عــذرا تقبلــه املؤسســة .

 املادة ٣٨
عــى املؤسســة اخطــار صاحــب العمــل واملصــاب بتاريــخ انتهــاء العــالج وبتاريــخ عودته 

للعمــل وبــام قــد يتخلــف لديــه مــن عجــز ونســبته .

 املادة ٣٩
يســتحق املؤمــن عليــه يف حالــة اصابتــه اثنــاء او بســبب عملــه االصــيل املشــار اليــه يف املادة 

)١٤( مــن هــذا القانــون معونــة ماليــة ومعاشــا اصابيــا وفقــا الحــكام املــواد التالية .

 املادة ٤٠
اذا حالــت االصابــة بــني املؤمــن عليــه وبــني اداء عملــه اوقــف رصف مرتبه عــى ان تؤدي 
املؤسســة لــه خــالل فــرتة ختلفــه عــن عملــه بســببها معونــة مالية تعــادل هــذا املرتــب ، وال 
جيــوز اهنــاء خدمــة املؤمــن عليــه اثنــاء هــذه الفــرتة . ويتحمــل صاحــب العمــل مرتــب 

يــوم االصابــة ايــا كان وقــت وقوعهــا . 
تــرف املعونــة اســبوعيا او شــهريا طبقــا لنظــام رصف مرتــب املصــاب او يف هنايــة فــرتة 
العــالج ان قلــت عــن اســبوع او شــهر بحســب االحــوال وال تــرف عــن ايــام الراحــة 

االســبوعية اذا كانــت بــدون مرتــب . 
ــز او  ــت العج ــل او يثب ــاب للعم ــودة املص ــخ ع ــل تاري ــة اىل ان حي ــتمر رصف املعون ويس
حتــدث الوفــاة اهيــام اســبق . وجيــوز للمؤسســة وقــف رصف املعونــة اذا خالــف املصــاب 

تعليــامت العــالج ، ويســتأنف بمجــرد اتباعــه لــه .



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤١
مــع مراعــاة حكــم املــادة )٨٤( مــن هــذا القانــون يكــون ثبــوت العجــز وتقديــر نســبته 
بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة وحتــرر بــه شــهادة عــى النمــوذج الــذي يصــدر بــه قــرار مــن 

ــر . الوزي
 

املادة ٤٢
اذا نشــأ عــن االصابــة عجــز كامــل او وفــاة املؤمــن عليــه اســتحق معاشــا اصابيــا يعــادل 
٩٥% مــن املرتــب املنصــوص عليــه يف املــادة ١٩ مــن هــذا القانــون وقــت وقــوع االصابــة 

 .
امــا اذا نشــأ عــن االصابــة عجــز جزئــي اســتحق املؤمــن عليــه معاشــا اصابيــا يقــدر بنســبة 
مــن معــاش العجــز الكامــل املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة تعــادل نســبة العجــز اجلزئــي . 
وحتــدد بقــرار مــن الوزيــر املعاشــات االصابيــة التــي جيــوز للمؤسســة ان تــرف بــدال 
عنهــا القيمــة الرأســاملية هلــا والــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك . وال تــرف القيمــة 

الرأســاملية اال بعــد ثبــوت العجــز هنائيــا .
 

املادة ٤٣
اذا كان املؤمــن عليــه ســبق ان اصيــب باصابــة عمــل روعــي يف حســاب معاشــه االصــايب 

مــا يــيل : 
١- اذا كان قــد ســبق للمؤسســة رصف القيمــة الرأســاملية للمعــاش املســتحق عن اصابته 
او اصابــات ســابقة او اذا كانــت االصابــة او االصابــات قــد حدثــت يف تاريــخ ســابق عى 
االشــرتاك يف التأمــني يســتحق املصــاب عــن اصابتــه االخــرية معاشــا عــى اســاس نســبة 

العجــز املتخلــف عنهــا وحدهــا ومرتبــه عندهــا  . 
ــا قــدر معاشــه امــا عــى  ــه ان اســتحق معاشــا اصابي ٢- اذا كان قــد ســبق للمؤمــن علي
اســاس نســبة العجــز املتخلــف عــن اصاباتــه مجيعــا ومرتبــه وقــت االصابــة االخــرية او 
عــى اســاس نســبة العجــز املتخلــف عــن االصابــة االخــرية وحدهــا مضافــا اليــه املعــاش 
االصــايب الســابق وذلــك اهيــام افضــل للمؤمــن عليــه بــرشط اال يزيــد مــا يتقاضــاه عــى 

معــاش العجــز الكامــل املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة .

املادة ٤٤
ال تستحق املعونة املالية يف احلاالت اآلتية : 

١- اذا تعمد املؤمن عليه اصابة نفسه . 
ــة بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن جانــب املصــاب  ٢- اذا حدثــت االصاب

ويعتــرب يف حكــم ذلــك : 
٣- كل فعل يأتيه املصاب حتت تأثري اخلمر او املخدرات . 

٤- كل خمالفة رصحية لتعلميات الوقاية املعلقة يف امكنة ظاهرة من حمل العمل .  
يســتثنى مــن ذلــك احلــاالت التــي ينشــأ فيهــا عــن االصابــة وفــاة املؤمــن عليــه او ختلــف 
ــك  ــوز التمس ــل . ال جي ــز الكام ــن العج ــى ٢٥% م ــبته ع ــد نس ــه تزي ــتديم لدي ــز مس عج
باحــدى احلالتــني )أ( او )ب( اال اذا ثبــت ذلــك مــن التحقيــق الــذي جيــري وفقــا للــامدة 

)٤٧( مــن هــذا القانــون .



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦٩       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٥
لــكل مــن صاحــب املعــاش االصايب واملؤسســة طلــب اعادة الفحــص الطبي اربــع مرات 
عــى االكثــر خــالل الســنوات الثــالث التاليــة لتاريــخ ثبــوت العجــز وحتــدد بقــرار مــن 

الوزيــر املــدد الــالزم انقضائهــا الجــراء كل فحــص منهــا . 
يعــدل املعــاش االصــايب او يوقــف تبعــا ملــا يتضــح مــن اعــادة الفحــص الطبــي وذلــك 

ووفقــا ملــا يطــرأ عــى نســبته زيــادة او نقصــا . 

يوقــف رصف املعــاش اذا مل يتقــدم صاحبــه العــادة الفحــص الطبي الذي تطلبه املؤسســة 
بالتطبيــق الحــكام هــذه املــادة ويســتمر الوقف اىل ان تتــم اعادة الفحــص ويتبع يف رصف 

املســتحق عــن مــدة الوقــف ما تســفر عنــه نتيجة اعــادة الفحــص الطبي .

 املادة ٤٦
ينظــم بقــرار مــن الوزيــر مــا جيــب عــى املؤمــن عليــه وعــى صاحــب العمــل اتباعــه يف 
حالــة حــدوث اصابــة الحــد املؤمــن عليهــم ومــا يتخــذ مــن اجــراءات يف هــذا الصــدد .

 املادة ٤٧
ــني يف  ــا ويب ــدم اليه ــالغ يق ــا يف كل ب ــري حتقيق ــق ان جت ــة بالتحقي ــات املختص ــى اجله ع
هــذا التحقيــق عــى االخــص ظــروف احلــادث بالتفصيــل واقــوال الشــهود ومــا اذا كان 
احلــادث نتيجــة عمــد او ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن املؤمــن عليــه طبقــا الحــكام 
املــادة )٤٤( مــن هــذا القانــون وكذلــك اقــوال صاحــب العمــل او مــن يمثلــه واقــوال 
ــه  املصــاب وعــى هــذه اجلهــات ابــالغ املؤسســة فــور االنتهــاء مــن حتقيقهــا بصــورة من

وللمؤسســة ان تطلــب اســتكامل التحقيــق اذا رأت حمــال لذلــك .

 املادة ٤٨
ــة  ــراض املهني ــد االم ــة بأح ــني لالصاب ــم املعرض ــن عليه ــص املؤم ــة بفح ــزم املؤسس تلت
املشــار اليهــا يف الفقــرة )و( مــن املــادة )١( مــن هــذا القانــون وذلــك يف اوقــات دوريــة 
يتــم حتديدهــا بقــرار مــن الوزيــر يبــني فيــه كذلــك الــرشوط واالوضــاع التي جيــري عليها 
الفحــص الــدوري . عــى املؤسســة ان ختطر وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمل بحاالت 

االمــراض املهنيــة التــي تظهــر بــني املؤمــن عليهــم وحــاالت الوفــاة الناشــئة عنهــا .

 املادة ٤٩
ــة بأمــراض املهنــة  جتــري املؤسســة فحصــا طبيــا عــى املؤمــن عليهــم املعرضــني لالصاب
عنــد انتهــاء خدمتهــم ، وذلــك الثبــات حالتهــم الصحيــة ، عــى ان يراعــى عنــد اجــراء 

الفحــص املذكــور طبيعــة العمــل ونــوع املــرض الــذي كانــوا معرضــني لــه . 
جيــوز ان تتضمــن نتيجــة الفحــص الطبــي اعــادة الفحــص عــى فــرتات دوريــة بعــد انتهاء 

 . اخلدمة 
تتضمــن نتيجــة الفحــص الطبــي املــدة التــي يظــل املؤمــن عليــه معرضــا فيهــا لالصابــة 
بمــرض مهنــي وفقــا للــرشوط واالوضــاع التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقة 

وزيــر الصحــة العامــة .



التأمينات االجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــني االختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٧٠       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٥٠
ــه  ــاب اذا ظهــرت عــى املؤمــن علي ــذ احــكام هــذا الب تظــل املؤسســة مســئولة عــن تنفي
اعــراض مــرض مهنــي خــالل الفــرتة التــي حتددهــا نتيجــة الفحــص الطبي طبقــا الحكام 

املــادة الســابقة ولــو التحــق بعمــل ال ينشــأ عنــه هــذه املــرض . 
ينقــي التــزام املؤسســة اذا مل يتقــدم املؤمــن عليــه للفحــص الطبــي املشــار اليــه يف املــادة 
الســابقة خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه او خــالل شــهر مــن التاريــخ الــذي 

حددتــه نتيجــة الفحــص الطبــي الســابق . 
جيــوز للمديــر العــام للمؤسســة التجــاوز عــن التأخــري املنصــوص عليــه يف الفقرة الســابقة 
اذا ابــدى املؤمــن عليــه عــذرا مقبــوال واثبتــت نتيجــة الفحــص الطبــي انــه مل يرتتــب عــى 

هــذا التأخــري أي تغيــري يف احلالــة ناشــئ عــن عنــر خارجــي .

 املادة ٥١
تلتــزم املؤسســة بتنفيــذ احــكام هــذا البــاب حتــى ولــو كانــت االصابــة تقتــي مســئولية 
شــخص آخــر خــالف صاحــب العمــل وال خيــل ذلــك بــام يكــون للمؤمــن عليــه مــن حق 

قبــل الشــخص املســئول .

 املادة ٥٢
للمؤمــن عليــه ان يتقــدم خــالل يومــني مــن تاريــخ اخطــاره بانتهــاء العــالج او بتاريــخ 
العــودة للعمــل وخــالل اســبوعني مــن تاريــخ اخطــاره بعــدم ثبــوت العجــز او بتقديــر 
نســبته او بعــدم اصابتــه بمــرض مهنــي بطلــب اعــادة النظــر يف ذلــك ، وحيــال الطــب اىل 

جلنــة حتكيــم طبــي يكــون قرارهــا هنائيــا بالنســبة للمؤمــن عليــه واملؤسســة . 
ــة  ــر قــرارا بتنظيــم اجــرارءات وبيانــات طلــب اعــادة النظــر وتشــكيل جلن يصــدر الوزي

ــد اتعــاب اعضائهــا واجــراءات ونظــام العمــل فيهــا . ــم الطبــي وحتدي التحكي

 املادة ٥٣
ينشأ صندوق لتأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة للفئات اآلتية : 

١- املشتغلني باملهن احلرة . 
٢- املشــتغلني بالتجــارة ممــن يوجــب القانــون قيدهــم يف الســجل التجــاري والــرشكاء 

املتضامنــني والــرشكاء املتفرغــني لــالدارة يف الــرشكات ذات املســئولية املحــدودة . 
٣- املزاولــني النشــطة ممــا يســتلزم ملزاولتهــا ترخيــص او تريــح مــن الســلطة املختصــة 

 .
٤- الفئــات االخــرى التــي يصــدر بانتفاعهــا باحــكام هــذا التأمــني قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة جملــس االدارة . 
حتــدد رشوط واوضــاع انتفــاع الفئــات املشــار اليها يف البنود الســابقة باحكام هــذا التأمني 

وقواعــد واجــراءات التســجيل فيه بقــرار من الوزيــر بعد موافقة جملــس االدارة .
 

مادة ٥٤
ال تري احكام هذا التأمني عى : 

١- مــن تقــل ســنه عــن الثامنة عرش او تزيد ســنة عى اخلامســة والســتني مــا مل يكن مزاوال 
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ــد بلــوغ الســن االخــرية وذلــك حتــى اســتكامل املــدة الالزمــة الســتحقاق  للنشــاط عن
املعــاش التقاعــدي او انتهــاء االشــرتاك اهيــام اســبق . 

٢- اخلاضعــني الحــكام البــاب الثالــث من هــذا القانون واصحــاب املعاشــات التقاعدية 
واملعاشــات املســتحقة وفقــا الحــكام قانون معاشــات ومكافآت التقاعد للعســكريني . 

و مــع ذلــك جيــوز الصحــاب املعاشــات املشــار اليهــم طلــب ايقــاف رصف معاشــاهتم 
التقاعديــة واالشــرتاك اختياريــا يف هــذا التأمــني وذلــك طبقــا للــرشوط والقواعــد التــي 

حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة .

 املادة ٥٥
تتكون موارد الصندوق املنصوص عليه يف هذا الباب من االموال اآلتية . 

أ- االشــرتاكات التــي يؤدهيــا املؤمــن عليــه طبقــا لرشحيــة الدخــل الشــهري التــي خيتارها 
مــن اجلــدول رقــم )٦( املرافــق هلــذا القانون . 

ب- املســامهة الســنوية واملبالــغ التــي ختصــص يف امليزانيــة العامــة للدولــة الغــراض هــذا 
الصنــدوق .

ويتــم حتديدهــا بقــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة كــام حيــدد القــرار طريقــة 
ادائهــا . 

ج- االحتياطيــات التــي حتــول حلســاب املؤمــن عليهــم عن املدد املحســوبة وفقــا الحكام 
البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون او وفقــا الحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد 

 . للعسكريني 
د- حصيلــة اســتثامر امــوال الصنــدوق واملــوارد االخــرى الناجتــة عــن نشــاط املؤسســة 

فيــام يتعلــق بــه . 
هـ- االعانات والتربعات والوصايا التي يقرر جملس االدارة قبوهلا .

 املادة ٥٦
ــا ، عــدا مــن جــاوز ســن اخلامســة واخلمســني  يكــون االشــرتاك يف هــذا التأمــني الزامي

ــا .  ــني اختياري ــتمراره يف التأم ــرتاكه واس ــون اش ــرتاك فيك ــدء االش ــد ب عن
مــع ذلــك جيــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة ، رفــع الســن املنصــوص 
عليهــا يف الفقــرة الســابقة وكــذا حتديــد احلــاالت التــي جيــوز فيهــا الــزام مــن جــاوز هــذه 

الســن باالشــرتاك يف التأمــني والــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك .
 

املادة ٥٧
حتــدد قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة مواعيــد وقواعــد واجــراءات ســداد 
االشــرتاكات واملبالــغ االضافيــة املســتحقة عــن التأخــري يف ســدادها وذلــك بــام ال جيــاوز 
احلــدود املنصــوص عليهــا يف املادتــني )٩١ ، ٩٢( مــن هــذا القانــون وكذا حــاالت تأجيل 

ســداد االشــرتاكات واالعفــاء مــن املبالــغ املذكــورة . 
جيــوز ان يتــم حتصيــل االشــرتاكات عــن طريق اجلهــات احلكوميــة واجلمعيــات والروابط 

ومــا يف حكمهــا وفقــا الحــكام القــرار املنصوص عليــه يف الفقرة الســابقة .
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املادة ٥٨
يدخــل يف حســاب مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني كل مــدة يلتــزم املؤمــن عليــه بســداد 
االشــرتاكات عنهــا ، فــإذا كان قــد رصف عنهــا مكافــأة تقاعــد فيجــب حلســاهبا ان يــرد 
املكافــأة التــي ســبق ان اديــت لــه ، وتــري يف هــذا الشــأن االحــكام املقــررة طبقــا للفقــرة 

الثانيــة مــن املــادة )٢٧( مــن هــذا القانــون  . 
جيــوز طبقــا للــرشوط والقواعــد ويف احلــدود التــي يصدر هبــا قرارمــن الوزير بعــد موافقة 
جملــس االدارة ان حيســب ضمــن مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني مــدة اخلدمــة او النشــاط 

الســابق او مــدد اشــرتاك اعتبارية .

 املادة ٥٩ 
يستحق املعاش التقاعدي يف احلاالت اآلتية : 

١- وفــاة املؤمــن عليــه او عجــزه عجــزا كامــال قبــل انتهــاء االشــرتاك او خــالل مــدة ال 
ــاب الثالــث مــن هــذا  ــه ومل يكــن خاضعــا الحــكام الب ــخ انتهائ جتــاوز ســنتني مــن تاري
القانــون او الحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني رقــم )٦٩( لســنة 
١٩٨٠ ، وحيســب املعــاش يف هــذه االحــوال عــى اســاس مــدة االشــرتاك املحســوبة يف 
هــذا التأمــني او مخــس عــرشة ســنة اهيــام اكــرب . وتضــاف اىل مــدة االشــرتاك يف التأمــني يف 
حالــة الوفــاة او العجــز الكامــل قبــل انتهــاء االشــرتاك املــدة الباقيــة حتــى بلــوغ املؤمــن 

عليــه ســن الســتني فرضــا .
و يف حالــة اســتحقاق املعــاش التقاعــدي بعــد انتهــاء اخلدمــة يســرتد مــا يكــون قــد رصف 

مــن مكافــأة التقاعــد طبقــا حلكــم املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون . 
ــذا  ــوبة يف ه ــرتاكه املحس ــدة إش ــت م ــي بلغ ــتني مت ــن الس ــه س ــن علي ــوغ املؤم ٢- - بل

ــنة . (    ــرشة س ــس ع ــني مخ التأم
٣ - بلــوغ املؤمــن عليــه ســن اخلامســة واخلمســني متــي بلغــت مــدة إشــرتاكه املحســوبة 

يف هــذا التأمــني عرشيــن ســنة . ( 
ويكون استحقاق املعاش طبقا للبندين )٢ و ٣ ( بناء عى طلب املؤمن عليه .

٤- عنــد توقــف املؤمــن عليــه عــن مزاولــة نشــاطه . وحيــدد بقــرار مــن الوزير بعــد موافقة 
جملــس االدارة الــرشوط الــالزم توافرهــا لقيــام حالــة التوقف وكيفيــة اثباهتا . 

٥- عند بلوغ املؤمن عليه سن الستني . 
٦- يف احلاالت االخرى التي حتدد بقرار من الوزير بعد موافقة جملس االدارة .

املادة ٦٠
اذا اصيــب املؤمــن عليــه بمــرض ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة اشــهر وادى اىل عــدم قــدرة عــى 
مزاولــة النشــاط ، ومل يكــن مســتحقا ملعــاش تقاعــدي ومل خيــرت رصف مكافــأة التقاعــد . 
اســتحق معاشــا مؤقتــا حمســوبا عــى اســاس مــدة اشــرتاك قدرهــا مخــس عــرشة ســنة او 
مــدة االشــرتاك يف هــذا التأمــني اهيــام اكــرب اىل ان يتــم شــفاؤه او يــامرس نشــاطا خاضعــا 

للتأمــني او يســتحق املعــاش التقاعــدي او يبلــغ ســن اخلامســة والســتني اهيــام اســبق . 
حتــدد بقــرار مــن الوزيــر ،باالتفــاق مــع وزير الصحــة العامة - بعــد موافقة جملــس االدارة 
- أنــواع االنشــطة واالمــراض التــى تــؤدى اىل عــدم املقــدرة عــى مزاولتهــا واجــراءات 
اثباهتــا ومواعيــد الفحــص الطبــي الصحاهبا . ويوقف رصف املعــاش اذا مل يتقدم صاحبه 
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للفحــص ، ويتبــع يف رصف املســتحق عــن مــدة الوقــف مــا تســفر عنــه نتيجــة الفحص . 
يســتحق املعــاش التقاعــدي بتوفــر حالــة مــن احلاالت املنصــوص عليهــا يف املادة الســابقة 
خــالل مــدة اســتحقاق املعــاش املؤقــت ، وحتســب مــن هــذه املــدة ضمــن مــدة االشــرتاك 
يف التأمــني مــا يســتكمل بــه صاحــب املعــاش املــدة الالزمة الســتحقاق املعــاش التقاعدي 

، وال تــؤدي عنهــا ايــة اشــرتاكات .

 املادة ٦١
يســتحق معــاش التقاعــد شــهريا بواقــع )٦٥%( مــن متوســط الرشائــح خــالل الســنوات 
الثــالث الســابقة عــى انتهــاء االشــرتاك وذلــك عــن املــدة املحســوبة يف هــذا التأمــني التــي 
تبلــغ مخــس عــرشة ســنة ، يــزاد بواقــع )٢%( عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك بحــد اقــى 
)٩٥%( مــن هــذا املتوســط . يف تطبيــق الفقــرة الســابقة يعتــرب يف حكــم رشحيــة الدخــل 
املرتــب الــذي حتســب عــى اساســه احلقــوق التقاعديــة عــن املــدد املضمونــة مــن البــاب 
الثالــث مــن هــذا القانــون او مــن قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني والتي 
تدخــل ضمــن الســنوات الثــالث املشــار اليهــا . تــري عــى املعاشــات املســتحقة وفقــا 

الحــكام هــذا التأمــني احــكام املــادة )٢١( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٦٢
اذا مل يكــن املؤمــن عليه مســتحقا ملعاش تقاعدي عند انتهاء االشــرتاك يف التأمني اســتحق 
مكافــأة تقاعــد ال تــرف اال يف احلــاالت وطبقــا للــرشوط والقواعــد التــي تصــدر بقــرار 
مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة  . حتســب املكافــأة بواقــع نســبة مئويــة مــن القيمــة 
الســنوية ملتوســط الرشائــح املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة تعــادل آخر نســبة اســتحق 
عــى اساســها االشــرتاك وذلــك عــن كل ســنة مــن املــدة املحســوبة يف هــذا التأمــني بــرشط 

اال تقــل عــن ســنة .
ــد عــى  ــي تزي ــأة تقاعــد حمســوبة وفقــا للفقــرة الســابقة عــن املــدة الت كــام تســتحق مكاف
املــدة الالزمــة الســتحقاق احلــد االقــى للمعــاش املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة ، 
وتــرف مــع املعــاش التقاعــدي . ويف حالــة انتهــاء اخلدمــة بالوفــاة تــوزع هــذه املكافــأة 
كاملــة عــى املســتحقني يف املعــاش بنســبة انصبتهــم فيــه ، فــاذا مل يوجــد احــد منهم ترف 

للورثــة الرشعيــني .

 املادة ٦٣
يكــون للمســتحقني اآليت ذكرهــم ســواء أكانــوا كويتيــني او غــري كويتيــني والذيــن تتوفــر 
فيهــم يف تاريــخ وفــاة املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش رشوط االســتحقاق املنصــوص 
ــم )١(  ــدول رق ــا للج ــه وفق ــن معاش ــة م ــايض انصب ــق يف تق ــة احل ــواد التالي ــه يف امل علي

املرافــق هلــذا القانــون وذلــك مــن اول الشــهر الــذي وقعــت فيــه الوفــاة : 
١- الزوج او االرامل . 

٢- االوالد . 
٣- الوالدان . 

٤- االخوة واالخوات . 
٥- اوالد االبن .
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 املادة ٦٤
يشرتط الستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب .

 
املادة ٦٥

يشــرتط الســتحقاق االبــن اال يكــون قــد بلــغ ســن السادســة والعرشيــن ويســتثنى مــن 
ذلــك : 

١- العاجز عن الكسب . 
٢- الطالــب بأحــد مراحــل التعليــم التــي جتــاوز التعليــم الثانــوي بــرشط عــدم جتــاوزه 

ســن الثامنــة والعرشيــن . 
٣- مــن حصــل عــى مؤهــل جامعــي او مــا يعادلــه او يزيــد عليــه بــرشط اال يكــون قــد 
ــه الحــكام  ــزاول نشــاطا خيضــع في ــن ومل يلتحــق بعمــل او ي ــة والعرشي بلــغ ســن الثامن

البــاب اخلامــس مــن هــذا القانــون .

 املادة ٦٦
يشرتط الستحقاق البنت اال تكون متزوجة .

 املادة ٦٧
يشــرتط الســتحقاق االب ان يكــون معتمــدا يف معيشــته عــى ولــده املتــويف . ويشــرتط 

ــة . الســتحقاق االم ان تكــون مطلقــة او ارمل

 املادة ٦٨
يشــرتط الســتحقاق االخــوة واالخــوات ان يكونــوا معتمديــن يف معيشــتهم عــى املتــويف 
ــب  ــون حس ــذا القان ــن ه ــادة )٦٦( م ــادة )٦٥( او امل ــة يف امل ــرشوط املبين ــتوفني لل ومس

االحــوال .

 املادة ٦٩
يثبــت االعتــامد يف املعيشــة املشــار اليــه يف املادتــني الســابقتني بنــاء عــى شــهادة مــن اجلهــة 

التــي حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة .

 املادة ٧٠
ابنــاء االبــن وبناتــه اذا كان ابوهــم متوفيــا او تــوىف بعــد اســتحقاقه يف املعــاش ينتقــل اليهم 
نصيــب ابيهــم وذلــك اذا اوافــرت فيهــم الــرشوط املبينــة يف املــادة )٦٥( او املــادة )٦٦( 

مــن هــذا القانــون وحســب االحــوال .
 

املادة ٧١
يوقف رصف النصيب يف احلالتني اآلتيتني : 

ــب  ــه او صاح ــن علي ــة املؤم ــك ارمل ــن ذل ــتثنى م ــل ، وتس ــتحق بالعم ــاق املس ١- التح
ــاش .  املع

ــد زواجهــا الول مــرة  ــن عن ــت او االخــت او بنــت االب ــح البن ــاث ، ومتن ٢- زواج االن
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منحــة تعــادل نصيبهــا يف املعــاش عــن ســتة اشــهر .

املادة ٧٢
ينتهي النصيب يف احلاالت االتية : 

١- وفاة املستحق . 
٢- اســتحقاق ارملــة املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش لنصيــب يف املعــاش عــن زوجهــا 

االخــري . 
٣- بلوغ االبن او االخ او ابن االبن سن السادسة والعرشين ويستثنى من ذلك : 

أ- العاجز عن الكسب . 
ب- الطالــب باحــد مراحــل التعليــم التــي جتــاوز التعليــم الثانــوي وذلــك حتــى بلوغــه 
ســن الثامنــة والعرشيــن ، عــى ان يســتمر رصف نصيــب مــن يبلــغ هــذه الســن خــالل 

الســنة الدراســة حتــى هنايتهــا . 
ج- مــن حصــل عــى مؤهــل جامعــي او مــا يعادلــه او يزيــد عليــه وذلــك حتــى بلوغــه 
ســن الثامنــة والعرشيــن او التحاقــه بعمــل او مزاولتــه نشــاطا خيضــع فيــه الحــكام البــاب 

اخلامــس مــن هــذا القانــون اهيــام اســبق .

املادة ٧٣
إذا طلقــت أو ترملــت البنــت أو األخــت أو األم ، أو عجــز األبــن ، أو األخ عــن الكســب 
بعــد وفــاة املؤمــن عليــه أو صاحــب املعــاش ، منــح كل منهــم نصيبــه الــذى كان يســتحقه 
ــاة - دون املســاس بحقــوق باقــي  ــخ الوف ــه ىف تاري ىف املعــاش - بإفــرتاض إســتحقاقه ل

املستحقني . 

املادة ٧٤
ــادل  ــا يع ــه م ــتحقني عن ــرف للمس ــاش ي ــب املع ــه او صاح ــن علي ــد املؤم ــة فق يف حال
ــارا مــن اول الشــهر الــذي  نصيــب كل منهــم يف املعــاش بافــرتاض وفاتــه ، وذلــك اعتب
فقــد فيــه . ويســتمر الــرف حتــى ظهــور املفقــود حيــا او ثبــوت وفاتــه حقيقــة او حكــام .
ــالوة  ــتحقني ع ــرف للمس ــببه في ــل او بس ــة العم ــاء تأدي ــه اثن ــن علي ــد املؤم إذا كان فق
عــى ذلــك مــا يعــادل نصيــب كل منهــم يف املعــاش املقــرر يف تأمــني اصابــات العمــل يف 

احلــدود املنصــوص عليهــا يف املــادة )١١٥( مــن هــذا القانــون . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة باالجــراءات التــي تتخــذ الثبــات 

حالــة الفقــد ومــا يتبــع يف شــأن مــا رصف مــن مبالــغ اذا ظهــر املفقــود حيــا .
و تــري عــى املســتحقني طبقــا هلــذه املــادة االحــكام التــي تــري عى املســتحقني املشــار 

اليهــم يف املــادة )٦٣( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٧٥
ــذا  ــن ه ــادة )٦٣( م ــم يف امل ــار اليه ــتحقني املش ــد املس ــب اح ــى نصي ــف او انته اذا اوق
ــة يف  ــون انصب ــن يرف ــع املعــاش عــى باقــي املســتحقني منهــم الذي ــون يعــاد توزي القان
املعــاش وذلــك وفقــا للجــدول رقــم )١( املرافــق هلــذا القانــون ، كــام يعــاد التوزيــع عــى 

ــب .  ــف رصف النصي ــبب وق ــتحقني اذا زال س ــؤالء املس ه
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و تكون اعادة التوزيع من اول الشهر التايل حلدوث الواقعة التي رتبت ذلك . 
و يف مجيــع االحــوال خيصــم مــا يكــون قــد رصف دون وجــه حق للمســتحق الــذي اوقف 
ــف او  ــة للوق ــا نتيج ــتحقني مجيع ــي املس ــتحق لباق ــا يس ــد م ــن متجم ــه م ــى نصيب او انته
االنتهــاء حتــى تاريــخ علــم املؤسســة بالواقعــة التــي رتبــت ذلــك وبنســبة مــا يســتحقه كل 
منهــم اىل اآلخريــن ، وذلــك دون االخــالل باملســئولية عــن املبالــغ املنرفــة دون وجــه 
حــق او بحــق باقــي املســتحقني يف الرجــوع عــى مــن رصف هــذه املبالــغ بــام خصــم مــن 

أنصبتهــم .

 املادة ٧٦
حتــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة احــكام اجلمــع بــني النصيــب وبــني 
ــر مــن معــاش . حيــدد القــرار كذلــك مقــدار  ــة يف اكث املعــاش التقاعــدي او بــني االنصب
ورشوط اســتحقاق احلــد االدنــى لنصيــب املســتحق بــام يف ذلــك االنصبــة املســتحقة لكل 

مــن ابنــاء االبــن وبناتــه .
وحيــدد القــرار كذلــك املبلــغ الــذى يــرف للمســتحق مــن نصيبــه ىف املعــاش تقاعــدى 

وىف املعــاش اإلصابــى ومــا يدخــر لــه وحــاالت وقواعــد رصف املبالــغ املدخــرة)*(

 املادة ٧٧
ــات يف  ــاب املعاش ــم واصح ــن عليه ــوق املؤم ــودا بحق ــتبدل نق ــة ان تس ــوز للمؤسس جي
معاشــاهتم التقاعديــة ، وحتــدد القيمــة االســتبدالية وفقــا للجــدول رقــم )٢/أ( او رقــم 

ــون حســب االحــوال .  )٢/ب( املرافقــني هلــذا القان
و جيــب اال يقــل جــزء املعــاش التقاعــدي الفعــيل او االفــرتايض الباقــي بعــد االســتبدال 
عــن )٥٠%( مــن املرتــب املشــار اليــه يف املادتــني )١٩( او )٦١( مــن هــذا القانون حســب 

االحــوال .
و يصــدر الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة قرارا بقواعــد ورشوط وحاالت االســتبدال 
واملبالــغ املطلــوب ردهــا مقابــل ايقــاف العمــل بــه ، عــى ان تكــون مــدة االســتبدال اثنــاء 

اخلدمــة )٥( ســنوات .
 

املادة ٧٧ مكرر
يســتبدل باجلــدول رقــم )٢( املنصــوص عليــه يف املــادة )٧٧( مــن قانــون التأمينــات 

ــون. ــذا القان ــق هل ــدول املراف ــه اجل ــار إلي ــة املش االجتامعي

  املادة ٧٧ مكرر )أ(
تعــاد تســوية قيمــة اجلــزء املســتبدل مــن املعــاش التقاعــدي الفعــيل أو االفــرتايض حلاالت 
االســتبدال القائمــة عــن املــدة املتبقيــة مــن املــدة األصليــة لالســتبدال والســن يف تاريــخ 

العمــل هبــذا القانــون وفــق اجلــدول املرافــق هلــذا القانــون.

 املادة ٧٨
يقــف خصــم اجلــزء املســتبدل من املعــاش التقاعدي عند وفــاة صاحبه او عنــد انتهاء املدة 
املحــددة لالســتبدال او عنــد ايقــاف العمــل بــه طبقــا للفقــرة االخــرية مــن املــادة الســابقة 
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، وتســوى معاشــات املســتحقني عــن صاحــب املعــاش عــى اســاس انــه مل يســتبدل جــزءا 
ــه . من معاش

ــب  ــم طل ــد تقدي ــاش بع ــب املع ــه او صاح ــن علي ــاة املؤم ــى وف ــب ع ــوز ان يرتت و ال جي
االســتبدال حرمــان الورثــة الرشعيــني مــن احلصــول عــى احلقــوق االســتبدالية ملوارثهــم 
باعتبارهــا تركــة ، وذلــك اذا كان طالــب االســتبدال وقــت تقديــم الطلب مســتوفيا لكافة 

رشوط االســتبدال .

 املادة ٧٨ مكرر
اســتثناء مــن حكــم املــادة ١٠ مــن هــذا القانــون ، يفحــص املركــز املــايل لنظــام االســتبدال 
عــى حــدة مــرة عــى األقــل كل ســت ســنوات بعرفة خبــري اكتــواري يعينــه جملــس اإلدارة 

، فــإذا أظهــر الفحــص فائضــا جــاز توزيعــه عــى املســتبدلني طبقــا ملــا يقــرره املجلــس . 
أمــا إذا أظهــر الفحــص عجــزا فيجــب عــى اخلبــري االكتــواري توضيح ســبب هــذا العجز 

والوســيلة الكفيلــة بتالفيه .

 املادة ٧٩
ال جيوز للمستحقني عن املؤمن عليه او صاحب املعاش استبدال معاشاهتم .

 املادة ٨٠
جيــوز بقــرار مــن جملــس الــوزراء منــح معاشــات او مكافــآت اســتثنائية للمؤمــن عليهــم 
ــوا مــن  ــو كان واصحــاب املعاشــات او املســتحقني عنهــم او لغريهــم مــن الكويتيــني ول
غــري اخلاضعــني الحــكام هــذا القانــون . مــع عــدم االخــالل بــام يقــرره جملــس الــوزراء 
ــذا  ــتثنائية احــكام ه ــآت االس ــات واملكاف ــذه املعاش ــى ه ــري ع ــة ت ــكام خاص ــن اح م

القانــون .

املادة ٨١
ــي  ــون ه ــذا القان ــكام ه ــا الح ــتحق طبق ــي تس ــات الت ــآت والتعويض ــات واملكاف املعاش
وحدهــا التــي تلتــزم هبــا املؤسســة ، امــا مــا يســتحق تنفيــذا لقوانــني اخــرى او قــرارات 
ويعهــد للمؤسســة بتنفيــذه فتؤديــه اخلزانــة العامــة اىل املؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر هبــا 

قــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي جملــس االدارة .

 املادة ٨٢
املعاشــات واملكافــآت املقــررة بمقتــىض احــكام البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون للمؤمن 
عليهــم يف القطاعــني االهــيل والنفطــي ال تقابــل مــن التزامــات صاحــب العمــل يف هــذا 
التأمــني اال مــا يعــادل مكافــأة هنايــة اخلدمــة القانونيــة باملعــدالت الــواردة يف املــادة )٥٤( 

مــن القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ املشــار اليــه . 
يلتــزم اصحــاب االعــامل الذيــن يرتبطــون بانظمــة معاشــات او مكافآت او ادخــار افضل 
بقيمــة الزيــادة بــني ما كانــوا يتحملونــه - يف تلك االنظمــة ومكافأة هناية اخلدمــة القانونية 
حمســوبة عــى االســاس املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة ، وحتســب هــذه الزيــادة عــن كامــل 
مــدة خدمــة املؤمــن عليهــم ســواء يف ذلــك مــدد اخلدمــة الســابقة او املالحقــة لالشــرتاك 
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ــه اىل املؤسســة  يف املؤسســة وتــؤدي خــالل ثالثــني يومــا مــن انتهــاء خدمــة املؤمــن علي
كاملــة دون اجــراء أي ختفيــض ، وتــرف للمؤمــن عليهــم او املســتحقني عنهــم ولــو مل 

يؤدهــا صاحــب العمــل خــالل املــدة املشــار اليهــا .

 املادة ٨٣
جيــوز لصاحــب العمــل ان ينشــئ نظامــا للمعــاش او االدخــار او التأمــني يتضمــن مزايــا 

اضافيــة او تكميليــة هلــذا القانــون . 
مــا جيــوز ابــرام عقــود عمــل مجاعيــة او مشــرتكة بــني صاحــب العمــل والعــامل تتضمــن 

مزايــا معــاش او ادخــار او تأمــني تكميليــة او اضافيــة .
ــار  ــود املش ــة او العق ــا االنظم ــي تقرره ــات الت ــة رصف املعاش ــوىل املؤسس ــوز ان تت و جي
ليهــا وفقــا للــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس 

. االدارة 

 املادة ٨٤
ــر الصحــة العامــة حــاالت العجــز الكامــل  ــر باالتفــاق مــع وزي حتــدد بقــرار مــن الوزي
واجلزئــي ونســبة كل منهــام اىل مــا يصيــب املؤمــن عليــه مــن عجــز يف قدرتــه عــى العمــل 

وكذلــك القواعــد التــي يتــم عــى اساســها تقديــر نســبة العجــز .

 املادة ٨٥
حتســب االشــرتاكات التــي يؤدهيــا صاحــب العمــل يف القطاعــني االهــيل والنفطــي - عدا 
الــرشكات اململوكــة للدولــة بالكامــل - وتلــك التــي تقتطــع مــن مرتبــات املؤمــن عليهــم 

العاملــني لديــه خــالل ســنة عــى اســاس املرتــب عــن شــهر ينايــر مــن كل ســنة . 
مــا الذيــن يلتحقــون باخلدمــة يف غري هذا الشــهر فتحســب اشــرتاكاهتم عى اســاس مرتب 
الشــهر الــذي التحقــوا فيــه وذلــك حتــى اول ينايــر التــايل ثــم يعاملــون بعــد ذلــك عــى 

االســاس املبــني يف الفقــرة الســابقة . 
يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى مــن ينطبــق عليهم هــذا القانــون الول مرة . وتســتحق 
االشــرتاكات كاملــة عــن الشــهر الــذي تبــدأ فيــه اخلدمــة وال تســتحق عــن جــزء الشــهر 

الــذي تنتهــي فيــه . 
يف حســاب املرتــب الشــهري ملــن ال يتقاضــون مرتباهتــم مشــاهرة حتــدد عــدد ايــام العمــل 
يف الشــهر بثالثــني يومــا فيــام عــدا مــن ال تــرف هلم مرتبــات عن ايــام الراحة االســبوعية 

فتحــدد عــدد ايــام العمــل يف الشــهر بســت وعرشيــن يوما .
 

املادة ٨٦
ــرشكات  ــي وال ــاع احلكوم ــل يف القط ــب العم ــا صاح ــي يؤدهي ــرتاكات الت ــب االش حتس
اململوكــة للدولــة بالكامــل وتلــك التــي تقتطــع مــن مرتبــات املؤمــن عليهــم فيهــا عــى 

اســاس مرتــب كل شــهر .

املادة ٨٧
اســتثناء مــن احــكام املادتــني الســابقتني جيــوز للوزيــر بنــاء عــى اقــرتاح جملــس االدارة ان 
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يضــع قواعــد خاصــة حلســاب مرتــب املؤمــن عليــه والــرشوط واالوضــاع التــي تتبــع يف 
حتصيــل واداء االشــرتاكات واملبالــغ املســتحقة وفقــا هلــذا القانــون وذلــك يف احلــاالت 

التــي حيددهــا .

 املادة ٨٨
عــى صاحــب العمــل يف القطاعــني االهــيل والنفطــي ان يقــدم للمؤسســة يف شــهر ينايــر 
مــن كل عــام بيانــا بمرتبــات العاملــني لديــه عــن هــذا الشــهر بمــن فيهــم مــن هــم حتــت 
ــب  ــة صاح ــال اقام ــى حم ــان ع ــتمل البي ــب ان يش ــهرية وجي ــرتاكاهتم الش ــار واش االختب
العمــل مهــام تعــددت وان يــوايف املؤسســة شــهريا بــام يطــرأ مــن تغــريات يف عــدد العاملني 

لديــه او مرتباهتــم وعناويــن االماكــن التــي يزاولــون فيهــا عملهــم . 
تقــدم البيانــات املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة عــى االســتامرات التــي تعدهــا املؤسســة 

هلــذا الغــرض .
 

املادة ٨٩
اذا مل يقــدم صاحــب العمــل البيانــات املنصــوص عليهــا باملــادة الســابقة بالــرشوط 
ــة االداء عــى اســاس آخــر  ــد املقــررة حســبت االشــرتاكات الواجب واالوضــاع واملواعي

ــال .  ــتحقة فع ــرتاكات املس ــاب االش ــني حس ــك اىل ح ــة وذل ــه للمؤسس ــدم من ــان ق بي

يف حالــة عــدم تقديــم بيانــات اصــال او عــدم وجــود الســجالت واملســتندات التــي يتعــني 
عــى صاحــب العمــل حفظهــا وفقــا الحــكام هــذا القانــون يكــون حســاب االشــرتاكات 

املســتحقة بقــرار مــن املؤسســة طبقــا ملــا تســفر عنــه حترياهتــا . 

يكــون لصاحــب العمــل حــق الطعــن يف القــرار املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة طبقــا 
الحــكام املــادة )١٠٩( مــن هــذا القانــون بعــد التظلــم منــه امــام اللجنــة املنصــوص عليها 

يف املــادة )١٠٧( مــن هــذا القانــون ووفقــا للمواعيــد املنصــوص عليهــا فيها

 املادة ٩٠
تكــون االشــرتاكات واجبــة االداء يف اول الشــهر التــايل للشــهر املســتحقة عنــه او لصدور 
قــرار املؤسســة املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة ولــو طعــن فيــه . وتــؤدي االشــرتاكات 

عــى اســاس املرتــب كامــال وذلــك بمراعــاة حكــم املــادة )١٣( مــن هــذا القانــون .
 

مادة ٩١
ــغ  ــن املبال ــا م ــرتاكات وغريه ــداد االش ــري يف س ــة التأخ ــل يف حال ــب العم ــزم صاح يلت
املســتحقة وفقــا الحــكام هــذا القانــون ، ســواء يف ذلــك مــا يلتــزم به او مــا يلتــزم باقتطاعه 
مــن مرتبــات املؤمــن عليهــم ، بــاداء مبلــغ اضــايف بواقــع )١%( شــهريا مــن املبالــغ التــي 
تأخــر يف ســدادها وذلــك عــن املــدة مــن تاريــخ وجــوب ادائهــا حتــى تاريــخ الســداد . 
يعفــى صاحــب العمــل مــن اداء املبلــغ االضــايف اذا تــم الســداد خــالل عــرشة ايــام مــن 

تاريــخ وجــوب االداء .
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 املادة ٩٢
يلتــزم صاحــب العمــل الذي مل يقــم بتســجيل كل او بعض عامله خالل امليعــاد املنصوص 
ــات  ــاس املرتب ــى اس ــرتاكات ع ــؤد االش ــون او مل ي ــذا القان ــن ه ــادة )٩٤( م ــه يف امل علي
احلقيقــة بــأن يــؤدي اىل املؤسســة مبلغــا ضافيــا يــوازي )١٠%( مــن االشــرتاكات التــي مل 

يؤدهــا فضــال عــام تقــي بــه املــادة الســابقة . 
كــام يلتــزم صاحــب العمــل بــاداء مبلــغ اضــايف بواقــع )٥٠٠( فلــس عــن كل يــوم يتأخــر 
فيــه عــن اخطــار املؤسســة بالبيانــات واالخطــارات واالســتامرات التــي يتطلبهــا تنفيــذ 

هــذا القانــون .

 املادة ٩٣
ــتحقة  ــغ املس ــرتاكات واملبال ــال االش ــف ارس ــون مصاري ــابقة تك ــوال الس ــع االح يف مجي

للمؤسســة عــى حســاب صاحــب العمــل .
ــاء مــن  ــة جملــس االدارة حــاالت ورشوط االعف ــر بعــد موافق ــرار مــن الوزي و حيــدد بق

ــابقني . ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــة املنص ــغ االضافي املبال

 املادة ٩٤
يلتــزم صاحــب العمــل بتســجيل العاملــني لديــه اخلاضعــني الحــكام هــذا القانــون لــدى 
ــام مــن تاريــخ التحاقهــم باخلدمــة وجيــوز هلــؤالء ان يوقومــا  املؤسســة خــالل عــرشة اي

بتســجيل اســامئهم يف حالــة امتنــاع او تراخــي صاحــب العمــل يف هــذا التســجيل . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر حيــدد فيــه قواعــد التســجيل املشــار اليهــا واجــراءات احلصــول 
عــى بطاقــة التأمــني والبيانــات التــي تتضمنهــا واالجــراءات التــي تتخــذ يف حالــة فقدهــا 

وقواعــد اســتعامهلا . 
عــى املؤسســة اعطــاء بطاقــة تأمــني لــكل مؤمــن عليــه دون مقابــل ويــؤدي رســم قــدره 

)٥٠٠( فلــس عنــد طلــب بــدل فاقــد .

 املادة ٩٥
ــكام  ــا الح ــه طبق ــن علي ــي او املؤم ــيل والنفط ــني االه ــل يف القطاع ــب العم ــى صاح ع
البــاب اخلامــس مــن هــذا القانــون ان يعلــق يف اماكــن العمــل الشــهادة الدالــة عــى ســداد 
ــر بعــد  ــد بيانــات هــذه الشــهادة قــرار مــن الوزي اشــرتاكه يف املؤسســة ، ويصــدر بتحدي

موافقــة جملــس االدارة .
و عــى املؤسســة اعطــاء هــذه الشــهادة مقابــل )٥٠٠( فلــس عن كل شــهادة او مســتخرج 

منهــا . 
و عــى اجلهــات احلكوميــة التــي ختتــص بــرف تراخيــص او شــهادات معينــة ان تعلــق 
ــم الشــهادة  ــام طالبهــا بتقدي رصف هــذه الرتاخيــص او الشــهادات او جتديدهــا عــى قي

املذكــورة او مســتخرج منهــا .

 املادة ٩٦
ــة  ــدم للمؤسس ــجالت وان يق ــر والس ــه بالدفات ــظ لدي ــل ان حيتف ــب عم ــى كل صاح ع
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الكشــوف والبيانــات واالخطــارات واالســتامرات التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون ، 
وذلــك وفقــا للــرشوط واالوضــاع واملواعيــد التــي حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بنــاء عــى 
اقــرتاح جملــس االدارة . عليــه كذلــك ان ينشــئ لــكل مؤمــن عليه ملفــا خاصــا بالتأمينات 

االجتامعيــة يــودع فيــه املســتندات التــي حيددهــا القــرار املشــار اليــه .
 

املادة ٩٧
يكــون ملــن يندبــه الوزيــر مــن موظفي املؤسســة صفــة الضبطيــة القضائيــة يف تنفيــذ احكام 
هــذا القانــون والقــرارات املنفــذة لــه ، وهلــم يف ســبيل ذلــك احلــق يف دخــول حمــال العمــل 
ــر  ــة واالطــالع عــى الســجالت والدفات ــات االزم ــادة الجــراء التحري ــده املعت يف مواعي

واالوراق واملحــررات واملســتندات وامللفــات التــي تتعلــق بتنفيــذ هــذا القانــون .

 املادة ٩٨
ــة بالنســبة ملــن تــري عليهــم احــكام  ــاء بالتزاماهتــا املقــررة كامل ــزم املؤسســة بالوف تلت
هــذا القانــون ولــو مل يقــم صاحــب العمــل بتســجيلهم يف املؤسســة او بــأداء االشــرتاكات 

املســتحقة عنهــم .

 املادة ٩٩
ال يمنــع مــن الوفــاء بجميــع مســتحقات املؤسســة حــل املنشــأة او تصفيتهــا او اغالقهــا 
ــع او  ــة او البي ــة او اهلب ــاالرث او بالوصي ــا ب ــا او انتقاهل ــا يف غريه ــها او ادماجه او افالس
النــزول او غــري ذلــك مــن الترفــات . يكــون اخللــف مســئوال بالتضامــن مــع اصحــاب 
االعــامل الســابقني عــن تنفيــذ مجيــع االلتزامــات املســتحقة عليهــم للمؤسســة . اىل انــه يف 
حالــة ايلولــة املنشــأة بــاالرث فتكــون مســئولية اخللــف التضامنيــة يف حــدود مــا آل اليــه 

مــن تركــة .

 املادة ١٠٠
يســتحق املعــاش مــن اول الشــهر الــذي تنتهــي فيــه اخلدمــة ببلــوغ الســن املقــررة قانونــا 

لرتكهــا او بســبب الوفــاة او العجــز الكامــل . 
كــام يســتحق املعــاش مــن اول الشــهر الــذي تقــع فيــه الوفــاة او يثبــت فيــه العجــز الكامــل 
يف حــاالت اســتحقاق املعــاش بعــد انتهــاء اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف البنــد )١( مــن 

املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٠١
يــؤدي املعــاش او النصيــب فيــه عــن الشــهر الــذي يقــع فيــه ســبب الوقــف او االنتهــاء 

عــى اســاس شــهر كامــل .

 املادة ١٠٢
ال جيــوز احلجــز او النــزول عن مســتحقات املؤمــن عليه او صاحب املعاش او املســتحقني 
عنهــام لــدى املؤسســة اال وفــاء لنفقــة حمكــوم هبــا مــن القضــاء او الداء مــا يكــون مطلوبــا 
منهــم للمؤسســة او لبنــك اإلئتــامن الكويتــي او اليــة جهــة حكوميــة وبــام ال جيــاوز الربــع 
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.
ــب  ــه او صاح ــن علي ــى املؤم ــا ع ــتحق هل ــد اس ــون ق ــا يك ــم م ــة خص ــوز للمؤسس و جي
املعــاش قبــل وفاتــه مــن مبالــغ خصــام مــن مســتحقات املســتحقني عنــه يف حــدود ربــع 

ــم .  ــن انصبته ــرف م ــبة املن ــم بنس ــم بينه ــتحقات تقس ــذه املس ه
و يف حالــة التزاحــم بــني الديــون تكــون االولويــة لديــن النفقــة ثــم لباقــي الديــون حســب 

ترتيبهــا املنصــوص عليــه يف الفقــرة االوىل .
 

املادة ١٠٣
يف حالــة احلكــم عــى املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش باحلبــس حيــدد بقــرار مــن الوزيــر 
بعــد موافقــة جملــس االدارة مــن يــرف هلــم املعــاش او املكافــأة او غريمهــا مــن احلقــوق 

املاليــة والــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك .

 املادة ١٠٤
يســقط احلــق يف املعــاش او املكافــأة او غريمهــا مــن احلقــوق املاليــة يف حالــة فقــد املؤمــن 
عليــه او صاحــب املعــاش اجلنســية الكويتيــة او ســحبها او اســقاطها وجيــوز للوزيــر ان 
حيــدد بقــرار منــه يف حالــة وجــود مســتحقني مــا يــرف هلــم مــن معــاش او مكافــأة او 

غريمهــا .

 املادة ١٠٥
ــه او صاحــب  مــع عــدم االخــالل باحــكام املــادة الســابقة ال جيــوز حرمــان املؤمــن علي
املعــاش مــن حقــه يف املعــاش او املكافــأة او غريهــا مــن احلقــوق املاليــة االخــرى ويلغــى 

كل حكــم خيالــف ذلــك .

 املادة ١٠٦
تــرف يف حالــة وفــاة املؤمــن عليــه او صاحــب املعــاش منحــة تعــادل مثــيل املرتــب او 
رشحيــة الدخــل الشــهري او املعــاش بــرشط اال تقــل عــن مثــيل احلــد االدنــى للمرتــب يف 

القطاعــني االهــيل والنفطــي طبقــا هلــذا القانــون . 
حتدد بقرار من الوزير رشوط وقواعد رصف هذه املنحة .

 املادة ١٠٧
ال جيــوز رفــع دعــوى بطلــب أي مــن احلقــوق املقــررة بمقتــىض احــكام هــذا القانــون اال 
بعــد مطالبــة املؤسســة هبــا كتابــة خــالل مخــس ســنوات مــن التاريــخ الــذي تعتــرب فيــه هذه 

احلقــوق واجبــة االداء . 
تعتــرب املطالبــة بــاي مــن هــذه احلقــوق مطالبــة بباقيهــا وينقطــع رسيــان امليعــاد املنصــوص 
ــه يف الفقــرة الســابقة بالنســبة للمســتحقني مجيعــا اذا تقــدم احدهــم هبــذا الطلــب ،  علي
ويوقــف بالنســبة اىل عديمــي االهليــة وناقصيهــا اذا مل يوجــد مــن ينــوب عنهــم قانونــا . 
ال جيــوز قبــول الدعــوى املشــار اليهــا يف الفقــرة االوىل قبــل التظلــم مــن القــرار الصــادر 
مــن املؤسســة خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ االخطــار بــه امــام جلنــة يصــدر بتشــكيلها 

وقواعــد الفصــل يف التظلــم امامهــا قــرار مــن الوزيــر . 
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جيــب البــت يف الطلــب او التظلــم املنصــوص عليهــام يف هــذه املــادة خــالل ثالثــني يومــا 
مــن تاريــخ تقديمــه ، ويعتــرب انقضــاء هــذا امليعــاد دون صــدور قــرار يف الطلــب او التظلم 
بمثابــة قــرار بالرفــض . يكــون الطعــن يف القــرارات الصــادرة مــن اللجنــة املشــار اليهــا 
يف هــذه املــادة خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اخطــار صاحــب الشــأن باقــرار او انقضــاء 

امليعــاد املحــدد للبــت يف التظلــم اهيــام اســبق .

 املادة ١٠٨
ال جيــوز رفــع الدعــوى بطلــب تعديــل احلقــوق املقــررة هبــذا القانــون بعــد انقضاء ســنتني 
مــن تاريــخ االخطــار بربــط املعــاش بصفــة هنائيــة او مــن تاريــخ الــرف بالنســبة اىل باقي 
ــادة نتيجــة  ــام عــدا حــاالت طلــب اعــادة تســوية هــذه احلقــوق بالزي احلقــوق وذلــك في
ــة التــي  ــاء عــى قانــون او حكــم قضائــي هنائــي وكذلــك االخطــاء املادي تســوية متــت بن

تقــع يف احلســاب عنــد التســوية . 
مــا ال جيــوز للمؤسســة املنازعــة يف قيمــة هــذه احلقــوق يف حالــة صــدور قــرارات اداريــة 
او تســويات الحقــة لتاريــخ تــرك اخلدمــة يرتتــب عليهــا خفــض املرتبــات التــي اختــذت 

اساســا لتقديــر هــذه احلقــوق .

 املادة ١٠٩
ــم القضــاء  ــون تنظي اســتثناء مــن احــكام املرســوم االمــريي رقــم ١٩ لســنة ١٩٥٩ بقان
ــون  ــل يف الطع ــة بالفص ــة والتجاري ــا املدني ــا يف دائرهت ــتئناف العلي ــة االس ــص حمكم ختت

ــابقتني . ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــات املنص واملنازع

 املادة ١١٠
تســقط حقــوق املؤسســة قبــل اصحــاب االعــامل واملؤمــن عليهــم اصحــاب املعاشــات 

واملســتحقني عنهــم بانقضــاء مخــس ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق . 
يعتــرب مــن اســباب قطــع التقــادم املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة كل تنبيــه توجهــه 
املؤسســة اىل صاحــب الشــأن بموجــب كتــاب مــوىص عليــه يتضمــن بيانــا بقيمــة هــذه 

املبالــغ . 
ال يــري التقــادم يف مواجهــة املؤسســة بالنســبة لصاحــب العمــل الذي مل يســبق اشــرتاكه 

يف التأمــني عــن كل عاملــه او بعضهــم اال مــن تاريــخ علــم املؤسســة بالتحاقهــم لديه . 
يســقط حــق صاحــب العمــل يف اســرتداد املبالــغ املدفوعــة منــه بالزيــادة بانقضــاء ثــالث 

ســنوات مــن تاريــخ الدفــع دون ان يطالــب املؤسســة بذلــك .

املادة ١١١
تعفــي مــن الرســوم القضائيــة يف مجيــع درجات التقــايض الدعــاوى التي ترفعها املؤسســة 
او املؤمــن عليهــم او اصحــاب املعاشــات او املســتحقني عنهــم فيــام يتعلــق بتطبيــق احكام 
ــوال  ــع االح ــة يف مجي ــتعجال وللمحكم ــه االس ــى وج ــا ع ــون نظره ــون ويك ــذا القان ه
احلكــم بالنفــاذ املعجــل وبــال كفالــة وهلــا يف حالــة رفــض الدعــوى ان حتكــم عــى رافعهــا 

باملروفــات كلهــا او بعضهــا .
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 املادة ١١٢
ــة  ــال الي ــون حم ــذي ال يك ــأة ال ــاش او املكاف ــزء املع ــا ج ــرف مؤقت ــة ان ت ــى املؤسس ع
ــايل  ــهر الت ــاش يف اول الش ــوية املع ــم تس ــاذا مل تت ــة ف ــوية النهائي ــم التس ــة اىل ان تت منازع
النتهــاء خدمــة املؤمــن عليــه وجــب عليهــا ان تــرف شــهريا نصــف املرتــب الشــهري 
او جــزء املعــاش املشــار اليــه - اهيــام اكــرب اىل ان تتــم التســوية النهائيــة فــاذا قــل املعــاش 
بعــد التســوية عــن املبلــغ الــذي كان يــرف اســرتد الفــرق عــى اقســاط شــهرية ملــدة ال 
تقــل عــن املــدة التــي رصف عنهــا مــن أي مبلــغ تؤديــه املؤسســة اىل صاحــب املعــاش او 

ــه .  املســتحقني عن
و حتــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة رشوط وقواعــد ومواعيــد رصف 

احلقــوق املقــررة هبــذا القانــون واملســتندات الالزمــة لذلــك .

 املادة ١١٢ مكرر
جيــوز لصاحــب املعــاش التقاعــدي أن يطلــب رصف ٧ أمثــال صــايف املعــاش التقاعــدي 

، عــى أن يكــون الســداد بواقــع )١٥%( مــن صــايف املعــاش. 
ويكون ذلك ملرة واحدة طوال احلياة.

واســتثناء مــن ذلــك جيــوز طلــب الــرف مقدمــًا مــرة أخــرى يف حــدود مــا يكــون قــد 
تبقــى مــن احلــد األقــى املشــار إليــه.

 املادة ١١٢ مكرر )أ(
جيــوز لصاحــب املعــاش الــذي رصف وفقــًا للــامدة )١١٢ مكــررًا( مــن قانــون التأمينــات 
ــًا ألحــكام  ــون املتقــدم بطلــب إعــادة التســوية وفق ــل تعديلهــا هبــذا القان ــة قب االجتامعي

املــادة الســابقة .

 املادة ١١٣
مــع مراعــاة حكــم املــادة )١٠٢( مــن هــذا القانــون يكــون للمبالــغ املســتحقة للمؤسســة 
ــار وتســتويف بعــد  ــن مــن منقــول وعق ــع امــوال املدي ــاز عــى مجي ــه امتي بمقتــىض احكام
املروفــات القضائيــة مبــارشة بطريــق احلجــز االداري ويكــون قــرار مديــر عام املؤسســة 

بتســوية هــذه املبالــغ بمثابــة ســند تنفيــذي .
 

املادة ١١٤
اذا عهــد صاحــب العمــل بتنفيــذ اعاملــه او جــزء منهــا اىل مقــاول وجــب عليــه اخطــار 
ــام عــى االقــل .  ــة اي ــه قبــل تاريــخ البــدء بالعمــل بثالث املؤسســة باســم املقــاول وعنوان
يلتــزم املقــاول هبــذا االخطــار بالنســبة للمقــاول مــن الباطــن ويكــون صاحــب العمــل 
ــررة يف  ــاء بااللتزامــات املق ــني يف الوف ــاول مــن الباطــن متضامن ــيل واملق ــاول االص واملق

هــذا القانــون .
  

مادة ١١٥
يكون اجلمع بني املعاشات او بني املعاش واملرتب وفقا للقواعد التالية : 
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١- جيمع املؤمن عليه بني املعاش االصايب وبني املرتب بدون حدود . 
٢- جيمــع صاحــب املعــاش بــني املعــاش االصــايب وبــني املعــاش املســتحق وفقــا الحــكام 
البــاب الثالــث او البــاب اخلامــس بــام ال جيــاوز املرتــب الــذي ســوى عــى اساســه املعــاش 
االخــري او املرتــب الــذي ســوى عــى اساســه املعــاش االصــايب مــزادا بواقــع )٨%( ســنويا 

عــن املــدة مــن تاريــخ اســتحقاقه حتــى تاريــخ اســتحقاق املعــاش االخــري اهيــام اكــرب . 
و يراعى احلد املذكور يف حتديد ما يوزع عى املستحقني يف حالة الوفاة . 

٣- ال جيــوز اجلمــع بــني املعــاش املســتحق وفقــا الحــكام البــاب الثالــث واملعــاش 
املســتحق وفقــا الحــكام البــاب اخلامــس او بني املعــاش التقاعدي واملرتــب اال يف احلدود 
وبالــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة .

 املادة ١١٦
يعتــد يف تطبيــق احــكام هــذا القانــون باملســتند الرســمي املعــد الثبــات الســن الــذي يقــدم 
ــن  ــى الس ــرأ ع ــل يط ــاي تعدي ــد ب ــام يعت ــرة ، ك ــا الول م ــرتاك فيه ــد االش ــة عن للمؤسس

الثابتــة بموجبــه اذا تــم يف ميعــاد ال جيــاوز ســنة مــن تاريــخ بــدء االشــرتاك . 
ــة لــدى املؤسســة يف تاريــخ العمــل هبــذه املــادة  ــد بالســن الثابت و اســتثناء مــن ذلــك يعت

ومــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــل يف ميعــاد ال جيــاوز ســنة مــن هــذا التاريــخ .

 املادة ١١٧
يكــون حســاب املــدد املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بالتقويــم امليــالدي . يف حســاب 
مــدة االشــرتاك يف التأمــني جيــرب كــر الشــهر اىل شــهر وجيــرب كــر الســنة اىل ســنة كاملــة 
ــدا  ــام ع ــا في ــه معاش ــن علي ــتحقاق املؤم ــرية اس ــة االخ ــك يف احلال ــأن ذل ــن ش اذا كان م

حــاالت تــرك اخلدمــة باالســتقالة او مــا يف حكمهــا .

 املادة ١١٨
ــد يكــون للمؤمــن عليهــم مــن حقــوق مكتســبة بمقتــىض  ــام ق ــون ب ال يمــس هــذا القان

ــل . ــني افض ــار او تأم ــآت او ادخ ــات او مكاف ــم معاش ــح او نظ ــني او لوائ قوان

املادة ١١٩
مــع عــدم االخــالل بايــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بالعقوبــات 

املنصــوص عليهــا يف املــواد التاليــة عــن اجلرائــم املشــار اليهــا فيهــا .

 املادة ١٢٠
ــارا او  ــى ٢٢٥ دين ــد ع ــة ال تزي ــدا وبغرام ــهرا واح ــاوز ش ــدة ال جت ــس م ــب باحلب يعاق
باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن تعمــد اعطــاء بيانــات غــري صحيحــة او امتنــع عمــدا 
عــن اعطــاء البيانــات املنصــوص عليها يف هــذا القانون او القــرارات او اللوائــح املنفذة له 
بقصــد احلصــول عــى امــوال مــن املؤسســة دون وجــه حــق ، ويعاقــب بنفــس العقوبة كل 
مــن تعمــد عــن طريــق اعطــاء بيانــات غــري صحيحــة عــدم الوفــاء بمســتحقات املؤسســة 
كاملــة . ويف مجيــع االحــوال حتكــم املحكمــة بــرد املبالــغ التــي رصفــت بــدون وجــه حــق 

.
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 املادة ١٢١
يعاقــب بغرامــة ال جتــاوز عرشيــن دينــارا كل مــن خيالــف احــكام املــواد )٤٦ ، ٨٨ ، ٩٦( 

مــن هــذا القانــون . 
يف تطبيــق الفقــرة االخــرية مــن املــادة )٩٦( مــن هــذا القانــون تتعــدد الغرامــة بقــدر عــدد 

العــامل الذيــن وقعــت بشــأهنم املخالفــة .

 املادة ١٢٢
ــارا كل صاحــب عمــل ، خيضــع الحــكام هــذا  ــن دين يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز عرشي
القانــون مل يقــم باالشــرتاك يف املؤسســة عــن أي مــن عاملــه ويعاقــب بــذات العقوبــة كل 
صاحــب عمــل حيمــل عاملــه أي نصيــب يف نفقــات التأمــني مل يــرد هبــا نــص خــاص يف 
القانــون وحتكــم املحكمــة مــن تلقــاء ذاهتــا بالــزام صاحــب العمــل املخالــف بــأن يدفــع 

للعــامل قيمــة مــا حتملــوه مــن نفقــات التأمــني . 
تتعدد الغرامة بقدر عدد العامل الذين وقعت يف شأهنم املخالفة .

 املادة ١٢٣
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز ٢٣٥ دينــارا او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني كل مــن افشــى مــن مــو ظفــي املؤسســة رسا مــن ارسار العمــل او غــري 
ذلــك مــن اســاليب العمــل التــي يكــون قــد اطلــع عليهــا بحكــم عملــه او بحكــم املــادة 

)٩٧( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٢٤
تــؤول اىل املؤسســة مجيــع الغرامــات واملبالــغ املحكــوم هبا عن خمالفــة احكام هــذا القانون 

ويكــون الــرف منهــا يف االوجــه التي حيددهــا قرار مــن الوزير .

 املادة ١٢٥
تعــاد تســوية املعاشــات التــي اســتحقت طبقــا الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة 
١٩٦٠ والقانــون ٤/١٩٧١ املشــار اليهــام وفقــا الحــكام البــاب الثالــث والفصــل االول 

مــن البــاب الســادس مــن هــذا القانــون . 
ــا يــرف لصاحــب املعــاش  ــب عــى اعــادة التســوية ان يقــل صــايف م ال جيــوز ان يرتت
ــة  ــالوة اجتامعي ــاش وع ــن مع ــه م ــا رصف ل ــوع م ــايف جمم ــن ص ــه ع ــتحقني عن او للمس

ــون . ــذا القان ــل هب ــى العم ــابق ع ــهر الس ــة يف الش ــالء معيش ــالوة غ وع

املادة ١٢٦
ال يرتتــب عــى اعــادة تســوية املعــاش زيــادة اجلزء الــذي جيوز لصاحــب املعاش اســتبداله 

مــن املعاش .

 ١٢٦ مكررا
تعــاد تســوية املعاشــات التقاعديــة املســتحقة ملــن إنتهــت خدمتهــم ىف الفقــرة مــن 
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٢٠٠١/٥/٢٠ م حتــى ٢٠٠٣/١/٣١ ىف اجلهــات غــري احلكوميــة التــى يــرى عليهــا 
حكــم املــادة )٣( مــن القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ املشــار إليــه عــى أســاس إضافــة 
ــخ إنتهــاء اخلدمــة إىل املرتــب  ــة وعــالوة األوالد املســتحقتني ىف تاري العــالوة اإلجتامعي

الــذى ســوى عــى أساســه املعــاش .
كــام تعــاد تســوية املعاشــات التقاعديــة ىف احلــاالت التــى إنتهــت فيهــا اخلدمــة ىف اجلهــات 
املذكــورة خــالل الفــرتة مــن ٢٠٠١/٥/٢٠ م حتــى ٢٠٠٢/٨/١٧ م وذلــك عــى 
األســاس املنصــوص عليــه ىف الفقــرة الســابقة بإفــرتاض رسيــان القواعــد التــى تقــررت 
إلســتحقاق العالوتــني بعــد التاريــخ األخــري إســتنادا للقانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ 

املشــار إليــه ، وال تــرف فــروق ماليــة عــن املــاىض . 

 املادة ١٢٧
اســتثناء مــن احــكام املادتــني )٢٧( و )١١٥( مــن هــذا القانــون جيــوز لصاحــب املعــاش 
ان جيمــع بــني املعــاش املســتحق لــه قبل اعــادة التســوية املنصــوص عليها يف املــادة )١٢٥( 
مــن هــذا القانــون وبــني أي مرتــب يتقاضــاه مــن العمــل يف القطاعــني االهــيل والنفطــي 
وكذلــك بــني هــذا املعــاش وبــني أي مكافــأة يتقاضاهــا - وقــت العمــل هبــذا القانــون - 
مــن خزانــة عامــة وحياســب عنــد انتهــاء خدمتــه يف احلالتــني عــى اســاس املــدة اجلديــدة 
وحدهــا بحيــث ال يتجــاوز جممــوع املعاشــني احلــد االقــى للمعــاش املنصــوص عليــه 

يف املادتــني )١٩( او )٢٣( بحســب االحــوال . 
ــل  ــه قب مــع ذلــك جيــوز لصاحــب املعــاش ان يطلــب وقــف رصف املعــاش املســتحق ل
اعــادة التســوية ومعاملتــه عنــد انتهــاء خدمتــه عــى اســاس املدتــني معــا وذلــك خــالل 
ثالثــني يومــا مــن تاريــخ االخطــار باعــادة التســوية او مــن تاريــخ االلتحــاق بالعمــل اهيــام 

اقــرب 

املادة ١٢٨
ــون عــى كل مــن مل  ــاب الســادس مــن هــذا القان تــري احــكام الفصــل االول مــن الب
يســتحق نصيبــا يف املعــاش طبقــا الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار 
ــتيفاء رشوط  ــخ اس ــن تاري ــون او م ــذا القان ــل هب ــخ العم ــن تاري ــارا م ــك اعتب ــه وذل الي
االســتحقاق املنصــوص عليهــا فيــه اهيــام اقــرب ودون مســاس بحقــوق باقــي املســتحقني 

.
 املادة ١٢٩

تعــاد تســوية حــاالت انتهــاء اخلدمــة يف القطــاع احلكومــي لالســباب املنصــوص عليها يف 
البنديــن )١ ، ٢( مــن املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون والتــي مل يســتحق عنهــا معاشــا وفقــا 
الحــكام املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار اليــه وذلــك طبقا الحــكام الباب 
الثالــث والفصــل االول مــن البــاب الســادس مــن هــذا القانــون . فيــام عدا حــاالت الوفاة 
او العجــز الكامــل تســرتد املكافــأة التــي ســبق ان اديــت وذلــك عــى اقســاط شــهرية وفقــا 

للجــدول رقــم )٣( املرافــق هلــذا القانون .

 املادة ١٣٠
ال يرتتــب عــى تطبيــق احــكام املــواد الســابقة رصف فــروق ماليــة عــن الفــرتة الســابقة 
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عــى العمــل باحــكام البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون .

 املادة ١٣١
يســتحق عــى اخلزانــة العامــة فــرق صــايف قيمــة االلتزامــات الناجتــة عــن تطبيــق احــكام 
املــواد الســابقة مــن هــذا البــاب ، ويصــدر بتحديــد ذلــك الفــرق قــرار مــن الوزيــر بعــد 
ــوز  ــة وجي ــواري للمؤسس ــري االكت ــن اخلب ــر م ــى تقري ــاء ع ــس االدارة وبن ــذ رأي جمل اخ
اداؤه عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم )٤( املرافــق هلــذا القانــون وبالــرشوط الــواردة 

فيــه . 
مــا تــؤدي اخلزانــة العامــة اىل املؤسســة مقابل مــا ترفه من معاشــات او اجزاء املعاشــات 
املســتحقة تطبيقــا لنــص املــادة )٤٠( مــن املرســوم االمــريي رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ املشــار 

اليــه .
 

املادة ١٣٢
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد مواعيــد تســجيل فئــات العاملــني اخلاضعــني الحــكام 
هــذا القانــون واملوجوديــن يف اخلدمــة يف تاريــخ رسيــان احــكام البــاب االثنــي مــن هــذا 
القانــون او الذيــن يلتحقــون باخلدمــة بعــد هــذا التاريــخ وقبــل العمــل بباقــي احكامــه .



العودة للصفحة الرئيسية

املرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشأن االشرتاك 
يف التأمينات االجتامعية اختياريا للعاملني يف اخلارج و من يف حكمهم

٣٩٠رشوط االشرتاك
٣٩١ماحيدده قرار وزير املالية



التأمين االختياري
قـــــانون التــــأمــينات االجـــــتامعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٠       -العودة لفهرس القانون

املادة ١
جيــوز للكويتيــني الذيــن يعملــون خــارج الكويــت او داخلهــا لــدى صاحــب عمــل غــري 
خماطــب بأحــكام القانون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ املشــار اليه االشــرتاك اختياريــا يف التأمني 
املنصــوص عليــه يف البــاب الثالــث منــه وذلــك بمراعــاة االحــكام املنصــوص عليهــا يف 

املــواد التاليــة.

 املادة ٢
ال جيــوز بــدء االشــرتاك يف التأمــني ملــن تقــل ســنة عن الثامنــة عــرشة او تزيد عى اخلامســة 

والستني. 
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــوز بق جي
االجتامعيــة االشــرتاك يف التأمــني الصحاب املعاشــات التقاعدية املســتحقة وفقا الحكام 
القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ او القانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ املشــار اليهــام ، وحيــدد 

القــرار الــرشوط والقواعــد اخلاصــة بذلــك.

 املادة ٣
ــع االحــكام  ــم اشــرتاكهم وفقــا هلــذا القانــون مجي ــن يت تــري عــى املؤمــن عليهــم الذي
املقــررة للمؤمــن عليهــم العاملــني يف القطاعــني االهــيل والنفطــي طبقــا للقانــون رقــم ٦١ 
لســنة ١٩٧٦ املشــار اليــه بــام يف ذلــك احلكــم املنصــوص عليــه يف البنــد ٢ مــن املــادة ١٩ 

مــن القانــون املذكــور ايــا كانــت اجلهــة التــي عمــل فيهــا املؤمــن عليــه.

 املادة ٤
ــه اشــرتاكا شــهريا بواقــع ١٥% مــن املرتــب طــوال مــدة اشــرتاكه يف  يــؤدي املؤمــن علي

التأمــني طبقــا هلــذا القانــون.

  املادة ٥
يقــف انتفــاع املؤمــن عليــه بالتأمــني اذا توقــف عــن اداء اثنــي عــرش اشــرتاكا مــدة التوقف 
ضمــن مــدة االشــرتاك يف التأمــني اذا كان مــن شــأن ذلــك اســتحقاق املعــاش ، وتســتحق 

عــن هــذه املــدة االشــرتاكات واملبالــغ االخــرى املقــررة عــن التأخــري يف الســداد. 
حتــدد احلقــوق التقاعديــة يف غــري احلالــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة يف تاريــخ 
بــدء التوقــف بافــرتاض انتهــاء اخلدمــة باالســتقالة وتــرف هــذه احلقــوق وفقــا للقواعد 

املقــررة لذلــك عنــد انتهــاء اخلدمــة فعــال. 
تــري االحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ولــو كان املؤمــن عليــه قــد ابــدى رغبتــه 

يف ايقاف االشــرتاك.

املرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشأن االشرتاك 
يف التأمينات االجتامعية اختياريا للعاملني يف اخلارج و من يف حكمهم



التأمين االختياري
قـــــانون التــــأمــينات االجـــــتامعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩١       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٦
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــدد بق حت
االجتامعيــة قواعــد ورشوط عــودة االشــرتاك يف التأمــني وحســاب مــدة التوقــف ضمــن 

مــدة االشــرتاك وذلــك ملــن اوقــف انتفاعــه بالتأمــني طبقــا حلكــم املــادة الســابقة.

 املادة ٧
يكــون حســاب االلتزامــات وتســوية احلقــوق التــي ترتتــب عــى االشــرتاك وفقــا الحكام 
هــذا القانــون بالدينــار الكويتــي وذلك عى اســاس اســعار رصف العمــالت التي حيددها 

بنــك الكويــت املركزي.
 

املادة ٨
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــدد بق حي

ــيل :  ــا ي ــة م االجتامعي
١- قواعــد واجــراءات التســجيل يف املؤسســة ، واملســتندات الالزمــة الثبــات قيام عالقة 

العمل واســتمرارها. 
٢- مواعيــد وقواعــد واجــراءات ســداد االشــرتاكات واملبالــغ االضافيــة املســتحقة عــن 
ــن  ــني ٩١ ، ٩٢ م ــه يف املادت ــوص علي ــدود املنص ــاوز احل ــام ال جي ــدادها ب ــري يف س التأخ

ــه.  القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ املشــار الي
٣- حاالت االعفاء من املبالغ االضافية عن التأخري يف سداد االشرتاكات. 

٤- كيفيــة اثبــات حــاالت العجــز الكامل او االســباب الصحية او اســتمرار حالة املرض 
التــي يســتحق فيها املعــاش املؤقت 

٥- قواعــد واجــراءات رصف احلقــوق التأمينيــة التــي تســتحق بانتهــاء العمــل الــذي تــم 
االشــرتاك عنــه وفقــا الحــكام هــذا القانــون.

 املادة ٩
جيــوز ضــم مــدد اخلدمــة الســابقة التــي قضيــت يف عمــل مــن االعــامل اخلاضعــة الحــكام 
هــذا القانــون ، وذلــك ملــن تــم اشــرتاكهم يف التأمــني وفقــا لــه او لغريهــم مــن اخلاضعــني 

للقانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ او القانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ املشــار ليهــام. 

ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة املؤسس ــة جمل ــد موافق ــة بع ــر املالي ــن وزي ــرار م ــدد بق حت
االجتامعيــة قواعــد ورشوط ضــم هــذه املــدد واملبالــغ التــي تســاهم هبــا اخلزانــة العامــة 
حلســاهبا وكيفيــة ادائهــا وذلــك يف حــدود االعتــامد املخصــص هلــذا الغــرض يف امليزانيــة 

ــة. العامــة للدول

 املادة ١٠
ال جيــوز لصاحــب املعــاش الــذي تدخــل ضمــن مدتــه املحســوبة يف املعــاش مــدة قضيــت 
يف عمــل مــن االعــامل اخلاضعــة الحــكام هــذا القانــون ان جيمع بــني املعاش وبــني املرتب 
يف عمــل منهــا اال يف احلــدود وبالــرشوط والقواعــد التــي يصــدر هبا قــرار من وزيــر املالية 

بعــد موافقــة جملس ادارة املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعية.



التأمين االختياري
قـــــانون التــــأمــينات االجـــــتامعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــني التكمــــــــييل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٢       -العودة لفهرس القانون

املادة ١١
جيــوز ملــن اوقــف رصف معاشــه التقاعــدي اعامال حلكم املادة الســابقة ان يعود لالشــرتاك 
يف التأمــني وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ عودتــه اىل العمــل ، ويف هــذه احلالــة تضــم مدتــه 
الســابقة املحســوبة يف املعــاش اىل املــدة اجلديــدة ويعامــل عنــد انتهائها عى اســاس املدتني 

. معا
 

املادة ١٢
تــري االحــكام املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ املشــار اليــه - فيــام 
عــدا االحــكام الــواردة يف البــاب الرابــع منــه - وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف 

هــذا القانــون وبــام ال يتعــارض مــع احكامــه.

 املادة ١٣
عــى الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ احــكام هــذا القانــون ، ويعمــل به من اول الشــهر 

التــايل النقضــاء ســتة اشــهر عــى تاريخ نــرشه يف اجلريدة الرســمية.



العودة للصفحة الرئيسية

املرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ 
 بشأن نظام التأمني التكمييل

٣٩٤التعريفات
٣٩٤املستفيدون من هذا القانون

٣٩٥املوارد
٣٩٥املدد التي جيوز ضمها



التأمين التكميلي
قـــــانون التــــأمــينات االجـــــتامعـــــــــية 
قــــانــــون التأمــــــينات االختــــــــــياري 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٤       -العودة لفهرس القانون

املادة ١
يف تطبيق هذا القانون يقصد : 

- بالتأمــني االســايس : التأمــني املنصــوص عليــه يف كل مــن قانــون التأمينــات االجتامعيــة 
وقانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني املشــار اليهام. 

- بالتأمني التكمييل : التأمني الصادر به هذا القانون. 
ــه االصــيل - بعــد  ــاء عمل ــل نقــدي لق ــه مــن مقاب ــا تيقاضــاه املؤمــن علي ــب : م - باملرت

ــيل :  ــا ي ــص م ــى االخ ــايس - وع ــني االس ــه يف التأم ــوص علي ــب املنص ــتبعاد املرت اس
- مــا يزيــد عــى احلــد االقــى للمرتــب املنصــوص عليــه يف قانــون التأمينــات االجتامعية 

ــار اليه.  املش
ــايس  ــني االس ــه يف التأم ــوص علي ــب املنص ــف املرت ــل يف تعري ــي ال تدخ ــارص الت - العن
، والتــي حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة ، كــام حيــدد هــذا القــرار 

قواعــد حســاهبا. 
تعترب كل من رشائح دخل االشرتاك املبينة يف اجلدول رقم ١ املرافق يف حكم املرتب. 

ــار شــهريا ، وجيــوز  ــيل -/١٠٠٠ دين يكــون احلــد االقــى للمرتــب يف التأمــني التكمي
ــر بعــد موافقــة جملــس االدارة تعديــل هــذا احلــد.  للوزي

- باملؤمن عليه : كل من خيضع لنص املادة ٢ من هذا القانون. 
- باملعاش التكمييل : املعاش املستحق وفقا الحكام هذا القانون.

 املادة ٢
تري احكام هذا القانون عى الفئات االتية : 

١- املؤمــن عليهــم واملســتفيدون اخلاضعــون للتأمني االســايس الذين يتقاضــون مرتبات 
ختضــع للتأمــني التكميــيل ، ويكــون التأمني عليهــم الزاميا. 

يســتثنى ممــا تقــدم الفئــات املنصــوص عليهــا يف ٤ ، ٥ ، ٦ مــن املــادة االوىل مــن املرســوم 
بالقانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ املشــار اليــه. 

٢- املؤمــن عليهــم اخلاضعــون الحــكام البــاب اخلامس من قانــون التأمينــات االجتامعية 
املشــار اليــه الذيــن بلغــت رشائــح الدخــل الشــهري لــكل منهــم احلــد االقــى املنصوص 

عليــه يف احلــدول رقــم ٦ املرافــق للقانــون املذكور. 
٣- املؤمــن عليهــم واملســتفيدون اخلاضعــون للتأمــني االســايس الذيــن يرغبــون يف زيــادة 

معاشــاهتم ، حتــى ولــو كانــوا خيضعــون الزاميــا لنظــام التأمــني التكميــيل. 
يكــون االشــرتاك يف التأمــني التكميــيل واالســتمرار فيــه اختياريــا للفئتــني ٢ ، ٣ وذلــك 
وفقــا للقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة.

  املادة ٣

املرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ 
 بشأن نظام التأمني التكمييل
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تتــوىل املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة تطبيــق نظــام التأمــني التكميــيل ، ويكــون 
لوزيــر املاليــة وجملــس ادارة املؤسســة ومديرها العــام ذات االختصاصات املقــررة بقانون 

التأمينــات االجتامعيــة املشــار اليــه يف تطبيــق احــكام هــذا النظــام.

 املادة ٤
يضــاف اىل الصناديــق املنشــأة بموجــب قانــون التأمينــات االجتامعية املشــار اليــه صندوق 
للتأمــني التكميــيل املنصــوص عليــه يف هــذا القانــون وتتكــون مــوارده مــن االمــوال اآلتية 

 :
أ- االشرتاكات الدورية التي تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم بواقع ٥% شهريا. 

ب- االشــرتاكات الدوريــة التــي يؤدهيــا اصحــاب االعــامل عــن املؤمــن عليهــم العاملــني 
لدهيــم بواقــع ١٠% مــن مرتباهتــم. 

ج- االشــرتاكات الدوريــة التــي يؤدهيــا املؤمــن عليهــم املنتفعــون باالشــرتاك االختيــاري 
ــا  ــي خيتاره ــرتاك الت ــة االش ــن رشحي ــع ٢٥% م ــك بواق ــيل ، وذل ــني التكمي ــام التأم يف نظ

املؤمــن عليــه مــن اجلــدول رقــم )١( .
واســتثناء مــن ذلــك ، تكــون االشــرتكات املنصــوص عليهــا ىف الفقــرة الســابقة بواقــع 
)١٥%( مــن رشحيــة اإلشــرتاك بالنســبة للخاضعــني ألحــكام البــاب اخلامــس مــن قانــون 

التأمينــات اإلجتامعيــة املشــار إليــه .
د - املســامهة الســنوية التــى ختصــص ىف امليزانيــة العامــة للدولــة ألغراض هــذا الصندوق 

، وحتــدد هــذه الســامهة وطريقــة أدائهــا بقــرار مــن الوزيــر بعد أخــذ رأي جملــس اإلدارة .
هـــ - مقابــل ضــم املدد املنصــوص عليها ىف املادة )٥( من املرســوم بالقانــون رقم )١٢٨( 

لسنة ١٩٩٢ .
و - حصيلة إستثامر أموال الصندوق .

ز - املوارد األخرى النتيجة عن نشاط املؤسسة فيام يتعلق هبذا الصندوق . 
يفــرد حســاب خــاص ضمــن الصندوق اليــرادات ومروفــات التأمــني بالنســبة للفئتني 

املنصــوص عليهــام يف ٢ ، ٣ مــن املــادة ٢ مــن هــذا القانــون. 
واجــراءات ســداد  مواعيــد  االدارة  موافقــة جملــس  بعــد  الوزيــر  مــن  بقــرار  حتــدد 
االشــرتاكات واالقســاط الدوريــة وحــاالت تأجيلهــا واملبالــغ االضافيــة املســتحقة عــن 
التأخــري والتخلــف عــن الســداد وذلــك بــام ال جياوز احلــدود املنصــوص عليهــا يف التأمني 
االســايس وحــاالت االعفــاء مــن تلــك املبالــغ كلهــا او بعضهــا ، وحــاالت وقــف والغــاء 

ــاري يف التأمــني التكميــيل والــرشوط والقواعــد الالزمــة للعــودة االشــرتاك االختي

 املادة ٥
جيوز بناء عى طلب املؤمن عليه ضم املدد التالية : 

١- مــدد اخلدمــة الفعليــة الســابقة عــى تاريــخ العمل هبــذا القانــون التــي كان املؤمن عليه 
خيضــع خالهلــا للتأمــني االســايس وذلــك بافــرتاض رسيــان التأمــني التكميــيل خالهلــا. 
ويصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد املبالــغ التــى تســاهم هبــا اخلزانــة العامــة حلســاب املدد 

التــى يتــم ضمهــا طبقــا ألحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة أدائهــا . 
٢- املدد االعتبارية. 

ــأة  ــا مكاف ــبق ان رصف عنه ــي س ــيل الت ــني التكمي ــابقة يف التأم ــرتاك الس ــدد االش ٣- م
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ــد.  تقاع
يكــون ضــم كل مــن تلــك املــدد يف احلــاالت ووفقــا للقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا 

قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة.

املادة ٦
يســتحق املعــاش التكميــيل يف احلــاالت التــي يســتحق فيهــا معــاش تقاعــدي مــن التأمــني 
ــبة  ــال بالنس ــك احل ــيل ، وكذل ــني التكمي ــرتاك يف التأم ــدة االش ــت م ــام كان ــايس مه االس

لــرف املعــاش. يــري حكــم الفقــرة الســابقة يف حالــة اســتحقاق معــاش مؤقــت.

 املادة ٧
يســوى املعــاش التكميــيل وفقــا للجــدول رقــم ٢ املرافــق وعــى اســاس رصيــد املؤمــن 

عليــه يف التأمــني التكميــيل ، وحيــدد هــذا الرصيــد وفقــا للجــدول رقــم ٣ املرافــق. 
جيــوز تعديــل املعامــالت الــواردة يف اجلدولــني املذكوريــن بــام مــن شــأنه زيــادة املعــاش ، 
وذلــك وفقــا للقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس 

االدارة ويف احلــدود التــي يســمح هبــا املركــز املــايل لصنــدوق التأمــني التكميــيل.
 

املادة ٨
جيــوز لصاحــب املعــاش تأجيــل رصف املعــاش التكميــيل ، ويف هــذه احلالــة يــزداد املعاش 
بواقــع ٥% ســنويا عــن االشــهر الكاملــة مــن املــدة مــن تاريــخ االســتحقاق حتــى تاريــخ 

الرف.

 املادة ٩
اســتثناء مــن القواعد الســابقة حتســب مدة االشــرتاك يف التأمــني التكمييل بالنســبة للفئات 
املنصــوص عليهــا يف الفصــل الثالــث مــن الباب الثالــث من قانــون التأمينــات االجتامعية 

املشــار اليــه وفقــا للقواعــد املنصوص عليهــا يف الفصــل املذكور. 
ــه يف البنــد ٢ مــن املــادة  يف تطبيــق حكــم الفقــرة الســابقة يعتــرب املعــاش املنصــوص علي
٢٢ مــن قانــون التأمينــات االجتامعيــة املشــار اليــه مســتحقا عــن مــدة اعتباريــة مقدارهــا 

عــرشون ســنة.
ويوقــف أداء اإلشــرتاكات ىف هــذا التأمــني ىف احلاالت التى يوقف فيها أداء اإلشــرتاكات 
ىف التأمــني األســايس وفقــا للفقــرة الثانية من املــادة )٢٣( من قانون التأمينــات اإلجتامعية

املادة ١٠
يف حالــة عــدم اســتحقاق معــاش تقاعــدي مــن التأمــني االســايس ، جيــوز للمؤمــن عليــه 
رصف مكافــأة تقاعــد مــن التأمــني التكميــيل يف احلــاالت التــي تــرف فيهــا املكافــأة مــن 
التأمــني االســايس ، وذلــك بالقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة جملــس االدارة. 
حتســب املكافــأة املذكــورة بالطريقــة التــي حيســب هبــا رصيــد املؤمــن عليــه يف هــذا التأمني 
مــع اســتخدام نســبة ١٥% جلميــع االعــامر مــا مل يكــن مقابــل الضــم حمســوبا عــى اســاس 

lنســبة اقــل فتســتخدم النســبة االخــرية بمقــداره
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الlادة ١١
جيــوز للمؤسســة ان تســتبدل نقــودا بحقــوق اصحــاب املعاشــات يف التأمــني التكميــيل 
، وذلــك وفقــا لالحــكام املنصــوص عليهــا يف الفصــل الثــاين مــن البــاب الســادس مــن 
ــن  ــادة ٧٧ م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــدا الفق ــام ع ــه في ــار الي ــة املش ــات االجتامعي ــون التأمين قان
ــدد  ــم م ــى ض ــتبدالية ع ــوق اس ــة حق ــب اي ــدم ال ترتت ــا تق ــتثناء مم ــور. اس ــون املذك القان

بمعــدل يقــل عــن ١٥% مــن املرتــب.

 املادة ١٢
اذا عــاد صاحــب املعــاش التكميــيل اىل االشــرتاك يف التأمــني ، فانــه عنــد انتهــاء االشــرتاك 
يعــاد حســاب املعــاش التكميــيل عــن جمــوع مــدد االشــرتاك يف التأمــني الســابقة للعــودة 
والالحقــة هلــا اذا بلغــت مــدة االشــرتاك االخــرية ســنة او اكثــر وكانــت فــرتة اســتحقاق 
املعــاش االخــرية التــي ال ختضــع للتأمــني تقــل عــن ســنة. يف غــري احلــاالت املشــارا ليهــا 
يف الفقــرة الســابقة حيســب املعــاش التكميــيل عــن املــدة املالحقــة وحدهــا ويضــاف اىل 

املعاشــات املســتحقة عــن املــدد الســابقة.

 املادة ١٣
يف حالــة اســتحقاق املعــاش التقاعــدي عــن التأمــني االســايس بســبب وفــاة املؤمــن عليــه 
تضــاف قيمــة املعــاش التكميــيل اىل املرتــب او املعــاش حســب احلالــة عنــد حتديــد مقــدار 

منحــة الوفــاة ، ويتحمــل صنــدوق التأمــني التكميــيل بالقيمــة املضافــة.

 املادة ١٤
إذا قــل جممــوع املعــاش التقاعــدي واملعــاش التكميــيل عــن املعــاش التقاعــدي حمســوبا 
عــن كامــل مــدة االشــرتاك وعــى اســاس املرتــب يف التأمــني االســايس يف اليــوم الســابق 
عــى تاريــخ العمــل بنظــام التأمــني التكميــيل مضافــا اليــه املعــاش التكميــيل املســتحق عــن 
ــب  ــى املرت ــد ع ــدارا لزائ ــاس املق ــى اس ــوبا ع ــيل حمس ــني التكمي ــرتاك يف التأم ــدة االش م
ــيل بقيمــة الفــرق  ــزاد املعــاش التكمي الــذي حســب عــى اساســه املعــاش التقاعــدي ، ي

وتعتــرب الزيــادة جــزءا منــه.

 املادة ١٥
يعتــرب املعــاش التكميــيل جــزءا مــن املعــاش التقاعــدي وتــري عليــه كافــة احكامــه فيــام 

مل يــرد بشــانه حكــم خــاص يف هــذا القانــون.

 املادة ١٦
تــري احــكام قانــون التأمينــات االجتامعيــة املشــارا ليــه - عــدا املــادة ٢٠ منــه - وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه حكــم خــاص يف هــذا القانــون وبــام ال يتعــارض مــع احكامــه.

املادة ١٧
عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــرش يف 

اجلريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن  ١ /١ / ١٩٩٥
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املرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن إجيار العقارات  

٣٩٩تطبيق القانون
٤٠٠مدد عقد االجيار

٤٠٠التزامات املؤجر
٤٠١االجرة والوفاء هبا 
٤٠١التزامات املستأجر 

٤٠٣ملكية العني وانتقاهلا
٤٠٣انتهاء االجيار

٤٠٦دائرة االجيارات ونظر املنازعة
٤١٠املذكرة االيضاحية
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املرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن إجيار العقارات  

 بعد االطالع عى االمر األمريي الصادر ىف ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ املوافق ٢٩ من
، اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعى املادتني ١٦ و ٢٢ من الدستور

، وعى املرسوم األمريي رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩  بقانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له
 وعى املرسوم األمريي رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون اصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية

، والقوانني املعدله له
 وعى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ ىف شأن نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة 

،
 وعى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١  ىف شأن اجيار العقارات واالماكن وتنظيم العالقات

، بني املؤجرين واملستأجرين املعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦
، وبناء عى عرض وزير الدولة للشئون القانونية واالدارية ووزير العدل 

: وبعد موافقة جملس الوزراء ، اصدرنا القانون اآليت نصه 

املادة  ١ 
ترى أحكام هذا القانون عى العقارات بام يف ذلك األرايض الفضاء املؤجرة للسكن أو 

لغري ذلك من االغراض وتستثنى من ذلك األرايض الزراعية.
واذا اشتمل العقد عى رشوط جوهرية غري مألوفة يف االجيار العادي أو كان القصد منه 
جمرد املضاربة لتحقيق ربح مادى أو وقع العقد عى عني وما حتتويه من أموال تفوق يف 
أمهيتها العني املؤجرة بحسب قصد املتعاقدين والغاية من االجيار فسرتى أحكام قانون 

التجارة أو غريها عى حسب االحوال.
وىف حالة انتهاء العقد بني املالك واملضارب ألى سبب يستمر عقد املستأجر من املضارب 

نافذا برشوطه فيام بينه وبني املالك أو املضارب اجلديد وفق أحكام هذا القانون.

املادة  ٢ 
للحكومة - بقرار من الوزير املختص أو رئيس اهليئة املعنية - اخالء العقارات اداريا ىف 

احلاالت االتية :
أ - العقارات املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها.

ب - العقارات اململوكة هلا والتي يتقرر اقامة أحد مرشوعات املنفعة العامة عليها.
جـ - االموال العامة وأمالك الدولة اخلاصة - بام ىف ذلك األرايض الزراعية - التي تشغل 
بموجب تراخيص أو عقود تشتمل عى رشوط جوهرية غري مألوفة يف االجيار العادي 
وذلك يف حالة خمالفة رشوط الرتخيص أو العقد أو لدواعي املصلحة العامة ، ويكون 

االخالء خالل مدة حيددها القرار بحيث ال جتاوز سنة من تاريخ االنذار.
اذا  امللكية مدة حمددة  التي ختصصها احلكومة للغري مع احتفاظها بحق  العقارات   د - 
خالف املخصص له رشوط الرتخيص او دعت اىل االخالء مصلحة عامة ، وذلك خالل 

املدة التي حتتفظ فيها احلكومة بملكية العقار.
وللحكومة ىف حالة خمالفة رشوط الرتخيص بالتأجري من الباطن أن تقتر عى اخالء 
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املستأجر من الباطن.

املادة  ٣ 

 هذه املادة ملغيه بموجب املرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنه ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين

املادة  ٤ 
االجيار عقد يلتزم املؤجر بمقتضاه أن يمكن املستأجر من االنتفاع بعني معينة مدة حمددة 

لقاء أجر معلوم.
فاذا عقد االجيار دون اتفاق عى مدة أو عقد ملدة غري معينة أو تعذر اثبات املدة املدعاة 

اعترب االجيار منعقدا للفرتة املعينة لدفع االجرة. 
 واذا مل يتفق املتعاقدان عى مقدار االجرة أو عى كيفية تقديرها أو اذا تعذر اثبات مقدار 
االجرة وجب اعتبار أجرة املثل ويراعى ىف تقدير اجرة املثل مجيع  العنارص الالزمة لذلك 
كحالة العني ومساحتها ودرجة العمران واالجور السائدة ىف منطقتها وما يتصل هبا من 

أوصاف عامة أو خاصة تؤثر ىف منفعتها.

املادة  ٥ 
عقود االجيار التى تربم بعد نفاذ هذا القانون جيب أن تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت 

عقد االجيار اذا وجدت كتابة من املالك تفيد ذلك.
أما العقود املربمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباهتا حسب القواعد التي كانت سارية 

وقت ابرامها.

املادة  ٦ 
اذا تعدد املستأجرون لعني واحدة فضل من سبق منهم اىل وضع يده عليها بدون غش 
فاذا كان أحدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده فانه 

هو الذى يفضل.
فاذا مل يوجد سبب لتفضيل أحد املستأجرين فليس هلم فيام تعارضت فيه حقوقهم اال 

طلب التعويض.

املادة  ٧ 
يلتزم املؤجر أن يسلم املستأجر العني املؤجرة وملحقاهتا ىف التاريخ املحدد للتسليم ىف 
حالة تصلح معها الن تفي بام أعدت له من املنفعة وفقا ملا تم عليه االتفاق كتابيا أو لطبيعة 

العني.
فاذا ثبت أن العني املؤجرة كانت وقت التسليم غري صاحلة لالنتفاع الذى أجرت من أجله 
أو كانت ىف حالة ينقص معها االنتفاع نقصا كبريا أو تعرض صحة املستأجر او من يعيشون 
معه أو مستخدميه أو عامله خلطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو التعويض 

ان كان له مقتض.
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املادة  ٨ 
 يلتزم املؤجر بصيانة العني املؤجرة ويقوم أثناء االجارة بالرتميامت الرضورية وعى االخص 
القيام باألعامل الالزمة لصيانة االسطح والدرج واملصاعد وأنابيب املياه ونزح املجاري 
الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره ىف القيام بذلك جاز للمستأجر أن حيصل عى ترخيص من 

القضاء ىف اجرائها واستيفاء تكاليفها من االجرة.
 عى أنه اذا كانت تكاليف الصيانة الرضورية قد بلغت حدا من اجلسامة يرهق املؤجر فال
 يلتزم املؤجر اال باحلد املناسب الذى يقدره القايض - وتراعى ىف ذلك أجرة العني ومدة
 بقاء املستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد عى هذا

.احلد
 وال جيوز للمستأجر أن يمنع املؤجر من اجراء الرتميامت املستعجلة التي تكون رضورية
 حلفظ العني املؤجرة فاذا ترتب عى هذه الرتميامت اخالل باالنتفاع بالعني جاز للمستأجر

.أن يطلب احلكم بفسخ االجيار أو انقاص االجرة
.ومع ذلك جيوز للطرفني االتفاق عى ما خيالف ذلك

 املادة  ٩
 عى املؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن حيول دون انتفاع املستأجر بالعني املؤجرة عى

.النحو املتفق عليه أو بحسب ما أعدت له

 املادة  ١٠
.جيب عى املستأجر أن يقوم بوفاء االجرة يف املواعيد املتفق عليها كتابة

 فاذا مل يوجد اتفاق كتايب وجب وفاء االجرة ىف أول كل شهر اذا كان االجيار مشاهرة وىف
 أول كل مدة معقود عليها االجيار ىف االحوال االخرى وال يعتد بتاريخ سند قبض االجرة

.لتحديد مواعيد الوفاء هبا
 و للمستأجر أن يودع االجرة املستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها عى املؤجر عرضا
 قانونيا ، فاذا حصل االيداع خالل عرشين يوما من تاريخ االستحقاق اعترب وفاء باألجرة

 .ىف املوعد املقرر
 وجيب أن يتم عرض االجرة عى املؤجر كلام حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما مل
 يكن قد سبق للمستأجر عرضها عى املؤجر يف ميعاد استحقاق سابق ومل يقبلها املؤجر
موعد يف  االجرة  من  يستجد  ما  سيودع  املستأجر  أن  العرض  اعالن  بمحرض   وأثبت 
بإخطار املؤجر  يقوم  ان  اىل  عرض  دون  ايداعها  له  فيجوز   ، التنفيذ  بإدارة   استحقاقها 
.املستأجر كتابة بأنه يقبل سداد االجرة اليه فيلتزم املستأجر بعرضها عى املؤجر بعد ذلك
املؤجر عى املؤجر مرتني متتاليتني ووافق  قانونا عى  املستأجر بعرض االجرة  قام   واذا 
 قبضها يف هاتني املرتني ، وجب عى ادارة التنفيذ ىف املرات التالية قبول ايداعها مبارشة
 دون حاجة اىل عرضها عى املؤجر ، ما مل يقم املؤجر بإخطار املستأجر كتابة بأنه سوف

 .يقبل االجرة دون عرضها عرضا قانونيا
 وعى ادارة التنفيذ اخطار املودع له بحصول االيداع خالل مخسة أيام وذلك بكتاب    
 موىص عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان املودع له غري معروف أرسل االخطار اىل خمتار

.احلى الذى يقع العقار املؤجر يف منطقته
 وىف مجيع االحوال ال جيوز للمودع سحب ما أودعه من أجرة اال بموافقة املودع له أو
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.بموجب حكم قضائي
 ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد رسوم العرض وااليداع والرف التي يلتزم بسدادها

.كل من املستأجر واملؤجر والقواعد واالجراءات املنظمة لذلك
 واذا قام نزاع بني املستأجر واملؤجر حول االجرة أو اخلصم منها أو انقاصها فان ذلك ال
 يعفى املستأجر من التزامه بدفع االجرة كاملة ىف مواعيد استحقاقها وذلك اىل أن يفصل
 ىف هذا النزاع بحكم قضائي هنائي أو حيسم باتفاق مكتوب بني الطرفني واال اعترب متخلفا

.عن اداء االجرة

 املادة  ١١
 االجرة املتفق عليها ىف عقد االجيار تكون ملزمة للمتعاقدين فال جيوز تعديلها اال باتفاقهام

.أو لألسباب التي يقررها القانون
اذا مل يتفقا رضائيا عى التمسك بأجرة املثل   ومع ذلك حيق لكل من املؤجر واملستأجر 
أطول فترى ملدة  معقودا  االجيار  يكن  مل  ما  االقل  مرة كل مخس سنوات عى   االجرة 
 االجرة املتفق عليها اىل هناية مدة العقد ويراعى ىف تقدير أجرة املثل ما نص عليه ىف املادة

.٤ من هذا القانون
 وىف مجيع االحوال ال جيوز أن يتجاوز الفرق بني االجرة السارية بني الطرفني وأجرة املثل

.نسبة مائة ىف املائة من االجرة السارية ، وجيوز تعديل هذه النسبة بمرسوم
.وترى أحكام هذه املادة عى العقود القائمة وقت العمل هبذا القانون

 املادة  ١٢
 يلتزم املستأجر بأن يستعمل العني املؤجرة عى النحو املتفق عليه فان مل يكن هناك اتفاق

.التزم أن يستعمل العني بحسب ما أعدت له
هبا أحدث  فان  املؤجر  اذن  بدون  تغيريا  املؤجرة  بالعني  أن حيدث  للمستأجر   وال جيوز 

.تغيريا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته بإعادة العني اىل احلالة التى كانت عليها

 املادة  ١٣
 عى املستأجر أن يبذل من العناية يف املحافظة عى العني املؤجرة وىف استعامهلا ما يبذله
 الشخص املعتاد وعليه اجراء االصالحات التأجريية التي ترجع اىل االستعامل العادي
أو الصحية  االدوات  أو  الكهربائية  التوصيالت  ىف  الداخلية  كاإلصالحات   املألوف 

.االبواب والنوافذ أو الصبغ ما مل يكن هناك اتفاق عى غري ذلك
 ويكون املستأجر مسئوال عام يصيب العني أثناء انتفاعه هبا من تلف أو هالك اذا كان ذلك

.ناشئا عن امهاله أو استعامهلا استعامال غري مألوف

 املادة  ١٤
 ال حيق للمستأجر التأجري من الباطن وال التنازل عن االجيار وذلك عن كل ما  استأجره

.أو بعضه اال بأذن كتايب رصيح من املؤجر

  املادة  ١٥
 اذا قام املستأجر بتأجري العني كلها من الباطن بموجب اذن كتايب ثم ختى عنها بعد تأجريها
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 منهيا بذلك عقد اجياره تقوم العالقة مبارشة بني املؤجر واملستأجر من الباطن برشط أن
 يكون املستأجر األصيل قد أوىف االجرة املستحقة علية. وحتدد القيمة االجيارية للعني ىف
 هذه احلالة بذات االجرة املتفق عليها يف العقد األصيل أو باألجرة املتفق عليها ىف عقد

.االجيار من الباطن ان كانت أعى
 فاذا وقع االجيار من الباطن عى جزء من العني كان املؤجر باخليار بني أن يطلب االخالء
بينهام مبارشة  تقوم عالقة  احلالة االخرية  الباطن. وىف هذه  املستأجر من  يبقى  أن   وبني 
 وحتدد القيمة االجيارية للجزء املؤجر بذات القيمة املتفق عليها مع املستأجر األصيل أو

.بأجرة املثل ان كانت جتاوزها

 املادة  ١٦
 اذا انتقلت ملكية العني املؤجرة اختيارا أو جربا اىل شخص آخر فان االجيار ينفذ يف حق
 املالك اجلديد ولو مل يكن له تاريخ ثابت سابق عى الترف الذى نقل امللكية وتستمر

.أحكام العقد من حيث آثاره واملدة الالزمة لتعديل االجرة بالنسبة اىل املالك اجلديد
.ويشرتط لذلك أن يكون املستأجر شاغال العني املؤجرة ىف تاريخ انتقال امللكية

.عى أن االجيار ال ينفذ ىف حق املالك اجلديد اذا أثبت صوريته أو أثبت غشا يبطله

 املادة ١٧
 يعد يف حكم املستأجر مالك العني املنزوعة ملكيتها اذا كان شاغال أو مستغال هلا بنفسه
 وحتدد القيمة االجيارية للعني ىف هذه احلالة بأجر مثلها وال جيب عى املالك أداء االجرة

.اال اذا استوىف مبلغ التثمني كامال
 أما اذا كانت العني مؤجرة للغري تظل العالقة قائمة بني املالك واملستأجر حتى يستوىف

.املالك عى االقل نصف مبلغ التثمني
.وىف مجيع االحوال تنقطع صلة املالك بالعني من تاريخ انذاره رسميا باالخالء

 املادة ١٨
.يلتزم املستأجر بسداد االجرة اىل من انتقلت اليه امللكية من وقت علمه بانتقاهلا

 وال جيوز للمستأجر أن يتمسك بام عجله من االجرة قبل من انتقلت اليه امللكية اذا أثبت
 هذا أن املستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال امللكية أو كان من املفروض حتام أن يعلم

.فاذا عجز من انتقلت اليه امللكية عن االثبات فال يكون له اال الرجوع عى املؤجر

 املادة  ١٩
.ينتهى االجيار بانتهاء املدة املعينة ىف العقد

 فاذا انتهى عقد االجيار وبقى املستأجر منتفعا بالعني املؤجرة بعلم املؤجر ودون اعرتاض
 منه اعترب االجيار قد جتدد برشوطه االوىل ولكن ملدة - أو مدد متتالية - تساوى املدة املعينة
 لدفع االجرة وتنتقل اىل االجيار مجيع التأمينات التي كان املستأجر قد قدمها يف االجيار
.القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فال تنتقل اىل االجيار اجلديد اال برضاء الكفيل
 واذا رغب أحد الطرفني يف اخالء العني وجب عليه أن ينبه الطرف االخر قبل االخالء
 بخمسة عرش يوما يف االجارة التي ال تتجاوز مدهتا ثالثة أشهر وبشهر واحد يف االجارة
 التي ال تتجاوز مدهتا ستة أشهر وبشهرين إذا زادت املدة عى ذلك فاذا كان هناك اتفاق
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.عى ميعاد معني للتنبيه باإلخالء وجبت مراعاته
.وىف مجيع االحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول

 املادة  ٢٠
 استثناء من أحكام املادة ١٩ ال يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة االيجار - اخالء

: العني املؤجرة فيما عدا األراضي الفضاء - اال الحد االسباب االتية
 ١ -اذا مل يدفع املستأجر االجرة املستحقة عليه وفق رشوط العقد او وفق احلكم الصادر
 بتحديدها خالل عرشين يوما من تاريخ استحقاقها املقرر ىف املادة -١٠- ، عى انه جيوز
 للقايض ان حيكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن مع الزام  املستأجر باملروفات اذا اثبت
 املستأجر ان تأخره يرجع اىل عذر قوى تقبله املحكمة وأوىف حتى هناية اول جلسة تم

.اعالنه هبا اعالنا صحيحا بجميع االجرة املستحقة
اذا اجراءات  بدون  التنفيذ  ادارة  خزينة  إليداعها  اجللسة  لكاتب  االجرة  تسليم   وجيوز 
 رفض املؤجر استالمها وال يعترب السفر او الغياب عن البالد من قبيل االعذار املقبولة ىف

.التأخري عن دفع االجرة
املستأجر عن سداد إذا ختلف  املؤجرة  العني  بإخالء   ويف مجيع األحوال ال جيوز احلكم 
مجيع يف  خالهلا  العمل  وقف  أو  تعطيل  الوزراء  جملس  يقرر  التي  الفرتة  خالل   األجرة 
 املرافق العامة للدولة محاية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها املصلحة
 العليا للبالد، عى أن حتدد املحكمة طريقة سداد املستأجر األجرة املتأخرة وفقا لظروف

. الدعوى
أو نزل عن عقد أو جزءا منها  املؤجرة  العني  الباطن  املستأجر قد أجر من  اذا كان   -٢ 
 االجيار للغري أو اخى العني لغري مالكها أو من ينوب عنه أو أسكن معه ىف العني املعدة
 للسكن من مل يكن طرفا يف عقد االجيار حقيقة أو حكام وذلك كله اذا مل يأذن به املؤجر
 بإذن كتايب رصيح وىف تطبيق هذه الفقرة يعترب شغل العني بغري املستأجر قرينة ملصلحة

.املؤجر عى قيام سبب االخالء و للمستأجر أن يثبت عكس ذلك
تناىف رشوط عقد بطريقة  باستعامهلا  أو سمح  املؤجرة  العني  املستأجر  اذا استعمل   - ٣ 
 االجيار املعقولة أو ختالف النظام العام أو اآلداب العامة ، أو ترض بمصلحة املؤجر االدبية

.أو املادية
 ٤ - اذا كانت العني مؤجرة ملامرسة التجارة فيها وأغلقها املستأجر بدون عذر تقبله املحكمة

.مدة جتاوز ستة أشهر حتى لو دفع االجرة
 ٥ - اذا ثبت أن العني املؤجرة أصبحت آيلة للسقوط وخيشى منها عى سالمة السكان ،

.أو صدر قرار ملزم باهلدم من اجلهة التنظيمية املختصة
 ٦ - اذا أراد املالك هدم العني املؤجرة إلعادة بنائها من جديد ، ىف احدى احلاالت االتية

:
 أ - اذا مىض مخس وعرشون سنة عى االقل من تاريخ انتهاء البناء األصيل وجيوز تعديل

.هذه املدة بمرسوم
املائة من مساحته العقار ال تقل مساحتها عن عرشة يف  البلدية أراض اىل   ب - اضافة 

.سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل ىف حدود العقار
 جـ - اقامة مبان استثامرية أو جتارية حديثة بدال من البيوت واملباين املتعارف عى تسميتها

.بالبيوت العربية
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 وىف مجيع هذه احلاالت جيب أن يزيد حجم البناء اجلديد عى القديم بنسبة مخسني ىف املائة
.عى االقل ، وجيوز تعديل هذه النسبة بمرسوم

 فاذا كانت نظم البناء ال تسمح بالزيادة اىل هذه النسبة وجب اتباع أعى نسبة تسمح هبا
.هذه النظم

.وال جيوز احلكم باإلخالء اال بعد احلصول عى الرتاخيص الالزمة من اجلهة املختصة
 وجيب عى املالك أن يرشع ىف اهلدم خالل ستة أشهر من تاريخ االخالء وأن يبدأ ىف البناء
 ىف مدة حتددها البلدية ىف الرتاخيص الالزمة. فاذا أخل املالك بأي من امليعادين املذكورين
 كان للمستأجر - بحسب االحوال - احلق يف العودة اىل شغل العني أو التعويض ان كان

.له مقتض
 ٧ - اذا رغب املؤجر يف تعلية املبنى ومل يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك برشط أال يكون

 .من املمكن اجراء التعلية مع بقاء املستأجر ىف العني املؤجرة
.وال حيكم باإلخالء قبل احلصول عى الرتاخيص الالزمة من اجلهة املختصة

 وعى املؤجر أن يرشع ىف التعلية قبل مىض ستة أشهر من تاريخ االخالء فاذا تأخر بدون
 عذر مقبول كان للمستأجر احلق ىف العودة اىل شغل العني املؤجرة أو التعويض ان كان له

 .مقتض
 واذا مل يرغب املؤجر ىف االخالء وترتب عى اعامل التعلية اخالء جزئى أو وقتى باالنتفاع
.بالعني جاز للمستأجر فسخ العقد أو املطالبة بإنقاص االجرة بقدر ما نقص من االنتفاع
 ٨ -اذا قامت باملالك حاجة للسكن يف عقاره بنفسه أو بإحدى زوجاته أو احد أصوله أو
 فروعه أو كان مالك العقار ال يملك سوى املكان املؤجر ويرغب ىف سكناه بنفسه. وللاملك

.أن خيتار العني التي يرغب يف سكناها
 فاذا مل يشغل املالك العني املؤجرة بغري عذر مقبول يف ميعاد ستة أشهر من تاريخ االخالء

.جاز احلكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض
 ٩ - اذا كانت العني املؤجرة واقعة ضمن سكن املالك اخلاص ورغب املالك يف استغالهلا

.أو شغلها بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو ممن يعوهلم
 ١٠-اذا كان والد القارص يامرس التجارة يف عني او اكثر مملوكة او خمصصة له ، واجرها
 الويص بعد وفاته اىل املستأجر ، واحتاج القارص اىل هذا املكان ، وذلك خالل سنة من
 تاريخ بلوغه سن الرشد ملامرسة التجارة فيه ومل يكن لديه اى حمل جتارى آخر ، فاذا مل
 يشغل املكان بنفسه خالل ستة اشهر من تاريخ االخالء ، جاز للمستأجر العودة اىل شغل

.املكان او املطالبة بالتعويض ان كان له مقتض
 ١١- اذا كانت العني املؤجرة حمال ملزاولة التجارة أو احدى املهن وصدر حكم قضائي

.أو قرار ادارى بأبعاد املستأجر

 املادة  ٢١
 فيام عدا احلاالت املنصوص عليها يف البنود -١و٢و٣و٥و١١- من املادة السابقة ،    
 جيوز للقايض عند احلكم باإلخالء بالتطبيق ألحكام املادة ذاهتا أن يمهل املستأجر املدة

.املناسبة لتنفيذ احلكم عى أال جتاوز ستة أشهر
.ويكون شغل املستأجر للعني املؤجرة خالل مهلة االخالء بدون مقابل

 واذا قلت مهلة االخالء املشار اليها عن ستة أشهر وجب احلكم بتعويض املستأجر بام
.يكمل أجرة هذه املدة
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 عى أنه بالنسبة للحالتني املنصوص عليهام يف البندين ٦ و٧ من املادة املشار اليها فيجب
: احلكم بتعويض املستأجر باالتى

.أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة االخالء عن ستة أشهر
 ب - اذا زادت مدة انتفاعه بالعني املؤجرة عى ست سنوات فيحكم له - باإلضافة اىل
 التعويض املنصوص عليه ىف البند -أ- بام يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات

.الزائدة بام ال جياوز أجرة ستة أشهر
.وجيوز تعديل مهلة االخالء وقيمة التعويض املنصوص عليهام ىف هذه املادة بمرسوم

 املادة  ٢٢
 ال ينتهى االجيار بموت املؤجر وال بموت املستأجر ، ومع ذلك اذا مات املستأجر جاز

.لورثته أن يطلبوا اهناء العقد

 املادة  ٢٣
 عند انتهاء االجيار الى سبب جيب عى املستأجر أن يرد العني املؤجرة فاذا أبقاها حتت يده
يعادل ضعف االجرة مع عدم تعويضا  الزائدة  املدة  يدفع عن  أن  ملزما   دون حق كان 

.االخالل بحق املؤجر ىف اخالئه
 ويرد املستأجر العني باحلالة التى تسلمها عليها اال ما يكون قد أصاب العني من هالك أو

.تلف لسبب ال يد له فيه
 واذا كان تسليم العني للمستأجر قد تم دون كتابة حمرض أو دون بيان بأوصاف هذه العني

.افرتض حتى يقوم الدليل عى العكس أن املستأجر قد تسلم العني ىف حالة حسنة
 واذا كان املستأجر قد أوجد ىف العني املؤجرة بناء أو غراسا أو غري ذلك من التحسينات
 فله عند انقضاء االجيار ان يرتكها أو أن يزيلها عى نفقته دون ارضار بالعقار ما مل يكن

.هناك اتفاق يقىض بغري ذلك

 املادة  ٢٤
 تنشأ باملحكمة الكلية دائرة إجيارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل عى غرفة أو أكثر
كانت أيا  باإلجيارات  املتعلقة  املنازعات  يف  بالفصل  غريها  دون  ختتص  احلاجة   حسب 

.قيمتها والتعويضات املرتتبة عى هذه املنازعات
.وتكون مجيع االحكام مشمولة بالنفاذ املعجل ، فيام عدا االحكام الصادرة باإلخالء

 واذا رفعت الدعوى التي ختتص هبا دائرة االجيارات امام دائرة أخرى أحالتها من تلقاء
.نفسها اىل دائرة االجيارات

 
 املادة  ٢٥

 ترفع الدعاوى إىل دائرة اإلجيارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد املدعى عليهم
الالزمة البيانات  املحكمة مشتملة عى  قلم كتاب  إىل  ينوب عنه  أو من  املدعي   يقدمها 
 لصحف الدعاوى ويؤدي املدعي الرسم كامال وقت تقديم صحيفة دعواه وال يشرتط

.توقيع حمام عليها
 وحيدد قلم الكتاب جلسة تقع خالل اسبوع ويؤرش املدعى عى أصل الصحيفة بعلمه
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 وبتاريخ اجللسة املحددة ويكفى التأشري بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطى قلم
.الكتاب ملقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما أرفق هبا من الصور
 وترسل ادارة الكتاب يف ذات اليوم او يف اليوم التايل عى االكثر اصل الصحيفة وصورها
 ، اىل قسم االعالنات ، ليقوم باعالهنا للمدعى عليه قبل اجللسة بيومني عى االقل ، طبقا
 للقواعد املنصوص عليها ىف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد
بأحد او  بالدولة  منها  تعلق  ما  عدا  املستأجر  إلعالن  االتية  االجراءات  اتباع  جيوز   ، 

: االشخاص العامة
 ١ - تسلم صورة االعالن اىل املستأجر ىف العني املؤجرة ، وىف حالة عدم وجوده ، تسلم

 .الصورة اىل من يقرر انه وكيله او يعمل معه او ىف خدمته او من الساكنني معه
 ٢ - يتم االعالن بطريق اللصق عى باب العني املؤجرة او عى حائط ىف مكان ظاهر عند

: مدخلها وذلك ىف االحوال االتية
.أ - اذا مل جيد القائم باإلعالن من يصح تسليمه صورة االعالن وفقا حلكم البند السابق
 ب - اذا امتنع من وجد من هؤالء املذكورين ىف العني من غري املستأجر نفسه عن التوقيع

.عى اصل االعالن بالتسليم
.جـ - اذا كانت العني املؤجرة مغلقة

 وىف مجيع االحوال جيب عى القائم باإلعالن حترير حمرض بذلك ، وعليه ان يبني ىف اصل
 االعالن وصورته ، مجيع االجراءات التى اختذها المتام االعالن ، ويصدر وزير العدل

.قرارا بشكل امللصق والبيانات الواجب اثباهتا فيه
 ويعترب االعالن منتجا ألثاره من وقت تسليم الصورة اىل من سلمت اليه قانونا او من

.وقت امتناع املستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق
.ويكون االعالن يف منازعات االجيار ملرة واحدة

.ويعاد أصل الصحيفة اىل قلم الكتاب إليداعه ملف الدعوى قبل اجللسة املحددة لنظرها

 املادة  ٢٦
 يف اليوم املعني لنظر الدعوى حيرض اخلصوم بأنفسهم أو حيرض عنهم من يوكلونه بورقة

.رسمية أو موثقة وجيوز أن يعطى التوكيل يف اجللسة بتقرير يدون يف حمرضها
 وال يشرتط ىف الوكيل أن يكون حماميا أو قريبا أو صهرا وانام يكفى أن تتوافر فيه رشوط
 الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل حماميا ولو مل يرح بذلك ىف سند وكالته وترى الوكالة

.يف مجيع مراحل التقايض والتنفيذ ما مل يقيدها املوكل رصاحة
 وتفصل املحكمة يف الدعوى عى وجه الرعة وكلام اقتىض االمر تأجيل الدعوى أجلت
فيكون أطول  مدة  املطلوب  االجراء   طبيعة  استلزمت  اذا  اال  أسبوع  عى  تزيد  ال   ملدة 

.التأجيل جللسة قريبة حتدد وفقا لظروف احلال
 وال جيوز الطعن ىف احلكم الصادر ىف الدعوى بطريق االستئناف اال بسبب اخلطأ ىف تطبيق
 القانون او ىف تأويله او اذا وقع بطالن ىف احلكم ، او ىف االجراءات اثر يف احلكم ، وجيب
 عى املستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عرشون دينارا وان يودع كذلك
 االجرة املحكوم هبا خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة االستئناف ، وال تقبل ادارة
 الكتاب الصحيفة اذا مل تصحب بام يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع االجرة املحكوم هبا ،
 وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول االستئناف او برفضه او بعدم جوازه
 او بسقوطه. وال يرتتب عى االستئناف وقف تنفيذ احلكم اال اذا امرت املحكمة االستئنافية
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.بذلك
 ويكون ميعاد الطعن باالستئناف -١٥- يوما من تاريخ صدور احلكم وال جيوز الطعن

.بطريق التمييز ىف االحكام الصادرة ىف االستئناف

املادة  ٢٦  مكررا
 اذا كانت االجرة املستحقة هى كل ما يطالب به املؤجر ، جيوز له ان يستصدر هبا امرا
املدنية والتجارية ويرفق املرافعات  املقررة ىف قانون  للقواعد واالجراءات   باألداء طبقا 
 بالعريضة عقد االجيار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء االجرة وشهادة من ادارة التنفيذ

.بعدم ايداع املستأجر لالجرة املطالب هبا ىف خزانتها
 وجيوز للطالب اعالن املدين بالعريضة واالمر الصادر ضده باألداء باإلجراءات املنصوص

.عليها ىف املادة ٢٥ فقرة ثالثة
 وجيوز للمدين التظلم من االمر خالل عرشة ايام من تاريخ اعالنه اليه ، وجيب عليه ان
 يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مخسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم وال تقبل
 ادارة الكتاب الصحيفة اذا مل تصحب بام يثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون

.اذا خر املتظلم تظلمه ، ويكون احلكم ىف التظلم هنائيا

 املادة  ٢٦  مكررا -أ
 استثناء من احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ال جيوز رفع اشكال ىف تنفيذ االحكام
 الصادرة ىف منازعات اجيار العقارات اال من غري املحكوم عليه وجيب عى املستشكل ان
 يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرهـا مائة دينار عند تقديم صحيفة االشكال ، وال تقبل
 ادارة الكتاب الصحيفة اذا مل تصحب بام يثبت االيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا

.خر املستشكل اشكاله
 

 املادة  ٢٦  مكررا -ب
بعـد مىض مخس االجيار  اهناء عقد  السكن  لغرض  املؤجرة  العقارات  للمؤجر ىف   جيوز 
 سنوات من تاريخ العقد ما مل يتفق الطرفان عى مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة
 للمؤجر ملدة او ملدد مماثلة ، ولكن بالرشوط التي يتفق عليها الطرفان ، ما مل ينبه املؤجر
 املستأجر برغبته ىف اخالء العني قبل انقضاء ثالثة اشهر عى االقل من السنة االخرية ،
 ويكون التنبيه باإلخالء بواسطة مندوب االعالن كل ذلك مع عدم االخالل بحق املؤجر
 ىف طلب اخالء العني املؤجرة لألسباب املنصوص عليها ىف املادة -٢٠- من هذا القانون
 فاذا مل يتفق الطرفان عى رشوط جديدة وبقى املستأجر منتفعا بالعني املؤجرة بعلم املؤجر
 دون اعرتاض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر ملدة مخس سنوات اخرى بذات رشوطه

.وال حيول ذلك دون اعامل ما تنص عليه املادة -١١- من هذا القانون

 املادة  ٢٦  مكررا -جـ
 يرى حكم املادة السابقة عى العقارات املؤجرة لغرض السكنى وقت العمل هبذا القانون

.ما مل تكن املدة املتبقية اقل من سنة فيمتد العقد ملدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
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املادة ٢٦ مكرر -د
 ويف األحوال التي يقرر فيها جملس الوزراء تعطيل أو وقف العمل يف املرافق  العامة للدولة
 محاية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها  املصلحة العليا للبالد، ال
 حتسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن املواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون، عى أن

.يستأنف حساهبا إعتبارا من اليوم الذي يعينه جملس الوزراء للعودة إىل العمل

 املادة   ٢٧
 ترى أحكام هذا القانون عى الدعاوى املنظورة أمام املحاكم والتي مل يصدر فيها حكم

.هنائي حتى تاريخ العمل به
 

 املادة  ٢٨
 يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ املعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦   وكل نص    

 .آخر خيالف أحكام هذا القانون
 

 املادة  ٢٩
 عى رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون  ويعمل به من    

.تاريخ نرشه ىف اجلريدة الرسمية
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املذكرة االيضاحية للمرسوم بقانون ىف شأن اجيار العقارات

يعترب عقد االجيار من أهم العقود التى تنظم معامالت الناس وقد عنيت الترشيعات منذ 
القدم بوضع االحكام والضوابط التى حتكم العالقة بني املؤجر واملستأجر ىف ضوء النظام 
اجيار  وخاصة   « االجيار  عقد  حظى  ولقد  الدولة.  ىف  السائد  واالجتامعى  االقتصادى 
العقارات » باهتامم بالغ من املرشوع الكويتى نظرا خلطورة شأنه وكثرة تداوله وأثره البالغ 
عى كثري من نواحى النشاط االقتصادى واالجتامعى ىف الدولة وكان قانون االجيار الصادر 
سنة ١٩٥٤ هو أول معاجلة ترشيعية خاصة لعقد اجيار العقارات ثم حل حمله القانون 
رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٤ الذى الغى بموجب القانون االخري رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١.ولعل ىف 
هذه الترشيعات املتعاقبة ما يكشف عن وجوب متابعة الترشيع لالحداث والتطورات 
وأن يبادر املرشع اىل التعديل أو التبديل فيه وفقا مل تقتضيه الظروف واالوضاع املستجده 
حتى يظل الترشيع مؤديا رسالته االساسية وهى كفالة العدالة بني الناس.ولقد حدثت 
ىف الفرتة االخرية وخاصة مع بداية سنة ١٩٧٤ تطورات اقتصادية كبرية انعكس أثرها 
عى اجيار العقارات وازدياد اسعارها ونشوء بعض االزمات ىف العرض والطلب مما أدى 
اىل تدخل رسيع من املرشع فأصدر القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ معدال بعض مواد 
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ وموقفا العمل بالفقرات ) ٦ و ٧ و٨ ( من املادة ١٧ من 
هذا القانون التى جتيز االخالء ىف حاالت اهلدم العادة البناء والتوسعة والتعلية والتحوير 
بتاريخ ٢١ ديسمرب ١٩٧٧ بمد هذا الوقف ملدة ستة  وذلك ملدة عام ثم صدر مرسوم 
أشهر اعتبارا من ٢٦ ديسمرب سنة ١٩٧٧ مع استثناء حالتني ورد النص عليهام ىف املرسوم 
، ثم مدت املدة بعد ذلك ملدة شهر واحد.وملا كان هذا التدخل من املرشع ال يغنى عن 
اعادة النظر يف القانون ككل ووضع االحكام اجلديدة التى تتفق مع ما استجد من تطورات 
ويعيد التوازن بني مصالح طريف العقد ىف ضوء املصلحة العامة للمجتمع. لذلك فقد أعد 
واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  مع  يتفق  ما  االحكام  من  متضمنا  املعروض  القانون 
ويكفل حتقيق العدالة بني املؤجر واملستأجر.وقد روعى ىف اعداده االبقاء عى االحكام 
التى وردت ىف القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ والتى مل تدع احلاجة اىل تبديلها أو تعديلها 
وذلك  حمافظة عى االستقرار الترشيعى بقدر االمكان وما تواترت  عليه اجتهادات الفقه 

والقضاء بشأهنا.
وقد نصت املادة االوىل من القانون عى رسيانه عى العقارات الهنا هى املقصودة هبذه 
االحكام اخلاصة التى وردت ىف القانون ، وقد حذفت عبارة« االماكن وأجزائها« التى 
وردت ىف القانون امللغى اكتفاء بام يدل عليه لفظ العقارات من شمول وعموم مع التأكيد 
عى دخول االراىض الفضاء حتت هذا املدلول منعا الى شك أو غموض حوهلا ، ومع 
استثناء االراىض الزراعية من نطاق تطبيق هذا القانون ملا هلا من وضع خاص ليس جماله 
هذا القانون .وعى ذلك فكل اجارة صحيحة يكون حملها عينا عقارية ) فيام عدا االراىض 
الزراعية ( ختضع العالقة فيام بني طرفيها الحكام هذا القانون وتستوى ىف ذلك االجارة 
الصادرة من املالك واالجارة الصادرة من أى شخص اخر له صفة قانونية أو رشعية ىف 
التأجري كالوكيل والوىص وناظر الوقف واحلارس القضائى .والبد لريان القانون من 
أن يكون شغل العني قد تم بناء عى عقد اجيار حقيقى صحيح فيستبعد العقد الصورى 
فالقانون ال يرى عى  ثم  ، ومن  باجيار  ماليس  الباطل وكل  الصورى والعقد  والعقد 
االعيان املغتصبة التى تشغل بغري سند أصال وال عى االعيان التى تشغل بمقتىض سند 
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اخر غري االجيار مهام يكون نوع هذا السند أو تكييفه القانونى. فاالعيان املعتربة من االمالك 
العامة ال يشملها هذا القانون متشيا مع ما استقر ىف الفقه والقضاء من أن ختويل االنتفاع 
ببعض االموال العامة ولو سمى اجيارا ، ما هو اال ترخيص ادارى حيكمه القانون العام 
وينظمه ما اشتمل عليه الرتخيص من احكام. كذلك ال يرى القانون عى املساكن التى 
ختصصها احلكومة واملؤسسات والرشكات لبعض موظفيها و عامهلا ولو اقتضت عنها 
أجرا الن االجيار ليس مقصودا لذاته وانام املقصود هو التيسري عى املوظف أو العامل ىف 
معيشته حتى يتمكن من أداء واجباته عى خري وجوه االداء .وقد أخرج القانون من نطاق 
تطبيقه بنص رصيح أحواال معينة هى خارجة عن نطاقه بمفهوم نظريته العامة ولكن رئى 
النص عليها دفعا لاللتباس وحسام ملا قد يثور حوهلا من جدل أو خالف. وهذه احوال 
ذات صور أشتات يكاد أن يكون حرها مستعصيا وهلذا اوردها  القانون ىف كنف قاعدة 
عامة تنظمها وتتناول كل حالة أخرى متاثلها أو تتحد  معها ىف الصفات والغايات. وهذه 

هى االحوال اخلارجة عن نطاق القانون بنص رصيح فيه :
أ - حالة العقد املشتمل عى رشوط جوهرية غري مألوفة ىف االجيار العادى كأن تؤجر 
احدى اجلمعيات التعاونية مكانا لالجتار ىف سلع معينة وتشرتط عى املستأجر التزام حد 
للربح ال يتجاوزه أو تفرض عليه نوعا من الرقابة واالرشاف ، فاذا وجدت رشوط من 
هذا الرضب غري املألوف ىف االجيار املعتاد اعترب ورودها قرينة قانونية عى أن نية الطرفني 
انرفت اىل انشاء عقد يغاير االجيار وان اختذ اسمه وتبدت فيه قسامته. ومن هذا القبيل 
من يستأجر مقصفا ىف مدرسة أو ناد. ويتصل  بذلك ان يكون االجيار قد خالطته عملية 
مالية ارتبطت به كأن يشرتط املؤجر احلصول عى حصة من ربح التجارة التى يامرسها 

املستأجر ىف العني املؤجرة.
ب - اذا كان الترف ىف حد ذاته يستهدف جمرد املضاربة لتحقيق ربح مادى كأن يقع 
االجيار عى عامرة كبرية كلها أو بعضها بمبلغ امجاىل كى يقوم املستأجر بتأجري اجزائها 
املتعددة للغري فاملستأجر هنا مضارب يقوم بعملية مالية ال يقصد هبا سوى حتقيق ربح 
املستأجرون  الواقع  ىف  هم  وانام  الباطن  من  مستأجرين  ليسوا  منه  واملستأجرون  مادى 
االصليون. عى أنه ىف حالة انتهاء العقد بني املالك واملضارب يستمر عقد املستأجر نافذا 

برشوطه فيام بينه وبني املالك أواملضارب اجلديد عى مقتىض أحكام هذا القانون.
ج - اذا وقع العقد عى عني بام حتتويه من أموال. ويكون ذلك عادة ىف اجاره املنشآت 
التجارية والصناعية حيث يشمل االجيار مبنى املتجر أو املصنع وما به من أدوات واالت 
واشياء تطغى امهيتها عى امهية املبنى فهنا يكون االجيار واردا ىف الواقع عى املنشأة واشيائها 
بأكملها دون تبعيض ال عى املكان املوضوعة فيه ويتوارى املبنى ىف هذه احلالة اذ تتضاءل 
أمهيته بجانب ما اشتمل عليه ، ويتصل بذلك تأجري مكان يراعى ىف حتديد اجرته عوامل 
معنويه ومادية تفوق أمهيتها كثريا أمهية املكان ذاته كاالستفادة من اسم جتارى أو ترخيص 
أو غري ذلك من االعتبارات التى يبدو املكان من خالهلا شيئا ثانويا ولكن املوقف خيتلف 
اذا اتضح من ظروف احلال أن االجيار وارد بصفة أصلية عى املكان وشامل عى بعض 
عوامل مادية أو معنوية ال تفوقه ىف االمهية او تعترب بالنسبة له عنرا ثانويا واملناط ىف كل 
ذلك هو تغليب اجلانب االهم متشيا مع قصد العاقدين الذى تكشف عنه الظروف املالبسة 

ومقتضيات السري العادى لالمور.
ىف مجيع هذه االحوال ، ونظائرها ، ال ترى أحكام هذا القانون عى العالقة القائمة بني 
، وترى عى عالقتهام  العام  للنظام  دون خمالفة  منها  عليه  يتفقان  فيام  اال  العقد  طرىف 
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أحكام قانون التجارة أو غريها من االحكام القانونية عى حسب االحوال.
التكييف  صحيح  ىف  اجيارا  يعد  سليم  عقد  يوجد  حيث  اال  يرى  ال  فالقانون   ، واذن 
القانونى برشط أن يتناول التعاقد العني املؤجرة فحسب سواء أجرت للسكنى أو للعمل 
أو الى غرض مرشوع ، أى أن يتناول التعاقد العني مع اشياء أخرى ثانوية تقل عنها ىف 
بمعناه  احلقيقى  االجيار  عالقة  تنتفى  أن  القانون  هذا  تطبيق  الستبعاد  ويكفى  االمهية. 
املقصود دون حاجة اىل التعرف عى حقيقة العالقة القائمة بني املتعاقدين وتكييفها من 

الوجهة القانونية. ومن الواجب بداهة أال يكون ثمة غش أو حتايل عى القانون.
وقد نص القانون ىف مادته الثانية عى حق احلكومة ىف اخالء العقارات اداريا اذا كانت قد 
نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها وهو حكم مقرر ولكن رؤى التأكيد عليه 
ىف هذا القانون منعا الى لبس أو غموض وكذلك يرى هذا احلكم عى العقارات اململوكة 
للدولة والتى يتقرر اقامة أحد مرشوعات املنفعة العامة عليها لتوافر احلكمة واملربرات 
التى تقتىض جواز االخالء االدارى ، كام نصت املادة أيضا عى رسيان هذا احلكم عى 
االموال العامة وأمالك الدولة اخلاصة بام ىف ذلك االراىض الزراعية التى تشغل بموجب 
تراخيص أو عقود تشتمل عى رشوط جوهرية غري مألوفة ىف االجيار العادى وذلك ىف 
حالة خمالفة رشوط الرتخيص أو العقد أو لدواعى املصلحة العامة حيث أن شغل االموال 
العامة بطبيعته يكون برتخيص مؤقت جيوز للحكومة اهناؤه ىف أى وقت كام أنه بالنسبة 
المالك الدولة اخلاصة اذا ما تضمن العقد رشوطا جوهرية غري مألوفة ىف االجيار العادى 
اليه  دفعت  أو  الدولة  من  خدمات  تقديم  به  قصد  قد  العقد  أن  عن  يكشف  ذلك  فان 
اعتبارات خاصة مما يكون من االوفق اعطاء احلكومة حق  اهليمنة عى هذه العالقة واخالء 
العقار اداريا عند خمالفة رشوط العقد أو لدواعى املصلحة العامة وكذلك تتحقق ذات 
ملدة حمدده   امللكية  احتفاظها بحق  للغري مع  التى ختصصها احلكومة  العقارات  العلة ىف 
فيجوز هلا اخالء العقار اداريا اذا خالف املخصص له رشوط التخصيص أو دعت اىل 
ذلك مصلحة عامة وذلك خالل املدة التى حتتفظ فيها احلكومة بملكية العقار. كام جيوز 
هلا اذا كانت خمالفة رشوط الرتخيص بتأجري العقار ن الباطن أن تقتر عى اخالء املستأجر 
من الباطن. وضامنا لعدم اساءة استعامل حق االخالء االدارى فقد جعل بيد الوزير أو 

رئيس اهليئة املعنية لتقدير الظروف واالعتبارات التى حتيط بمامرسة هذا احلق.
ورسم القانون ىف مادته الثالثه  ) ملغية ( طريقا للتطبيق القانونى أفسح فيه املجال حلل 
كل أشكال ، فقرر أن القاىض يبحث ىف كافة الترشيعات القائمة - وأوهلا ترشيع االجيار 
بطبيعة احلال - عن النص الترشيعى املمكن تطبيقه ، فاذا مل جيده التمسه ىف جملة االحكام 
العدلية، واذا مل جيد نصا ىف املجلة جلأ اىل العرف مقدما العرف اخلاص أو العرف املحى 

عى العرف العام ، فان مل يوجد عرف طبقت مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
وقد أورد القانون ىف مادته الرابعة تعريفا لعقد االجيار يبني منه أنه عقد رضائى يقع فيه 
الرتاىض عى عنارص ثالثة هى : منفعة العني املؤجرة واملدة واالجرة. ومنفعه العني املؤجرة 
هى ركيزة التزامات طرىف العقد. وهلذا جيب أن تكون العني معينة أو قابلة للتعيني بوجه 
مانع  للجهالة ويشمل االجيار ذات العني كام يشمل توابعها وملحقاهتا اال اذا ذكر خالف 
ذلك ىف العقد.املدة هى مقياس االنتفاع بالعني املؤجرة الن االجيار عقد زمنى من خصائصه 
أن يسكت  احيانا  يقع  الزمن. ولكن  بمقياس  فيه  العني  منفعة  تقاس  ثم  التوقيت ومن 
املتعاقدان عن املدة فال يعرضان هلا أصال وقد يتفقان عى أن يكون االجيار ملدة غري معينة 
أو ملدة معينة يتعذر عى أهيام اثباهتا ففى مجيع هذه االحوال ال يبطل االجيار بسبب جتهيل 
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املدة ولكنه يكون صحيحا ويتكفل القانون بتحديد املدة مقررا أن االجيار يعترب منعقدا 
اذا كانت االجرة  أنه  املدة املحددة لدفع االجرة مما مفاده  ملدد متتاليه كل مدة منها هى 
تدفع مشاهرة عى حسب املعتاد بالنسبة للمنازل كانت مدة االجيار شهرا يمتد اىل شهر 
ثان فثالث فرابع وهكذا اىل أن ينقىض بسبب قانونى ، وجيرى االمر عى هذا الغرار اذا 
كانت االجرة تدفع سنويا أو لفرتة أخرى. واالجرة هى مقابل االنتفاع بالعني املؤجرة ، 
واالصل فيها أن تكون نقودا ولكن جيوز أن تكون أى تقدمه أخرى. والبد من أن تكون 
االجرة معينة أو قابلة للتعيني فاذا مل يتفق عليها املتعاقدان أو اتفقا ولكن تعذر اثبات ما 
اتفقا عليه فان القانون يتكفل بتحديدها مقررا أهنا تكون أجرة املثل ، ويستعان ىف تقدير 
اجرة املثل بعنارص اوردها القانون قاصدا االستهداء هبا دون أن يمنع االستعانة بغريها 

من عنارص خمتلفة ضامنا حلسن التقدير.
وأوجبت املادة اخلامسة بالنسبة لعقود االجيار التى تربم بعد نفاذ هذا القانون أن تكون 
ثابتة بالكتابة عى أن عقد االجيار يثبت كذلك اذا وجدت كتابة من املالك تفيد وجود 
العقد ، أما العقود املربمة قبل نفاذه فيجوز اثباهتا طبقا للقواعد التى كانت سارية ىف تاريخ 
ابرامها.وقد عنى القانون بوضع حل للمفاضلة بني عدة مستأجرين استأجروا عينا واحدة 
بعدة عقود فقرر ىف مادته السادسة أن من يسبق منهم اىل وضع يده عى العني بغري غش 
تكون له االفضلية واذا مل حيدث هذا فان املستأجر الذى يفضل هو من سارع بحسن نية 
اىل اثبات تاريخ عقده بوجه رسمى قبل أن يضع مستأجر آخر يده عى العني ، واذا مل 
يوجد سبب لتفضيل أحد املستأجرين عى غريه فليس هلم فيام تعارضت فيه حقوقهم اال 

طلب تعويض ممن يكون مسئوال عنه طبقا للقواعد العامة.
هى  االثار  وهذه  االجيار  عى  ترتتب  التى  االثار  تنظيم   ١٣ اىل   ٧ من  املواد  وتناولت 
االلتزامات التى ينشئها عقد االجيار ىف جانب املؤجر من جهة وىف جانب املستأجر من 
جهة أخرى. وما أورده القانون عن التزامات املؤجر واملستأجر يرى ىف حالة سكوت 
العقد عى أساس أن املتعاقدين وقد سكتا عن تنظيم التزاماهتام عى نحو معني تكون نيتهام 
املشرتكة قد اجتهت اىل اعامل القواعد التى قررها القانون ىف هذا الشأن. ومن مقتىض هذا 
أنه جيوز للمتعاقدين االتفاق عى تعديل هذه االلتزامات بالزيادة أو بالنقص وينفذ ما 
اتفقا عليه اذا مل خيالف االداب وال النظام العام.والنظرية العامة هلذا القانون ىف تأصيل 
التزامات الطرفني هى أن املؤجر ملزم بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة وىف 
مقابل هذا يلتزم املستأجر بأداء االجرة. وقد صيغت االحكام اخلاصة بآثار  االجيار عى 
أساس هذه النظرية مع مراعاة ما جرى عليه الناس ىف معامالهتم  ومع حماولة تضييق 
مسافة اخللف ىف االمور التى يكثر حوهلا النزاع. واملؤجر ملزم بأن يسلم العني املؤجرة ، 
ويشمل هذا التسليم العني ذاهتا وملحقاهتا وكل ما أعد بصفة دائمة الستعامهلا كاملصاعد 
وسائر املرافق املشرتكة للعامرة، عى أن يكون ما يسلم ىف حالة يصلح معها الن يفى بام 
العني.فاذا  لطبيعة  أو  كتابيا  االتفاق  عليه  تم  ملا  وفقا  املنفعة وذلك  العني من  له  أعدت 
سلمت العني ىف حالة ال تكون معها صاحلة الستيفاء املنفعة املقصودة أو تنقص معها هذه 
املنفعة نقصا كبريا ، أو اذا كانت العني ىف حالة من شأهنا أن تعرض صحة املستأجر او من 
يعيشون معه أو مستخدميه أو عامله خلطر جسيم فان املستأجر ىف كل هذه احلاالت له 
اخليار بني فسخ العقد أو التعويض أن كان له مقتض. ) مادة ٧(.ويلتزم املؤجر بأن يتعهد 
العني بالصيانة حلفظها من اهلالك والتلف وبأن يقوم ىف اثناء االجارة بالرتميامت الرضورية 
االلتزام  املقصود، وبمقتىض هذا  الوجه  بالعني عى  االنتفاع  املستأجر من  يتمكن  حتى 
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يكون عى املؤجر اصالح احليطان املتداعية وتقوية االساسات الواهية وما اىل ذلك مما 
حيفظ العني ، ويكون عليه أيضا جتصيص االسطح واصالح الدرج أو املصعد وما اىل 
مستعجلة  ترميامت  اىل  العني  حفظ  احتاج  واذا  املنفعة  الستيفاء  رضورى  هو  مما  ذلك 
كاصالح حائط مهدد بالسقوط أو سقف موشك عى االهنيار فان املستأجر ال جيوز له أن 
الرتميامت اخالل  اذا ترتب عى  الرتميامت وكل ما هنالك  يمنع املؤجر من اجراء هذه 
باالنتفاع بالعني جاز للمستأجر أن يطلب احلكم بفسخ االجيار أو انقاص االجرة. هذا 
واذا كان ما سبق يمثل االصل بالنسبة لصيانة العني املؤجرة والقيام بام يلزمها من ترميامت 
رضورية ، اال أن القانون قدر احلالة التى يصبح معها الوفاء هبذا االلتزام وما يتطلبه من 
يقدره  الذى  املناسب  احلد  عند  احلالة  هذه  ىف  التزامه  فقر   ، للمؤجر  مرهقا  تكاليف 

القاىض ، عى أن يتحمل املستأجر ما زاد عى هذا احلد أو يطلب الفسخ ) مادة ٨ (.
أما االعامل الكاملية ، كاعامل الزخرفة والتجميل وكذلك الرتميامت التأجريية التى يقتضيها 
اىل  وما  الصحية  واالدوات  والنوافذ  االبواب  مألوفا كاصالح  استعامال  العني  استعامل 
ذلك من الرتميامت فان املستأجر هو الذى يقوم هبا مادامت ناشئة عن االستعامل املألوف 
وقد فرض القانون عى املستأجر التزاما ببذل العناية ىف املحافظة عى العني وىف استعامهلا 
عناية  عن  مسئوال  فجعله  عناية  من  يبذله  أن  ينبغى  ما  حتديد  ىف  مادى  بمعيار  وعامله 
بالعناية  قيامه  يثبت  مل  ما  تلف  من  العني  يصيب  عام  يسأل  وبذلك   - املعتاد  الشخص 
املطلوبة منه ) مادة ١٣(.والقانون يلزم املستأجر باستعامل العني عى النحو املتفق عليه ان 
كان ثمة اتفاق عى كيفية استعامهلا فاذا بني عقد االجيار ىف أى شىء تستعمل العني مل جيز 
استعامهلا ىف شىء آخر ، وطبقا لذلك ال جيوز استعامل العني للتجارة اذا كان من املتفق 
عليه أن تستعمل للسكنى ، أما اذا كان االستعامل غري متفق عليه فان القانون يلزم املستأجر 
بأن يستعمل العني بحسب ما أعدت له والعادات املحلية وقرائن االحوال هى التى تدل 
عى كيفية االستعامل. واملستأجر ملزم قانونا باال حيدث تغيريا ىف العني املؤجرة بدون اذن 
املؤجر واملراد بالتغيري هنا هو التغيري املادى كادماج حجرة ىف أخرى عن طريق هدم حائط 
أو تقسيم حانوت كبري اىل حانوتني صغريين أو هدم سور املنزل. أما التغيري غري املادى 
املتعلق باالستعامل فان املستأجر جيريه بكامل حريته. واذا أحدث املستأجر تغيريا ماديا 

بدون اذن املؤجر جاز للاملك مطالبته باعادة احلال اىل ما كانت عليه ) مادة ١٢  (.
وىف مقابل التزامات املستأجر هذه ، يلتزم املؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن حيول 
دون انتفاع املستأجر بالعني عى النحو املتفق عليه أو بحسب ما أعدت له ، كام يلتزم بأن 
القواعد  بالتزاماته طبقت  املؤجر  االنتفاع واذا اخل  تغيريا خيل هبذا  العني  ال حيدث ىف 

العامة ) مادة ٩ (.
وأهم التزامات املستاجر املنصوص عليها ىف القانون قيامه بوفاء االجرة ىف مواعيدها فاذا 
مل يوجد اتفاق كتابى ، فان القانون حيدد ميعاد وفاء االجرة مقررا أن الوفاء يكون ىف أول 
كل شهر اذا انعقد االجيار مشاهرة ، وىف أول كل مدة معقود عليها االجيار ىف االحوال 
االخرى ، وهبذا يوجد التحديد القانونى اىل جانب التحديد االتفاقى ، والقصد من هذا 
قطع دابر اخلالف حول ميعاد الوفاء باالجرة حتى تستغلق أبواب املامطلة والتأخري ىف 
الوفاء ، ولنفس هذه الغاية اشرتط ىف التحديد االتفاقى أن يكون ثابتا ىف حمرر مكتوب 
وال حمل هلذا الرشط بداهة اذا كان ميعاد الوفاء غري خمتلف عليه. وللغاية ذاهتا رأى القانون 
عدم االعتداد بتاريخ سند قبض االجرة لتحديد ميعاد الوفاء.وتيسريا لسبل الوفاء  باالجرة 
عى املستأجر واملؤجر ، ووقاية لكل منهام من عنت االخر ، أجاز القانون ايداع االجرة 
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املستحقة خزانة ادارة التنفيذ خالل عرشين يوما من تاريخ استحقاقها وذلك بعد عرضها 
عى املؤجر عرضا قانونيا. وأعفى القانون املستأجر من هذا العرض ىف حالتني :

االوىل - اذا سبق له أن عرضها عى املؤجر ىف ميعاد استحقاق سابق ومل يقبلها املؤجر 
واثبت بمحرض اعالن العرض أنه سيقوم بايداع ما يستجد من أجرة بادارة التنفيذ.

والثانية - اذا قام بعرض االجرة عى املؤجر مرتني متتاليتني ووافق املؤجر عى قبوهلا ىف 
هاتني املرتني.

ولكى يعلم املودع له بااليداع ويقوم برف املبلغ املودع أوجب القانون عى ادارة التنفيذ 
اخطاره بااليداع خالل مخسة أيام من حصوله.ومتى قام املستأجر بايداع االجرة امتنع 

عليه سحبها اال بموافقة املودع له أو بموجب حكم قضائى ) مادة ١٠ (.
واالجرة التى يتفق عليها الطرفان ىف عقد االجيار تكون ملزمة هلام باعتبار أن العقد رشيعة 
املتعاقدين ومن ثم فال جيوز تعديل هذه االجرة بالزيادة أو النقص اال باتفاق جديد أو 

لالسباب التى يقررها القانون.
وىف هذا الصدد قىض القانون بأنه حيق لكل من املؤجر واملستأجر التمسك بأجرة املثل اذا 
مل يتفقا رضائيا عى االجرة مرة كل مخس سنوات عى االقل مامل يكن االجيار معقودا ملدة 
أطول فترى االجرة املتفق عليها اىل هناية مدة العقد.ويراعى ىف تقدير أجرة املثل مجيع 
ىف  السائدة  واالجور  العمران  ودرجة  ومساحتها  العني  كحالة  لذلك  الالزمة  العنارص 
منطقتها وما يتصل هبا من أوصناف عامة أو خاصة تؤثر ىف منفعتها.كل ذلك مع مراعاة 
أنه ىف مجيع االحوال ال جيوز أن يتجاوز الفرق بني االجرة السارية بني الطرفني وبني أجرة 
النص عى جواز  القانون عى  السارية.وقد حرص  املائة من االجرة  مائة ىف  نسبة  املثل 

تعديل هذه النسبة بمرسوم حتسبا للمتغريات التى قد تطرأ ىف املستقبل )مادة ١١(.
وعى مقتىض هذا احلكم فانه حيق للمتعاقدين اعادة النظر ىف تقدير االجرة مرة كل مخس 
سنوات عى االقل ابتداء من تاريخ نفاذ العقد فاذا انتهت املفاوضات بينهام اىل اتفاق عى 
قيمة االجرة رسى اتفاقهام اىل أن حيدث تعديل تال بعد مخس سنوات أخرى ، واذا مل 
تقدير هذه  املثل ويراعى ىف  أجرة  تقرير  القضاء طالبا  اىل  اللجوء  منهام  لكل  يتفقا جاز 
االجرة العنارص املشار اليها من قبل.ومفاد هذا أن التعديل يقع بالرتاىض أو بالتقاىض 
بعد مدة ال تقل عن مخس سنوات ومتى تم بالرضاء او عى يد القضاء رسى ىف احلالني 
خلمس سنوات أخرى عى االقل وهكذا مامل حيدد الطرفان باتفاقهام مدة تزيد أو تنقص 
اذ هلام كامل احلرية فيام يتفقان عليه. وقد حددت املدة بخمس سنوات كحد ادنى أخذا 
بأنه ىف غضون مخس  بفكرة االبقاء عى ثبات االجرة واستقرارها مدة مناسبة واعتبارا 
سنوات جيوز ان تتغري الظروف تغريا يكون ذا أثر ىف قيمة االجرة ، وينبنى عى هذا أن 
طلب التعديل الذى يقدم اىل القضاء الول مرة قبل فوات مخس سنوات من تاريخ نفاذ 
العقد يكون غري مقبول لتقديمه قبل االوان وكذلك الطلب الثانى الذى يقدم قبل فوات 
مخس سنوات من تاريخ آخر تعديل يكون غري مقبول ايضا لنفس السبب ، وال يشرتط 
تقديم طلب التعديل بمجرد انتهاء السنوات اخلمس وانام جيوز تقديمه ىف أى وقت بعدها 
واذا اجيب رسى التعديل خلمس سنوات باالقل من تاريخ رسيانه.واحلكم الصادر بتعديل 
االجرة ينفذ بالتعديل من تاريخ رفع الدعوى جريا عى قاعدة ان االحكام ىف االصل 
كاشفة ال مقررة ويفرتض ان الطرفني وافقا ضمنا عى نفاذ االجرة السابقة عى التعديل 
اىل التاريخ املذكور. ويالحظ ان رفع الدعوى ال يعفى املستأجر من االستمرار ىف دفع 
االجرة املستحقة عليه اىل ان حيكم بتعديلها وبعد صدور احلكم ترى االجرة املعدله 
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وتصفى احلقوق عى اساسها ابتداء من تاريخ رفع دعوى التعديلومن الواضح ان القانون 
مل جيز لطرىف االجيار اعادة النظر ىف االجرة عى الوجه السالف بيانه اال توخيا للعدل ىف 
التقدير وسعيا اىل تكافؤ الفرص ومراعاة لظروف التطور االقتصادى والعمرانى وما قد 
يرتتب عليها من آثار خمتلفة تشمل التأثري ىف أمهية بعض االمكنة واالحياء ، وهذا يستلزم 
ان تكون االجرة التى جيوز اعادة النظر فيها أجرة حقيقية ، ال صورية وال رمزية ، فلو 
اجر املالك مكانا اىل مجعية خريية بأجر رمزى تافه لتحقيق غرض من أغراضها فالعقد 
يكون ىف حقيقته عارية وهبة ىف صورة اجيار ومثل هذا االجيار مهام كانت  تفاهته ال يقبل 
تعديال ، وغري خاف ان العقد نفسه ال خيضع الحكام هذا  القانون.ويستوى ىف تطبيق 
قاعدة التقدير اخلمسى الجرة املثل العقود التى تربم بعد نفاذ هذا القانون والعقود التى 
ابرمت قبل ذلك وما تزال قائمة وقت العمل به ، حتقيقا لتكافؤ الفرص بني املتعاقدين ىف 

احلالني.
وتضمنت املادتان ١٤و١٥ من القانون أحكام التنازل عن االجيار والتأجري من الباطن او 
بعبارة أخرى أحكام الترف الذى جيريه املستأجر فيام له من حق شخى.وبني التنازل 
عن االجيار والتأجري من الباطن فرق جوهرى يرجع اىل طبيعة العمل نفسه ، ففى التنازل 
حيول املستأجر اىل املتنازل له حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد االجيار ويقطع صلته هبذا 
يرتبه من  بام  قائام  اجياره  يستبقى عقد  املستأجر  فان  الباطن  التأجري من  واما ىف   ، العقد 
حقوق والتزامات وينشىء مع املستأجر من الباطن عقد اجيار ثانيا.والقاعدة االصلية ىف 
هذا القانون ، انه وان كان حق املستأجر حقا شخصيا ال عينيا، اال ان ترفه ىف هذا احلق 
مرشوط بموافقة املؤجر اذا كان الترف تنازال عن االجيار أو تأجريا من الباطن ، فال 
حيق للمستأجر ان يتنازل عن اجارته الحد وال ان يؤجر من الباطن الخر - وذلك عن 
املؤجر  يقر  مامل  مكتوبا  يكون  املؤجر  من  رصيح  باذن  اال   - بعضه  أو  استأجره  ما  كل 
بوجوده.وحيدث ان يقوم املستأجر بتاجري العني من الباطن بناء عى اذن كتابى ثم يتخى 
عنها منهيا بذلك عقد اجياره ، وىف ذلك يفرق القانون ىف احلكم بني حالة ما اذا كان التأجري 
من الباطن قد وقع عى العني كلها وحالة ما اذا وقع هذا التأجري عى جزء معني. ففى 
احلالة االوىل يقيم القانون عالقة مبارشة بني املؤجر وبني املستأجر من الباطن فيغدو هذا 
مستأجر أصليا وحتدد القيمة االجيارية للعني بذات االجرة املتفق عليها ىف العقد االصى 
أو باالجرة املتفق عليها ىف عقد االجيار من الباطن ان كانت أعى وال ضري عى املستأجر 
من هذا التحديد ، واساس قيام العالقة املبارشة ان املؤجر وقد اذن بالتأجري من الباطن 
يكون قد ارتىض الترف الذى يستند اىل هذا االذن ، وانام يشرتط لقيام العالقة املبارشة 
ان يكون املستأجر االصى قد اوىف االجرة املستحقة عليه وذلك حتى ال يتخذ التأجري من 
الباطن تكئة لالخالل بحق املؤجر ىف استيفاء االجرة.وىف احلالة الثانية يكون املؤجر باخليار 
بني أن يطلب اخالء املستأجر من الباطن وبني ان يبقيه - واملؤجر يتخري ما فيه مصلحته 
- فاذا آثر ابقاء هذا املستأجر قامت بينهام عالقة مبارشة وحتدد القيمة االجيارية للجزء 

املؤجر بذات القيمة املتفق عليها مع املستأجر االصى او بأجرة املثل ان كانت جتاوزها.
ونصت املواد ١٦ و١٧ و١٨ من القانون عى االحكام اخلاصة بانتقال ملكية العني املؤجرة 
اىل شخص آخر ، وآثار ذلك بالنسبة لعقد االجيار وما يرتبه من حقوق والتزامات.والقاعدة 
ىف هذا الشأن حسبام يقرر القانون ، انه اذا انتقلت امللكية اىل شخص آخر باى ترف 
قانونى ناقل هلا فان االجيار ال ينتهى ولكنه يظل قائام وتنتقل احلقوق وااللتزامات الناشئة 
عنه اىل املالك اجلديد حتى ولو مل يكن لالجيار تاريخ ثابت قبل انتقال امللكية ، وكل ما 
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السبب  القانون  عمم  املؤجرة.وقد  للعني  شاغال  املستأجر  يكون  ان  هو  لذلك  يشرتط 
الناقل للملكية ، فيستوى ان تنقل امللكية اختيارا باى ترف مثل البيع واهلبة والوصية ، 

أو ان تنتقل جربا بنزع امللكية للمنفعة العامة أو بيع العني عى يد القضاء.
وينص القانون عى ان االجيار ال ينفذ ىف حق املالك اجلديد اذا هو أثبت صوريته أو أثبت 
امللكية  نزعت  (.واذا  مادة ١٦   ( العامة  للقواعد  تطبيقا  احلكم ورد  ، وهذا  يبطله  غشا 
للمنفعة العامة فان مالك العني اذا كان شاغال هلا يعد ىف حكم املستأجر من مجيع الوجوه. 
العالقة  للغري فتظل  العني مؤجرة  ، واذا كانت  املثل  بأجرة  بأداء االجرة مقدرة  ويلتزم 
قائمة بني املالك واملستأجر حتى يستوىف املالك نصف مبلغ التثمني عى االقل وىف مجيع 
االحوال تنقطع صلة املستأجر بالعني من تاريخ انذاره رسميا باالخالء للهدم أو االستعامل 

وذلك حتى ال توجد أى معوقات لالعامل املتعلقة بالنفع العام ) مادة ١٧(.
ومحاية حلقوق متلقى امللكية ورضبا عى أيدى الغاشني واملبطلني قرر القانون آن املستأجر 
ان  اثبت هذا  اذا  امللكية  اليه  انتقلت  قبل من  بام عجله من االجرة  التمسك  له  ال جيوز 
املستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال امللكية او كان من املفروض حتام آن يعلم بذلك ، 
ومتى ثبت العلم الفعى او العلم االفرتاىض كان دفع االجرة عن املدة التى تلت العلم 
غري سار ىف حق املالك اجلديد الذى حيق له استيفاء االجرة من املستأجر وهلذا ان يرجع 
اجلديد عن  املالك  اذا عجز  اما  بال سبب.  االثراء  لقواعد  له طبقا  دفعه  بام  املؤجر  عى 
االثبات فان دفع االجرة للمؤجر يكون قد تم صحيحا ويستطيع املالك اجلديد ان يرجع 
عى املؤجر بام  استوفاه من االجرة عن املدة التالية للترف الناقل للملكية ) مادة ١٨(.

ونظم القانون احكام انتهاء االجيار ىف املواد ١٩ اىل ٢٣ اذ االجيار باعتباره عقدا مؤقتا او 
زمنيا ينتهى بانتهاء مدته املعينه ىف العقد ، وهذا هو االصل العام اذا ما حددت مدة ينتهى 
بانقضائها العقد ولكن ثمة استثناءات ختالف هذا االصل يأتى بياهنا فيام بعد.واالصل 
بالرغم من ذلك  املستأجر  يبقى  بانقضائها ولكن قد  انتهى االجيار  املدة  انقضت  اذا  انه 
منتفعا بالعني دون رضاء املؤجر رصاحة أو ضمنا فانه منذ انتهاء العقد اليعد مستأجرا 
بل مغتصبا ، اما اذا بقى بعلم املؤجر وبدون اعرتاض منه فانه يظل مستأجرا ويعترب االجيار 
قد جتدد برشوطه االوىل ملدد متتاليه كل مدة منه هى املدة املحددة لدفع االجرة وتنتقل اىل 
االجيار اجلديد مجيع التأمينات التى كان املستأجر قدمها ىف االجيار القديم ، وتستثنى من 
ذلك الكفالة سواء أكانت شخصية أم عينية اذ جيب النتقاهلا اىل االجيار اجلديد اى يرىض 
ىف  مقتضاها  واعامل  الكفالة  نطاق  من  التضييق  قاعدة  عى  جريا  وذلك  الكفيل  بذلك 
حدود ما انعقدت من اجله.ويالحظ ان التجديد الضمنى ال يقع عن مدة واحدة ولكن 
عن مدد متعددة وهذه املدد تكون متالحقة متصلة، ويبقى احلال عى هذا النحو ما بقى 
املستأجر ىف العني ، ومل يقم سبب لالخالء. ويكون التجديد عن مدة - أو مدد - معينة 
وهى املده املحددة لدفع االجرة فاذا كان الدفع مشاهرة أو سنويا كانت املدة شهرا او سنة 
عى حسب االحوال وكلام انتهت مدة ابتدأت أخرى مثلها ويستمر االجيار حمتفظا برشوطه 

وتأميناته ، عدا الكفالة فاهنا ال تنتقل عند جتديد االجيار اال برضاء الكفيل.
واذا رغب احد املتعاقدين ىف اهناء االجارة واخالء العني وجب عليه ان ينبه عى الطرف 
االخر بذلك ىف اجل معني حدده القانون أو ىف االجل الذى يكون املتعاقدان قد اتفقا 
عليه ، وحيصل التنبيه بالطريق الرسمى او ببطاقة مكشوفة وبعلم الوصول ) مادة ١٩(.

عى  رصاحة  القانون  ينص  مل  ما  واملستأجر  للمؤجر  بالنسبة  ترى  املذكورة  والقواعد 
خالفها ، فاذا أورد نصا خمالفا يتضمن حكام خاصا غري ما ذكر وجب تطبيق هذا النص 



قانون االيجار
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤١٨       -العودة لفهرس القانون

عى أساس انه نص استثنائى.
وقد أورد هذا القانون ىف املادة ) ٢٠ ( نصا استثنائيا اراد به كفالة االستقرار والطمأنينة 
ملستأجرى االماكن املبنية او املسورة فيام عدا االرض الفضاء. وبمقتىض هذا النص ال 
جيوز للمؤجر ان يطلب اخالء املكان املؤجر ولو عند انتهاء املدة املتفق عليها ىف العقد اال 
الحد اسباب معينة وردت عى سبيل احلر.وهذا النص االستثنائى يضمن للمستأجر 
البقاء ىف املكان املؤجر مادام قائام بالتزاماته ويقيد حق املؤجر ىف اخراجه بعد انتهاء مدة 
العقد وهبذا يعترب العقد ممتدا تلقائيا بقوة القانون ويستمر هذا االمتداد القانونى اىل أن 
ينهيه املستأجر بمحض رغبته او ينهيه املؤجر بسبب من اسباب االخالء املحددة قانونا.
وهذا االمتداد القانونى يتعلق بالنظام العام من ناحية انه يشكل مزية كبرية ومحاية هامة 
ابرام العقد عى حرمان املستأجر من  لطبقة املستأجرين ومن ثم فال جيوز االتفاق عند 
االمتداد القانونى وال عى اطالق حق املؤجر ىف اهناء العقد وكل اتفاق من هذا النوع 
يرين عليه البطالن ولو كان ابرام عقد االجيار سابقا للترشيعات التى تقرر مبدأ االمتداد 
ذلك ان قاعدة رسيان القوانني اجلديدة بأثر مبارش عى االثار املستقبلة ملراكز قانونية سابقة 
، وان كانت تستثنى منها العقود اال ان هذا االستثناء ينتفى حيال النصوص الترشيعية 
اجلديدة التى هى من النظام العام.ولكى تؤدى الثروة العقارية وظائفها عى النحو املرغوب 
فيه ويتمكن املالك من استغالل ملكه واالفاده منه بصورة أفضل ، أجاز له القانون طلب 

االخالء ىف حاالت معينة هى :
القانون عى املستأجر وفاء االجرة ىف تاريخ  ١ - عدم وفاء املستأجر باالجرة :أوجب 
االستحقاق املحدد حتديدا اتفاقيا او قانونيا وأعطاه مهلة قدرها عرشين يوما من التاريخ 
املذكور ليقوم خالهلا بالوفاء ورخص له ىف ايداعها خزانة ادارة التنفيذ بعد أن يكون قد 
عرضها عى املؤجر عرضا قانونيا حتى جينبه كل عنت او عناء ولكى يقىض عى التعالت 
عند عدم الوفاء.فاذا مل يف املستأجر باالجرة ىف تاريخ استحقاقها املتفق عليه كتابة او 
تاريخ االستحقاق املقرر قانونا ومضت عرشون يوما مل يقم ىف غضوهنا بالوفاء او االيداع 
فانه يكون قد أخل باهم التزاماته اخالال يكفى حلرمانه من مزية االمتداد القانونى وحيق 
للمؤجر ان يطلب احلكم عليه باالخالء. أما اذا دفع املستأجر االجرة قبل رفع دعوى 
االخالء وبعد انتهاء مهلة الوفاء وقبضها املؤجر منه فان هذا القبض جيعل دعوى االخالء 
التى ترفع ىف تاريخ تال غري مقبوله لزوال مقتضاها والن قبض   االجرة بعد انتهاء املهلة 
املقررة وقبل ان يتعلق حق املؤجر باملطالبة القضائية يمكن تأويلة عى آن املؤجر أطال 
املهلة باختياره ونزل عن حقه ىف طلب االخالء.ومع ذلك رأى القانون ان جييز للقاىض 
احلكم باعتبار دعوى االخالء كأهنا مل تكن مع الزام املستأجر بمصاريفها ، وذلك اذا أوىف 
املستأجر بعد رفع الدعوى وقبل اقفال باب املرافعة بجميع االجرة املستحقة عليه وأثبت 
ان تأخره ىف الوفاء كان راجعا اىل عذر قوى تقبله املحكمه ، ويالحظ ان القانون مل يوجب 
احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن بل اجازه قاصدا اطالق حرية القاىض ىف تقدير املوقف 
، ومن مقتىض هذا انه جيوز احلكم باالخالء رغم الوفاء املتأخر اذا وجد القاىض مربرا 
لذلك كأن يتضح له آن املستأجر دأب قبل هذه املرة عى ألتأخري ىف دفع االجرة.ومل ير 
القانون داعيا العذار املستأجر قبل رفع دعوى االخالء بعد أن منحه املهلة املناسبة وير 
له سبل الوفاء ، هذا اىل ان املستأجر يستطيع تفادى احلكم ضده ولو كانت املهلة قد انتهت 
وذلك اذا بادر اىل دفع االجرة اىل املؤجر وقبلها منه قبل مقاضاته واختاذ أى اجراء.والقانون 
املستأجر مدخال  الطريق وحدد قيمة االجرة ومل يدع شيئا جمهال جيد منه  له  قد اوضح 
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لتأخره ىف اداء االجرة املستحقة عليه.
٢  - التأجري من الباطن دون أذن كتابى :القاعدة االصلية ىف هذا القانون ان التأجري من 
باذن  به املؤجر  يأذن  املستأجر ما مل  التنازل عن االجيار للغري ، ممنوع عى  الباطن ومثله 
او  بالكتابة  ثابت  اذن  بدون  الباطن  من  املكان  واجر  ذلك  املستأجر  خالف  فاذا  كتابى 
باالقرار ومل يلحق ترفه أجازة كتابية رصحية فان هذه املخالفة جتيز للاملك طلب االخالء.
املستأجر املكان ليشغله آخر غري  الباطن ىف تربير االخالء ان خيى  ويعترب كألتأجري من 
املالك او من ينوب عنه ، او أن يرشك املستأجر معه ىف سكنى االماكن السكنية من مل يكن 
طرفا ىف عقد االجيار حقيقة أو حكام. ويكون طرفا حقيقيا افراد ارسة املستأجر وطرفا 
حكميا من يتكفل هو بمسكنهم من غري افراد ارسته ىف نطاق ما جيرى به العرف وال تعد 
حالة االيواء العارض او االستضافة املؤقتة من قبيل املساكنة او املشاركة السكنية وهذه 
االمور وما يكون عى شاكلتها تقدر عى حسب ظروفها املالبسة بمعيار االنتفاع املألوف.
وىف جمال االخالء للتأجري من الباطن وما يتصل به ، اقام القانون قرينة ملصلحة املؤجر 
مؤداها أن شغل املكان بغري املستأجر يدل عى قيام سبب االخالء ولكن جيوز للمستأجر 
دحض هذه القرينة واثبات عكسها بكافة طرق االثبات. والقصد من التعويل عى القرينة 
املشار اليها ىف هذا املجال هو ختفيف عبء االثبات عن املؤجر بالنسبة لوقائع وعالقات 
متت بعيدا عنه واملفروض أن املستأجر أدرى بحقيقتها منه.واذا صدر احلكم باالخالء 
ضد املستأجر االصى فانه يرى عى املستأجر من الباطن وينفذ ضده بغري حاجة اىل رفع 

دعوى االخالء عليه.
٣ - اساءة استعامل العني املؤجرة :يتقيد املستاجر ىف استعامله العني املؤجرة بأن يستعملها 
عى النحو املتفق عليه أو بحسب ما أعدت له ، وبأن يبذل من العناية ىف استعامهلا ما يبذله 
الشخص املعتاد حتى ال تصاب برضر ، وبأن ال يغري ىف كياهنا تغيريا يلحق باملؤجر رضرا.
استعامل  املستأجر  اساء  اذا  ان يطلب االخالء  للمؤجر  القانون  أجاز  وانطالقا من هذا 
املكان املؤجر بان خالف ما يوجد ىف عقد االجيار من رشوط معقولة غري تعسفية تتعلق 
باالستعامل كأن يستأجر حمال لبيع البقالة فيحوله اىل مقهى وكأن يستأجر حمال ىف عامرة 
الستعامله مقهى ويشرتط عليه املؤجر عدم وضع مقاعد خارج املحل منعا ملضايقة سكان 
العامرة فيخالف هذا الرشط ويسمح لرواد مقهاه باجللوس ىف الطريق العام بصورة تناىف 
بعض االذواق.كذلك أجاز القانون ختلية املستأجر اذا هو استعمل املكان استعامال ضارا 
بمصلحة املالك سواء كان الرضر ماديا كأحداث تغيري ىف املبنى أو أدبيا كالتعدى املتكرر 
عى سكان العامرة ، أو عى نحو خيالف النظام العام أو االداب العامة.ومتى اعترب املستأجر 

مسيئا استعامل املكان وثبتت ىف حقة املخالفة عى الوجه املقرر وجب احلكم باالخالء.
٤ - عدم استعامل العني املؤجرة :ويتصل بسوء االستعامل أن يرتك املستأجر املكان املؤجر 
دون استعامل اصال ففى ذلك ارضار بالعني ذاهتا وبمصلحة مالكها وقد رأى القانون أنه 
ان امكن التجاوز عن ترك االماكن السكنية بدون أن تستعمل فرتة من الزمن فانه يصعب 
التجارة فيها الن الرضر  بالنسبة للحوانيت واملحال املؤجرة ملامرسة  التجاوز عن ذلك 
يكون أبلغ اذ يرتتب عى طول تركها انراف الزبائن والعمالء اىل أمكنة أو حمال أخرى 
فتقل قيمة املكان  املؤجر من الوجهة التجارية وربام تتضاءل أمهية املنطقة كلها اذا تركت 
فيها عدة حمال بغري استعامل ، وهلذا أجاز القانون للمؤجر أن يطلب اخالء املكان املؤجر 
ملامرسة التجارة فيه اذا اغلقه املستأجر مدة جتاوز ستة أشهر بدون عذر مقبول عى أساس 
أن هذه املدة تكفى الغالق يمكن التسامح فيه نظرا لظروف قد تقتضيه مثل اجراء اجلرد 
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عن فرتة ما وهتيئة املتجر العامل فرتة تالية ، فاذا استطالت مدة االغالق حتى جتاوزت 
ستة أشهر بدون عذر تقبله املحكمة هنض بذلك سبب االخالء الذى جيب احلكم به ولو 
قام املستأجر بدفع االجرة املقصود توقى الرضر ، وحيدث هذا ىف صور عدة منها مثال أن 
يستأجر شخص حمال جياور متجره ثم يغلقه قاصدا اال يستأجره شخص آخر يزامحة ىف 
جتارته فمثل هذا العمل يفيد املستأجر جتاريا ولكنه يناىف مصلحة املؤجر فاذا بقى املحل 
مقفال ملدة تزيد عن ستة أشهر جاز للمؤجر أن يطلب التخلية ولو كانت مدة العقد مل تنته 
بعد وكان املستأجر قد أوىف مجيع االجرة املستحقة عليه.وغنى عن البيان ان ترك املحل 
دون استعامل ال يكون سببا لالخالء مهام استطالت مدته اذا رجع اىل قوة قاهرة كام لو 
قامت جهة االدارة بشغل املحل عى سبيل االستيالء املؤقت أو كان املحل آيال للسقوط 

ومن املخاطرة ممارسة العمل فيه ، وهذا ما تقىض به القواعد العامة.
٥ - أيلولة العني للسقوط أو صدور قرار ملزم هبدمها :ليس من املصلحة أن يبقى البناء 
االيل للسقوط قائام ومشغوال بالسكان دون أن يدعم أو يرمم وانام املصحلة ىف املبادرة 
اىل هدمه وازالته او اىل اصالحه وتقويته وهلذا أجاز القانون طلب االخالء اذا ثبت ان 
املكان املؤجر أصبح آيال للسقوط وخيشى منه عى سالمة السكان ، ويثبت هذا بأى دليل 
مقنع وغالبا ما يكون االثبات بتقرير من البلدية ، فاذا حكم باالخالء هلذا السبب اعترب 

عقد االجيار منتهيا وال يملك املستأجر العودة اىل املكان اال بعقد جديد.
العمرانية فأجاز  النهضة  القانون أال يقف عثرة ىف سبيل  البناء :رأى  ٦ - اهلدم العادة 
للاملك مطالبة املستأجر باالخالء متى كان اهلدم العادة البناء وذلك ىف حاالت معينة عى 
سبيل احلر هى :أ - اذا كان قد مىض عى انتهاء بناء العني املؤجرة مخس وعرشون سنة 
عى االقل.ب - اضافة البلدية اراض اىل العقار ال تقل مساحتها عن عرشة ىف املائة من 
مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل ىف حدود العقار.ج - اقامة 
مبان استثامرية او جتارية حديثة بدال من البيوت واملبانى املتعارف عى تسميتها بالبيوت 
العربية.وحتقيقا للحكمة من االخالء ىف هذه احلاالت أوجب القانون أن يزيد حجم البناء 
اجلديد عى القديم بنسبة مخسني ىف املائة عى االقل أو ىف حدود أعى نسبة تسمح هبا نظم 
بعد  اال  باالخالء  القانون احلكم  البناء مل جيز  اهلدم واعادة  البناء.وضامنا جلدية مرشوع 
احلصول عى الرتاخيص الالزمة من اجلهة املختصة ، كام أوجب عى املالك أن يرشع ىف 
اهلدم خالل ستة أشهر من تاريخ االخالء وأن يبدأ ىف البناء ىف املدة التى حددهتا البلدية 
ىف الرتاخيص املشار اليها. فاذا أخل بأى من امليعادين املذكورين كان للمستأجر احلق ىف 

العودة اىل شغل العني أو املطالبة بالتعويض أن كان له مقتض.
٧ - تعلية البناء :أجاز القانون للاملك احلق ىف االخالء لتعلية املبنى باضافة طبقات اليه 
واشرتط اال يكون ممكنا اجراء التعلية مع بقاء املستأجر ىف العني املؤجرة ، كام اشرتط أن 
يرشع املالك ىف اعامل التعلية قبل مىض ستة أشهر من تاريخ االخالء الفعى فاذا تأخر 
بدون عذر مقبول كان للمستأجر أن يعود اىل شغل العني املؤجرة أو التعويض ان كان له 
مقتض.وال حيكم باالخالء قبل احلصول عى الرتاخيص الالزمة العامل التعلية من اجلهة 

املختصة.
٨ - احلاجة للسكن :أجاز القانون للاملك أن يطلب االخالء اذا قامت به حاجة للسكن 
ىف العني املؤجرة بنفسة أو باحدى زوجاته أو أحد اصوله أو فروعة أو كان مالك العقار 
ال يملك سوى املكان املؤجر ويرغب ىف سكناه بنفسة ، والقانون ال يشرتط هنا وجود 
حالة رضورة ملجئة ولكنه يكتفى بوجود حاجة للسكن ، وهذه احلاجة ليس هلا معيار 
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منضبط تقدر دائام عى مققتضاه ولكنها تتفاوت من حالة اىل أخرى بحسب الظروف مما 
يقتىض املرونة ىف تقديرها واملهم أن تكون حاجة فعلية ، وكل هذه امور يقدرها القاىض 
بحسب ما يظهر له من وقائع احلالة املعروضة عليه وما حييط هبا من الظروف املالبسة. 
واذا حكم باالخالء وجب شغل املكان ىف خالل ستة أشهر من تاريخ اخالئه فاذا مل يتم 
هذا بغري عذر مقبول جاز للمستأجر أن يطالب املالك بالتعويض ان كان له مقتض.عى 
أنه اذا كان مالك العقار ال يملك  سوى العني املؤجرة ، فقد أجاز له القانون طلب اخالئها 

دون ما رشط سوى ابداء رغبته ىف سكناها.  
٩ - الرغبة ىف استعامل العني املؤجرة :اذا كانت العني املؤجرة واقعة ضمن سكن املالك 
اخلاص جاز للاملك أن يطلب اخالءها اذا رغب ىف استغالهلا او استعامهلا بنفسه أو بأحد 
أصوله او فروعه او من يعوهلم.ويكفى هنا جمرد الرغبة ىف استعامل املكان أو استغالله 

دون حاجة اىل البحث عن نوع هذا االستعامل أو االستغالل أو مدى احلاجة اليه.
١٠ - ممارسة التجارة :أجاز القانون اخالء العني املؤجرة اذا كان والد القارص يامرس 
التجارة ىف عني مملوكة أو خمصصة له وأجرها الوىص بعد وفاته واحتاج القارص اليها بعد 
بلوغه سن الرشد ملامرسة التجارة هبا ومل يكن لدية أى حمل جتارى آخر ، وذلك تقديرا 
حلاجتة ورعايه ملصلحته ، بحيث اذا مل يشغل العني بنفسه جاز للمستأجر العودة اىل العني 

أواملطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.
أو  أية مهنة  أو  التجارة  املؤجرة ان كانت حمال ملزاولة  العني  القانون اخالء  ١١ - أجاز 
اقامة  قانون  الحكام   طبقا  املستأجر  بابعاد  قرار  او  قضائى  حكم  وصدر  أخرى  حرفة 

االجانب الصادر بمرسوم االمريى رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩.
وقد اجازت املادة ) ٢١ ( من القانون للقاىض عندما حيكم باالخالء أن يمهل املستأجر 
املدة التى يراها مناسبة لالخالء بحيث ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ احلكم ، واستثنت 
من ذلك بعض حاالت نصت عليها البنود ) ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١١( من املادة ) ٢٠ ( 
املشار اليها ، والتى يعترب االخالء فيها اما جزاء عى اخالل املستأجر بالتزاماته أو أمرا ال 
مفر منهرغب فيه املؤجر أو مل يرغب كام هو الشأن بالنسبة للمبانى االيلة للسقوط أو التى 

يصدر قرار ملزم هبدمها من السلطة املختصة أو ىف حالة ابعاد املستأجر.
وتقديرا من القانون لوضع املستأجر ىف غري احلاالت املشار اليها وحيث اليرجع االخالء 
اىل خطأ منه أو تقصري ، نصت الفقرة الثانية من املادة ) ٢١ ( السالفة الذكر عى ان يكون 
شغل املستأجر للعني املؤجرة خالل مهلة االخالء بدون مقابل فاذا قلت هذه املهلة عن 
بالنسبة  أنه  املدة.عى  هذه  أجرة  يكمل  بام  املستأجر  بتعويض  احلكم  وجب  أشهر  ستة 
للحالتني املنصوص عليهام ىف البندين ) ٦و٧ ( من املادة املشار اليها فيجب احلكم بتعويض 
املستأجر باالتى :أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة االخالء عن ستة أشهر.ب 
- اذا زادت مدة انتفاعه بالعني املؤجرة عى ست سنوات فيحكم له باالضافة اىل التعويض 
املنصوص عليه ىف البند ) أ ( ، بام يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بام 
ال جياوز أجرة ستة أشهر.وجيوز تعديل مهلة االخالء وقيمة التعويض املنصوص عليهام 

ىف هذه املادة بمرسوم.
ونصت املادة ٢٢ عى أن االجيار ال ينتهى بموت املؤجر وال بموت املستأجر بل ينتقل اىل 
العقد. اهناء  املستأجر أن يطلبوا  القانون لورثة  ، ومع ذلك أجاز  للمتوىف  العام  اخللف 
والقصد من اطالق حرية ورثة املستأجر ىف ابقاء العقد او اهنائه هو متكني الورثة من تدبري 
امورهم عى ضوء االعذار التى طرأت بعد وفاة مورثهم فقد يرون أن العقد اصبح مرهقا 
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هلم أو أنه جماوز حلدود حاجتهم وال طاقة هلم باحتامل أجرة عالية فينفتح امامهم باب 
للتخلص من أعباء االجيار وذلك باستعامل حقهم ىف اهنائه. وقد رئى عدم مناقشة الورثة 
فيام يكون عندهم من أسباب تدعوهم الهناء العقد وذلك عى اعتبار أن هذه امور خاصة 
تتعلق هبم وقد يفىض البوح هبا ىف ساحات املحاكم اىل شىء من احلرج وعى ذلك يكون 

من اخلري ان يستقلوا وحدهم بتقدير املوقف والبت ىف مصري العقد.
وىف ختام االحكام اخلاصة بانتهاء االجيار حددت املادة ٢٣ من القانون التزامات املستأجر 
عندما ينتهى االجيار الى سبب ، فالزم املستأجر بأن يرد العني املؤجرة باحلالة التى تسلمها 
عليها عند البدء ىف تنفيذ العقد اال ما يكون قد اصاهبا من تلف أو هالك ال يد له فيه. واذا 
كانت حالة العني عندما استلمها املستأجر قد دونت ىف حمرر فان مدونات املحرر املذكور 
تكون هى املرجع ىف بيان ما جيب أن تكون عليه العني عندما ترد للمؤجر ىف هناية العقد 
، واما اذا خال املحرر من اوصاف العني او مل يوجد حمرر اصال افرتض أن املستأجر قد 
تسلم العني بحالة حسنة وان كان له أن يدحض ذلك ويقيم الدليل عى عكسه بجميع 
طرق االثبات.وقد يستبقى املستأجر العني حتت يده بغري حق حتى بعد انتهاء عقده فيعد 
غاصبا طوال مدة وضع يده التالية لنهاية العقد وجيب عليه عن مدة االغتصاب تعويض 

، رأى القانون حتديده بام يوازى ضعف االجرة. 
ونصت املواد من ٢٤ اىل ٢٧ عى االحكام املتعلقة باالختصاص واجراءات التقاىض.
للتقاىض  رسم  اذا  اال  املطلوب  الوجه  عى  تتحقق  ال  منه  الفائدة  أن  القانون  رأى  وقد 
اجراءات مبسطة وخمترة يمكن عن طريقها الفصل ىف املنازعات االجيارية عى وجه 
عى  ترى  املرافعات  قانون  ىف  املقررة  واالجراءات  القواعد  أن  االستعجال.واالصل 
هذا  نصوص  تضمنت  وقد   ، رصحية  بنصوص  استثنى  ما  اال  صنوفها  بجميع  القضايا 
القانون بعض استثناءات تطبق ىف احلدود املرسومة هلا مع اتباع احكام املرافعات فيام هو 
ىف  القانون  اشرتط   ، التخصص  بمزايا  وانتفاعا  للرعة  وتوخيا  اطارها.  عن  خارج 
منازعات االجيار والتعويضات الناشئة عنه أن ينعقد االختصاص لدائرة اجيارات تنشأ 
لدى املحكمة الكلية. وتصدر أحكامها من ثالثة قضاة. وتشتمل دائرة االجيارات عى 
غرفة أو أكثر حسب احلاجة.كذلك أجاز القانون لرئيس املحكمة الكلية أن يندب أحد 
أعضائها للفصل هنائيا ىف الدعوى التى  ال يطلب فيها االخالء وال جتاوز قيمتها مخسامئة 

دينار.
وفيام عدا االحكام الصادرة باالخالء نص القانون عى أن تكون مجيع االحكام الصادرة 

ىف منازعات االجيار مشمولة بالنفاذ املعجل )مادة ٢٤(.
الدعوى  لرفع  مبسطة  طريقة   )٢٥( املادة  ىف  القانون  رسم   ، والتيسري  التبسيط  وابتغاء 
مؤداها أن املدعى أو من ينوب عنه يقدم اىل قلم الكتاب صحيفة الدعوى وصورا منها 
تقع خالل اسبوع  الكتاب جلسة  قلم  الرسم كامال فيحدد  بقدر عدد اخلصوم ويؤدى 
ويؤرش مقدم الصحيفة بام يفيد علمه باجللسة املحدد ثم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى 
وارسال أصل الصحيفة وصورها ىف نفس يوم تقديمها او ىف اليوم التاىل عى االكثر اىل 
ادارة التنفيذ لتقوم باعالهنا اىل املدعى عليه قبل اجللسة بيومني عى االقل ، وهذه الطريفة 
املبسطة ليست الزامية اذ املقصود هبا التيسري عى املدعى وال تثريب عليه اذا هو هجرها 
القانون  رسم  والرعة  التيسري  فكرة  مع  دعواه.ومتشيا  رفع  ىف  العادى  الطريق  واتبع 
اجراءات مبسطة لنظر الدعوى وقرر أن وكالء اخلصوم ال يشرتط أن يكونوا من املحامني 
وال من االقارب واالصهار وانام جيوز أن حيرض أى وكيل تتوافر فيه رشوط الوكالة العامة 
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ويكون توكيله ثابتا ىف ورقة رسمية أو موثقة او ىف حمرض اجللسة ، وهذا الوكيل له أن 
يوكل حماميا ولو مل يرح بذلك ىف سند وكالته ، وترى وكالته ىف مجيع مراحل التقاىض 
ومراحل التنفيذ ما مل يقيدها املوكل رصاحة عند اصدار التوكيل ىف أى وقت تال.واملحكمة 
تفصل ىف الدعوى عى وجه الرعة ، وتراعى ىف التأجيل أن يكون ملدة ال تزيد عى اسبوع 
ما مل تستلزم طبيعة االجراء املطلوب مدة أطول فيكون التأجيل جللسة قريبة بقدر االمكان 

حتدد عى ضوء الظروف وبقدر ما يلزم المتام االجراء.

  املذكرة ايضاحية للقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض احكام 
املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات   

صدر املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات وتضمن احكاما 
تعترب استثناءا من االحكام العامة يف املرافعات بأن خول للخصوم احلضور يف دعاوي 
االجيارات بأنفسهم او بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية او موثقة دون ان يشرتط صلة 
معينة بني املوكل والوكيل ، كام مل يشرتط يف الوكيل ان يكون حماميا ، وكان ذلك مراعاة 
لطبيعة دعاوي االجيارات وبقصد ختفيف النفقات عى مالك العقارات ، وبالتايل فكانت 
صحف تلك الدعاوي تقدم دون اشرتاط توقيع حمامي عليها ، ان القانون رقم ٦٢ لسنة 
١٩٩٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ يف شأن تنظيم مهنة املحاماة 
امام املحاكم قد نص يف املادة ١٨ منه عى انه فيام عدا الدعاوي التي ال تزيد قيمتها عى 
مخسة االف تبطل صحيفة الدعوى او الطعن او االلتامس اذا مل توقع من حمام مقبول امام 
املحكمة التي ترفع اليها . وقد اثار هذا النص جدال وخالفا يف العمل حول ما اذا كان 
هذا النص يري عى دعاوي االجيارات الكلية ام ال ، بحسبان ان قانون االجيارات انام 
هو قانون خاص ال حمل لريان قانون املحاماة عليه ، لذا رؤي حسام هلذا اخلالف واتساقا 
مع مسلك املرشع يف قانون االجيارات النص عى انه ال يشرتط توقيع حمام عى صحف 

تلك الدعاوي . وأعد لذلك مرشوع القانون املرافق .  
وال جيوز الطعن ىف احلكم الصادر ىف الدعوى بطريق االستئناف اال خلطأ ىف تطبيق القانون 
أو تأويله او اذا وقع بطالن ىف احلكم او ىف االجراءات أثر ىف احلكم. ويكون ميعاد الطعن 
باالستئناف مخسة عرش يوما من تاريخ صدور احلكم. وال جيوز الطعن بطريق التمييز ىف 

االحكام الصادرة ىف االستئناف )مادة ٢٦(.  
وبالنسبة للدعاوى املنظورة امام املحاكم ىف تاريخ نفاذ هذا القانون ، ققد نصت املادة ٢٧ 

عى رسيان احكامه عليها اذا مل يكن قد صدر فيها حكم هنائى حتى تاريخ العمل به.
واخريا نصت املادة ٢٨ عى الغاء القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ ، املعدل بالقانون رقم 

١١٣ لسنة ١٩٧٦ وكل نص خيالف احكام هذا القانون.

املذكرة االيضاحية للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠  بتعديل بعض احكام  املرسوم 
بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات  

نظرا ملا متر به البالد حاليا من ازمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من صدور قرار 
جملس الوزراء بتعطيل املرافق العامة يف الدولة محاية لألمن والسلم والصحة العامة ، وقد 
ترتب عى ذلك تعطيل بعض االنشطة التجارية مما رؤي معه محاية املستأجرين املترضرين 
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من هذه احلالة من احلكم عليهم باخالء العقارات املؤجرة 
فقد جاء مرشوع القانون باضافة فقرة جديدة اىل البند رقم ) ١ ( من املادة ) ٢٠ ( من 
املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ يف شأن اجيار العقارات تقرر عدم جواز احلكم 
باخالء العني املؤجرة يف حالة ختلف املستأجر عن سداد االجرة خالل الفرتة التي يقرر 
جملس الوزراء تعطيل او وقف العمل خالهلا يف مجيع املرافق العامة للدولة محاية لألمن 
او السلم العام او الصحة العامة التي تقتضيها املصلحة العليا للبالد ، وتقوم املحكمة 
املختصة بتحديد طريقة سداد االجرة املتأخرة لصالح املؤجر ومدة التقسيط وقيمة كل 

قسط وفقا للحالة املالية للمستأجر وظروف كل دعوى .
كام استبدل مرشوع القانون بنص الفقرتني االوىل والثانية من املادة ٢٤ من املرسوم بالقانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ املشار اليه ، بأن تشكل دائرة اجيارات من قاض واحد باملحكمة 
الكلية وتشتمل عى غرفة او اكثر حسب احلاجة وذلك للعمل عى زيادة عدد الدوائر 
املختصة بالفصل يف املنازعات املتعلقة باالجيارات ايا كانت قيمتها والتعويضات املرتتبة 

عى هذه املنازعات .
وملا كانت املدة الزمنية بتوقيف األعامل او تعطيلها غري حمددة فقد رؤى اضافة مادة جديدة 
برقم ٢٦ مكرر د اىل املرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ املشار اليه ، تقرر عدم احتساب 
مدة التعطيل او الوقف التي يقررها جملس الوزاء ضمن املواعيد املنصوص عليها يف هذا 
القانون ، عى ان يستأنف حساهبا اعتبارا من اليوم الذي يعينه جملس الوزراء للعودة اىل 

العمل .
وتري احكام مرشوع القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠  
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٤٨٦ثالثا: مرور الزمان املانع من سامع الدعوى
٤٨٩الكتاب الثانى: العقود املسامة

٤٨٩الباب األول: العقود التى تقع عى امللكية
الفصل األول: البيع

٤٨٩الفرع األول: البيع بوجه عام
أوال: أركان البيع
١٤٨٩- العلم باملبيع
٢٤٨٩- البيع بالعينة

٣٤٨٩- البيع برشط التجربة أو برشط املذاق
٤٤٨٩- ثمن البيع

ثانيا: آثار البيع
١٤٩٠- التزامات البائع

٢٤٩٥- التزامات املشرتى
الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع

١٤٩٦- بيع الوفاء
٢٤٩٦- بيع ملك الغري

٣٤٩٦- بيع احلقوق املتنازع عليها
٤٤٩٧- بيع حصة ىف الرتكة

٥٤٩٧- البيع ىف مرض املوت
٤٩٨الفصل الثانى: املقايضة

٤٩٨الفصل الثالث: اهلبة
٤٩٨أوال: أركان اهلبة

ثانيا: آثار اهلبة
١٤٩٩- التزامات الواهب

٢٤٩٩- التزامات املوهوب له
٤٩٩ثالثا: الرجوع ىف اهلبة

الفصل الرابع: القرض
١٥٠٠- التزامات املقرض

٢٥٠١- التزامات املقرتض
الفصل اخلامس: الصلح

٥٠٢أوال: أركان الصلح
٥٠٢ثانيا: آثار الصلح

٥٠٢ثالثا: بطالن الصلح
الباب الثانى: العقود التى ترد عى منفعة االشياء

الفصل األول: االجيار
٥٠٢الفرع األول: االجيار بوجه عام

٥٠٣أوال: أركان االجيار
ثانيا: آثار االجيار

١٥٠٣- التزامات املؤجر
٢٥٠٦- التزامات املستأجر

٥٠٨ثالثا: التنازل عن االجيار والتأجري من الباطن
٥٠٩رابعا: انتهاء االجيار

الفرع الثانى: بعض أنواع االجيار
٥١٠أوال: اجيار األراىض الزراعية

٥١٢ثانيا: املزارعة
٥١٣ثالثا: إجيار الوقف

٥١٤الفصل الثانى: االعارة
اوال: آثار االعارة

١٥١٥- التزامات املعري
٢٥١٥- التزامات املستعري

٥١٦ثانيا: انتهاء االعارة
الباب الثالث: العقود الواردة عى العمل

٥١٦الفصل األول املقاولة
الفرع األول: القواعد العامة للمقاوالت

٥١٦أوال: تقديم مواد العمل
٥١٧ثانيا: التزامات املقاول

٥١٨ثالثا: التزامات رب العمل
٥١٩رابعا: التنازل عن املقاولة واملقاولة من الباطن

٥٢٠خامسا:انتهاء املقاولة
٥٢١الفرع الثانى: االحكام اخلاصة بمقاوالت املبانى واالنشاء

الفصل الثانى: الوكالة
٥٢٢أوال: اركان الوكالة

ثانيا: آثار الوكالة
١٥٢٣- التزامات الوكيل
٢٥٢٤- التزامات املوكل

٥٢٤ثالثا: انتهاء الوكالة
الفصل الثالث: االيداع

٥٢٥أوال: التزامات الوديع
٥٢٦ثانيا: التزامات املودع

٥٢٦ثالثا: انتهاء اإليداع
رابعا: بعض أنواع االيداع

٥٢٧الفصل الرابع: احلراسة
الباب الرابع: الكفالة والتأمني
٥٢٨الفصل األول: الكفالة

٥٢٨أوال: أركان الكفالة
ثانيا: آثار الكفالة

١٥٢٩- العالقة ما بني الكفيل والدائن
٢٥٣١- العالقة بني الكفيل واملدين

الفصل الثانى: التأمني
٥٣٢أوال: إبرام عقد التأمني

٥٣٤ثانيا: التزامات املؤمن له
٥٣٦ثالثا: التزامات املؤمن

رابعا: انتقال احلقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد التأمني وانقضاؤها
٥٣٦انتقال الشئ املؤمن عليه إىل شخص آخر

٥٣٧إفالس املؤمن له أو املؤمن
٥٣٧سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمني بمىض الزمان

القسم الثانى: احلقوق العينية
الكتاب األول: احلقوق العينية األصلية

الباب األول: حق امللكية
الفصل األول: أحكام حق امللكية

٥٣٧الفرع األول: نطاق حق امللكية
الفرع الثانى: امللكية الشائعة
٥٣٨أوال: أحكام الشيوع

٥٤٠ثانيا: انقضاء الشيوع بالقسمة
٥٤٢ثالثا: قسم املهاياة

٥٤٣رابعا: الشيوع االجبارى
٥٤٣خامسا: ملكية الطبقات والشقق

الفصل الثانى: أسباب كسب امللكية
٥٤٧الفرع األول: كسب امللكية ابتداء )االستيالء(

الفرع الثانى: كسب امللكية ما بني االحياء
٥٤٧أوال: االلتصاق

٥٤٩ثانيا: الترف القانونى
٥٤٩ثالثا: الشفعة
رابعا: احليازة

١٥٥١- تعريف احليازة وأركاهنا
٢٥٥٢- اثبات احليازة

٣٥٥٢- حسن وسوء نية احلائز
٤٥٥٣- انتقال احليازة
٥٥٥٣- زوال احليازة

٦٥٥٣- آثار احليازة
الفرع الثالث: كسب امللكية بسبب الوفاة

٥٥٦أوال: املرياث
٥٥٦ثانيا: الوصية

الباب الثانى: احلقوق املتفرعة عن حق امللكية
الفصل األول: حق االنتفاع وحق االستعامل وحق السكنى

٥٥٦أوال: حق االنتفاع
٥٥٨ثانيا: حق االستعامل وحق السكنى

٥٥٨الفصل الثانى: حقوق االرتفاق
الكتاب الثانى: احلقوق العينية التبعية التأمينات العينية

الباب االول: الرهن الرسمى
٥٦٠الفصل االول: انشاء الرهن الرسمى

٥٦٢الفصل الثانى: آثار الرهن الرسمى
الفرع األول: أثر الرهن فيام بني املتعاقدين

٥٦٢أوال: بالنسبة إىل الراهن
٥٦٣ثانيا: بالنسية إىل الدائن املرهتن

الفرع الثانى: أثر الرهن بالنسبة إىل الغري
٥٦٤أوال: حق التقدم
٥٦٤ثانيا: حق التتبع

٥٦٧الفصل الثالث: انقضاء الرهن الرسمى
٥٦٨الباب الثانى: الرهن احليازى

٥٦٨الفصل األول: انشاء الرهن احليازى
الفصل الثانى: آثار الرهن احليازى

٥٦٨الفرع األول: فيام بني املتعاقدين
أوال: بالنسبة إىل الراهن

٥٦٩ثانيا: بالنسبة إىل الدائن املرهتن
٥٧٠الفرع الثانى: بالنسبة إىل الغري

٥٧٠الفصل الثالث: انقضاء الرهن احليازى
الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن

٥٧١الفرع األول: رهن العقار
٥٧١الفرع الثانى: رهن املنقول
٥٧١الفرع الثالث: رهن الدين

٥٧٢الباب الثالث: حقوق االمتياز
٥٧٢الفصل األول: أحكام عامة

الفصل الثانى: أنواع احلقوق املمتازة
٥٧٤الفرع األول: حقوق االمتياز العامة وحقوق االمتياز اخلاصة الواقعة عى منقول

٥٧٦الفرع الثانى: حقوق االمتياز اخلاصة الواقعة عى عقار

املرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار القانون املدين

العودة للصفحة الرئيسية
٤٢٥
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٢٦       -العودة لفهرس القانون

املرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار القانون املدين

املادة ١ 
أو  بمنطوقها  النصوص  تتناوهلا هذه  التي  املسائل  الترشيعية عى  النصوص  ١- تري 

بمفهومها.
٢- فإن مل يوجد نص ترشيعي، حكم القايض وفقا ألحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا 
مع واقع البالد ومصاحلها فإن مل يوجد حكم بمقتىض العرف.  )) تم استبدال هذه الفقرة 

بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦ مادة أوىل((.

املادة ٢ 
١- ال يلغى ترشيع إال بترشيع الحق ينص رصاحة عى إلغائه أو يتضمن حكام يتعارض 

معه.
٢- وإذا صدر ترشيع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه ترشيع سابق، ألغي كل ما 

أورده هذا الترشيع من أحكام.

املادة ٣ 
١- يري القانون اجلديد عى كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما مل ينص عى خالفه.

٢- ومع ذلك تبقى آثار الترفات خاضعة للقانون الذي أبرمت حتت سلطانه، ما مل تكن 
أحكام القانون اجلديد متعلقة بالنظام العام فتري عى ما يرتتب منها بعد نفاذه.

املادة ٤ 
١- النصوص املتعلقة باألهلية تري عى مجيع األشخاص الذين تتناوهلم أحكامها.

٢- وإذا كان من مقتىض قانون جديد أن يغري أهلية الشخص، فإن ذلك ال يؤثر يف ترفاته 
السابقة عى نفاذه.

املادة ٥ 
١- إذا أطال القانون اجلديد مدة التقادم، رست املدة اجلديدة عى كل تقادم مل يكتمل، مع 

االعتداد بام انقىض من مدته.
٢- وإذا قر القانون اجلديد مدة التقادم، رست املدة اجلديدة من وقت العمل به، ما مل 

يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

املادة ٦ 
تري يف شأن قبول أدلة اإلثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع 

أو الترفات املراد إثباهتا.

املادة ٧ 
يعني بقانون خاص القانون الواجب التطبيق عى املسائل التي تتضمن عنرا أجنبيا.



القانون المدني
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٢٧       -العودة لفهرس القانون

املادة ٨ 
حتسب املواعيد بالتقويم امليالدي، ما مل يقض القانون بخالفه.

املادة ٩ 
به  ما يقي  بوفاته، وذلك مع مراعاة  بتامم والدته حيا، وتنتهي  تبدأ شخصية اإلنسان 

القانون يف شأن املفقود والغائب.

املادة ١٠ 
١- احلمل املستكن أهل لثبوت احلقوق التي ال حيتاج سببها إىل قبول، وذلك برشط متام 

والدته حيا.
٢- ومع ذلك جتوز له اهلبة اخلالصة، وجتب عليه االلتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

املادة ١١ 
موطن الشخص هو املكان الذي يقيم فيه عى نحو معتاد.

املادة ١٢ 
يعترب املكان الذي يبارش فيه الشخص جتارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إىل ما يتعلق هبذه 

التجارة أو احلرفة.

املادة ١٣ 
١- موطن القارص أو املحجور عليه أو املفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
٢- ومع ذلك يكون للقارص أو املحجور عليه موطن خاص بالنسبة إىل الترفات التي 

يعتربه القانون أهال ألدائها.

املادة ١٤ 
١- جيوز اختاذ موطن خمتار لعمل قانوين معني.

٢- ويعتد باملوطن املختار بالنسبة إىل كل ما يتعلق بالعمل القانوين الذي اختري له، ما مل 
يشرتط رصاحة غري ذلك.

٣- وجيب إثبات املوطن املختار كتابة.

املادة ١٥ 
تتكون أرسة الشخص من زوجه وذوي قرباه.وذوو القربى هم كل من جيمعهم أصل 

مشرتك.

املادة ١٦ 
١- القرابة املبارشة هي الصلة بني األصول والفروع.

٢- وقرابة احلوايش هي الصلة بني من جيمعهم أصل مشرتك دون أن يكون أحدهم فرعا 
لآخر.



القانون المدني
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٢٨       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٧ 
١- تتحدد درجة القرابة املبارشة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب األصل.

ثم  املشرتك  الفرع لألصل  من  صعودا  الفروع  بعدد  احلوايش  قرابة  درجة  وتتحدد   -٢
نزوال منه إىل الفرع اآلخر بغري حساب ذلك األصل.

٣- وتتحدد درجة املصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

املادة ١٨ 
تثبت الشخصية االعتبارية لكل جمموعة من األشخاص أو األموال يعرتف هلا القانون 

هبذه الشخصية.

املادة ١٩ 
تتحدد أهلية الشخص االعتباري، فيام يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، 
بام يقي به سبب إنشائه، كام تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضال عام 

يقرره القانون.

املادة ٢٠ 
١- موطن الشخص االعتباري هو املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

٢- ومع ذلك جيوز اعتبار املكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص االعتباري موطنا 
له، وذلك بالنسبة إىل ما يدخل يف نشاط هذا الفرع.

املادة ٢١ 
الشخص االعتباري الذي يكون مركزه الرئييس يف اخلارج وله نشاط يف الكويت، يعترب 

املكان الذي توجد فيه إدارته املحلية موطنا له بالنسبة إىل ذلك النشاط.

 املادة ٢٢ 
األشياء املتقومة تصلح حمال للحقوق املالية.

املادة ٢٣ 
١- كل يشء متلكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون خمصصا للنفع العام بالفعل 
أو بمقتىض القانون، ال جيوز التعامل فيه بام يتعارض مع هذا التخصيص كام ال جيوز احلجز 

أو وضع يد الغري عليه.
٢- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتىض القانون.

املادة ٢٤ 
 ١- كل يشء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلف أو تغيري يف هيئته فهو 

عقار.
٢- ومع ذلك يعترب اليء منقوال إذا كان انفصاله عن أصله وشيك احلصول، ونظر إليه 

استقالال عى هذا االعتبار.



القانون المدني
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املادة ٢٥ 
يعترب عقارا بالتخصيص املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار يملكه رصدا عى خدمته 

واستغالله.

املادة ٢٦ 
يعترب عقارا كل حق عيني يقع عى عقار.

املادة ٢٧ 
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

املادة ٢٨ 
١- األشياء املثلية هي ما متاثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام 

بعض عرفا بال فرق يعتد به، وتقدر يف التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
٢- واألشياء القيمة ما تتفاوت آحادها يف الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر 

وجود آحادها يف التداول.

املادة ٢٩ 
١- األشياء االستهالكية هي ما ال يتحقق االنتفاع هبا إال باستهالكها أو إنفاقها.

٢- ويعترب استهالكيا كل ما أعد يف املتاجر للبيع.

املادة ٣٠ 
يكون استعامل احلق غري مرشوع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته 

االجتامعية. وبوجه خاص:
أ- إذا كانت املصلحة التي ترتتب عنه غري مرشوعة.

ب- إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري.
جـ- إذا كانت املصلحة التي ترتتب عنه ال تتناسب البتة مع الرضر الذي يلحق بالغري.

د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغري رضرا فاحشا غري مألوف.

املادة ٣١ 
العقد هو ارتباط اإلجياب بالقبول عى أحداث أثر يرتبه القانون.

املادة ٣٢ 
ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإلجياب بالقبول، إذا ورد عى حمل واستند إىل سبب معتربين 
قانونا، وذلك دون إخالل بام يتطلبه القانون، يف حاالت خاصة، من أوضاع معينة النعقاد 

العقد.

املادة ٣٣ 
١- يلزم، لوجود الرضاء، توافر اإلرادة عند إجراء الترف وأن حيصل التعبري عنها.

القانون  أو يقض  العكس  يثبت  ما مل  الترف،  توافر اإلرادة عند إجراء  ٢- ويفرتض 
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بخالفه.

املادة ٣٤ 
التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة الشائعة االستعامل أو باملبادلة 
الفعلية الدالة عى الرتايض أو باختاذ أي موقف آخر ال تدع ظروف احلال شكا يف داللته 
عى حقيقة املقصود منه، وذلك ما مل يتطلب القانون، يف حالة خاصة حصول التعبري عن 

اإلرادة عى نحو معني.

املادة ٣٥ 
جيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنيا، ما مل يستلزم القانون أو االتفاق أو طبيعة املعاملة 

أن جييء رصحيا.

املادة ٣٦ 
١- يوجد التعبري عن اإلرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو ال حيدث أثره 

إال باتصاله بعلم من وجه إليه.
٢- ويعترب وصول التعبري عن اإلدارة إىل من وجه إليه قرينة عى علمه به، ما مل يقم الدليل 

عى عكس ذلك.

املادة ٣٧ 
ال يكون للتعبري عن اإلرادة أثر، إذا وصل إىل من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو يف 

نفس وقت وصوله.

املادة ٣٨ 
١- إذا اختلف التعبري عن اإلرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العربة بالقصد.

٢- ومع ذلك جيوز ملن وجه إليه التعبري عن اإلرادة أن يعتد به، برغم خمالفته حلقيقة قصد 
صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته حلقيقة اإلرادة، من غري أن يكون من 

شأن ظروف احلال أن تثري الشك يف تلك املطابقة.

املادة ٣٩ 
يعترب إجيابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه عى إبرام العقد بمجرد أن يقبله املوجب 

له. ويلزم أن يتضمن، يف األقل، طبيعة العقد املراد إبرامه ورشوطه األساسية.

املادة ٤٠ 
يراد  من  شخصية  كانت  طاملا  حمددين،  غري  أشخاص  إىل  اإلجياب  يوجه  أن  يصح   -١
التعاقد معه غري ذات اعتبار أسايس يف التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف احلال.
٢- ويعترب إجيابا، عى وجه اخلصوص، عرض البضائع مع بيان أثامهنا. وذلك مع عدم 

اإلخالل بام تقتضيه التجارة من أوضاع.
٣- أما النرش واإلعالن وإرسال أو توزيع قوائم األسعار اجلاري التعامل هبا، وكل بيان 
آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو ألفراد معينني، فال يعترب متضمنا 
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إجيابا، ما مل يظهر العكس من ظروف احلال.

املادة ٤١ 
١- للموجب خيار الرجوع يف إجيابه، طاملا مل يقرتن به القبول.

٢- ومع ذلك، إذا حدد املوجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا امليعاد ظروف احلال أو 
طبيعة املعاملة، بقي اإلجياب قائام طوال هذا امليعاد، وسقط بفواته.

املادة ٤٢ 
يسقط اإلجياب بموت املوجب أو املوجب له أو بفقد أحدمها األهلية.

املادة ٤٣ 
١- للموجب له خيار القبول.

٢- ويلزم النعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا لإلجياب.
٣- وإذا جاء الرد عى اإلجياب بام يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، 

اعترب رفضا له متضمنا إجيابا جديدا.

املادة ٤٤ 
قبوال.   يعترب  البيان  إىل  احلاجة  السكوت يف معرض  قول ولكن  لساكت  ينسب  ١- ال 
املتعاقدين،  بني  سابق  تعامل  هناك  كان  إذا  خاص،  بوجه  قبوال،  السكوت  ويعترب   -٢
له. وكذلك  املوجب  إذا كان اإلجياب ملحض منفعة  أو  التعامل،  واتصل اإلجياب هبذا 
يعترب سكوت املشرتي، بعد تسلمه البضاعة التي اشرتاها وقائمة الثمن، قبوال ملا ورد يف 

هذه القائمة من رشوط.

املادة ٤٥ 
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم املوجب.

املادة ٤٦ 
من  لكل  كان  للقبول،  ميعادا  يتضمن  أن  غري  من  العقد،  جملس  يف  اإلجياب  صدر  إذا 
املتعاقدين اخليار عى صاحبه إىل انفضاض هذا املجلس. وإذا انفض جملس العقد دون 

أن يصدر القبول، اعترب اإلجياب مرفوضا.

املادة ٤٧ 
إذا ارتبط اإلجياب بالقبول، لزم العقد طرفيه، وال يكون ألي منهام عنه نكوص، حتى 

قبل أن يفرتقا بالبدن، وذلك ما مل يتفق عى غريه، أو يقض القانون أو العرف بخالفه.

املادة ٤٨ 
١- إذا حصل اإلجياب باملراسلة، بقي قائام، طوال الفرتة التي حيددها املوجب لبقائه، فإن 
مل حيدد املوجب لذلك مدة، التزم باإلبقاء عى اإلجياب طوال الفرتة التي تقتضيها ظروف 

احلال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إىل املوجب.
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٢- ويسقط اإلجياب إذا مل يصل القبول إىل املوجب يف الفرتة املعقولة التي تقتضيها ظروف 
احلال، ولو صدر من املوجب له يف وقته املناسب.

املادة ٤٩ 
يعترب التعاقد باملراسلة أنه قد تم يف الزمان واملكان الذين يتصل فيهام القبول بعلم املوجب، 

ما مل يتفق عى غري ذلك أو يقض القانون أو العرف بخالفه.

املادة ٥٠ 
العقد  التعاقد يف جملس  التعاقد بطريق اهلاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم  يري عى 
إىل مكان  بالنسبة  باملراسلة  التعاقد  إبرامه. ويري عليه حكم  متامه وزمان  إىل  بالنسبة 

حصوله.

املادة ٥١ 
١- إذا اتفق املتعاقدان عى أن تري يف شؤوهنام أحكام عقد نموذج أو الئحة نموذجية، 
رست هذه األحكام، ما مل يثبت أي منهام أنه، عند حصول اإلتفاق بينهام، مل يكن يعلم 

هبذه األحكام، ومل تتح له الفرصة يف أن يعلم هبا.
هبا  العلم  حيصل  مل  التي  النموذجية  الالئحة  أو  النموذج  العقد  أحكام  كانت  وإذا   -٢
أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، توىل القايض حسم اخلالف يف شأهنا، وفقا لطبيعة 

املعاملة والعرف اجلاري ومقتضيات العدالة.

املادة ٥٢ 
١- إذا اتفق املتعاقدان عى مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد، وعلقا أمورا ثانوية، عى أمل 
اتفاقهام عليها مستقبال، فإن ذلك ال يمنع من انعقاد العقد، ما مل يظهر أن إرادهتام املشرتكة 

قد انرفت إىل غري ذلك.
٢- وإذا مل يصل املتعاقدان إىل اإلتفاق يف شأن ما علقاه من األمور الثانوية، توىل القايض 

حسم اخلالف يف شأهنا وفقا لطبيعة املعاملة والعرف اجلاري ومقتضيات العدالة.

املادة ٥٣ 
جيوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما مل يستلزم القانون حصوله باألصالة.

املادة ٥٤ 
١- تتحدد سلطة النائب، وفقا ملا يقي به سند نيابته.

اتفاق، وأعلن األصيل للجمهور عن سلطة  النيابة بمقتىض  إذا نشأت  ٢- ومع ذلك، 
نائبه، أو أخطر هبا شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله اإلعالن أو وجه إليه 
اإلخطار أن يعتد، يف تعاقده مع النائب، بام تضمنه من سلطات، ولو جتاوزت ما ورد يف 

سند نيابته.

املادة ٥٥ 
ال يلزم أن يكون سند النيابة يف الشكل الذي يتطلبه القانون إلبرام الترف الذي يتم عن 
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طريقها، ما مل يقض القانون بخالف ذلك.

املادة ٥٦ 
١- يف التعاقد بطريق النيابة، تكون العربة بشخص النائب، ال بشخص األصيل، يف اعتبار 

عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو اجلهل ببعض الظروف اخلاصة.
٢- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتىض اتفاق، وترف النائب وفقا لتعليامت حمددة 
تلقاها من األصيل، فإنه ال يكون هلذا األخري، يف حدود تنفيذ تعليامته، أن يتمسك بجهل 
نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. وجيب عندئذ االعتداد بام 

شاب رضاء األصيل من عيوب.

املادة ٥٧ 
إذا أبرم النائب، يف حدود نيابته، عقدا بإسم األصيل، فإن كل ما يرتتب عى هذا العقد 

من آثار ينرف مبارشة إىل األصيل.

املادة ٥٨ 
إذا مل يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم األصيل، فإن املتعاقد معه ال جيرب 
عى اعتبار العقد قائام بينه وبني األصيل، إال إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، 
النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصال مع  أن التعاقد قد حصل بطريق 

النائب أو األصيل.

املادة ٥٩ 
ومل  األصيل،  وبني  بينه  حاصال  التعاقد  اعتبار  عى  جمربا  النائب  مع  املتعاقد  يكن  مل  إذا 
يرتضه، اعترب التعاقد حاصال بينه وبني النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك 

بانراف إرادته إىل التعاقد باسم األصيل.

املادة ٦٠ 
يف النيابة اإلتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم األصيل، بعد انتهاء نيابته، كان ملن تعاقد معه 
أن يعترب التعاقد حاصال مع ذلك عى أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد ال يعلامن 
بانتهاء النيابة، ومل يكن يف مقدورمها أن يعلام به، لو أهنام بذال من احلرص ما تقتضيه ظروف 

احلال من الشخص العادي.

املادة ٦١ 
١- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغري نيابة عنه، أو كان قد جتاوز بإبرامه حدود نيابته، 

فإن آثار هذا العقد ال تنرف إىل األصيل، إال إذا حصل إقراره وفقا للقانون.
٢- فإذا مل حيصل إقرار الترف، كان للمتعاقد اآلخر أن يرجع عى من اختذ صفة النيابة 
أو جتاوز حدودها، بغري عذر مقبول، بالتعويض عن الرضر الناجم له، ما مل يكن يعلم 

بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.
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املادة ٦٢ 
ال جيوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى 
هذا التعاقد حلساب شخص آخر غريه، فإذا حصل منه ذلك، كان ترفه غري نافذ يف 
مواجهة األصيل، ما مل حيصل إقراره، وذلك كله ما مل يقض القانون أو عرف التجارة بام 

خيالفه.

املادة ٦٣ 
ال جيوز للنائب أن يعهد بنيابته إىل غريه، ما مل يسمح له بذلك القانون أو اإلتفاق.

املادة ٦٤ 
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. وال يسوغ 

له حبسه يف يده، ألي سبب كان.

 املادة ٦٥ 
١- ال يلزم، النعقاد العقد، حصول الرضاء به يف شكل معني، ما مل يقض القانون بغري 

ذلك.
٢- وإذا فرض القانون شكال معينا النعقاد العقد ومل يراع هذا الشكل يف إبرامه، وقع 

باطال.

املادة ٦٦ 
إذا اشرتط املتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معني يف إبرامه، فإنه ال جيوز ألحدمها، 

بدون رضاء اآلخر، أن يتمسك بقيامه، ما مل يأت يف الشكل املتفق عليه.

املادة ٦٧ 
إذا استلزم القانون شكال معينا، أو اتفق املتعاقدان عى وجوبه، وثار الشك حول ما إذا 
كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغري ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا 

لقيام العقد.

املادة ٦٨ 
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه ال يكون الزما لقيامه، ما مل يقض القانون أو االتفاق أو 

العرف بغري ذلك.

املادة ٦٩ 
الشكل يف  العقد، وجبت مراعاة هذا  لقيام  أو االتفاق شكال معينا  القانون  استلزم  إذا 
عقد الوعد به، ويف اإلتفاقات الالحقة املعدلة آلثاره، ما مل يقض القانون أو تسمح طبيعة 

املعاملة بغري ذلك.

املادة ٧٠ 
١- إذا كان من مقتىض العقد أن يربم مرة ثانية، أو يف صورة أخرى، وجب عى كل من 
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طرفيه إبرامه يف وضعه النهائي، وذلك يف امليعاد الذي حيدده العقد االبتدائي، وإال ففي 
مدة معقولة.

٢- ويربم العقد النهائي بنفس رشوط العقد االبتدائي. ما مل يتفق عى إجراء تعديل فيها، 
أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة املعاملة أو ظروف احلال.

املادة ٧١ 
١- إذا أخل أحد طريف العقد االبتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف اآلخر، 
إذا مل يكن خمال بالتزاماته، أن يطلب احلكم، يف مواجهته، بصحة العقد االبتدائي ونفاذه.
٢- ويقوم احلكم بصحة ونفاذ العقد االبتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخالل 

بام قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

املادة ٧٢ 
االتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يربم، لصالح الطرف اآلخر، عقدا معينا، ال 
ينعقد إال إذا عينت فيه املسائل اجلوهرية للعقد املوعود بإبرامه، واملدة التي جيب أن يربم 

خالهلا، وذلك دون إخالل بام تقي به املادة ٦٩.

املادة ٧٣ 
١- إذا وعد شخص بإبرام عقد معني، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصاحله الوعد، 

واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خالل املدة املحددة لبقاء الوعد.
٢- وال حيول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد املوعود بإبرامه، إذا تم الرضاء 

به، عى نحو ما تقي به الفقرة االوىل.
٣- وإذا مات املوعود له، انتقل خيار قبول العقد املوعود بإبرامه إىل خلفائه، ما مل تكن 

شخصية املوعود له حمل اعتبار يف الوعد.

املادة ٧٤ 
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما مل يظهر 

أهنام قصدا غري ذلك، أو كان العرف يقي بخالفه.

املادة ٧٥ 
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله 

دون اعتبار ملا يرتتب عى العدول من رضر.

املادة ٧٦ 
١- إذا مل حيدد االتفاق أو العرف ميعادا ملبارشة خيار العدول، بقي هذا اخليار إىل الوقت 

الذي يصدر فيه من املتعاقد ما يدل عى رغبته يف تأكيد قيام العقد.
٢- عى أنه إذا قعد أحد املتعاقدين عن تنفيذ التزاماته يف األجل املحدد، أو تراخى يف 

ذلك مدة تتجاوز املألوف، جاز للمتعاقد اآلخر أن يعترب ذلك عدوال منه عن العقد.
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املادة ٧٧ 
١- استحالة تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعترب يف حكم 
به  تقي  ما  وفق  العربون،  بقيمة  وتتحدد مسئوليته  العقد،  العدول عن  مبارشته خيار 

املادة ٧٥.
٢- فإن كانت استحالة تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد راجعة إىل سبب أجنبي ال يد 

ألحد املعاقدين فيه، وجب رد العربون إىل دافعه.

املادة ٧٨ 
١- يف املزايدات، يبقى املتزايد ملتزما بعطائه إىل أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو 

إىل أن يقفل املزاد دون أن يريس عى أحد إذا كان عطاؤه هو األفضل.
٢- وال يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع األخري باطال أو أن يرفض.

٣- ويتم العقد بإرساء املزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتىض رشوط املزاد وجوب املصادقة 
عى إرسائه، لزم إجراؤها لتامم العقد. ويعترب العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو املزاد.

٤- وكل ما سبق، ما مل يتضح غريه من قصد املتعاقدين أو يقض القانون بخالفه.

املادة ٧٩ 
اسنثناء من حكم املادة السابقة، ال يسقط عطاء املتزايد، يف املزايادات التي جتري داخل 
مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إىل املزاد أن يقبل من بني العطاءات املقدمة ما 
يراه أصلح، وذلك ما مل يتضح غري ذلك من قصد املتعاقدين، أو يقض القانون بخالفه.

املادة ٨٠ 
ال يمنع من قيام العقد أن جيئ القبول من أحد طرفيه إذعانا إلرادة الطرف اآلخر، بأن 

يرتي التسليم بمرشوع عقد وضعه الطرف اآلخر مسبقا وال يقبل مناقشة يف رشوطه.

املادة ٨١ 
طلب  عى  بناء  للقايض،  جاز  تعسفية،  رشوطا  وتضمن  اإلذعان،  بطريق  العقد  تم  إذا 
الطرف املذعن، أن يعدل من هذه الرشوط بام يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و 
لو ثبت علمه هبا، وذلك كله وفقا ملا تقتضيه العدالة، ويقع باطال كل اتفاق عى خالف 

ذلك.

املادة ٨٢ 
يف عقود اإلذعان، يفر الشك دائام يف مصلحة الطرف املذعن.

املادة ٨٣ 
ال يكون الرضاء بالعقد سليام، إال إذا جاء عن ذي أهلية إلجرائه، وخاليا من العيوب 

التي تشوبه.

املادة ٨٤ 
كل شخص أهل للتعاقد، ما مل يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
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املادة ٨٥ 
١- الصغري واملجنون واملعتوه حمجورون لذاهتم.

٢- ال يقع احلجر عى السفيه وذي الغفلة إال بحكم القايض، وحتجر املحكمة عليهام، 
وترفع احلجر عنهام، وفقا ملا تقتضيه ظروف احلال. ويشهر قرار املحكمة باحلجر وبرفعه. 

وفقا للقواعد التي يصدر هبا قرار من وزير العدل.

املادة ٨٦ 
١- أهلية الصغري غري املميز ألداء الترفات معدومة. وتقع كل ترفاته باطلة.

٢- وكل من مل يكمل السابعة من عمره يعترب غري مميز.

املادة ٨٧ 
كانت  إذا  وباطلة  نفعا حمضا،  له  نافعة  كانت  إذا  املميز صحيحة  الصغري  ١- ترفات 

ضارة به رضرا حمضا.
٢- أما ترفاته الدائرة يف ذاهتا بني النفع والرضر، فتقع قابلة لإلبطال ملصلحته، ما مل 
تلحقها اإلجازة ممن له والية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك 

مع مراعاة ما تقي به النصوص التالية وغريها من أحكام القانون.
٣- ويعترب الصغري مميزا من سن التمييز إىل بلوغه سن الرشد.

املادة ٨٨ 
١- إذا بلغ الصغري املميز الثامنة عرشة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة عى أن 

يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه يف إدارة أمواله كلها أو بعضها.
٢- ويكون اإلذن باإلدارة مطلقا أو مقيدا.

املادة ٨٩ 
الوالية عمن  تقييده بعد إعطائه. ولكنه ال يبطل بزوال  جيوز سحب اإلذن باإلدارة أو 

أعطاه.

املادة ٩٠ 
حيصل اإلذن للصغري باإلدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي,  دون إخالل بام يقي 

به القانون بالنسبة إىل املشمولني بوصاية إدارة شئون القر.

املادة ٩١ 
١- إذا رفض الويص اإلذن للصغري باإلدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، 
بناء عى طلب الصغري، أو إدارة شئون القر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغري يف 
إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الويص غري مستند 

إىل أساس.
٢- فإن قضت املحكمة برفض طلب الصغري، فإنه ال جيوز جتديده، قبل مي سنة من 

تاريخ صريورة احلكم هنائيا.
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املادة ٩٢ 
١- للصغري املأذون يف اإلدارة، أهلية إجراء الترفات التي تقتضيها إدارة األموال التي 

تسلم له، يف حدود اإلذن.
٢- عى أنه ليس للصغري املأذون يف اإلدارة أهلية تأجري املال ملدة تزيد عى سنة.

املادة ٩٣ 
١- للصغري املميز، أيا كانت سنه، أهلية الترف فيام يعطى له من مال ألغراض نفقته، 

كام أن له أهلية أداء الترفات األخرى، طاملا كانت يف حدود تلك األغراض.
التي جيرهيا  الترفات  الناشئة عن  االلتزامات  املميز عن  الصغري  تتحدد مسؤولية   -٢

ألغراض نفقته بام يعطى له من مال هلذه األغراض.

املادة ٩٤ 
١- للصغري املميز، عند بلوغه اخلامسة عرشة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غري حمدد 
املدة، فإن كان حمددها، فلمدة ال تتجاوز سنة. كام أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية الترف 
يف أجره ويف غريه, مما يكسب من عمله، عى أن تكون مسئوليته عن ترفاته يف نتاج عمله، 

يف حدود ما كسبه منه من أموال.
إدارة شئون  الويل أو الويص أو  ٢- وجيوز للمحكمة، عند االقتضاء، وبناء عى طلب 
القر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغري يف الترف يف أجره ويف غريه مما 

يكسبه من عمله. وعندئذ جتري أحكام الوالية أو الوصاية، عى حسب األحوال.

املادة ٩٥ 
للصغري املميز، عند بلوغه الثامنة عرشة، أهلية إبرام الوصية.

املادة ٩٦ 
١- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل األهلية ألداء الترفات القانونية، ما مل يكن 

قد حكم قبل ذلك باستمرار الوالية أو الوصاية عى ماله.
٢- وسن الرشد إحدى وعرشون سنة ميالدية كاملة.

٣- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل األهلية، ما مل يطرأ عليه عارض من عوارضها، 
وفقا لألحكام التالية، وغريها مما يقي به القانون.

املادة ٩٧ 
١- ال يمنع ناقص األهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، عى نحو ما يقي به القانون، 

أن يكون قد ادعى توافر األهلية لديه.
٢- عى أنه إذا جلأ القارص، يف سبيل إخفاء نقص أهليته، إىل طرق تدليسية، من شأهنا أن 
حتمل عى االعتقاد بتوافر األهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عام يرتبه له 

اإلبطال من رضر.
٣- وجيوز للقايض، عى سبيل التعويض املستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقي برفض 

دعوى اإلبطال.
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املادة ٩٨ 
١- املجنون معدوم أهلية األداء، وتقع ترفاته كلها باطلة.

٢- وإذا كان اجلنون غري مطبق، وحصل الترف يف فرتة إفاقه، كان صحيحا.
٣- وال يغري من حكم ترفات املجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه املحكمة 

قيام.

املادة ٩٩ 
ترفات املعتوه تري عليها أحكام ترفات الصغري املميز املنصوص عليها يف املادة 

٨٧، نصب عليه قيم أو مل ينصب.

املادة ١٠٠ 
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت املحكمة قد عينت له قيام، افرتض أنه 
أبرم الترف يف حالة جنونه أو عتهه عى حسب األحوال، وإال افرتض أنه أبرم الترف 

يف حالة صحته، وذلك كله ما مل يقم الدليل عى عكسه.

املادة ١٠١ 
١- ترفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار احلجر، تري عليها أحكام ترفات 

الصغري املميز املنصوص عليها يف املادة ٨٧.
٢- أما الترفات الصادرة قبل شهر قرار احلجر، فال تكون باطلة أو قابلة لإلبطال، إال 

إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

املادة ١٠٢ 
يكون ترف املحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته املحكمة 

يف إجرائه.

املادة ١٠٣ 
بام  إذنا مطلقا أو حمددا  إدارة أمواله كلها أو بعضها،  تأذن للسفيه يف  ١- للمحكمة أن 
تراه من قيود. وهلا، عى وجه اخلصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، يف 

املواعيد التي تعينها.
٢- وللمحكمة أن تسحب اإلذن باإلدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا.

٣- ويؤرش عى هامش شهر احلجر بالقرار الصادر من املحكمة باإلذن بإدارة أو بتقييده 
أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر هبا قرار من وزير العدل.

املادة ١٠٤ 
للسفيه املأذون يف اإلدارة، أهليه إجراء الترفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من 

أمواله، يف حدود إذن املحكمة.
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املادة ١٠٥ 
١- للسفيه أهلية الترف فيام خيصص له من مال ألغراض نفقته، يف نفس احلدود التي 

تثبت فيها أهلية الترف يف مال النفقة للصغري املميز املنصوص عليها يف املادة ٩٣.
٢- وتقدر املحكمة، بناء عى طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما 
جيب ختصيصه من مال ألغراض نفقة السفيه، مراعية يف ذلك موارده وحاجاته هو ومن 

يعول.
٣- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إىل اخلشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن 
متنع هذا املال عنه، وإن تعهد به إىل من ترى الصالح يف توليه االنفاق عليه وعى أرسته.

املادة ١٠٦ 
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية الترف فيام يعود عليه من عمله، أجرا كان 

أم غريه، يف نفس احلدود التي تقررها املادة ٩٤ يف شأن الصغري املميز.

املادة ١٠٧ 
اإلملام بظروف  أن يصعب عليه  بالشخص عجز جسامين شديد، من شأنه  إذا كان   -١
أو أعمى  أبكم  إذا كان أصم  إرادته، وعى األخص  التعبري عن  أو يعر عليه  التعاقد، 
أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعني له مساعدا قضائيا، يعاونه يف الترفات 

التي ترى أن مصلحته تقتي املساعدة فيها.
٢- ويشهر قرار تعيني املساعد القضائي عى نحو ما يقي به قرار يصدر من وزير العدل.

املادة ١٠٨ 
يكون قابال لإلبطال الترف الذي تقررت املساعدة القضائية يف شأنه، متى صدر من 
الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغري معاونة املساعد، وذلك ما مل تكن املحكمة قد 

أذنت له باالنفراد يف إبرامه.

املادة ١٠٩ 
إذا تعذر عى الشخص بسبب حالته اجلسمية أو املرضية، أن يربم الترف، ولو بمعاونة 
مساعد، فإنه جيوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي يف أن يربمه باالنفراد، نيابة عنه، 

إذا كان من شأن عدم إبرامه أن هيدد مصاحله باخلطر.

املادة ١١٠ 
١- والية مال الصغري ألبيه، ثم للويص املختار من األب، ثم للجد ألب، ثم للويص 

الذي تعينه املحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقي به املادة ١١٢.
٢- وال جيوز لألب أو اجلد أن يتنحى عن الوالية بغري عذر مقبول.

املادة ١١١ 
يلزم أن يكون الويل أو الويص عدال وكفؤا، كام يلزم أن يكون بالغا رشيدا غري حمجور عليه 
جلنون أو عته أو غفلة أو سفه، وأال يكون قد أشهر إفالسه ما مل يرد له اعتباره. وذلك كله 

دون إخالل بام يتطلبه القانون أو الرشيعة اإلسالمية من رشوط أخرى.
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املادة ١١٢ 
١- إذا كان الصغري كويتيا، ومل تثبت الوالية عى ماله ألبيه، أو للويص املختار من أبيه أو 
جلده فإن الوصاية عى ماله تثبت إلدارة شئون القر، وفقا ملا يقي به القانون، وذلك 

ما مل تعني له املحكمة وصيا آخر.
٢- وجيوز للمحكمة، يف أي وقت وبناء عى طلب أي ذي شأن، أن تعني وصيا آخر بدال 

من إدارة شئون القر، إذا رأت يف ذلك مصلحة القارص.

املادة ١١٣ 
١- ال يعترب اختيار األب وصيا لصغريه، إال إذا جاء يف ورقة رسمية، أو يف ورقة مصدق 

فيها عى توقيع األب، أو يف ورقة مكتوبة بخط األب وممهورة بإمضائه.
٢- ولألب يف أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغريه. ويعتد بعدوله، ولو مل يأت 

يف الشكل الذي رسمه القانون حلصول اختياره.
٣- ويعرض الويص الذي اختاره األب لصغريه عى املحكمة لتثبيته.

املادة ١١٤ 
أو  أبيه  إذا توافرت أسباب جدية خيشى معها الرضر عى أموال الصغري من والية   -١
إدارة شئون القر أو أي ذي  بناء عى طلب  جده أو الويص املختار، كان للمحكمة، 

شأن آخر، أن تقيد هذه الوالية أو تسلبها.
٢- وللمحكمة أن تعزل الويص املعني، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة 

الصغري.

املادة ١١٥ 
إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة  ١- توقف املحكمة والية األب أو اجلد أو الويص املختار 

الثانية من املادة ١٤١. كام توقفها إذا تنفذ عليه حكم باحلبس ملدة تزيد عى سنة.
٢- و إذا أوقفت والية األب أو اجلد أو الويص املختار، ثبتت الوالية عى مال الصغري، 

أثناء فرتة الوقف، وفقا ملا تقي به املادة ١١٠.

املادة ١١٦ 
١- تكون الوالية أو الوصاية عى كل أموال الصغري. وجيوز أن تتحدد الوصاية بإرادة 

األب أو بحكم القايض، عى حسب األحوال.
٢- عى أنه إذا آل مال إىل الصغري بطريق الوصية أو التربع، وأوىص املويص أو اشرتط 
أو وصاية شخص معني  اجلد  أو  األب  إىل والية  املال  التربع عدم خضوع  عند  املتربع 
خرج هذا املال عن الوالية أو الوصاية وعندئذ تعني املحكمة للصغري وصيا خاصا يتوىل 
الوالية عى هذا املال ما مل يكن املويص أو املتربع قد اختار له وصيا يف الشكل الذي حتدده 

املادة ١١٣ الختيار الويص من األب.   

املادة ١١٧ 
١- األمانة عى مال احلمل املستكن تكون، بالنسبة إىل من يتوالها، عى نحو ما تكون به 
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الوالية عى مال الصغري.
له  تكون  فإنه  املستكن،  احلمل  مال  عى  أمينا  املحكمة  عينت  أو  األب  اختار  وإذا   -٢

الوصاية عليه بعد ميالده، ما مل تعني املحكمة له وصيا آخر.

املادة ١١٨ 
١- يتوىل األمني عى مال احلمل املستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالترفات التي يقتضياهنا.

٢- ومع ذلك جيوز له أن يقبل الترفات النافعة للحمل نفعا حمضا.

املادة ١١٩ 
املعينني من  التعدد يف األوصياء  جيوز لألب أن خيتار لصغريه أكثر من ويص. كام جيوز 

املحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغري.

املادة ١٢٠ 
١- إذا تعدد األوصياء، سواء أكانوا خمتارين أم معينني، فإنه ال جيوز ألحدهم االنفراد، 

إال إذا كان األب أو املحكمة، عى حسب األحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه.
٢- ومع ذلك يكون لكل من األوصياء املتعددين إجراء الترفات الالزمة حلفظ مال 
الصغري، وتلك التي ال حتتمل التأخري، كام يكون له إجراء الترفات التي فيها نفع ظاهر 

للصغري.

املادة ١٢١ 
إذا اختلف األوصياء املتعددين، عند لزوم إمجاعهم، تولت املحكمة، بناء عى طلب أي 
منهم، أو طلب إدارة شئون القر، أو أي ذي شأن آخر، حسم األمر عى نحو ما تراه 

حمققا مصلحة الصغري.

املادة ١٢٢ 
جيوز للمحكمة بناء عى طلب إدارة شئون القر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغري 
وصيا خاصا، حتدد سلطته، يتوىل الوالية عليه يف شأن معني، كلام اقتضت ذلك مصلحته. 

وجيوز هلا ذلك عى األخص:
) أ ( إذا تعارضت مصلحة الصغري مع مصلحة وليه الرشعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة 

شخص يتوىل الوالية عى ماله.
) ب ( إذا تعارضت مصلحة الصغري مع مصلحة الويص أو زوجه أو أحد أصوهلام أو 

فروعهام أو مع مصلحة شخص يتوىل الوالية عى ماله.

املادة ١٢٣ 
١- إذا كانت الوصاية عى مال الصغري لغري إدارة شئون القر، جاز أن ينصب إىل جانب 

الويص، ولو كان خمتارا، مرشف يتوىل الرقابة عى ترفاته. 
٢- وإذا مل خيرت األب مرشفًا لصغريه جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض 

املرشف املختار من األب عى املحكمة لتثبيته.
٣- وإذا كان الصغري كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد باإلرشاف إلدارة شئون القر. 
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٤- ويلزم أن تتوافر يف املرشف الرشوط املتطلبة يف الويص. 

املادة ١٢٤ 
يتوىل املرشف الرقابة عى ترفات الويص. وعليه أن يرفع إىل املحكمة كل أمر تقتي 

مصلحة القارص رفعه إليها.

املادة ١٢٥ 
عى الويص إجابة املرشف إىل كل ما يطلبه من إيضاح عن ترفاته يف أموال الصغري، 

ومتكينه من االطالع عى األوراق واملستندات اخلاصة هبا.

املادة ١٢٦ 
١- إذا شغر مكان الويص، وجب عى املرشف رعاية مال الصغري إىل أن تعني املحكمة له 

وصيا آخر.
٢- ويكون للمرشف يف سبيل أداء واجب الرعاية عى مال الصغري يف فرتة عدم وجود 

الويص، أن جيري، نيابة عن الصغري، الترفات التي يكون يف تأجيلها رضر ظاهر له.

املادة ١٢٧ 
١- للويل أن جيري عن صغريه الترفات النافعة له نفعا حمضا.

إذن  بغري  عنه  قبوله  للويل  يسوغ  ال  فإنه  بتكليف،  مقرتنا  للصغري  التربع  كان  وإذا   -٢
املحكمة.

املادة ١٢٨ 
١- للويل أن جيري عن صغريه الترفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارهتا واستثامرها.
٢- عى أنه ال جيوز للويل تأجري مال الصغري ملدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، 

إال بعد إذن املحكمة.

املادة ١٢٩ 
للويل أن جيري يف مال صغريه الترفات بمقابل، مع مراعاة القيود املقررة يف املواد التالية.

املادة ١٣٠ 
ليس للويل، بغري إذن املحكمة، أن يبيع عقار الصغري أو حمله التجاري أو أن يؤجره لنفسه 

أو لزوجه أو ألقارب أحدمها إىل الدرجة الثالثة.

املادة ١٣١ 
ال جيوز للويل، بغري إذن املحكمة، أن يترف يف مال الصغري، إذا جتاوزت قيمته مائتي 

ألف دينار.

املادة ١٣٢  
إذا كان املال قد آل إىل الصغري بطريق الوصية أو التربع، واشرتط  املويص أو املتربع عدم 
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ترف الويل فيه، فإنه ال جيوز هلذا األخري إجراء الترف املمنوع عليه، إال عندما تقتضيه 
الرضورة، وبرشط إذن املحكمة.

املادة ١٣٣ 
١- ال جيوز للويل التربع بامل الصغري.

٢- ومع ذلك إذا كان يف مال الصغري سعة، فإنه جيوز للويل أن يتربع بامل الصغري بام ال 
يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائيل أو إنساين وبرشط إذن املحكمة.

املادة ١٣٤ 
ال جيوز للويل إقراض مال الصغري وال اقرتاضه.

املادة ١٣٥ 
ال جيوز للويل رهن مال الصغري، إال لدين عى هذا الصغري نفسه.

املادة ١٣٦ 
مجيع القيود الواردة عى سلطة الويل ال تري بالنسبة إىل ما يكون قد آل منه إىل الصغري 

من مال عى سبيل التربع، ولو كان ذلك بطريق غري مبارش.

املادة ١٣٧ 
١- يكون للويص، ولو كان خمتارا من األب، الوالية عى مال الصغري، يف نفس احلدود 
التي يرسمها القانون إلدارة شئون القر، باعتبار أن هلا الوصاية أو القوامة عى معدومي 

األهلية وناقصيها.
٢- عى أنه إذا كانت الوصاية لغري إدارة شئون القر، وجب إذن املحكمة إلجراء كل 

الترفات التي ال خيول القانون ملدير هذه اإلدارة أن يتوالها وحده.
٣- ويف مجيع األحوال، ال يكون للويص، يف واليته عى مال الصغري سلطة تتجاوز سلطة 

الويل، عى نحو ما حيدده القانون.

املادة ١٣٨ 
١- تعني املحكمة، بناء عى طلب إدارة شئون القر أو أي ذي شأن آخر، ملن كان حمجورا 
عليه جلنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيام، تكون له الوالية عى ماله، يف حدود ما يقي به 

القانون.
٢- فإذا كان املحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة عى ماله إلدارة شئون القر، وفقا ملا 

يقي به القانون، ما مل تعني له املحكمة قيام آخر.

املادة ١٣٩ 
تراعي املحكمة، يف تنصيب القيم عى املحجور عليه، أن تعني األرشد فاألرشد من أوالده 

الذكور، ثم أباه، ثم جده ألبيه، ثم من ترى فيه مصلحة املحجور عليه.
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املادة ١٤٠ 
يري عى القيم كل ما يري عى الويص من أحكام، وعى األخص بالنسبة إىل الرشوط 
الالزمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيني من يتوىل اإلرشاف عليه، وسلطة املرشف.

املادة ١٤١ 
١- إذا ثبت فقد الشخص، بأن مل تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له املحكمة قيام، 
تكون له الوالية عى ماله، وذلك بناء عى طلب إدارة شئون القر، أو أي ذي شأن آخر.
٢- وجيوز كذلك للمحكمة أن تعني قيام ملن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب ملدة جتاوزت 
السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتوىل رعاية أمواله بنفسه، أو أن يرشف عى من يكون 

قد وكله يف إدارهتا.

املادة ١٤٢ 
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيال إلدارة أمواله، عينته املحكمة 
قيام، إن توافرت فيه الرشوط التي يتطلبها القانون يف الويص، وإال راعت يف تعيني القيم ما 
يقي به القانون يف شأن القيم عى املحجور عليه، وعى األخص يف صدد ثبوت القوامة 

إلدارة شئون القر بالنسبة إىل الكويتيني.

املادة ١٤٣ 
يكون للقيم عى املفقود أو الغائب سلطات الويص وتري عليه أحكامه.

املادة ١٤٤ 
١- ملن يوىل عى مال الصغري أو املحجور عليه أو املفقود أو الغائب احلق يف أجر مناسب 
عن واليته تقدره املحكمة بام ال يبهظ املوىل عليه، وذلك ما مل يكن الويل قد ارتىض أن 

تكون واليته بغري مقابل.
٢- عى أن احلق يف األجر عن الوالية مقصور عى من يتوالها. فال جيوز لدائنيه أن يطلبوه 
نيابة عنه. كام أنه ال ينتقل إىل الورثة، ما مل يكن الويل، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

املادة ١٤٥ 
إذا زالت، ألي سبب، الوالية أو الوصاية أو القوامة عمن يتوالها، وجب عليه تسليم 
أموال املوىل عليه لذي الصفة يف تسلمها، وذلك فور زوال واليته، إال ما يقتضيه التسليم 
من زمن. كام جيب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن واليته، خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر 

من انتهائها.

املادة ١٤٦ 
األب واجلد واألم ال يسألون، يف مبارشهتم الوالية أو الوصاية أو القوامة، إال عن خطئهم 
فيسألون  القوامة،  أو  الوصاية  يتولون  أما غري هؤالء، ممن  أجرا.  تقاضوا  اجلسيم، ولو 

مسئولية الوكيل املأجور، ولو كانوا ال يتقاضون عن مهامهم أجرا.
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املادة ١٤٧ 
١- إذا وقع املتعاقد يف غلط دفعه إىل ارتضاء العقد، بحيث أنه لوال وقوعه فيه ملا صدر 
عنه الرضاء، فإنه جيوز له طلب إبطال العقد، إذا كان املتعاقد اآلخر قد وقع معه يف نفس 
الغلط بدون تأثري منه كان من املمكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل 

عليه أن يتبني عنه ذلك.
املتعاقد اآلخر يف  اعتبار ملشاركة  التربعات، جيوز طلب اإلبطال، دون  أنه، يف  ٢- عى 

الغلط أو علمه بحصوله.

املادة ١٤٨ 
ال حيول دون إعامل أثر الغلط ، أن ينصب عى حكم القانون يف أمر من أمور التعاقد.

املادة ١٤٩ 
ال جيوز ملن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه عى نحو يتعارض مع مقتضيات 
حسن النية. ويكون للطرف اآلخر، عى األخص، أن يتمسك يف مواجهته بأن يتم العقد 

عى نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون رضر كبري يناله.

املادة ١٥٠ 
ال يؤثر يف صحة العقد جمرد أخطاء احلساب أو زالت القلم.

املادة ١٥١ 
جيوز طلب إبطال العقد للتدليس ملن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره 
ودفعه بذلك إىل التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتي العقد، عى نحو ما ارتضاه عليه، 

لوال خديعته بتلك احليل، وذلك مع مراعاة ما تقي به املادتان ١٥٣ و ١٥٤.

املادة ١٥٢ 
يعترب بمثابة احليل املكونة للتدليس الكذب يف اإلدالء باملعلومات بوقائع التعاقد ومالبساته، 
أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخالال بواجب يف الصدق أو املصارحة يفرضه 
القانون أو االتفاق أو طبيعة املعاملة أو الثقة اخلاصة التي يكون من شأن ظروف احلال 

أن جتعل للمدلس عليه احلق يف أن يضعها فيمن غرر به.

املادة ١٥٣ 
التدليس، أن تكون احليل قد صدرت من املتعاقد  ١- يلزم، إلبطال العقد عى أساس 
اآلخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه يف إبرام العقد، أو ممن يربم العقد 

ملصلحته.
٢- فإن صدرت احليل من الغري، فليس ملن انخدع هبا أن يتمسك باإلبطال، إال إذا كان 

املتعاقد اآلخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك احليل، أو كان يف استطاعته أن يعلم هبا.

املادة ١٥٤ 
إذا جاء  العقد،  إبطال  التربع، طلب  السابقة، جيوز، يف عقود  املادة  به  استثناء مما تقي 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٤٧       -العودة لفهرس القانون

الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار ملن صدرت احليل منه.

املادة ١٥٥ 
إذا جلأ كل من املتعاقدين إىل التدليس عى اآلخر، وجره بذلك إىل التعاقد، امتنع عى أي 

منهام التمسك بإبطال العقد.

املادة ١٥٦ 
١- جيوز طلب إبطال العقد عى أساس اإلكراه ملن ارتىض العقد حتت سلطان رهبة قائمة 
يف نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إىل التعاقد، بحيث أنه 

لوالها ما كان جيريه، عى نحو ما ارتضاه عليه.
٢- وتعترب الرهبة قائمة يف نفس املتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر 
اخلوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغري، يف النفس أو 

اجلسم أو العرض أو الرشف أو املال.
أو األنوثة وسنه  الذكورة  املتعاقد حالته من  الرهبة يف نفس  قيام  تقدير  ٣- ويراعى يف 
وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر يف مدى ما يرتتب 

من خوف يف نفسه.

املادة ١٥٧ 
١- يلزم، ألعامل اإلكراه أن تكون الرهبة التي دفعت املتعاقد إىل ارتضاء العقد، قد بعثت 
يف نفسه بفعل املتعاقد اآلخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو 

بفعل من يربم العقد ملصلحته.
٢- فإذا صدر اإلكراه من شخص من الغري، فإنه ال يكون للمتعاقد املكره طلب اإلبطال 
عى أساسه، إال إذا كان املتعاقد اآلخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من املفروض 

حتام أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقي به املادة التالية.

املادة ١٥٨ 
جيوز، يف التربعات، طلب اإلبطال، إذا كان الرضاء هبا قد جاء نتيجة اإلكراه، دون اعتبار 

ملن صدر اإلكراه عنه.

املادة ١٥٩ 
  إذا استغل شخص يف آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جاحما، 
أو لصالح غريه عقدا  يربم، لصاحله  بذلك  األدبية عليه، وجعله  فيه سطوته  استغل  أو 
ينطوي، عند إبرامه، عى عدم تناسب باهظ بني ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما جيره عليه من 
نفع مادي أو أديب، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لرشف التعامل ومقتضيات حسن 
للعدالة ومراعاة لظروف  بناء عى طلب ضحية االستغالل ووفقا  للقايض،  النية، كان 
احلال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد يف التزامات الطرف اآلخر، أو أن يبطل العقد.

املادة ١٦٠ 
املتربع، أن  بناء عى طلب  التي جتئ وليدة االستغالل، يكون للقايض،  التربع  يف عقود 
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يبطل العقد أو أن ينقص قدر املال املتربع به وفقا لظروف احلال، وبمراعاة مقتضيات 
العدالة واالعتبارات اإلنسانية.

املادة ١٦١ 
١- تسقط دعوى االستغالل بمي سنة من وقت إبرام العقد.

٢- عى أنه إذا جاء العقد نتيجة استغالل اهلوى اجلامح أو السطوة األدبية، فإن رسيان 
مدة السنة ال يبدأ، إال من تاريخ زوال تأثري اهلوى أو السطوة، عى أن تسقط الدعوى عى 

أية حال بفوات مخس عرشة سنة من إبرام العقد.

املادة ١٦٢ 
الغبن الذي ال يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل ال يكون له تأثري عى 
املواد  به  القانون، ومع مراعاة ما تقي  التي يرح هبا  العقد، إال يف األحوال اخلاصة 

التالية.

املادة ١٦٣ 
١- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغريها من األشخاص االعتبارية العامة، أو 
ألحد من عديمي األهلية أو ناقصيها، أو جلهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل 

التزام الطرف اآلخر، أو التزامه هو، بام يرفع عنه الفحش يف الغبن.
٢- ويعترب الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، عى اخلمس.

٣- وال حيول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن املغبون ممن ينوب عنه 
وفقا للقانون، أو أذنت به املحكمة.

املادة ١٦٤ 
جيوز للمتعاقد مع املغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما مل يكن 

املغبون هو الدولة أو غريها من األشخاص االعتبارية العامة.

املادة ١٦٥ 
ال جيوز الطعن بالغبن، يف عقد تم بطريق املزايدة أو املناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق 

ما يقي به القانون.

املادة ١٦٦ 
تسقط دعوى الغبن، إذا مل ترفع خالل سنة، تبدأ بالنسبة إىل الدولة أو غريها من األشخاص 
االعتبارية العامة وجلهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي األهلية وناقصيها 
من تاريخ اكتامل األهلية أو املوت، وعى أية حال تسقط الدعوى بمي مخس عرشة سنة 

من وقت إبرام العقد.

املادة ١٦٧ 
يلزم أن يكون حمل االلتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا يف ذاته، وإال وقع العقد 

باطال.
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املادة ١٦٨ 
بمحض  رهينا  الشىء  هذا  وجود  يكن  مل  ما  مستقبل،  شئ  شأن  يف  العقد  يرد  أن  جيوز 

الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقي به املادة التالية.

املادة ١٦٩ 
التعامل يف تركة إنسان ال زال عى قيد احلياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إال يف األحوال 

اخلاصة التي جييزها القانون.

املادة ١٧٠ 
جيوز أن يتعلق العقد بامل الغري أو بفعله، من غري أن يرتتب عليه أي التزام عى هذا الغري 

بدون رضاه.

املادة ١٧١ 
١- يلزم أن يكون حمل االلتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإال وقع العقد باطال.
٢- وإذا تعلق االلتزام بيء، وجب أن يكون هذا اليء حمددا بذاته، أو بنوعه ومقداره 
ودرجة جودته، عى أن عدم حتديد درجة اجلودة ال يؤدي إىل بطالن العقد، ويلتزم املدين 

حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

املادة ١٧٢ 
إذا كان حمل االلتزام خمالفا للقانون أو للنظام العام أو حلسن اآلداب، وقع العقد باطال.

املادة ١٧٣ 
إذا كان حمل االلتزام دفع مبلغ من النقود، التزم املدين بقدر عددها املحدد يف العقد، دون 

أن يكون للتغيري يف قيمتها أثر، ولو اتفق عى خالف ذلك.

املادة ١٧٤ 
١- يف االلتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.

٢- ومع ذلك إذا اتفق عى الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء هبا.

املادة ١٧٥ 
١- جيوز أن يتضمن العقد أي رشط يرتضيه املتعاقدان، إذا مل يكن ممنوعا قانونا أو خمالفا 

للنظام العام أو حسن اآلداب.
العقد، ما مل  العقد غري مرشوع، بطل الرشط وصح  ٢- فإذا كان الرشط الذي تضمنه 

يثبت أحد املتعاقدين أنه مل يكن لريتي العقد بغريه، فيبطل العقد.

 املادة ١٧٦ 
١- يبطل العقد، إذا التزم املتعاقد دون سبب، أو لسبب غري مرشوع.

٢- ويعتد، يف السبب، بالباعث املستحث الذي يدفع املتعاقد إىل التعاقد، إذا كان املتعاقد 
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اآلخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

املادة ١٧٧ 
يفرتض أن لإللتزام سببا مرشوعا، ولو مل يذكر يف العقد، وذلك إىل أن يقوم الدليل عى 

خالفه.

املادة ١٧٨ 
١- يعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي، ما مل يقم الدليل عى غري ذلك.

٢- وإذا ثبتت صورية السبب، كان عى من يدعي أن لإللتزام سببا آخر مرشوعا أن يقيم 
الدليل عى صحة ما يدعيه.

 املادة ١٧٩ 
العقد القابل لإلبطال ينتج آثاره، ما مل يقض بإبطاله وإذا قي بإبطاله، اعترب كأن مل يكن 

أصال.

املادة ١٨٠ 
١- ال جيوز للمحكمة أن تقي بإبطال العقد القابل لإلبطال، إال بناء عى طلب من يقرر 

القانون اإلبطال ملصلحته.
٢- وإذا قام سبب اإلبطال، ومتسك به من تقرر ملصلحته، تعني عى املحكمة القضاء به، 

وذلك ما مل ينص القانون عى خالفه.

املادة ١٨١ 
إجازة العقد القابل لإلبطال ممن له احلق يف طلب إبطاله، رصحية كانت أم ضمنية، تطهره 

من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب اإلبطال بسببه.

املادة ١٨٢ 
١- جيوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته يف إجازته 
أو إبطاله، خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر، تبدأ من تاريخ اإلعذار، من غري أن يرتتب 

عى ذلك أي أثر بالنسبة إىل املدة املقررة لسقوط احلق يف اإلبطال.
٢- وال يعتد بإعذار من له حق طلب اإلبطال بسبب الغلط أو التدليس أو اإلكراه، إال 
إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال اإلكراه. كام أنه ال يعتد بإعذار 

ناقص األهلية، إال إذا كان قد وجه إليه بعد اكتامل أهليته.
٣- فإذا انقىض ميعاد اإلعذار من غري اختيار، اعترب ذلك إجازة للعقد.

املادة ١٨٣ 
١- يسقط احلق يف إبطال العقد إذا مل يتمسك به صاحبه خالل ثالث سنوات من وقت 

زوال سببه، وذلك ما مل يقض القانون بخالفه.
٢- ويبدأ رسيان مدة سقوط حق اإلبطال، يف حالة نقض األهلية من يوم اكتامهلا، ويف 

حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، ويف حالة اإلكراه من يوم زواله.
٣- ويف مجيع األحوال، يسقط احلق يف إبطال العقد بمرور مخس عرشة سنة من تاريخ 
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إبرامه.
 املادة ١٨٤ 

١ - العقد الباطل ال ينتج أي اثر ، وجيوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطالنه ، وللمحكمة 
ان تقي به من تلقاء نفسها.

املادة ١٨٥ 
العقد الباطل ال يتصحح باإلجازة.

املادة ١٨٦ 
١- العقد الباطل ال يتصحح بمرور الزمان.

٢- إال أن دعوى البطالن تسقط بمرور مخس عرشة سنة من تاريخ العقد.
 

املادة ١٨٧ 
١- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد املتعاقدان إىل احلالة التي كانا عليها عند العقد، ما مل 

ينص القانون عى خالفه، ومع عدم اإلخالل بام تقي به املادتان التاليتان.
٢- فإذا استحال عى أحد املتعاقدين أن يعيد اآلخر إىل احلالة التي كان عليها عند العقد، 

فإنه جيوز احلكم عليه بأداء معادل.

املادة ١٨٨ 
ال يلزم عديم األهلية أو ناقصها، يف حالة بطالن العقد أو إبطاله، إال يف حدود ما يكون 

قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معترب قانونا.

املادة ١٨٩ 
١- ال حيتج بإبطال العقد يف مواجهة اخللف اخلاص للمتعاقد اآلخر، إذا كان هذا اخللف 

قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
٢- ويعترب اخللف اخلاص حسن النية، إذا كان، عند الترف له، ال يعلم سبب إبطال 
عقد سلفه، ومل يكن يف مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من احلرص ما تستوجبه ظروف 

احلال من الشخص العادي.

املادة ١٩٠ 
١- إذا حلق البطالن أو اإلبطال شقا من العقد، اقتر عليه وحده، دون باقي العقد.

٢- عى أنه إذا أثبت أحد املتعاقدين أنه ما كان يربم العقد بغري الشق الباطل أو املبطل، 
بطل العقد كله.

املادة ١٩١ 
١- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه األركان الالزمة لعقد آخر غريه، 

قام هذا العقد اآلخر.
كانا  املتعاقدين  أن  تبني  إذا  متوافرا  إليه  التحول  الذي يصري  بالعقد  الرضاء  ويعترب   -٢

يريدانه، لو علام ببطالن العقد الذي قصدا يف األصل إبرامه.
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املادة ١٩٢ 
١- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد املتعاقدين، كان للمتعاقد اآلخر أو للغري أن 

يطالبه بالتعويض عام يرتبه له البطالن من رضر.
٢- عى أنه ال حمل للتعويض، إذا كان من أصابه الرضر نتيجة البطالن قد أسهم فيام أدى 

إىل وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.
 

املادة ١٩٣ 
١- إذا كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز اإلنحراف عنها عن طريق تفسريها للتعرف 

عى إرادة املتعاقدين.
من  للمتعاقدين  املشرتكة  النية  تقي  جيب  فإنه  العقد،  لتفسري  حمل  هناك  كان  فإذا   -٢
أو عباراته، ومع  ألفاظه  الوقوف عند جمرد معاين  إبرامه، دون  جمموع وقائعه وظروف 
االستهداء بطبيعة التعامل والعادات اجلارية وما ينبغي أن يتوافر بني املتعاقدين من حسن 

النية ورشف التعامل.

املادة ١٩٤ 
١- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد رشوط العقد من غموض، وبقي شك يف حقيقة قصد 
املتعاقدين منه، فر الشك ملصلحة املتعاقد الذي يكون من شأن إعامل الرشط أن يرضه.
٢- وعى وجه اخلصوص، يفر الشك ملصلحة املدين، إذا كان من شأن إعامل الرشط 

أن حيمله بااللتزام، أو جيعل عبأه عليه أكثر ثقال.
٣- وكل ما سبق دون إخالل بام تقي به املادة ٨٢.

املادة ١٩٥ 
ال يقر العقد عى ما يرد فيه من رشوط أو يري عليه من أحكام القانون، وإنام يتضمن 
كذلك ما يعترب من مستلزماته، وفقا ملا جتري عليه العادة وما متليه العدالة، ومع مراعاة 

طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية ورشف التعامل.

املادة ١٩٦ 
العقد رشيعة املتعاقدين، فال جيوز ألحدمها أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إال يف 

حدود ما يسمح به االتفاق أو يقض القانون بغريه.

املادة ١٩٧ 
النية  العقد طبقا ملا يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن  تنفيذ  جيب 

ورشف التعامل.

املادة ١٩٨ 
إذا طرأت، بعد العقد وقبل متام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها 
عند إبرامه، وترتب عى حدوثها أن تنفيذ االلتزام الناشئ عنه، وإن مل يصبح مستحيال، 
صار مرهقا للمدين، بحيث هيدده بخسارة فادحة، جاز للقايض بعد املوازنة بني مصلحة 
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الطرفني، أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد يف مقابله. 
ويقع باطال كل اتفاق عى خالف ذلك.

املادة ١٩٩ 
إذا أبرم عقد صوري، كانت العربة باحلقيقة، فيام بني املتعاقدين واخللف العام لكل منهام، 

ورسى بينهم العقد املسترت، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

املادة ٢٠٠ 
١- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف اخلاص ألي منهام أن 
يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد املسترت، كام أن هلم أن يتمسكوا بالعقد 

الصوري إذا كانوا ال يعلمون بالصورية.
بالعقد الصوري، ومتسك  البعض  بأن متسك  الشأن،  ٢- وإذا تعارضت مصالح ذوي 

اآلخرون بالعقد املسترت، كانت األفضلية لألولني.

 املادة ٢٠١ 
١- تنرف آثار العقد إىل املتعاقدين واخللف العام، دون إخالل بأحكام املرياث.

٢- عى أن آثار العقد ال تنرف إىل اخللف العام ألحد املتعاقدين أو لكليهام، إذا اقتىض 
ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص يف القانون.

املادة ٢٠٢ 
١- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بامل معني عى نحو جيعلها من توابعه، أو أنشأ 
انتقل املال إىل خلف خاص، فإن  التزامات متصلة به عى نحو جيعلها من حمدداته، ثم 

تلك احلقوق وااللتزامات تنتقل معه.
٢- عى أن االلتزامات املتصلة باملال ال تنتقل معه إىل اخللف اخلاص، إال إذا كان، عند 

إبرام الترف، يعلم هبا أو يف مقدوره أن يعلم هبا وذلك ما مل يقض القانون بخالفه.

املادة ٢٠٣ 
العقود ال تنفع وال ترض غري املتعاقدين وخلفائهام، وإن كانت تؤثر يف الضامن العام املقرر 

لدائنيهام، وذلك كله ما مل يقي به القانون.

 املادة ٢٠٤ 
التزم هو  بأمر معني،  يلتزم نحوه  الغري  إذا تعهد شخص آلخر بأن جيعل أحدا من   -١

بتعهده دون ذلك الغري.
٢- فإذا رفض الغري حتمل االلتزام املتعهد به، كان املتعهد خمال بتعهده، والتزم بتعويض 
املتعهد له عام يناله من رضر بسبب إخالله، ما مل يعرض هو أن يقوم بنفسه باألمر املتعهد 

به، وكان ذلك يف مقدوره من غري رضر ينال املتعهد له.
٣- فان ارتىض الغري االلتزام، حتمل به، وبرئت ذمة املتعهد. ويكون حتمله به من وقت 

رضائه، ما مل يتبني أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إىل وقت صدور التعهد.
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 املادة ٢٠٥ 
معينة  التزامات  معه  املتعاقد  أن يشرتط عى  نفسه،  تعاقده عن  للشخص، يف  ١- جيوز 
يتعهد بأدائها للغري، إذا كان للمشرتط يف تنفيذ هذه االلتزامات، مصلحة مادية أو أدبية.
٢- وجيوز، يف االشرتاط ملصلحة الغري، أن يكون املستفيد شخصا مستقيال، كام جيوز أن 
الوفاء  تعيينه، وقت  املمكن  إذا كان من  بذاته عند االشرتاط،  يكون شخصا غري معني 

بااللتزام املشرتط.

املادة ٢٠٦ 
١- يرتتب عى االشرتاط ملصلحة الغري أن يثبت للمستفيد، يف ذمة املتعهد، حق شخي 
له، يكون له أن يستأديه منه مبارشة، وذلك ما مل يتفق عى خالفه، ومع مراعاة ما تقي 

به املادة التالية.
٢- وجيوز للمشرتط أن يطالب املتعهد بأداء احلق املشرتط للمستفيد، ما مل يتبني من العقد 

أن ذلك مقصور عى املستفيد دونه.

املادة ٢٠٧ 
عقد  من  له  تنشأ  التي  الدفوع  بكل  املستفيد،  مواجهة  يف  يتمسك،  أن  للمتعهد  جيوز 

االشرتاط، والتي كان يمكنه أن يتمسك هبا يف مواجهة املشرتط.

املادة ٢٠٨ 
املستفيد  يعلن  أن  قبل  املشارطة  ينقض  أن  دائنيه،  أو  ورثته  دون  للمشرتط،  جيوز   -١

للمشرتط أو للمتعهد رغبته يف اإلفادة منها، ما مل يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
٢- وال يرتتب عى نقض املشارطة براءة ذمة املتعهد الذي يبقى ملتزما قبل املشرتط، ما 

مل يتفق عى غري ذلك، أو كانت طبيعة االلتزام تقتضيه.
٣- وللمشرتط، عند نقض املشارطة، أن حيل مستفيدا آخر حمل املستفيد األصيل، أو أن 

يستأثر باملنفعة خلاصة نفسه.
 

املادة ٢٠٩ 
أجله،  عند حلول  بالتزامه  املتعاقدين  أحد  يوف  مل  إذا  للجانبني،  امللزمة  العقود  ١- يف 
وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد اآلخر، إن مل يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القايض 
فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما مل يكن طالب الفسخ مقرا بدوره يف 

الوفاء بالتزاماته.
٢- وجيوز للقايض، عند طلب الفسخ، أن ينظر املدين إىل أجل حيدده، إذا اقتضته الظروف، 
كام أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما مل يوف به املدين قليال بالنسبة إىل التزاماته يف مجلتها.

املادة ٢١٠ 
١- ال يعمل برشط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم املحكمة، أو بالرشط 
القايض بتقييد سلطة املحكمة إزاء فسخ العقد، ما مل يتضح أن إرادة املتعاقدين كليهام قد 

انرفت إليه رصاحة، وعى بينة من حقيقة أثره.
٢- والرشط القايض بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بااللتزام ال يعفى يف 
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غري املواد التجارية من اإلعذار، ولو اتفق عى اإلعفاء منه.

املادة ٢١١ 
١- إذا فسخ العقد، اعترب كأن مل يكن، وأعيد املتعاقدان إىل احلالة التي كانا عليها عند 

إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقي به املادتان التاليتان.
٢- فإذ استحال عى أحد املتعاقدين أن يعيد املتعاقد اآلخر إىل احلالة التي كان عليها عند 

العقد، جاز احلكم عليه بأداء معادل.

املادة ٢١٢ 
يف العقود املستمرة، ال يكون للفسخ أثر إال من وقت حتققه.

املادة ٢١٣ 
١- ال حيتج بفسخ العقد يف مواجهة اخللف اخلاص ألي من املتعاقدين إذا كان هذا اخللف 

قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
٢- ويعترب اخللف اخلاص حسن النية، إذا كان عند الترف له، ال يعلم السبب الذي 
أفىض إىل الفسخ، ومل يكن يف مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من احلرص ما تستوجبه 

الظروف من الشخص العادي.
 

املادة ٢١٤ 
١- يف العقود امللزمة جلانب واحد، إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحيال لسبب أجنبي ال يد 

للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
االلتزام  بقي من  فيام  بالعقد  يتمسك  أن  للدائن  فإن كانت اإلستحالة جزئية، جاز   -٢

ممكن التنفيذ.

املادة ٢١٥ 
لسبب  مستحيال  الطرفني  أحد  التزام  تنفيذ  أصبح  إذا  للجانبني،  امللزمة  العقود  يف   -١
أجنبي ال يد له فيه، انقىض هذا االلتزام، وانقضت معه االلتزامات املقابلة عى الطرف 

اآلخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
٢- فإن كانت اإلستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب األحوال، أن يتمسك بالعقد فيام 

بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

املادة ٢١٦ 
التي كانا عليها  احلالة  إىل  املتعاقدين  إرجاع  اعترب كأن مل يكن، ولزم  العقد،  انفسخ  إذا 
عند إبرامه، وذلك يف نفس احلدود املقررة بمقتىض املواد: ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ يف شأن 

الفسخ.
 

املادة ٢١٧ 
١- للمتعاقدين أن يتقايال العقد برضائهام بعد انعقاده، ما بقي املعقود عليه قائام وموجودا 

يف يد أحدمها.
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٢- فإذا هلك أو تلف او حصل الترف للغري يف بعض املعقود عليه جازت اإلقالة يف 
الباقي منه بقدر حصته من العوض.

املادة ٢١٨ 
تعترب اإلقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ يف حق املتعاقدين وبمثابة عقد جديد يف حق 

الغري.
 

املادة ٢١٩ 
يف العقود امللزمة للجانبني، إذا كانت االلتزامات املتقابلة مستحقة األداء، جاز لكل من 
املتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا مل يقم املتعاقد اآلخر بالوفاء بام التزم به، وذلك 

ما مل يتفق عى خالفه أو يقض العرف بغريه.

 املادة ٢٢٠ 
١- الترف القانوين الصادر باإلرادة املنفردة ال ينشئ التزاما وال يعدل يف التزام قائم 

وال ينهيه، إال يف األحوال اخلاصة التي ينص عليها القانون.
٢- فإن قىض القانون بنشوء االلتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتىض الترف الصادر 
باإلرادة املنفردة، رسى عى هذا الترف ما يري عى العقد بوجه عام من أحكام القانون، 
إال ما كان منها متعارضا مع قيام الترف عى اإلرادة الواحدة، وعى األخص ما تعلق 

بتوافق إراديت طريف العقد.

املادة ٢٢١ 
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معني، التزم بإعطاء اجلائزة ملن قام هبذا 
العمل، وفقا للرشوط املعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم 

به.

املادة ٢٢٢ 
١- إذا حدد الواعد أجال للوعد باجلائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خالله وسقط 

الوعد بفواته.
٢- فإذا مل يعني الواعد أجال لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعالن يوجه للجمهور عى 

الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو عى أي وجه إعالمي مشابه.

املادة ٢٢٣ 
١- ال يكون للرجوع عن الوعد باجلائزة أثر إال من تاريخ إعالنه للجمهور، وال يؤثر يف 

احلق يف املكافأة ملن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
٢- فإذا مل ينجز أحد العمل، كان ملن بدأ العمل بحسن نية قبل إعالن الرجوع عن الوعد 
إذا  أنفقه وما بذله من جهد،  الواعد، يف حدود اجلائزة، بقيمة ما  دون أن يتمه، مطالبة 

أثبت أنه كان يتم العمل يف وقت مناسب.
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املادة ٢٢٤ 
يلتزم الواعد بالبت يف استحقاق اجلائزة خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء األجل املحدد 

يف اإلعالن، ما مل يتضمن اإلعالن ميعادا أطول.

املادة ٢٢٥ 
ال يرتتب عى الوعد باجلائزة وال عى إعطائها ملستحقها ثبوت حق للواعد يف ثمرة العمل، 

ما مل تتضمن رشوط الوعد ما خيالف ذلك.

املادة ٢٢٦ 
الوعد هبا بمرور ستة  املرتتبة عى  أو بغريها من احلقوق  باجلائزة  املطالبة  تسقط دعوى 
أشهر من انتهاء أجل البت يف استحقاق اجلائزة أو من تاريخ إعالن الرجوع يف الوعد عى 

حسب األحوال.

املادة ٢٢٧ 
إحداثه  يف  أكان  سواء  بتعويضه،  يلتزم  بغريه  رضرا  اخلاطئ  بفعله  أحدث  من  كل   -١

الرضر مبارشا أو متسببا.
٢- ويلتزم الشخص بتعويض الرضر الناشئ عن فعله اخلاطئ ولو كان غري مميز.

املادة ٢٢٨ 
مواجهة  يف  منهم،  كل  التزم  بخطئهم،  الرضر  حدث  الذين  األشخاص  تعدد  إذا   -١

املرضور، بتعويض كل الرضر.
٢- ويتوزع غرم املسئولية فيام بني املسئولني املتعددين بقدر دور خطأ كل منهم يف إحداث 

الرضر. فإن تعذر حتديد هذا الدور، وزع عليهم غرم املسئولية بالتساوي.

املادة ٢٢٩ 
إذا كان اخلطأ الذي رتب الرضر قد وقع من مرتكبه نتيجة حتريض أو مساعدة، اعترب الرضر 

نامجا عن خطأ كل من الفاعل األصيل والرشكاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

املادة ٢٣٠ 
١- يتحدد الرضر الذي يلتزم املسئول عن العمل غري املرشوع بالتعويض عنه باخلسارة 

التي وقعت والكسب الذي فات، طاملا كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غري املرشوع.
إذا  املرشوع،  للعمل غري  نتيجة طبيعية  الفائت  الكسب  أو  الواقعة  ٢- وتعترب اخلسارة 
مل يكن يف املقدور تفادهيا ببذل اجلهد املعقول الذي تقتضيه ظروف احلال من الشخص 

العادي.

املادة ٢٣١ 
١- يتناول التعويض عن العمل غري املرشوع الرضر، ولو كان أدبيا.

٢- ويشمل الرضر األديب عى األخص ما يلحق الشخص من أذى حيس أو نفيس، نتيجة 
املساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو برشفه أو بسمعته أو بمركزه االجتامعي 
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أو األديب أو باعتباره املايل. كام يشمل الرضر األديب كذلك ما يستشعره الشخص من احلزن 
واألسى وما يفتقده من عاطفة احلب واحلنان نتيجة موت عزيز عليه.

٣- ومع ذلك ال جيوز احلكم بالتعويض عن الرضر األديب الناشئ عن الوفاة إال لألزواج 
واألقارب إىل الدرجة الثانية.

املادة ٢٣٢ 
ال ينتقل احلق يف التعويض عن الرضر األديب إال إذا كانت قيمته حمددة بمقتىض القانون 

أو االتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

املادة ٢٣٣ 
إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه ال يد له فيه، كقوة قاهرة أو 
حادث فجائي أو فعل املرضور أو فعل الغري، كان غري ملزم بالتعويض، وذلك ما مل يوجد 

نص يقي بخالفه.

املادة ٢٣٤ 
١- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ املرضور يف إحداث الرضر، فإنه ال يكون ملتزما 
بالتعويض إال بقدر يتناسب مع ما كان خلطئه من أثر يف وقوع الرضر بالنسبة إىل خطأ 

املرضور نفسه.
٢- ومع ذلك ال يكون الشرتاك خطأ املرضور مع خطأ املسئول أثر يف مقدار الدية.

املادة ٢٣٥ 
من أحدث رضرا، وهو يف حالة دفاع رشعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس 
الغري أو عرضه أو ماله، كان غري مسئول عن تعويضه، طاملا أنه مل جياوز القدر الرضوري 

لدفع األذى، فإن جتاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

املادة ٢٣٦ 
من اضطر، يف سبيل اتقاء خطر جسيم حمدق كان يتهدده هو أو غريه يف النفس أو يف العرض 
أو يف املال، ومن غري أن تكون له يد يف قيامه، إىل إحلاق رضر بامل شخص آخر أهون مما 
عمد إىل اتقائه، فإنه ال يكون مسئوال عن تعويض هذا الرضر، إال إذا تعذر استيفاؤه عى 
أساس اإلثراء دون سبب عى حساب الغري. وحينئذ ال يكون حمدث الرضر ملتزما إال 

بتعويض مناسب يقدره القايض بمراعاة ظروف احلال ومقتضيات العدالة.

املادة ٢٣٧ 
ال يكون املوظف العام مسئوال عن عمله الذي أرض بالغري، إذا أداه تنفيذا ألمر القانون 
يعتقد  أو كان  إطاعة هذا األمر واجبة عليه،  إليه من رئيسه، متى كانت  أو ألمر صدر 
ملربرات مقبولة أهنا واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مرشوعية 

العمل الذي أتاه، وأنه راعى يف عمله جانب احليطة واحلذر.
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املادة ٢٣٨ 
١- كل من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قره أو 
بسبب حالته العقلية أو اجلسمية. يكون ملزما يف مواجهة املرضور، بتعويض الرضر الذي 
حيدثه له ذلك الشخص بعمله غري املرشوع، وذلك ما مل يثبت أنه قام بواجبات الرقابة 

عى نحو ما ينبغي، أو أن الرضر كان البد واقعا ولو قام هبذا الواجب.
٢- ويعترب القارص يف حاجة إىل الرقابة إذا مل يبلغ مخس عرشة سنة، أو بلغها وكان يف كنف 

القائم عى تربيته.
٣- وتنتقل الرقابة عى القارص إىل معلمه يف املدرسة أو املرشف يف احلرفة، ما بقي القارص 

حتت إرشاف املعلم أو املرشف.
٤- وتنتقل الرقابة عى الزوجة القارص إىل زوجها أو إىل من يتوىل الرقابة عى الزوج.

املادة ٢٣٩ 
١- حتل مسئولية الدولة حمل مسئولية املعلم. فإن كان املعلم يعمل يف مدرسة أو معهد 

خاص، حلت مسئولية صاحب املدرسة أو املعهد حمل مسئوليته.
٢- وال جيوز للدولة أو لصاحب املدرسة أو املعهد الرجوع عى املعلم بام يدفعه للمرضور، 

حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما مل يثبت اخلطأ عى املعلم.

املادة ٢٤٠ 
١- يكون املتبوع مسئوال، يف مواجهة املرضور، عن الرضر الذي حيدثه تابعه بعمله غري 

املرشوع، متى كان واقعا منه، يف أداء وظيفته أو بسببها.
٢- وتقوم رابطة التبعية، ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه، متى كان من شأن املهمة 

املكلف هبا التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه.

املادة ٢٤١ 
للمسئول عن عمل الغري، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمرضور تعويضا عن عمله غري 

املرشوع.

املادة ٢٤٢ 
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغريها من األغراض يكون مسئوال، يف مواجهة املرضور، 
عن تعويض ما حيدث له من رضر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما مل يثبت أن الرضر 
قد حدث بسبب أجنبي عنه ال يد له فيه، وذلك دون إخالل بحقه يف الرجوع بام يدفعه 

عى من يكون اليء قد ألقي أو سقط بخطئه.

املادة ٢٤٣ 
١- كل من يتوىل حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة ملنع وقوع الرضر منه يلتزم بتعويض 
الرضر الذي حيدثه هذا اليء، ما مل يثبت أن هذا الرضر قد وقع بسبب أجنبي من قوة 

قاهرة أو حادث فجائي أو فعل املرضور أو فعل الغري.
٢- وتعترباألشياء التي تتطلب عناية خاصة ملنع وقوع الرضر منها السيارات والطائرات 
واألسالك  واألسلحة،  والسفن،  امليكانيكية  واآلالت  األخرى  املركبات  من  وغريها 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٦٠       -العودة لفهرس القانون

أو  طبيعته  بحسب  يكون،  آخر  شئ  وكل  واملباين،  واحليوانات،  الكهربائية،  واملعدات 
بحسب وضعه، مما يعرض للخطر.

٣- وتبقى احلراسة عى احليوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل احليوان أو ترب، وذلك 
إىل أن يسيطر عليه غريه حلساب نفسه.

املادة ٢٤٤ 
١- جيوز لكل من يتهدده رضر من شئ معني أن يطالب مالكه أو حارسه باختاذ ما يلزم 

من التدابري لدرء خطره.
٢- فإن مل يقم مالك اليء أو حارسه باختاذ التدابري الالزمة لدرء خطره يف وقت مناسب، 
جاز ملن يتهدده اخلطر أن حيصل عى إذن من القضاء يف إجرائها عى حساب املالك أو 

احلارس.
التدابري  ٣- وجيوز، يف حالة اإلستعجال، ملن يتهدده خطر اليء أن يتخذ ما يلزم من 

لدرئه، عى نفقة مالكه أو حارسه، من غري حاجة إىل إذن القايض.

املادة ٢٤٥ 
إذا مل يتفق عى حتديد التعويض عن الرضر الناجم عن العمل غري املرشوع، توىل القايض 

حتديده، وذلك دون إخالل بام تقي به املادة ٢٤٨.

املادة ٢٤٦ 
١- يقدر القايض التعويض بالنقد.

٢- وجيوز للقايض، تبعا للظروف، وبناء عى طلب املرضور أن حيكم بإعادة احلال إىل ما 
كانت عليه أو بأي أداء آخر عى سبيل التعويض.

املادة ٢٤٧ 
١- حيدد القايض التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الرضر وفق ما تقرره املادتان ٢٣٠ و 

٢٣١ وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمرضور.
٢- وإن مل يتير للقايض، وقت احلكم، حتديد مقدار التعويض بصفة هنائية، جاز له أن 

حيتفظ للمرضور باحلق يف أن يطلب، خالل مدة حيددها، إعادة النظر يف التقدير.

املادة ٢٤٨ 
إذا كان الرضر واقعا عى النفس، فإن التعويض عن اإلصابة ذاهتا يتحدد طبقا لقواعد الدية 
الرشعية، من غري متييز بني شخص وآخر، وذلك دون إخالل بالتعويض عن العنارص 

األخرى للرضر عى نحو ما تقرره املادة السابقة.

املادة ٢٤٩ 
ال يدخل احلق يف الدية يف الضامن العام للدائنني.

املادة ٢٥٠ 
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا لألنصبة الرشعية.
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املادة ٢٥١ 
١- تقدر الدية الكاملة بعرشة آالف دينار. وجيوز تعديل مقدارها بمرسوم.

٢- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية، تتحدد بمقتضاه 
حاالت استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

املادة ٢٥٢ 
جيوز للقايض احلكم بأداء التعويض عى أقساط، أو يف صورة إيراد مرتب ملدة معلومة أو 
ملدى احلياة. ويكون له عندئذ أن حيكم بإلزام املدين بتقديم تأمني كاف، إن كان له مقتض.

املادة ٢٥٣ 
١- تسقط دعوى املسئولية عن العمل غري املرشوع بمي ثالث سنوات من يوم علم 
املرضور بالرضر وبمن يسأل عنه، أو مخس عرشة سنة من وقوع العمل غري املرشوع، أي 

املدتني تنقي أوال.
٢- عى أنه إذا كانت دعوى املسئولية عن العمل غري املرشوع ناشئة عن جريمة فإهنا ال 
الفقرة  املنصوص عليها يف  املواعيد  قائمة، ولو كانت  اجلنائية  الدعوى  بقيت  ما  تسقط 

األوىل قد انقضت.

املادة ٢٥٤ 
يقع باطال كل اتفاق يربم قبل قيام املسئولية عن العمل غري املرشوع، ويكون من شأنه أن 

يعفى منها كليا أو جزئيا.

املادة ٢٥٥ 
إذا وقع رضر عى النفس مما يستوجب الدية وفقا ألحكام الرشع اإلسالمي وما يتضمنه 
جدول الديات املنصوص عليه يف املادة ٢٥١ وكان وقوع هذا الرضر بطريق املبارشة، 
وباستعامل يشء مما ذكر يف املادة ٢٤٣، فإن املبارش يلتزم بضامنه، ما مل يكن يف إتيانه ملتزما 

حدود الدفاع الرشعي.

املادة ٢٥٦ 
١- إذا وقع رضر عى النفس مما يستوجب الدية وفقا ألحكام الرشع اإلسالمي وما يتضمنه 
جدول الديات املنصوص عليه يف املادة ٢٥١، وتعذرت معرفة املسئول عن تعويضه وفقا 
ألحكام املسئولية عن العمل غري املرشوع أو امللتزم بضامنه وفقا للامدة السابقة، وجب 
الضامن عى الدولة وذلك ما مل يثبت أن املصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إىل 

عدم معرفة املسئول أو الضامن.
٢- تسقط دعوى الضامن بمرور ثالث سنوات من وقت وقوع احلادث.

املادة ٢٥٧ 
يف مجيع أحوال ضامن أذى النفس، ال يقوم هذا الضامن، إذا ثبت أن املرضور قد تعمد 

إصابة نفسه، أو أن اإلصابة قد حلقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.
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املادة ٢٥٨ 
يقتر ضامن أذى النفس عى الدية كلها أو جزء منها، وفقا ألحكام الرشع اإلسالمي وما 
يتضمنه جدول الديات املشار إليه يف املادة ٢٥١، مع مراعاة حتديد مقدار الدية الكاملة 

عى نحو ما تقي به املادة املذكورة.

املادة ٢٥٩ 
الرجوع  يف  املرضور  حق  دون  النفس  أذى  عن  ضامنا  باعتبارها  الدية  استيفاء  حيول  ال 
بالتعويض عن املضار األخرى عى من يلتزم به وفقا ألحكام املسئولية عن العمل غري 

املرشوع، ما مل يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

املادة ٢٦٠ 
١- إذا وفت الدولة الدية إعامال حلكم املادة ٢٥٦، حلت حمل املرضور يف حقه فيها قبل 

من يلتزم هبا قانونا.
العامة عى مجيع  للخزانة  املستحقة  املبالغ  امتياز  بالدية  للدولة يف رجوعها  ٢- ويكون 

أموال من يلتزم هبا.

املادة ٢٦١ 
تري عى ضامن أذى النفس أحكام املسئولية عن العمل غري املرشوع فيام ال يتعارض 

مع األحكام اخلاصة به والواردة يف هذا الفرع.

املادة ٢٦٢ 
كل من يثري، دون سبب مرشوع، عى حساب آخر، يلتزم، يف حدود ما أثرى به، بتعويض 
هذا الشخص اآلخر عام حلقه من رضر. ويبقى هذا االلتزام قائام، ولو زال اإلثراء بعد 

حصوله.

املادة ٢٦٣ 
تسقط دعوى اإلثراء بال سبب بمي ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من حلقه 
الرضر بحقه يف التعويض، أو بانقضاء مخس عرشة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا احلق، 

أي املدتني أقرب.

املادة ٢٦٤ 
كل من تسلم ما ليس مستحقا له، التزم برده.

املادة ٢٦٥ 
قيام األجل، جاز  املويف جاهال  تنفيذا اللتزام مل حيل أجله، وكان  الوفاء قد تم  إذا كان 
للدائن أن يقتر عى رد ما استفاده بسبب الوفاء املعجل، يف حدود ما حلق املدين من 

رضر.
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املادة ٢٦٦ 
ال حمل السرتداد غري املستحق، إذا حصل الوفاء من غري املدين، وترتب عليه أن الدائن، 
وهو حسن النية، جترد من سند الدين، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه 

قبل املدين الفرتة التي ال تسمع الدعوى بعد انقضائها.

املادة ٢٦٧ 
١- إذا كان من تسلم غري املستحق حسن النية، فال يلتزم أن يرد إال ما تسلم. فإذا كان 
يسء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضا الثامر التي جناها أو التي قر يف جنيها، وذلك من يوم 

تسلمه اليء، أو من اليوم الذي أصبح فيه يسء النية، بحسب األحوال.
٢- وعى أي حال، يلتزم من تسلم غري املستحق برد الثامر من يوم رفع الدعوى عليه 

برده.

املادة ٢٦٨ 
إذا مل تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غري املستحق، فال يكون ملتزما بالرد، إال يف حدود 

ما عاد عليه من نفع معترب قانونا.

املادة ٢٦٩ 
١- الفضالة هي أن يتوىل شخص عن قصد القيام بأمر عاجل حلساب شخص آخر، دون 

أن يكون ملزما بذلك.
٢- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضويل، يف أثناء توليه شأن نفسه، قد توىل شأن غريه، ملا 

بني الشأنني من ترابط ال يمكن معه القيام بأحدمها منفصال عن اآلخر.

املادة ٢٧٠ 
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضويل، رست قواعد الوكالة.

املادة ٢٧١ 
جيب عى الفضويل أن يمي يف العمل الذي بدأه إىل أن يتمكن رب العمل من أن يتواله 

بنفسه، كام جيب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتير له ذلك.

املادة ٢٧٢ 
١- يلتزم الفضويل بأن يبذل، يف القيام بالعمل، عناية الشخص العادي، فإن قر يف ذلك 

التزم بتعويض الرضر الناجم عن خطئه.
٢- ومع ذلك جيوز للقايض أن ينقص التعويض املرتتب عى خطأ الفضويل أو يعفيه منه، 

إذا كانت الظروف تربر ذلك.

املادة ٢٧٣ 
إذا عهد الفضويل إىل غريه بالعمل، كله أو بعضه، كان مسئوال عن أعامله، يف مواجهة رب 

العمل، دون إخالل بحق رب العمل يف الرجوع مبارشة عى هذا الغري.
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املادة ٢٧٤ 
يلتزم الفضويل بأن يرد إىل رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كام يلتزم بأن يقدم له 

حسابا عام قام به، وذلك عى نحو ما يلتزم به الوكيل قبل املوكل.

املادة ٢٧٥ 
١- إذا مات الفضويل، التزم ورثته إزاء رب العمل بام يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.

٢- وإذا مات رب العمل، بقي الفضويل ملتزما نحو ورثته بام كان ملتزما به نحوه.

املادة ٢٧٦ 
١- يعترب الفضويل نائبا عن رب العمل، إذا كان قد بذل يف القيام بالعمل عناية الشخص 
العادي، ولو مل تتحقق النتيجة املرجوة. ويف هذه احلالة، يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ 
التعهدات التي عقدها الفضويل حلسابه، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم هبا، وبأن 
يرد له النفقات الرضورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وبأن يعوضه عن الرضر الذي 

حلقه بسبب قيامه بالعمل.
٢- وال يستحق الفضويل أجرا عن عمله، إال أن يكون من أعامل مهنته.

املادة ٢٧٧ 
إذا مل تتوافر يف الفضويل أهلية التعاقد، فال يكون يف قيامه بالعمل مسئوال إال يف حدود ما 

أثرى به، وذلك ما مل تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غري مرشوع.

املادة ٢٧٨ 
تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من يوم العلم بنشوء احلق أو بانقضاء مخس 

عرشة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه، أي املدتني أقرب.

املادة ٢٧٩ 
املنفردة والفعل  العقد واإلرادة  القانون عى وقائع أخرى، غري  يرتبها  التي  االلتزامات 

الضار والفعل النافع، تري يف شأهنا النصوص اخلاصة هبا.

املادة ٢٨٠ 
١- إذا مل ينفذ املدين االلتزام باختياره، نفذ جربا عليه.

٢- ومع ذلك، إذا كان االلتزام طبيعيا، فال جرب يف تنفيذه.

املادة ٢٨١ 
يقدر القايض، عند عدم النص، متى يعترب الواجب األديب التزاما طبيعيا، مراعيا يف ذلك 
الوعي العام يف اجلامعة، ويف كل حال ال جيوز أن يقوم التزام طبيعي خيالف النظام العام.

املادة ٢٨٢ 
ال يسرتد املدين ما أداه باختياره قاصدا أن يويف التزاما طبيعيا، وال يعترب متربعا بام أداه.
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املادة ٢٨٣ 
االلتزام الطبيعي يصلح سببا اللتزام مدين.

املادة ٢٨٤ 
١- جيرب املدين، بعد إعذاره، عى تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.

٢- ومع ذلك إذا كان يف التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء عى طلبه أن 
تقر حق الدائن عى اقتضاء تعويض إذا كان ذلك ال يلحق به رضرا جسيام.

املادة ٢٨٥ 
إذا كان حمل االلتزام نقل حق عيني عى يشء معني بنوعه، ومل يقم املدين بإفراز يشء من 
النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن حيصل عى يشء من هذا النوع عى نفقة املدين بعد 
إذن القايض أو دون إذنه يف حالة االستعجال. كام جيوز له أن يطالب بقيمة اليء، دون 

إخالل يف احلالتني بحقه يف التعويض إن كان له مقتض.

املادة ٢٨٦ 
االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم اليء واملحافظة عليه حتى التسليم.

املادة ٢٨٧ 
١- إذا التزم املدين أن يسلم شيئا، ومل يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هالك اليء عليه، 

ولو كان هالكه قبل اإلعذار عى الدائن.
٢- ومع ذلك، ال يكون اهلالك عى املدين ولو أعذر، إذا أثبت أن اليء كان هيلك عند 
الدائن لو أنه سلم إليه، ما مل يكن املدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو احلادث 

الفجائي.
٣- عى أن اليء املروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون عى 

السارق.

املادة ٢٨٨ 
١- يف االلتزام بعمل، إذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من 

القضاء يف تنفيذ االلتزام عى نفقة املدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
٢- وجيوز يف حالة االستعجال أن ينفذ الدائن االلتزام عى نفقة املدين، دون ترخيص 

من القضاء.

املادة ٢٨٩ 
يقوم حكم القايض مقام التنفيذ، إذا سمحت هبذا طبيعة االلتزام.

املادة ٢٩٠ 
١- إذا كان املطلوب من املدين أن حيافظ عى يشء أو أن يقوم بإدارته، أو كان املطلوب 
أن يتوخى احليطة يف تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وىف بااللتزام إذا بذل يف تنفيذه عناية 
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الشخص العادي، ولو مل يتحقق الغرض املقصود. هذا ما مل ينص القانون أو االتفاق عى 
غري ذلك.

٢- ويف كل حال يكون املدين مسئوال عام يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

املادة ٢٩١ 
إذا التزم املدين باالمتناع عن عمل وأخل هبذا االلتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما 
وقع خمالفا لاللتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا يف أن يقوم هبذه اإلزالة عى نفقة 

املدين مع عدم اإلخالل بحقه يف التعويض.

املادة ٢٩٢ 
١- إذا كان تنفيذ االلتزام عينا غري ممكن أو غري مالئم إال إذا قام به املدين نفسه، جاز 
للدائن أن يطلب احلكم بإلزام املدين هبذا التنفيذ وبدفع غرامة هتديدية إن امتنع عن ذلك.
٢- وإذا رأت املحكمة أن مقدار الغرامة املحكوم هبا غري كاف حلمل املدين عى التنفيذ، 

جاز هلا أن تزيد يف الغرامة كلام رأت داعيا للزيادة.
٣- إذا تم التنفيذ العيني، أو أرص املدين عى عدم التنفيذ، حددت املحكمة مقدار التعويض 
الذي يلزم به املدين عن عدم التنفيذ أو التأخري فيه مراعية يف ذلك الرضر الذي أصاب 

الدائن والعنت الذي بدا من املدين.

املادة ٢٩٣ 
عند تعذر تنفيذ االلتزام عينا، أو التأخري فيه، جيب عى املدين تعويض الرضر الذي حلق 
الدائن بسبب ذلك، ما مل يثبت املدين أن عدم التنفيذ أو التأخري كان لسبب أجنبي ال يد 

له فيه.

املادة ٢٩٤ 
إذا اشرتك خطأ الدائن مع خطأ املدين يف إحداث الرضر دون أن يستغرق أحد اخلطأين 

اآلخر، حكمت املحكمة بإنقاص التعويض بام يقابل خطأ الدائن.

املادة ٢٩٥ 
جيوز االتفاق عى أن يتحمل املدين تبعة القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ.

املادة ٢٩٦  
جيوز االتفاق عى إعفاء املدين من أية مسئولية ترتتب عى عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، 

أو عى التأخر يف تنفيذه إال ما ينشأ عن غشه أو خطئه اجلسيم.

املادة ٢٩٧ 
ال يستحق التعويض إال بعد إعذار املدين، ما مل يقض االتفاق أو ينص القانون عى غري 

ذلك.



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٦٧       -العودة لفهرس القانون

املادة ٢٩٨ 
يكون إعذار املدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام اإلنذار. كام جيوز أن يكون اإلعذار 

بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

املادة ٢٩٩ 
ال رضورة لإلعذار يف احلاالت اآلتية:

أ- إذا اتفق عى أن يعترب املدين خمال بااللتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول األجل.
ب- إذا أصبح تنفيذ االلتزام عينا غري ممكن أو غري جمد بفعل املدين.

ج- إذا كان حمل االلتزام تعويضا ترتب عى عمل غري مرشوع.
د- إذا كان حمل االلتزام تسليم يشء يعلم املدين أنه مروق أو رد يشء تسلمه دون حق 

وهو عامل بذلك.
هـ- إذا رصح املدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

املادة ٣٠٠ 
١- تقدر املحكمة التعويض إذا مل يكن مقدرا يف العقد أو بمقتىض نص يف القانون.

٢- ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, برشط أن يكون هذا 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء به. ويعترب الرضر نتيجة طبيعية إذا 

مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
٣- ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو 

خطأ جسيام إال بتعويض الرضر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

املادة ٣٠١ 
يشمل التعويض الرضر األديب، وتطبق يف شأنه املادتان ٢٣١ و ٢٣٢.

املادة ٣٠٢ 
إذا مل يكن حمل االلتزام مبلغا من النقود، جيوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض يف 

العقد أو يف اتفاق الحق.

املادة ٣٠٣ 
ال يكون التعويض املتفق عليه مستحقا إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه رضر. وجيوز 
للمحكمة أن ختفض التعويض عام هو متفق عليه إذا أثبت املدين أن التقدير كان مبالغا 
فيه إىل درجة كبرية، أو أن االلتزام قد نفذ يف جزء منه. ويقع باطال كل اتفاق خيالف ذلك.

املادة ٣٠٤ 
إذا جاوز الرضر قيمة التعويض املتفق عليه، فال جيوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه 

القيمة، إال إذا أثبت أن املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيام.

املادة ٣٠٥ 
مقابل  أو  النقود  من  بمبلغ  االنتفاع  مقابل  فوائد  تقايض  اتفاق عى  باطال كل  يقع   -١
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التأخري يف الوفاء بااللتزام به.
٢- ويعترب يف حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشرتطها الدائن إذا ما ثبت 

أن ذلك ال يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعال.

املادة ٣٠٦ 
إذا كان حمل االلتزام مبلغا من النقود، ومل يقم املدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته عى 
الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد حلقه بسبب ذلك رضر غري مألوف، جاز للمحكمة أن حتكم 

عى املدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

 املادة ٣٠٧ 
١- أموال املدين مجيعها ضامنة للوفاء بديونه.

٢- ومجيع الدائنني متساوون يف هذا الضامن، إال من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

املادة ٣٠٨ 
هذا  حقوق  مدينه  باسم  يستعمل  أن  األداء،  مستحق  حقه  يكن  مل  ولو  دائن،  لكل   -١
املدين املالية، إال ما كان منها متصال بشخصه خاصة أو غري قابل للحجز، إذا أثبت أن 
أو  أن يسبب إعساره  إياها من شأنه  استعامله  مل يستعمل هذه احلقوق وأن عدم  املدين 

زيادة اإلعسار.
٢- وال يلزم الستعامل الدائن حقوق مدينه إعذار هذا املدين، ولكن إذا رفعت دعوى 

باسمه وجب إدخاله فيها وإال كانت غري مقبولة.

املادة ٣٠٩ 
يعترب الدائن يف استعامله حقوق مدينه نائبا عنه.

 املادة ٣١٠ 
لكل دائن حقه مستحق األداء، وصدر من مدينه ترف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ 
هذا الترف يف حقه، إذا كان الترف قد أنقص من حقوق املدين أو زاد يف التزاماته، 
وترتب عليه إعسار املدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الرشوط املنصوص عليها 

يف املادتني التاليتني.

املادة ٣١١ 
١- إذا كان ترف املدين بعوض، اشرتط لعدم نفاذه يف حق الدائن غش املدين، وعلم 
املترف إليه هبذا الغش. ويفرتض غش املدين إذا أثبت الدائن علمه وقت الترف بأنه 
معر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كام يفرتض علم املترف إليه بغش املدين 
إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت الترف أن املدين معر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك.
٢- وإذا كان ترف املدين تربعا، فإنه ال يشرتط لعدم نفاذه يف حق الدائن غش املدين 

وال حسن نية املترف إليه.



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم اخلـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٦٩       -العودة لفهرس القانون

املادة ٣١٢ 
١- إذا كان ترف املدين بعوض، ثم ترف اخللف الذي انتقل إليه احلق املترف فيه 
إىل خلف آخر بعوض فال يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ الترف إال إذا أثبت أن 

اخللف الثاين كان يعلم غش املدين وأن اخللف األول يعلم هبذا الغش.
٢- وإذا كان ترف املدين تربعا، ثم ترف اخللف الذي انتقل إليه احلق املترف فيه 
إىل خلف آخر بعوض، فال يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ الترف إال إذا أثبت أن 

اخللف الثاين كان يعلم بإعسار املدين وقت ترفه للخلف األول.

املادة ٣١٣ 
إذا ادعى الدائن إعسار املدين، فليس عليه إال أن يثبت ما يف ذمته من ديون. وعى املدين 

إذا ادعى يره أن يثبت أن له من املال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

املادة ٣١٤ 
الترف  الذين صدر هذا  الدائنني  الترف، استفاد من ذلك مجيع  نفاذ  تقرر عدم  إذا 

إرضارا هبم.

املادة ٣١٥ 
للمترف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة املال 

املترف فيه.

املادة ٣١٦ 
١- إذا كان ترف املدين بتفضيل دائن عى غريه، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ الترف 

يف حقه، مع مراعاة أحكام املواد من ٣١٠ إىل ٣١٣.
٢- وإذا وىف املدين املعر أحد دائنيه قبل انقضاء األجل، كان للدائنني اآلخرين طلب 
عدم نفاذ الوفاء يف حقهم، أما إذا وىف املدين الدين بعد انقضاء األجل، فال يكون للدائنني 
طلب عدم نفاذ الوفاء إال إذا كان قد تم بالتواطؤ بني املدين والدائن الذي استوىف حقه.

املادة ٣١٧ 
تسقط دعوى عدم نفاذ الترف بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن 
بسبب عدم نفاد الترف يف حقه، وتسقط يف مجيع األحوال بانقضاء مخس عرشة سنة من 

وقت صدور الترف.

املادة ٣١٨ 
١- لكل من التزم بأداء يشء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن مل يعرض الوفاء بالتزام 
عليه مستحق األداء، ومرتبط بالتزام املدين، أو ما دام الدائن مل يقدم تأمينا كافيا للوفاء 

بالتزامه.
٢- ومع ذلك ال جيوز حلائز اليء أو حمرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوىف ما هو مستحق 

له من مروفات أنفقها عى اليء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غري مرشوع.
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املادة ٣١٩ 
١- عى احلابس أن حيافظ عى اليء، وأن يقدم حسابا عن غلته.

٢- وإذا كان اليء املحبوس خيشى عليه اهلالك أو التلف، للحابس أن حيصل عى إذن 
املحكمة يف حالة  إذن  يبيعه دون  أن  بيعه وفقا إلجراءات حتددها، وله  املحكمة يف  من 

االستعجال، وينتقل احلق يف احلبس من اليء إىل ثمنه.

املادة ٣٢٠ 
جمرد احلق يف حبس اليء ال يعطي احلابس حق امتياز عليه.

املادة ٣٢١ 
إذا هلك اليء املحبوس أو تلف، انتقل احلق يف احلبس إىل ما يستحق بسبب ذلك من 

مقابل أو تعويض. وتري عى انتقال احلق، األحكام اخلاصة برهن احليازة.

املادة ٣٢٢ 
١- ينقي احلق يف احلبس بخروج اليء من يد احلابس.

٢- ومع ذلك جيوز للحابس إذا خرج اليء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن 
يطلب اسرتداده خالل ثالثني يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج اليء من يده وقبل 

انقضاء سنة من وقت خروجه.

املادة ٣٢٣ 
يكون االلتزام معلقا عى رشط إذا كان وجوده أو زواله مرتتبا عى أمر مستقبل غري حمقق 

الوقوع.

املادة ٣٢٤ 
١- إذا كان الرشط املعلق عليه االلتزام خمالفا للنظام العام أو اآلداب أو مستحيال فإنه 
الرشط  إن كان  االلتزام  نفاذ  يؤثر يف  واقفا، وال  الرشط  إن كان  االلتزام  قيام  يمنع من 

فاسخا.
٢- ومع ذلك ال يقوم االلتزام الذي علق عى رشط فاسخ خمالف للنظام العام أو اآلداب 

إذا كان هذا الرشط هو السبب الدافع لاللتزام.

 املادة ٣٢٥ 
ال يقوم االلتزام إذا علق عى رشط واقف جيعل وجوده متوقفا عى حمض إرادة امللتزم.

 املادة ٣٢٦ 
١- ال يقوم االلتزام املعلق عى رشط واقف إال إذا حتقق الرشط.

٢- عى أنه جيوز للدائن، قبل حتقق الرشط، أن يتخذ من اإلجراءات ما حيافظ به عى 
حقه.
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املادة ٣٢٧ 
١- االلتزام املعلق عى رشط فاسخ ينفذ يف احلال، فإذا حتقق الرشط زال االلتزام، وكان 
عى الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء املقابل.

٢- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعامل اإلدارة يبقى نافذا رغم حتقق الرشط.

املادة ٣٢٨ 
العقد،  فيه  الذي تم  الوقت  أثره إىل  أو فاسخا، استند  إذا حتقق الرشط، واقفا كان   -١
إال إذا تبني من إرادة املتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود االلتزام أو زواله يكون يف 

الوقت الذي حتقق فيه الرشط.
٢- ومع ذلك ال يكون للرشط أثر رجعي إذا أصبح حمل االلتزام قبل حتقق الرشط مستحيال 

لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه.

املادة ٣٢٩ 
يكون االلتزام ألجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مرتتبا عى أمر مستقبل حمقق الوقوع ولو مل 

يعرف الوقت الذي يقع فيه.

املادة ٣٣٠ 
١- إذا كان االلتزام مضافا إىل أجل واقف فإنه ال يكون نافذا إال يف الوقت الذي ينقي 

فيه األجل.
٢- عى أنه جيوز للدائن حتى قبل انقضاء األجل، أن يتخذ من اإلجراءات ما حيافظ به 
عى حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمني إذا خي إعسار املدين أو إفالسه واستند يف 

ذلك إىل سبب معقول.

املادة ٣٣١ 
١- يفرتض يف األجل الواقف أنه رضب ملصلحة املدين إال إذا نص القانون أو تبني من 

العقد أو من الظروف أنه رضب ملصلحة الدائن أو ملصلحة الطرفني معا.
٢- وإذا متحض األجل ملصلحة أحد الطرفني جاز له أن ينزل عنه.

املادة ٣٣٢ 
يسقط حق املدين يف األجل الواقف:

) أ ( إذا حكم بإفالسه.
) ب ( إذا أضعف بفعله إىل حد كبري ما أعطى للدائن من تأمني خاص حتى لو كان هذا 
التأمني قد أعطي بعقد الحق أو بمقتىض القانون وهذا ما مل خيرت الدائن أن يطالب بتكملة 
التأمني. أما إذا كان إضعاف التأمني يرجع إىل سبب ال دخل إلرادة املدين فيه فإن األجل 

يسقط ما مل يقدم املدين للدائن ضامنا كافيا.
) ج ( إذا مل يقدم الدائن ما وعد يف العقد بتقديمه من التأمينات.

املادة ٣٣٣ 
حيل الدين املؤجل بموت املدين إال إذا كان مضمونا بتأمني خاص أو قدم الورثة ضامنا 
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كافيا.

املادة ٣٣٤ 
إذا تبني من االلتزام أن املدين ال يقوم بوفائه إال عند املقدرة أو امليرة عينت املحكمة 
ميعادا مناسبا حللول األجل مراعية يف ذلك موارد املدين احلالية واملستقبلة ومفرتضة فيه 

عناية الشخص احلريص عى الوفاء بالتزامه.

املادة ٣٣٥ 
يرتتب عى انقضاء األجل الفاسخ انتهاء االلتزام دون أن يكون هلذا االنتهاء أثر رجعي.

املادة ٣٣٦ 
مثلية من أجناس خمتلفة، ويكون  أو  قيمية  االلتزام أحد أشياء  أن يكون حمل  ١- جيوز 

اخليار يف تعيينه للمدين أو للدائن.
٢- وإذا أطلق خيار التعيني كان للمدين، إال إذا قىض القانون أو اتفق املتعاقدان عى أن 

اخليار للدائن.

املادة ٣٣٧ 
١- يلزم يف خيار التعيني حتديد املدة التي يكون فيها اخليار، فإذا أطلق اخليار بدون مدة، 

حددت له املحكمة املدة املناسبة بناء عى طلب أي من الطرفني.
٢- وإذا كان اخليار للمدين وامتنع عن االختيار أو تعدد املدينون ومل يتفقوا فيام بينهم 
جاز للدائن أن يطلب من املحكمة أن تتوىل بنفسها تعيني حمل االلتزام أما إذا كان اخليار 
للدائن وامتنع عن االختيار أو تعدد الدائنون ومل يتفقوا فيام بينهم انتقل اخليار إىل املدين.

املادة ٣٣٨ 
١- إذا كان خيار التعيني للمدين وهلك أحد الشيئني يف يده كان له أن يلزم الدائن باليء 

الثاين، فإن هلكا مجيعا انقىض االلتزام.
٢- وإذا كان املدين مسئوال عن اهلالك ولو فيام يتعلق بأحد الشيئني كان ملزما أن يدفع 

قيمة آخر يش هلك.

املادة ٣٣٩ 
ينتقل خيار التعيني إىل الوارث.

املادة ٣٤٠ 
١- يكون االلتزام بدليا إذا مل يكن حمله إال شيئا واحدا، ولكن تربأ ذمة املدين إذا أدى 

بدال منه شيئا آخر.
٢- واألصل ال البدل هو وحده حمل االلتزام.

املادة ٣٤١ 
أو نص يف  اتفاق  بناء عى  املدينني ال يفرتض وإنام يكون  أو بني  الدائنني  التضامن بني 
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القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

املادة ٣٤٢ 
١- جيور للدائنني املتضامنني جمتمعني أو منفردين مطالبة املدين بكل الدين ويراعى يف 

ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
٢- وال جيوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنني املتضامنني بالوفاء أن حيتج عليه بأوجه الدفع 
اخلاصة بغريه من الدائنني ولكن جيوز له أن حيتج عى الدائن املطالب بأوجه الدفع اخلاصة 

به وبأوجه الدفع املشرتكة بني الدائنني مجيعا.

املادة ٣٤٣ 
١- جيوز للمدين أن يويف كل الدين ألي من الدائنني املتضامني إال إذا أنذره دائن آخر 

بأن يمتنع عن ذلك.
٢- ومع ذلك ال حيول التضامن دون انقسام الدين بني ورثة أحد الدائنني املتضامنني إال 

إذا كان الدين غري قابل لالنقسام.

املادة ٣٤٤ 
١- إذا برئت ذمة املدين قبل أحد الدائنني املتضامنني بسبب غري الوفاء مل تربأ ذمته قبل 

باقي الدائنني إال بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة املدين قبله.
٢- وإذا أتى أحد الدائنني املتضامنني عمال من شأنه اإلرضار بغريه من الدائنني مل ينفذ 

هذا العمل يف حقهم.

املادة ٣٤٥ 
كل ما يستوفيه أحد الدائنني املتضامنني من الدين يصري من حق الدائنني مجيعا ويقتسمونه 

بالتساوي إال إذا وجد اتفاق أو نص يقي بغري ذلك.

املادة ٣٤٦ 
١- جيوز للدائن مطالبة املدينني املتضامنني بالدين جمتمعني أو منفردين ويراعي يف ذلك 
ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد املدينني 

ابتداء مل يمنعه ذلك من مطالبة الباقني.
بغريه  الدفع اخلاصة  بأوجه  أن حيتج  بالوفاء  الدائن  يطالبه  الذي  للمدين  ٢- وال جيوز 
من املدنني، ولكن جيوز له أن حيتج بأوجه الدفع اخلاصة بنفسه وباألوجه املشرتكة بني 

املدينني مجيعا.

املادة ٣٤٧ 
١- يرتتب عى وفاء أحد املدينني املتضامنني بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي 

املدينني.
املدينون  الدين فإنه يربأ معه  املدينني املتضامنني بطريق حوالة  ٢- وإذا برئت ذمة أحد 

اآلخرون إال إذا رضوا باحلوالة.
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املادة ٣٤٨ 
يرتتب عى جتديد الدين بني الدائن وأحد املدينني املتضامنني أن تربأ ذمة باقي املدينني إال 

إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

املادة ٣٤٩ 
ال جيوز للمدين املتضامن أن حيتج باملقاصة التي تقع بني الدائن ومدين متضامن آخر إال 

بقدر حصة هذا املدين اآلخر.

املادة ٣٥٠ 
إذا احتدت ذمة الدائن وأحد مدينيه املتضامنني فإن الدين ال ينقي بالنسبة إىل باقي املدينني 

إال بقدر حصة املدين الذي احتدت ذمته مع الدائن.

املادة ٣٥١ 
١- إذا أبرأ الدائن أحد املدينني املتضامنني فال تربأ ذمة الباقني إال إذا رصح الدائن بذلك.
٢- فإذا مل يصدر منه هذا التريح كان له أن يطالب باقي املدينني املتضامنني بام يبقي من 
الدين بعد خصم حصة املدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما 
احتفظ لنفسه هبذا احلق ، ويف هذه احلالة األخرية يكون هلؤالء املدينني حق الرجوع عى 

املدين الذي صدر اإلبراء لصاحله بمقدار حصته يف الدين.

املادة ٣٥٢ 
إذا أبرأ الدائن أحد املدينني املتضامنني من التضامن بقي حقه يف الرجوع عى الباقني بكل 

الدين ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٥٣ 
١- يف مجيع األحوال التي يربئ فيها الدائن أحد املدينني املتضامنني سواء أكان اإلبراء 
من الدين أو من التضامن يكون لباقي املدينني أن يرجعوا عند االقتضاء عى هذا املدين 

بنصيبه يف حصة املعر منهم وفقا للامدة ٣٥٩.
٢- عى أنه إذا أخى الدائن املدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو 

الذي يتحمل نصيب هذا املدين يف حصة املعر.

املادة ٣٥٤ 
١- إذا امتنع سامع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إىل أحد املدينني املتضامنني فال يستفيد 

من ذلك باقي املدينني إال بقدر حصة هذا املدين.
أحد  إىل  بالنسبة  رسياهنا  أوقف  أو  الدعوى  سامع  لعدم  املقررة  املدة  انقطعت  وإذا   -٢

املدينني املتضامنني فال جيوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي املدينني.

املادة ٣٥٥ 
١- ال يكون املدين املتضامن مسئوال فيام يتعلق بتنفيذ االلتزام إال عن فعله.

٢- وإذا أعذر الدائن أحد املدينني املتضامنني أو قاضاه فال يكون لذلك أثر بالنسبة إىل 
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باقي املدينني، أما إذا أعذر أحد املدينني املتضامنني الدائن فإن باقي املدينني يستفيدون 
من هذا اإلعذار.

املادة ٣٥٦ 
إذا تصالح الدائن مع أحد املدينني املتضامنني، وتضمن الصلح اإلبراء من الدين أو براءة 
الصلح أن  إذا كان من شأن هذا  أما  الباقون،  بأية وسيلة أخرى، استفاد منه  الذمة منه 
يرتب يف ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيام هم ملتزمون به فإنه ال ينفذ يف حقهم إال أذا قبلوه.

املادة ٣٥٧ 
١- إذا أقر أحد املدينني املتضامنني بالدين فال يري هذا اإلقرار يف حق الباقني.

٢- وإذا نكل أحد املدينني املتضامنني عن اليمني أو وجه إىل الدائن يمينا حلفها فال يضار 
بذلك باقي املدينني.

٣- وإذا اقتر الدائن عى توجيه اليمني إىل أحد املدينني املتضامنني فحلفها فإن املدينني 
اآلخرين يستفيدون من ذلك.

املادة ٣٥٨ 
١- إذا صدر حكم عى أحد املدينني املتضامنني فال حيتج به عى الباقني.

٢- أما إذا صدر احلكم لصالح أحدهم فإن الباقني يستفيدون منه إال إذا كان مبنيا عى 
سبب خاص باملدين الذي صدر احلكم لصاحله.

املادة ٣٥٩ 
١- إذا وىف أحد املدينني املتضامنني كل الدين أو ما يزيد عى حصته فيه أو قاضاه بطريق 
من الطرق املعادلة للوفاء فال جيوز له أن يرجع عى أي من املدينني إال بقدر حصته، ولو 

كان املويف قد رجع بدعوى الدائن استنادا إىل ما له من حق احللول.
٢- ويقسم الدين إذا وفاه أحد املدينني حصصا متساوية بني اجلميع ما مل يوجد اتفاق أو 

نص يف القانون يقي بغري ذلك.
٣- وإذا أعر أحد املدينني املتضامنني حتمل تبعة هذا اإلعسار املدين الذي وىف الدين 

وسائر املدينني اآلخرين كل بقدر حصته.

املادة ٣٦٠ 
إذا كان أحد املدينني املتضامنني هو وحده صاحب املصلحة يف الدين فإنه يتحمل به كله 

يف عالقته بالباقني.

املادة ٣٦١ 
يكون االلتزام غري قابل لالنقسام: 

) أ ( إذا ورد عى حمل ال يقبل بطبيعته أن ينقسم.
) ب ( إذا تبني من الغرض الذي رمى إليه املتعاقدان أن االلتزام ال جيوز تنفيذه منقسام أو 

إذا انرفت نية املتعاقدين إىل ذلك.
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املادة ٣٦٢ 
إذا تعدد املدينون يف التزام غري قابل لالنقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء االلتزام كامال، 
وللمدين الذي وىف حق الرجوع عى الباقني كل بقدر حصته، إال إذا تبني من الظروف 

غري ذلك.

املادة ٣٦٣ 
إذا تعدد الدائنون يف التزام غري قابل لالنقسام، أو تعدد ورثة الدائن يف هذا االلتزام جاز 
لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء االلتزام كامال، فإذا اعرتض أحد الدائنني أو الورثة 
عى ذلك، كان املدين ملزما بأداء االلتزام للدائنني جمتمعني أو بإيداع اليء حمل االلتزام 
خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون عى الدائن الذي استوىف االلتزام كل بقدر حصته.

 املادة ٣٦٤ 
جيوز للدائن أن حييل إىل غريه ما له من حق يف ذمة مدينه، إال إذا منع من ذلك نص يف 
القانون أو اتفاق املتعاقدين أو طبيعة االلتزام، وتتم احلوالة دون حاجة إىل رضاء املدين.

 املادة ٣٦٥ 
ال جتوز حوالة احلق إال بقدر ما يكون منه قابال للحجز.

 املادة ٣٦٦ 
ال تكون احلوالة نافذة يف حق املدين أو يف حق الغري إال إذا قبلها املدين أو أعلنت له، عى 

أن نفاذها قي حق الغري بقبول املدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

املادة ٣٦٧ 
جيوز للدائن املحال له، ولو قبل نفاذ احلوالة يف حق املدين والغري، أن يتخذ من اإلجراءات 

ما حيافظ به عى احلق املحال.

املادة ٣٦٨ 
ينتقل احلق إىل املحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

املادة ٣٦٩ 
عى املحيل أن يسلم املحال له سند احلق املحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو 

رضوري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

املادة ٣٧٠ 
للمدين أن يتمسك قبل املحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ احلوالة يف حقه، أن 

حيتج هبا عى املحيل، كام جيوز له أن حيتج بالدفوع اخلاصة به يف مواجهة املحال له.

املادة ٣٧١ 
١- إذا كانت احلوالة بعوض فال يضمن املحيل إال وجود احلق املحال به وقت احلوالة ما 
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مل يوجد اتفاق يقي بغري ذلك.
٢- أما إذا كانت احلوالة بغري عوض فال يكون املحيل ضامنا حتى لوجود احلق.

املادة ٣٧٢ 
إذا ضمن املحيل يسار املدين فال ينرف هذا الضامن إال إىل اليسار وقت احلوالة ما مل 

يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٧٣ 
١- إذا رجع املحال له بالضامن عى املحيل طبقا للامدتني السابقتني، فال يلزم املحيل إال 
برد ما أخذه من املحال له مع املروفات حتى لو وجد اتفاق يقي بدفع أكثر من ذلك.
بتعويض  يلتزم  فإنه  املدين  بذمة  بعدم وجود احلق  يعلم  املحيل  إذا كان  ٢- ومع ذلك 

املحال له حسن النية عام ناله من رضر.

املادة ٣٧٤ 
١- يكون املحيل مسئوال عن تعويض املحال له عام يلحقه من رضر بسبب أفعاله الشخصية 

ولو كانت احلوالة بغري عوض.
٢- ويقع باطال كل رشط يقي بغري ذلك.

املادة ٣٧٥ 
إذا تعددت احلوالة بحق واحد قدمت احلوالة التي تكون أسبق يف نفاذها يف حق الغري.

املادة ٣٧٦ 
١- إذا وقع حتت يد املحال عليه حجز قبل أن تصبح احلوالة نافذة يف حق الغري كانت 

احلوالة بالنسبة إىل احلاجز بمثابة حجز ثان.
٢- ويف هذه احلالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت احلوالة نافذة يف حق الغري فإن 
الدين يقسم بني احلاجز املتقدم واملحال له واحلاجز املتأخر قسمة غرماء عى أن يؤخذ من 

حق احلاجز املتأخر ما يستكمل به املحال له احلق املحال.

املادة ٣٧٧ 
١- يرتتب عى حوالة الدين نقل الدين من ذمة املدين األصيل إىل ذمة املحال عليه.

٢- وتكون احلوالة مقيدة إذا تقيد األداء فيها من عني أو دين للمحيل بذمة املحال عليه 
وتكون مطلقة إذا مل يتقيد األداء فيها بيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة املحال عليه 

دين أو عني يمكن التأدية منهام.

املادة ٣٧٨ 
١- إذا عقدت احلوالة بني املدين األصيل واملحال عليه فإهنا ال تكون نافذة يف حق الدائن 

إال إذا أقرها.
٢- وإذا قام املدين األصيل أو املحال عليه بإعالن احلوالة إىل الدائن وعني له أجال مناسبا 
إلقرارها ثم انقىض األجل دون أن يصدر هذا اإلقرار اعترب سكوت الدائن رفضا للحوالة.
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املادة ٣٧٩ 
تصح احلوالة باتفاق بني الدائن واملحال عليه، ولكن إذا مل يقرها املدين األصيل فال يكون 

للمحال عليه حق يف الرجوع عليه طبقا ألحكام حوالة الدين.

املادة ٣٨٠ 
إذا كان املحال له طرفا يف عقد احلوالة، أو أقرها برئ املدين األصيل من الدين.

املادة ٣٨١ 
١- ينتقل الدين إىل املحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.

٢- ومع ذلك ال يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل املحال له إال إذا ريض 
باحلوالة.

املادة ٣٨٢ 
للمحال عليه أن يتمسك قبل املحال له بام كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، 

كام جيوز له التمسك بالدفوع املستمدة من عقد احلوالة.

املادة ٣٨٣ 
١- إذا انقىض الدين الذي قيدت به احلوالة بسبب عارض بعد انعقادها فال يؤثر ذلك يف 

قيام احلوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع عى املحيل بقدر ما أداه للمحال له.
٢- أما إذا انقىض الدين الذي قيدت به احلوالة بسبب سابق عى انعقادها وال يعزى إىل 

املحال عليه فإن احلوالة تبطل.

املادة ٣٨٤ 
يف مجيع األحوال التي يستحق فيها املبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى 

الثمن اخليار يف الرجوع إما عى املحيل وإما عى املحال له الذي أوفاه.

املادة ٣٨٥ 
إذا أحال املدين دائنه عى الوديع حوالة مقيدة بالعني املودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل 
أدائها للمحال له بغري خطأ من الوديع، ترتب عى ذلك انفساخ احلوالة، أما إذا استحقت 

الوديعة للغري تبطل احلوالة.

املادة ٣٨٦ 
إذا أحال املدين دائنه عى الغاصب حوالة مقيدة بالعني املغصوبة وهلكت العني يف يد 
العني  إن استحقت  أما  قيام احلوالة،  يؤثر ذلك يف  له فال  للمحال  أدائها  قبل  الغاصب 

املغصوبة للغري بطلت احلوالة.

املادة ٣٨٧ 
ال جيوز للمحال له أن يرجع عى املحيل إال إذا رشط يف احلوالة الرجوع إن تعذر استيفاء 
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الدين من املحال عليه أو إذا فسخت احلوالة املقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هالك 
العني أو استحقاقها وفقا ألحكام املواد ٣٨٣ و ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٨٦.

املادة ٣٨٨ 
إذا أحال املدين األصيل دينه حوالة مطلقة، ومل يكن له عند املحال عليه دين أو عني، رجع 

املحال عليه بعد أداء الدين عى املدين األصيل بقدر الدين املحال به.

املادة ٣٨٩ 
إذا أحال املدين األصيل دينه حوالة مطلقة، وكان له عند املحال عليه دين أو عني مودعة 
أو مغصوبة، بقي له بعد احلوالة احلق يف مطالبة املحال عليه بالدين أو العني إىل أن يؤدي 
املحال به إىل املحال له، وإن قام املحال عليه باألداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا 

بقدر ما أدى.

املادة ٣٩٠ 
إذا انعقدت احلوالة مقيدة بدين أو عني فال يكون للمدين األصيل مطالبة املحال عليه وال 

يكون للمحال عليه الوفاء لذلك املدين.

 املادة ٣٩١ 
١- يكون وفاء الدين من املدين كام يصح وفاؤه ممن له حق احللول القانوين حمل الدائن 

وفقا للامدة ٣٩٤.
٢- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم املدين أو رغم إرادته، عى 
أنه جيوز للدائن أن يرفض الوفاء من األجنبي إذا اعرتض املدين عى ذلك وأبلغ الدائن 

هذا االعرتاض.
٣- ويف مجيع األحوال فأنه جيوز للدائن أن يرفض الوفاء من غري املدين إذا نص االتفاق 

أو استلزمت طبيعة االلتزام أن ينفذه املدين بنفسه.

 املادة ٣٩٢ 
أهال  يكون  وأن  به،  الذي وىف  لليء  مالكا  املويف  يكون  أن  الوفاء  يشرتط لصحة   -١

للترف فيه.
٢- ومع ذلك فالوفاء من ناقص األهلية بيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا مل يلحق 

الوفاء رضرا به.
٣- وإذا وىف املدين بدين بعض الدائنني وهو يف مرض موته وكان ماله ال يسع الوفاء 
الدائنني فإن الوفاء ال ينفذ يف حق  ببقية  بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إىل اإلرضار 
مادة   ١٩٩٦ لسنة   ١٥ رقم  القانون  بموجب  الفقرة  هذه  إضافة  تم   (( الباقني.  هؤالء 

ثانية((.

 املادة ٣٩٣ 
١- إذا قام الغري بوفاء الدين، كان له حق الرجوع عى املدين بقدر ما دفعه.

٢- ومع ذلك جيوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع 
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املويف بام وفاه عنه كال أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة يف االعرتاض عى الوفاء.

 املادة ٣٩٤ 
إذا قام بالوفاء شخص غري املدين، حل املويف حمل الدائن الذي استوىف حقه يف األحوال 

اآلتية:
) أ ( إذا كان املويف ملزما بالدين مع املدين أو ملزما بوفائه عنه.

) ب ( إذا كان املويف دائنا ووىف دائنا آخر مقدما عليه بام له من تأمني عيني ولو مل يكن 
للمويف أي تأمني.

) ج ( إذا كان املويف قد متلك شيئا وأدى الدين لدائن خصص اليء لضامن حقه.
) د ( إذا كان هناك نص خاص يقرر للمويف حق احللول.

املادة ٣٩٥ 
١- للدائن الذي استوىف حقه من غري املدين أن يتفق مع هذا الغري عى أن حيل حمله، حتى 
لو مل يقبل املدين ذلك، عى أن يكون االتفاق واردا يف حمرر ثابت التاريخ مل يتأخر عن 

وقت الوفاء.
٢- وللمدين أيضا إذا اقرتض ماال سدد به الدين أن حيل املقرض حمل الدائن الذي استوىف 
حقه ولو بغري رضاء هذا الدائن، عى أن يكون االتفاق عى احللول واردا يف حمرر ثابت 
التاريخ وأن يذكر يف عقد القرض أن املال قد خصص للوفاء، وأن يبني يف املخالصة أن 
الوفاء كان من املال املقرتض من الدائن اجلديد وال جيوز للدائن األصيل أن يرفض إدراج 

ذلك البيان.

املادة ٣٩٦ 
من حل قانونا أو اتفاقا حمل الدائن، كان له حقه بام هلذا احلق من خصائص وما يلحقه من 
توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا احللول بالقدر الذي 

أداه من حل حمل الدائن.

املادة ٣٩٧ 
١- إذا وىف غري املدين الدائن جزءا من حقه وحل حمله فيه، فال يضار الدائن هبذا احللول 
ويكون يف استيفاء ما بقي له من احلق مقدما عى من وفاه ما مل يوجد اتفاق يقي بغري 

ذلك.
٢- وإذا حل شخص آخر حمل الدائن فيام بقي له من احلق رجع من حل أخريا هو ومن 

تقدمه يف احللول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسام قسمة غرماء.

املادة ٣٩٨ 
بمتقىض هذا  له  الدائنني فال يكون  الدين، وحل حمل  املرهون كل  العقار  إذا وىف حائز 
احللول أن يرجع عى حائز لعقار آخر مرهون يف ذات الدين إال بقدر حصة هذا احلائز 

بحسب قيمة ما حاز من عقار.
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املادة ٣٩٩ 
١- يكون الوفاء للدائن.

٢- ويعترب ذا صفة يف استيفاء الدين من يقدم للمدين خمالصة صادرة من الدائن.

املادة ٤٠٠ 
إذا كان الوفاء لغري الدائن، فال تربأ ذمة املدين إال إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه 

منفعة منه وبقدر هذه املنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

املادة ٤٠١ 
١- إذا رفض الدائن بغري مربر مقبول الوفاء املعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض 
القيام باألعامل التي ال يتم الوفاء بدوهنا، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره 

مسجال عليه هذا الرفض.
٢- فإذا تم اإلنذار حتمل الدائن تبعة هالك اليء أو تلفه وأصبح للمدين احلق يف إيداع 

اليء عى نفقة الدائن واملطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

املادة ٤٠٢ 
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تاله، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا 

ألحكام قانون املرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم هنائي بصحته.

املادة ٤٠٣ 
يعترب وفاء للدين بالنسبة إىل املدين، إذا قام مبارشة بإيداع الدين بتاممه، أو اختذ اإلجراء 

البديل عن اإليداع وفقا ألحكام قانون املرافعات وذلك يف األحوال اآلتية:
) أ ( إذا كان املدين جيهل شخصية الدائن أو موطنه.

) ب ( إذا كان الدائن عديم األهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
) جـ ( إذا كان الدين متنازعا فيه بني عدة أشخاص.

) د ( إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى جتعل من املتعذر اختاذ إجراءات العرض احلقيقي 
للدين قبل إجراء اإليداع أو اإلجراء البديل عنه.

املادة ٤٠٤ 
١- إذا عرض املدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له 
أن يرجع يف هذا العرض ما دام الدائن مل يقبله، أو ما دام مل يصدر حكم هنائي بصحته، 

وإذا رجع بقي الدين عى حاله بام له من ضامنات.
٢- أما إذا رجع املدين يف العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم هنائيا بصحته وقبل 
الدائن منه هذا الرجوع، فإنه ال يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بام كان يكفل حقه من 

تأمينات وتربأ ذمة الرشكاء يف الدين وذمة الضامنني.

املادة ٤٠٥ 
يكون الوفاء باليء املستحق فليس للمدين أن يفي بغريه بدال عنه، بدون رضاء الدائن.
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املادة ٤٠٦ 
١- ال جيوز للمدين أن جيرب الدائن عى أن يقبل وفاء جزئيا حلقه ما مل يوجد اتفاق أو نص 

يقي بغري ذلك.
٢- وإذا كان الدين متنازعا يف جزء منه وقبل الدائن أن يستويف اجلزء املعرتف به فليس 

للمدين أن يرفض الوفاء هبذا اجلزء.

املادة ٤٠٧ 
الوفاء  التأخري يف  الدين مروفات وتعويضات عن  املدين ملزما بأن يويف مع  إذا كان 
وكان ما أداه ال يفي بذلك مجيعه، خصم ما أدى من املروفات ثم من التعويضات عن 

التأخري يف الوفاء ثم من أصل الدين ما مل يوجد اتفاق عى غري ذلك.

املادة ٤٠٨ 
أداه  ما  لدائن واحد ومن جنس واحد وكان  املدين وكانت  الديون يف ذمة  إذا تعددت 
املدين ال يفي هبذه الديون مجيعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعني الدين الذي يريد الوفاء 

به، ما مل يوجد مانع قانوين أو اتفاقي حيول دون هذا التعيني.

املادة ٤٠٩ 
إذا مل يعني الدين الذي تم الوفاء به عى الوجه املبني يف املادة ٤٠٨، كان اخلصم من حساب 
الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون احلالة فمن حساب أشدها كلفة عى املدين فإذا 

تساوت الديون يف الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

املادة ٤١٠ 
١- جيب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب االلتزام يف ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق أو نص يقي 

بخالفه.
٢- ومع ذلك جيوز للقايض، إذا مل يمنعه نص يف القانون، أن ينظر املدين إىل أجل مناسب 

أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ومل يلحق الدائن رضر جسيم.

املادة ٤١١ 
١- إذا كان الدين مؤجال، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا األجل متمحضا 

ملصلحته، وال جيوز للدائن أن يرفض الوفاء.
٢- وإذا قىض املدين الدين قبل حلول األجل، ثم استحق املقبوض عاد الدين مؤجال كام 

كان.

املادة ٤١٢ 
١- يكون الوفاء يف موطن املدين كام جيوز أن يكون يف مكان عمله إذا كان االلتزام متعلقا 

هبذا العمل.
٢- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم يشء معني بالذات يف املكان الذي كان فيه وقت نشوء 

االلتزام.
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٣- وكل ما سبق ما مل يقض االتفاق أو القانون أو طبيعة االلتزام بغريه.

املادة ٤١٣ 
تكون نفقات الوفاء عى املدين إال إذا وجد اتفاق أو نص يف القانون أو عرف يقي بغري 

ذلك.

املادة ٤١٤ 
إذا قبل الدائن يف استيفاء حقه شيئا آخر غري اليء املستحق قام هذا مقام الوفاء.

املادة ٤١٥ 
يري عى الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية اليء الذي أعطي يف الدين أحكام 
البيع، وعى األخص ما يتعلق منها بأهلية املتعاقدين وضامن االستحقاق وضامن العيوب 
اخلفية. ويري عليه من حيث أنه يقي الدين أحكام الوفاء وباألخص ما تعلق منها 

بتعيني اخلصم يف الوفاء من الديون املتعددة، وبانقضاء التأمينات.

املادة ٤١٦ 
١- يتجدد االلتزام باتفاق الطرفني عى أن يستبدال بااللتزام األصيل التزاما جديدا، خيتلف 

عنه يف حمله أو يف مصدره.
٢- وجيوز جتديد االلتزام بتغيري املدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي عى أن يكون هذا األجنبي 
إذا  أو  املدين األصيل دون حاجة لرضائه  أن تربأ ذمة  املدين األصيل وعى  مدينا مكان 

حصل املدين األصيل عى رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه.
٣- وكذلك جيوز جتديد االلتزام بتغيري الدائن إذا اتفق الدائن واملدين وأجنبي عى أن 

يكون هذا األجنبي هو الدائن اجلديد.

املادة ٤١٧ 
إذا كان أحد االلتزامني األصيل أو اجلديد باطال فإن التجديد ال يقع.

املادة ٤١٨ 
التجديد ال يفرتض بل جيب أن يتفق عليه رصاحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

املادة ٤١٩ 
١- يرتتب عى التجديد انقضاء االلتزام األصيل بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.

٢- وال تنتقل إىل االلتزام اجلديد التأمينات التي كانت تضمن االلتزام األصيل إال بنص 
يف القانون أو إذا تبني أن النية قد انرفت إىل ذلك.

املادة ٤٢٠ 
١- إذا كان االلتزام األصيل مكفوال بتأمينات عينية مقدمة من املدين، فإن االتفاق عى 

نقلها إىل االلتزام اجلديد يتم بمراعاة األحكام اآلتية:
) أ ( إذا كان التجديد بتغيري الدين جاز االتفاق بني الدائن واملدين عى انتقال التأمينات.
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) ب ( إذا كان التجديد بتغيري املدين جاز االتفاق بني الدائن واملدين اجلديد عى استبقاء 
التأمينات دون حاجة إىل رضاء املدين األصيل.

) جـ ( إذا كان التجديد بتغيري الدائن جاز ألطراف التجديد االتفاق عى استبقاء التأمينات.
٢- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فال يتم انتقاهلا إال برضاء من قدمها 

أيضا.
٣- ويف مجيع األحوال ال يكون االتفاق عى انتقال التأمينات العينية نافذا يف حق الغري 
إال إذا تم يف وقت االتفاق عى التجديد وكان يف احلدود التي ال ترض هبذا الغري، وذلك 

مع مراعاة األحكام اخلاصة بالتسجيل.

املادة ٤٢١ 
ال ينتقل إىل االلتزام اجلديد الكفالة الشخصية أو التضامن إال إذا ريض بذلك الكفالء أو 

املدينون املتضامنون.

املادة ٤٢٢ 
١- تتم اإلنابة إذا اتفق املدين وأجنبي عى أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.

٢- عى أنه يلزم لرباءة ذمة املدين األصيل موافقة الدائن.
٣- وال تقتي اإلنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بني املدين واألجنبي.

املادة ٤٢٣ 
اعترب ذلك جتديدا  املنيب  التزام  املناب مكان  التزام  أن حيل  اإلنابة  إذا كان مقتىض   -١

لاللتزام بتغيري املدين ويرتتب عليه براءة ذمة املنيب قبل املناب لديه.
قام  التجديد  اتفاق رصيح عى  هناك  يكن  مل  فإذا  اإلنابة،  التجديد يف  يفرتض  ٢- وال 

االلتزام اجلديد إىل جانب االلتزام األول.

املادة ٤٢٤ 
يكون التزام املناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل املنيب باطال أو خاضعا لدفع من الدفوع، 

وال يكون للمناب إال حق الرجوع عى املنيب، كل هذا ما مل يوجد اتفاق يقي بغريه.

املادة ٤٢٥ 
قبل هذا  له  لدائنه، وما هو مستحق  ما هو مستحق عليه  املقاصة بني  للمدين حق   -١
الدائن ولو اختلف سبب الدينني إذا كان موضوع كل منهام نقودا أو مثليات متحدة يف 
النوع واجلودة، وكان كل منهام خاليا من النزاع مستحق األداء صاحلا للمطالبة به قضاء.
٢- وال يمنع املقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء عى نظرة منحها القايض أو 

تربع هبا الدائن.

املادة ٤٢٦ 
جتوز املقاصة ولو اختلف مكان الوفاء يف الدينني، ويف هذه احلالة جيب عى من يتمسك 
باملقاصة أن يعوض الطرف اآلخر عام حلقه من رضر لعدم متكنه بسبب املقاصة من استيفاء 

حقه أو الوفاء بدينه يف املكان الذي عني لذلك.
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املادة ٤٢٧ 
تقع املقاصة يف الديون أيا كان مصدرها وذلك فيام عدا األحوال اآلتية:

) أ ( إذا كان حمل أحد االلتزامني رد يشء نزع دون حق من يد مالكه.
) ب ( إذا كان حمل أحد االلتزامني رد يشء مودع أو معار.

) ج ( إذا كان أحد الدينني غري قابل للحجز.
) د ( إذا كان أحد الدينني مستحقا للنفقة.

املادة ٤٢٨ 
١- ال تقع املقاصة إال إذا متسك هبا من له حق فيها، وال جيوز النزول عنها قبل ثبوت 

احلق فيها.
٢- ويرتتب عى املقاصة انقضاء الدينني بقدر األقل منهام منذ الوقت الذي يصبحان فيه 

صاحلني للمقاصة.
٣- وإذا تعددت ديون املدين فيكون تعيني التقاص فيها كالتعيني عند الوفاء هبا.

املادة ٤٢٩ 
إذا كان الدين ال تسمع به الدعوى ملرور الزمان وقت التمسك باملقاصة فإن ذلك ال يمنع 
من وقوع املقاصة ما دامت املدة الالزمة لعدم سامع الدعوى مل تكن قد متت يف الوقت 

الذي أصبحت فيه املقاصة ممكنة.

املادة ٤٣٠ 
١- ال جيوز أن تقع املقاصة إرضارا بحقوق الغري.

٢- فإذا أوقع الغري حجزا حتت يد املدين، ثم أصبح املدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص 
فال جيوز له أن يتمسك باملقاصة إرضارا باحلاجز.

املادة ٤٣١ 
١- إذا حول الدائن حقه للغري وقبل املدين احلوالة دون حتفظ فال جيوز هلذا املدين أن 
يتمسك قبل املحال له باملقاصة التي كان له أن يتمسك هبا قبل قبوله للحوالة وال يكون 

له إال الرجوع بحقه عى املحيل.
٢- أما إذا كان املدين مل يقبل احلوالة ولكن أعلن هبا فال متنعه هذه احلوالة من أن يتمسك 

باملقاصة إال إذا كان احلق الذي يريد املقاصة به ثبت يف ذمة املحيل بعد إعالن احلوالة.

املادة ٤٣٢ 
إذا وىف املدين دينا وكان له أن يطلب املقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات 

التي تكفل حقه، إرضارا بالغري، إال إذا كان جيهل وجود هذا احلق.

املادة ٤٣٣ 
التزام واحد، انقىض هذا  بالنسبة إىل  الدائن واملدين  إذا اجتمع يف شخص واحد صفتا 

االلتزام بالقدر الذي احتدت فيه الذمة.
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املادة ٤٣٤ 
إذا زال السبب الذي أدى إىل احتاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد االلتزام إىل الوجود 

هو وملحقاته بالنسبة إىل ذوي الشأن مجيعا، ويعترب احتاد الذمة كأن مل يكن.

املادة ٤٣٥ 
١- ينقي االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم اإلبراء متى وصل إىل علم املدين ويرتد 

برده.
٢- ويرتتب عى الرد إعادة االلتزام بام يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما 

يرد عليه من دفوع.

املادة ٤٣٦ 
تري عى اإلبراء األحكام املوضوعية للتربع، وال يشرتط فيه شكل خاص، ولو وقع 

عى التزام يشرتط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه املتعاقدان.

املادة ٤٣٧ 
ينقي االلتزام إذا أثبت املدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال يد له 

فيه.

املادة ٤٣٨ 
ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق من احلقوق الشخصية بمي مخس عرشة سنة وذلك 
فيام عدا األحوال التي يعني فيها القانون مدة أخرى واألحوال املنصوص عليها يف املواد 

التالية.

املادة ٤٣٩ 
١- ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بمي مخس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد 
واملعاشات،  املرتبة  واإليرادات  واألجور  واملرتبات  الزراعية  واألرايض  املباين  كأجرة 

وذلك ما مل يوجد نص يقي بخالفه.
- وإذا كان احلق ريعا يف ذمة حائز يسء النية أو ريعا واجبا عى ناظر الوقف أداؤه للمستحق 

فال تسمع الدعوى به عند اإلنكار بمي مخس عرشة سنة.

املادة ٤٤٠ 
ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بمي مخس سنوات إذا كانت بحق من حقوق األطباء 
والصيادلة واملحامني واملهندسني واخلرباء ومديري التفليسة والسامرسة واملعلمني وغريهم 
ممن يزاولون املهن احلرة، عى أن تكون هذه احلقوق واجبة هلم مقابل ما أدوه من أعامل 

مهنهم، أو ما أنفقوه من مروفات.

املادة ٤٤١ 
للدولة بمي  املستحقة  بالرضائب والرسوم  املطالبة  ١- ال تسمع عند اإلنكار دعوى 
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مخس سنوات، ويبدأ رسيان هذه املدة يف الرضائب والرسوم السنوية من هناية السنة التي 
يف  املرافعة  انتهاء  تاريخ  من  القضائية  األوراق  عن  املستحقة  الرسوم  ويف  فيها  تستحق 

الدعوى التي حررت يف شأهنا هذه األوراق أو من تاريخ حتريرها إذا مل حتصل مرافعة.
٢- وكذلك يكون احلكم إذا كانت الدعوى باملطالبة برد الرضائب والرسوم التي دفعت 
بغري حق، ويبدأ رسيان املدة يف هذه احلالة من يوم إخطار املمول بالتسوية النهائية لتلك 

الرضائب والرسوم.
٣- وال ختل األحكام السابقة بام تقي به القوانني اخلاصة.

املادة ٤٤٢ 
١- ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من احلقوق اآلتية:
فيها، وحقوق  التجار والصناع عن أشياء وردوها ألشخاص ال يتجرون  أ ( حقوق   (
حلساب  رصفوه  ما  وكل  الطعام  وثمن  اإلقامة  أجر  عن  واملطاعم  الفنادق  أصحاب 

عمالئهم.
) ب ( حقوق خدم املنازل ومن يف حكمهم.

٢- وجيب عى من يتمسك بعدم سامع الدعوى يف الفقرة السابقة أن حيلف اليمني بأنه 
أدى الدين فعال، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمني بأنه 

ال يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه املحكمة هذه اليمني من تلقاء نفسها.

املادة ٤٤٣ 
١- يبدأ رسيان املدة املقررة لعدم سامع الدعوى يف احلقوق املنصوص عليها يف املادتني 
٤٤٠ و ٤٤٢ من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماهتم ولو استمروا يف أداء تقدمات 

أخرى.
٢- وإذا حرر سند بحق من هذه احلقوق فال يمتنع سامع الدعوى به إال بانقضاء مخس 

عرشة سنة.

املادة ٤٤٤ 
حتسب املدة املقررة لعدم سامع الدعوى باأليام ال بالساعات، ويغفل اليوم األول، وتكمل 

املدة بانقضاء آخر يوم منها.

املادة ٤٤٥ 
١- ال يبدأ رسيان املدة املقررة لعدم سامع الدعوى إال من اليوم الذي يصبح فيه الدين 

مستحق األداء ما مل ينص القانون عى خالف ذلك.
٢- وإذا كان حتديد ميعاد الوفاء متوقفا عى إرادة الدائن بدأ رسيان املدة من وقت نشوء 

االلتزام.

املادة ٤٤٦ 
١- ال تري املدة املقررة لعدم سامع الدعوى كلام وجد مانع يتعذر معه عى الدائن أن 

يطالب بحقه ولو كان املانع أدبيا، كام أهنا ال تري كذلك فيام بني األصيل والنائب.
٢- ويعترب مانعا يتعذر معه املطالبة باحلق، عدم توفر األهلية يف الدائن أو غيبته أو احلكم 
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عليه بعقوبة جناية إذا مل يكن له نائب يمثله قانونا.

املادة ٤٤٧ 
ورثة  بعض  إىل  بالنسبة  الدعوى  لعدم سامع  املقررة  املدة  يوقف رسيان  إذا وجد سبب 

الدائن، فإن املدة ال توقف بالنسبة إىل بقية الورثة.

املادة ٤٤٨ 
   تنقطع املدة املقررة لعدم سامع الدعوى باملطالبة القضائية ولو وفقت الدعوي اىل حمكمة 
غري خمتصة ، كام تنقطع املدة ايضا بإعالن السند التنفيذي وباحلجز وبالطلب الذي يتقدم 
به الدائن لقبول حقه يف تفليس او يف توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه 

اثناء السري يف احدى الدعاوي.

املادة ٤٤٩ 
١- تنقطع املدة املقررة لعدم سامع الدعوى إذا أقر املدين بحق الدائن إقرارا رصحيا أو 

ضمنيا.
املال مرهونا رهنا  إذا كان  الدائن  يد  له حتت  املدين ماال  ترك  إقرارا ضمنيا  ٢- ويعترب 
حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء عى حقه يف االمتناع عن رده إىل 

حني الوفاء بالدين املرتبط به عمال باملادة ٣١٨.

املادة ٤٥٠ 
١- إذا انقطعت املدة املقررة لعدم سامع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء األثر 

املرتتب عى سبب االنقطاع، وتكون املدة اجلديدة مماثلة للمدة األوىل.
٢- ومع ذلك فإن املدة اجلديدة تكون مخس عرشة سنة يف األحوال اآلتية:

) أ ( إذا حكم باحلق وحاز احلكم قوة األمر املقي، وذلك فيام عدا ما يتضمنه احلكم من 
التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة األداء بعد صدوره.

) ب ( إذا كان احلق مما ال تسمع به الدعوى بمرور مخس سنوات وفقا للامدة ٤٤٠ أو 
بمرور سنة واحدة وفقا للامدة ٤٤٢ وانقطعت املدة بإقرار املدين.

املادة ٤٥١ 
يرتتب عى عدم سامع الدعوى باحلق عدم سامعها أيضا بامللحقات ولو مل تكتمل املدة 

املقررة لعدم سامع الدعوى هبذه امللحقات.

املادة ٤٥٢ 
١- ال جيوز للمحكمة أن تقي بعدم سامع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنام 
جيب أن يكون ذلك بناء عى طلب املدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو مل 

يتمسك به املدين.
أمام  مرة  ألول  ولو  الدعوى  عليها  تكون  حالة  أية  يف  الدفع  هبذا  التمسك  وجيوز   -٢

املحكمة االستئنافية.
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املادة ٤٥٣ 
١- ال جيوز التنازل عن الدفع بعدم سامع الدعوى ملرور الزمان قبل ثبوت احلق فيه، كام 

ال جيوز االتفاق عى عدم سامع الدعوى بمدة ختتلف عن املدة املعينة يف القانون.
٢- وإنام جيوز ملن يملك الترف يف حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت احلق 

فيه، عى أن هذا النزول ال ينفذ يف حق الدائنني إذا صدر إرضارا هبم.

 املادة ٤٥٤ 
البيع عقد عى متليك يشء أو نقل حق مايل آخر لقاء عوض نقدي.

املادة ٤٥٥ 
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات املبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة املعاملة وعرف 

اجلهة وقصد املتعاقدين.

 املادة ٤٥٦ 
١- جيب أن يكون املبيع معلوما للمشرتى علام كافيا، وإال كان له احلق يف طلب إبطال 

البيع.
٢- ويعترب علام كافيا باملبيع، اشتامل العقد عى بيان أوصافه األساسية، بيانا يمكن من 

تعرفه.
٣- وإذا ذكر يف العقد أن املشرتي عامل باملبيع، ال يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم 

علمه به، إال إذا أثبت تدليس البائع.
٤- وإذا تسلم املشرتي املبيع ومل يعرتض عليه خالل فرتة معقولة اعترب ذلك قبوال له.

املادة ٤٥٧ 
١- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع عى مبيع مطابق هلا.

٢- فإذا تلفت العينة أو هلكت يف يد أحد املتعاقدين، كان عليه إثبات املطابقة أو املغايرة، 
ولو كان التلف أو اهلالك بغري خطئه.

املادة ٤٥٨ 
جيوز اشرتاط التجربة أو املذاق، يف مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت املتبايعان 
عن حتديد املدة يف العقد، محلت عى املدة املعتادة. فإذا انقضت املدة ومل يعلن املشرتي 

رفضه، مع متكنه من جتربة املبيع أو مذاقه اعترب سكوته قبوال.

املادة ٤٥٩  
الثمن  بيان أسس صاحلة لتقديره، وإذا ترك تقدير  الثمن عى  جيوز أن يقتر يف تقدير 
ألجنبي عن العقد فال ينعقد العقد إال إذا ريض املتعاقدان هبذا التقدير وعند اخلالف يعتد 

بسعر املثل.

املادة ٤٦٠ 
١- ال يرتتب عى عدم ذكر الثمن بطالن البيع، إذا تبني من االتفاق أو الظروف قصد 
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املتعاقدين التعامل بالسعر املتداول بينهام، أو بسعر السوق.
٢- ويكون سعر السوق يف زمان البيع ومكانه هو املعترب، فإذا مل يكن يف مكان البيع سوق، 
اعترب املكان الذي يقي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما مل يتفق عى غريه.

املادة ٤٦١ 
إذا قدر الثمن عى أساس الوزن، يكون الوزن الصايف هو املعترب، إال إذا اتفق الطرفان أو 

جرى العرف عى غري ذلك.

املادة ٤٦٢ 
١- جيوز البيع تولية أو إرشاكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشرتى به البائع 

معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح يف املرابحة ومقدار اخلسارة يف الوضيعة حمددا.
٢- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشرتى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشرتي أن يتمسك 

بالثمن احلقيقي.
٣- ويعترب تدليسا كتامن البائع مالبسات أحاطت برشائه، إذا كان من شأهنا أن تؤثر يف 

رضاء املشرتي.
 

املادة ٤٦٣ 
يرتتب عى البيع نقل ملكية املبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن مل يعني املبيع 
إال بنوعه، ال تنتقل ملكيته إال باإلفراز. وكل ذلك ما مل يقض القانون أو االتفاق بغريه، 

ودون إخالل بقواعد التسجيل.

املادة ٤٦٤ 
١- إذا كان الثمن مؤجال أو مقسطا، جاز االتفاق عى أال تنتقل امللكية إىل املشرتي إال 

بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم املبيع.
٢- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتربت ملكية املشرتي مستندة إىل وقت البيع، ما مل يتفق عى 

غري ذلك.

املادة ٤٦٥ 
إذا مل يكن  البيع، ومع ذلك  املبيع ونامؤه وعليه تكاليفه من وقت  يكون للمشرتي ثمر 
البائع قد استوىف الثمن بتاممه، ال يكون للمشرتي من الثامر إال بقدر ما أداه من الثمن، 

وذلك كله ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بخالفه.

 املادة ٤٦٦ 
إذا مل يكن من مقتىض البيع أن ينقل امللكية فور إبرامه، وجب عى البائع أن يقوم بكل ما 
هو رضوري من جانبه النتقاهلا، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن جيعل هذا االنتقال 

مستحيال أو عسريا.

املادة ٤٦٧ 
يلتزم البائع بتسليم املبيع للمشرتي باحلالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق 
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واملستندات املتعلقة به.

املادة ٤٦٨ 
يلتزم البائع أن يزود املشرتي بكافة البيانات الرضورية عن املبيع.

املادة ٤٦٩ 
البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقي به  إذا حدد يف العقد مقدار املبيع، كان 
العرف، ما مل يتفق عى غري ذلك، عى أنه ال جيوز للمشرتي أن يطلب فسخ العقد لنقص 

يف املبيع إال إذا أثبت أن هذا النقص من اجلسامة بحيث أنه لو كان يعلمه ملا أتم العقد.

املادة ٤٧٠ 
١- إذا تبني أن قدر املبيع يزيد عى ما حدد يف العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن 
كان املبيع قابال للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما مل ير املشرتي أخذها بام يقابلها من الثمن. 
وإن كان املبيع غري قابل للتبعيض، وجب عى املشرتي أن يدفع ثمن الزيادة، ما مل تكن 

جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.
٢- فإذا كان الثمن مقدرا مجلة واحدة، تكون الزيادة للمشرتي ما مل تكن من اجلسامة 
بحيث لو كان يعلمها البائع ملا أتم العقد، ويف هذه احلالة يكون املشرتي باخليار بني زيادة 

الثمن بام يتناسب مع الزيادة يف املبيع وبني فسخ البيع.

٣- وكل ذلك ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بغريه.

املادة ٤٧١ 
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو 

الزيادة يف املبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

املادة ٤٧٢ 
١- حيصل التسليم بالتخلية بني املبيع واملشرتي عى وجه يتمكن به املشرتي من حيازته 

واالنتفاع به دون حائل، ولو مل يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
٢- ويكون التسليم يف كل يشء عى النحو الذي يتفق مع طبيعته.

املادة ٤٧٣ 
جيوز أن يتم التسليم بمجرد ترايض املتعاقدين إذا كان املبيع يف حوزة املشرتي عند البيع 

أو اتفق عى أن يستبقيه البائع يف حوزته بعد البيع لسبب آخر غري امللك.

املادة ٤٧٤ 
إذا مل حيدد العقد وقتا لتسليم املبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق عى 
البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع  أن يتم التسليم يف الوقت الذي حيدده املشرتي التزم 

مراعاة املواعيد التي تستلزمها طبيعة املبيع أو يقي هبا العرف.
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املادة ٤٧٥ 
١- يتم تسليم املبيع يف مكان وجوده وقت العقد ما مل يتفق عى غري ذلك.

٢- فإذا كان املبيع منقوال ومل يعني مكان وجوده، وجب تسليمه يف موطن البائع.

املادة ٤٧٦ 
إذا التزم البائع بإرسال املبيع إىل مكان معني، فال يتم التسليم إال بوصوله فيه، ما مل يتفق 

عى غري ذلك.

املادة ٤٧٧ 
نفقات التسليم تكون عى البائع ما مل يقض االتفاق أو العرف بغري ذلك.

املادة ٤٧٨ 
إذا هلك املبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي ال يد ألحد املتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسرتد 

املشرتي ما أداه من الثمن وذلك ما مل يكن اهلالك بعد إعذار املشرتي لتسلم املبيع.

املادة ٤٧٩ 
إذا هلك املبيع يف جزء منه أو حلقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي ال يد ألحد املتعاقدين 
فيه، كان للمشرتي احلق يف إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة املبيع. فإذا كان اهلالك 
أو التلف جسيام بحيث لو كان موجودا عند البيع ملا أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله 

إذا كان اهلالك أو التلف حاصال قبل إعذار املشرتي لتسلم املبيع.

املادة ٤٨٠ 
١- إذا هلك املبيع أو تلف بفعل املشرتي بقي ملتزما بالثمن كامال.

٢- فإذا كان اهلالك أو التلف لسبب يرجع إىل البائع، كان املشرتي باخليار بني فسخ البيع 
له  كان  إن  التعويض  يف  بحقه  إخالل  دون  وذلك  القيمة  نقص  بقدر  الثمن  إنقاص  أو 

مقتض.

املادة ٤٨١ 
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشرتي يف املبيع كله أو بعضه ولو اتفق عى غري ذلك.

املادة ٤٨٢ 
يضمن البائع التعرض للمشرتي يف املبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا عى 
املبيع وقت البيع حيتج به عى املشرتي، كام يكون ملزما بالضامن ولو ادعى املتعرض حقا 

نشأ بعد البيع إذا كان هذا احلق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

املادة ٤٨٣ 
١- إذا رفعت عى املشرتي دعوى باستحقاق املبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه املبادرة 

بإدخال البائع فيها.
٢- فإذا مل يقم بإدخاله وصدر لصالح الغري حكم هنائي، سقط الضامن عن البائع إذا أثبت 
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أن إدخاله يف دعوى االستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إىل رفضها.

املادة ٤٨٤ 
١ - إذا استحق املبيع كله ، كان للمشرتي أن يسرتد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما 

حلقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق املبيع. 
٢- ومع ذلك يقتر حق املشرتي عى اسرتداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه مل يكن يعلم 

عند البيع بسبب االستحقاق.

املادة ٤٨٥ 
١ - إذا استحق بعض املبيع أو ثبت عليه حق للغري، وكانت خسارة املشرتي من ذلك قد 
بلغت قدرا لو علمه ملا أتم العقد ، كان له أن يرد املبيع وما أفاده منه ، عى أن يعوض يف 

حدود ما تقي به املادة السابقة. 
٢- فإذا اختار املشرتي استبقاء املبيع ، أو كانت اخلسارة التي حلقته مل تبلغ القدر املبني يف 
الفقرة األوىل ، مل يكن له إال أن يطالب بالتعويض عام أصابه من رضر بسبب االستحقاق 

وفقا ملا تقي به املادة السابقة.

املادة ٤٨٦ 
ال يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع املشرتي باملبيع إذا كان قد أبان عنه للمشرتي وقت 

التعاقد ، أو كان هذا احلق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوين عى امللكية.

املادة ٤٨٧ 
١ - جيوز للمتعاقدين االتفاق عى زيادة ضامن االستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 

٢- ومع ذلك يقع باطال كل رشط بإنقاص الضامن أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء سبب االستحقاق أو كان االستحقاق ناشئا عن فعله.

املادة ٤٨٨ 
إذا كان رشط عدم الضامن صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئوال عن رد الثمن ، 
إال إذا أثبت أن املشرتي كان يعلم وقت البيع سبب االستحقاق ، أو أنه اشرتى ساقط 

اخليار.

املادة ٤٨٩ 
يكون البائع ملزما بالضامن وفقا ألحكام املادة ٤٨٥ ، إذا كان باملبيع وقت البيع عيب 
ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية املقصودة منه مستفادة مما هو مبني يف العقد أو 

مما هو ظاهر من طبيعة املبيع أو الغرض الذي اعد له.

املادة ٤٩٠ 
 ال يضمن البائع عيبا جرى العرف عى التسامح فيه.
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املادة ٤٩١ 
   ال يضمن البائع عيبا كان املشرتي يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو 
أنه فحص املبيع بام ينبغي من العناية ، إال إذا أثبت املشرتي أن البائع قد أكد له خلو املبيع 

من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.
 

املادة ٤٩٢ 
١ - إذا تسلم املشرتي املبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد متكنه من ذلك وفقا 
للمألوف يف التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، 

فإن مل يفعل سقط حقه يف الضامن. 
٢- أما إذا كان العيب مما ال يمكن الكشف عنه بالفحص املعتاد ثم كشفه املشرتي بعد 

ذلك ، فإنه جيب عليه أن خيطر به البائع بمجرد كشفه وإال سقط حقه يف الضامن.

املادة ٤٩٣ 
 تبقى دعوى الضامن ولو هلك املبيع بأي سبب كان.

املادة ٤٩٤ 
إذا علم املشرتى بوجود العيب ثم ترف يف املبيع ترف املالك فال رجوع له بالضامن.

املادة ٤٩٥ 
   جيوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا يف ضامن العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضامن، عى أن كل رشط يسقط الضامن أو ينقصه يقع باطال إذا كان البائع قد تعمد 

إخفاء العيب يف املبيع غشا منه.  

املادة ٤٩٦ 
١ - تسقط دعوى ضامن العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم املبيع ، ولو مل يكشف 

املشرتي العيب إال بعد ذلك ، ما مل يقبل البائع أن يلتزم بالضامن ملدة أطول. 
٢- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

املادة ٤٩٧ 
  ال ضامن للعيب يف البيوع القضائية وال يف البيوع اإلدارية إذا متت بطريق املزايدة العلنية.

املادة ٤٩٨ 
   إذا مل تتوافر يف املبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشرتي وجودها فيه ، كان 
للمشرتي أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي املبيع مع طلب التعويض 

عام حلقه من رضر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
 

املادة ٤٩٩ 
 ١ - إذا ضمن البائع صالحية املبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل يف املبيع خالهلا ، 
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فعى املشرتي أن خيطر البائع هبذا اخللل يف مدة شهر من ظهوره. 
٢- فإذا مل يقم البائع بإصالح اخللل، كان للمشرتي أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن 
يستبقي املبيع ويطلب التعويض عام حلقه من رضر بسبب اخللل. ويف احلالني جيب رفع 
الدعوى يف مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود اخللل. كل هذا ما مل يتفق عى 

خالفه.

 املادة ٥٠٠ 
١ - يكون الثمن مستحق األداء فور متام البيع ، ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بغري 

ذلك. 
٢- فإذا تعرض احد للمشرتي مستندا إىل حق سابق عى البيع أو آيل من البائع أو نتيجة 
لفعله ، أو إذا خيف ألسباب جدية أن يستحق املبيع ، جاز للمشرتي ما مل يمنعه رشط يف 
العقد أن حيبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر االستحقاق.ولكن جيوز للبائع 

يف هذه احلالة أن يطالب باستيفاء الثمن عى أن يقدم كفيال. 
٣- ويري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب يف املبيع.

املادة ٥٠١ 
١ - يكون الثمن مستحق األداء يف املكان الذي يتم فيه تسليم املبيع. فإذا مل يكن الثمن 

مستحقا وقت تسليم املبيع  وجب أداؤه يف موطن املشرتي. 
٢- وذلك كله ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بغري ذلك.

املادة ٥٠٢ 
إذا مل يؤد املشرتي الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بااللتزامات األخرى التي يرتبها عقد 

البيع ، يكون البائع باخليار بني طلب إلزام املشرتي بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

املادة ٥٠٣ 
 إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق األداء يف احلال ، فللبائع أن حيبس املبيع حتى يستويف 
ما هو مستحق له ولو قدم املشرتي رهنا أو كفالة ، هذا ما مل يمنح البائع املشرتي أجال بعد 

البيع.

املادة ٥٠٤ 
إذا هلك املبيع يف يد البائع وهو حابس له ، كان اهلالك عى املشرتي ، ما مل يكن املبيع قد 

هلك بفعل البائع.

املادة ٥٠٥ 
يف بيع املنقوالت إذا اتفق عى ميعاد ألداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم املبيع ، كان للبائع 
احلق يف اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إىل إعذار إذا مل يؤد املشرتي املستحق من الثمن 
عند حلول امليعاد ، وذلك ما مل يوجد اتفاق عى خالف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن 

املستحق يسريا.
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املادة ٥٠٦ 
  إذا مل يعني االتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم املبيع ، وجب عى املشرتي أن يتسلمه 
يف املكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا املكان دون إبطاء إال بقدر 

ما يقتضيه النقل من زمن.

املادة ٥٠٧ 
يتحمل املشرتي نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم 

املبيع وغري ذلك من مروفات ، ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بغري ذلك.

 املادة ٥٠٨ 
  إذا احتفظ البائع عند البيع بحق اسرتداد املبيع يف مقابل رد الثمن واملروفات ، اعترب 

العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

 املادة ٥٠٩ 
إذا باع شخص ماال للغري فإن امللكية ال تنتقل إىل املشرتي إال إذا آلت إىل البائع أو اقر 

املالك البيع.

 املادة ٥١٠ 
١- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان ملن ينازع البائع أن يسرتده من مشرتيه إذا رد له ما دفعه 

من ثمن وما تكبده من مروفات. 
٢- ويعترب احلق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام يف شأنه نزاع 

جدي.

املادة ٥١١ 
  يسقط حق االسرتداد بمي ثالثني يوما من تاريخ علم املسرتد بالبيع.

املادة ٥١٢ 
   استثناء من حكم املادة ٥١٠ ، ال جيوز االسرتداد يف األحوال اآلتية :

 )أ( إذا كان احلق يدخل ضمن جمموعة أموال بيعت بثمن واحد. 
)ب( إذا كان احلق شائعا وباع أحد الرشكاء نصيبه فيه لرشيك آخر.

)ج( إذا كان احلق قد ترف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق يف ذمته لدائن.
)د( إذا كان احلق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع احلق حلائز هذا العقار.

املادة ٥١٣ 
 ال جيوز للقضاة وال ألعضاء النيابة وال للمحامني وال لكتبة املحاكم وال ملأموري التنفيذ 

أن يشرتوا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإال كان العقد باطال.

املادة ٥١٤ 
 ١ - ال جيوز للسامرسة وإال للخرباء أن يشرتوا - ولو باسم مستعار - األموال املعهود 
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إليهم يف بيعها أو يف تقدير قيمتها أو مبارشة اخلربة يف شأهنا. 
٢- ويصح العقد يف هذه األحوال إذا أقره من تم البيع حلسابه.

املادة ٥١٥ 
    يري احلظر املنصوص عليه يف املادتني السابقتني، عى األزواج ، واألقارب واألصهار 

، حتى الدرجة الثانية.
 

املادة ٥١٦ 
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل ملشتمالهتا ، ال يضمن إال ثبوت وراثته ملا باعه ما 

مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٥١٧ 
البائع قد استوىف بعض ما للرتكة من احلقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو  إذا كان 
قد  يكن  مل  ما   ، استهلكه  ما  وقيمة  استوىل عليه  ما  للمشرتي  يرد  أن  ، وجب  استهلكه 

اشرتط عند البيع عدم الرد.

املادة ٥١٨ 
يرد املشرتي للبائع ما يكون قد وفاه من ديون الرتكة ، ما مل يوجد اتفاق يقي بغريه. وال 

خيل بيع الوارث حلصته بام عساه أن يكون له من حقوق عى الرتكة.

 
املادة ٥١٩ 

١ - يري عى بيع املريض مرض املوت أحكام املادة )٩٤٢(. 
٢- ومع ذلك ال تري هذه األحكام إرضارا بالغري حسن النية، إذا كان هذا الغري قد 

كسب بعوض حقا عينيا عى املبيع.

املادة ٥١٩ مكرر  
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

املادة ٥١٩ مكرر ) أ (  
يشرتط يف املسلم فيه أن يكون معلوم اجلنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن 

ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول األجل.

املادة ٥١٩ مكرر ) ب (  
جيب أن يكون رأس املال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

املادة ٥١٩ مكرر ) ج (  
إذا حل أجل الوفاء باملسلم فيه وجب تسليمه يف املكان املتفق عليه فإذا مل يكن هناك اتفاق 

وجب تسليمه يف املكان الذي تم فيه العقد.
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املادة ٥١٩ مكرر ) د (  ب
إذا تعذر تسليم املسلم فيه النقطاع جنسه عند حلول األجل جاز للمسلم فسخ العقد 

واسرتداد رأس املال.
 

املادة ٥٢٠ 
املقايضة مبادلة مال بامل ال يكون أهيام نقدا.

املادة ٥٢١ 
 إذا تفاوتت قيمة البدلني يف تقدير املتقايضني ، جاز أن يكون فرق القيمة معدال من النقود.

املادة ٥٢٢ 
 تري عى املقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة املقايضة ، ويعترب كل من 

املتقايضني بائعا ملا قايض به ومشرتيا ملا قايض عليه.

املادة ٥٢٣ 
مروفات عقد املقايضة ورسوم التسجيل وغري ذلك من النفقات، يتحملها املتقايضان 

مناصفة ما مل يتفق عى غري ذلك.

 املادة ٥٢٤ 
 اهلبة عقد عى متليك مال يف احلال بغري عوض.

 املادة ٥٢٥ 
١ - ال تنعقد اهلبة إال إذا اقرتنت بقبض املوهوب أو وثقت يف حمرر رسمي. 

٢- ويعترب القبض قد تم ولو بقي اليء يف يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيام أو 
قائام عى تربية املوهوب له.

املادة ٥٢٦ 
ال تنعقد اهلبة عى مال مستقبل.

املادة ٥٢٧ 
هبة مال الغري باطلة.

املادة ٥٢٨ 
 هبة املشاع جائزة ولو كان املوهوب قابال للقسمة.

املادة ٥٢٩ 
تري عى اهلبة يف مرض املوت أحكام الوصية.
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 املادة ٥٣٠ 
١ - يلتزم الواهب بتسليم املال املوهوب ، إذا مل يكن املوهوب له قد قبضه ، وتري يف 

ذلك األحكام املتعلقة بتسليم املبيع. 
٢- فإذا هلك املال املوهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغري أو نقص ، ال يكون الواهب 

مسئوال إال عن فعله العمد أو خطئه اجلسيم.

املادة ٥٣١ 
ال يضمن الواهب إال التعرض الناشئ عن فعله ، كام ال يضمن استحقاق املوهوب إال 
إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو كانت اهلبة مقرتنة بتكليف وذلك ما مل يتفق عى 

غريه أو يقض القانون بخالفه.

املادة ٥٣٢ 
 ١ - إذا استحق املوهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق يقدر القايض 

للموهوب له تعويضا عادال. 
٢- فإن كانت اهلبة مقرتنة بتكليف فال يلتزم الواهب بضامن االستحقاق إال يف حدود ما 
أداه املوهوب له من التكليف ، وحيل املوهوب له حمل الواهب فيام يكون له من حقوق 

ودعاوى.

املادة ٥٣٣ 
ال يضمن الواهب براءة املوهوب من العيب ، إال إذا اتفق عى غري ذلك ، أو كان الواهب 
قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ ال يكون ملزما إال بتعويض املوهوب له عام يسببه العيب 

من رضر.

 املادة ٥٣٤ 
التكليف  ، سواء كان هذا  تكليف  العقد من  يفرضه عليه  بام  بالقيام  له  املوهوب  يلتزم 

مرشوطا ملصلحة الواهب أو ملصلحة الغري.

املادة ٥٣٥ 
  إذا تبني أن املوهوب وقت اهلبة ، كان أقل من قيمة التكليف املقرتن هبا وكان املوهوب له 
عى غري علم بذلك ، فإنه ال يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إال يف حدود قيمة املوهوب.

املادة ٥٣٦ 
 إذا كانت اهلبة مقرتنة بتكليف املوهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه ال يكون ملزما إال 

بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت اهلبة ما مل يتفق عى غري ذلك.

 
املادة ٥٣٧ 

١ - ال جيوز للواهب الرجوع يف هبته ، إال األبوين فيام وهباه لولدمها. 
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٢- ومع ذلك جيوز يف غري هذه احلالة ، الرجوع يف اهلبة برتخيص من القضاء ، إذا استند 
الواهب يف ذلك إىل عذر مقبول.

املادة ٥٣٨ 
 يعترب عى وجه اخلصوص عذرا مقبوال للرجوع يف اهلبة :

)أ(أن خيل املوهوب له بام جيب عليه نحو الواهب ، إخالال يعترب جحودا كبريا من جانبه.
يتفق مع مكانته  بام  املعيشة  أسباب  لنفسه  يوفر  أن  الواهب عاجزا عن  أن يصبح  )ب( 
االجتامعية ، أو أن يصبح غري قادر عى الوفاء بام يفرضه عليه القانون من النفقة عى الغري.

) ج( أن يرزق الواهب بعد اهلبة ولدا يظل حيا إىل وقت الرجوع.

املادة ٥٣٩ 
 يمتنع الرجوع يف اهلبة :

) أ ( إذا كانت اهلبة من األم ، وكان ولدها يتيام وقت الرجوع.
)ب( إذا كانت اهلبة من أحد الزوجني لآخر ما دامت الزوجية قائمة.

) ج( إذا مات الواهب أو املوهوب له.
) د( إذا ترف املوهوب له يف املوهوب ترفا خيرجه عن ملكه ، فإذا اقتر الترف 

عى بعض املوهوب ، جاز للواهب أن يرجع يف الباقي.
) هـ( إذا حصل تغري يف ذات املوهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

) و( إذا تعامل الغري مع املوهوب له مع اعتبار قيام اهلبة. 
)ز( إذا مرض الواهب أو املوهوب له مرضا ، خيشى معه املوت ، فإذا زال املرض عاد 

حق الرجوع.
) ح( إذا اقرتنت اهلبة بتكليف.

)ط( إذا كانت اهلبة لغرض خريي.

املادة ٥٤٠ 
  جيوز ألي من ورثة الواهب فسخ اهلبة إذا قتل املوهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو 

اشرتك يف قتله.

املادة ٥٤١ 
   يرتتب عى الرجوع إعادة املوهوب إىل ملك الواهب من حني متامه ، وذلك دون إخالل 

بالقواعد املتعلقة بالتسجيل.

املادة ٥٤٢ 
نفقات اهلبة عى املوهوب له ، ونفقات الرجوع عى الواهب ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٥٤٣ 
   القرض عقد يلتزم به املقرض أن يؤدي إىل املقرتض مبلغا من النقود أو أي يشء مثيل 

آخر عى أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.
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املادة ٥٤٤ 
  ١ - جيب عى املقرض أن يسلم اليء موضوع القرض إىل املقرتض وقت متام العقد ، 

ما مل يتم االتفاق عى تسليمه يف وقت آخر. 
٢- فإذا هلك اليء قبل تسليمه كان هالكه عى املقرض.

املادة ٥٤٥ 
إذا استحق اليء املقرتض رست يف ذلك أحكام اإلعارة.

املادة ٥٤٦ 
١ - إذا ظهر يف اليء عيب واختار املقرتض استبقاءه ، فال يلزمه أن يرد إال قيمة اليء 

معيبا. 
٢- فإذا كان املقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئوال عام يسببه العيب من رضر.

املادة ٥٤٧ 
 ١ - يكون اإلقراض بغري فائدة ، ويقع باطال كل رشط يقي بخالف ذلك دون مساس 

بعقد القرض ذاته. 
٢- ويعترب يف حكم الفائدة كل منفعة يشرتطها املقرض.

املادة ٥٤٨ 
١ - عى املقرتض أن يرد املثل عند حلول األجل املتفق عليه أو عند سقوطه. 

٢- فإذا مل يتفق عى أجل ، أو اتفق عى أن يكون الرد عند املقدرة أو امليرة ، عني القايض 
ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

املادة ٥٤٩ 
إذا مل يتفق عى مكان لرد املثل ، كان الرد واجبا يف موطن املقرض.

املادة ٥٥٠ 
١ - ال عربة بتغري قيمة املثل وقت الرد. 

٢- وإذا انقطع مثل اليء املقرتض عن السوق ، كان املقرض باخليار ، إما أن ينتظر حتى 
يعود اليء إىل السوق ، فريد املقرتض مثله ، وإما أن يطالب املقرتض بقيمة اليء يف 

الزمان واملكان اللذين جيب فيهام الرد.

املادة ٥٥١ 
نفقات القرض والرد عى املقرتض ، ما مل يتفق عى غري ذلك.

 
 املادة ٥٥٢ 

الصلح عقد حيسم به عاقداه نزاعا قائام بينهام ، أو يتوقيان به نزاعا حمتمال وذلك بأن ينزل 
كل منهام - عى وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.
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 املادة ٥٥٣ 
يشرتط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهال للترف بعوض يف احلقوق التي يشملها عقد 

الصلح.

املادة ٥٥٤ 
  ال جيوز الصلح يف املسائل املتعلقة بالنظام العام ، ولكنه جيوز عى احلقوق املالية املرتتبة 

عليها.

املادة ٥٥٥ 
  ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو بمحرض رسمي.

 املادة ٥٥٦ 
 ١ - حيسم الصلح املنازعات التي يتناوهلا. 

٢- ويرتتب عليه انقضاء االدعاءات التي ينزل عنها أي من املتصاحلني.

املادة ٥٥٧ 
١ - للصلح اثر كاشف بالنسبة إىل ما يتناوله من احلقوق املتنازع فيها دون غريها. 

٢- وتفر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسريا ضيقا.

املادة ٥٥٨ 
يقبل  لو وقع عى حمل ال  ، حتى  نفع أو رضر لغري عاقديه  الصلح  ١ - ال يرتتب عى 

التجزئة. 
٢- ومع ذلك حيق للمتضامنني - دائنني كانوا أو مدينني - أن يتمسكوا بالصلح الذي 

يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا هلم.
 

املادة ٥٥٩ 
بالنسبة هلذا  ، ال يكون  آخر  بناء عى سبب  بعد ذلك  ثم كسبه   ،  من تصالح عى حق 

الكسب اجلديد ، مرتبطا بصلحه السابق.
 

 املادة ٥٦٠ 
١ - الصلح ال يتجزأ ، فبطالن جزء منه أو إبطاله ، يقتي بطالن العقد كله أو إبطاله. 

٢- عى أن هذا احلكم ال يري ، إذا تبني من عبارات العقد أو من الظروف أن املتعاقدين 
قد اعتربا أجزاء الصلح منفصلة ومستقال بعضها عن بعض.

 املادة ٥٦١ 
اإلجيار عقد يلتزم املؤجر بمقتضاه أن يمكن املستأجر من االنتفاع بيء معني ملدة حمدودة 

يف مقابلة عوض مايل.
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 املادة ٥٦٢ 
ال جيوز ملن يقتر حقه عى اإلدارة أن يعقد إجيارا تزيد مدته عى ثالث سنني إال بإذن ممن 
يملكه ، فإذا عقد اإلجيار ملدة أطول أنقصت مدته إىل ثالث سنني ، وكل هذا ما مل يوجد 

نص يقي بغريه.

املادة ٥٦٣ 
١ - اإلجيار الصادر ممن له حق االنتفاع ال ينفذ بعد انقضاء هذا احلق يف مواجهة مالك 
الرقبة ما مل يقره ، عى أن تراعى املواعيد املقررة للتنبيه باإلخالء واملواعيد الالزمة لنضج 

املحصول القائم ونقله. 
٢- أما من ليس له إال حق االستعامل ، أو السكنى ، فال جيوز له التأجري إال بإذن رصيح 

أو ملربر قوي.

املادة ٥٦٤ 
جيوز أن تكون األجرة نقودا كام جيوز أن تكون أي مقابل مايل آخر.

املادة ٥٦٥ 
 إذا مل حيدد املتعاقدان األجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة 

املثل وقت إبرام العقد.

املادة ٥٦٦ 
 إذا مل حيدد املتعاقدان تاريخ بدء اإلجيار ،كان تاريخ العقد هو املعترب.

املادة ٥٦٧ 
١ - إذا عقد اإلجيار دون حتديد مدة أو عقد ملدة غري معينة أو تعذر إثبات مدته اعترب 

اإلجيار منعقدا للمدة املحددة لدفع األجرة. 
باإلخالء قبل  املتعاقدين عى اآلخر  نبه أحد  إذا  املدة  بانقضاء هذه  ٢- وينتهي اإلجيار 

نصفها األخري عى أال يزيد ميعاد التنبيه عى ثالثة أشهر.

املادة ٥٦٨ 
ال جيوز أن تتجاوز مدة اإلجيار مخسة وعرشين سنة ، فإن عقد اإلجيار ملدة أطول أو كان 
مؤبدا ردت مدته إىل هذا القدر ، ما مل يكن اإلجيار معقودا ملدة حياة املؤجر أو املستأجر 

فيستمر العقد هلذه املدة ولو زادت عى مخسة وعرشين سنة.

 املادة ٥٦٩ 
 يلتزم املؤجر بتسليم املأجور وملحقاته يف حالة يصلح معها الستيفاء املنفعة املقصودة.

املادة ٥٧٠ 
١ - إذا كان املأجور وقت التسليم يف حالة ال يصلح معها الستيفاء املنفعة املقصودة ، 
أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه املنفعة نقصا كبريا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ 
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العقد أو إنقاص األجرة بقدر ما نقص من قيمة املنفعة مع التعويض يف احلالتني إن كان 
يلزم من اإلصالحات  بام  بالقيام  املؤجر  إلزام  له مقتض ، وذلك دون إخالل بحقه يف 

الالزمة لتمكينه من االنتفاع املقصود. 
٢- فإذا كان املأجور يف حالة من شأهنا أن تعرض صحة املستأجر أو من يعيشون معه أو 
مستخدميه أو عامله خلطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد 

سبق له التنازل عن هذا احلق.

املادة ٥٧١ 
يري عى االلتزام بتسليم املأجور ما يري عى االلتزام بتسليم املبيع من أحكام ، وعى 
األخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وحتديد املأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة 

فيه ، وذلك ما مل يقض القانون بخالفه.

املادة ٥٧٢ 
يلتزم املؤجر أن يتعهد املأجور بالصيانة ليبقى يف حالة يصلح معها لالنتفاع املقصود بأن 
يقوم يف أثناء مدة اإلجيار بجميع اإلصالحات الرضورية طبقا ملا يقي به العرف ، ما مل 

يتم االتفاق عى غريه.

املادة ٥٧٣ 
١ - إذا ختلف املؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من اإلصالحات إعامال ملا 
تقي به املادتان ٥٧٠ و ٥٧٢ جاز للمستأجر أن حيصل عى إذن من القضاء بإجراء تلك 
اإلصالحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصام من األجرة ، وذلك دون إخالل بحقه يف 

طلب الفسخ أو إنقاص األجرة وفقا ملا يقي به القانون. 
٢- وال يكون إذن القضاء رضوريا إذا كانت اإلصالحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

املادة ٥٧٤ 
 ١ - للمؤجر أن جيري مجيع اإلصالحات املستعجلة التي تكون رضورية حلفظ املأجور 

ولو عارض املستأجر ، عى أن ينبه عليه بعزمه عى إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 
٢- فإذا كان من شأن إجراء هذه اإلصالحات حصول إخالل كيل أو جزئي باالنتفاع 

املقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إهناء اإلجيار أو إنقاص األجرة.

املادة ٥٧٥ 
١ - إذا هلك املأجور أثناء مدة اإلجيار لسبب أجنبي ال يد ألحد املتعاقدين فيه هالكا كليا 

، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 
٢- فإذا كان هالكه جزئيا أو أصبح يف حالة ال يصلح معها الستيفاء املنفعة املقصودة 
كاملة ، ومل يكن للمستأجر يد يف ذلك ، جاز له ، إذا مل يقم املؤجر يف ميعاد مناسب بإعادة 
املأجور إىل احلالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص األجرة أو فسخ اإلجيار ، وذلك 
دون إخالل بحقه يف أن يقوم بنفسه بإصالح املأجور وإعادته إىل أصله وفقا ألحكام املادة 

٥٧٣ ، إذا مل يكن يف ذلك إرهاق للمؤجر.
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املادة ٥٧٦ 
١ - ال جيوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر يف استيفائه املنفعة طوال مدة اإلجيار وال أن 

حيدث يف املأجور أو ملحقاته تغيريا يمنع من االنتفاع به أو خيل باملنفعة املقصودة. 
٢- ويعترب يف حكم تعرض املؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

املادة ٥٧٧ 
 ، إذا ادعى الغري حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتىض عقد اإلجيار   - ١

وجب عى املستأجر أن يبادر إىل إخطار املؤجر بذلك. 
٢- فإذا ترتب عى هذا االدعاء حرمان املستأجر من االنتفاع الذي خيوله له عقد اإلجيار 

، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
 

املادة ٥٧٨ 
  ال يضمن املؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغري إال إذا كان مبنيا عى سبب قانوين.

املادة ٥٧٩ 
إذا وقع تعرض مادي من الغري ومل يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من اجلسامة بحيث 
حيرمه من االنتفاع باملأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبريا ، جاز له أن يطلب فسخ 

العقد أو إنقاص األجرة.

املادة ٥٨٠ 
إذا تعدد املستأجرون ملأجور واحد ، فضل من سبق منهم إىل وضع يده عليه وهو حسن 
النية ، فإن مل يضع أحدهم يده عى املأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم األسبق يف 

التعاقد.

املادة ٥٨١ 
١ - إذا ترتب عى عمل صدر من السلطة العامة يف حدود القانون نقص كبري يف انتفاع 
املستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة ، ما مل يكن عمل السلطة لسبب 

يعزى إليه. 
٢- وال يكون للمستأجر حق يف التعويض قبل املؤجر إال إذا كان عمل السلطة العامة قد 

صدر لسبب يكون املؤجر مسئوال عنه. 
٣- وكل ما سبق ما مل يقض االتفاق بغريه.

املادة ٥٨٢ 
 ١-يضمن املؤجر للمستأجر براءة املأجور من العيوب التي حتول دون االنتفاع به ، أو 

تنقص من هذا االنتفاع إنقاصا كبريا. 
٢- ومع ذلك ال يضمن املؤجر عيبا جرى العرف عى التسامح فيه ، كام أنه ال يضمن عيبا 
كان املستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص املأجور بام 
ينبغي من العناية إال إذا أثبت املستأجر أن املؤجر قد أكد له خلو املأجور من هذا العيب 
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، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 
٣- وكل ما سبق ما مل يقض االتفاق بغريه.

املادة ٥٨٣ 
إذا ظهر باملأجور عيب يتحقق معه الضامن ، جاز للمستأجر إن يطلب إصالح العيب 
أو أن يقوم هو بإصالحه عى نفقة املؤجر إذا كان هذا اإلصالح ال يرهقه ، وذلك دون 
إخالل بحق املستأجر يف طلب فسخ اإلجيار أو إنقاص األجرة مع التعويض إن كان له 

مقتض.
 

املادة ٥٨٤ 
 يقع باطال كل رشط باإلعفاء أو احلد من ضامن التعرض أو العيب ، إذا كان املؤجر قد 

تعمد إخفاء سبب الضامن.

املادة ٥٨٥ 
إذا مل يتوافر يف املأجور وقت التسليم الصفات التي كفل املؤجر للمستأجر وجودها فيه 
، كان للمستأجر أن يطلب فسخ اإلجيار أو إنقاص األجرة وذلك دون إخالل بحقه يف 

التعويض إن كان له مقتض.
 

املادة ٥٨٦ 
  ١ - جيب عى املستأجر الوفاء باألجرة يف املواعيد املتفق عليها ، فإذا مل يكن هناك اتفاق، 

وجب الوفاء هبا يف املواعيد التي يعينها العرف. 
٢- ويكون الوفاء باألجرة يف موطن املستأجر ما مل يكن هناك اتفاق أو عرف يقي بغري 

ذلك.

املادة ٥٨٧ 
الوفاء باألجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعترب قرينة عى الوفاء باألجرة عن املدة السابقة ، 

ما مل يثبت املؤجر عكس ذلك.

املادة ٥٨٨ 
١ - يكون للمؤجر ضامنا لكل حق يثبت له بمقتىض عقد اإلجيار أن حيبس مجيع املنقوالت 
القابلة للحجز املوجودة يف املأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو مل تكن مملوكة 
للمستأجر ، وللمؤجر احلق يف أن يامنع يف نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغري علمه 
، كان له احلق يف اسرتدادها من احلائز هلا ولو كان حسن النية ، مع عدم اإلخالل بام يكون 

هلذا احلائز من حقوق. 
٢- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه يف احلبس أو يف االسرتداد إذا كان نقل هذه األشياء 
أمرا اقتضته حرفة املستأجر أو املألوف يف شئون احلياة، أو كانت املنقوالت التي تركت 

يف املأجور أو التي تم اسرتدادها تفي بضامن األجرة وفاء تاما.
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املادة ٥٨٩ 
يلتزم املستأجر بأن يستعمل املأجور عى النحو املتفق عليه ، فإن مل يكن هناك اتفاق التزم 

أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا ملا يقتضيه العرف.

املادة ٥٩٠ 
 ال جيوز للمستأجر بغري إذن املؤجر أن حيدث يف املأجور تغيريا ينشأ عنه رضر للمؤجر.

 
املادة ٥٩١ 

١ - جيوز للمستأجر أن يضع يف املأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له االنتفاع املقصود ، 
ما دامت الطريقة التي توضع هبا متفقة مع األصول السليمة ، وذلك ما مل يكن يف وضع 

هذه األجهزة أو الرتكيبات إرضار باملأجور أو إنقاص من قيمته. 
٢- فإذا كان تدخل املؤجر الزما إلجراء يشء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه 

عى أن يتحمل بام ينفقه املؤجر.
 

املادة ٥٩٢ 
١ - جيب عى املستأجر أن يبذل من العناية يف استعامل املأجور ويف املحافظة عليه ما    

يبذله الشخص العادي. 
٢- وهو مسئول عام يصيب املأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هالك ناشئ عن استعامله 

استعامال غري مألوف.

املادة ٥٩٣ 
  جيب عى املستأجر أن يبادر إىل إخطار املؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن حيتاج 
املأجور إىل إصالح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو حيصل التعرض له 

فيه أو حيدث به رضر.

املادة ٥٩٤ 
اإلصالحات البسيطة التي يقتضيها استعامل املأجور استعامال مألوفا ، تكون عى عاتق 

املستأجر.

املادة ٥٩٥ 
يلتزم املستأجر برد املأجور وملحقاته عند انتهاء اإلجيار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب 
عليه تعويض املؤجر عام حلقه من رضر ، وذلك دون إخالل بحق املؤجر يف تسلم املأجور.

املادة ٥٩٦ 
  ١ - عى املستأجر أن يرد املأجور باحلالة التي تسلمه عليها ، إال ما يكون قد أصابه من 

هالك أو تلف بغري خطأ يسأل عنه. 
٢- فإذا كان تسليم املأجور قد تم دون بيان حلالته ، افرتض أن املستأجر قد تسلمه يف 

حالة حسنة حتى يقوم الدليل عى عكس ذلك.
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املادة ٥٩٧ 
مروفات رد املأجور تكون عى املستأجر ما مل يقض االتفاق أو العرف بغري ذلك.

املادة ٥٩٨ 
١ - إذا احدث املستأجر يف املأجور نباء أو غراسا أو أية حتسينات أخرى تزيد يف قيمته 
، كان له عند انقضاء اإلجيار أن يرتكها أو أن يزيلها عى نفقته إذا مل يكن يف ذلك إرضار 

باملأجور. 
٢- فإن مل يزل املستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها 
بقيمتها مستحقة اإلزالة ، دون إخالل بحقه يف التعويض عام تسببه اإلزالة من رضر إذا 

كانت الزيادات قد أحدثت بغري إذنه. 
٣- وكل ذلك ما مل يوجد اتفاق يقي بغريه.

 املادة ٥٩٩ 
  للمستأجر حق التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه 
عند  اعتبار  حمل  كانت  املستأجر  شخصية  أن  يتبني  أو  بغريه  االتفاق  يقض  مل  ما  وذلك 

التعاقد.

املادة ٦٠٠ 
منع املستأجر من التنازل عن اإلجيار يقتي منعه من التأجري من الباطن وكذلك العكس.

املادة ٦٠١ 
 يف حالة التنازل عن اإلجيار ، حيل املتنازل له حمل املستأجر األصيل يف مجيع حقوقه والتزاماته 

الناشئة عن عقد اإلجيار.
 ومع ذلك يبقى املستأجر األصيل ضامنا للمتنازل له يف تنفيذ التزاماته.

املادة ٦٠٢ 
١ - يف حالة اإلجيار من الباطن تبقى العالقة بني املستأجر األصيل وبني املؤجر خاضعة 
ألحكام العقد املربم بينهام. أما العالقة بني املستأجر األصيل وبني املستأجر منه فتري 

عليها أحكام عقد اإلجيار من الباطن. 
٢- ومع ذلك يكون املستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مبارشة ما يكون ثابتا 
يف ذمته للمستأجر األصيل وقت أن ينذره املؤجر بذلك. وال جيوز له أن يتمسك قبله بام 
يكون قد عجله من األجرة للمستأجر األصيل ، ما مل يكن ذلك قد تم قبل اإلنذار ، وبسند 

ثابت التاريخ.

املادة ٦٠٣ 
تربأ ذمة املستأجر األصيل قبل املؤجر ، سواء فيام يتعلق بضامن املتنازل له يف حالة التنازل 
عن اإلجيار أو فيام يتعلق بام يفرضه عقد اإلجيار األصيل من التزامات يف حالة اإلجيار من 
الباطن ، إذا صدر من املؤجر قبول رصيح أو ضمني بالتنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من 
الباطن. ويعترب قبوال ضمنيا قبض املؤجر األجرة مبارشة من املتنازل له أو من املستأجر 
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من الباطن دون إبداء إي حتفظ يف شأن حقوقه قبل املستأجر األصيل.

 املادة ٦٠٤ 
  ينتهي اإلجيار بانقضاء املدة املحددة له يف العقد دون حاجة إىل تنبيه باإلخالء ما مل يكن 
هناك اتفاق عى امتداد اإلجيار ملدة أخرى حمددة أو غري حمددة عند عدم التنبيه باإلخالء 

يف ميعاد معني.

املادة ٦٠٥ 
١ - إذا انتهى عقد اإلجيار وبقي املستأجر منتفعا باملأجور بعلم املؤجر ودون اعرتاض 
منه ، اعترب اإلجيار قد جتدد برشوطه األوىل ولكن ملدة غري حمددة ، وتري عى اإلجيار إذا 

جتدد عى هذا الوجه أحكام املادة ٥٦٧. 
٢- وتنتقل إىل اإلجيار اجلديد التأمينات العينية التي كان املستأجر قد قدمها ضامنا لإلجيار 
القديم مع مراعاة قواعد شهر احلقوق. أما التأمينات املقدمة من الغري فال تنتقل إىل اإلجيار 

اجلديد إال إذا ريض مقدمها بذلك.

املادة ٦٠٦ 
  ١ - إذا نبه احد الطرفني عى اآلخر باإلخالء واستمر املستأجر مع ذلك منتفعا باملأجور 

، فال يعترب اإلجيار قد جتدد ما مل يقم الدليل عى عكس ذلك. 
٢- أما إذا أخطر املؤجر املستأجر بعدم جتديد اإلجيار إال بأجرة حمددة أو برشوط معينة 
التي  بالرشوط  أو  باألجرة  يعترب جتديدا لإلجيار  فإن سكوته  املستأجر  ، فسكت  أخرى 

أخطره هبا املؤجر.

املادة ٦٠٧ 
إذا انتقل ملكية املأجور إىل خلف خاص ، فال يكون اإلجيار نافذا يف حقه بغري رضاه ما 
مل يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق عى السبب الذي ترتب عليه انتقال 

امللكية إليه.

املادة ٦٠٨ 
ال جيوز ملن انتقلت إليه ملكية املأجور ، ومل يكن اإلجيار نافذا يف حقه أن جيرب املستأجر 
عى رد املأجور إال بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للامدة ٥٦٧ وبعد حصول املستأجر عى 
التعويض املستحق عى املؤجر بسبب رد املأجور قبل انتهاء مدة اإلجيار ، أو بعد احلصول 

عى تأمني كاف للوفاء هبذا التعويض.

املادة ٦٠٩ 
١ - إذا نفذ اإلجيار يف حق من انتقلت إليه امللكية ، فإنه حيل حمل املؤجر يف مجيع ما يرتبه 

عقد اإلجيار من حقوق والتزامات. 
٢- ومع ذلك ال جيوز للمستأجر أن يتمسك بام دفعه من األجرة يف مواجهة من انتقلت 
إليه امللكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال امللكية أو كان من املفروض حتام 

أن يعلم بذلك.
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املادة ٦١٠ 
١ - إذا حدث ألحد طريف العقد ظروف غري متوقعة من شأهنا أن جتعل استمرار اإلجيار 
مرهقا له ، جاز للقايض بناء عى طلبه ، وبعد املوازنة بني مصالح الطرفني ، إهناء اإلجيار 

مع تعويض الطرف اآلخر تعويضا عادال. 
٢- فإذا كان املؤجر هو الذي يطلب إهناء العقد فال جيرب املستأجر عى رد املأجور حتى 

يستويف التعويض أو حيصل عى تأمني كاف.

املادة ٦١١ 
 ١ - ال ينتهي اإلجيار بموت املؤجر وال بموت املستأجر. 

٢- ومع ذلك إذا مات املستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إهناء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب 
موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح اإلجيار 

جماوزا حدود حاجتهم.
 

املادة ٦١٢ 
إذا مات املستأجر ومل يكن اإلجيار قد عقد إال بسبب حرفته أو العتبارات أخرى تتعلق 

بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إهناء العقد.

املادة ٦١٣ 
إذا اقتىض عمل املستأجر أن يغري حمل إقامته ، جاز له أن يطلب إهناء إجيار مسكنه.

املادة ٦١٤ 
جيب عى من يطلب إهناء اإلجيار يف احلاالت املبينة باملواد من ٦١٠ إىل ٦١٣ أن يراعي 

ميعاد التنبيه املنصوص عليه يف املادة ٥٦٧.

املادة ٦١٥ 
١ - إذا مل يبارش املستأجر االنتفاع باملأجور أو مل ينتفع به إال انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك 
راجعا إىل خطئه أو إىل أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما باإلجيار وبالوفاء بام يفرضه 
عليه العقد من االلتزامات ما دام املؤجر قد وضع املأجور حتت ترفه يف حالة صاحلة 

لالنتفاع املتفق عليه. 
اقتصده من نفقات  ٢- ويف هذه احلالة جيب عى املؤجر أن خيصم من األجرة قيمة ما 
بسبب عدم انتفاع املستأجر باملأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعامله املأجور يف أغراض 

أخرى.

 املادة ٦١٦ 
  تري أحكام اإلجيار عى إجيار األرايض الزراعية مع مراعاة أحكام املواد التالية, ما مل 

يوجد اتفاق أو عرف خيالفها.
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املادة ٦١٧ 
١ - إجيار األرض الزراعية ال يشمل األدوات املوجودة فيها إال بنص يف العقد. 

٢- فإذا تناوهلا اإلجيار، التزم املستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب املألوف يف 
استعامهلا.

املادة ٦١٨ 
إذا ذكر يف العقد أن اإلجيار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان املقصود من ذلك أنه قد 

عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

املادة ٦١٩ 
١ - يتم استغالل األرض املؤجرة عى النحو املتفق عليه ، فإن مل يكن هناك اتفاق كان 
عى املستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما جيري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه 

خاص عى أن تبقى صاحلة لإلنتاج. 
٢- وال جيوز له ، دون رضاء املؤجر ، أن يدخل عى الطريقة املتبعة يف استغالهلا أي تغيري 

جوهري يمتد أثره إىل ما بعد انقضاء اإلجيار.

املادة ٦٢٠ 
١ - عى املستأجر أن يقوم بإجراء اإلصالحات التي يقتضيها االستغالل املألوف لألرض 
املؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعامل الصيانة املعتادة لآبار وجماري املياه واملباين املعدة 

للسكن أو لالستغالل. 
٢- أما إجراء اإلصالحات التي يتوقف عليها استيفاء املنفعة املقصودة ، فيلزم هبا املؤجر. 

٣- وكل هذا ما مل يقض االتفاق أو العرف بغريه.

املادة ٦٢١ 
١ - إذا استحال عى املستأجر هتيئة األرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره 
، وكان ذلك بسبب أجنبي ال يد له فيه ، برئت ذمته من األجرة كلها أو بعضها بحسب 

األحوال ، ما مل يوجد اتفاق يقي بغري ذلك. 
٢- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي ال يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب 

إسقاط األجرة. 
٣- وإذا هلك بعض الزرع وترتب عى هالكه نقص كبري يف ريع األرض، كان للمستأجر 

أن يطلب إنقاص األجرة بام يتناسب مع ما نقص من ريع األرض.

املادة ٦٢٢ 
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة آو إنقاصها طبقا ملا تقي به املادة السابقة إال يف 

حدود ما عاد عليه من رضر.

املادة ٦٢٣ 
 ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة أو إنقاصها إذا هلك املحصول بعد حصاده ، 
ما مل يكن متفقا عى أن يكون للمؤجر جزء معلوم من املحصول فيتحمل املؤجر نصيبه 
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فيام هلك ، عى أال يكون اهلالك قد وقع بخطأ املستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

املادة ٦٢٤ 
  إذا انقضت مدة اإلجيار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب ال يد للمستأجر فيه ، 

ترك بأجر املثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

املادة ٦٢٥ 
عى املستأجر قبيل إخالئه األرض بمدة مناسبة أن يسمح ملن خيلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا 

مل يصبه رضر من ذلك.

 املادة ٦٢٦ 
املزارعة عقد عى زرع األرض ببعض ما خيرج منها.

 

املادة ٦٢٧ 
 تري أحكام اإلجيار عى املزارعة مع مراعاة األحكام اآلتية ما مل يوجد اتفاق أو عرف 

خيالفها.

املادة ٦٢٨ 
 إذا مل حتدد للمزارعة مدة ، كانت مدهتا هي تلك الالزمة جلمع املحصول املتفق عليه.

املادة ٦٢٩ 
تدخل يف املزارعة اآلالت واألدوات الزراعية املوجودة يف األرض وقت التعاقد إذا كانت 

مملوكة لصاحب األرض ، ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٦٣٠ 
جيب عى املزارع أن يبذل يف الزراعة ويف املحافظة عى الزرع وعى األرض وما يتبعها ، 

ما يبذله الشخص العادي من العناية.

املادة ٦٣١ 
ال جيوز للمزارع أن حيل غريه يف املزارعة أو يرشكه فيها إال برضاء صاحب األرض.

املادة ٦٣٢ 
١ - يتحمل املزارع مروفات الزراعة واملحافظة عى الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، 

وعليه صيانة األدوات وإجراء اإلصالحات البسيطة للمباين. 
٢- ويتحمل صاحب األرض مروفات اإلصالحات األخرى ، كام يتحمل التحسينات 

الالزمة لألرض. 
٣- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته يف الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن املبيدات 

ومروفات احلصاد وما يتلوه حتى القسمة. 
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٤- كل هذا ما مل يقض االتفاق أو العرف بغريه.

املادة ٦٣٣ 
١ - توزع الغلة بني الطرفني بالنسبة املتفق عليها ، فإذا مل يتفق عى نسبة روعيت النسبة 

التي جيري هبا العرف ، فإذا مل يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهام نصف الغلة. 
٢- وال جيوز االتفاق عى أن تكون حصة احد الطرفني مقدارا حمددا من املحصول أو 

حمصول جزء معني من األرض.

املادة ٦٣٤ 
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي ال يد ألحد الطرفني فيه ، هلكت عليهام 

معا.

املادة ٦٣٥ 
 إذا انقضت مدة املزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

املادة ٦٣٦ 
إذا عجز املزارع عن زراعة األرض ملرض أو ألي سبب آخر ومل يكن يف اإلمكان أن حيل 

حمله أحد من أفراد أرسته ، جاز لكل من الطرفني أن يطلب فسخ العقد.

املادة ٦٣٧ 
ال تنتهي املزارعة بموت صاحب األرض ، ولكنها تنتهي بموت املزارع.

املادة ٦٣٨ 
 ١ - إذا انتهت املزارعة قبل انقضاء مدهتا ، وجب عى صاحب األرض أن يرد للمزارع 
أو لورثته ، ما أنفقه املزارع عى الزرع الذي مل يدرك مع تعويض يعادل أجر املثل عن 

عمله ، عى أال جياوز مجيع ذلك قيمة حصة املزارع من املحصول. 
٢- ومع ذلك إذا انتهت املزارعة بموت املزارع يكون للورثة اخليار بني تقايض ما تقدم 
القيام  داموا يستطيعون  ما   ، الزرع  العمل حتى يدرك  أو احللول حمل مورثهم يف  ذكره 

بذلك عى الوجه املريض.

 املادة ٦٣٩ 
١ - للناظر عى الوقف والية إجياره. 

قبل  متوليا من  كان  إذا  إال  االستحقاق  فيه  انحر  ولو  عليه  املوقوف  يملكها  فال   -٢
الواقف أو مأذونا ممن له والية اإلجيار من ناظر أو قاض.

املادة ٦٤٠ 
والية قبض األجرة للناظر ال للموقوف عليه إال إن أذن له الناظر يف قبضها.
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املادة ٦٤١ 
ال جيور للناظر أن يستأجر مال الوقف وال أن يؤجره لزوجه أو ألحد أصوله أو فروعه.

املادة ٦٤٢ 
ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إال إذا  كان املؤجر هو املستحق الوحيد الذي له 
والية الترف يف الوقف ،  فتجوز إجارته بالغبن الفاحش يف حق نفسه ال يف حق من 

يليه من املستحقني.

املادة ٦٤٣ 
   يف إجارة الوقف تكون العربة يف تقدير اجر املثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد اإلجيار ، 

وال يعتد بالتغيري احلاصل بعد ذلك.

املادة ٦٤٤ 
اتبع رشطه وليس للناظر خمالفته إال إذا كان مأذونا  ١ - إذا عني الواقف مدة اإلجارة 

بالتأجري بام هو أنفع للوقف. 
٢- فإذا مل يوجد من يرغب يف استئجار الوقف املدة التي عينها الواقف أو كانت اإلجارة 
ألكثر من تلك املدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القايض ، أن يؤجره ملدة 

أطول.

املادة ٦٤٥ 
 إذا مل يعني الواقف مدة اإلجارة يف كتاب الوقف ، تؤجر الدار واحلانوت وما إليهام سنة 
، واألرض ثالث سنني ، إال إذا كانت املصلحة تقتي الزيادة يف إجارة الدار واحلانوت 

، أو النقص يف إجارة األرض.

املادة ٦٤٦ 
  ١ - ال جيوز للناظر ، بغري إذن القايض ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد عى ثالث سنني ، ولو 
كان ذلك بعقود مرتادفة فإذا عقدت اإلجارة ملدة أطول ، أنقصت املدة إىل ثالث سنني. 
٢- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو املستحق الوحيد ، جاز له - بغري إذن القايض 
- أن يؤجر الوقف مدة تزيد عى ثالث سنني ، وهذا دون إخالل بحق الناظر الذي خيلفه 

يف طلب إنقاص املدة إىل ثالث سنني.

املادة ٦٤٧ 
ال تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر وال بعزله.

 
املادة ٦٤٨ 

تري أحكام عقد اإلجيار عى إجارة الوقف يف كل ما ال يتعارض مع النصوص السابقة.
 

 املادة ٦٤٩ 
  اإلعارة عقد يلتزم به املعري أن يسلم املستعري شيئا غري قابل لالستهالك ، ليستعمله بنفسه 
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من غري عوض ملدة معينة أو يف غرض معني ، عى أن يرده بعد االستعامل.

 املادة ٦٥٠ 
يلتزم املعري أن يسلم املستعري العارية باحلالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

املادة ٦٥١ 
  إذا أنفق املستعري مروفات اضطرارية حلفظ العارية من اهلالك ، التزم املعري أن يرد إليه 

ما أنفقه.

املادة ٦٥٢ 
١ - ال يضمن املعري استحقاق العارية ، إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو كان 

هناك اتفاق عى الضامن. 
٢- وال يضمن براءهتا من العيب إال إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سالمة العارية منه ، 

فيلزمه تعويض املستعري عام يسببه العيب من أرضار.

 املادة ٦٥٣ 
١ - إذا قيدت اإلعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع االستعامل فليس للمستعري أن 
يستعمل العارية يف غري الزمان واملكان املعينني أو أن خيالف االستعامل املأذون به إىل ما 

يتجاوزه رضرا. 
العارية يف أي  ٢- فإذا كانت اإلعارة غري مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعري أن يستعمل 

زمان ومكان ، وبأي استعامل أراد ، برشط إال يتجاوز املألوف يف استعامهلا. 
٣- ويف احلالني ، ال يكون املستعري مسئوال عام يلحق العارية من تغيري أو تلف أو نقصان 

، بسبب االستعامل الذي ختوله اإلعارة.

املادة ٦٥٤ 
ال جيوز للمستعري أن يؤجر العارية أو يعريها ، إال بإذن من املعري.

املادة ٦٥٥ 
 نفقات استعامل العارية وصيانتها املعتادة ، وكذلك مروفات تسليمها وردها تكون 

عى املستعري.
 

املادة ٦٥٦ 
جيب عى املستعري أن يبذل من العناية يف املحافظة عى العارية ، ما يبذله يف املحافظة عى 

ماله دون أن ينزل يف ذلك عن عناية الشخص العادي.

املادة ٦٥٧ 
١ - متى انتهت اإلعارة وجب عى املستعري أن يرد العارية باحلالة التي تكون عليها ، 

وذلك دون إخالل بمسئوليته عن اهلالك أو التلف وفقا ملا يقي به القانون. 
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٢- وجيب رد العارية يف املكان الذي يكون املستعري قد تسلمها فيه ، ما مل يوجد اتفاق 
يقي بغري ذلك.

 املادة ٦٥٨ 
باستعامل  انتهت  فإذا مل يعني هلا اجل   ، املتفق عليه  بانقضاء األجل  تنتهي اإلعارة   - ١

العارية فيام أعريت من اجله. 
٢- فإن مل يكن هناك سبيل لتعيني مدة اإلعارة جاز للمعري أن يطلب إهناءها يف أي وقت. 
٣- ويف كل حال جيوز للمستعري أن يرد العارية قبل انتهاء اإلعارة غري أنه إذا كان هذا 

الرد يرض املعري فال يرغم عى قبوله.

املادة ٦٥٩ 
جيوز للمعري أن يطلب يف أي وقت إهناء اإلعارة إذا عرضت له حاجة رضورية للعارية مل 

تكن متوقعه.

املادة ٦٦٠ 
تنتهي اإلعارة بموت املستعري ، ما مل يتفق عى غري ذلك.

 املادة ٦٦١ 
املقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفني أن يؤدي عمال للطرف اآلخر مقابل عوض ، 

دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

 املادة ٦٦٢ 
١ - جيوز أن يقتر التزام املقاول عى تنفيذ العمل املتفق عليه ، عى أن يقدم رب العمل 

املواد الالزمة لذلك. 
٢- كام جيوز أن يلتزم املقاول بتقديم املواد كلها أو بعضها إىل جانب التزامه بالعمل.

املادة ٦٦٣ 
املواد  العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه  بتقديم مواد  املقاول  التزم  إذا   - ١   
مطابقة للمواصفات املتفق عليها ، فإذا مل تبني هذه املواصفات يف العقد ، وجب أن تكون 

املواد وافية بالغرض املقصود. 
٢- ويضمن املقاول ما يف هذه املواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك 

وفقا ألحكام ضامن العيب يف اليء املبيع.

املادة ٦٦٤ 
  ١ - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم املقاول أن يبذل يف املحافظة 
عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن يف استخدامها، وأن يؤدي حسابا 

عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 
٢- فإذا صارت املواد أو بعضها غري صالح لالستعامل بسبب إمهال املقاول أو قصور 

كفايته الفنية التزم برد قيمتها إىل رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.
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املادة ٦٦٥ 
١ - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب يف املواد التي قدمها رب العمل ، 
أو قامت عوامل أخرى من شأهنا أن تعوق تنفيذ العمل يف أحوال مالئمة ، وجب عى 

املقاول أن خيطر فورا رب العمل بذلك. 
٢- فإذا أمهل يف اإلخطار ، كان مسئوال عن كل ما يرتتب عى إمهاله من نتائج.

 املادة ٦٦٦ 
 ١ - عى املقاول أن ينجز العمل طبقا للرشوط الواردة يف عقد املقاولة ويف املدة املتفق 
عليها ، فإن مل تكن هناك رشوط أو مل يتفق عى مدة ، التزم بإنجازه وفقا لألصول املتعارف 

عليها ويف املدة املعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف احلرفة. 
٢- وعليه أن يأيت عى نفقته بام حيتاج إليه يف انجاز العمل من عاملة وأدوات ومهامت ، ما 

مل يقض االتفاق أو عرف احلرفة بغري ذلك.

املادة ٦٦٧ 
 ١ - إذا تبني أثناء سري العمل أن املقاول يقوم بتنفيذه عى وجه معيب أو خمالف للعقد 
، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خالل أجل معقول حيدده له 
، فإذا انقىض األجل دون أن يرجع املقاول إىل الطريقة الصحيحة أو املتفق عليها ، جاز 
لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو اإلذن له بأن يعهد إىل مقاول آخر بإنجاز العمل عى 

نفقة املقاول األول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 
٢- وجيوز طلب فسخ العقد دون حاجة إىل إنذار أو حتديد أجل ، إذا كان إصالح العيب 

أو املخالفة مستحيال. 
٣- ويف مجيع األحوال جيوز للقايض رفض طلب الفسخ إذا كان العيب يف طريقة التنفيذ 
ليس من شأنه أن يقلل إىل حد كبري من قيمة العمل أو من صالحيته لالستعامل املقصود 

، مع عدم اإلخالل باحلق يف التعويض إن كان له مقتض.

املادة ٦٦٨ 
إذا تأخر املقاول يف البدء يف تنفيذ العمل أو يف إنجازه تأخرا ال يرجى معه مطلقا أن يتمكن 
من القيام به كام ينبغي يف املدة املتفق عليها ، أو إذا اختذ مسلكا ينم عن نيته يف عدم تنفيذ 

التزامه ، أو 
أتى فعال من شأنه أن جيعل تنفيذ هذا االلتزام مستحيال ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ 

العقد دون انتظار حللول أجل التسليم.

املادة ٦٦٩ 
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، 
فليس للمقاول أن يطالب باملقابل املتفق عليه وال يرد نفقاته ، ما مل يكن رب العمل ، 

وقت اهلالك أو التلف خمال بالتزامه بتسلم العمل.
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املادة ٦٧٠ 
١ - إذا كانت املواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب 
حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فال يكون له أن يطالب املقاول بقيمتها ما مل يكن املقاول 
وقت اهلالك أو التلف خمال بالتزامه بتسليم العمل ، ومل يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه 

قام بالتسليم من غري إخالل بالتزامه. 
٢- وتعترب مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل 

له مبلغا حتت احلساب يشمل هذه القيمة.

 املادة ٦٧١ 
  ١ - إذا كان تنفيذ العمل يقتي من رب العمل أن يقوم بأداء معني ومل يقم به يف الوقت 

املناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خالل أجل معقول حيدده. 
٢- فإذا انقىض األجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ 

العقد ، دون إخالل بحقه يف التعويض إن كان له مقتض.

املادة ٦٧٢ 
متى أتم املقاول العمل ووضعه حتت ترف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب عى رب 
العمل أن يبادر إىل تسلمه وفقا للمألوف يف التعامل فإذا امتنع دون سبب مرشوع اعترب 

أن التسليم قد تم.

املادة ٦٧٣ 
١ - جيوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما يف العمل من عيب أو خمالفة للرشوط 
املتفق عليها حدا جيعله غري واف بالغرض املقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه املادة 

 .٦٩١
٢- فإذا مل يبلغ العيب أو املخالفة هذا احلد من اجلسامة ، فإنه ال يكون لرب العمل إال 
أن يطلب إنقاص املقابل بام يتناسب مع أمهية العيب ، أو إلزام املقاول باإلصالح يف أجل 

معقول حيدده ، إذا كان اإلصالح ممكنا وال يتكلف نفقات باهظة. 
٣- ويف مجيع األحوال جيوز للمقاول أن يقوم باإلصالح يف مدة معقولة ، إذا كان هذا 

ممكنا وال يسبب لرب العمل إرضارا ذات قيمة.

املادة ٦٧٤ 
 ليس لرب العمل أن يتمسك باحلقوق التي تقررها املادة السابقة ، إذا كان هو املتسبب 
يف إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر ختالف رأي املقاول ، أم كان ذلك بأية 

طريقة أخرى.

املادة ٦٧٥ 
١ - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية املقاول عام يكون ظاهرا فيه من عيب أو خمالفة 

لرشوط العقد وذلك مع مراعاة حكم املادة ٦٩٢. 
٢- فإذا كانت العيوب أو املخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن 
يبادر بإخطار املقاول هبا، مع مراعاة عرف احلرفة، وإال اعترب أنه قد قبل العمل ، فإذا تم 
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إخطار املقاول يف الوقت املناسب رست أحكام املادة ٦٧٣.

املادة ٦٧٦ 
  يستحق املقابل عند تسلم العمل ، إال أذا قىض االتفاق أو العرف بغري ذلك.

املادة ٦٧٧ 
 ١ - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان املقابل حمددا عى أساس الوحدة، جاز 
للمقاول أن يستويف من املقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، عى أن يكون 
ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسام ذا أمهية كافية بالنسبة إىل العمل يف مجلته وذلك ما مل 

يتفق عى خالفه. 
٢- ويفرتض فيام دفع املقابل عنه أنه قد متت معاينته وتقبله، ما مل يثبت أن الدفع كان حتت 

احلساب.

املادة ٦٧٨ 
   إذا مل يعني املقابل يف العقد ، استحق املقاول مقابل املثل وقت إبرامه.

املادة ٦٧٩ 
ال يكون الرتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر يف مدى االلتزامات التي يرتبها العقد، 

وذلك دون إخالل بأحكام املادة ١٩٨.

املادة ٦٨٠ 
 ١ - ال جيوز ألي من املتعاقدين التنازل عن املقاولة إال بموافقة اآلخر، وذلك ما مل يوجد 

يف العقد رشط يقي بخالفه. 
٢- فإذا تم التنازل حل املتنازل له حمل املتنازل يف حقوقه والتزاماته. 

٣- وال يري التنازل يف مواجهة الغري إال إذا أعلن للمتعاقد اآلخر بوجه رسمي، أو 
كانت موافقته عى التنازل ثابتة التاريخ.

املادة ٦٨١ 
١ - جيوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل يف مجلته أو يف جزء منه إىل مقاول من الباطن إذا 
مل يمنعه من ذلك رشط يف العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية املقاول 

حمل اعتبار. 
٢- وال تؤثر املقاولة من الباطن يف التزامات املقاول األصيل قبل رب العمل ، كام يسأل 

قبله عن أعامل املقاول من الباطن.
 

املادة ٦٨٢ 
١ - للمقاول من الباطن والعامل الذين يشتغلون حلساب املقاول األصيل يف تنفيذ العمل 
، أن يطالبوا رب العمل مبارشة بام يستحق هلم قبل املقاول األصيل يف حدود القدر الذي 

يكون هلذا األخري عى رب العمل وقت رفع الدعوى. 
املقاول األصيل ورب  أيضا دعوى مبارشة قبل كل من  الباطن  املقاول من  ٢- ولعامل 
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العمل يف حدود املستحق عليه.

املادة ٦٨٣ 
للمقاول من الباطن والعامل املذكورين يف املادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم باالمتياز 
عى املبالغ املستحقة للمقاول األصيل أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند 

تزامحهم بنسبة دين كل منهم.

 املادة ٦٨٤ 
إذا كان من مقتىض املقاولة أن يقوم املقاول بصيانة يشء معني أو أن يؤدي غري ذلك من 

األعامل املتجددة خالل مدة حمددة ، انتهت املقاولة بانقضاء هذه املدة.
 

املادة ٦٨٥ 
  تنتهي املقاولة باستحالة تنفيذ العمل املعقود عليه لسبب ال يد ألحد الطرفني فيه، وعندئذ 
يكون للمقاول احلق يف مطالبة رب العمل بام أنفقه وبام يستحقه من أجر وذلك يف حدود 

ما عاد من منفعة عى رب العمل.
 

املادة ٦٨٦ 
١ - تنتهي املقاولة بموت املقاول ، إذا كانت مؤهالته الشخصية أو إمكاناته حمل اعتبار 

يف التعاقد. 
٢- فإن مل تكن مؤهالت املقاول الشخصية أو إمكاناته حمل اعتبار فال ينتهي العقد من 
تلقاء نفسه ، ولكن جيوز لرب العمل اهناؤه إذا مل تتوافر يف ورثة املقاول الضامنات الكافية 

حلسن تنفيذ العمل.
 

املادة ٦٨٧ 
التي تم  بنسبة األعامل  املقابل  املقاول استحق ورثته من  املقاولة بموت  انتهت  إذا   - ١
تنفيذها وذلك دون إخالل بحقهم يف قيمة ما ختلف يف موقع العمل عند موت املقاول 

من مواد، إذا كانت صاحلة الستعامهلا يف إمتام العمل. 
٢- ولرب العمل أن يطالب بتسليم املواد األخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ 

يف تنفيذها ، عى أن يدفع عنها مقابال عادال. 
٣- وتري هذه األحكام أيضا إذا بدأ املقاول يف تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إمتامه 

لسبب ال دخل إلرادته فيه.

املادة ٦٨٨ 
١ - لرب العمل أن ينهي املقاولة ويوقف تنفيذ العمل يف أي وقت قبل إمتامه، عى أن 
يعوض املقاول عن مجيع ما أنفقه من مروفات وما أنجزه من أعامل، وما كان يستطيع 

كسبه لو أنه أتم العمل. 
٢- عى أنه جيوز للمحكمة أن ختفض التعويض املستحق عام فات املقاول من كسب إذا 

كانت الظروف جتعل هذا التخفيض عادال.
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املادة ٦٨٩ 
  ١ - إذا أبرمت املقاولة عى أساس مقايسة تقديرية، وتبني يف أثناء التنفيذ رضورة جماوزة 
هذه املقايسة جماوزة جسيمة، وجب عى املقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا 
مقدار ما ستتبعه هذه املجاوزة من زيادة يف املقابل، وإال سقط حقه يف طلب هذه الزيادة. 
٢- وجيوز لرب العمل، يف هذه احلالة أن يتحلل من املقاولة ويوقف التنفيذ، عى أن يتم 
ذلك دون إبطاء، مع إيفاء املقاول قيمة ما أنجزه من األعامل مقدرة وفقا لرشوط العقد، 

دون تعويضه عام كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

املادة ٦٩٠ 
إذا أبرمت املقاولة لقاء مقابل حدد إمجاال ، عى أساس تصميم تم وضعه واالتفاق عليه 
مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة يف املقابل ، بسبب تعديل أو إضافة 

يف هذا التصميم ، إال أن يكون ذلك راجعا إىل فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

املادة ٦٩١ 
 إذا أقيم بناء أو إنشاء عى أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من اجلسامة 
احلد املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة ٦٧٣ ويرتتب عى إزالته إرضار بالغة ، فال 
يكون لرب العمل إال طلب إنقاص املقابل أو إلزام املقاول باإلصالح طبقا للفقرة الثانية 

من املادة املذكورة ، وذلك دون إخالل بحقه يف التعويض إن كان له مقتض.

املادة ٦٩٢ 
١ - يضمن املقاول واملهندس ما حيدث من هتدم أو خلل كيل أو جزئي فيام شيداه من 
مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خالل عرش سنوات من وقت إمتام البناء أو اإلنشاء 

مع مراعاة ما تقي به املواد التالية. 
٢- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد املتعاقدين من املباين أو املنشآت أن تبقى ملدة أقل من عرش 

سنوات فإن الضامن يكون للمدة التي قصد أن تبقى خالهلا. 
٣- والضامن يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب يف األرض ذاهتا أو كان رب العمل 
قد أجاز إقامة املباين أو املنشآت املعيبة كام يشمل ما يظهر يف املباين واملنشآت من عيوب 

يرتتب عليها هتديد متانتها وسالمتها.

املادة ٦٩٣ 
  ١ - إذا اقتر عمل املهندس عى وضع تصميم البناء أو اإلنشاء أو جانب منه ، كان 
مسئوال عن العيوب التي ترجع إىل التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إىل 

طريقة التنفيذ. 
٢- فإذا عهد إليه رب العمل باإلرشاف عى التنفيذ أو عى جانب منه ، كان مسئوال أيضا 

عن العيوب التي ترجع إىل طريقة التنفيذ الذي عهد إليه باإلرشاف عليه.

املادة ٦٩٤ 
١ - ال يكون املقاول مسئوال إال عن العيوب التي تقع يف التنفيذ دون العيوب التي تأيت 

من اخلطأ يف وضع التصميم ما مل تكن هذه العيوب ظاهرة. 
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٢- ومع ذلك يكون املقاول مسئوال عن العيوب التي ترجع إىل التصميم إذا كان املهندس 
الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

املادة ٦٩٥ 
إذا كان املهندس واملقاول مسئولني عام وقع من عيب يف العمل ، كانا متضامنني يف املسئولية. 

املادة ٦٩٦ 
 تسقط دعوى الضامن ضد املهندس أو املقاول بانقضاء ثالث سنوات عى حصول التهدم 

أو انكشاف العيب.

املادة ٦٩٧ 
كل رشط بإعفاء املهندس أو املقاول من الضامن أو باحلد منه يكون باطال.

 املادة ٦٩٨ 
الوكالة عقد يقيم به املوكل شخصا آخر مقام نفسه يف مبارشة ترف قانوين.

املادة ٦٩٩ 
يلزم لصحة الوكالة أن يكون املوكل أهال ألداء الترف الذي وكل فيه غريه.

املادة ٧٠٠ 
جيب أن يتوافر يف الوكالة الشكل الواجب توافره يف الترف القانوين حمل الوكالة.

املادة ٧٠١ 
القانوين حمل  ألفاظ عامة ال ختصيص فيها حتى لنوع الترف  الواردة يف  الوكالة   - ١

الوكالة ، ال ختول الوكيل صفة إال يف أعامل اإلدارة. 
إذا مل تزد مدته عى ثالث سنوات وأعامل احلفظ  ٢- ويعد من أعامل اإلدارة ، اإلجيار 
والصيانة واستيفاء احلقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعامل الترف 

تقتضيه اإلدارة.

املادة ٧٠٢ 
١ - ال بد من وكالة خاصة يف كل ترف ليس من أعامل اإلدارة ، وبوجه خاص يف 
التربعات والبيع والصلح والرهن واإلقرار والتحكيم وكذلك يف توجيه اليمني واملرافعة 

أمام القضاء. 
٢- وتصح الوكالة اخلاصة يف نوع معني من أنواع الترفات القانونية ولو مل يعني حمل 

هذا الترف عى وجه التخصيص ، إال إذا كان الترف من التربعات.
 

املادة ٧٠٣ 
ال جتعل الوكالة للوكيل صفة إال يف مبارشة األمور املحددة فيها وما تقتضيه هذه األمور من 
توابع رضورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف اجلاري وما انرفت إليه إرادة املتعاقدين.
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 املادة ٧٠٤ 
١ - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة يف حدودها املرسومة. 

٢- عى أن له أن خيرج عن حدود الوكالة متى كان من املستحيل عليه إخطار املوكل سلفا 
وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن املوكل ما كان إال ليوافق عى هذا الترف. وعى 

الوكيل يف هذه احلالة أن يبادر بإبالغ املوكل خروجه عن حدود الوكالة.

املادة ٧٠٥ 
  ١ - إذا كانت الوكالة بال أجر، وجب عى الوكيل أن يبذل يف تنفيذها العناية التي يبذهلا 

يف أعامله اخلاصة ، دون أن يكلف يف ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 
٢- فإن كانت بأجر وجب عى الوكيل أن يبذل دائام يف تنفيذها عناية الشخص العادي.

املادة ٧٠٦ 
 عى الوكيل أن يوايف موكله باملعلومات الرضورية عام وصل إليه يف تنفيذ الوكالة، وأن 

يقدم له حسابا عنها، ما مل تقض طبيعة املعاملة أو الظروف أو االتفاق بغري ذلك.

املادة ٧٠٧ 
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإال كان ملزما بتعويض 

املوكل تعويضا عادال يقدره القايض مع مراعاة ظروف احلال.

املادة ٧٠٨ 
١ - إذا تعدد الوكالء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان ألي منهم االنفراد بالعمل ما 

مل يشرتط عليه املوكل أن يعمل مع الباقني. 
٢- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم يف العمل ، كان عليهم أن يعملوا 

جمتمعني ، إال إذا كان العمل مما ال حيتاج فيه إىل تبادل الرأي.

املادة ٧٠٩ 
١ - يكون الوكالء املتعددون مسئولني بالتضامن متى كانت الوكالة غري قابلة لالنقسام، 

أو كان الرضر الذي أصاب املوكل نتيجة خطأ مشرتك بينهم. 
الوكالء، ولو كانوا متضامنني، عام فعله أحدهم جماوزا حدود  ٢- ومع ذلك ال يسأل 

الوكالة.
 

املادة ٧١٠ 
١ - ليس للوكيل أن ينيب عنه غريه يف تنفيذ الوكالة ، إال إذا كان مرخصا له بذلك من 

قبل املوكل أو أجازه له القانون. 
٢- فإذا رخص املوكل للوكيل يف إقامة نائب عنه دون تعيني لشخصه ، فإن الوكيل ال 
يكون مسئوال إال عن خطئه يف اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيام أصدره له من تعليامت. 

وجيوز يف هذه احلالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهام مبارشة عى اآلخر.
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 املادة ٧١١ 
١ - والوكالة تربعية، ما مل يتفق عى غري ذلك رصاحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل 

أو غريها من ظروف احلال. 
٢- فإذا اتفق عى أجر للوكالة كان هذه األجر خاضعا لتقدير القايض، إال إذا دفع طوعا 

بعد تنفيذ الوكالة.
 

املادة ٧١٢ 
١ - عى املوكل أن يرد إىل الوكيل ما أنفقه يف سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد ، وذلك 

مهام كان حظ الوكيل من النجاح. 
٢- ويلتزم املوكل أن يقدم إىل الوكيل املبالغ الالزمة لإلنفاق منها يف تنفيذ الوكالة ما مل 

يتفق عى خالف ذلك.

املادة ٧١٣ 
  يكون املوكل مسئوال عام يصيب الوكيل من رضر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما 

مل يكن ذلك ناشئا عن خطئه. 

املادة ٧١٤ 
إذا تعدد املوكلون يف ترف واحد ، كانوا متضامنني يف التزاماهتم نحو الوكيل ما مل يتفق 

عى غري ذلك.

املادة ٧١٥ 
 تطبق املواد من ٥٦ إىل ٦١ اخلاصة بالنيابة يف التعاقد يف عالقة املوكل بمن يتعاقد معه 

الوكيل.

 املادة ٧١٦ 
تنتهي الوكالة بإمتام العمل املوكل فيه أو بانقضاء األجل املعني للوكالة ، كام تنتهي أيضا 

بموت املوكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدمها أهليته.

املادة ٧١٧ 
١ - للموكل يف أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق خيالف ذلك. 

٢- عى أنه إذا كان للوكيل أو للغري مصلحة يف الوكالة ، فإنه ال جيوز للموكل أن ينهيها 
أو يقيدها دون موافقة من له املصلحة. 

٣- ويف كل حال ، يلتزم املوكل بتعويض الوكيل عام يلحقه من رضر من جراء عزله يف 
وقت غري مناسب أو بغري مربر معقول.

 
املادة ٧١٨ 

، ويتم  اتفاق خيالف ذلك  ، ولو وجد  يتنحى عن وكالته  أن  للوكيل يف أي وقت   - ١
التنحي بإعالنه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض املوكل عن الرضر الذي حلقه 

من جراء التنحي يف وقت غري مناسب وبغري عذر معقول. 
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٢- عى أنه ال جيوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان ألحد من الغري مصلحة فيها 
إال إذا وجدت أسباب جدية تربر ذلك ، عى أن خيطر الغري هبذا التنحي ، ويمهله وقتا 

كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصاحله.

املادة ٧١٩ 
١ - إذا انتهت الوكالة قبل إمتام العمل املوكل فيه، وجب عى الوكيل أن يصل باألعامل 

التي بدأها إىل مرحلة ال خيشى معها رضر عى املوكل. 
٢- ويف حالة انتهاء الوكالة بموت املوكل، جيب عى ورثته، إذا توافرت فيهم األهلية، 
يبادروا إىل إخطار املوكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من  بالوكالة أن  وكانوا عى علم 

التدابري ما تقتضيه احلال لصالح املوكل.
 

 املادة ٧٢٠ 
 اإليداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من املودع شيئا حلفظه ، وان يرده عينا.

 املادة ٧٢١ 
  عى الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغري إذن من املودع.

املادة ٧٢٢ 
١ - عى الوديع أن يبذل من العناية يف حفظ الوديعة ما يبذله يف حفظ ماله، دون أن   

يكلف يف ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 
٢- ومع ذلك إذا كان اإليداع بأجر، فانه يلتزم يف حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 

٣- وكل ما سبق ما مل يتفق عى خالفه.

املادة ٧٢٣ 
ليس للوديع بغري إذن رصيح من املودع، أن ينيب عنه غريه يف حفظ الوديعة, إال أن يكون 

ذلك بسبب رضورة ملجئة عاجلة.

املادة ٧٢٤ 
١ - عى الوديع متى انتهى عقد اإليداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثامرها 

إىل املودع. 
٢- وترد الوديعة يف املكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مروفات الرد عى املودع. 

٣- وكل ما سبق ما مل يوجد اتفاق يقي بغريه.

املادة ٧٢٥ 
١ - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر عى املودع اسرتدادها من املشرتي, 
فال يكون الوارث ملزما إال أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، عى أن حيول إليه ما عسى 

أن يكون له من حقوق قبل املشرتي. 
٢- فإذا كان الترف تربعا فإن الوارث ال يلتزم إال برد قيمة الوديعة وقت التربع.
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 املادة ٧٢٦ 
  األصل يف اإليداع أن يكون بغري أجر. فإذا اتفق عى أجر وجب عى املودع أن يؤديه يف 

الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بغري ذلك.
 

املادة ٧٢٧ 
عى املودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه يف حفظ الوديعة وان يعوضه عام يكون قد 

حلقه من رضر بسببها.
 

 املادة ٧٢٨ 
ينتهي عقد اإليداع بانقضاء األجل املتفق عليه ، فإذا مل يتفق عى األجل رصاحة أو ضمنا 

، كان لكل من املتعاقدين إهناء اإليداع بعد إخطار الطرف اآلخر بميعاد مناسب.

املادة ٧٢٩ 
  جيوز للمودع أن يسرتد الوديعة قبل انقضاء األجل املتفق عليه وذلك دون إخالل بحق 

الوديع يف األجر عام بقي من مدة.

املادة ٧٣٠ 
الوديعة ألسباب  االستمرار يف حفظ  الوديع  وتعذر عى   ، أجر  بغري  اإليداع  كان  إذا    
طارئة، جاز له أن يطلب إهناء اإليداع قبل األجل املتفق عليه عى أن خيطر املودع بتسلم 

الوديعة يف أجل مناسب.

املادة ٧٣١ 
ينتهي اإليداع بموت الوديع ، ما مل يتفق عى غري ذلك.

 املادة ٧٣٢ 
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي يشء آخر مما هيلك باالستعامل ، وكان الوديع 

مأذونا له يف استعامله ، اعترب العقد قرضا.

املادة ٧٣٣ 
  ١ - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيام جيب عليهم من عناية بحفظ األشياء التي 

يأيت هبا النزالء ، مسئولني حتى عن فعل املرتددين عى حماهلم. 
املالية واألشياء  النقود واألوراق  إىل  بالنسبة  يكونون مسئولني  فإهنم ال  ٢- ومع ذلك 
الثمينة عن تعويض جياوز ألف دينار، ما مل يكونوا قد تسببوا يف وقوع الرضر بخطأ جسيم 
منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم عى علم بقيمة هذه األشياء قد أخذوا عى 

عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لدهيم.

املادة ٧٣٤ 
  ١ - عى النزيل أن خيطر صاحب الفندق، برقة اليء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه 
لذلك، فإن أبطأ يف اإلخطار دون سبب معقول فال يكون صاحب الفندق مسئوال إذا 
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أثبت أنه لو أخطر يف وقت مناسب ألمكنه تفادي الرضر. 
٢- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر 

فيه الفندق.

املادة ٧٣٥ 
يقع باطال كل رشط بإعفاء صاحب الفندق من املسئولية أو بالتخفيف منها.

 
 املادة ٧٣٦ 

  احلراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمني ، إذا كان بقاؤه يف يد حائزه من شأنه أن هيدد 
باخلطر من يدعي لنفسه حقا فيه عى أن يتكفل األمني بحفظه وإدارته ورده إىل من يثبت 

له احلق فيه.

املادة ٧٣٧ 
 جيوز أن تتم احلراسة باالتفاق ، كام جيوز للقضاء أن يأمر هبا.

املادة ٧٣٨ 
تعيينه. القايض  توىل  يتفقوا  مل  فإذا   ، مجيعا  الشأن  ذوي  باتفاق   ، احلارس  تعيني  يكون 

املادة ٧٣٩ 
تطبق عى احلراسة أحكام اإليداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام 
املواد التالية ، وذلك ما مل حيدد االتفاق أو حكم القايض حقوق احلارس والتزاماته عى 

نحو مغاير.

املادة ٧٤٠ 
١ - يلتزم احلارس باملحافظة عى املال املعهود إليه حراسته وبإدارته ، وجيب أن يبذل يف 

ذلك عناية الشخص العادي. 
٢- وال جيوز له أن ينيب عنه يف أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون 

رضاء اآلخرين أو إذن القايض.

املادة ٧٤١ 
برضاء ذوي  إال  الترف  أعامل  أن جيري  اإلدارة  تقتضيه  ما  للحارس يف غري  ال جيوز 

الشأن مجيعا أو برتخيص من القضاء.

املادة ٧٤٢ 
١ - يلتزم احلارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 

٢- كام يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة عى األقل كل سنة ، حسابا بام تسلمه وبام أنفقه 
مؤيدا باملستندات ، وعليه إذا كان معينا من املحكمة أن يودع إدارة كتاهبا صورة من ذلك 

احلساب.
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املادة ٧٤٣ 
 ١ - للحارس احلق يف أن يتقاىض أجرا ، ما مل يكن قد قبل القيام باحلراسة تربعا. 

٢- وله أن يسرتد ما أنفقه من مروفات عى حفظ وإدارة املال املعهود إليه حراسته.

املادة ٧٤٤ 
  ١ - تنتهي احلراسة باتفاق ذوي الشأن مجيعا أو بحكم القضاء كام تنتهي بانقضاء مدهتا 

إذا كانت ملدة حمددة. 
إليه حراسته إىل من خيتاره ذوو  املعهود  املال  إىل رد  يبادر  أن  ٢- وعى احلارس حينئذ 

الشأن أو من يعينه القايض.
 

 املادة ٧٤٥ 
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إىل ذمة املدين يف تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد 

للدائن بأدائه إذا مل يؤده املدين.
 

املادة ٧٤٦ 
الكفالة ال تفرتض ، وجيب أن يكون رضاء الكفيل رصحيا.

املادة ٧٤٧ 
١ - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيال مورسا يكون موطنه يف 

الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 
٢- وإذا أعر الكفيل بعد الكفالة ، أو مل يعد له موطن يف الكويت ، وجب تقديم كفيل 

آخر أو تأمني عيني كاف.
 

املادة ٧٤٨ 
جتوز كفالة املدين بغري علمه ، كام جتوز أيضا رغم معارضته.

املادة ٧٤٩ 
  ١ - جتوز كفالة االلتزام املستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 

٢- وإذا مل يعني الكفيل مدة لكفالته ، كان له يف أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام االلتزام 
املكفول مل ينشأ عى أن خيطر الدائن برجوعه يف وقت مناسب.

املادة ٧٥٠ 
١ - ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام املكفول صحيحا. 

٢- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية املدين وأبطل التزامه التزم الكفيل يف مواجهة 
الدائن بوفاء االلتزام املكفول باعتباره مدينا أصليا.

املادة ٧٥١ 
١ - ال جتوز الكفالة يف مبلغ أكرب مما هو مستحق عى املدين وال برشوط أشد من رشوط 

الدين املكفول. 
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٢- ولكن جتوز الكفالة يف مبلغ أقل وبرشوط أهون.

املادة ٧٥٢ 
تشمل الكفالة االلتزام املكفول وتوابعه ، كام تشمل مروفات املطالبة األوىل وما يستجد 

من مرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما مل يتفق عى خالفه.

املادة ٧٥٣ 
يربأ الكفيل برباءة املدين.

املادة ٧٥٤ 
١ - للكفيل أن يتمسك بجميع األوجه التي حيتج هبا املدين. 

٢- عى أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية املدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

املادة ٧٥٥ 
إذا قبل الدائن أن يستويف من غري الكفيل ، شيئا آخر يف مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل 

ولو استحق هذا اليء ، إال إذا كان الدائن قد احتفظ باحلق يف الرجوع عى الكفيل.

املادة ٧٥٦ 
  ١ - تربأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 

٢- ويقصد بالتأمينات كل تأمني خصص لضامن الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك 
كل تأمني مقرر بحكم القانون.

املادة ٧٥٧ 
  ١ - ال تربأ ذمة الكفيل ملجرد عدم اختاذ الدائن اإلجراءات ضد املدين عند حلول أجل 

الدين أو ملجرد تأخره يف اختاذها. 
أن  للكفيل  ، كان  املدين  باختاذ اإلجراءات ضد  الدائن  الكفيل  أنذر  إذا  ٢- ومع ذلك 
يطلب براءة ذمته إذا مل يقم الدائن باختاذ هذه اإلجراءات خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

اإلنذار ما مل يقدم املدين للكفيل ضامنا كافيا. 
٣- وال حيول دون حق الكفيل يف التمسك برباءة ذمته أن يمنح الدائن املدين أجال دون 

موافقة الكفيل.

املادة ٧٥٨ 
إذا أفلس املدين ، ومل يتقدم الدائن بالدين يف التفليسة ، سقط حقه يف الرجوع عى الكفيل 

بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

املادة ٧٥٩ 
 ١ - إذا تعدد الكفالء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس املدين ، وكانوا غري متضامنني 

فيام بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما مل يبني العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 
٢- فإذا التزم الكفالء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئوال عن الدين كله ما مل حيتفظ 
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لنفسه بحق التقسيم.

املادة ٧٦٠ 
  ١ - ال جيوز للدائن أن يرجع عى الكفيل وحده إال بعد رجوعه عى املدين ، كام ال جيوز 
له أن ينفذ عى أموال الكفيل إال بعد جتريد املدين من أمواله ، وذلك كله ما مل يكن الكفيل 

متضامنا مع املدين. 
٢- وجيب عى الكفيل يف احلالتني أن يتمسك بحقه.

املادة ٧٦١ 
١ - إذا طلب الكفيل جتريد املدين ، وجب عليه أن يقوم عى نفقته بإرشاد الدائن إىل 

أموال للمدين تفي بالدين كله. 
٢- وال عربة باألموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة 

يف خارج الكويت.

املادة ٧٦٢ 
يف كل األحوال التي يدل فيها الكفيل عى أموال املدين تربأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر عى 

الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اختاذه اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب.

املادة ٧٦٣ 
إذا كان هناك تأمني عيني مقرر عى مال للمدين ضامنا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا 
التأمني أو معه ، جاز للكفيل ، إذا مل يكن متضامنا مع املدين ، أن يطلب التنفيذ عى املال 

املحمل بالتأمني العيني قبل التنفيذ عى أمواله هو.

املادة ٧٦٤ 
١ يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، املستندات الالزمة الستعامل حقه 

يف الرجوع. 
٢- وإذا كان الدين املكفول مضمونا بمنقول مرهون أو حمبوس ، وجب عى الدائن أن 

يتخى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض املدين يف تسليمه للكفيل. 
٣- وإذا كان الدين مضمونا بتأمني عقاري، التزم الدائن أن يقوم باإلجراءات الالزمة 
لريان حلول الكفيل حمله فيه ، ويتحمل الكفيل مروفات هذه اإلجراءات عى أن 

يرجع هبا عى املدين.
 

املادة ٧٦٥ 
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعترب يف عالقته بالدائن كفيال للكفيل ، ويف عالقته بالكفيل 

كام لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

املادة ٧٦٦ 
يف الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفالء متضامنني فيام بينهم ومتضامنني 

مع املدين.
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املادة ٧٦٧ 
 جيوز للكفيل املتضامن أن يتمسك بام يتمسك به الكفيل غري املتضامن من دفوع متعلقة 

بالدين.

املادة ٧٦٨ 
أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، وويف أحدهم  بينهم  فيام  الكفالء متضامنني  إذا كان   
الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع عى كل من الباقني بحصته يف الدين ، وبنصيبه يف 

حصة املعر منهم.

  املادة ٧٦٩ 
جيب عى الكفيل أن خيطر املدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه 
أن يطلب إدخال املدين خصام يف الدعوى. فإن مل يقم بإخطار املدين قبل وفاء الدين أو 
مل يطلب إدخاله خصام يف الدعوى ، سقط حقه يف الرجوع عى املدين إذا كان املدين قد 

وىف الدين أو كانت لديه أسباب من شأهنا أن تؤدي إىل بطالنه أو انقضائه.

املادة ٧٧٠ 
للكفيل الذي وىف الدين أن يرجع عى املدين ، بام أداه من أصل الدين وتوابعه وبمروفات 
املطالبة األوىل ، وبام يكون قد أنفقه من مروفات من وقت إخطاره املدين باإلجراءات 

التي اختذت ضده.

املادة ٧٧١ 
 إذا وىف الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل حمل الدائن يف حقه طبقا لقواعد احللول القانوين.

املادة ٧٧٢ 
إذا تعدد املدينون يف دين واحد وكانوا متضامنني فيام بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم مجيعا 

أن يرجع عى أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

 املادة ٧٧٣ 
١ - التأمني عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد ، مبلغا من 
املال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مايل آخر ، يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني 

بالعقد ، وذلك يف نظري مقابل نقدي يؤديه املؤمن له للمؤمن. 
٢- وجيوز أن يكون مقابل التأمني أقساطا أو دفعة واحدة.

املادة ٧٧٤ 
١ - يقصد باملؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ االلتزامات املقابلة اللتزامات املؤمن 
، ويقصد باملستفيد الشخص أو األشخاص الذين يؤدى إليهم املؤمن ما التزم به يف حالة 

وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني يف العقد. 
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٢- ويعترب املؤمن له هو املستفيد ، ما مل يعني يف العقد مستفيد غريه.

 املادة ٧٧٥ 
١ -  إذا عقد التأمني بغري نيابة عن املؤمن له انرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد حتقق 

اخلطر املؤمن منه. 
٢- فإذا حتقق اخلطر ومل يقر املؤمن له العقد خالل ثالث سنوات من حتقق اخلطر ، أصبحت 

األقساط املؤداة حقا خالصا للمؤمن.

املادة ٧٧٦ 
يقع التأمني من األرضار باطال إذا مل يستند إىل مصلحة اقتصادية مرشوعة.

املادة ٧٧٧ 
يقع التأمني باطال إذا تبني أن اخلطر املؤمن منه كان قد زال أو كان قد حتقق قبل متام العقد.

املادة ٧٧٨ 
يف مجيع األحوال التي يعيد فيها املؤمن تأمني ما هو مؤمن لديه من املخاطر لدى الغري ، 

يظل املؤمن وحده مسئوال قبل املؤمن له أو املستفيد.

املادة ٧٧٩ 
١ - ال يكون طلب التأمني وحده ملزما للمؤمن وال للمؤمن له وال يتم العقد إال إذا وقع 
املؤمن عى وثيقة التأمني وتم تسليم هذه الوثيقة إىل املؤمن له ، وإذا تم العقد اعترب طلب 

التأمني وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكمال للعقد. 
٢- عى أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام املؤمن استجابة لطلب التأمني ، 
بتسليم املؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل عى القواعد األساسية التي يقوم عليها هذا 

العقد ، وكانت هذه املذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفني قبل اآلخر. 
٣- ومع ذلك إذا قدم املؤمن له إيصاال بدفع جزء من مقابل التأمني ، كان له أن يثبت 

بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو مل يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

املادة ٧٨٠ 
إذا مل تطابق الرشوط املدونة بالوثيقة ما تم االتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح 
هذه الرشوط يف مدى ثالثني يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن مل يفعل ، اعترب ذلك قبوال 

منه للرشوط املدونة فيها.

املادة ٧٨١ 
١ - دون إخالل باألحكام اخلاصة بالتأمني عى احلياة ، جيوز أن تكون وثيقة التأمني يف 
صورة وثيقة ملصلحة شخص معني أو وثيقة حتت االذن أو وثيقة حلاملها ، فإذا كانت 

الوثيقة اذنية ، فإهنا تنتقل بالتظهري ولو عى بياض. 
٢- وجيوز للمؤمن أن حيتج عى حامل الوثيقة أو عى الشخص الذي يتمسك هبا بكل 

املدفوع التي يكون له أن حيتج هبا ضد املؤمن له.
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املادة ٧٨٢ 
ال جيوز االحتجاج عى املؤمن له بالرشوط املتعلقة بالبطالن أو بالسقوط أو بالتحكيم ، 

إال إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكرب حجام.

املادة ٧٨٣ 
ال يعتد بالرشط الذي يقي بسقوط حق املؤمن له بسبب تأخره يف إعالن احلادث املؤمن 
منه إىل السلطات أو يف تقديم املستندات إذا تبني من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

املادة ٧٨٤ 
يقع باطال ما يرد يف الوثيقة من الرشوط اآلتية : 

)أ( - الرشط الذي يستثني من نطاق التأمني األعامل املخالفة للقوانني وللوائح ما مل يكن 
االستثناء حمددا. 

)ب( - كل رشط تعسفي يتبني أنه مل يكن ملخالفته أثر يف حتقق اخلطر املؤمن منه.

املادة ٧٨٥ 
جيب أن تكون مدة التأمني مكتوبة بشكل ظاهر يف الوثيقة.

املادة ٧٨٦ 
١ - تبدأ مدة التأمني من أول اليوم التايل لتامم العقد وتنتهي بنهاية اليوم األخري منها. 

٢- فإذا اتفق عى بدء رسيان التأمني يف يوم معني، بدأ رسيانه من أول هذا اليوم. 
٣- وكل ذلك ما مل يتفق عى خالفه.

 
املادة ٧٨٧ 

فيام عدا عقود التأمني عى احلياة ، جيوز لكل من املؤمن واملؤمن له إذا زادت مدة التأمني 
عى مخس سنوات ، أن يطلب إهناء العقد يف هناية كل مخس سنوات من مدته إذا أخطر 
الطرف اآلخر بذلك قبل انقضاء هذه الفرتة بستة أشهر عى األقل ، وجيب ذكر هذا احلكم 

يف وثيقة التأمني.

املادة ٧٨٨ 
  ١ -  فيام عدا عقود التأمني عى احلياة ، جيوز بمقتىض رشط حمرر يف الوثيقة بشكل متميز. 
االتفاق عى امتداد عقد التأمني من تلقاء ذاته إذا مل يقم املؤمن له قبل انتهاء مدته بثالثني 

يوما عى األقل بإبالغ املؤمن برغبته يف عدم امتداد العقد. 
٢- وال يري مفعول هذا االمتداد إال سنة فسنة ، ويقع باطال كل اتفاق عى أن يكون 

امتداد التأمني ملدة تزيد عى ذلك.

املادة ٧٨٩ 
١ -  يعترب الطلب املرسل بكتاب مويص عليه من املؤمن له إىل املؤمن ، متضمنا امتداد 
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العقد أو تعديله أو رسيانه بعد وقفه قد قبل ، إذا مل يرفض املؤمن هذا الطلب يف خالل 
عرشين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 

٢- ومع ذلك إذا كان قرار املؤمن يعتمد عى فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة 
مبلغ التأمني ، فال يعتد إال باملوافقة الفعلية للمؤمن.

 
املادة ٧٩٠ 

  يلتزم املؤمن له بام يأيت : 
)أ(- أن يبني بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف املعلومة له والتي هيم املؤمن معرفتها 
ليتمكن من تقدير املخاطر التي يأخذها عى عاتقه ، ويعترب مهام عى األخص ، الوقائع 

التي جعلها املؤمن حمل أسئلة حمددة ومكتوبة. 
)ب(أن يبلغ املؤمن بام يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة املخاطر 

وذلك فور علمه هبا. 
)ج( أن يؤدي مقابل التأمني يف موعد استحقاقه. 

)د( أن يبادر إىل إبالغ املؤمن بكل حادثة من شأهنا أن جتعله مسئوال.
وال تري أحكام البند )ب( عى التأمني عى احلياة.

املادة ٧٩١ 
١ -  يكون عقد التأمني قابال لإلبطال ملصلحة املؤمن ، إذا سكت املؤمن له عن أمر أو 
قدم بيانا غري صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغري موضوع اخلطر أو تقل أمهيته يف نظر 

املؤمن. 
بعد  العقد  إبطال  أن يطلب  للمؤمن  ، جاز  انكشفت احلقيقة قبل حتقق اخلطر  فإذا   -٢
عرشة أيام من تاريخ إخطاره املؤمن له بكتاب مويص عليه ، إال إذا قبل هذا األخري زيادة 

يف القسط تتناسب مع الزيادة يف اخلطر.
التأمني أو يرد منه القدر   ويرتتب عى إبطال العقد يف هذه احلالة أن يرد املؤمن مقابل 

الذي مل يتحمل يف مقابله بخطر ما.
بنسبة معدل  التأمني  مبلغ  ، وجب خفض  بعد حتقق اخلطر  احلقيقة  إذا ظهرت  أما   -٣
األقساط التي أديت فعال إىل معدل األقساط التي كان جيب أن تؤدى لو كانت املخاطر 

قد أعلنت إىل املؤمن عى وجه صحيح.

املادة ٧٩٢ 
١ -  إذا زادت املخاطر املؤمن منها ، سواء بفعل املؤمن له أو بغري فعله ، جاز للمؤمن 
أن يطلب إهناء العقد ، إال إذا قبل املؤمن له زيادة يف مقابل التأمني تتناسب مع الزيادة 

الطارئة يف اخلطر. 
٢- ومع ذلك ال جيوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة املخاطر ، إذا كان بعد أن علم هبا بأي 
وجه ، قد أظهر رغبته يف استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر يف استيفاء األقساط 

أو إذا أدى التعويض بعد حتقق اخلطر املؤمن منه. 
٣- وال تري أحكام هذه املادة عى التأمني عى احلياة.
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املادة ٧٩٣ 
  يبقى عقد التأمني ساريا دون زيادة يف املقابل ، إذا حتقق اخلطر أو زاد احتامل وقوعه : 

)أ( - نتيجة عمل قصد به محاية مصلحة املؤمن. 
)ب(- أو نتيجة أعامل أديت امتثاال لواجب إنساين أو توخيا للمصلحة العامة.

املادة ٧٩٤ 
إذا كان حتديد مقابل التأمني ملحوظا فيه اعتبارات من شأهنا زيادة اخلطر املؤمن منه ، ثم 
زالت هذه االعتبارات أو قلت أمهيتها يف أثناء رسيان العقد ، كان للمؤمن له عى الرغم 
من كل اتفاق مغاير أن يطلب إهناء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب ختفيض 
مقابل التأمني املتفق عليه عن املدة الالحقة بام يتناسب مع زوال هذه االعتبارات ، وفقا 

لتعريفة التأمني املعمول هبا يوم إبرام العقد.

املادة ٧٩٥ 
١ -  يستحق القسط األول من أقساط التأمني وقت إمتام العقد ، ما مل يتفق عى غري ذلك. 
٢- وال جيوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمني قبل أداء القسط األول أن يتمسك بام قد 

تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء رسيان العقد إىل ما بعد أداء هذا القسط. 
٣- ويستحق كل قسط من األقساط التالية عند بداية كل فرتة من فرتات التأمني ، ما مل 
يتفق عى غري ذلك ، ويقصد بفرتة التأمني املدة التي حيسب عنها القسط ، ويف حالة الشك 

تعترب فرتة التأمني سنة واحدة.

املادة ٧٩٦ 
١ -  تؤدي أقساط التأمني - فيام عدا القسط األول - يف موطن املؤمن له. 

٢- ومع ذلك يكون القسط واجب األداء يف موطن املؤمن ، إذا تأخر املؤمن له يف دفعه 
بعد إعذاره. 

٣- وذلك كله ما مل يتفق عى غريه.

املادة ٧٩٧ 
١ -  إذا مل يدفع أحد األقساط يف ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر املؤمن له بكتاب 

موىص عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج املرتتبة عى التأخر يف الوفاء. 
٢- ويرتتب عى اإلعذار قطع املدة املقررة لعدم سامع دعوى املطالبة بالقسط.

املادة ٧٩٨ 
١ -  فيام عدا األحكام اخلاصة بالتأمني عى احلياة ، إذا مل يقم املؤمن له بأداء القسط رغم 

إعذاره، فإن عقد التأمني يقف رسيانه بانقضاء ثالثني يوما من تاريخ اإلعذار. 
بتنفيذ  أن يطلب احلكم  الوقف  تاريخ  يوما من  انقضاء ثالثني  بعد  للمؤمن  ٢- وجيوز 

العقد ، أو فسخه. 
، عاد  املتأخرة وما يكون مستحقا من مروفات  الفسخ األقساط  قبل  أديت  فإذا   -٣

العقد إىل الريان من بدء اليوم التايل لألداء. 
٤- ويقع باطال كل اتفاق يعفي املؤمن من أن يقوم بأعذار املؤمن له أو ينقص من املواعيد 
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املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية.

 املادة ٧٩٩ 
يلتزم املؤمن ، عند حتقق اخلطر املؤمن منه أو عند حلول األجل املحدد يف العقد ، بأداء 
مبلغ التأمني املستحق خالل ثالثني يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب احلق البيانات 

واملستندات الالزمة للتثبت من حقه.

املادة ٨٠٠ 
الناتج من وقوع  له عن الرضر  املؤمن  بتعويض  املؤمن  يلتزم   ، التأمني من األرضار  يف 

اخلطر املؤمن منه ، عى أال جياوز ذلك مبلغ التأمني.

املادة ٨٠١ 
١ -  يف التأمني من األرضار ، حيل املؤمن قانونا بام أداه من تعويض يف الدعاوى التي 
تكون للمؤمن له قبل املسئول قانونا عن الرضر املؤمن منه ، وذلك ما مل يكن املسئول 
عن الرضر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه يف معيشة واحدة أو شخصا يكون 

املؤمن له مسئوال عن أعامله. 
٢- وتربأ ذمة املؤمن قبل املؤمن له من كل مبلغ التأمني أو بعضه إذا أصبح حلوله حمله 

متعذرا بسبب راجع إىل املؤمن له.
 

 املادة ٨٠٢ 
 ١ - تنتقل احلقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد التأمني إىل من تنتقل إليه ملكية اليء 
املؤمن عليه عند الترف فيه ، أما يف حالة وفاة املؤمن له ، فتنتقل هذه احلقوق وااللتزامات 

إىل ورثته مع مراعاة ما تقي به أحكام املرياث. 
٢- ومع ذلك جيوز لكل من املؤمن ومن انتقلت إليه امللكية أو آلت إليه عن طريق اإلرث 
من  يوما  ثالثني  خالل  الفسخ  يستعمل حقه يف  أن  وللمؤمن   ، وحده  العقد  يفسخ  أن 

التاريخ الذي خيطر فيه بالترف الناقل للملكية أو بوفاة املؤمن له.
 

املادة ٨٠٣ 
يقع باطال كل رشط يستحق املؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه 

ملكية اليء املؤمن عليه إهناء العقد.

املادة ٨٠٤ 
إذا انتقلت ملكية اليء املؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه امللكية ملزما بدفع ما حل من 
األقساط ، وتربأ ذمته من األقساط املستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي خيطر فيه املؤمن 

بكتاب موىص عليه بحصول الترف الناقل للملكية.

املادة ٨٠٥ 
إذا تعدد الورثة أو املترف إليهم ورسى عقد التأمني بالنسبة هلم ، كانوا مسئولني بالتضامن 

عن دفع األقساط.
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املادة ٨٠٦ 
١ - إذا أفلس املؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمني قائام لصالح مجاعة الدائنني 
يوم صدور  تستحق من  التي  األقساط  بمجموع  املؤمن  قبل  مبارشة  مدينه  التي تصبح 
احلكم بشهر اإلفالس ويكون لكل من الطرفني احلق يف إهناء العقد يف مدى ثالثة أشهر 
تبدأ من هذا التاريخ, وعى املؤمن يف حالة اإلهناء أن يرد جلامعة الدائنني اجلزء من القسط 

الذي مل يتحمل يف مقابله خطرا ما. 
العقد يقف رسيانه من يوم صدور احلكم بشهر اإلفالس  ٢- فإذا أفلس املؤمن ، فإن 
ويكون للمؤمن له احلق يف اسرتداد اجلزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفرتة التي 

يوقف فيها العقد وذلك دون إخالل باألحكام اخلاصة بالتأمني عى احلياة.

املادة ٨٠٧ 
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمني بانقضاء ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة 
التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما مل يقض القانون بخالفه. ومع ذلك ال تري 

املدة : 
)أ(- يف حالة إخفاء بيانات متعلقة باخلطر املؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غري صحيحة أو 

غري دقيقة عن هذا اخلطر ، إال من اليوم الذي علم فيه املؤمن بذلك. 
)ب(- يف حالة وقوع احلادث املؤمن منه، إال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. 
)ج( -عندما يكون سبب دعوى املؤمن له عى املؤمن ناشئا عن رجوع الغري عليه، إال 
الغري  فيه  الذي يستويف  اليوم  أو من  له  املؤمن  الغري عى  الدعوى من هذا  من يوم رفع 

التعويض من املؤمن له.

املادة ٨٠٨ 
١-  ال جيوز االتفاق عى عدم رسيان أحكام النصوص الواردة يف هذا الفصل أو عى 

تعديلها ، إال أن يكون ذلك ملصلحة املؤمن له ، أو ملصلحة املستفيد. 
٢- ومع ذلك ال جيوز االتفاق عى إطالة املدة املقررة لسقوط الدعاوى املبينة يف املادة 

السابقة وال عى تقصريها. حتى لو كان ذلك ملصلحة املؤمن له أو ملصلحة املستفيد.

املادة ٨٠٩ 
به  ما تقي  مراعاة  ، مع  التأمني  أنواع  الفصل عى مجيع  املبينة يف هذا  تري األحكام 

الترشيعات اخلاصة يف شأن نوع معني منها.

 املادة ٨١٠ 
ملالك اليء أن يستعمله وأن يستغله وأن يترف فيه، يف حدود القانون.

املادة ٨١١ 
 ملكية اليء تشمل أجزاءه ، وثامره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما مل يوجد نص أو ترف 

قانوين خيالف ذلك.
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املادة ٨١٢ 
ملكية األرض تشمل ما حتتها وما فوقها إىل احلد املفيد يف التمتع هبا وفقا للمألوف ، ما مل 

يوجد نص أو ترف قانوين خيالف ذلك.

املادة ٨١٣ 
لكل مالك أن جيرب جاره عى وضع حدود ألمالكهام املتالصقة ، وتكون نفقات التحديد 

مناصفة بينهام.

املادة ٨١٤ 
ال جيوز للاملك أن يكون له عى ملك جاره فتحات إال يف احلدود التي يقررها القانون.

املادة ٨١٥ 
  إذا تضمن الترف القانوين رشطا يمنع املترف إليه من الترف يف املال الذي اكتسب 
ملكيته بمقتىض ذلك الترف ، أو يقيد حقه يف الترف فيه ، فال يصح الرشط ما مل يكن 

مبنيا عى باعث قوي ومقصورا عى مدة معقولة.

املادة ٨١٦ 
 ١- إذا كان الرشط املانع أو املقيد للترف صحيحا ، وترف املرشوط عليه بام خيالف 

الرشط ، جاز لكل من املشرتط ومن تقرر الرشط ملصلحته إبطال الترف. 
٢- ومع ذلك يصح الترف املخالف للرشط إذا اقره املشرتط وذلك ما مل يكن الرشط 

قد تقرر ملصلحة الغري.

املادة ٨١٧ 
١-  ال حيتج بالرشط املانع أو املقيد للترف عى الغري إال إذا كان عى علم به وقت   

الترف أو كان يف مقدوره أن يعلم به. 
الغري عاملا  ، فيعترب  به الرشط  الذي ورد  فإذا كان اليء عقارا وتم شهر الترف   -٢

بالرشط من وقت الشهر.
 

املادة ٨١٨ 
١ - إذا تعدد أصحاب احلق العيني عى يشء، غري مفرزة حصة كل منهم فهم رشكاء عى 

الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما مل يثبت غري ذلك. 
٢- وتري النصوص التالية عى امللكية الشائعة، كام تري عى احلقوق العينية الشائعة 

األخرى، ما مل تتعارض مع طبيعة احلق أو مع ما يقرره القانون.

املادة ٨١٩ 
 ١ - لكل رشيك احلق يف استعامل اليء الشائع واستغالله بقدر حصته وبمراعاة حقوق 

رشكائه. 
٢- وله أن يترف يف حصته الشائعة.
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املادة ٨٢٠ 
تكون إدارة املال الشائع والترف فيه من حق الرشكاء جمتمعني ما مل ينص القانون عى 

خالف ذلك.

املادة ٨٢١ 
١ -  ألغلبية الرشكاء ، عى أساس قيمة احلصص ، أن تقوم بأعامل اإلدارة املعتادة ، وهلا 
أن تعني من الرشكاء أو من غريهم مديرا يقوم هبذه األعامل ، وهلا أن تضع نظاما لإلدارة. 
٢- ويري ما تتخذه األغلبية عى مجيع الرشكاء وخلفائهم سواء كان اخللف عاما أو 

خاصا.

املادة ٨٢٢ 
بناء عى طلب أي  ، فللمحكمة  السابقة  املادة  املنصوص عليها يف  تتوفر األغلبية  إذا مل 
رشيك أن تتخذ من التدابري ما تقتضيه الرضورة أو املصلحة وهلا أن تعني عند احلاجة من 

يدير املال الشائع

املادة ٨٢٣ 
إذا توىل أحد الرشكاء عمال من أعامل اإلدارة املعتادة ومل تعرتض عليه أغلبية الرشكاء يف 
وقت مناسب ، اعترب فيام قام به نائبا عن اجلميع ، فإذا اعرتضت األغلبية ال ينفذ ترف 

الرشيك يف حق باقي الرشكاء.
 

املادة ٨٢٤ 
١ -  للرشكاء الذين يملكون عى األقل ثالثة أرباع املال الشائع أن يقرروا يف سبيل حتسني 
االنتفاع هبذا املال من التغيريات األساسية والتعديل يف الغرض الذي أعد له ما جياوز 
اإلدارة املعتادة، عى أن خيطروا باقي الرشكاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيري أو 
التعديل، وملن خالف من هؤالء أن يتقدم إىل املحكمة باعرتاضه خالل ثالثني يوما من 

وقت اإلخطار. 
٢- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار األغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابري.

املادة ٨٢٥ 
لكل رشيك احلق يف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم حلفظ اليء الشائع ، وذلك دون حاجة 

ملوافقة باقي الرشكاء.

املادة ٨٢٦ 
نفقات حفظ املال الشائع وإدارته وسائر التكاليف املقررة عليه يتحملها مجيع الرشكاء 

كل بنسبة حصته ، ما مل يتفق الرشكاء مجيعا عى غريه أو يقض القانون بخالفه.

املادة ٨٢٧ 
للرشكاء الذين يملكون عى األقل ثالثة أرباع املال الشائع أن يقرروا الترف فيه إذا 
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، وعليهم  الرشكاء  القسمة ضارة بمصالح  ، وكانت  قوية  أسباب  إىل  استندوا يف ذلك 
أن خيطروا باقي الرشكاء بقرارهم كتابة ، وملن خالف من هؤالء أن يتقدم إىل املحكمة 
التريح  للظروف  تبعا  وللمحكمة   ، اإلخطار  وقت  من  يوما  ستني  خالل  باعرتاضه 

بالترف أو رفضه.

املادة ٨٢٨ 
أو  املعتادة  اإلدارة غري  أغلبية الرشكاء يف  القانون عى حق  فيها  التي ينص  يف احلاالت 

الترف ، ال تتوفر األغلبية يف رشيك واحد مهام بلغت حصته يف املال.

املادة ٨٢٩ 
إذا ترف الرشيك يف جزء مفرز من املال الشائع ، فال يكون للترف اثر ، فيام يتعلق 
القسمة يف  اجلزء عند  إذا وقع هذا  إال   ، العينية األخرى  احلقوق  إنشاء  أو  امللكية  بنقل 

نصيب الرشيك املترف.

 املادة ٨٣٠ 
الشيوع  يف  البقاء  عى  جمربا  يكن  مل  ما  الشائع  املال  قسمة  يطلب  أن  رشيك  لكل    -  ١
بمقتىض القانون أو الترف ، وال جيوز اإلجبار عى البقاء يف الشيوع بمقتىض الترف 
القانوين إىل أجل جياوز مخس سنني. فإذا كان األجل ال جياوز هذه املدة رسى اإلجبار يف 

حق الرشيك ومن خيلفه. 
٢- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء عى طلب أحد الرشكاء أن تأمر بالبقاء يف الشيوع مدة 
القسمة  كانت  متى  وذلك  املرشوط  لألجل  الحق  أجل  إىل  فيه  باالستمرار  أو  حتددها 
العاجلة ضارة بمصالح الرشكاء، كام هلا أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء األجل املرشوط إذا 

وجد سبب قوي يربر ذلك.

املادة ٨٣١ 
١ -  للرشكاء مجيعا أن يتفقوا عى قسمة املال الشائع بالطريقة التي يروهنا ما مل يقض نص 

بغريه. 
٢- وال جيوز إجراء القسمة باالتفاق إذا كان أحد الرشكاء غري كامل األهلية ما مل يكن له 

ويل ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

املادة ٨٣٢ 
١ -  للمتقاسم احلق يف طلب إبطال القسمة التي متت بالرتايض إذا حلقه منها غبن يزيد 

عى اخلمس ، ويكون التقدير حسب قيم األشياء وقت القسمة. 
٢- وتسقط دعوى اإلبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 

٣- وللمدعى عليه أن يمنع اإلبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

املادة ٨٣٣ 
إلفراز  أكثر  أو  خبريا  تندب  أن  وللمحكمة  الكلية  املحكمة  أمام  القسمة  دعوى  ترفع 

األنصبة إن كان املال يقبل القسمة عينا دون نقص كبري يف قيمته.
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املادة ٨٣٤ 
 ١ -  تكون األنصبة عى أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 

٢- وجيب أن جينب لكل رشيك نصيبه إذا اتفق الرشكاء عى ذلك ، أو تعذرت القسمة 
عى أساس أصغر حصة. 

يدفعه من حيصل عى  بمعدل  العيني  النصيب  قيمة  من  نقص  ما  يكمل  أن  ٣- وجيوز 
نصيب أكرب من قيمة حصته.

املادة ٨٣٥ 
بعد االنتهاء من الفصل يف املنازعات املتعلقة بتكوين األنصبة واملنازعات األخرى ، فإن 
بإعطاء كل رشيك  املحكمة حكام  التجنيب أصدرت  بطريق  قد كونت  األنصبة  كانت 
باالقرتاع  القسمة  جتري  حصة  أصغر  أساس  عى  كونت  قد  كانت  وإن   ، املفرز  نصيبه 

وتثبت املحكمة ذلك يف املحرض وتصدر حكام بإعطاء كل رشيك نصيبه املفرز.

املادة ٨٣٦ 
١ - إذا كانت قسمة املال عينا غري ممكنة أو كان من شأهنا إحداث نقص كبري يف قيمته ، 

حكمت املحكمة ببيعه باملزاد بالطريقة املبينة يف قانون املرافعات. 
٢- وجيوز للمحكمة أن تأمر بقر املزايدة عى الرشكاء إذا طلبوا ذلك باإلمجاع ما مل يكن 

بينهم غري كامل األهلية وليس له ويل أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.
 

  املادة ٨٣٧ 
١ - جيب عى الرشكاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنني    
املشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة االتفاقية ، وإال كانت القسمة 

غري نافذة يف حقهم. 
وتكون   ، غيبتهم  يف  القضائية  القسمة  تتم  أن  يف  يعارضوا  أن  رشيك  كل  ولدائني   -٢
املعارضة بإنذار رسمي يوجه إىل مجيع الرشكاء. وجيب عى الرشكاء إدخال من عارض 

من الدائنني يف الدعوى وإال كانت القسمة غري نافذة يف حقهم.

املادة ٨٣٨ 
يعترب املتقاسم مالكا وحده للنصيب املفرز الذي اختص به يف القسمة. وتكون ملكيته 
له خالصة من كل حق رتبه غريه من الرشكاء ما مل يكن احلق قد تقرر بإمجاع الرشكاء أو 

بأغلبيتهم وفقا للقانون.

املادة ٨٣٩ 
إذا كانت حصة الرشيك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب عى القسمة أن يثقل 
هذا احلق نصيب الرشيك املفرز أو جزءا مما وقع يف هذا النصيب يعادل قيمة احلصة التي 

كانت مثقلة باحلق. وتعني املحكمة هذا اجلزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

املادة ٨٤٠ 
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١ -  يضمن كل متقاسم لآخر ما يقع يف النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق 
لسبب سابق عى القسمة. 

٢- فإذا استحق نصيب املتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء 
قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون رضر لباقي املتقاسمني أو للغري. فإن مل يطلب الفسخ 
أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان ملستحق الضامن الرجوع عى املتقاسمني اآلخرين بمقدار 
ما نقص من نصيبه عى أساس قيمة األموال املقسومة مجيعا وقت االستحقاق. ويكون 
القدر الذي يلزمه عى  كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معرا وزع 

مستحق الضامن ومجيع املتقاسمني غري املعرين.

املادة ٨٤١ 
الحق  لسبب  استحقاق  أو  تعرض  من  املتقاسمني  من  لغريه  يقع  ما  املتقاسم  يضمن 
الضامن عام نقص من نصيبه مقدرا  بتعويض مستحق  ، ويلتزم  للقسمة يرجع إىل فعله 

وقت االستحقاق ، ويقع باطال كل اتفاق عى خالف ذلك.

املادة ٨٤٢  
إذا كان االستحقاق  املادة السابقة ال يكون للضامن حمل  به  مع عدم اإلخالل بام تقي 

راجعا إىل خطأ املتقاسم نفسه.

املادة ٨٤٣ 
١ - للرشكاء مجيعا أن يتفقوا عى قسمة منافع املال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء 
مفرز مدة معينة ال يصح أن تزيد عى مخس سنني ،وتنتهي القسمة بانقضاء املدة املتفق 

عليها دون حاجة إىل تنبيه. 
٢- فإذا مل يتفق عى مدة اعتربت القسمة ملدة سنة متتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد 

الرشكاء رشكاءه برغبته يف ذلك قبل انقضاء السنة اجلارية بستني يوما. 
به دون  الذي اختص  ، وبقي الرشكاء كل منهم منتفعا باجلزء  القسمة  انتهت  ٣- وإذا 

اعرتاض من أحدهم ، جتددت ملدة سنة متتد عى النحو السابق.

املادة ٨٤٤ 
للرشكاء مجيعا أن يتفقوا عى قسمة منافع املال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا االنتفاع به كل 

منهم ملدة تتناسب مع حصته.

املادة ٨٤٥ 
بينهم حتى تتم  الشائع مهايأة  املال  يتفقوا عى قسمة  النهائية أن  القسمة  أثناء   للرشكاء 
القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم عى قسمة املهايأة جاز للمحكمة بناء عى طلب أحد 

الرشكاء أن تأمر هبا.

املادة ٨٤٦ 
حيث  ومن   ، والتزاماهتم  وحقوقهم  املتقاسمني  أهلية  حيث  من  املهايأة  قسمة  ختضع 
االحتجاج هبا عى الغري ألحكام عقد اإلجيار ما مل تتعارض هذه األحكام مع طبيعة القسمة.
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 املادة ٨٤٧ 
 إذا تبني من الغرض الذي أعد له املال الشائع أنه جيب أن يبقى شائعا ، فليس للرشيك 

أن يطلب قسمته وال أن يترف يف حصته ترفا يتعارض مع ذلك الغرض.

 املادة ٨٤٨ 
 ١ - تري نصوص املواد التالية عى كل بناء أو جمموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم 

يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة يف األجزاء املشرتكة. 
٢-ومن يملك جزءا مفرزا يعترب مالكا حصة شائعة يف األجزاء املشرتكة ما مل يثبت خالفه.

املادة ٨٤٩ 
 ١ - تشمل األجزاء املشرتكة : األرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غري املعدة 

لالستعامل اخلاص بأحد املالك ، وتشمل بوجه خاص : 
ومواقف   ، واحلدائق   ، اخلارجية  واملمرات   ، واألفنية   ، البناء  عليها  املقام  األرض  )أ( 

السيارات. 
)ب( أساسات البناء ، واألسقف ، واألعمدة املعدة حلملها ، واجلدران الرئيسية. 

)ج( املداخل ، واملمرات الداخلية ، والسالمل ، واملصاعد. 
)د(األماكن املخصصة للحراس وغريهم من العاملني يف خدمة البناء. 

)ھ( األماكن املخصصة للخدمات املشرتكة. 
وتقتر  املفرزة  األجزاء  أحد  داخل  منها  كان  ما  إال  األنابيب واألجهزة  أنواع  )و(كل 

منفعته عى مالك هذا اجلزء. 
٢- كل ما سبق ما مل يرد يف سندات امللك ما خيالفه.

املادة ٨٥٠ 
ملكا مشرتكا  تكون  فقط  املالك  منفعتها عى بعض  تقتر  التي  املشرتكة  األجزاء   - ١

هلؤالء املالك. 
الطبقة ملكا مشرتكا  الفاصلة بني جزأين من أجزاء  ٢- وبوجه خاص تكون احلواجز 

ملالكيها.

املادة ٨٥١ 
تكون حصة كل مالك يف األجزاء املشرتكة بنسبة قيمة اجلزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر 

قيمة هذا اجلزء عى أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

املادة ٨٥٢ 
 األجزاء املشرتكة ال تقبل القسمة ، وال جيوز للاملك أن يترف يف حصة منها مستقلة عن 
اجلزء الذي يملكه مفرزا ، والترف يف اجلزء املفرز يشمل حصة املترف يف األجزاء 

الشائعة.

املادة ٨٥٣ 
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١ - للمالك بأغلبية ثالثة أرباع األنصبة أن يضعوا نظاما لضامن حسن االنتفاع بالعقار 
وإدارته. 

٢- وال جيوز أن تفرض يف النظام قيود عى ملكية األجزاء املفرزة أو املشرتكة ال يربرها 
ختصيص هذه األجزاء أو موقعها.

املادة ٨٥٤ 
 لكل مالك أن يترف يف اجلزء املفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بام ال 

يتعارض مع التخصيص املتفق عليه أو مع ما أعد له.

املادة ٨٥٥ 
لكل مالك ، يف سبيل االنتفاع باجلزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل األجزاء املشرتكة ، 

فيام خصصت له، مع مراعاة حقوق غريه من املالك.

املادة ٨٥٦ 
١ -  جيوز لكل مالك أن حيدث عى نفقته تعديال يف األجزاء املشرتكة إذا كان من شأنه 
حتسني االنتفاع بتلك األجزاء دون أن يغري من ختصيصها أو يلحق الرضر باملالك اآلخرين. 
٢- وجيب ، قبل إحداث التعديل ، احلصول عى موافقة اجلمعية العمومية لالحتاد وفقا 
أرباع  املادة ٨٦٧ ، ويف حالة عدم وجود احتاد احلصول عى موافقة أغلبية ثالثة  لنص 

األنصبة ، فإذا مل حيصل عى املوافقة كان له أن يطلب من املحكمة التريح له بإجرائه.

املادة ٨٥٧ 
أو  أو يغري يف شكله  البناء  يقوم بعمل من شأنه أن هيدد سالمة  أن  ال جيوز ألي مالك 

مظهره اخلارجي.
 

املادة ٨٥٨ 
١ - نفقات حفظ األجزاء املشرتكة وصيانتها وإدارهتا وجتديدها يتحملها مجيع املالك   

كل بنسبة حصته يف تلك األجزاء. 
٢- ومع ذلك فنفقات اخلدمات املشرتكة ، التي ختص بعض املالك أو يتفاوت االنتفاع 

هبا تفاوتا واضحا توزع بنسبة  ما يعود منها عى كل طابق أو شقة من منفعة. 
٣- كل ذلك ما مل يتفق عى خالفه.

 
املادة ٨٥٩ 

١ -  جيوز للمالك بأغلبية األنصبة ، أن يكونوا احتادا إلدارة العقار وضامن حسن االنتفاع 
به. 

٢- ويكون الحتاد املالك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر االتفاق عى تكوينه. 
٣- وينظم شهر احتاد املالك بقرار يصدر من وزير العدل.

املادة ٨٦٠ 
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١ - إذا مل يوجد احتاد للمالك تكون إدارة األجزاء املشرتكة وفقا ملا يتم االتفاق عليه يف 
النظام املشار إليه يف املادة ٨٥٣ والقواعد العامة يف إدارة امللكية الشائعة. 

٢- فإذا وجد احتاد املالك تري النصوص التالية والالئحة العامة إلدارة ملكية الطبقات 
والشقق التي تصدر بمرسوم.

املادة ٨٦١ 
له أن  ، ويكون  أكثر ملكية مفرزة  أو  يتملك طبقة أو شقة  ١ -  جيوز الحتاد املالك أن 

يترف فيها. 
٢- وال يكون لالحتاد بسبب ملكية بعض األجزاء املفرزة أصوات يف اجلمعية العمومية.

املادة ٨٦٢ 
يعترب احتاد املالك حارسا عى األجزاء املشرتكة ، يكون مسئوال هبذه الصفة عن األرضار 

التي تلحق املالك أو الغري ، دون إخالل بحقه يف الرجوع عى غريه وفقا للقانون.

املادة ٨٦٣ 
١ - تتكون اجلمعية العمومية من مجيع املالك. 

٢- وإذا تعدد األشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتربون فيام يتعلق بعضوية 
اجلمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا مل يتفقوا، فللمحكمة بناء 

عى طلب أحدهم أو عى طلب مدير االحتاد أن تعني من يمثلهم.

املادة ٨٦٤ 
١ -  لكل مالك عدد من األصوات يف اجلمعية العمومية يتناسب مع حصته يف األجزاء 

املشرتكة. 
٢- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة املالك تزيد عى النصف ، انقص عدد ما له من أصوات 

إىل ما يساوي جمموع أصوات باقي املالك.
 

املادة ٨٦٥ 
١ - جيوز للاملك أن يوكل غريه يف حضور اجتامعات اجلمعية العمومية والتصويت فيها. 
٢- وال جيوز لشخص واحد أن يكون وكيال عن أكثر من مالك ، كام ال جيوز ملن له عدد 

من األصوات مساو ألصوات باقي األعضاء أن يكون وكيال عن غريه. 
٣- وال جيوز ملدير االحتاد وال ألحد معاونيه وال ألزواجهم أن يكونوا وكالء عن املالك.

املادة ٨٦٦ 
تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية ما للحارضين من أصوات ، ما مل ينص القانون 

عى غري ذلك.

املادة ٨٦٧ 
  تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات مجيع األعضاء يف شأن : 
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أصوات  أغلبية  عليها  للموافقة  تكفي  التي  القرارات  من  قرار  اختاذ  يف  التفويض  )أ( 
احلارضين. 

)ب(تعيني أو عزل مدير االحتاد أو أعضاء جملس اإلدارة. 
)ج(التريح ألحد املالك بأحداث تعديل يف األجزاء املشرتكة وفقا لنص املادة ٨٥٦. 

)د(تعديل نسب توزيع النفقات املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة ٨٥٨ إذا أصبح 
هذا التعديل رضوريا بسبب تغيري ختصيص بعض الطبقات أو الشقق. 

)هـ( رشوط تنفيذ األعامل التي تفرضها القوانني أو اللوائح. 
واجبا  الترف  إذا أصبح هذا  املشرتكة  األجزاء  الترف يف  يتم هبا  التي  )و(الرشوط 

تفرضه القوانني أو اللوائح. 
)ز(جتديد البناء يف حالة اهلالك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته عى املالك.

املادة ٨٦٨ 
عند هالك البناء كليا أو جزئيا خيصص ما قد يستحق بسببه ألعامل التجديد ما مل جيمع 

املالك عى غري ذلك.

املادة ٨٦٩ 
  تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية ثالثة أرباع أصوات مجيع األعضاء يف شأن : 

)أ( وضع نظام للملكية لضامن حسن االنتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. 
)ب( إحداث تعديل أو تغيري أو إضافة يف األجزاء املشرتكة إذا كان من شأن ذلك حتسني 
االنتفاع هبا يف حدود ما خصص له العقار. وعى اجلمعية يف هذه احلالة أن تقرر بنفس 
األغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعامل وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. 

و ملن جيوز ألي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته اجلمعية ولو اقتىض هذا التنفيذ 
القيام بأعامل داخل طبقته أو شقته.

مل يلحقه رضر بسبب تنفيذ األعامل التي قررهتا اجلمعية احلق يف مطالبة االحتاد بالتعويض. 
)ج( الترفات العقارية التي من شأهنا كسب أو نقل أو ترتيب حق من احلقوق العينية 

بالنسبة لألجزاء املشرتكة غري املنصوص عليها يف املادة ٨٦٧) و(.
)د( متلك االحتاد جزءا من األجزاء املفرزة ، والترف فيام يملكه من هذه األجزاء.

املادة ٨٧٠ 
  تصدر قرارات اجلمعية العمومية بإمجاع أصوات األعضاء يف شأن : 

)أ(الترف يف جزء من األجزاء املشرتكة إذا كان االحتفاظ هبذا اجلزء رضوريا لالنتفاع 
بالعقار وفقا للتخصيص املتفق عليه. 

)ب( إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض متليكها ملكية مفرزة.

املادة ٨٧١ 
١ - تعني اجلمعية العمومية مديرا لالحتاد ، من بني املالك أو من غريهم ، ملدة ال تزيد عى 

سنتني قابلة للتجديد. 
٢- وإذا مل تعني اجلمعية العمومية مديرا لالحتاد ، كان لكل مالك أن يطلب من حمكمة 

األمور املستعجلة تعيني مدير مؤقت.
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املادة ٨٧٢ 
يمثل املدير االحتاد أمام املحاكم واجلهات اإلدارية ويف التعامل مع الغري.

املادة ٨٧٣ 
يتوىل املدير تنفيذ نظام امللكية وقرارات اجلمعية العمومية وحفظ األجزاء املشرتكة ، وذلك 

باإلضافة إىل ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

املادة ٨٧٤ 
 ١ -  جيوز إنشاء جملس إلدارة االحتاد ، ملساعدة املدير والرقابة عى أعامله ، وإبداء الرأي 

للجمعية فيام يراه والقيام بام تكلفه به. 
٢- إذا مل ينص يف نظام امللكية عى إنشاء جملس لإلدارة ، جيوز للجمعية العمومية بأغلبية 

أصوات مجيع األعضاء أن تقرر إنشاء املجلس.

 املادة ٨٧٥ 
 من حاز منقوال مباحا بنية متلكه ملكه.

املادة ٨٧٦ 
١ -  يصبح املنقول مباحا إذا ختى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 

٢- وتعترب احليوانات غري األليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان 
منها ثم عاد طليقا فال يعترب مباحا إال إذا مل يتبعه املالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 

٣- وما روض من احليوانات وألف الرجوع إىل املكان املخصص له ، ثم فقد هذه العادة 
، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

املادة ٨٧٧ 
الكنز املدفون أو املخبوء الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون مخسه ملن يعثر 
عليه والباقي ملالك اليء الذي وجد فيه الكنز أو ملالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا 

كان اليء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقي به املادة ٨٧٩.

املادة ٨٧٨ 
كل عقار ال مالك له يكون ملكا للدولة.

املادة ٨٧٩ 
احلق يف صيد الرب والبحر واللقطة واألشياء األثرية وما يف باطن األرض من معادن تنظمه 

ترشيعات خاصة.

  املادة ٨٨٠ 
كل ما عى األرض أو حتتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعترب من عمل مالك 

األرض أقامه عى نفقته ويكون مملوكا له, ما مل يقم الدليل عى عكس ذلك.
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املادة ٨٨١ 
  ١ - يكون ملكا ملالك األرض ما حيدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغريه 
، إذا مل يكن ممكنا نزع هذه املواد دون أن يلحق مالك األرض رضر جسيم ، أو كان ممكنا 
نزعها ومل ترفع الدعوى باسرتدادها خالل سنة من وقت علم مالك املواد أهنا اندجمت يف 

األرض. 
٢- فإذا متلك مالك األرض املواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها باألرض 
، أما إذا اسرتد املواد مالكها فان نزعها يكون عى نفقة مالك األرض ، وملالك املواد يف 

احلالني احلق يف التعويض إن كان له وجه.
 

املادة ٨٨٢ 
 إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، عى أرض يعلم 
أهنا مملوكة لغريه وأنه ليس له احلق يف إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم 
، كان ملالك األرض أن يطلب إزالة املستحدثات عى نفقة من أحدثها مع التعويض إن 
كان له وجه وذلك خالل سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن مل يطلب اإلزالة ، أو طلب 
قيمة  بسببها يف  زاد  ما  دفع  أو  اإلزالة  قيمتها مستحقة  بدفع  التزم  املستحدثات  استبقاء 

األرض.

املادة ٨٨٣ 
١ - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، عى أرض   
غريه برتخيص من املالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له احلق يف إحداثها، فال جيوز ملالك 
األرض أن يطلب اإلزالة، وإنام يكون له اخليار بني أن يدفع قيمة املواد وأجرة العمل أو 
أن يدفع ما زاد يف قيمة األرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما مل يطلب من أحدث 

املنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك ال يلحق باألرض رضرا. 
٢- ومع ذلك، فإذا كانت املستحدثات قد بلغت حدا من اجلسامة بحيث يرهق مالك 
األرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب متليك األرض ملن أحدثها بمقابل 

عادل.

املادة ٨٨٤ 
جيوز للمحكمة ، بناء عى طلب من يلتزم باملقابل أو التعويض وفقا للامدتني ٨٨٢ و ٨٨٣ 
، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بام حتكم به ، وهلا بوجه خاص أن حتكم بأن يكون الوفاء 

عى أقساط دورية برشط تقديم الضامنات الكافية.
 

املادة ٨٨٥ 
إذا كان مالك األرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية عى جزء يسري من األرض 

املالصقة ، جاز للمحكمة أن حتكم بتمليكه اجلزء املشغول بالبناء نظري مقابل عادل.

املادة ٨٨٦ 
١ - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو املنشآت عى أرض غريه، بمواد مملوكة 
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لشخص ثالث، كان ملالك املواد أن يرجع بالتعويض عى من أخذها، كام له أن يرجع عى 
مالك األرض بام ال يزيد عام بقي يف ذمته من قيمة ما استحدث عى أرضه. 

أن  املواد  ملالك  النية كان  املنشآت حسن  أو  الغراس  أو  البناء  ٢- وإذا كان من احدث 
يطلب نزعها إذا مل يلحق ذلك باألرض رضرا.

 
املادة ٨٨٧ 

إذا التصقت منقوالت ملالك خمتلفني ، بحيث ال يمكن فصلها دون تلف ، ومل يكن هناك 
اتفاق بني املالكني ، قضت املحكمة يف األمر مراعية يف ذلك الرضر الذي حدث وحالة 

األطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

املادة ٨٨٨ 
تنتقل امللكية ، كام تنتقل أو تنشأ احلقوق العينية األخرى ، يف املنقول والعقار بالترف 
أحكام  مراعاة  مع  وذلك   ، فيه  املترف  احلق  صاحب  هو  املترف  كان  إذا  القانوين 

املادتني التاليتني.

املادة ٨٨٩ 
١ - إذا كان املترف فيه منقوال معينا بذاته ، انتقل احلق أو نشأ فور إبرام الترف. 

٢- إذا كان املنقول معينا بنوعه فال ينتقل احلق أو ينشأ إال بإفرازه. 
٣- كل ما سبق ما مل ينص القانون أو يقض االتفاق بخالفه.

املادة ٨٩٠ 
  إذا كان املترف فيه عقارا ، فال تنتقل احلقوق العينية أو تنشأ ، إال بمراعاة أحكام قانون 

التسجيل العقاري.

املادة ٨٩١ 
الشفعة هي حق احللول حمل املشرتي عند بيع العقار أو املنقول يف األحوال وبالرشوط 

املنصوص عليها يف املواد التالية.

املادة ٨٩٢ 
الشائع لغري  املال  إذا بيعت حصة من  ١ -  يثبت احلق يف الشفعة للرشيك يف الشيوع   

الرشكاء. 
٢- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة عى قدر نصيبه.

املادة ٨٩٣ 
 ١ - ال شفعة : 

)أ(إذا تم البيع باملزاد العلني وفقا إلجراءات رسمها القانون. 
)ب(إذا وقع البيع بني األصول والفروع، أو بني الزوجني، أو بني األقارب للدرجة الثانية. 
أنه ال يرغب يف  البيع أو قبله، يف  )ج(إذا أظهر الشفيع إرادته رصاحة أو ضمنا، وقت 

الرشاء بالرشوط التي تم هبا البيع. 
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٢- وال جيوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

املادة ٨٩٤ 
إذا اشرتى شخص ما جتوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته يف األخذ 
بالشفعة أو قبل أن يصبح إعالن الرغبة حجة عى الغري وفقا للامدة ٨٩٧ ، فال جيوز األخذ 

بالشفعة إال من املشرتي الثاين وبالرشوط التي اشرتى هبا.
 

املادة ٨٩٥ 
يأخذ نصيب بعضهم  أن  فله  املشرتون  تعدد  إذا  إال  املبيع  يأخذ بعض  أن  للشفيع  ليس 

ويرتك الباقي.

املادة ٨٩٦ 
١ -  ألي من البائع واملشرتي أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 

٢- وجيب أن يشتمل اإلنذار عى البيانات اآلتية وإال كان باطال : 
)أ( اسم كل من البائع واملشرتي ولقبه وموطنه. 

)ب( بيان املبيع بيانا كافيا. 
)ج( بيان الثمن ورشوط البيع.

املادة ٨٩٧ 
١ -  عى من يريد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إىل كل من البائع واملشرتي 
خالل مخسة عرش يوما من تاريخ علمه بالبيع وإال سقط حقه. ويعترب اإلنذار الرسمي 

املنصوص عليه يف املادة السابقة قرينة قاطعة عى العلم. 
٢- وال يكون إعالن الرغبة حجة عى الغري إال إذا علم به ، فإذا كان املبيع عقارا ، فيكون 

تسجيل اإلعالن الرغبة قرينة قاطعة عى علم الغري.

املادة ٨٩٨ 
جيب عى الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة عى كل من البائع واملشرتي خالل ثالثني 
يوما من تاريخ إعالن رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن احلقيقي 

الذي حصل به البيع، وإال سقط حقه.

املادة ٨٩٩ 
  احلكم الذي يصدر هنائيا بثبوت الشفعة يعترب سندا حلقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك 

دون إخالل بالقواعد املتعلقة بالتسجيل.

املادة ٩٠٠ 
١ - حيل الشفيع قبل البائع حمل املشرتي يف مجيع حقوقه والتزاماته. 

٢- ومع ذلك ال حيق له االنتفاع باألجل املمنوع للمشرتي يف دفع الثمن إال برضاء البائع. 
٣- وإذا استحق املبيع للغري بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إال عى البائع.
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املادة ٩٠١ 
  ١ - إذا زاد املشرتي يف املشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع 
برغبته يف األخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا ملا خيتاره املشرتي أن يدفع ما أنفقه أو ما 

زاد يف قيمة املشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 
٢- فإذا كان املشرتي قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن 
يطلب اإلزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه املشرتي أو ما زاد يف قيمة املشفوع 

فيه بسببها.

املادة ٩٠٢ 
١ - ال يري يف حق الشفيع أي ترف من املشرتي من شأنه نقل امللكية أو ترتيب حق 
عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعالن الرغبة حجة عى الغري 

وفقا للامدة ٨٩٧. 
٢- ويكون للدائنني املقيدة حقوقهم ما كان هلم من أولوية فيام آل إىل املشرتي من ثمن.

املادة ٩٠٣ 
يسقط احلق يف األخذ بالشفعة : 

)أ(- إذا نزل الشفيع عن حقه يف األخذ بالشفعة رصاحة أو ضمنا. 
)ب(- إذا مل يعلن الشفيع رغبته يف األخذ بالشفعة خالل ثالثة أشهر من يوم تسجيل 

البيع إن كان املبيع عقارا. 
)ج(- يف األحوال األخرى التي نص عليها القانون.

 

املادة ٩٠٤ 
ال يسقط احلق يف األخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنام ينتقل إىل ورثته.

 املادة ٩٠٥ 
احليازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غريه ، عى يشء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر 
املالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يبارش عليه األعامل التي يبارشها عادة صاحب 

احلق.

املادة ٩٠٦  
ال يعتد بحيازة الغري ألموال الدولة أو غريها من األشخاص االعتبارية العامة أو أموال 

الوقف. 

املادة ٩٠٧ 
الغري عى  يتحمله  أو بعمل  املباحات  أنه من  الشخص عى  يأتيه  تقوم احليازة بعمل  ال 

سبيل التسامح.
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املادة ٩٠٨ 
  تكون احليازة بالوساطة متى كان الوسيط يبارش السيطرة عى اليء باسم احلائز.

املادة ٩٠٩ 
  جيوز لعديم األهلية أو ناقصها أن يكسب احليازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

املادة ٩١٠ 
ليس ملن حيوز باسم غريه أن يغري بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغري هذه الصفة إما 
بفعل الغري أما بفعل من احلائز يعترب معارضة حلق من كان حيوز باسمه ، وال تبدأ احليازة 

بصفتها اجلديدة إال من وقت الفعل الذي أحدث التغيري.

املادة ٩١١ 
إذا اقرتنت احليازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فال يكون هلا أثر قبل من 
وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه احليازة أو التبس أمرها عليه، إال من الوقت الذي تزول 

فيه هذه العيوب.

املادة ٩١٢ 
إذا ثبت قيام احليازة يف وقت معني ويف وقت سابق معني اعتربت قائمة بني الوقتني ما مل 

يثبت العكس.

املادة ٩١٣ 
إذا تنازع أشخاص متعددون عى احليازة ، افرتض أن من يبارش السيطرة املادية هو احلائز 
أهنا  افرتض  انتقلت من حائز سابق  قد  السيطرة  كانت هذه  فإن  العكس.  يثبت  أن  إىل 

حلساب من انتقلت منه.
 

املادة ٩١٤ 
 ١ -  يعترب احلائز حسن النية إذا كان جيهل أنه يعتدي عى حق للغري ، إال إذا كان هذا 

اجلهل ناشئا عن خطأ جسيم. 
٢- وحسن النية مفرتض إىل أن يثبت العكس ، ما مل ينص القانون عى خالف ذلك.

املادة ٩١٥ 
١ - يصبح احلائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء عى حق الغري أو من وقت 

إعالنه يف صحيفة الدعوى بام يفيد أن حيازته اعتداء عى حق غريه. 
٢- ويعترب سيئ النية من اغتصب احليازة باإلكراه من غريه.

املادة ٩١٦ 
تبقى احليازة حمتفظة بالصفة التي بدأت هبا وقت كسبها إىل أن يثبت العكس.
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املادة ٩١٧ 
تنتقل احليازة للخلف العام بصفاهتا. عى أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت اخللف أنه 

كان يف حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

املادة ٩١٨ 
أن  الغري  استطاعة هذا  اتفقا عى ذلك وأصبح يف  إذا  إىل غريه  احلائز  احليازة من  تنتقل 

يسيطر عى اليء ولو مل يتسلمه تسلام ماديا.

املادة ٩١٩ 
جيوز أن يتم نقل احليازة دون تسليم مادي إذا استمر احلائز واضعا يده حلساب من خيلفه 

يف احليازة أو استمر اخللف واضعا يده ولكن حلساب نفسه.

املادة ٩٢٠ 
١ -  جيوز أن يتم نقل احليازة إذا تسلم اخللف ما يمكنه من التسلم املادي لليء. 

٢- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات املعطاة عن البضائع املعهود هبا إىل أمني النقل 
أو املودعة يف املخازن مقام تسليم البضائع ذاهتا. عى أنه إذا تسلم شخص هذه املستندات 
وتسلم آخر البضاعة ذاهتا وكان كالمها حسن النية فإن األفضلية تكون ملن تسلم البضاعة.

املادة ٩٢١ 
جيوز للخلف اخلاص أن يضم إىل حيازته حيازة سلفه يف كل ما يرتبه القانون عى احليازة 

من أثر.

املادة ٩٢٢ 
 ١ -  تزول احليازة إذا ختى احلائز عن سيطرته الفعلية عى اليء أو فقد هذه السيطرة بأية 

طريقة أخرى. 
٢- ومع ذلك ال تزول احليازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت احليازة 
واردة عى عقار وسلبت من صاحبها ثم اسرتدها خالل ثالث السنوات التالية لفقدها 

اعتربت أهنا مل تزل أصال .

املادة ٩٢٣ 
  من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر املالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعترب هو املالك أو 

صاحب احلق ما مل يثبت العكس.

املادة ٩٢٤ 
١ -  حلائز العقار إذا فقد احليازة أن يطلب خالل ثالث السنوات التالية لفقدها ردها إليه 

، فإذا كان فقد احليازة خفية بدأ رسيان ثالث السنوات من وقت انكشافه. 
٢- وجيوز أيضا ملن كان حائزا حلساب غريه أن يطلب اسرتداد احليازة.
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املادة ٩٢٥ 
١ - إذا مل يكن من فقد احليازة قد انقضت عى حيازته ثالث سنوات وقت فقدها فال 
جيوز أن يسرتد احليازة إال من شخص ال يستند إىل حيازة أحق بالتفضيل. واحليازة األحق 
بالتفضيل هي احليازة التي تقوم عى سند قانوين ، فإذا مل يكن لدى أي من احلائزين سند 

أو تعادلت سنداهتم كانت احليازة األحق بالتفضيل هي األسبق يف التاريخ. 
٢- أما إذا كان فقد احليازة بالقوة فللحائز يف مجيع األحوال أن يسرتد خالل ثالث السنوات 

التالية حيازته من املعتدي.

املادة ٩٢٦ 
جيوز أن ترفع دعوى اسرتداد احليازة عى من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن 

النية.

املادة ٩٢٧ 
 حلائز العقار إذا استمرت حيازته ثالث سنوات ثم وقع له تعرض يف حيازته ، أن يرفع 

خالل ثالث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

املادة ٩٢٨ 
  ١ -  حلائز العقار إذا استمرت حيازته ثالث سنوات ، وخي ألسباب معقولة التعرض 
لبدء هذه  التالية  السنوات  يرفع خالل ثالث  أن   ، أعامل جديدة هتدد حيازته  نتيجة  له 

األعامل دعوى بوقفها طاملا أهنا مل تتم. 
٢- وللمحكمة أن حتكم بمنع استمرار األعامل أو أن تأذن باستمرارها ، وهلا يف احلالني 

أن تأمر بتقديم تأمني كاف ضامنا ملا قد حيدث من رضر نتيجة تنفيذ حكم.

املادة ٩٢٩ 
١ - حلائز اليء احلق فيام يقبضه من ثامره وما حيصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 
فتعترب  املدنية  الثامر  أما   ، فصلها  يوم  مقبوضة  املستحدثة  أو  الطبيعية  الثامر  وتعترب   -٢

مقبوضة يوما فيوما ، واحلصول عى املنفعة كقبض الثامر املدنية.

املادة ٩٣٠ 
 يكون احلائز مسئوال من وقت أن يصبح سيئ النية عن املنفعة التي حصل عليها والثامر 

التي قبضها أو التي قر يف قبضها ، وجيوز له أن يسرتد ما أنفقه يف إنتاج الثامر.

املادة ٩٣١ 
أنفقه من املروفات  ما  إليه ملكه أن يؤدي إىل احلائز مجيع  يرد  الذي  املالك  ١ - عى 

الرضورية. 
٢- وتري يف شأن املروفات النافعة أحكام املادتني ٨٨٢ و ٨٨٣. 

ما  يستبقي  أن  وللاملك   ، الكاملية  املروفات  من  بيء  يطالب  أن  للحائز  وليس   -٣
استحدثه احلائز من منشآت بقيمتها مستحقة اإلزالة ، فإن مل يطلب ذلك كان للحائز أن 

ينزع ما استحدثه عى أن يعيد اليء إىل حالته األوىل دون رضر.
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املادة ٩٣٢ 
  عى املالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى احليازة من غريه ما أداه هذا 

احلائز إىل سلفه من مروفات وذلك يف حدود ما يلتزم به املالك وفقا للامدة السابقة.

املادة ٩٣٣ 
باملروفات  للوفاء  مناسبا  تراه  ما  تقرر  أن   ، املالك  طلب  عى  بناء   ، للمحكمة  جيوز 
املنصوص عليها يف املادتني السابقتني ، وهلا أن تقي بأن يكون الوفاء عى أقساط دورية 

برشط تقديم الضامنات الكافية.

املادة ٩٣٤ 
١ - ال يكون احلائز حسن النية مسئوال قبل من يستحق اليء عام يصيبه من هالك أو 

تلف إال بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عى هذا اهلالك أو التلف. 
٢- ويكون احلائز سيئ النية مسئوال عن هالك اليء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة 

قاهرة ، إال إذا أثبت أن اليء كان هيلك أو يتلف ولو كان يف يد من يستحقه.

املادة ٩٣٥ 
  من حاز عقارا أو منقوال، ظاهرا عليه بمظهر املالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت 
حيازته مدة مخس عرشة سنة، اعتربت حيازته دليال عى احلق, وحيكم له به، إذا أنكر حق 

الغري فيه وادعاه لنفسه، ولو مل يبني سبب كسبه.

املادة ٩٣٦ 
 تري قواعد عدم سامع دعوى الدين بمرور الزمان عى املدة التي تستمر خالهلا احليازة 
فيام يتعلق بحساب املدة ووقفها وانقطاعها واالتفاق عى تعديلها ، وذلك بالقدر الذي 

ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة احليازة.

املادة ٩٣٧ 
  ١ - من حاز بسبب صحيح منقوال أو سندا حلامله، ظاهرا عليه بمظهر املالك أو صاحب 
حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب احلق من وقت احليازة. 
٢- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى احلائز يف اعتباره اليء خاليا 

من التكاليف والقيود العينية كسب احلق خالصا منها.

املادة ٩٣٨ 
احليازة يف ذاهتا قرينة عى وجود السبب الصحيح وحسن النية ما مل يقم الدليل عى عكس 

ذلك.

املادة ٩٣٩ 
 ١ - جيوز ملالك املنقول أو السند حلامله أو لصاحب احلق العيني عليه، إذا فقده أو رسق 
منه، أن يسرتده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خالل ثالث سنوات 
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من وقت الفقد أو الرقة. 
٢- فإذا كان احلائز قد اشرتى اليء يف سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر يف مثله، فله أن 

يطلب ممن يسرتده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

 
املادة ٩٤٠ 

تعيني الورثة وحتديد أنصبائهم يف اإلرث و انتقال أموال الرتكة إليهم تري عليها أحكام 
الرشيعة اإلسالمية والقوانني الصادرة يف شأهنا.

  
املادة ٩٤١ 

 تري عى الوصية أحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني الصادرة يف شأهنا.

املادة ٩٤٢ 
١ - كل ترف قانوين يصدر من شخص يف مرض املوت بقصد التربع ، يعترب ترفا 

مضافا إىل ما بعد املوت ، وتري عليه أحكام الوصية. 
٢- وعى ورثة املترف أن يثبتوا أن الترف تم من املورث وهو يف مرض املوت ، وهلم 

إثبات ذلك بجميع الطرق. 
٣- وإذا اثبت الورثة أن الترف صدر من مورثهم يف مرض املوت ، اعترب الترف 

صادرا عى سبيل التربع ، ما مل يثبت العكس.

املادة ٩٤٣ 
 إذا ترف شخص ألحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العني التي ترف 
فيها وبحقه يف االنتفاع هبا مدى حياته اعترب الترف مضافا إىل ما بعد املوت ، وتري 

عليه أحكام الوصية ، ما مل يقم دليل خيالف ذلك.

املادة ٩٤٤ 
  يكسب حق االنتفاع بترف قانوين أو بمقتىض احليازة.

املادة ٩٤٥ 
 يراعي يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق االنتفاع وكذلك األحكام املقررة 

يف املواد اآلتية.

املادة ٩٤٦ 
 تكون ثامر اليء املنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من 

املادة ٩٥٢.

املادة ٩٤٧ 
١ - عى املنتفع أن يستعمل اليء بحالته التي تسلمه هبا وبحسب ما أعد له وأن يديره 

إدارة حسنة. 
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٢- وملالك الرقبة أن يعرتض عى أي استعامل غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعة اليء، 
فإذا أثبت أن حقوقه يف خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن مل يقدمها املنتفع 
أو ظل رغم اعرتاض مالك الرقبة يستعمل العني استعامال غري مرشوع أو غري متفق مع 
طبيعتها ، فللقايض أن ينزع هذه العني من حتت يده وأن يسلمها إىل آخر يتوىل إدارهتا ، 

وله تبعا خلطورة احلال أن حيكم بانتهاء حق االنتفاع دون إخالل بحقوق الغري.

املادة ٩٤٨ 
 ١ - املنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض عى العني املنتفع هبا من التكاليف املعتادة ، 

وبكل النفقات التي تقتضيها أعامل الصيانة. 
٢-  وال جيرب مالك الرقبة يف أداء التكاليف غري املعتادة وال اإلصالحات اجلسيمة ولو 
حصلت بغري خطأ املنتفع،  وذلك ما مل يكن حق االنتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشرتاط 

غريه.  

املادة ٩٤٩ 
١ - عى املنتفع أن يبذل من العناية يف حفظ اليء ما يبذله الشخص العادي. 

٢- وهو مسئول عن هالك اليء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده 
إىل صاحبه بعد انتهاء حق االنتفاع، إال إذا أثبت أن اليء كان هيلك ولو يف يد املالك.

املادة ٩٥٠ 
 إذا هلك اليء أو تلف أو احتاج إىل إصالحات جسيمة، أو إىل اختاذ إجراء يقيه من 
خطر مل يكن منظورا، فعى املنتفع أن يبادر بإخطار املالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى 

أجنبي استحقاق اليء نفسه.

املادة ٩٥١ 
تأمني  تقديم  املنتفع  ولزم  ، وجب جرده  منقوال  االنتفاع  عليه حق  املقرر  املال  كان  إذا 
كاف ، فإن مل يقدم املنتفع التأمني جاز للقايض أن يأمر بوضع املال يف يد أمني يتوىل إدارته 

حلساب املنتفع.

املادة ٩٥٢ 
١ - ينتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل املعني، فإن مل يعني له أجل عد مقررا حلياة املنتفع، 

وهو ينتهي عى أي حال بموت املنتفع. 
٢- وإذا كانت األرض املنتفع هبا مشغولة عند انقضاء األجل أو موت املنتفع بزرع قائم، 
تركت األرض للمنتفع أو لورثته إىل حني إدراك الزرع، عى أن يدفعوا أجرة األرض عن 

هذه الفرتة من الزمن.

املادة ٩٥٣ 
ينتهي حق االنتفاع هبالك اليء، غري أنه إذا قام مقام اليء عوض ما، فإن حق االنتفاع 

ينتقل إليه.
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املادة ٩٥٤ 
١ -  ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق االنتفاع إذا مل يستعمل مدة مخس عرشة سنة. 

٢- وإذا كان حق االنتفاع لعدة رشكاء عى الشيوع، فاستعامل أحدهم احلق يقطع مدة عدم 
سامع الدعوى ملصلحة الباقني، كام أن وقف املدة ملصلحة أحد الرشكاء يوقفها ملصلحة 

اآلخرين.

املادة ٩٥٥ 
نطاق حق االستعامل وحق السكنى يتحدد بمقدار ما حيتاج إليه صاحب احلق هو وأرسته 

خلاصة أنفسهم ، وذلك دون إخالل بام يقرره السند املنشئ للحق من أحكام.

املادة ٩٥٦ 
ال جيوز النزول للغري عن حق االستعامل أو عن حق السكنى إال بناء عى رشط رصيح أو 

مربر قوي.

املادة ٩٥٧ 
املتقدمة ، تري األحكام اخلاصة بحق االنتفاع عى حق االستعامل  فيام عدا األحكام 

وحق السكنى متى كانت ال تتعارض مع طبيعة هذين احلقني.

املادة ٩٥٨ 
حق االرتفاق تكليف عى عقار ملنفعة عقار آخر مملوك لغري مالك العقار األول.

املادة ٩٥٩ 
ختضع حقوق االرتفاق ملا هو مقرر يف سند إنشائها ، وملا جرى عليه عرف اجلهة ، واألحكام 

الواردة يف املواد اآلتية.
 

املادة ٩٦٠ 
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلني عالقة تبعية ظاهرة بينهام من شأهنا أن تدل عى وجود 
العقاران مملوكني لشخصني  ارتفاق لو إهنام كانا مملوكني لشخصني خمتلفني، ثم أصبح 
خمتلفني دون تغيري يف الوضع الذي كان قائام, عد االرتفاق مرتبا بني العقارين، ما مل يوجد 

رشط رصيح خيالف ذلك.

املادة ٩٦١ 
ملالك العقار املرتفق أن جيري األعامل الرضورية الستعامل حقه ، واملحافظة عليه ، وعليه 
أن يستعمل هذا احلق عى الوجه الذي ال ينشأ عنه إال أقل رضر ممكن للعقار املرتفق به.

املادة ٩٦٢ 
إذا جد من حاجات العقار املرتفق ما من شأنه زيادة عبء االرتفاق ، جاز للقايض بعد 
املوازنة بني مصلحة الطرفني أن يقي بتعديل االرتفاق بام تقتضيه رضورة مواجهة الزيادة 

، وذلك يف نظري مقابل عادل.
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املادة ٩٦٣ 
١ -  نفقات األعامل الالزمة الستعامل حق االرتفاق واملحافظة عليه تكون عى مالك 

العقار املرتفق ما مل يشرتط غري ذلك. 
٢- فإذا كان مالك العقار املرتفق به هو املكلف بأن يقوم بتلك األعامل عى نفقته، كان 
له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخيل عن العقار املرتفق به كله أو بعضه ملالك العقار 

املرتفق. 
٣- وإذا كانت األعامل نافعة أيضا ملالك العقار املرتفق به، كانت نفقة الصيانة عى املالكني 

كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

املادة ٩٦٤ 
١ - ال جيوز ملالك العقار املرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إىل االنتقاص من استعامل حق 

االرتفاق أو جعله أكثر مشقة. 
يزيد يف عبء  أن  أصبح من شأنه  قد  الذي عني أصال  املوضع  كان  إذا  ذلك  ٢- ومع 
االرتفاق ، أو أصبح االرتفاق مانعا من أحداث حتسينات يف العقار املرتفق به ، فلاملك 
هذا العقار أن يطلب نقل االرتفاق إىل موضع آخر من العقار أو إىل عقار آخر يملكه هو 
أو يملكه غريه إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعامل االرتفاق ميسورا يف وضعه اجلديد 

بالقدر الذي كان عليه يف وضعه السابق.

املادة ٩٦٥ 
١ - إذا جزئ العقار املرتفق ، بقي االرتفاق مستحقا لكل جزء منه ، عى أال يزيد ذلك 

يف العبء الواقع عى العقار املرتفق به. 
٢- غري أنه إذا كان حق االرتفاق ال يفيد إال جزءا من هذه األجزاء ، فلاملك العقار املرتفق 

به أن يطلب إهناء االرتفاق عن األجزاء األخرى.

املادة ٩٦٦ 
١ - إذا جزىء العقار املرتفق  به ، بقي االرتفاق واقعا عى كل جزء منه. 

٢- غري أنه إذا كان االرتفاق ال يستعمل عى بعض هذه األجزاء وال يمكن أن يستعمل 
عليها ، فلاملك كل جزء منها أن يطلب إهناء االرتفاق عن اجلزء الذي يملكه.

املادة ٩٦٧ 
  تنتهي حقوق االرتفاق بانقضاء األجل املعني ، وهبالك العقار املرتفق به أو العقار املرتفق 
هالكا تاما ، وباجتامع ملكية العقارين لشخص واحد إال أنه إذا زالت حالة اجتامع امللكية 

فإن حق االرتفاق يعود.

املادة ٩٦٨ 
١ - ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق االرتفاق إذا مل يستعمل مدة مخس عرشة سنة ، 

وذلك ما مل يكن االرتفاق مقررا ملنفعة عقار مملوك للدولة أو جلهة وقف. 
٢- وإذا ملك العقار املرتفق عدة رشكاء عى الشيوع ، فاستعامل أحدهم االرتفاق يقطع 
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مدة عدم سامع الدعوى ملصلحة الباقني ، كام أن وقف املدة ملصلحة أحد الرشكاء يوقفها 
ملصلحة اآلخرين.

املادة ٩٦٩ 
  ينتهي حق االرتفاق إذا تغري وضع األشياء بحيث تصبح يف حالة ال يمكن فيها استعامل 

هذا احلق ، ويعود إذا عادت األشياء إىل وضع يمكن معه استعامله.

املادة ٩٧٠ 
ملالك العقار املرتفق به أن حيرره من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل منفعة 
للعقار املرتفق به ، أو مل تبق له غري فائدة حمدودة ال تتناسب البتة مع العبء الواقع عى 

العقار املرتفق به.

املادة ٩٧١ 
  الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن عى عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم 
عى الدائنني العاديني والدائنني التاليني له يف املرتبة يف استيفاء حقه من ذلك العقار يف أي 

يد يكون.

املادة ٩٧٢ 
١ - ال ينعقد الرهن الرسمي إال إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 

٢- ونفقات العقد عى الراهن ، إال إذا اتفق عى غري ذلك.

املادة ٩٧٣ 
جيوز أن يكون الراهن هو املدين أو شخصا آخر غريه.

املادة ٩٧٤ 
إذا كان الراهن غري مالك للعقار املرهون ، فإن عقد الرهن ال ينفذ يف حق املالك إال إذا 
أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا مل يصدر هذا اإلقرار ، فإن حق الرهن ال 

يرتتب عى العقار إال من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

املادة ٩٧٥ 
يبقى قائام ملصلحة الدائن املرهتن الرهن الصادر من املالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته 
أو فسخه أو زواله ألي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية يف الوقت الذي أبرم 

فيه الرهن.

املادة ٩٧٦ 
١ - ال جيوز أن يرد الرهن الرسمي إال عى عقار ، ما مل يوجد نص يقي بغري ذلك. 

العلني ، وأن يكون  باملزاد  العقار املرهون مما يصح بيعه استقالال  ٢- وجيب أن يكون 
معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه يف عقد الرهن ذاته أو يف عقد رسمي 
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الحق ، وإال وقع الرهن باطال.

املادة ٩٧٧ 
 ١ -  يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار املرهون التي تعترب عقارا. 

العقار  الرهن عى  قائمة وقت  التي تكون  األبنية واألشجار  بوجه خاص  ٢- ويشمل 
ومجيع   ، بالتخصيص  والعقارات   ، االرتفاق  وحقوق   ، بعده  تستحدث  أو  املرهون 
التحسينات واإلنشاءات التي جتري يف العقار املرهون ، وذلك كله ما مل يتفق عى غريه ، 

ومع عدم اإلخالل بامتياز املبالغ املستحقة للمقاولني أو املهندسني.

املادة ٩٧٨ 
جيوز ملالك املباين القائمة عى أرض الغري أن يرهنها رهنا رسميا ، ويف هذه احلالة يكون 
للدائن املرهتن حق التقدم يف استيفاء الدين من ثمن األنقاض إذا هدمت املباين ، ومن 

التعويض الذي يدفعه مالك األرض إذا استبقى املباين.

املادة ٩٧٩ 
يبقى نافذا الرهن الصادر من مجيع املالك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي ترتتب عى 

قسمة العقار أو عى بيعه لعدم إمكان قسمته.

املادة ٩٨٠ 
 ١ -  إذا رهن أحد الرشكاء حصته الشائعة يف عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد 
القسمة ما يقع يف نصيب الراهن أو جزءا مما يقع يف نصيبه يعادل يف قيمته احلصة املرهونة. 

ويعني هذا اجلزء بأمر عى عريضة. 
٢- وحيتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خالل ستني يوما من الوقت الذي 
خيطر فيه أي ذي شأن الدائن املرهتن بتسجيل القسمة ، وال يرض احتفاظ الرهن بمرتبته 

عى هذا الوجه برهن صدر من مجيع الرشكاء وال بامتياز املتقاسمني.

املادة ٩٨١ 
جيوز أن يرتتب الرهن ضامنا لدين معلق عى رشط أو دين مستقبل أو دين احتاميل ، فيجوز 
أن يرتتب ضامنا العتامد مفتوح أو لفتح حساب جار عى أن يتحدد يف عقد الرهن مبلغ 

الدين املضمون أو احلد األقى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

املادة ٩٨٢ 
كل جزء من العقار أو العقارات املرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون 

بالعقار أو العقارات املرهونة كلها ، ما مل ينص القانون أو يقض االتفاق بغري ذلك.

املادة ٩٨٣ 
١ - يكون الرهن تابعا للدين املضمون يف صحته ويف انقضائه ، ما مل ينص القانون عى 

غري ذلك. 
٢- وإذا كان الراهن غري املدين ، كان له إىل جانب متسكه بأوجه الدفع اخلاصة به أن 
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له هذا احلق ولو نزل عنه  ، ويبقى  بالدين  املتعلقة  الدفع  بام للمدين من أوجه  يتمسك 
املدين.

املادة ٩٨٤ 
  للراهن احلق يف إدارة العقار املرهون ، وله قبض ثامره وكافة إيراداته إىل وقت التحاقها 

بالعقار عى نحو ما يقي به قانون املرافعات.

املادة ٩٨٥ 
١ - اإلجيار الصادر من الراهن ال ينفذ يف حق الدائن املرهتن إال إذا كان ثابت التاريخ 
قبل تسجيل طلب احلجز. أما إذا مل يكن اإلجيار ثابت التاريخ عى هذا الوجه ، أو كان قد 
عقد بعد تسجيل طلب احلجز ومل تعجل فيه األجرة فال يكون نافذا إال إذا كان داخال يف 

أعامل اإلدارة احلسنة. 
 ، تزيد مدته عى عرش سنوات  السابق عى تسجيل طلب احلجز  اإلجيار  وإذا كان   -٢
فال يكون نافذا يف حق الدائن املرهتن إال ملدة عرش سنوات ، ما مل يكن قد سجل قبل قيد 

الرهن.

املادة ٩٨٦ 
١ -  ال تكون املخالصة باألجرة مقدما ملدة ال تزيد عى ثالث سنوات وال احلوالة هبا 
كذلك نافذة يف حق الدائن املرهتن إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب احلجز. 

٢- أما إذا كانت املخالصة أو احلوالة ملدة تزيد عى ثالث سنوات ، فإهنا ال تكون نافذة 
يف حق الدائن املرهتن ما مل تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإال خفضت املدة إىل ثالث 

سنوات مع مراعاة احلكم الوارد يف الفقرة السابقة.

املادة ٩٨٧ 
يلتزم الراهن بضامن سالمة الرهن ، وللدائن املرهتن أن يعرتض عى كل عمل يكون من 
شأنه إنقاص ضامنه إنقاصا كبريا ، وله يف حالة االستعجال أن يتخذ عى نفقة الراهن ما 

يلزم من الوسائل التحفظية.

املادة ٩٨٨ 
١ - إذا تسبب الراهن بخطئه يف هالك العقار املرهون أو تلفه ، كان الدائن املرهتن خمريا 

بني أن يقتي تأمينا كافيا أو أن يستويف حقه فورا. 
٢- فإذا كان اهلالك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ومل يقبل الدائن بقاء الدين بال تأمني 

، كان املدين خمريا بني أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يويف الدين فورا قبل حلول األجل.

املادة ٩٨٩ 
إذا هلك العقار املرهون أو تلف ألي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إىل احلق الذي 

يرتتب عى ذلك كالتعويض ومبلغ التأمني ومقابل نزع امللكية للمنفعة العامة.
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املادة ٩٩٠ 
للدائن املرهتن أن يستويف حقه من العقار املرهون وفقا لإلجراءات املقررة لذلك.

املادة ٩٩١ 
١ - إذا كان الراهن شخصا آخر غري املدين فال جيوز التنفيذ عى أمواله إال ما رهن منها. 

وال يكون له حق الدفع بتجريد املدين ما مل يوجد اتفاق يقي بغري ذلك. 
٢- وجيوز هلذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو ختى عن العقار املرهون 

وفقا لألوضاع وطبقا لألحكام التي يتبعها احلائز يف ختلية العقار. 

املادة ٩٩٢ 
ال يغلق الرهن ، فيقع باطال كل اتفاق جيعل للدائن املرهتن احلق عند عدم استيفاء الدين 
وقت حلول أجله يف أن يتملك العقار املرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو يف أن يبيعه دون 

مراعاة اإلجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا االتفاق قد أبرم بعد الرهن.

املادة ٩٩٣ 
١ -  ال يكون الرهن نافذا يف حق الغري إال إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغري حقا عينيا عى 

العقار ، وذلك دون إخالل باألحكام املقررة يف اإلفالس. 
٢- وال يصح التمسك قبل الغري بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، وال التمسك باحلق 
الناشئ من حلول شخص حمل الدائن يف هذا احلق بحكم القانون أو االتفاق ، وال التمسك 
بالتنازل عن مرتبة الرهن ملصلحة دائن آخر ، إال إذا حصل التأشري بذلك يف هامش القيد 

األصيل.
 

املادة ٩٩٤ 
يقتر أثر القيد عى املبلغ املبني بالقائمة أو املبلغ املضمون بالرهن أهيام أقل.

املادة ٩٩٥ 
يسقط القيد إذا مل جيدد خالل عرش سنوات من تاريخ إجرائه. عى أن للدائن أن جيري 
قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل جتديد ال يكون له 

أثر إال ملدة عرش سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

املادة ٩٩٦ 
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ عى العقار املرهون ، ولكنه ال يكون واجبا 

إذا انقىض احلق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

املادة ٩٩٧ 
  ال جيوز حمو القيد إال بموجب حكم هنائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.
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املادة ٩٩٨ 
إذا الغي املحو عادت للقيد مرتبته األصلية ، ومع ذلك ال يكون إللغائه أثر رجعي بالنسبة 

إىل القيود والتسجيالت التي أجريت يف الفرتة ما بني املحو واإللغاء.

املادة ٩٩٩ 
مروفات القيد وجتديده وحموه عى الراهن ، ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ١٠٠٠ 
يستويف الدائنون املرهتنون حقوقهم قبل الدائنني العاديني من ثمن العقار املرهون أو من 

املال الذي حل حمل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

املادة ١٠٠١ 
  حتسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين املضمون بالرهن معلقا عى رشط 

أو كان دينا مستقبال أو احتامليا.

املادة ١٠٠٢ 
يرتتب عى قيد الرهن إدخال مروفات العقد والقيد والتجديد يف التوزيع ويف مرتبة 

الرهن نفسها.

املادة ١٠٠٣ 
للدائن املرهتن أن ينزل عن مرتبة رهنه يف حدود الدين املضمون هبذا الرهن ملصلحة دائن 
آخر له رهن مقيد عى نفس العقار ، وجيوز التمسك قبل هذا الدائن اآلخر بجميع أوجه 
الدفع التي جيوز التمسك هبا قبل الدائن األول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا 

الدائن األول إذا كان هذا االنقضاء الحقا للتنازل عن املرتبة.

املادة ١٠٠٤ 
 ١ -  جيوز للدائن املرهتن عند حلول أجل الدين أن ينفذ عى العقار املرهون يف يد حائزه 
بعد إنذاره بدفع الدين ، إال إذا اختار احلائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن 

أو يتخى عنه. 
٢- ويعترب حائزا للعقار املرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غري املرياث ، ملكية هذا 
العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئوال مسئولية شخصية 

عن الدين املضمون بالرهن.

املادة ١٠٠٥ 
 ١- جيوز للحائز إن مل يكن طرفا يف الدعوى التي حكم فيها عى املدين ، أن يتمسك بأوجه 

الدفع التي كان للمدين أن يتمسك هبا ، إذا كان احلكم الحقا لثبوت وصف احلائز له. 
٢- وجيوز للحائز يف مجيع األحوال أن يتمسك بالدفوع التي ال يزال للمدين بعد احلكم 

حق التمسك هبا.
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املادة ١٠٠٦ 
للحائز عند حلول الدين املضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بام يف ذلك ما رصف 
يف اإلجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائام إىل يوم رسو املزاد ، 
ويكون له يف هذه احلالة أن يرجع بكل ما يوفيه عى املدين وعى من تلقى منه احلق ، كام 
يكون له أن حيل حمل الدائن الذي استوىف الدين فيام له من حقوق إال ما كان منها متعلقا 

بتأمينات قدمها شخص آخر غري املدين.

املادة ١٠٠٧ 
  جيب عى احلائز أن حيتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه حمل الدائن بأن جيدده عند االقتضاء 
، وذلك إىل أن متحى القيود التي كانت موجودة عى العقار وقت تسجيل سند هذا احلائز.

 
املادة ١٠٠٨ 

١ -  إذا كان يف ذمة احلائز بسبب امتالكه العقار املرهون مبلغ مستحق األداء حاال يكفي 
لوفاء مجيع الدائنني املقيدة حقوقهم عى العقار ، فلكل من هؤالء الدائنني أن جيربه عى 

الوفاء بحقه. 
٢- فإذا كان الدين الذي يف ذمة احلائز غري مستحق األداء حاال ، أو كان أقل من الديون 
املستحقة للدائنني ، أو مغايرا هلا ، جاز للدائنني إذا اتفقوا مجيعا أن يطالبوا احلائز بدفع ما 
يف ذمته بقدر ما هو مستحق هلم ، ويكون الدفع طبقا للرشوط التي التزم احلائز يف أصل 

تعهده أن يدفع بمقتضاها ويف األجل املتفق عى الدفع فيه. 
٣- ويف كلتا احلالتني ال جيوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنني بتخليه عن 
العقار ، ولكن إذا هو ويف هلم فإن العقار يعترب خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز احلق 

يف طلب حمو ما عى العقار من القيود.

املادة ١٠٠٩ 
١ -  جيوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 

٢- وللحائز أن يستعمل هذا احلق حتى قبل أن يوجه الدائنون املرهتنون اإلنذار إليه ، 
ويبقى هذا احلق قائام إىل يوم توقيع احلجز عى العقار من الدائن املرهتن.

املادة ١٠١٠ 
إذا أراد احلائز تطهري العقار ، وجب عليه أن يوجه إىل كل من الدائنني املقيدة حقوقهم 

إعالنا يشتمل عى البيانات اآلتية : 
)أ( - خالصة من سند ملكيته تقتر عى بيان نوع الترف وتارخيه وحتديد العقار حتديدا 

دقيقا وتعيني مالكه السابق ، وإذا كان الترف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. 
)ب(- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. 

)ج (- بيان احلقوق التي تم قيدها عى العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار 
احلقوق وأسامء الدائنني. 

املبلغ يف أي حال عن  للعقار، وجيب أال يقل هذا  يقدره احلائز قيمة  الذي  )د( -املبلغ 
الباقي يف ذمة احلائز من ثمن العقار إذا كان الترف بيعا.
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املادة ١٠١١ 
جيب عى احلائز أن يذكر يف اإلعالن املنصوص عليه يف املادة السابقة أنه مستعد أن يويف 
الديون املقيدة إىل القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض باملبلغ نقدا، 
بل ينحر العرض يف إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع يف احلال أيا كان ميعاد 

استحقاق الديون املقيدة.

املادة ١٠١٢ 
١ - جيوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل حلق مقيد أن يطلب بيع العقار املطلوب تطهريه، 

ويكون ذلك يف مدى ثالثني يوما من آخر إعالن رسمي. 
٢- ويكون الطلب بإعالن يوجه إىل احلائز وإىل املالك السابق، وجيب أن يودع الطالب 
يسرتد  أن  جيوز  وال  باملزاد.  البيع  مروفات  لتغطية  كافيا  مبلغا  التنفيذ  إدارة  صندوق 
ما استغرق منه يف املرفات إذا مل يرس املزاد بثمن أعى من املبلغ الذي عرضه احلائز، 

ويكون الطلب باطال إذا مل تستوف هذه الرشوط. 
٣- وال جيوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إال بموافقة مجيع الدائنني املقيدين ومجيع الكفالء.

املادة ١٠١٣ 
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع اإلجراءات املقررة يف البيوع اجلربية. و يتم البيع بناء 
عى طلب صاحب املصلحة يف التعجيل من طالب أو حائز. وعى من يبارش اإلجراءات 

أن يذكر يف إعالنات البيع املبلغ الذي قوم به العقار.

املادة ١٠١٤ 
إذا مل يطلب بيع العقار يف امليعاد املحدد وباألوضاع املقررة ، أو طلب البيع ولكن مل يعرض 
يف املزاد ثمن أعى مما عرضه احلائز ، استقرت ملكية العقار هنائيا هلذا احلائز إذا هو أودع 

املبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

املادة ١٠١٥ 
الكلية،  املحكمة  كتاب  إدارة  إىل  احلائز  يقدمه  بتقرير  املرهون  العقار  تكون ختلية   - ١  
وجيب عليه أن يعلن الدائن املبارش لإلجراءات هبذه التخلية خالل مخسة أيام من وقت 

التقرير هبا. 
٢- وجيوز ملن له مصلحة يف التعجيل أن يطلب إىل قايض األمور املستعجلة تعيني حارس 

تتخذ يف مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعني احلائز حارسا إذا طلب ذلك.

املادة ١٠١٦ 
إذا مل خيرت احلائز أن يقي الديون املقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخى عن هذا 
العقار، فال جيوز للدائن أن يتخذ يف مواجهته إجراءات التنفيذ إال بعد إنذاره بدفع الدين 
املتضمن  للمدين  التنفيذي  السند  بعد إعالن  اإلنذار  العقار. ويكون  أو ختلية  املستحق 

تكليفه بالوفاء بالدين وفقا ملا يقي به قانون املرافعات أو مع هذا اإلعالن.
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املادة ١٠١٧ 
حيق للحائز أن يدخل يف املزاد برشط أال يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي يف ذمته من ثمن 

العقار اجلاري بيعه.

املادة ١٠١٨ 
إذا بيع العقار املرهون جربا ولو كان ذلك بعد اختاذ إجراءات التطهري أو التخلية ورسا 
املزاد عى احلائز ، اعترب مالكا للعقار بمقتىض سند ملكيته األصيل ، ويتطهر العقار من 

كل حق مقيد إذا دفع احلائز الثمن الذي رسا به املزاد.

املادة ١٠١٩ 
إذا رسا املزاد يف األحوال املتقدمة عى شخص غري احلائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه 

عن احلائز بمقتىض حكم مريس املزاد.
 

املادة ١٠٢٠ 
، كانت  املقيدة حقوقهم  للدائنني  املزاد عى ما هو مستحق  به  الذي رسا  الثمن  إذا زاد 

الزيادة للحائز وكان للدائنني املرهتنني من احلائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

املادة ١٠٢١ 
ارتفاق وحقوق عينية  إليه من حقوق  العقار  انتقال ملكية  قبل  له  ما كان  للحائز  يعود 

أخرى.

املادة ١٠٢٢ 
١ - يرجع احلائز بدعوى الضامن عى من تلقى احلق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع 

اخللف عى السلف. 
املدين بام دفعه زيادة عى ما هو مستحق يف ذمته بمقتىض  ٢- ويرجع احلائز أيضا عى 
سند حقه أيا كان السبب يف دفع هذه الزيادة. وحيل حمل الدائنني الذين وفاهم حقوقهم 
، وبوجه خاص حيل حملهم فيام هلم من تأمينات قدمها املدين دون التأمينات التي قدمها 

شخص آخر.

املادة ١٠٢٣ 
  احلائز مسئول قبل الدائنني عام يصيب العقار من تلف بخطئه.

 املادة ١٠٢٤ 
ينقي الرهن الرسمي بانقضاء الدين املضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقىض 
ما بني  الفرتة  النية قد كسبها يف  الغري حسن  التي يكون  باحلقوق  الدين دون إخالل  به 

انقضاء الدين وعودته.
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املادة ١٠٢٥ 
إذا متت إجراءات التطهري انقىض حق الرهن الرسمي هنائيا ، ولو زالت ألي سبب من 

األسباب ملكية احلائز الذي طهر العقار.

املادة ١٠٢٦ 
 إذا بيع العقار املرهون بيعا جربيا باملزاد العلني سواء كان ذلك يف مواجهة مالك العقار 
هذا  عى  الرهن  حقوق  فإن  التخلية،  عند  العقار  إليه  سلم  الذي  احلارس  أو  احلائز  أو 
العقار تنقي بإيداع الثمن الذي رسا به املزاد أو بدفعه إىل الدائنني املقيدين الذين تسمح 

مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

 املادة ١٠٢٧ 
الرهن احليازى عقد به يلتزم شخص ، ضامنا لدين عليه أو عى غريه ، أن يسلم إىل الدائن 
أو إىل عدل يعينه املتعاقدان ، شيئا يرتتب عليه للدائن حق عيني خيوله حبس اليء حتى 
استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة يف اقتضاء حقه 

من هذا اليء يف أي يد يكون.

املادة ١٠٢٨ 
ال يكون حمال للرهن احليازي إال ما يمكن بيعه استقالال باملزاد العلني من منقول وعقار.

املادة ١٠٢٩ 
تري عى الرهن احليازي أحكام املواد ٩٧٤ و ٩٧٥ و ٩٧٨ و ٩٨١ و ٩٨٢ و ٩٨٣ 

املتعلقة بالرهن الرسمي.

املادة ١٠٣٠ 
املادتني ٩٧٩ و  الرهن أحكام  الشائع رهنا حيازيا ، وتري عى هذا  املال   جيوز رهن 

.٩٨٠

املادة ١٠٣١ 
  يشمل الرهن احليازي ملحقات اليء املرهون. 

املادة ١٠٣٢ 
  جيوز أن يرهن اليء رهنا حيازيا ضامنا لعدة ديون إذا قبل من تسلم اليء أن حيوزه 

حلساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.
 

املادة ١٠٣٣ 
١ - عى الراهن تسليم اليء املرهون إىل الدائن أو العدل الذي عينه املتعاقدان لتسلمه. 

٢- ويري عى االلتزام بتسليم اليء املرهون أحكام االلتزام بتسليم اليء املبيع.
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املادة ١٠٣٤ 
إذا رجع املرهون إىل حيازة الراهن انقىض الرهن ، إال إذا اثبت الدائن املرهتن أن الرجوع 

كان بسبب ال يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخالل بحقوق الغري حسن النية.

املادة ١٠٣٥ 
اليء  قيمة  من  ينقص  عمال  يأيت  أن  له  وليس   ، ونفاذه  الرهن  سالمة  الراهن  يضمن 
العقد ، وللدائن املرهتن يف  الدائن حلقوقه املستمدة من  املرهون أو حيول دون استعامل 
حالة االستعجال أن يتخذ عى نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة عى اليء 

املرهون.

املادة ١٠٣٦ 
يري عى هالك أو تلف اليء املرهون رهنا حيازيا أحكام املادتني ٩٨٨ و ٩٨٩.

 املادة ١٠٣٧ 
إذا تسلم الدائن املرهتن اليء املرهون فعليه أن يبذل يف حفظه وصيانته من العناية ما 
يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هالك اليء أو تلفه ما مل يثبت أن ذلك يرجع 

لسبب أجنبي ال يد له فيه.

املادة ١٠٣٨ 
١ -  ليس للدائن أن ينتفع باليء املرهون دون مقابل. 

٢- وعليه أن يستثمره استثامرا كامال وفقا لطبيعته وذلك ما مل يتفق عى خالفه. 
٣- وما حصل عليه الدائن من صاىف الريع وما استفاده من استعامل اليء خيصم من 
املبلغ املضمون بالرهن ولو مل يكن قد حل أجله، عى أن يكون اخلصم أوال من قيمة ما 
أنفقه يف املحافظة عى اليء واإلصالحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من 

تعويضات ، ثم من املروفات ، ثم من أصل الدين.

املادة ١٠٣٩ 
 ١ - يتوىل الدائن املرهتن إدارة اليء املرهون ، وعليه أن يبذل يف ذلك من العناية ما يبذله 
الشخص العادي وليس له أن يغري من طريقة استغالل اليء املرهون إال برضاء الراهن 

، وجيب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتي تدخله. 
٢- فإذا أساء الدائن استعامل هذا احلق أو أدار اليء إدارة سيئة أو ارتكب يف ذلك إمهاال 
جسيام ، كان للراهن احلق يف أن يطلب وضع اليء حتت احلراسة أو أن يسرتده مقابل 

دفع ما عليه.

املادة ١٠٤٠ 
يلتزم املرهتن برد اليء املرهون إىل الراهن بعد أن يستويف كامل حقه وما يتصل باحلق 

من مروفات و تعويضات.
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املادة ١٠٤١ 
تري عى الرهن احليازي أحكام املادة ٩٩١ فقرة أوىل واملادة ٩٩٢.

 املادة ١٠٤٢ 
الذي  العدل  أو  املرهتن  يد  املرهون يف  اليء  يكون  أن  الغري  الرهن يف حق  لنفاذ  جيب 

ارتضاه املتعاقدان.

املادة ١٠٤٣ 
  ١ - خيول الرهن الدائن املرهتن احلق يف حبس اليء املرهون دون إخالل بام للغري من 

حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 
٢- وإذا خرج اليء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له احلق يف اسرتداده 

وفقا ألحكام احليازة.
 

املادة ١٠٤٤ 
ال يقتر الرهن احليازى عى ضامن أصل احلق وإنام يضمن أيضا ويف نفس املرتبة : 

بامتياز  إخالل  دون  اليء،  عى  للمحافظة  أنفقت  التي  الرضورية  املروفات  )أ(- 
مروفات احلفظ. 

)ب(-التعويضات عن األرضار الناشئة عن عيوب اليء. 
)ج(- مروفات العقد الذي أنشأ الدين ومروفات عقد الرهن وقيده عند االقتضاء 

واملروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

 املادة ١٠٤٥ 
إذا زال السبب الذي  الدين املضمون ويعود معه  بانقضاء   ينقي حق الرهن احليازي 
انقىض به الدين ، دون إخالل باحلقوق التي يكون الغري حسن النية قد كسبها يف الفرتة ما 

بني انقضاء احلق وعودته.

املادة ١٠٤٦ 
ينقي أيضا حق الرهن احليازي بأحد األسباب اآلتية : 

)أ(- إذا نزل الدائن املرهتن عن هذا احلق وكان ذا أهلية يف إبراء ذمة املدين من الدين ، 
وجيوز أن يستفاد التنازل ضمنا من ختيل الدائن باختياره عن اليء املرهون. عى أنه إذا 
كان الدين املضمون بالرهن مثقال بحق للغري ، فإن تنازل الدائن ال ينفذ يف حق هذا الغري 

إال إذا أقره. 
)ب(-إذا احتد حق الرهن احليازي مع حق امللكية يف يد شخص واحد. 

)ج(- إذا هلك اليء أو انقىض احلق املرهون.

املادة ١٠٤٧ 
جيوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع اليء املرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من 
املحكمة الرتخيص يف بيع هذا اليء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة 
بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن تأذن بالبيع وحتدد عندئذ رشوط البيع وتفصل يف أمر 
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إيداع الثمن.

 املادة ١٠٤٨ 
يشرتط لنفاذ الرهن العقاري يف حق الغري إىل جانب انتقال احليازة أن يقيد الرهن ، وتري 

عى هذا القيد األحكام اخلاصة بقيد الرهن الرسمي.

املادة ١٠٤٩ 
 ١ -  جيوز للدائن املرهتن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن يف 

حق الغري. 
٢- فإذا اتفق عى اإلجيار يف عقد الرهن وجب ذكر ذلك يف القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد 
الرهن وجب أن يؤرش به يف هامش القيد ، إال أن هذا التأشري ال يكون رضوريا إذا جدد 

اإلجيار جتديدا ضمنيا.

 املادة ١٠٥٠ 
 يشرتط لنفاذ رهن املنقول يف حق الغري إىل جانب انتقال احليازة أن حيرر العقد يف ورقة 
ثابتة التاريخ يبني فيها املبلغ املضمون والعني املرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت 

حيدد مرتبة الرهن.

املادة ١٠٥١ 
األحكام املتعلقة باآلثار التي ترتتب عى حيازة املنقوالت املادية والسندات التي حلاملها 

تري عى رهن املنقول.

املادة ١٠٥٢ 
  ١ - إذا كان اليء املرهون مهددا باهلالك أو التلف أو نقص القيمة بحيث خيشى أن 
يصبح غري كاف لضامن حق الدائن ومل يطلب الراهن رده إليه مقابل يشء آخر يقدم بدله 
، جاز للمرهتن أو للراهن أن يطلب من القايض الرتخيص له يف بيعه باملزاد العلني أو 

بسعره يف البورصة أو السوق. 
٢- ويفصل القايض يف أمر إيداع الثمن عند الرتخيص يف البيع وينتقل حق الدائن يف هذه 

احلالة من اليء إىل ثمنه.

املادة ١٠٥٣ 
  جيوز للدائن املرهتن إذا مل يستوف حقه أن يطلب من القايض الرتخيص له يف بيع اليء 

املرهون باملزاد العلني أو بسعره يف البورصة أو السوق.

 املادة ١٠٥٤ 
إياه وفقا  بقبوله  أو  بالرهن  املدين إال بإعالنه  نافذا يف حق  الدين  ١ - ال يكون رهن    

لقواعد احلوالة. 
٢- وال يكون هذا الرهن نافذا يف حق الغري أال منذ حيازة الدائن املرهتن أو العدل سند 

الدين املرهون وإعالن املدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.
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املادة ١٠٥٥ 
 يكون رهن الصكوك ألمر وفقا ملا يقي به القانون.

املادة ١٠٥٦ 
ال جيوز رهن الدين إذا كان غري قابل للحوالة أو احلجز.

املادة ١٠٥٧ 
ال يري الوفاء بالدين أو جتديده أو املقاصة به أو احتاد الذمة فيه أو اإلبراء منه يف مواجهة 
الدائن املرهتن إال بإقراره. كام ال يري يف مواجهته أي تعديل يف الدين يكون من شأنه 

أن يرضه إال بقبوله.

املادة ١٠٥٨ 
 جيوز للمدين يف الدين املرهون أن يتمسك قبل الدائن املرهتن بأوجه الدفع املتعلقة بصحة 
احلق املضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه األصيل، كل 
ذلك بالقدر الذي جيوز فيه للمدين يف حالة احلوالة أن يتمسك هبذه الدفوع قبل املحال 

إليه.

املادة ١٠٥٩ 
١ - إذا حل الدين املرهون قبل حلول الدين املضمون بالرهن ، فال جيوز للمدين أن يويف 
الدين إال للمرهتن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إىل املدين إيداع ما يؤديه ، 

وينتقل حق الرهن إىل ما تم إيداعه. 
٢- وإذا مل يتفق الراهن واملرهتن عى طريقة استغالل ما أداه املدين ، قضت املحكمة بام 

تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه رضر للدائن املرهتن.

املادة ١٠٦٠ 
  إذا أصبح كل من الدين املرهون والدين املضمون بالرهن مستحق األداء جاز للدائن 
املرهتن أن يقبض من الدين املرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا 

للامدة ١٠٥٣.

 املادة ١٠٦١ 
ال يكون للحق امتياز إال بمقتىض نص يف القانون.

املادة ١٠٦٢ 
  ١ -  حيدد القانون مرتبة االمتياز. فإن مل حيدد القانون المتياز مرتبته كان متأخرا عن كل 

امتياز منصوص عى مرتبته. 
٢- وإذا كانت احلقوق املمتازة يف مرتبة واحدة ، فإهنا تستويف بنسبة قيمة كل منها ما مل 

يوجد نص يقي بغري ذلك.
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املادة ١٠٦٣ 
 ترد حقوق االمتياز العامة عى مجيع أموال املدين من منقول وعقار. أما حقوق االمتياز 

اخلاصة فتكون مقصورة عى منقول أو عقار معني.

املادة ١٠٦٤ 
 ١ - ال يلزم القيد يف حقوق االمتياز العامة ولو وردت عى عقار ، كام أنه ال يلزم يف 

حقوق االمتياز العقارية الضامنة ملبالغ مستحقة للخزانة العامة. 
٢- وتكون هذه احلقوق املمتازة مجيعا أسبق يف املرتبة عى أي حق امتياز عقاري آخر 
أو أي حق رهن رسمي مهام كان تاريخ قيده. أما فيام بينها ، فاالمتياز الضامن للمبالغ 

املستحقة للخزانة يتقدم عى حقوق االمتياز العامة.

املادة ١٠٦٥ 
ال يرتتب عى حقوق االمتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقي به القانون يف 

شأن امتياز املبالغ املستحقة للخزانة العامة.

املادة ١٠٦٦ 
تري عى حقوق االمتياز اخلاصة الواقعة عى عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي 
ال تتعارض فيه مع طبيعة هذه احلقوق ، وتري بنوع خاص أحكام التطهري والقيد وما 

يرتتب عى القيد من آثار وما يتصل به من جتديد وحمو.

املادة ١٠٦٧ 
١ - ال حيتج بحق االمتياز عى من حاز املنقول بحسن نية عى اعتبار خلوه منه. 

املوجودة يف  املنقوالت  إىل  بالنسبة  العقار  املادة مؤجر  ٢- ويعترب حائزا يف حكم هذه 
العني املؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إىل األمتعة التي يأيت هبا النزالء إىل فندقه.

املادة ١٠٦٨ 
أو  الرسمي من أحكام متعلقة هبالك اليء  الرهن  يري عى االمتياز ما يري عى 

تلفه.

املادة ١٠٦٩ 
ينقي حق االمتياز بنفس الطرق التي ينقي هبا حق الرهن الرسمي وحق رهن احليازة 
ووفقا ألحكام انقضاء هذين احلقني وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه تلك األحكام 

مع طبيعة حق االمتياز ، ما مل يوجد نص خاص يقي بغري ذلك.

 املادة ١٠٧٠ 
املقررة بنصوص  املواد اآلتية تكون ممتازة إىل جانب حقوق االمتياز  املبينة يف  احلقوق 

خاصة.
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 املادة ١٠٧١ 
 ١ - املروفات القضائية التي أنفقت ملصلحة مجيع الدائنني يف حفظ أموال املدين وبيعها 

وتوزيعها ، هلا امتياز عى ثمن هذه األموال. 
٢- وتستويف هذه املروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 

٣- وتتقدم املروفات التي أنفقت يف بيع األموال عى تلك التي أنفقت يف إجراءات 
التوزيع.

املادة ١٠٧٢ 
  ١- املبالغ املستحقة للخزانة العامة من رضائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان 

، يكون هلا امتياز بالرشوط املقررة يف القوانني والنظم الصادرة يف هذا الشأن. 
٢- وتستويف هذه املبالغ من ثمن األموال املثقلة هبذا االمتياز يف أي يد كانت قبل أي حق 

آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا املروفات القضائية.

املادة ١٠٧٣ 
   ١- املبالغ التي رصفت يف حفظ املنقول وفيام يلزم له من إصالح ، يكون هلا امتياز عليه 

كله. 
املستحقة  واملبالغ  القضائية  املروفات  بعد  املنقول  ثمن  من  املبالغ  هذه  وتستويف   -٢
للخزانة العامة ، أما فيام بينها فيقدم بعضها عى بعض بحسب الرتتيب العكيس لتواريخ 

رصفها.
 

املادة ١٠٧٤ 
  ١- يكون للحقوق اآلتية ، بقدر ما هو مستحق منها يف الستة الشهور األخرية حق امتياز 

عى مجيع أموال املدين من منقول وعقار. 
)أ(- املبالغ املستحقة للخدم والعامل وكل أجري آخر من أجرهم ومرتباهتم من أي نوع 

كان. 
)ب(-املبالغ املستحقة عام رصف للمدين وملن يعوله من مأكل وملبس ودواء. 

)ج(-النفقة املستحقة يف ذمة املدين ملن جتب نفقتهم عليه. 
العامة  للخزانة  املستحقة  واملبالغ  القضائية  املروفات  بعد  املبالغ  هذه  وتستويف   -٢

ومروفات احلفظ واإلصالح. أما فيام بينها فتستويف بنسبة كل منها.

املادة ١٠٧٥ 
١- املبالغ املنرفة يف البذر والسامد وغريه من مواد التخصيب واملواد املقاومة للحرشات 
، واملبالغ املنرفة يف أعامل الزراعة واحلصاد ، يكون هلا امتياز عى املحصول الذي رصفت 

يف إنتاجه وتكون هلا مجيعها مرتبة واحدة 
٢- وتستويف هذه املبالغ من ثمن املحصول بعد املروفات القضائية واملبالغ املستحقة 

للخزانة العامة ومروفات احلفظ واإلصالح واملبالغ املضمونة بامتياز عام.

املادة ١٠٧٦ 
املباين واألرايض لسنتني أو ملدة اإلجيار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر  ١- أجرة    
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للمؤجر بمقتىض عقد اإلجيار ، يكون هلا مجيعا امتياز عى ما يكون موجودا بالعني املؤجرة 
ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن حمصول زراعي. 

٢- ويثبت االمتياز ولو كانت املنقوالت مملوكة لزوجة املستأجر أو كانت مملوكة للغري 
ومل يثبت أن املؤجر كان يعلم وقت وضعها يف العني املؤجرة بوجود حق للغري عليها ، 

وذلك دون إخالل باألحكام املتعلقة باملنقوالت املروقة أو الضائعة. 
٣- ويقع االمتياز أيضا عى املنقوالت واملحصوالت اململوكة للمستأجر من الباطن إذا 
كان املؤجر قد اشرتط رصاحة عى املستأجر عدم اإلجيار من الباطن ، فإذا مل يشرتط ذلك 
فال يثبت االمتياز إال للمبالغ التي تكون مستحقة  للمسـتأجر األصيل يف ذمة املستأجر 

من الباطن يف الوقت الذي ينذره فيه املؤجر بعدم دفع هذه املبالغ للمستأجر األصيل. 
 ٤- وإذا نقلت األموال املثقلة باالمتياز من العني املؤجرة عى الرغم من معارضة املؤجر 
أو عى غري علم منه ومل يبق يف العني أموال كافية لضامن احلقوق املمتازة ،بقي االمتياز 

قائام عى األموال التي نقلت دون أن يرض ذلك باحلق الذي كسبه الغري حسن النية 
 عى هذه األموال. ويبقى االمتياز قائام ولو أرض بحق الغري ملدة ثالث سنوات من يوم 
نقلها إذا أوقع املؤجر عليها حجزا استحقاقيا يف امليعاد القانوين. ومع ذلك إذا بيعت هذه 
األموال إىل مشرت حسن النية يف سوق عام أو يف مزاد علني أو ممن يتجر يف مثلها، وجب 

عى املؤجر أن يرد الثمن إىل ذلك املشرتي.   
٥- وتستويف هذه املبالغ املمتازة من ثمن األموال املثقلة باالمتياز بعد احلقوق الواردة يف 
املواد السابقة ، إال ما كان من هذه احلقوق غري نافذ يف حق املؤجر باعتباره حائزا حسن 

النية.

املادة ١٠٧٧ 
١- املبالغ املستحقة لصاحب الفندق يف ذمة النزيل عن أجرة اإلقامة واملؤونة وما رصف 

حلسابه ، يكون هلا امتياز عى األمتعة التي أتى هبا النزيل يف الفندق أو ملحقاته. 
٢- ويقع االمتياز عى األمتعة ولو كانت غري مملوكة للنزيل إذا مل يثبت أن صاحب الفندق 
كان يعلم وقت إدخاهلا عنده بحق الغري عليها برشط أال تكون تلك األمتعة مروقة أو 
ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض يف نقل األمتعة من فندقه ما دام مل يستوف حقه 
كامال. فإذا نقلت األمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق االمتياز يبقى قائام عليها 
دون إخالل باحلقوق التي كسبها الغري بحسن نية عى الوجه املبني يف املادة ١٠٧٦ يف شأن 

امتياز مؤجر العقار. 
٣- و المتياز صاحب الفندق نفس املرتبة التي المتياز املؤجر، فإذا تزاحم احلقان قدم 

األسبق يف التاريخ ، ما مل يكن غري نافذ بالنسبة إىل اآلخر.

املادة ١٠٧٨ 
املبيع،  اليء  امتياز عى  له  يكون  الثمن وملحقاته،  من  املنقول  لبائع  يستحق  ما   -١   
ويبقى االمتياز قائام ما دام املبيع حمتفظا بذاتيته، وهذا دون إخالل باحلقوق التي كسبها 

الغري بحسن نية، مع مراعاة األحكام اخلاصة باملواد التجارية. 
٢- ويكون االمتياز تاليا يف املرتبة لالمتيازات الوارد ذكرها يف املواد السابقة، إال أنه يتقدم 
عى امتياز املؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أهنام كانا يعلامن به وقت وضع املبيع يف 

العني املؤجرة أو الفندق.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٧٦       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٠٧٩ 
   ١- للرشكاء الذين اقتسموا منقوال ، حق امتياز عليه تأمينا حلق كل منهم يف الرجوع 

عى اآلخرين بسبب القسمة ، ويف استيفاء ما تقرر هلم فيها من معدل. 
قدم  احلقان  تزاحم  فإذا   ، البائع  المتياز  التي  املرتبة  نفس  املتقاسم  المتياز  وتكون   -٢

األسبق يف التاريخ.

 املادة ١٠٨٠ 
١- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز عى العقار املبيع. 
٢- وجيب أن يقيد االمتياز ولو كان البيع مسجال، وتكون مرتبته من وقت القيد.

املادة ١٠٨١ 
    ١-  املبالغ املستحقة للمقاولني واملهندسني الذين عهد إليهم يف تشييد أبنية أو منشآت 
أخرى أو يف إعادة تشييدها أو يف ترميمها أو يف صيانتها ، يكون هلا امتياز عى هذا املنشآت 

بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه األعامل يف قيمة العقار وقت بيعه. 
٢- وجيب أن يقيد هذا االمتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقي به املادة 

.٩٧٧

املادة ١٠٨٢ 
   ١- اذا اقتســم الــرشكاء عقــارا شــائعا بينهــم ، فحــق كل منهــم يف الرجــوع عى االخرين 
بســبب القســمة ويف اســتيفاء مــا تقــرر لــه فيهــا مــن معــدل يكــون مضمونــا بحــق امتيــاز 

عــى مجيــع احلصــص املفــرزة التــي وقعــت يف نصيــب باقــي الــرشكاء. 
٢- وجيب ان يقيد هذا االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ 
بشأن األحوال الشخصية

القسم األول: الزواج
٥٧٨الكتاب األول: إنشاء الزواج

٥٧٨الباب األول: مقدمات الزواج
٥٧٩الباب الثانى: أركان الزواج

٥٧٩الباب الثالث: رشائط عقد الزواج
٥٧٩الفصل األول: الصيغة

٥٧٩الفصل الثانى: العاقدان
٥٧٩الفرع األول: احلل واحلرمة

٥٧٩املبحث األول: احلرمات املؤبدة
٥٨٠املبحث الثانى: احلرمات املؤقتة

٥٨٠الفرع الثانى: األهلية والوالية
٥٨٠املبحث األول: أهلية الزواج والنيابة ىف عقده

٥٨١املبحث الثانى: الوالية ىف الزواج
٥٨٢الفرع الثالث: الكفاءة

٥٨٢الفرع الرابع: اقرتان العقد بالرشوط
الباب الرابع: أنواع الزواج وأحكامها

٥٨٣الفصل األول: األنواع
٥٨٣الفصل الثانى: األحكام

الباب اخلامس: آثار الزواج
٥٨٤الفصل األول: املهر

٥٨٦الفصل الثانى: اجلهاز ومتاع البيت
الفصل الثالث: نفقة الزوجية

٥٨٦الفرع األول: أحكامها العامة
٥٨٨الفرع الثانى: أحكام املسكن والطاعة

الباب السادس: دعوى الزوجية
الكتاب الثانى: فرق الزواج

٥٨٩الباب األول: أحكام عامة
٥٩٠الباب الثانى: الفرقة باإلرادة

٥٩٠الفصل األول: الطالق
٥٩١الفصل الثانى: اخللع

٥٩٢الباب الثالث: الفرقة بالقضاء
٥٩٢الفصل األول: التطليق لعدم االنفاق

٥٩٢الفصل الثانى: التطليق لإليذاء
٥٩٣الفصل الثالث: التفريق للرضر

٥٩٤الفصل الرابع: التفريق للغيبة أو احلبس
٥٩٤الفصل اخلامس: الفسخ للعيب

٥٩٥الفصل السادس: الفسخ الختالف الدين
٥٩٥الفصل السابع: املفقود

الباب الرابع: آثار فرق الزواج
٥٩٦الفصل األول: آثارها ىف الزوجية

الفصل الثانى: العدة
٥٩٧الفرع األول: أحكامها العامة

٥٩٨الفرع الثانى: آثار العدة
٥٩٨الفصل الثالث: التعويض بسبب الفقر

الكتاب الثالث: الوالدة وآثارها
الباب األول: ثبوت النسب

٥٩٨الفصل األول: أحكام عامة
٥٩٩الفصل الثانى: النسب ىف الزواج الصحيح

٥٩٩الفصل الثالث: النسب ىف الزواج الفاسد والدخول بشبهة
٥٩٩الفصل الرابع: اإلقرار بالنسب

٦٠٠الباب الثانى: نفى النسب )اللعان(
٦٠٠الباب الثالث: دعوى النسب

٦٠١الباب الرابع: الرضاع
٦٠١الباب اخلامس: احلضانة

٦٠٣الباب السادس: نفقة األقارب
٦٠٤الباب السابع: الوالية عى النفس

القسم الثانى: الوصية
الباب األول: أحكام عامة

٦٠٤الفصل األول: تعريف الوصية وركنها ورشائطها
٦٠٦الفصل الثانى: مبطالت الوصية والرجوع عنها

٦٠٧الفصل الثالث: قبول الوصية وردها
الباب الثانى: أحكام الوصية
٦٠٨الفصل األول: املوىص له
٦١٠الفصل الثانى: املوىص به

٦١٢الفصل الثالث: الوصية باملنافع
٦١٤الفصل الرابع: الوصية باملرتبات

٦١٦الفصل اخلامس: الزيادة ىف املوىص به
٦١٦الفصل السادس: تزاحم الوصايا

٦١٧الباب الثالث : الوصية الواجبة
القسم الثالث: املواريث

٦١٨الكتاب األول: أحكام عامة
٦١٨الكتاب الثانى: أسباب اإلرث وأنواعه

٦٢١الكتاب الثالث: احلجب
٦٢٢الكتاب الرابع: الرد

٦٢٢الكتاب اخلامس: اإلرث بسبب الرحم
٦٢٤الكتاب السادس: املقر له بالنسب

٦٢٤الكتاب السابع: أحكام متنوعة



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٧٨       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ 
بشأن األحوال الشخصية

املادة ١
ــوة  ــان وق ــكن واالحص ــه الس ــا ، غايت ــه رشع ــل ل ــرأة ، حت ــل وام ــني رج ــد ب ــزواج عق ال

ــة. األم

 املادة ٢
اخلطبة ال تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض املهر ، وقبول او تبادل اهلدايا.

 املادة ٣
أ- لكل من طريف اخلطبة ان يعدل عنها. 

ب- اذا مل حيصل عدول ، وتزوجت املخطوبة بآخر ، فال يفسخ الزواج.

 املادة ٤
أ- اذا عــدل احــد الطرفــني عــن اخلطبــة ، فللخاطــب ان يســرتد املهــر الــذي اداه او قيمتــه 

يــوم قبضــه ان تعــذر رد عينــه. 
ب- يعترب من املهر اهلدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. 

ج- اذا اشــرتت املخطوبــة بمقــدار مهرهــا او بعضــه جهــازا ، ثــم عــدل اخلاطــب ، فلهــا 
اخليــار بــني اعــادة املهــر ، او تســليم مــا يســاويه كال او بعضــا مــن اجلهــاز وقــت الــرشاء.

 املادة ٥
اذا عدل احد الطرفني عن اخلطبة ، وليس ثمة رشوط او عرف : 

أ- فان كان عدوله بغري مقتض ، مل يسرتد شيئا مما اهداه اىل اآلخر. 
ب- وان كان العــدول بمقتــض ، اســرتد مــا اهــداه ان كان قائــام او قيمتــه يــوم القبــض ان 

كان هالــكا او مســتهلكا.

 املادة ٦
أ- اذا انتهــت اخلطبــة بعــدول الطرفــني ، فــان كان بســبب مــن احدمهــا ، اعتــرب عــدول 
اآلخــر بمقتــض ، وطبقــت الفقــرة ب مــن املــادة الســابقة واال اســرتد كل منهــام مــا اهــداه 

ان كان قائــام. 
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، مل يسرتد شئ من اهلدايا.

  املادة ٧
يف مجيع االحوال ال ترد اهلدايا التي ال بقاء هلا.

 املادة ٨



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٧٩       -العودة لفهرس القانون

ينعقد الزواج باجياب من ويل الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهام.
 املادة ٩

أ- يكــون االجيــاب والقبــول يف الــزواج مشــافهة بااللفــاظ التــي تفيــد معنــاه عرفــا او بأي 
 . لغة

ب- وجيوز ان يكون االجياب بني الغائبني بالكتابة او بواسطة رسول. 
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فباالشارة املفهمة.

 املادة ١٠
يشرتط يف االجياب والقبول : 

ا- ان يكونا منجزين غري دالني عى التوقيت. 
ب-موفقة القبول لالجياب رصاحة او ضمنا. 

ج- احتــاد جملــس العقــد للعاقديــن احلارضيــن ، ويبــدأ املجلــس بــني الغائبــني منــذ اطــالع 
املخاطــب باالجيــاب عــى مضمــون الكتــاب ، او ســامعه بــالغ الرســول ، ويعتــرب املجلس 
يف هــذه احلــال مســتمرا ثالثــة ايــام يصــح خالهلــا القبــول مــا مل حيــدد يف االجيــاب مهلــة 

اخــرى كافيــة ، او يصــدر مــن املرســل اليــه مــا يفيــد الرفــض. 
د- بقاء االجياب صحيحا اىل حني صدور القبول. 

هـــ- ان يكــون كل مــن العاقديــن احلارضيــن ســامعا كالم اآلخــر ، فامهــا ان املقصــود بــه 
الــزواج.

املادة ١١
أ- يشــرتط يف صحــة الــزواج حضــور شــاهدين مســلمني ، بالغــني ، عاقلــني ، رجلــني ، 

ســامعني معــا كالم املتعاقديــن ، فامهــني املــراد منــه. 
ب- وتصح شهادة كتابيني يف زواج املسلم بالكتابية.

 
املادة ١٢

يشرتط لصحة الزواج اال تكون املرأة حمرمة عى الرجل حتريام مؤبدا او مؤقتا.

 املادة ١٣
حيرم عى الشخص بسبب النسب : 

ا- اصله وان عال. 
ب- فرعه وان نزل. 

ج- فروع ابويه وان بعدوا. 
د- الطبقة االوىل من فروع اجداده وجداته.

 
املادة ١٤

حيرم عى الرجل بسبب املصاهرة : 
ا- من تزوجت احد اصوله وان علوا. 

ب- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا. 
ج- اصول زوجته وان علون. 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٨٠       -العودة لفهرس القانون

د- فروع زوجته التي دخل هلا دخوال حقيقيا وان نزلن.
املادة ١٥

حيرم عى الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، وال حيرم سواه بسبب الزنى.
 

املادة ١٦
أ- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب. 
ب- وتثبت حرمات املصاهرة بالرضاع.

 
املادة ١٧

يشــرتط يف التحريــم بالرضــاع ان يكــون يف احلولــني االولــني ، وان يبلــغ مخــس رضعــات 
، متيقنــات ، مشــبعات.

 
املادة ١٨

ال ينعقد : 
١- زواج املسلمة بغري املسلم. 

٢- زواج املسلم بغري كتابية. 
٣- زواج املرتد عن االسالم او املرتدة ، ولو كان الطرف اآلخر غري مسلم.

 املادة ١٩
ال ينعقد زواج الرجل بزوجة غريه او معتدته.

 املادة ٢٠
ال جيــوز اجلمــع ولــو يف العــدة بــني امرأتــني لــو فرضــت كل منهــام ذكــرا حرمــت عليــه 

األخــرى.

املادة ٢١
ــع  ــه االرب ــدى زوجات ــه باح ــل زواج ــل ان ينح ــة قب ــل بخامس ــزوج الرج ــوز ان يت ال جي

ــا. ــي عدهت وتنق

 املادة ٢٢
ال جيــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة طلقــت منــه ثــالث مــرات اال بعــد انقضــاء عدهتــا مــن 

زوج آخــر ، دخــل هبــا فعــال ، يف زواج صحيــح.

 املادة ٢٣
ال جيــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة افســدها عــى زوجهــا اال اذا عــادت اىل زوجهــا االول 

ثــم طلقهــا ، او مــات عنهــا.

 املادة ٢٤
أ- يشرتط يف اهلية الزواج العقل والبلوغ. 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٨١       -العودة لفهرس القانون

ب - وللقــايض ان يــأذن بــزواج املجنــون او املعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى اذا ثبــت بتقريــر 
طبــي ان زواجــه يفيــد يف شــفائه ، ورىض الطــرف اآلخــر بحالتــه.

 املادة ٢٥
ال يصح زواج املكره وال السكران.

 املادة ٢٦
يمنــع توثيــق عقــد الــزواج ، او املصادقــة عليــه مــا مل تتــم الفتــاة اخلامســة عــرشة ، ويتــم 

الفتــى الســابعة عــرشة مــن العمــر وقــت التوثيــق.
 

املادة ٢٧
أ- جيوز التوكيل يف عقد الزواج. 

ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه اال اذا نص عى ذلك يف الوكالة.

 املادة ٢٨
أ- زواج الفضويل اذا وقع صحيحا يتوقف عى اجازة صاحب الشأن. 

ب- اذا جاوز الوكيل يف الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

 املادة ٢٩
أ- الــويل يف زواج البكــر التــي بــني البلــوغ ومتــام اخلامســة والعرشيــن هو العصبــة بالنفس 
حســب ترتيــب االرث وان مل توجــد العصبــة فالواليــة للقــايض. ويــري هــذا احلكــم 

عــى املجنــون واملعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى. 
ب- يشرتط اجتامع رأي الويل واملوىل عليها.

 املادة ٣٠
الثيــب او مــن بلغــت اخلامســة والعرشيــن مــن عمرهــا ، الــرأي هلــا يف زواجهــا ، ولكــن 

ال تبــارش العقــد بنفســها بــل ذلــك لوليهــا.
واســتئناء مــن الفقــره الســابقه جيــوز للثيــب أن تطلــب مــن قــايض التوثيقــات الرشعيــه أن 
يتــوىل مبــارشة عقــد زواجهــا مــن زوجهــا الســابق ، وكذلــك بعــد إخطــار وليهــا لســامع 

رأيــه .  

املادة ٣١
اذا عضــل الــويل الفتــاة ، فلهــا ان ترفــع االمــر اىل القــايض ليأمــر او ال يأمــر بالتزويــج ، 

وكذلــك اذا تعــدد االوليــاء وكانــوا يف درجــة واحــدة وعضلــوا مجيعــا ، او اختلفــوا.
 

املادة ٣٢
للويل غري املحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

 
 املادة ٣٣
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أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه. 

ب- اذا كان زواجه بعد احلجر فلويل املال ان يعرتض عى ما زاد عى مهر املثل.

 املادة ٣٤
ــق  ــت ح ــد ، ويثب ــت العق ــرأة وق ــا للم ــل كفئ ــون الرج ــزواج ان يك ــزوم ال ــرتط يف ل يش

ــاءة. ــوات الكف ــد ف ــا عن ــرأة ووليه ــكل مــن امل الفســخ ل

 املادة ٣٥
العربة يف الكفاءة بالصالح يف الدين.

 املادة ٣٦
التناسب يف السن بني الزوجني يعترب حقا للزوجة وحدها.

 املادة ٣٧
الــويل يف الكفــاءة مــن العصبــة هــو االب ، فاالبــن ، فاجلــد العاصــب ، فــاالخ الشــقيق 

ثــم آلب ، فالعــم الشــقيق ثــم ألب.

 املادة ٣٨
اذا ادعــى الرجــل الكفــاءة ، ثــم تبــني انــه غــري كــفء ، كان لــكل مــن الزوجــة ووليهــا 

حــق الفســخ.

 املادة ٣٩
يســقط حــق الفســخ بحمــل الزوجــة ، او بســبق الرضــا ، او بانقضــاء ســنة عــى العلــم 

ــزواج. بال

 املادة ٤٠
أ- اذا اقرتن عقد الزواج برشط ينايف اصله بطل العقد. 

ب- واذا اقــرتن بــرشط ال ينــايف اصلــه ، ولكــن ينــايف مقتضــاه ، او كان حمرمــا رشعــا بطل 
الــرشط وصــح العقد. 

ج- واذا اقــرتن بــرشط ال ينــايف اصلــه وال مقتضــاه ، وليــس حمرمــا رشعــا صــح الــرشط 
ووجــب الوفــاء بــه ، فــان مل يــوف بــه كان للمــرشوط لــه حــق طلــب الفســخ. 

د- ويــري حكــم الفقــرة الســابقة عنــد فــوات الوصــف املعــني املــرشوط يف احــد 
الزوجــني.

 املادة ٤١
جيب ان يكون الرشط مسجال يف وثيقة العقد.

 
 املادة ٤٢
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يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه رصاحة او ضمنا.
 املادة ٤٣

أ- الزواج نوعان : صحيح او غري صحيح. 
ــذا  ــكام ه ــق اح ــه وف ــط صحت ــع رشائ ــه ، ومجي ــرت اركان ــا تواف ــح م ــزواج الصحي - ال

ــد. ــل او فاس ــو باط ــح ، وه ــري صحي ــواه غ ــا س ــون. وم القان
 

املادة ٤٤
الزواج الصحيح نافذ الزم ، او نافذ غري الزم ، او غري نافذ اصال.

 املادة ٤٥
أ- الــزواج النافــذ الــالزم هــو مــا ال يكــون موقوفــا عــى اجــازة احــد ، وال قابــال للفســخ 

، طبقــا الحــكام هــذا القانــون. 
ب- الزواج النافذ غري الالزم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. 

ج- الزواج غري النافذ هو ما انعقد موقوفا عى اجازة من له حق االجازة.

 املادة ٤٦
الزواج الصحيح النافذ الالزم ترتتب عليه منذ انعقاده مجيع آثاره الرشعية.

 
املادة ٤٧

ــازة ، او  ــل االج ــار قب ــن اآلث ــئ م ــه ش ــب علي ــذ ال يرتت ــري الناف ــح غ ــزواج الصحي أ- ال
ــول.  الدخ

ب- واذا اجيز اعترب نافذا من وقت العقد. 
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

املادة ٤٨
الزواج الباطل ال يرتتب عليه شئ من آثار الزواج.

 
املادة ٤٩

يكون الزواج باطال : 
ا- اذا حصل خلل يف الصيغة ، او يف اهلية العاقد يمنع انعقادالعقد

ب- اذا كانــت الزوجــة مــن املحــارم قرابــة ، او رضاعــا ، او مصاهــرة ، او زوجــة للغــري 
، او معتدتــه ، او مطلقــة الــزوج ثالثــا ، او ال حيــل اجلمــع بينهــا وبــني مــن يف عصمتــه ، او 

ال تديــن بديــن ســاموي. 
ج- اذا كان احد الزوجني مرتدا ، او كان الزوج غري مسلم واملرأة مسلمة. 

ــرب  ــببه ، وال يعت ــم وس ــم بالتحري ــوت العل ــابقتني - ثب ــني ب ، ج الس ــرتط يف الفقرت يش
ــه ــل مدعي ــل مــن مث اجلهــل عــذرا اذا كان ادعــاؤه ال يقب

 املادة ٥٠
كل زواج غــري صحيــح ســوى املذكــور يف ا ملــادة الســابقة يعتــرب فاســدا ، ويرتتــب عــى 
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الدخــول فيــه : 
ا- وجوب االقل من املهر املسمى ومهر املثل عند التسمية ، ومهر املثل عند عدمها. 

ب- ثبوت نسب االوالد برشائطه ، ونتائجه املبينة يف هذا القانون. 
ج- وجوب العدة عقب املفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة. 

د- حرمة املصاهرة.

 املادة ٥١
الزواج الفاسد ال يرتتب عليه أي اثر قبل الدخول.

 املادة ٥٢
جيب املهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

 املادة ٥٣
ال حد القل املهر وال ألكثره.

 
املادة ٥٤

كل مــا صــح التزامــه رشعــا يصلــح ان يكــون مهــرا ، مــاال كان ، او عمــال ، او منفعــة ، 
ممــا ال ينــايف قوامــة الــزوج.

 املادة ٥٥
أ- جيب املهر املسمى تسمية صحيحة يف العقد. 

ب- اذا مل يســم املهــر ، او كانــت التســمية غــري صحيحــة ، او نفــي اصــال ، وجــب مهــر 
املثــل.

 
املادة ٥٦

أ- جيوز تأجيل بعض املهر ، عند عدم النص يتبع العرف. 
ب- يسقط االجل املعني يف العقد الستحقاق املهر بالبينونة ، او الوفاة.

 املادة ٥٧
اطالق التأجيل يف املهر ينرف اىل اقرب االجلني : البينونة ، او الوفاة.

املادة ٥٨
للــزوج الزيــادة يف املهــر بعــد العقــد ، وللزوجــة احلــط منــه اذا كانــا كامــيل اهليــة الترف 

، ويلحــق ذلــك بأصــل العقــد اذا قبــل اآلخر.
 

املادة ٥٩
لــألب ، ثــم للجــد العاصــب قبــض مهــر البكــر حتــى اخلامســة والعرشيــن مــن عمرهــا ، 

مــا مل تنــه عــن ذلــك.
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 املادة ٦٠
اذا اختلــف الزوجــان يف قبــض حــال املهــر ، فالقــول للزوجــة قبــل الدخــول ، وللــزوج 

بعــده مــا مل يكــن ثمــة دليــل ، او عــرف خمالــف.

املادة ٦١
يتأكد املهر كله بالدخول احلقيقي ، او باخللوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجني.

 
املادة ٦٢

اذا قتلــت الزوجــة زوجهــا قتــال مانعــا مــن االرث قبــل الدخــول ، اســرتد منهــا مــا قبضته 
مــن املهــر ، وســقط مــا بقــى منــه. واذا كان القتــل بعــد الدخــول فــال تســتحق شــيئا مــن 

الباقــي.

 املادة ٦٣
أ- جيب للزوجة نصف املهر املسمى بالطالق قبل الدخول او اخللوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة عى النصف ، رجع عليها بالزيادة. 
ج- واذا وهبــت لزوجهــا نصــف مهرهــا او اكثــر ، ال يرجــع عليهــا بشــئ يف الطــالق قبــل 
الدخــول او اخللــوة الصحيحــة وان كان مــا وهبتــه اقــل مــن نصــف املهــر رجــع عليهــا 

بباقــي النصــف.

 املادة ٦٤
ــت  ــل ، اذا وقع ــر املث ــف مه ــى نص ــد ع ــام ال يزي ــايض ب ــا الق ــة يقدره ــرأة متع ــب للم جت
الفرقــة قبــل الدخــول او اخللــوة الصحيحــة يف احلــاالت املبينــة يف الفقــرة ب مــن املــادة 

.٥٥
 

املادة ٦٥
يســقط املهــر كلــه او املتعــة اذا وقعــت الفرقــة بســبب مــن الزوجة قبــل الدخــول او اخللوة 

الصحيحة.
 

املادة ٦٦
اذا تزوج الرجل يف مرض موته بأكثر من مهر املثل جيري عى الزيادة حكم الوصية.

املادة ٦٧
أ- ال تســمع عنــد االنــكار دعــوى مــا خيالــف مــا جــاء بوثيقــة الــزواج مــن اصــل املهــر او 

مقداره. 
ب- واذا خلت الوثيقة من بيان املهر ، طبقت املادتان التاليتان.

  
مادة ٦٨

أ- اذا اختلــف الزوجــان يف اصــل تســمية املهــر بعــد تأكيــده ، وعجز املدعى عــن االثبات 
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ــد عــى مــا  ــد احللــف ، بــرشط اال يزي ــد النكــول ، وبمهــر املثــل عن ، قــىض باملســمى عن
ادعتــه الزوجــة ، وال ينقــص عــام ادعــاه الــزوج. 

ب- ويرى ذلك عند االختالف بني احد الزوجني وورثة اآلخر. 
ــة الزوجــني قــىض باملســمى ان ثبتــت التســمية ، واال  ج- واذا كان االختــالف بــني ورث

فبمهــر املثــل. 
د- واذا كان االختــالف قبــل تأكيــد املهــر قــىض بنصفــه ان ثبتــت التســمية ، وباملتعــة ان 
مل تثبــت ، بــرشط اال تزيــد عــى نصــف مــا تدعيــه الزوجــة ، وال تنقــص عــن نصــف مــا 

يدعيــه الــزوج.

 املادة ٦٩
اذا اختلــف الزوجــان يف مقــدار املهــر املســمى ، فالبينــة عــى الزوجــة ، فــان عجــزت كان 
القــول للــزوج بيمينــه اال اذا ادعــى مــا ال يصلــح ان يكــون مهــرا ملثلهــا عرفــا ، فيحكــم 

بمهــر املثــل ، عــى اال يزيــد عــى مــا ادعتــه الزوجــة. 
ويري ذلك عند االختالف بني احد الزوجني وورثة اآلخر ، او بني ورثتهام.

  
املادة ٧٠

أ- تصح الكفالة باملهر ممن هو اهل للتربع ، برشط قبوهلا يف املجلس ، ولو ضمنا. 
ــل ان يرجــع عــى  ــل ، او مهــا معــا ، وللكفي ــزوج ، او الكفي ب- للزوجــة ان تطالــب ال

الــزوج ان كفــل باذنــه. 
ج- الكفالة يف مرض موت الكفيل يف حكم الوصية.

املادة ٧١
يصــح تعليــق الكفالــة بالــرشط املالئــم ، وال تنقــي بمــوت الكفيــل ، او املكفــول لــه ، 

او املكفــول عنــه.

 املادة ٧٢
ــه كان  ــيئا من ــرضت ش ــاذا اح ــة ، ف ــزل الزوجي ــاز من ــن جه ــئ م ــة بش ــزم الزوج أ- ال تل

ملــكا هلــا. 
ب- للــزوج ان ينتفــع بــام حتــرضه الزوجــة مــن جهــاز ، مــا دامــت الزوجيــة قائمــة ، وال 

يكــون مســئوال عنــه اال يف حالــة التعــدي.

 املادة ٧٣
ــام  ــه هلــام ، فالقــول للزوجــة مــع يمينهــا في ــاع البيــت وال بين اذا اختلــف الزوجــان يف مت

يعــرف للنســاء ، وللرجــل مــع يمينــه فيــام عــدا ذلــك. 
ويري هذا احلكم عند االختالف بني احد الزوجني وورثة اآلخر ، او بني ورثتهام.

 املادة ٧٤
جتــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد الصحيــح ، ولــو كانــت مــورسة ، او خمتلفــة 

معــه يف الديــن ، اذا ســلمت نفســها اليــه ولــو حكــام.
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 املادة ٧٥
تشــمل النفقــة الطعــام ، والكســوة ، والســكن ، ومــا يتبــع ذلــك مــن تطبيــب ، وخدمــة 

وغريمهــا حســب العــرف.

 املادة ٧٦
تقــدر النفقــة بحســب حــال الــزوج يــرا وعــرا ، مهــام كانــت حــال الزوجــة ، عــى اال 

تقــل عــن احلــد االدنــى لكفايــة الزوجــة.
 

املادة ٧٧
أ- جتوز زيادة النفقة ونقصها بتغري حال الزوج او اسعار البلد. 

ــة اال يف  ــرض النفق ــى ف ــنة ع ــىض س ــل م ــص قب ــادة او النق ــوى الزي ــمع دع ب- وال تس
ــة.  ــتثنائية الطارئ ــاالت االس احل

ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ احلكم.

 املادة ٧٨
أ- تعتــرب نفقــة الزوجــة مــن تاريــخ االمتنــاع عــن االنفــاق مــع وجوبــه دينــا عى الــزوج ال 
يتوقــف عــى القضــاء او الــرتايض ، وال يســقط اال بــاالداء او االبــراء مــع مراعــاة الفقــرة 

التالية. 
ــد عــى ســنتني هنايتهــام تاريــخ رفــع  ب- وال تســمع الدعــوى هبــا عــن مــدة ســابقة تزي

ــرتايض.  ــة بال ــت مفروض ــوى ، اال اذا كان الدع
ج- واذا كان الزوج غري مقر هبذا الرتايض ، فال يثبت اال بالكتابة.

 املادة ٧٩
أ- للقــايض يف اثنــاء نظــر دعــوى النفقــة ان يأمــر الــزوج بــأداء نفقــة مؤقتــة اىل الزوجــة اذا 

طلبــت ذلــك ، وتتجــدد شــهريا ، حتــى يفصــل هنائيــا يف الدعــوى. 
ويكون هذا االمر واجب التنفيذ فورا. 

ب- وللزوج ان حيط او يسرتد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

 املادة ٨٠
ــو  ــا ، ول ــت اىل طلبه ــا اجيب ــا لزوجه ــام عليه ــا ب ــن نفقته ــة دي ــة مقاص ــت الزوج اذا طلب

ــاه. ــدون رض ب

املادة ٨١
اذا طلــب الــزوج املقاصــة بــني نفقــة زوجتــه ، وديــن لــه عليهــا ، ال جيــاب اىل طلبــه اال اذا 

كانــت مــورسة ، قــادرة عــى اداء الديــن مــن ماهلــا.

 املادة ٨٢
تقدم نفقة الزوجة يف التنفيذ عى مال الزوج ، وان مل يتسع لسواها.
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 املادة ٨٣
ــواء  ــتقبلة ، س ــارضة ، او مس ــت ، او ح ــة كان ــة ماضي ــة الزوجي ــة بنفق ــح الكفال أ- تص

افرضــت قضــاء ، او رضــاء ، ام مل تفــرض. 
ب- تري احكام املادتني ٧٠ ، ٧١ عى الكفالة بالنفقة.

 املادة ٨٤
أ- عى الزوج اسكان زوجته يف مسكن امثاله. 

ب - وعليها بعد قبض معجل املهر ان تسكن معه.
 

املادة ٨٥
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته رضة هلا يف مسكن واحد بغري رضاها.

 املادة ٨٦
ــن ، ومــن تدعــو  ــه ســوى اوالده غــري املميزي ــزوج ان يســكن احــدا مــع زوجت ليــس لل
الــرضورة اىل اســكانه معــه مــن اوالده االخريــن ، ووالديــه ، بــرشط اال يلحــق الزوجــة 

مــن هــؤالء رضر.
 

املادة ٨٧
أ- اذا امتنعــت الزوجــة عــن االنتقــال اىل منــزل الزوجيــة بغــري مســوغ، او منعــت الــزوج 
ان يســاكنها يف منزهلــا ، ومل يكــن ابــى نقلهــا ، ســقط حقهــا يف النفقــة مــدة االمتنــاع الثابت 

قضاء. 
ب- وال يثبت نشوز الزوجة اال بامتناعها عن تنفيذ احلكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكــون امتناعهــا بمســوغ اذا كان الــزوج غــري امــني عليهــا ، او مل يدفــع معجــل املهــر 
، او مل يعــد املســكن الرشعــي ، او امتنــع عــن االنفــاق عليهــا ، ومل تســتطع تنفيــذ حكــم 

نفقتهــا ، لعــدم وجــود مــال ظاهــر لــه.
 

املادة ٨٨
ال جيوز تنفيذ حكم الطاعة جربا عى الزوجة.

 املادة ٨٩
ال يكــون نشــوزا خــروج الزوجــة ملــا هــو مــرشوع ، او لعمــل مبــاح مــا مل يكــن عملهــا 

ــة االرسة. ــا ملصلح منافي

 املادة ٩٠
عى الزوجة ان تنتقل مع زوجها اال اذا رأت املحكمة ان املصلحة يف عدم انتقاهلا.

املادة ٩١
ــزوج ، وتســتمر هلــا  ــأذن ال ــو مل ي للزوجــة ان تســافر مــع حمــرم الداء فريضــة احلــج ، ول
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نفقــة احلــرض مــدة الســفر.
 املادة ٩٢

يف احلوادث الواقعة من تاريخ العمل هبذا القانون : 
أ- ال تســمع عنــد االنــكار دعــوى الزوجيــة ، اال اذا كانــت ثابتــة بوثيقــة زواج رســمية ، 

او ســبق االنــكار اقــرار بالزوجيــة يف اوراق رســمية. 
ويســتثنى ممــا ذكــر مــا اذا كانــت الدعــوى ســببا لدعوى نســب مســتقل ، او نســب يتوصل 

بــه اىل حــق آخــر ، ويكــون احلكــم بالنســب يف ذلك حكــام بالزوجيــة تبعا. 
ب- وال تســمع دعــوى الزوجيــة اذا كانــت ســن الزوجــة تقــل عــن مخــس عــرشة ســنة او 

ســن الــزوج عــن ســبع عــرشة ســنة وقــت رفــع الدعــوى.

 املادة ٩٣
ــن  ــغ الس ــل بل ــة عليهــا كل عاق ــار املرتتب ــع اآلث ــة ، وجلمي ــوى الزوجي ــال لدع ــون اه يك

ــابقة. ــادة الس ــة يف امل املبين

 املادة ٩٤
ترفــع الدعــوى عــى الزوجــة وحدهــا ، ولكــن اذا كان الزوجــان متصادقــني عــى زواج 

يشــرتط فيــه رضــا الــويل ، وجــب اختصامــه ايضــا.

 املادة ٩٥
اذا ادعيت الزوجية عى ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

 املادة ٩٦
أ- ال تصح دعوى الزوجية اذا سبق من املدعى ما يناقضها تناقضا مستحكام. 

ب- مــن اقــر بحرمــة امــرأة عليــه بالرضــاع ، ثــم ادعــى الزوجيــة ، يغتفــر تناقضــه ، اذا 
رجــع عــن اقــراره قبــل الدعــوى.

 املادة ٩٧
الطــالق هــو حــل عقــده الــزواج الصحيــح بــارادة الــزوج ، او مــن يقــوم مقامــه ، بلفــظ 

خمصــوص ، وفــق املــادة ١٠٤
 

املادة ٩٨
أ- الطالق نوعان : رجعي وبائن. 

ب- الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية قبل مي العدة. 
ج- والطالق البائن يزيل الزوجية يف احلال.

 املادة ٩٩
ــع بقــاؤه رشعــا ،  ــث يمتن ــد عــدم لزومــه ، او حي ــزواج هــو نقــض عقــده ، عن فســخ ال

ــات. ــدد الطلق ــص ع ــو الينق وه
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املادة ١٠٠
ــه حكــم قبــل  ــع االحــوال عــى قضــاء القــايض ، وال يثبــت ل أ- يتوقــف الفســخ يف مجي

القضــاء. 
ب- ولكــن اذا كان ســبب الفســخ جيعــل املــرأة حمرمــة عــى الرجــل ، وجبــت احليلولــة 

بــني الزوجــني مــن وقــت وجــود موجــب الفســخ حتــى حكــم القــايض.

املادة ١٠١
أ- فســخ الــزواج بعــد الدخــول او اخللــوة الصحيحــة يوجــب للمــرأة مــن املهــر املســمى 
او مــن مهــر املثــل عنــد عــدم التســمية مقــدارا مناســبا بحســب بــكارة املــرأة او ثيوبتهــا 

واملــدة التــي قضتهــا مــع الــزوج قبــل الفســخ. 
ــن  ــزوج ع ــداد ال ــبب ارت ــة بس ــوة الصحيح ــول او اخلل ــد الدخ ــخ بع ب- اذا كان الفس

ــر. ــع امله ــة مجي ــتحقت الزوج ــالم اس االس

 املادة ١٠٢
يقــع طــالق كل زوج عاقــل ، بالــغ ، خمتــار ، واع ملــا يقــول ، فــال يقــع طــالق املجنــون ، 
واملعتــوه ، واملكــره ، واملخطــئ ، والســكران ، واملدهــوش ، والغضبــان اذا غلــب اخللــل 

يف اقوالــه وافعالــه.
 

املادة ١٠٣
ال يقع الطالق عى الزوجة اال اذا كانت يف زواج صحيح ، وغري معتدة.

 املادة ١٠٤
أ- يقع الطالق باللفظ الريح فيه عرفا ، وال يقع بلفظ الكتابة اال بالنية. 

ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
ج- ويقع باالشارة املفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

 املادة ١٠٥
يشرتط يف الطالق ان يكون منجزا.

املادة ١٠٦
ــزوج ،  ــاذن ال ــريه اال ب ــوكل غ ــل ان ي ــس للوكي ــالق ، ولي ــريه بالط ــوكل غ ــزوج ان ي لل

ــل. ــم الوكي ــرشط عل ــزل ، ب ــة بالع ــي الوكال وتنته

 املادة ١٠٧
يملك الزوج عى زوجته ثالث طلقات.

 املادة ١٠٨
اذا تزوجــت املطلقــة بآخــر اهنــدم بالدخــول طلقــات الــزوج الســابق ، ولــو كانــت دون 
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الثــالث ، فــاذا عــادت اليــه ملــك عليهــا ثالثــا جديــدة.

 املادة ١٠٩
الطالق املقرتن بعدد لفظا او اشارة او كتابة ال يقع اال واحدة.

 املادة ١١٠
ــالق  ــدل ، والط ــى ب ــالق ع ــول ، والط ــل الدخ ــالق قب ــا اال الط ــع رجعي ــالق يق كل ط

ــون. ــذا القان ــا يف ه ــه بائن ــى كون ــص ع ــا ن ــالث ، وم ــل للث املكم

املادة ١١١
ــع ، او  ــظ اخلل ــه ، بلف ــا علي ــوض تراضي ــري ع ــه نظ ــزوج زوجت ــالق ال ــو ط ــع ه أ- اخلل

ــا.  ــا يف معناه ــارأة ، او م الطــالق ، او املب
ب- وال يملك اخللع غري الزوجني ، او من يوكالنه.

 املادة ١١٢
يشرتط لصحة املخالعة اهلية الزوجني اليقاع الطالق ، وفق هذا القانون.

 املادة ١١٣
لكل من الطرفني الرجوع عن إجيابه يف املخالعة قبل قبول اآلخر.

 املادة ١١٤
كل ما صح التزامه رشعا صلح ان يكون عوضا يف اخللع.

 
املادة ١١٥

جيب العوض املتفق عليه يف اخللع ، وال يسقط به شئ مل جيعل عوضا عنه.

 املادة ١١٦
يشــرتط الســتحقاق الــزوج مــا خولــع عليــه ، ان يكــون خلــع الزوجــة اختيــارا منهــا ، 

ــراه او رضر. دون اك

 املادة ١١٧
أ- اذا اشــرتط يف املخالعــة ان تقــوم االم بارضــاع الولــد ، او حضانتــه دون اجــر ، او 
باالنفــاق عليــه مــدة معينــة ، فلــم تقــم بــام التزمــت بــه ، كان لــالب ان يرجــع بــام يعــادل 

ــه.  ــد ، او اجــرة رضاعــه ، او حضانت نفقــة الول
ب- واذا كانت االم معرة جيرب االب عى نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

 املادة ١١٨
اذا اشــرتط االب يف املخالعــة امســاك الولــد عنــده مــدة احلضانــة ، صــح اخللــع ، وبطــل 

الــرشط ، وكان للحاضنــة اخــذ الولــد ، ويلــزم ابــوه نفقتــه ، واجــرة حضانتــه.
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 املادة ١١٩
يصــح خلــع املريضــة مــرض املــوت ، ويعتــرب العــوض مــن ثلــث ماهلــا عنــد عــدم اجــازة 

الورثة. 
فــإن ماتــت وهــي يف العــدة ، فللمخالــع االقــل مــن مرياثهــا ، ومــن العــوض ، ومــن ثلــث 

املال. 
وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله االقل من العوض ، و من ثلث املال.

 
املادة ١٢٠

ــر ، ومل  ــال ظاه ــه م ــس ل ــه ، ولي ــى زوجت ــاق ع ــن االنف ــارض ع ــزوج احل ــع ال أ- اذا امتن
ــه ان  ــال ول ــه يف احل ــايض علي ــق الق ــق ، ويطل ــب التطلي ــه طل ــاره ، فلزوجت ــت اعس يثب

ــوى.  ــع الدع ــخ رف ــن تاري ــة م ــا الواجب ــع نفقته ــق بدف ــى التطلي يتوق

ــه  ــا يف مــكان معلــوم او حمبوســا ، وليــس ل ب- اذا اثبــت الــزوج اعســاره ، او كان غائب
ــة اشــهر ، مضافــا  مــال ظاهــر ، امهلــه القــايض مــدة ال تقــل عــن شــهر وال جتــاوز ثالث
اليهــا املواعيــد املقــررة للمســافة ، ليــؤدي النفقــة املذكــورة ، فــان مل ينفــق طلقهــا عليــه. 

ج- اذا كان الــزوج غائبــا يف مــكان جمهــول ، او مفقــودا ، وليــس لــه مــال ظاهــر ، طلــق 
عليــه القــايض بــال امهــال.

املادة ١٢١
تطليق القايض بعدم االنفاق يقع رجعيا. 

ــى  ــدر ع ــث يق ــاره بحي ــة يس ــت للمحكم ــدة اذا اثب ــه يف الع ــع زوجت ــزوج ان يراج ولل
ــاق. ــتعد لالنف ــا ، واس ــة نفقته مداوم

 
املادة ١٢٢

اذا تكــرر رفــع الدعــوى لعــدم االنفــاق اكثــر مــن مرتــني وطلبــت الزوجــة التطليق لرضر 
طلقهــا القــايض عليــه بائنا.

 املادة ١٢٣
اذا حلــف الــزوج عــى مــا يفيــد تــرك مســيس زوجتــه مــدة اربعــة اشــهر فأكثــر ، او دون 
ــايض  ــه الق ــا علي ــهر ، طلقه ــة اش ــت اربع ــى مض ــه حت ــى يمين ــتمر ع ــدة ، واس ــد م حتدي

طلقــة رجعيــة بطلبهــا.

 املادة ١٢٤
اذا اســتعد الــزوج للفــئ قبــل التطليــق ، اجلــه القــايض مــدة مناســبة ، فــان مل يفــىء طلــق 

. عليه
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 املادة ١٢٥
يشــرتط لصحــة الرجعيــة يف التطليــق لاليــالء ان تكــون بالفــئ فعــال يف اثنــاء العــدة ، اال 

ان يوجــد عــذر فتصــح بالقــول.
 

مادة ١٢٦
لــكل مــن الزوجــني قبــل الدخــول او بعــده ، ان يطلــب التفريــق ، بســبب ارضار اآلخــر 

بــه قــوال او فعــال ، بــام ال يســتطاع معــه دوام العــرشة بــني امثاهلــام.
 

املادة ١٢٧
عــى املحكمــة ان تبــذل وســعها لالصــالح بــني الزوجــني ، فــاذا تعــذر االصــالح ، وثبت 
الــرضر حكــم بالتفريــق بينهــام بطلقــة بائنــه وإن مل يثبــت الــرضر عينــت حكمــني للتوفيــق 

أو التفريــق . 

املادة ١٢٨
يشــرتط يف احلكمــني ، ان يكونــا عدلــني مــن اهــل الزوجــني ان امكــن ، واال فمــن غريهم 

ممــن يتوافــر فيهــم حســن التفهــم ، والقــدرة عــى االصالح.

 املادة ١٢٩
عــى احلكمــني ان يتعرفــا اســباب الشــقاق ، ويبــذال جهدمهــا يف االصــالح بــني الزوجــني 

بــأي طريقــة ممكنــة.

 املادة ١٣٠
اذا عجز احلكامن عن االصالح : 

ــرتح  ــق اق ــة للتفري ــة طالب ــت الزوج ــزوج ، وكان ــن ال ــا م ــاءة كله ــني ان االس ــان تب أ- ف
ــالق.  ــزواج والط ــى ال ــة ع ــوق املرتتب ــع احلق ــه جيم ــق ، والزام ــامن التفري احلك

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقرتح احلكامن رفض دعواه. 
ب- وان كانــت االســاءة كلهــا مــن الزوجــة ، واقرتحــا التفريــق بــني الزوجــني ، نظــري رد 

مــا قبضتــه مــن املهــر ، وســقوط مجيــع حقوقهــا املاليــة املرتتبــة عــى الــزواج والطــالق. 
ج- وان كانــت االســاءة مشــرتكة اقرتحــا التفريــق دون عــوض او بعــوض يتناســب مــع 

االســاءة. 
ــزوج اقرتحــا  ــق هــو ال د- وان مل يعــرف املســئ مــن الزوجــني ، فــان كان طالــب التفري
ــق ،  ــة ، او كان كل منهــام يطلــب التفري رفــض دعــواه ، وان كانــت الزوجــة هــي الطالب

ــق دون عــوض.  اقــرتح احلكــامن التفري
هـ- التفريق للرضر يقع طلقة بائنة.

املادة ١٣١
أ- عــى احلكمــني ان يرفعــا اىل املحكمــة تقريرمهــا مفصــال ، وللقــايض ان حيكــم بمقتضاه 

، اذا كان موافقــا الحــكام املادة الســابقة. 
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ب- واذا اختلــف احلكــامن ، ضمــت املحكمــة اليهــام حكــام ثالثــا مرجحــا مــن غــري اهــل 
الزوجــني ، قــادرا عــى االصــالح.

 املادة ١٣٢
أ- يرفــع املحكمــون الثالثــة تقريرهــم باالتفــاق ، او باالكثريــة اىل املحكمــة ، لتفصــل يف 

الدعــوى ، وفــق املــادة ١٣٠ 
الدعــوى  املحكمــة يف  ، ســارت  تقريــرا  يقدمــوا  مل  او   ، آراؤهــم  تفرقــت  واذا  ب- 

العاديــة. باالجــراءات 
 

املادة ١٣٣
يثبت الرضر بشهادة رجلني ، او رجل وامرأتني.

 املادة ١٣٤
يكفــي يف اثبــات الــرضر الشــهادة بالتســامع املبنــي عــى الشــهرة يف نطــاق حيــاة الزوجــني 

، وال تقبــل هــذه الشــهادة عــى نفــي الــرضر.
 

املادة ١٣٥
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة باملشهود له ، متى كانوا اهال للشهادة.

 
املادة ١٣٦

اذا غــاب الــزوج ســنة فأكثــر بــال عــذر مقبــول ، جــاز لزوجتــه ان تطلــب تطليقهــا ، اذا 
تــرضرت مــن غيبتــه ، ولــو كان لــه مــال تســتطيع االنفــاق منــه.

املادة ١٣٧
أ- ان امكــن اعــالن الغائــب ، رضب لــه القــايض اجــال ، واعــذر اليــه بأنــه يطلقهــا عليــه 
، ان مل حيــرض لالقامــة معهــا ، او ينقلهــا اليــه ، او يطلقهــا ، فــاذا انقــىض االجــل ومل يفعــل 

ومل يبــد عــذرا مقبــوال ، فــرق القــايض بتطليقــه بائنــة. 
ب - وان مل يمكن اعالن الغائب ، فرق القايض بال اعذار وال اجل.

 املادة ١٣٨
اذا حبــس الــزوج ، تنفيــذا حلكــم هنائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة ، مــدة ثــالث ســنني فأكثر 
، جــاز لزوجتــه ان تطلــب التطليــق عليــه بائنــا بعــد مــي ســنة مــن حبســه ، ولــو كان لــه 

مــال تســتطيع االنفــاق منــه.

املادة ١٣٩
ــا مســتحكام مــن  ــزواج اذا وجــد يف اآلخــر عيب ــكل مــن الزوجــني ان يطلــب فســخ ال ل
العيــوب املنفــرة او املــرضة ، او التــي حتــول دون االســتمتاع ســواء اكان العيــب موجــودا 

قبــل العقــد ام حــدث بعــده. 
ــة  ــه رصاح ــد او ريض ب ــل العق ــب قب ــم بالعي ــخ اذا عل ــام يف الفس ــق كل منه ــقط ح ويس
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بعــده.

 املادة ١٤٠
اســتثناء مــن املــادة الســابقة ال يســقط حــق الزوجــة يف طلــب الفســخ ، بســبب عيــوب 
ــا  ــت هب ــو رضي ــة ، ول ــة او طارئ ــة ، اصلي ــتمتاع ، كالعن ــول دون االس ــي حت ــل الت الرج

ــة. رصاح

املادة ١٤١
اذا كانــت العيــوب املذكــورة غــري قابلــة للــزوال تفســخ املحكمــة الــزواج يف احلــال وان 
كان زواهلــا ممكنــا تؤجــل القضيــة مــدة مناســبة فــاذا مل يــزل العيــب خالهلــا ، وارص طالــب 

الفســخ ، حكمــت بــه املحكمــة.

 املادة ١٤٢
يســتعان بأهــل اخلــربة مــن االطبــاء املســلمني يف حتديــد املــدة املناســبة ويف معرفــة العيــوب 

التــي يطلب الفســخ بســببها.

املادة ١٤٣
أ- اذا كان الزوجان غري مسلمني ، واسلام معا ، فزواجهام باق. 

ب- واذا اســلم الــزوج وحــده وزوجتــه كتابيــة ، فالــزواج بــاق ، وان كانــت غــري كتابيــة 
، عــرض عليهــا االســالم ، فــان اســلمت او صــارت كتابيــة ، بقــي الــزواج ، وان ابــت 

فســخ الــزواج. 
ج- واذا اســلمت الزوجــة وحدهــا يعــرض االســالم عى الــزوج ، ان كان اهــال للعرض 

فــان اســلم بقــي الــزواج ، وان ابــى فســخ الزواج. 
وان مل يكــن اهــال للعــرض فســخ الــزواج يف احلــال ، ان كان اســالمها قبــل الدخــول ، 

وبعــد انقضــاء العــدة ان اســلمت بعــد الدخــول.
 

املادة ١٤٤
ــة يف االحــوال الســابقة ، اال يكــون بــني الزوجــني ســبب مــن  أ- يشــرتط لبقــاء الزوجي

اســباب التحريــم املبينــة يف هــذا القانــون. 
ب- يف مجيــع االحــوال ال جيــوز البحــث يف صــدق مــن يعلــن اســالمه ، وال يف الباعــث 

عــى اعتنــاق االســالم.
 

املادة ١٤٥
ــاد اىل  ــول ، وع ــد الدخ ــرده بع ــت ال ــن اذا وقع ــزواج ، لك ــخ ال ــزوج فس ــد ال أ- اذا ارت

ــة.  ــادت الزوجي ــخ ، وع ــي الفس ــدة ، الغ ــالل الع ــالم خ االس
ب- واذا ارتدت الزوجة فال يفسخ الزواج.

 
املادة ١٤٦

حيكــم بمــوت املفقــود الــذي يغلــب عليــه اهلــالك بعــد اربــع ســنني مــن تاريــخ فقــده ، ويف 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٩٦       -العودة لفهرس القانون

مجيــع االحــوال االخــرى يفــوض امــر املــدة اىل القــايض وذلــك بعــد التحــري عنــه ملعرفــة 
ان كان حيــا او ميتــا.

 املادة ١٤٦
حيكــم بمــوت املفقــود الــذي يغلــب عليــه اهلــالك بعــد اربــع ســنني مــن تاريــخ فقــده ، ويف 
مجيــع االحــوال االخــرى يفــوض امــر املــدة اىل القــايض وذلــك بعــد التحــري عنــه ملعرفــة 

ان كان حيــا او ميتــا.
 

املادة ١٤٧
بعد احلكم بموت املفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور احلكم.

 املادة ١٤٨
اذا جــاء املفقــود ، او تبــني انــه حــي ، فزوجتــه لــه مــا مل يدخــل هبــا الــزوج الثــاين ، غــري 

ــاة االول ، واال كانــت للثــاين ، مــامل يكــن عقــده يف عــدة وفــاة االول. عــامل بحي

 املادة ١٤٩
للــزوج ان يراجــع مطلقتــه رجعيــا مــا دامــت يف العــدة ، بالقــول او بالفعــل ، وال يســقط 

هــذا احلــق باالســقاط.

املادة ١٥٠
يشرتط يف الرجعة بالقول : 

ا- ان تكون منجزة. 
ب- ان تكون بحرضة شاهدين : رجلني او رجل وامرأتني او باشهاد رسمي. 

ج- ان تعلم هبا الزوجة. 
د- وتعترب الكتابة من الرجعة بالقول.

املادة ١٥١
اذا ادعــى املطلــق بقــاء حقــه يف الرجعــة لقيــام العــدة باحليــض ، وانكــرت املطلقــة ذلــك 

، صدقــت بيمينهــا ، ان كانــت املــدة حتتمــل انقضــاء العــدة.

 املادة ١٥٢
تبني املطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

 املادة ١٥٣
للمطلــق ان يتــزوج مطلقتــه بائنــا بينونــة صغــرى يف العــدة او بعدهــا ، بعقــد ومهــر 

جديديــن.
 

 املادة ١٥٤
الطــالق البائــن بينونــة كــربى يمنــع الــزواج ، مــا مل تتوافــر الرشائــط املذكــورة يف املــادة 

٢٢
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 املادة ١٥٥
جتب العدة عى املرأة : 

ا - بالفرقــة بعــد الدخــول او اخللــوة ، صحيحــة او فاســدة ملانــع رشعــي يف الــزواج 
الصحيــح ، وبعــد الدخــول يف الــزواج الفاســد. 

ب - بوفاة الزوج يف زواج صحيح. 
ج - بالدخول بشبهة.

 
املادة ١٥٦

تبدأ العدة : 
ا - يف الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطالق ، او وفاة الزوج. 

ب - يف الزواج الفاسد من تاريخ املتاركة ، او وفاة الرجل. 
ج - يف الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. 

د - يف التفريق القضائي من تاريخ احلكم النهائي به.
 

املادة ١٥٧
أ- ترتبــص املتــويف عنهــا زوجهــا يف زواج صحيــح اربعــة اشــهر وعــرشة ايــام منــذ وفاتــه 

، ان مل تكــن حامــال. 
ب- عدة احلامل تنقي بوضع محلها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. 

ج- عدة غري احلامل ، يف غري حالة الوفاة : 
١- ثالث حيضات كوامل يف مدة ال تقل عن ستني يوما لذوات احليض. 

٢- تســعون يومــا ملــن مل تــر احليــض اصــال ، او بلغــت ســن اليــأس ، وانقطــع حيضهــا ، 
فــان جاءهــا احليــض قبــل اقنضائهــا ، اســتؤنفت العــدة بثــالث حيضــات. 

٣- تســعون يومــا ملمتــدة الــدم ، ان مل تكــن هلــا عــادة معروفــة ، فــان كان هلــا عــادة تذكرها 
اتبعتهــا يف حســاب العدة. 

٤- اقل االجلني من ثالث حيضات ، او سنة ملن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 
٥- ابعــد االجلــني مــن عــدة الطــالق ، او عــدة الوفــاة للمبانــة بطــالق الفــرار مــن االرث 

، اذا تــويف مطلقهــا قبــل متــام عدهتــا.

 املادة ١٥٨
أ- اذا تــويف زوج املطلقــة رجعيــا اثنــاء عدهتــا ، تســتأنف عــدة الوفــاة برتبــص اربعة اشــهر 

وعــرشة ايــام منــذ وفاته. 
ب- يف البينونــة مــن طــالق ، او فســخ ، اذا تــويف الرجــل اثنــاء العــدة ، تتــم املــرأة عدهتــا 
ــادة  ــرة ج بامل ــة ٥ يف الفق ــم احلال ــاة حك ــع مراع ــك م ــاة ، وذل ــدة الوف ــل اىل ع ، وال تنتق

الســابقة. 
ج- املدخــول هبــا بشــبهة يف عقــد فاســد ، او دون عقــد ، اذا تــويف عنهــا الرجــل ، فعدهتــا 

عــدة الفرقــة ال عــدة الوفــاة.
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---------------------
 املادة ١٥٩

املــرأة التــي بانــت مــن زوجهــا بعــد الدخــول ، اذا تزوجهــا اثنــاء العــدة ، ثــم طلقهــا قبــل 
دخــول جديــد ، تتــم عدهتــا الســابقة.

املادة ١٦٠
يف مجيع االحوال ال تزيد العدة عى سنة واحدة.

 املادة ١٦١
أ- عــى املعتــدة مــن طــالق رجعــي ان تقــي عدهتــا يف بيــت الزوجيــة اال عنــد الــرضورة 

، فتنتقــل اىل البيــت الــذي يعينــه القــايض. 
ب- وتعترب ناشزة اذا خرجت من البيت بغري مسوغ.

 
املادة ١٦٢

جتب النفقة للمعتدة من طالق ، او فسخ ، او من دخول يف زواج فاسد ، او بشبهة.

 املادة ١٦٣
تعتــرب نفقــة العــدة دينــا يف ذمــة الرجــل مــن تاريــخ وجوهبــا ، وال تســقط اال بــاالداء او 

االبــراء ، ويراعــي يف فرضهــا حالــه يــرا وعــرا.

 املادة ١٦٤
ال نفقة ملعتدة من وفاة ، ولو كانت حامال.

 
املادة ١٦٥

أ- اذا انحــل الــزواج الصحيــح بعــد الدخــول تســتحق الزوجــة - ســوى نفقــة عدهتــا - 
متعــة تقــدر بــام ال جيــاوز نفقــة ســنة ، حســب حــال الــزوج ، تــؤدي اليهــا عــى اقســاط 
شــهرية ، اثــر انتهــاء عدهتــا ، مــا مل يتفــق الطرفــان عــى غــري ذلــك يف املقــدار او االداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
١- التطليق لعدم االنفاق بسبب اعسار الزوج. 
٢- التفريق للرضر اذا كان بسبب من الزوجة. 

٣- الطالق برضا الزوجة. 
٤- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

٥- وفاة احد الزوجني.
 

املادة ١٦٦
اقل مدة احلمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها مخسة وستون وثالثامئة يوم.

 املادة ١٦٧
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ال يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد املتبنى جمهول النسب.

 املادة ١٦٨
ال يثبــت النســب مــن الرجــل اذا ثبــت انــه غــري خمصــب ، او ال يمكــن ان يــأيت منــه الولــد 
ملانــع خلقــي او مــريض ، وللمحكمــة عنــد النــزاع يف ذلــك ان تســتعني بأهــل اخلــربة مــن 

املسلمني.
 

املادة ١٦٩
أ- ينسب ولد كل زوجة يف الزواج الصحيح اىل زوجها برشطني : 

١- مي اقل مدة احلمل عى عقد الزواج. 
ــخ العقــد اىل  ــع حــيس مــن تاري ٢- اال يثبــت انتفــاء امــكان التالقــي بــني الزوجــني بامن

ــة يــوم.  ــر مــن مخســة وســتني وثالثامئ ــزواج واســتمر اكث الــوالدة ، او حــدث بعــد ال
فاذا زال املانع ، يشرتط انقضاء اقل مدة احلمل من تاريخ الزوال. 

ب- اذا انتفى احد هذين الرشطني ال يثبت النسب اال باقرار الزوج.

 املادة ١٧٠
أ- اذا ولدت املعتدة رجعيا يف اثناء عدهتا ثبت النسب من املطلق. 

ــت  ــاء ال يثب ــا باالنقض ــدة او باقراره ــي امل ــا بم ــاء عدهت ــد انقض ــدت بع ب - وان ول
النســب اال اذا ولــدت قبــل مــي ســتة اشــهر قمريــة مــن تاريــخ اعتبــار العــدة منقضيــة. 

وتكون الوالدة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.

  املادة ١٧١
أ- معتــدة البائــن او الوفــاة اذا مل تقــر بانقضــاء عدهتــا ، يثبــت نســب ولدهــا اذا جائــت بــه 

خــالل ســنة ، مخســة وســتني وثالثامئــة يــوم مــن تاريــخ البينونــة او الوفــاة. 
ب- ومــع مراعــاة احــكام االقــرار بالنســب اذا جــاءت بــه الكثــر مــن هــذه املــدة ال يثبــت 

 . نسبه
ــه ، يثبــت النســب اذا ولــدت القــل مــن  ج- واذا اقــرت بانقضــاء عدهتــا يف مــدة حتتمل
ســتة اشــهر قمريــة مــن وقــت اقرارهــا ، والقــل مــن مخســة وســتني وثالثامئــة يــوم مــن 

ــة او الوفــاة. وقــت البينون
 

املادة ١٧٢
أ- يثبــت نســب الولــد مــن الرجــل يف الــزواج الفاســد ، او الدخــول بشــبهة اذا ولــد لســتة 

اشــهر قمريــة فأكثــر مــن تاريــخ الدخــول احلقيقي. 
ب- واذا ولــد بعــد املتاركــة او التفريــق ال يثبــت نســبه اال اذا كانــت الــوالدة قبــل مــي 

مخســة وســتني وثالثامئــة يــوم مــن تاريــخ املتاركــة او التفريــق.

 املادة ١٧٣
أ- اقــرار الرجــل ببنــوة جمهــول النســب ، ولــو يف مــرض املــوت ، يثبــت بــه النســب ان مل 
يكذبــه العقــل او العــادة ، ومل يقــل انــه مــن الزنــى ، وال يشــرتط تصديــق املقــر لــه اال اذا 
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كان مكلفــا. 

ب- واقــرار جمهــول النســب بأبــوة رجــل لــه يثبــت بــه النســب ، متــى توافــرت الــرشوط 
املذكــورة يف الفقــرة الســابقة.

 
املادة ١٧٤

أ- يثبــت نســب الولــد مــن االم باقرارهــا ، متــى توافــرت رشوط اقــرار الرجــل بالولــد ، 
ومل تكــن متزوجــة ، او معتــدة وقــت والدتــه. 

ب- ويثبت نسبه من االم باقراره اذا توافرت الرشوط الواردة يف الفقرة السابقة.
 

املادة ١٧٥
االقرار بام فيه حتميل النسب عى الغري ال يثبت به النسب.

 
املادة ١٧٦

يف االحــوال التــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالفــراش يف زواج صحيــح قائــم او منحــل ، 
او بالدخــول يف زواج فاســد او بشــبهة ، جيــوز للرجــل ان ينفــي عنــه نســب الولــد خــالل 
ــد اعــرتف بالنســب  ــم هبــا ، بــرشط اال يكــون ق ــوالدة او العل ــام مــن وقــت ال ســبعة اي

رصاحــة او ضمنــا.
 

املادة ١٧٧
جيــب ان تتخــذ اجــراءات دعــوى اللعــان خــالل مخســة عــرش يومــا مــن وقــت الــوالدة ، 

او العلــم هبــا.

املادة ١٧٨
ــد عــن الرجــل ، وال  ــرأة ، نفــي القــايض نســب الول ــني الرجــل وامل اذا جــرى اللعــان ب

ــد بأمــه. ــرث احدمهــا اآلخــر ، وأحلــق الول ــه ، وال ي ــه علي جتــب نفقت

 املادة ١٧٩
اذا اعــرتف الرجــل بــام يفيــد كذبــه يف االهتــام ، ونفــي النســب ، لزمــه نســب الولــد ، ولــو 

بعــد احلكــم بنفيــه ، وجــاز لــه ان يتــزوج املــرأة.

املادة ١٨٠
الفرقة باللعان فسخ.

 املادة ١٨١
من تاريخ العمل هبذا القانون : 

ال تســمع دعــوى االقــرار بالنســب عنــد االنــكار اال اذا كان االقــرار ثابتــا بورقــة رســمية 
ــة كلهــا بخــط املقــر وعليهــا توقيعــه ، او كان مصدقــا عــى التوقيــع  ــة ، مكتوب ، او عرفي

عليهــا.
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قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية
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املادة ١٨٢

يشرتط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة عى سببه.
 

املادة ١٨٣
اخلصم يف دعوى النسب هو صاحب احلق فيه ، او من يتوقف حقه عى اثباته.

 املادة ١٨٤
أ- يغتفر التناقض يف دعوى البنوة واالبوة ، وال يغتفر فيام عدامها. 

ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعيل ، او بتصديق اخلصم او بتكذيبه بقضاء القايض.

 املادة ١٨٥
احلكم الصادر يف النسب ال يكون حجة اال عى من كان طرفا يف اخلصومة فيه.

 املادة ١٨٦
جيب عى االم ارضاع ولدها ان مل يمكن تغذيته من غري لبنها.

 املادة ١٨٧
اجرة الرضاع تستحق من وقت االرضاع ، وال تسقط اال باالداء او االبراء.

 املادة ١٨٨
أ- ال تســتحق االم اجــرة ارضــاع حــال قيــام الزوجيــة ، او يف عــدة لــالب ، تســتحق فيهــا 

 . نفقة
ب- ال تستحق اجرة االرضاع الكثر من حولني من وقت الوالدة.

 املادة ١٨٩
أ- حــق احلضانــة لــالم ، ثــم المهــا وان علــت ، ثــم للخالــة ، ثم خالــة االم ، ثــم عمة االم 
، ثــم اجلــدة الب ، ثــم االب ، ثــم االخــت ، ثــم العمــة ، ثــم عمــة االب ، ثــم خالــة االب 

، ثــم بنــت االخ ، ثــم بنــت االخــت ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم الم ، ثــم الب يف اجلميــع. 

ب- اذا مل يوجــد مســتحق للحضانــة مــن هــؤالء ، انتقــل احلــق يف احلضانــة اىل الــويص 
املختــار ، ثــم االخ ، ثــم اجلــد العاصــب ، ثــم اجلــد الرمحــي ، ثــم ابــن االخ ، ثــم العــم ، 

ثــم ابنــه ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم الم ، ثــم الب ، متــى امكــن ذلــك. 

ج- اذا تساوى املستحقون للحضانة اختار االقي االصلح منهم للمحضون.

املادة ١٩٠
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٢       -العودة لفهرس القانون

ــة  ــى تربي ــدرة ع ــة ، والق ــل واالمان ــوغ ، والعق ــة : البل ــتحق احلضان ــرتط يف مس أ- يش
املحضــون ، وصيانتــه صحيــا ، وخلقيــا. 

ب- ويشــرتط يف احلاضــن ان يكــون حمرمــا لالنثــى ، وعنــده مــن يصلــح للحضانــة مــن 
النســاء.

 
املادة ١٩١

أ- اذا تزوجــت احلاضنــة بغــري حمــرم للمحضــون ، ودخــل هبــا الــزوج ، تســقط حضانتهــا 
 ،

ب- ســكوت مــن لــه احلــق يف احلضانــة مــدة ســنة - بــال عــذر - بعــد علمــه بالدخــول ، 
يســقط حقــه يف احلضانــة وادعــاء اجلهــل هبــذا احلكــم ال يعــد عــذرا.

 املادة ١٩٢
احلاضنــة غــري املســلمة تســتحق حضانــة الولــد املســلم ، حتــى يعقــل االديــان ، او خيشــى 

عليــه ان يألــف غــري االســالم ، وان مل يعقــل االديــان. 
ويف مجيــع االحــوال ال جيــوز ابقــاء املحضــون عنــد هــذه احلاضنــة بعــد بلــوغ الســابعة مــن 

عمره.
 

املادة ١٩٣
ال يسقط حق احلضانة باالسقاط ، وانام يمتنع بموانعه ، ويعود بزواهلا.

 املادة ١٩٤
تنتهي حضانة النساء للغالم بالبلوغ ، ولالنثى بزواجها ، ودخول الزوج هبا.

 
املادة ١٩٥

ــه ، او  ــاذن ولي ــة اال ب ــة اخــرى لالقام ــة ان تســافر باملحضــون اىل دول أ- ليــس للحاضن
ــه.  وصي

ب- ليــس للــويل ابــا كان او غــريه ان يســافر باملحضــون ســفر اقامــة يف مــدة حضانتــه اال 
بــاذن حاضنتــه.

 املادة ١٩٦
أ- حق الرؤية لالبوين ولالجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤالء من رؤية املحضون. 
ج- ويف حالــة املنــع ، وعــدم الرغبــة يف الذهــاب لرؤيــة الولــد عنــد اآلخر ، يعــني القايض 

موعــدا دوريــا ، ومكانــا مناســبا لرؤيــة الولــد يتمكــن فيــه بقيــة اهله مــن رؤيته.
 

املادة ١٩٧
للحاضنة قبض نفقة املحضون ، ومنها اجرة سكناه.
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املادة ١٩٨
جيــب عــى مــن يلــزم بنفقــة املحضــون اجــرة مســكن حضانتــه ، اال اذا كانــت احلاضنــة 

متلــك مســكنا تقيــم فيــه ، او خمصصــا لســكناها.

 املادة ١٩٩
أ- ال تســتحق احلاضنــة اجــرة حضانــة ، اذا كانــت زوجــة لــالب ، او معتــدة تســتحق يف 

عدهتــا نفقــة منــه ، او يف اثنــاء مــدة املتعــة املحكــوم هبــا للحاضنــة عــى ايب الصغــري. 
ب- جتب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغري سبع سنني ، والصغرية تسعا.

املادة ٢٠٠
ال نفقة لالقارب سوى االصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.

 املادة ٢٠١
جتــب عــى الولــد املــورس ، ذكــرا كان او انثــى نفقــة والديــه ، واجــداده ، وجداتــه الفقــراء 

، وان خالفــوه يف الديــن , او كانــوا قادريــن عــى الكســب. 
وعند تعدد االوالد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

 
املادة ٢٠٢

جيــب عــى االب املــورس وان عــال نفقــة ولــده الفقــري ، العاجــز عــن الكســب وان نــزل ، 
حتــى يســتغني.

 املادة ٢٠٣
أ- اذا كان االب معــرا ، واالم مــورسة ، جتــب عليهــا نفقــة ولدهــا ، وتكــون دينــا عــى 
االب ، ترجــع بــه عليــه ، اذا ايــر ، وكذلــك اذا كان االب غائبــا ، وال يمكــن اســتيفاء 

النفقــة منــه. 
ــوان ،  ــوال االب ــه ، ل ــن تلزم ــى م ــة ع ــت النفق ــن ، وجب ب- اذا كان االب واالم معري

ــه املنفــق عــى االب اذا ايــر. ــا عــى االب ، يرجــع ب وتكــون دين

 املادة ٢٠٤
اذا تعــدد املســتحقون للنفقــة ، ومل يكــن يف يســار مــن جتــب عليــه النفقــة مــا يكفــي مجيعهم 

، قدمــت نفقــة الزوجــة ، ثــم اوالده ، ثــم االم ، ثم االب.

 املادة ٢٠٥
تســتحق النفقــة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى ، او الــرتايض عليهــا ، وتعتــرب دينــا يف ذمــة مــن 

وجبــت عليــه ، ال يســقط اال بــاالداء او االبــراء.

  املادة ٢٠٦
ال جتري املقاصة بني نفقة الولد املستحقة عى ابيه ، ودين االب عى احلاضنة.
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 املادة ٢٠٧
يري عى نفقة االقارب حكم املادة ٧٩ من هذا القانون.

 املادة ٢٠٨
مع مراعاة احكام املواد : ٢٩-٣٣. 

ــام اخلامســة  ــة عــى النفــس الصغــري والصغــرية اىل ان يبلغــا رشعــا ، او يت خيضــع للوالي
عــرشة مــن العمــر ، عاقلــني ، كــام خيضــع هلــا البالــغ املجنــون ، او املعتــوه ، ذكــرا ، او انثى.

 املادة ٢٠٩
ــب  ــه حس ــب بنفس ــم للعاص ــب ، ث ــد العاص ــم للج ــالب ، ث ــس ل ــى النف ــة ع أ- الوالي

ــا.  ــون حمرم ــرشط ان يك ــب االرث ، ب ترتي
ب- عند تعدد املستحقني للوالية ، واستوائهم ، ختتار املحكمة اصلحهم. 

ج- فان مل يوجد مستحق ، عينت املحكمة الصالح من غريهم.

 املادة ٢١٠
مع مراعاة احكام احلضانة : 

يقــوم الــويل عــى النفــس بــاالرشاف عــى شــئون املحضــون وحفظــه ، وتربيتــه ، وتعليمــه 
واعــداده اعــدادا صاحلا.

 املادة ٢١١
ــري شــئونه ، متحــدا  ــادرا عــى تدب ــا عــى القــارص ، ق ــويل ان يكــون امين أ- يشــرتط يف ال

ــن.  معــه يف الدي
ب- اذا فقد الويل احد هذه الرشوط سلبت واليته.

 املادة ٢١٢
يف حالــة عــدم تعيــني ويل عــى القــارص ، او ســلب الواليــة ، تعهــد املحكمــة بالقــارص اىل 

امــني ، او جهــة خرييــة ، حتــى يفصــل يف موضــوع الواليــة.

 املادة ٢١٣
الوصية ترف يف الرتكة ، مضاف اىل ما بعد املوت.

 املادة ٢١٤
تنعقــد الوصيــة بالعبــارة او الكتابــة ، فــاذا كان املــويص عاجــزا عنهــام انعقــدت باشــارته 
املفهمــة ، وال تســمع عنــد االنــكار يف احلــوادث الواقعــة مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون 
ــدت اوراق  ــويص اال اذا وج ــاة امل ــد وف ــا بع ــويل عنه ــوع الق ــة ، او الرج ــوى الوصي دع
رســمية ، او عرفيــة مكتوبــة بخطــه ، عليهــا ختمــه ، او امضــاؤه او بصمتــه ، تــدل عــى 
مــا ذكــر ، او كانــت ورقــة الوصيــة او الرجــوع عنهــا مصدقــا عــى توقيــع املــويص عليهــا. 
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قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٥       -العودة لفهرس القانون

وجيــوز يف حالــة الــرضورة اثبــات الوصيــة اللفظيــة بشــهادة شــاهدين عدلــني حرضاهــا.

 املادة ٢١٥
يشــرتط يف صحــة الوصيــة اال تكــون بمعصيــة ، واال يكــون الباعــث عليها منافيــا ملقاصد 

الشارع. 
اذا كان املويص غري مسلم صحت الوصية اال اذا كانت حمرمة يف الرشيعة االسالمية.

 
املادة ٢١٦

أ- تصــح اضافــة الوصيــة اىل املســتقبل ، او تعليقهــا عــى الــرشط ، او تقييدهــا بــه اذا كان 
ــرشط صحيحا.  ال

ــه ، او  ــه مصلحــة مرشوعــة للمــويص او للمــويص ل ــا كان في ــح م ب- الــرشط الصحي
ــا  ــه ، م ــب مراعات ــة ،، وجت ــد الرشيع ــا ملقاص ــه ، وال منافي ــا عن ــن منهي ــا ، ومل يك لغريمه

ــة.  ــة او غالب ــه متحقق ــودة ب ــة املقص ــت املصلح دام
ج- اذا علقت الوصية عى رشط غري صحيح كانت باطلة. 

د- اذا قيدت الوصية برشط غري صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الرشط.

 املادة ٢١٧
أ- يشرتط يف املويص ان يكون اهال للتربع قانونا. 

ب- اذا كان املــويص حمجــورا عليــه لســفه او غفلــة ، او بلــغ مــن العمــر ثــامين عــرش ســنة 
، جــازت وصيتــه بــإذن مــن املحكمــة او اجازهتــا. 

ج- الوصيــة الصــادرة مــن املحجــور عليــه قبــل احلجــر للســفه او للغفلــة ال حيتــاج 
اذن.  اىل  اســتمرارها 

د- وصية املرتد واملرتدة نافذة اذا عادا اىل االسالم.
 

املادة ٢١٨
يشرتط يف املويص له : 
١- ان يكون معلوما. 

٢- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا. 
فــإن مل يكــن معينــا ال يشــرتط ان يكــون موجــودا عنــد الوصيــة وال وقــت مــوت املــويص 

، وذلــك مــع مراعــاة مــا نــص عليــه يف املــادة ٢٧٩

 املادة ٢١٩
ــوه  ــرف يف وج ــة وت ــني جه ــدون تعي ــرب ، ب ــامل ال ــاىل ، والع ــة هلل تع ــح الوصي أ- تص

اخلــري. 
ــرب ،  ــات ال ــن جه ــا م ــة ، وغريه ــات اخلريي ــاجد ، واملؤسس ــة للمس ــح الوصي ب- تص
وللمؤسســات العلميــة ، واملصالــح العامــة وتــرف عــى ادارهتــا وعامرهتــا ، ومصاحلهــا 

، وفقرائهــا ، وغــري ذلــك مــن شــئوهنا ، مــا مل يتعــني املــرف بعــرف او داللــة.

 املادة ٢٢٠



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٦       -العودة لفهرس القانون

تصــح الوصيــة جلهــة معينــة مــن جهــات الــرب ســتوجد مســتقبال ، فــان تعــذر وجودهــا 
رصفــت الوصيــة اىل اقــرب جمانــس لتلــك اجلهــة.

 املادة ٢٢١
تصــح الوصيــة مــع اختــالف الديــن وامللــة ، ومــع اختــالف الداريــن ، مــا مل يكــن املــويص 
تابعــا لبلــد اســالمي ، واملــويص لــه غــري مســلم تابــع لبلــد غــري اســالمي ، متنــع رشيعتــه 

مــن الوصيــة ملثــل املــويص.

 املادة ٢٢٢
يشرتط يف املوىص به : 

ا - ان يكون مما جيري فيه االرث ، او يصح ان يكون حمال للتعاقد حال حياة املوىص. 
ب - ان يكون متقوما عند املويص واملوىص له ان كان ماال. 

ــع  ــذات ، م ــا بال ــويص ان كان معين ــك امل ــة يف مل ــد الوصي ــودا عن ــون موج ج - ان يك
ــادة ٢١٦. ــن امل ــرة أ م ــاة الفق مراع

 املادة ٢٢٣
ــاالرث ، ومنهــا حــق املنفعــة بالعــني  ــة باخللــو ، وباحلقــوق التــي تنتقــل ب تصــح الوصي

ــاة املســتأجر. املســتأجرة بعــد وف
 

املادة ٢٢٤
ــام زاد عــى  ــه قــدرا معلومــا مــن املــال ، وال تنفــذ في ــة باقــراض املــوىص ل تصــح الوصي

ــة. هــذا املقــدار عــى ثلــث الرتكــة اال باجــازة الورث
  

املادة ٢٢٥
أ- تصــح الوصيــة بقســمة اعيــان الرتكــة عــى ورثــة املــويص ، بحيــث خيتــص كل وارث 

، او بعــض الورثــة بجــزء عينــه لــه املــوىص مــن الرتكــة ، معــادل لنصيبــه االرثــي. 
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته االرثية ، كانت الزيادة وصية.

 املادة ٢٢٦
تبطل الوصية : 

أ- بموت املوىص له قبل موت املويص. 
ب- هبالك املوىص به املعني قبل قبول املوىص له.

 املادة ٢٢٧
يمنــع مــن اســتحقاق الوصيــة االختياريــة او الوصيــة الواجبــة قتــل املــويص او املــورث 
عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــال اصليــا ، ام رشيــكا ، او كان شــاهد زور ، ادت شــهادته 
اىل احلكــم باالعــدام عــى املــويص ، وتنفيــذه ، وذلــك اذا كان القتــل بــال حــق ، وبــال عذر 

، وكان القاتــل مســئوال جنائيــا ، ويعــد مــن االعــذار جتــاوز حــق الدفــاع الرشعــي.
 

املادة ٢٢٨



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٧       -العودة لفهرس القانون

جيوز للمويص الرجوع عن الوصية كلها او بعضها رصاحة او داللة. 
ويعتــرب رجوعــا عــن الوصيــة كل فعــل او تــرف يــدل بقرينــه او عــرف عــى الرجــوع 

عنهــا. 
ومن الرجوع داللة كل ترف يزيل ملك املويص عن املوىص به.

 املادة ٢٢٩
ال يعتــرب رجوعــا عــن الوصيــة جحدهــا ، وال ازالــة بنــاء العــني املــويص هبــا ، وال الفعــل 
ــه  ــذي يوجــب في ــه ، وال الفعــل ال ــه او يغــري معظــم صفات ــل اســم املــويص ب ــذي يزي ال
ــد  ــويص يقص ــى ان امل ــرف ع ــة او ع ــدل قرين ــا مل ت ــا ، م ــليمه اال هب ــن تس ــادة ال يمك زي

بذلــك الرجــوع عــن الوصيــة.

املادة ٢٣٠
تلــزم الوصيــة بقبوهلــا مــن املــويص لــه رصاحــة او داللــة بعــد وفــاة املــويص ، فــاذا كان 
املــويص لــه جنينــا ، او قــارصا ، او حمجــورا عليــه يكــون قبــول الوصيــة وردهــا ممــن لــه 
الواليــة عــى مالــه ، ويكــون لــه ردهــا بعــد اذن املحكمــة. ويكــون القبــول عــن اجلهــات 
واملؤسســات واملنشــأت ممــن يمثلهــا قانونــا فــأن مل يكــن هلــا مــن يمثلهــا لزمــت الوصيــة 

بــدون توقــف عــى القبــول

 املادة ٢٣١
اذا مات املوىص له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه يف ذلك.

 املادة ٢٣٢
ال يشــرتط يف القبــول ، وال يف الــرد ان يكــون فــور املــوت. ومــع ذلــك تبطــل الوصيــة اذا 
ابلــغ الــوارث ، او مــن لــه تنفيــذ الوصيــة املــوىص لــه باعــالن رســمي مشــتمل عــى بيــان 
ــه قبوهلــا او ردهــا ، ومــىض عــى علمــه بذلــك ثالثــون  ــة ، وطلــب من كــف عــن الوصي
يومــا كاملــة ، خــالف مواعيــد املســافة القانونيــة ، ومل جيــب بالقبــول او الــرد كتابــة ، دون 

ان يكــون لــه عــذر مقبــول.

 املادة ٢٣٣
أ- اذا قبــل املــوىص لــه بعــض الوصيــة ، ورد البعــض اآلخــر لزمــت الوصيــة فيــام قبــل ، 

وبطلــت فيــام رد. 
ب- اذا تعــدد املــوىص هلــم فقبــل بعضهــم ، ورد البعــض اآلخــر لزمــت يف نصيــب مــن 

قبــل ، وبطلــت يف نصيــب مــن رد.

 املادة ٢٣٤
أ- ال تبطل الوصية بردها قبل موت املويص. 

ب- اذا رد املــوىص لــه الوصيــة كلهــا او بعضهــا بعــد املــوت وقبــل القبــول بطلــت فيــام 
رد. 

ج- واذا ردهــا كلهــا او بعضهــا بعــد املــوت والقبــول ، وقبــل منــه ذلــك احــد مــن الورثــة 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٨       -العودة لفهرس القانون

، انفســخت الوصيــة ، وان مل يقبــل منــه ذلــك احــد منهــم بطــل رده.

 املادة ٢٣٥
ــني  ــن ح ــه م ــوىص ب ــتحق امل ــوىص ، اس ــوت امل ــد م ــودا عن ــه موج ــوىص ل أ- اذا كان امل

ــوت.  ــد امل ــني بع ــت مع ــتحقاق يف وق ــوت االس ــة ثب ــص الوصي ــد ن ــا مل يف ــوت ، م امل
ــول ، اذا  ــتحقاق اىل القب ــني االس ــن ح ــه م ــوىص ب ــد امل ــه زوائ ــوىص ل ــون للم ب - تك
كان القبــول متأخــرا عــن بــدء االســتحقاق ، وال تعتــرب وصيــة ، وعــى املــوىص لــه نفقــة 

املــوىص بــه يف تلــك املــدة.
 

املادة ٢٣٦
تصــح الوصيــة باالعيــان للمعــدوم ، وملــا يشــمل املوجــود واملعــدوم ممن حيصــون ، فان مل 
يوجــد احــد مــن املــوىص هلــم وقــت مــوت املــوىص ، كانــت الغلــة لورثتــه ، وعنــد اليــأس 

مــن وجــود احــد مــن املــوىص هلــم ، تكــون العــني املــوىص هبــا ملــكا لورثــة املوىص. 
وإن وجــد احــد مــن املــوىص هلــم عنــد مــوت املــويص او بعــده ، كانــت الغلــة لــه اىل ان 
يوجــد غــريه فيشــرتك معــه فيهــا ، وكل مــن يوجــد منهــم يشــرتك فيهــا مــع مــن يكــون 
موجــودا وقــت ظهــور الغلــة اىل حــني اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر فتكــون العــني 

والغلــة للمــوىص هلــم مجيعــا ، ويكــون نصيــب مــن مــات منهــم تركــة عنــه.
 

املادة ٢٣٧
اذا كانــت الوصيــة - ملــن ذكــروا يف املــادة الســابقة - باملنافــع وحدهــا ، ومل يوجــد منهــم 

احــد عنــد وفــاة املــويص ، كانــت لورثــة املــويص. 
وإن وجــد مســتحق حــني وفــاة املــويص او بعدهــا كانــت املنفعــة لــه ولــكل مــن يوجــد 
بعــده مــن املســتحقني اىل حــني انقراضهــم ، فتكــون املنفعــة لورثــة املــويص ، وعنــد اليأس 

مــن وجــود غريهــم مــن املــوىص هلــم ردت العــني لورثــة املــويص.

 املادة ٢٣٨
اذا مل يوجــد مــن املــوىص هلــم غــري واحــد ، انفــرد بالغلــة ، او بالعــني املــوىص هبــا ، اال اذا 
دلــت عبــارة املــويص ، او قامــت قرينــة عــى انــه قصــد التعــدد ، ففــي هــذه احلالــة يــرف 
ــة املــويص ، وتقســم العــني بــني  ــة ، ويعطــى الباقــى لورث ــه مــن الغل ــه نصيب للمــوىص ل

املــوىص لــه ، وبــني ورثــة املــوىص عنــد اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر.
 

املادة ٢٣٩
اذا كانــت الوصيــة باملنافــع متعــددة ومرتبــة الطبقــات ، يكــون اســتحقاق الطبقــة الســفى 
عنــد اليــأس مــن وجــود احد من اهــل الطبقة العليــا ، او انقراضهم ، مــع مراعاة االحكام 
الــواردة يف املادتــني الســابقتني. واذا انقرضــت مجيــع الطبقــات كانــت العــني تركــة اال اذا 

كان املــويص قــد اوىص هبــا او ببعضهــا لغريهم.

مادة ٢٤٠
تصــح الوصيــة ملــن ال حيصــون ، وخيتــص هبــا املحتاجــون منهــم ، ويــرتك امــر توزيعهــا 
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بينهــم الجتهــاد مــن لــه تنفيــذ الوصيــة دون التقيــد بالتعميــم او املســاواة. 
وتنفيذ الوصية ملن اختاره املويص ، فان مل يوجد ، فلمن تعينه املحكمة.

 املادة ٢٤١
اذا كانــت الوصيــة لقــوم حمصوريــن بلفــظ يتناوهلــم ، ومل يعينــوا بأســامئهم وكان بعضهــم 
غــري اهــل للوصيــة وقــت وفــاة املــويص ، اســتحق الباقــون مجيــع الوصيــة ، مــع مراعــاة 

احــكام املــواد : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨

 املادة ٢٤٢
اذا كانــت الوصيــة مشــرتكة بــني معينــني ، ومجاعــة او جهــة ، او كانــت مشــرتكة بني مجاعة 
ــراد  ــرد مــن االف ــكل ف ــكل معــني ، ول ــت مشــرتكة بينهــم مجيعــا ، كان ل وجهــة ، او كان
اجلامعــة املحصــورة ، ولــكل مجاعــة غــري حمصــورة ، ولــكل جهــة ســهم مــن املــوىص بــه ، 

مــا مل ينــص املــويص عــى غــري ذلــك.
 

املادة ٢٤٣
اذا كانــت الوصيــة للمعينــني عــاد اىل تركــة املــويص نصيــب مــن كان غــري اهــل للوصيــة 

حــني الوفــاة.

املادة ٢٤٤
أ- اذا بطلت الوصية ملعني ، او جلامعة ، عاد املوىص به اىل الرتكة. 

ــى  ــث ع ــث ، وزع الثل ــى الثل ــة ع ــه الوصي ــت في ــا بطل ــا ، وم ــي الوصاي ب- اذا زاد باق
ــة. ــه الوصي ــا ومــا بطلــت في ــة ، بنســبة باقــي الوصاي املــوىص هلــم والورث

 املادة ٢٤٥
تصح الوصية للحمل يف االحوال اآلتية : 

١ - اذا اقــر املــويص بوجــود احلمــل وقــت الوصيــة وولــد حيــا خلمســة وســتني وثالثامئــة 
يــوم فأقــل مــن وقــت والوصيــة. 

٢ - اذا مل يقــر املــويص بوجــود احلمــل وولــد حيــا لســبعني ومائتــي يــوم عــى االكثــر مــن 
وقــت الوصيــة مــا مل تكــن احلامــل وقــت الوصيــة معتــدة لوفــاة او فرقــة بائنــة ، فتصــح 
الوصيــة اذا ولــد حيــا خلمســة وســتني وثالثامئــة يــوم فأقــل مــن وقــت املــوت او الفرقــة 

البائنــة. 
ــة مــع مــا تقــدم ثبــوت  ــة حلمــل مــن معــني ، اشــرتط لصحــة الوصي واذا كانــت الوصي

نســبه مــن ذلــك املعــني. 
وتوقف غلة املويص به اىل ان ينفصل احلمل حيا ، فتكون له.

املادة ٢٤٦
أ- اذا جــاءت احلامــل بولديــن حيــني او اكثــر يف وقــت واحــد ، او يف وقتــني بينهــام اقــل 
مــن ســتة اشــهر ، كانــت الوصيــة بينهــم بالتســاوي اال اذا نصــت الوصيــة عــى خــالف 

ذلــك. 
ب- وان انفصل احدهم غري حي استحق احلي منهم كل والوصية. 
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ج- وان مــات احــد االوالد بعــد الــوالدة ، ففــي الوصيــة باالعيــان تكــون حصتــه بــني 
ورثتــه ، ويف الوصيــة باملنافــع تكــون حصتــه مــن بــدل املنفعــة اىل حــني موتــه بــني ورثتــه 

، وبعــد موتــه تــرد اىل ورثــة املــويص.

 املادة ٢٤٧
تنفــذ الوصيــة لغــري الــوارث يف حــدود ثلــث مــا يبقــى مــن الرتكــة بعــد وفــاء الديــن مــن 

غــري اجــازة الورثــة. 
وال تنفــذ للــوارث ، وال بــام زاد عــى الثلــث اال اذا اجازهــا الورثــة بعــد وفــاة املــويص ، 

وكان املجيــز كامــل االهليــة. 
ــوارث ، ومل  ــام زاد عــى الثلــث لغــري ال ــوارث ، او ب ــة ل ــة الوصي واذا اجــاز بعــض الورث

جيــز البعــض نفــذت يف حــق مــن اجازهــا. 
وتنفــذ وصيــة مــن ال ديــن عليــه وال وارث لــه بــكل مالــه ، او بعضــه مــن غــري توقــف 

ــة العامــة. عــى اجــازة اخلزان

 املادة ٢٤٨
أ- تصح وصية املدين املستغرق ماله بالدين ، وال تنفذ اال برباءة ذمته منه. 

ب- فــان برئــت ذمتــه مــن بعــض الديــن ، او كان الديــن غــري مســتغرق نفــذت الوصيــة 
يف ثلــث الباقــي بعــد ســقوط الديــن او وفائــه.

 املادة ٢٤٩
اذا كان الديــن غــري مســتغرق ، واســتوىف كلــه او بعضــه مــن املــوىص بــه ، كان للمــوىص 
لــه ان يرجــع بقــدر الديــن املســتوىف يف حــدود ثلــث الباقــي مــن الرتكــة بعــد وفــاء الديــن.

مادة ٢٥٠
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث معــني مــن ورثــة املــوىص ، اســتحق املــوىص لــه 

قــدر نصيــب هــذا الــوارث زائــدا عــى الفريضــة.

 املادة ٢٥١
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث غــري معــني مــن ورثــة املــويص اســتحق املــوىص 
لــه نصيــب احدهــم زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متســاوية ، ونصيــب اقلهــم 

ســهاما زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متفاوتــة.
 

املادة ٢٥٢
أ- اذا كانــت الوصيــة الحــد بســهم شــائع يف الرتكــة ، وآلخــر بمثــل نصيــب وارث معــني 
او غــري معــني ، قــدرت اوال حصــة لــه بمثــل نصيــب الــوارث عــى اعتبــار انــه ال وصيــة 

غريهــا. ويقســم الثلــث بــني الوصيتــني باملحاصــة ، اذا ضــاق الثلــث عنهــام. 

ب- اذا كانــت الوصيــة بقــدر حمــدود مــن النقــود ، او بعــني مــن اعيــان الرتكة بدل الســهم 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦١١       -العودة لفهرس القانون

الشــائع ، قــدرت النقــود ، او قيمــة العــني بــام تســاويه من ســهام الرتكة.

 مادة ٢٥٣
ــال  ــن او م ــة دي ــني ، وكان يف الرتك ــود ، او بع ــن النق ــدد م ــدر حم ــة بق ــت الوصي اذا كان
غائــب ، فــان خــرج املــوىص بــه مــن ثلــث احلــارض مــن الرتكــة ، اســتحقه املــوىص لــه ، 
واال اســتحق منــه بقــدر هــذا الثلــث وكان الباقــي للورثــة ، وكلــام حــرض شــئ اســتحق 

املــوىص لــه ثلثــه حتــى يســتويف حقــه.
 

املادة ٢٥٤
ــة بســهم شــائع يف الرتكــة ، وكان فيهــا ديــن او مــال غائــب ، اســتحق  اذا كانــت الوصي

املــوىص لــه ســهمه يف احلــارض منهــا ، وكلــام حــرض شــئ اســتحق ســهمه فيــه.

 املادة ٢٥٥
اذا كانــت الوصيــة بســهم شــائع يف نــوع مــن الرتكــة ، وكان فيهــا ديــن ، او مــال غائــب 
، اســتحق املــوىص لــه ســهمه يف احلــارض مــن هــذا النــوع ان كان هــذا الســهم خيــرج مــن 
ــه مــن ســهمه بقــدر هــذا الثلــث ،  ثلــث احلــارض مــن الرتكــة ، واال اســتحق املــوىص ل
ــوع  ــه مــن الن ــه بقــدر ثلث ــة وكلــام حــرض شــئ اســتحق املــوىص ل ويكــون الباقــي للورث
املــوىص بســهم فيــه ، عــى اال يــرض ذلــك بالورثــة ، فــان كان يــرض هبــم اخــذ املــوىص لــه 
قيمــة مــا بقــي مــن ســهمه يف النــوع املــوىص بــه مــن ثلــث مــا حيــرض حتــى يســتويف حقــه.

 املادة ٢٥٦
أ- يف مجيــع االحــوال املبينــة يف املواد الســابقة اذا اشــتملت الرتكة عى دين مســتحق االداء 
عــى احــد الورثــة ، وكان هــذا الديــن مــن جنــس احلــارض مــن الرتكــة كلهــا او بعضهــا 
، وقعــت املقاصــة فيــه بقــدر نصيــب الــوارث فيــام هــو مــن جنســه ، واعتــرب بذلــك مــاال 

حارضا. 
ب- واذا كان الديــن املســتحق االداء عــى الــوارث مــن غــري جنــس احلــارض ، فــال تقــع 
املقاصــة ، ويعتــرب هــذا الديــن مــاال حــارضا ان كان مســاويا لنصيــب الــوارث يف احلــارض 
مــن الرتكــة او اقــل ، فــان كان اكثــر منــه ، اعتــرب مــا يســاوي هــذا النصيــب مــاال حــارضا. 
ــه  ــه يف املــال احلــارض اال اذا ادى مــا علي ــة ال يســتويل الــوارث عــى نصيب ويف هــذه احلال

مــن الديــن فــان مل يــؤده باعــه القــايض ، وويف الديــن مــن ثمنــه. 
ج- وتعترب انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.

 املادة ٢٥٧
ــه ، او  ــوىص ب ــك امل ــا ، فهل ــن انواعه ــوع م ــة ، او بن ــن الرتك ــني م ــة بع ــت الوصي اذا كان
اســتحق ، فــال شــئ للمــوىص لــه ، واذا هلــك بعضــه ، او اســتحق ، اخــذ املــوىص لــه مــا 

بقــي منــه ان كان خيــرج مــن ثلــث الرتكــة ، واال كان لــه فيــه بقــدر الثلــث.

 مادة ٢٥٨
أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة يف معــني ، فهلــك او اســتحق ، فــال شــئ للمــوىص 
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لــه. 

ب- اذا هلــك البعــض او اســتحق اخــذ املــويص لــه مجيــع وصيتــه مــن الباقــي ان وســعها 
، وكانــت ختــرج مــن ثلــث الرتكــة. 

ج- وان كان الباقــي ال يفــي بالوصيــة وهــو خيــرج مــن الثلــث ، اخــذ الباقــي كلــه ، وان 
كان يفــي بالوصيــة ، لكنــه اكثــر مــن الثلــث اخــذ منــه بقــدر ثلــث الرتكــة.

 
املادة ٢٥٩

أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة يف نــوع مــن امــوال املــويص ، فهلــك او اســتحق ، 
فــال شــئ للمــوىص لــه. 

ب- وان هلــك بعضــه ، او اســتحق ، فليــس لــه اال حصتــه يف الباقــي ان خرجــت مــن 
ثلــث املــال ، واال اخــذ منــه بقــدر الثلــث.

املادة ٢٦٠
أ- اذا كانــت الوصيــة باملنفعــة ملعــني مــدة حمــددة املبــدأه والنهايــة ، اســتحق املــوىص لــه 

منفعــة يف هــذه املــدة. 
ب- فــاذا انقضــت املــدة قبــل وفــاة املــويص بطلــت الوصيــة ، واذا انقىض بعضها اســتحق 

املــوىص لــه املنفعــة يف باقيها. 
ج- واذا كانت املدة معينة القدر غري حمددة املبدأ ، بدأت من وقت وفاة املوىص.

 املادة ٢٦١
أ- اذا منــع الورثــة او احدهــم املــوىص لــه من االنتفــاع بالعني كل املــدة او بعضها ، ضمن 
لــه املعــرتض بــدل املنفعــة اال اذا اتفــق املــوىص لــه وكل الورثــة عــى تعويضــه باالنتفــاع 

ــدة اخرى.  م
ــه  ــوىص ل ــني امل ــال ب ــذر ح ــويص ، او لع ــة امل ــن جه ــاع م ــن االنتف ــع م ب- اذا كان املن

ــع. ــت زوال املان ــن وق ــرى م ــدة اخ ــه م ــت ل ــاع ، وجب واالنتف

 املادة ٢٦٢
مع مراعاة احكام املادتني السابقتني : 

ــن  ــة م ــم او جله ــن انقطاعه ــن ال يظ ــري حمصوري ــوم غ ــة لق ــة باملنفع ــت الوصي أ- اذا كان
ــة ، اســتحق املــوىص هلــم املنفعــة عــى  ــدة او مطلق ــة مؤب ــت الوصي ــرب ، وكان جهــات ال

ــد.  ــه التأيي وج
ب- فــاذا كانــت الوصيــة مؤبــدة اومطلقــة لقــوم غــري حمصورين يظــن انقطاعهم اســتحق 

املــوىص هلــم املنفعــة اىل انقراضهم.

 املادة ٢٦٣
اذا كانــت الوصيــة باملنفعــة ملــدة معينــة ، ولقــوم حمصوريــن ، ثــم مــن بعدهــم ملــن ال يظــن 
انقطاعهــم ، او جلهــة مــن جهــات الــرب ، ومل يوجــد احــد مــن املحصوريــن خــالل ثــالث 
وثالثــني ســنة قمريــة مــن وفــاة املــويص ، او خــالل املــدة املعينــة للمنفعــة او وجــد خــالل 
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هــذه املــدة وانقــرض قبــل هنايتهــا كانــت املنفعــة يف املــدة كلهــا او بعضهــا عــى حســب 
االحــوال ملــا هــو اعــم نفعــا مــن جهــات الــرب.

 املادة ٢٦٤
اذا كانــت العــني املــوىص بمنفعتهــا حتتمــل االنتفــاع او االســتغالل عــى وجــه غــري الــذي 
اوىص بــه ، جــاز للمــوىص لــه ان ينتفــع هبــا ، او اســتغلها عــى الوجــه الــذي يــراه ، بــرشط 

عــدم االرضار بالعــني املــوىص بمنفعتهــا.

 املادة ٢٦٥
اذا كانــت الوصيــة بالغلــة او الثمــرة ، فللمــوىص لــه الغلــة او الثمــرة القائمــة وقــت موت 

املــويص ، ومــا يســتجد منهــا مســتقبال ، مــا مل تــدل قرينــة عــى خــالف ذلك.

 املادة ٢٦٦
أ- اذا كانــت الوصيــة ببيــع العــني للمــوىص لــه بثمــن معــني ، او بتأجريهــا لــه ملــدة معينــة 
، وبأجــرة مســامة ، وكان الثمــن او االجــرة اقــل مــن املثــل بغبــن فاحــش خيــرج مــن ثلــث 

الرتكــة او بغبــن يســري ، نفــذت الوصيــة. 
ب- وان كان الغبــن الفاحــش ال خيــرج مــن الثلــث ، ومل جيــز الورثــة الزيــادة فــال تنفــذ 

الوصيــة اال اذا قبــل املــوىص لــه دفــع هــذه الزيــادة.
 

املادة ٢٦٧
يف الوصيــة بحصــة مــن املنفعــة تســتويف احلصــة بقســمة الغلــة او الثمــرة بــني املــوىص لــه 
وورثــة املــويص بنســبة مــا خيــص كل فريــق ، او باملهايــأة زمانــا او مكانــا ، او بقســمة العني 
اذا كانــت حتتمــل القســمة مــن غــري رضر ، وللمحكمــة عنــد االختــالف تعيــني احــدى 

هــذه الطرائــق.

 املادة ٢٦٨
ــه باملنفعــة مــا يفــرض عــى العــني مــن التزامــات ، ومــا يلــزم الســتيفاء  عــى املــوىص ل

ــة مــوىص هبــا لغــريه. ــت الرقب ــو كان منفعتهــا ، ول

 املادة ٢٦٩
تسقط الوصية باملنفعة يف احلاالت اآلتية : 

أ- بوفاة املوىص له قبل استيفاء املنفعة املوىص هبا كلها او بعضها. 
ب- برشاء املوىص له العني التي اوىص له بمنفعتها. 

ج- بتنازله عن حقه فيها لورثة املويص بعوض او بغري عوض. 
د- باستحقاق العني املوىص بمنفعتها.

 املادة ٢٧٠
ــازة  ــة اىل اج ــا دون حاج ــوىص بمنفعته ــني امل ــم يف الع ــوىص نصيبه ــة امل ــع ورث ــذ بي ينف

ــه. ــوىص ل امل
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 املادة ٢٧١
اذا كانــت الوصيــة باملنفعــة ملعــني مؤبــدة ، او ملــدة حياتــه ، او مطلقــة ، اســتحق املــوىص 
ــه ، بــرشط ان ينشــأ اســتحقاقه للمنفعــة يف مــدى ثــالث وثالثــني  ــه املنفعــة مــدة حيات ل

ســنة قمريــة مــن وفــاة املــويص.

 املادة ٢٧٢
حيسب خروج الوصية باملنافع واحلقوق من ثلث الرتكة كام ييل : 

ــدة  ــه ، او مل ــاة املــوىص ل ــدة حي ــة ، او مل ــدة ، او مطلق ــع مؤب ــة باملناف ــت الوصي أ- اذا كان
ــاوية  ــع مس ــرب املناف ــني ، تعت ــع الع ــع مناف ــة بجمي ــي الوصي ــنني ، فف ــرش س ــى ع ــد ع تزي
لقيمــة العــني نفســها ، ويف الوصيــة بحصــة نســبية مــن املنافــع تعتــرب مســاوية لنظــري هــذه 

النســبة مــن املعــني. 
ب- اذا كانــت الوصيــة بالنافــع ملــدة ال تزيــد عــى عــرش ســنني ، قــدرت بقيمــة املنفعــة 

املــوىص هبــا يف هــذه املــدة. 
ــني  ــة الع ــني قيم ــرق ب ــدرت بالف ــة ، ق ــوق العيني ــن احلق ــق م ــة بح ــت الوصي ج- اذا كان

ــه. ــا بدون ــه ، وقيمته ــق املــوىص ب ــة باحل حممل

 املادة ٢٧٣
أ- تصــح الوصيــة باملرتبــات مــن رأس املــال ملــدة معينــة ، وخيصــص مــن مــال املــوىص 

مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى وجــه ال يــرض بالورثــة. 
ب- فــاذا زاد مــا خصــص لضــامن تنفيــذ الوصيــة عــى ثلــث الرتكة ومل جيــز الورثــة الزيادة 
خيصــص منــه بقــدر الثلــث ، وتنفــذ الوصيــة فيــه ويف غلتــه اىل ان يســتويف املــوىص لــه مــن 
املرتبــات مــا يعــادل ثلــث الرتكــة حــني الوفــاة ، او اىل ان تنقــي املــدة ، او يمــوت املوىص 

. له
 

املادة ٢٧٤
اذا كانــت الوصيــة بمرتــب مــن غلــة الرتكــة ، او مــن غلــة عــني منهــا ملــدة معينــة ، تقــوم 
الرتكــة او العــني ، حمملــة باملرتــب املــوىص بــه ، فــان خــرج مــن ثلــث املــال نفــذت الوصية 
، وان زاد عليــه ، ومل جيــز الورثــة الزيــادة نفــذ منهــا بقــدر الثلــث ، وكان الزائــد من املرتب 

ومــا يقابلــه مــن الرتكــة او العــني لورثــة املــويص.

 املادة ٢٧٥
أ- اذا كانــت الوصيــة ملعــني بمرتــب مــن رأس املــال ، او الغلــة مطلقــة او مؤبــدة ، او مــدة 
ــه  ــاة املــوىص لــه ، اعتــربت حياتــه ســبعني ســنة ، الجــل حســاب خــروج املــوىص ب حي
عــن ثلــث الرتكــة ، وخيصــص مــن مــال املــويص مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى الوجــه 
ــل  ــا يغ ــص م ــال ، وخيص ــن رأس امل ــب م ــة بمرت ــت الوصي ــادة ٢٧٣ ان كان ــني يف امل املب
مقــدار املرتــب املــوىص بــه عــى الوجــه املبــني يف املــادة ٢٧٦ ان كانــت الوصيــة بمرتــب 

مــن الغلــة. 
ب- فــاذا مــات املــوىص لــه قبل املــدة املذكورة يف الفقــرة الســابقة كان الباقي مــن الوصية 
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ــذ  ــص لتنفي ــال املخص ــذ امل ــده ، واذا نف ــه بع ــن اوىص ل ــة او م ــن الورث ــتحقه م ــن يس مل
ــة يف  ــه الرجــوع عــى الورث ــر مــن املــدة املذكــورة ، فل ــه اكث ــة او عــاش املــوىص ل الوصي

حــدود الثلــث. 

ج- ويف مجيــع االحــوال ال جيــوز ان يقــل تقديــر بقيــة عمــر املــوىص لــه عــن عــرش ســنني 
عنــد اســتحقاق املرتــب.

 املادة ٢٧٦
أ- يف الوصيــة بمرتــب مــن رأس املــال ، يأخــذ املوىص لــه مرتبه من غلة العــني املخصصة 
للوصيــة ، فــاذا مل تــف الغلــة باملرتــب جــاز للورثــة اكاملــه ، واال بيــع مــن هــذه العــني مــا 

يفــي باملرتب. 
واذا زادت الغلة عى املرتب ، ردت الزيادة اىل ورثة املويص. 

ــة  ــص للوصي ــا خص ــة م ــن غل ــب م ــتويف املرت ــة ، يس ــن الغل ــب م ــة بمرت ب- يف الوصي
فــاذا زادت الغلــة يف بعــض الســنوات عــى املرتــب ال تــرد اىل ورثــة املــويص ، بــل توقــف 

لتغطيــة نقــص الغلــة يف بعــض الســنوات. 
ج- فــاذا كانــت الوصيــة تنــص عــى ان املرتــب يســتويف ســنة فســنة او قامــت قرينــة عــى 

ذلــك ردت الزيــادة الســنوية اىل ورثــة املــويص.

 املادة ٢٧٧
أ- اذا اوىص بمرتــب جلهــة هلــا صفــة الــدوام وصيــة مطلقــة ، او مؤبــدة ، خيصــص مــن 
ــد عــى الثلــث اال  ــة ، وال خيصــص مــا يزي ــذ الوصي ــه تنفي مــال املــويص مــا تضمــن غلت

ــة.  باجــازة الورث
ــة  ــتحقته اجله ــه ، اس ــوىص ب ــب امل ــن املرت ــر م ــة اكث ــص للوصي ــا خص ــل م ب- واذا اغ
املــوىص هلــا ، واذا انقصــت الغلــة عــن املرتــب ، فليــس لتلــك اجلهــة الرجــوع عــى ورثــة 

املــويص.

 املادة ٢٧٨
أ- يف االحــوال املبينــة يف املــواد مــن ٢٧٣ اىل ٢٧٦ جيــوز لورثــة املــويص االســتيالء عــى 
املخصــص لتنفيــذ الوصيــة باملرتــب او التــرف فيه ، بــرشط ان يودعوا يف جهــة يرضاها 
املــوىص لــه ، او يعينهــا القــايض بجميــع املرتبــات نقــدا ، وخيصــص املبلــغ املــودع لتنفيــذ 

الوصية. 
ب- فاذا مات املوىص له قبل نفاد املبلغ املودع رد الباقي لورثة املويص. 

ج- ويزول كل حق للموىص له يف الرتكة بااليداع ، والتخصيص.

 املادة ٢٧٩
ال تصــح الوصيــة باملرتبــات مــن رأس املــال ، او مــن الغلــة اال للموجوديــن مــن املــوىص 
هلــم وقــت مــوت املــوىص ، وتقــدر حياهتــم طبقــا ملــا نــص عليــه يف املــادة ٢٧٥ ، وتنفــذ 

الوصايــا وفقــا لالحــكام املبينــة يف الوصايــا للمعينــني.
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املادة ٢٨٠
أ- اذا غــري املــوىص معــامل العــني املــوىص هبــا ، او زاد يف عامرهتــا شــيئا مما ال يســتقل بنفســه 

، كالرتميــم ، كانــت العــني كلهــا وصية. 

ب- وان كانــت الزيــادة ممــا يســتقل بنفســه كالغــراس والبنــاء ، شــارك الورثــة املــوىص لــه 
يف كل العــني بقيمــة الزيــادة القائمــة.

 املادة ٢٨١
أ- اذا هــدم املــوىص بنــاء العــني املــوىص هبــا ، واعــادة عــى حالتــه االوىل كانــت العــني 

بحالتهــا اجلديــدة وصيــة ولــو غــري معاملهــا. 
ــة ,  ــاء للورث ــاء عــى وجــه آخــر كانــت العــني رشكــة بنســبة قيمــة البن ب- وان اعــاد البن

ــه. ــوىص ل ــة االرض للم وقيم

 املادة ٢٨٢
اذا هــدم املــوىص العــني املــوىص هبــا ، وضــم االرض اىل ارض مملوكــة لــه ، وبنــى عليهــام 

، اشــرتك املــوىص لــه مــع الورثــة يف مجيــع االرض والبنــاء بقيمــة ارضــه.
 

املادة ٢٨٣
اســتثناء مــن احــكام املــواد ٢٨٠ فقــرة ثانيــة و ٢٨١ فقــرة ثانيــة و٢٨٢ اذا كان مــا انفقــه 
املــوىص ، او زاده يف العــني ممــا يتســامح يف مثلــه عــادة ، احلقت الزيادة بالوصيــة ، والزيادة 

التــي ال يتســامح فيهــا تلحــق ايضــا اذا وجــد مــا يــدل عــى قصــد احلاقهــا.

 املادة ٢٨٤
اذا مجــع املــوىص بنــاء العــني املــوىص هبــا مــع بنــاء عــني اخــرى مملوكــة لــه ، وجعــل منهــام 
وحــدة ال يمكــن معهــا تســليم املــوىص بــه منفــردا ، اشــرتك املــوىص لــه مــع الورثــة بقــدر 

قيمــة وصيتــه.

 املادة ٢٨٥
أ- اذا زادت الوصايــا عــى ثلــث الرتكــة ، ومل جيــز الورثة الزيادة قســم الثلــث بني الوصايا 

باملحاصة. 
ب - اذا اجــاز الورثــة الزيــادة ، وكانــت ال تفــي بمجمــوع الوصايــا ، قســمت الرتكــة بــني 

ــا باملحاصة. الوصاي

 املادة ٢٨٦
اذا كانت الوصية بقربات متعددة ، ومل يف هبا ما تنفذ فيه الوصية : 

أ- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي. 
ب- وان كانــت خمتلفــة الدرجــات ، قدمــت الفرائــض عــى الواجبــات والواجبــات عــى 

النوافــل ، بالطريقــة الســابقة.
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 املادة ٢٨٧
ــن  ــة م ــت جه ــم او انقطع ــوىص هل ــض امل ــات بع ــات ، وم ــا باملرتب ــت الوصاي اذا تزامح
ــوىص. ــة امل ــع لورث ــا انقط ــات وم ــن م ــب م ــب ، كان نصي ــا باملرت ــوىص هل ــات امل اجله

 املادة ٢٨٧ مكرر
إذا مل يــوص امليــت لفــرع ولــده الــذي مــات يف حياتــه أو مات معــه - ولو حكــام - بمقدار 
حصتــه ممــا كان يرثــه أصلــه يف تركتــه لــو كان حيــا عنــد موتــه، وجبــت للفــرع يف الرتكــة 
وصيــة بمقــدار هــذه احلصــة يف حــدود الثلــث، بــرشط أن يكــون غــري وارث وأال يكــون 
امليــت قــد أعطــاه بغــري عــوض عــن طريــق تــرف آخــر قــدر مــا جيــب لــه، وإن كان مــا 

أعطــاه أقــل منــه، وجبــت لــه وصيــة بقــدر مــا يملكــه. 
وتكــون هــذه الوصيــة ألهــل الطبقــة األوىل مــن أوالد البنــات وألوالده األبنــاء من أوالد 
الظهــور وإن نزلــوا عــى أن حيجــب كل أصــل فرعــه دون فــرع غــريه، وأن يقســم نصيــب 
كل أصــل عــى فرعــه وإن نــزل، قســمة املــرياث كــام لــو كان أصلــه أو أصولــه الذيــن يــدىل 

هبــم إىل امليــت ماتــو بعــده، وكان موهتــم مرتبــا كرتتيــب الطبقات.

 املادة ٢٨٧ مكرر أ
إذا أوىص امليــت ملــن وجبــت لــه الوصيــة بأكثــر مــن نصيبــه، كانــت الزيــادة وصيــة 

اختياريــة، وإن أوىص لــه بأقــل مــن نصيبــه وجــب لــه مــا يكملــه.
وإن أوىص لبعــض مــن وجبــت هلــم الوصيــة دون البعــض اآلخــر وجــب ملــن مل يــوص 

لــه قــدر نصيبــه. 
ويؤخــذ نصيــب مــن مل يــوص لــه ويــويف نصيــب مــن أوىص لــه بأقــل ممــا وجــب مــن باقي 

الثلــث، فــإن ضــاق عــى ذلــك فمنــه وممــا هــو مشــغول بالوصيــة االختيارية .

 املادة ٢٨٧ مكرر ب
الوصيــة الواجبــة مقدمــة عــى غريهــا مــن الوصايــا. فــإذا مل يــوص امليــت ملــن وجبــت هلــم 
الوصيــة وأوىص لغريهــم، اســتحق كل مــن وجبــت هلــم الوصيــة قــدر نصيبــه مــن باقــي 

ثلــث الرتكــة أن ويف وإال فمنــه وممــا أوىص بــه لغريهــم.
 

املادة ٢٨٨
يستحق االرث بموت املورث حقيقة او حكام.

 املادة ٢٨٩
ــوارث وقــت مــوت املــورث ، حقيقــة او  ــاة ال أ- يشــرتط الســتحقاق االرث حتقــق حي

حكــام. 
ب- ويتحقــق وجــود احلمــل واســتحقاقه لــالرث اذا توافــرت فيــه الــرشوط الــواردة يف 

املــادة ٣٣٠ مــن هــذا القانــون.

 املادة ٢٩٠
ــال  ــات اوال ، ف ــم مــن م ــا ، ومل يعل ــرث بعض ــر ، وكان بعضهــم ي ــان او اكث اذا مــات اثن
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ــد ام ال. ــادث واح ــم يف ح ــواء أكان موهت ــر س ــة اآلخ ــم يف ترك ــتحقاق الحده اس

 املادة ٢٩١
أ- يؤدي من الرتكة بحسب الرتتيب اآليت : 

أوال : ما يكفي لتجهيز امليت ، وجتهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر املرشوع. 
ثانيا : ديون امليت. 

ثالثا : الوصية الواجبة. 
رابعا : الوصية االختيارية يف احلد الذي تنفذ فيه. 

خامسا : املواريث بحسب ترتيبها يف هذا القانون. 
ب- اذا مل توجد ورثة قىض من الرتكة بالرتتيب اآليت : 

أوال : استحقاق من اقر له امليت بنسب عى غريه. 
ثانيا : ما اوىص به فيام زاد عى احلد الذي تنفذ فيه الوصية. 

ج- اذا مل يوجد احد من هؤالء آلت الرتكة ، او ما بقي منها اىل اخلزانة العامة.

 املادة ٢٩٢
ــا ام رشيــكا ،  ــع االرث قتــل املــورث عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــال اصلي مــن موان
ــق  ــال ح ــل ب ــذه اذا كان القت ــدام وتنفي ــم باالع ــهادته اىل احلك ــاهد زورأدت ش ام كان ش
ــة ، ويعــد مــن االعــذار  ــال عــذر وكان القاتــل عاقــال ، بالغــا حــد املســئولية اجلنائي ، وب

جتــاوز حــق الدفــاع الرشعــي.

 املادة ٢٩٣
أ- ال توارث بني مسلم وغري مسلم. 

ب- يتوارث غري املسلمني بعضهم من بعض. 
ج- اختالف الدارين ال يمنع من االرث بني املسلمني. 

د- ال يمنــع اختــالف الداريــن - بــني غــري املســلمني - مــن االرث اال اذا كانــت رشيعــة 
الــدار االجنبيــة متنــع ذلــك.

 املادة ٢٩٤
أ- ال يرث املرتد من احد. 

ب- مــال املرتــد قبــل الــردة او بعدهــا يكــون لورثتــه املســلمني عنــد موتــه ، فــان مل يكــن 
لــه ورثــة مــن املســلمني ، يكــون مالــه للخزانــة العامــة. 

ج- اذا جتنــس املرتــد بجنســية دولــة غــري اســالمية يعتــرب يف حكــم املتــويف ويــؤول مالــه 
لورثتــه املســلمني. 

د- اذا عــاد املرتــد اىل االســالم بعــد جتنســه بجنســية دولــة غــري اســالمية يكــون لــه مــن 
مالــه مــا بقــي بأيــدي ورثتــه ، او باخلزانــة العامــة.

 املادة ٢٩٥
أ- من اسباب االرث : الزوجية ، والقرابة. 
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ب- يكون االرث بالزوجية بطريق الفرض. 
ج- ويكون االرث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او هبام معا ، او بالرحم. 

ــني : ٣٠٢ ،  ــكام املادت ــاة اح ــع مراع ــا ، م ــام مع ــا ارث ورث هب ــوارث جهت د- اذا كان ل
.٣٢٦

 املادة ٢٩٦
ــروض ،  ــاب الف ــث بأصح ــدأ يف التوري ــة ، ويب ــوارث يف الرتك ــدر لل ــهم مق ــرض س الف
ــة  ــزوج ، الزوج ــت الم ، ال ــال ، االخ الم ، االخ ــب وان ع ــد العاص ــم : االب ، اجل وه
، البنــات ، بنــات االبــن وان نــزل االخــوات الب وام ، االخــوات الب ، االم ، اجلــدة 

ــة وان علــت. الثابت

املادة ٢٩٧
أ- مــع مراعــاة حكــم املــادة ٣٠٩ لــالب فــرض الســدس اذا وجــد للميــت ولــد ، او ولــد 

ابــن وان نــزل. 
ــد عــدم االب يكــون للجــد العاصــب الســدس ، عــى الوجــه املبــني يف الفقــرة  ب- عن

الســابقة. 
واجلد العاصب هو الذي ال يدخل يف نسبته اىل امليت انثى.

 املادة ٢٩٨
أ- الوالد االم فــرض الســدس للواحــد ، والثلــث لالثنــني فاكثــر ، ذكورهــم واناثهــم يف 

ــمة سواء.  القس
ب- اذا كان اوالد االم اثنــني فاكثــر ، واســغرقت الفــروض الرتكــة ، يشــارك اوالد االم 
ــم  ــر ، ويقس ــقيقه او اكث ــت ش ــع اخ ــراد او م ــقاء باالنف ــوة االش ــقيق ، او االخ االخ الش

الثلــث بينهــم مجيعــا عــى الوجــه املتقــدم.

 املادة ٢٩٩
أ- للــزوج فــرض النصــف عنــد عــدم الولــد ، وولــد االبــن وان نــزل ، والربــع مــع الولــد 

او ولــد االبــن وان نــزل. 
ب- وللزوجــة ولــو كانــت مطلقــة رجعيــا اذا مــات الزوج وهــي يف العــدة ، او الزوجات 
فــرض الربــع عنــد عــدم الولــد ، وولــد االبــن وان نــزل والثمــن مع الولــد ، او ولــد االبن 

نزل.  وان 
وتعتــرب املطلقــة بائنــا يف مــرض املــوت يف حكــم الزوجــة اذا مل تــرض بالطــالق ، ومــات 
املطلــق يف ذلــك املــرض ، وهــي يف عدتــة بــرشط ان تســتمر اهليتهــا لــالرث مــن وقــت 

الطــالق اىل وقــت الوفــاة.

 املادة ٣٠٠
مع مراعاة حكم املادة ٣٠٧ : 

ا - للواحدة من البنات فرض النصف ، ولالثنتني فاكثر الثلثان. 
ب - لبنــات االبــن الفــرض املتقــدم عنــد عــدم وجــود بنــت ، او بنــت ابــن اعــى منهــن 

درجــة. 
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ج - وهلن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت االبن االعى درجة.

 املادة ٣٠١
مع مراعاة حكم املادتني : ٣٠٧ ، ٣٠٨ : 

ا - للواحدة من االخوات الشقيقات فرض النصف ، ولالثنتني فاكثر الثلثان. 
ب - لالخوات الب الفرض املتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه. 

ج - وهلن واحدة او اكثر السدس مع االخت الشقيقة.

 املادة ٣٠٢
أ- لــألم فــرض الســدس مــع الولــد ، او ولــد ابــن وان نــزل ، او مــع اثنــني او اكثــر مــن 

االخــوة واالخــوات. 
ــني  ــد الزوج ــع اح ــت م ــا اذا اجتمع ــري اهن ــوال ، غ ــذه االح ــري ه ــث يف غ ــا الثل ب- وهل

ــني.  ــد الزوج ــرض اح ــد ف ــي بع ــا بق ــث م ــا ثل ــط ، كان هل واالب فق
ج- واجلــدة الثابتــة هــي ام احــد االبويــن ، او اجلد العاصب وان علــت ، وهلا او للجدات 

الســدس ، ويقســم بينهــن عى الســواء ، ال فرق بني ذات قرابــة وذات قرابتني.

 املادة ٣٠٣
اذا زادت انصبــاء اصحــاب الفــروض عــى الرتكــة ، قســمت بينهــم بنســبة انصبائهــم يف 

االرث.

 املادة ٣٠٤
ــة ،  ــروض الرتك ــتغرق الف ــد ومل تس ــروض ، او وج ــن ذوي الف ــد م ــد اح أ- اذا مل يوج

ــب.  ــن النس ــة م ــروض للعصب ــد الف ــا بع ــي منه ــا بق ــة ، او م ــت الرتك كان
ب- العصبة من النسب ثالثة انواع : 

١- عصبة بالنفس 
٢- عصبة بالغري 

٣- عصبة مع الغري

 املادة ٣٠٥
للعصبــة بالنفــس جهــات اربــع ، مقــدم بعضهــا عــى بعــض يف االرث عــى الرتتيــب اآليت 

 :
١- البنوة ، وتشمل االبناء ، وابناء االبن وان نزل 

٢- االبوة ، وتشمل االب ، واجلد العاصب وان عال 
٣- االخوة ، وتشمل االخوة لالبوين ، واالخوة الب ، وابنائهام وان نزلوا. 

٤- العمومــة ، وتشــمل اعــامم امليــت البويــن ، او الب ، واعــامم ابيــه كذلــك ، واعــامم 
جــده العاصــب وان عــال ، وابنــاء مــن ذكــورا وان نزلــوا.

 املادة ٣٠٦
أ- اذا احتدت العصبة بالنفس يف اجلهة ، كان املستحق لالرث اقرهبم درجة اىل امليت. 
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ب- اذا احتــدوا يف اجلهــة والدرجــة ، كان التقديــم بقــوة القرابــة ، فمــن كانــت قرابتــه مــن 
االبويــن ، قــدم عــى مــن كانــت قرابتــه مــن االب فقــط. 

ج- فاذا احتدوا يف اجلهة ، والدرجة ، والقوة كان االرث بينهم عى السواء.

املادة ٣٠٧
أ- العصبة بالغري هن : 
١- البنات مع االبناء. 

٢- بنــات االبــن وان نــزل مــع ابنــاء االبــن وان نــزل ، اذا كانــوا يف درجتهــن مطلقــا ، او 
كانــوا انــزل منهــن اذا مل ترثــن بغــري ذلــك. 

٣- االخوات البوين مع االخوة البوين ، واالخوات الب مع االخوة الب. 
ب- يكون االرث بينهم يف هذه االحوال ، للذكر مثل حظ االنثيني.

 
املادة ٣٠٨

أ- العصبة مع الغري هن : 
االخــوات البويــن او الب مــع البنــات او بنــات االبــن وان نــزل ويكــون هلــن الباقــي مــن 

الرتكــة بعــد الفروض. 
ب- ويف هــذه احلالــة يعتــربن بالنســبة لباقــي العصبــات كاالخــوة البويــن او الب ، 

ويأخــذن احكامهــم يف التقديــم باجلهــة ، والدرجــة والقــوة.

 املادة ٣٠٩
اذا اجتمــع االب او اجلــد مــع البنــت او بنــت االبــن وان نــزل ، اســتحق الســدس فرضــا 

، والباقــي بطريــق التعصيــب.

 املادة ٣١٠
أ- اذا اجتمع اجلد مع االخوة ، واالخوات البوين او الب ، كانت له حالتان : 

ــع  ــن م ــا عصب ــا ، او اناث ــورا واناث ــط ، او ذك ــورا فق ــوا ذك ــمهم كاخ ان كان ١- ان يقاس
ــاث.  ــوارث مــن االن الفــرع ال

٢- ان يأخــذ الباقــي بعــد اصحــاب الفــروض بطريــق التعصيــب اذا كان مــع اخــوات مل 
يعصبــن بالذكــور ، او مــع الفــرع الــوارث مــن االنــاث. 

ب- عــى انــه اذا كانــت املقاســمة ، او االرث بالتعصيــب عــى الوجــه املتقــدم حتــرم اجلــد 
مــن االرث او تنقصــه عــن الســدس اعتــرب صاحــب فــرض بالســدس.

ج- وال يعترب يف املقاسمة من كان حمجوبا من االخوة او االخوات الب.

 املادة ٣١١
أ- احلجــب هــو ان يكــون لشــخص اهليــة االرث ، ولكنــه ال يــرث بســبب وجــود وارث 

آخر. 
ب- واملحجوب حيجب غريه.

 
املادة ٣١٢



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٢       -العودة لفهرس القانون

املحروم من االرث ملانع من موانعه ، ال حيجب احدا من الورثة.

املادة ٣١٣
أ- حتجب اجلدة الثابتة باالم. 

ب- حتجب اجلدة البعيدة باجلدة القريبة. 
ج- حتجب اجلدة الب باالب. 

د- حتجب اجلدة باجلد العاصب ان كانت اصال له.

 املادة ٣١٤
حيجب اوالد االم باالب ، وباجلد العاصب وان عال ، وبالولد وولد االبن وان نزل.

 املادة ٣١٥
أ- حتجب بنت االبن باالبن ، وابن االبن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة. 

ب- وحتجــب ايضــا بالبنتــني ، او بنتــي االبــن ، اذا كانتــا اعــى منهــا درجــة ، مــا مل يكــن 
معهــا مــن يعصبهــا ، طبقــا للــامدة ٣٠٧

 املادة ٣١٦
حتجب االخت البوين باالب وباالبن ، وابن االبن وان نزل.

املادة ٣١٧
أ- حتجب االخت الب باالب وباالبن ، وابن االبن وان نزل. 

ــة مــع غريهــا ،  ب- وحتجــب ايضــا بــاالخ البويــن وباالخــت البويــن اذا كانــت عصب
ــد اخ الب. ــن ، اذا مل يوج ــني البوي ــادة ٣٠٨ وباالخت ــم امل ــا حلك طبق

 املادة ٣١٨
أ- اذا مل تســتغرق الفــروض الرتكــة ، ومل توجــد عصبــة مــن النســب رد الباقــي عــى غــري 

الزوجــني مــن اصحــاب الفــروض بنســبة فروضهــم. 
ــد  ــب ، او اح ــن النس ــة م ــد عصب ــني اذا مل يوج ــد الزوج ــة اىل أح ــي الرتك ــرد باق ب- ي

اصحــاب الفــروض النســبية ، او احــد ذوي االرحــام.

 املادة ٣١٩
أ- اذا مل يوجــد احــد مــن ذوي الفــروض النســبية ، وال مــن العصبــات النســبية ، كانــت 

الرتكــة او الباقــي منهــا ، لــذوي االرحــام. 
ب- ذو االرحام هم االقارب من غري اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.

 املادة ٣٢٠
ذوو االرحــام اربعــة اصنــاف مقــدم بعضهــا عــى بعــض يف االرث بحســب الرتتيب اآليت 

 :
الصنف االول : اوالد البنات وان نزلوا ، واوالد بنات االبن وان نزل. 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٣       -العودة لفهرس القانون

الصنف الثاين : اجلد الرمحي وان عال ، واجلدة غري الثابتة وان علت. 
الصنــف الثالــث : ابنــاء االخــوة الم واوالدهــم وان نزلــوا. واوالد االخــوات البويــن ، 
او الحدمهــا وان نزلــوا. وبنــات االخــوة البويــن او الحدمهــا ، واوالدهــن وان نزلــوا. 

وبنــات ابنــاء االخــوة البويــن او الب ، وان نزلــوا ، واوالدهــن وان نزلــوا. 
الصنــف الرابــع : يشــمل ســت طوائــف مقــدم بعضها عى بعــض يف االرث عــى الرتتيب 

اآليت : 
االوىل : اعامم امليت الم ، وعامته ، واخواله ، وخاالته البوين او الحدمها. 

الثانيــة : اوالد مــن ذكــروا يف الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــامم امليــت البويــن او 
الب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واوالد مــن ذكــرن وان نزلــوا. 

الثالثــة : اعــامم ايب امليــت الم ، وعامتــه ، واخوالــه ، وخاالتــه البويــن ، او الحدمها واعامم 
ام امليــت ، وعامهتــا ، واخواهلــا ، وخاالهتا البويــن او الحدمها. 

الرابعــة : اوالد مــن ذكــروا يف الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــامم ايب امليت البوين 
او الب ، وبنــات ابنائــه وان نزلــوا ، واوالد مــن ذكــرن وان نزلوا. 

اخلامســة : اعــامم ايب ايب امليــت الم ، واعــامم ايب ام امليــت ، وعامهتــا ، واخواهلام ، وخاالهتام 
، البويــن او الحدمهــا ، واعــامم ام ام امليــت ، وام ابيــه ، وعامهتــام واخواهلــام ، وخاالهتــام 

ــه او الحدمها.  البوي
السادســة : اوالد مــن ذكــروا يف الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــامم ايب ايب امليــت 

البويــن او الب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واوالد مــن ذكــرن وان نزلــوا ، وهكــذا.

 املادة ٣٢١
أ- الصنف االول من ذوي االرحام اوالهم باملرياث اقرهبم اىل امليت درجة. 

ب- فــان تســاووا يف الدرجــة فولــد صاحــب الفــرض اوىل مــن ولــد ذوي الرحــم ، وان 
ــرتكوا يف  ــرض ، اش ــب ف ــم صاح ــن فيه ــرض ، او مل يك ــب ف ــم اوالد صاح ــوا كله كان

االرث.
 

املادة ٣٢٢
أ- الصنــف الثــاين مــن ذوي االرحــام اوالهــم باملــرياث اقرهبــم اىل امليــت درجــة ، فــان 

تســاووا يف الدرجــة ، قــدم مــن كان يــديل بصاحــب فــرض. 
ب- اذا تســاووا يف الدرجــة ، وليــس فيهــم مــن يــديل بصاحــب فــرض او كانــوا كلهــم 
يدلــون بصاحــب فــرض ، فــان كانــوا مجيعــا مــن جهــة االب او مــن جهــة االم ، اشــرتكوا 

يف االرث ، وان اختلفــت جهاهتــم ، فالثلثــان لقرابــة االب ، والثلــث لقرابــة االم.
 

املادة ٣٢٣
أ- الصنف الثالث من ذوي االرحام اوالهم باملرياث اقرهبم اىل امليت درجة. 

ب- فــاذا تســاووا يف الدرجــة ، وكان بعضهــم ولــد عاصــب ، وبعضهــم ولــد ذي رحــم 
، قــدم االول عــى الثــاين ، واال قــدم اقواهــم قرابــة للميــت ، فمــن كان اصلــه البويــن ، 
فهــو اوىل ممــن كان اصلــه الب ، ومــن كان اصلــه الب فهــو اوىل ممــن كان اصلــه الم ، 

فــان احتــدوا يف الدرجــة ، وقــوة القرابــة ، اشــرتكوا يف االرث.



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٢٤
يف الطائفــة االوىل مــن طوائــف الصنــف الرابــع املبينــة باملــادة ٣٢٠ اذا انفــرد فريق االب ، 
وهــم اعــامم امليــت الم ، وعامتــه ، او فريــق االم ، وهــم اخوالــه ، وخاالتــه ، قــدم اقواهــم 
قرابــة ، فمــن كان البويــن فهــو اوىل ممــن كان الب ، ومــن كان الب فهــو اوىل ممــن كان 

الم ، وان تســاووا يف القاربــة اشــرتكوا يف االرث. 
وعنــد اجتــامع الفريقــني يكــون الثلثــان لقرابــة االب والثلــث لقرابة االم ، ويقســم نصيب 

كل فريــق عــى النحــو املتقدم. 
وتطبق احكام الفرقتني السابقتني عى الطائفتني الثالثة واخلامسة.

 املادة ٣٢٥
يف الطائفــة الثانيــة يقــدم االقــرب منهــم درجــة عــى االبعــد ولــو كان مــن غــري جهتــه ، 
وعنــد التســاوي ، واحتــاد اجلهــة ، يقــدم االقــوى يف القاربــة ان كانــوا اوالد عاصــب ، او 

اوالد ذي رحــم. 
فإذا كانوا خمتلفني ، قدم ولد العاصب عى ولد ذي الرحم. 

ــة االم ومــا اصــاب  ــة االب ، والثلــث لقراب ــان لقراب وعنــد اختــالف اجلهــة يكــون الثلث
ــه بالطريقــة املتقدمــة.  كل فريــق يقســم علي

وتطبق احكام الفقرتني السابقتني عى الطائفتني : الرابعة والسادسة.

 املادة ٣٢٦
ال اعتبار لتعدد جهات القرابة يف وارث من ذوي االرحام اال عند اختالف اجلانب.

املادة ٣٢٧
يف ارث ذوي االرحام ، يكون للذكر مثل حظ االنثيني.

 املادة ٣٢٨
أ- اذا اقــر امليــت بالنســب عــى نفســه ال يتعــدى هــذا االقــرار اىل الورثــة ، مــا مل يســتوف 

رشوط صحتــه. 
ب- واذا اقــر بالنســب عــى غــريه اســتحق املقــر لــه الرتكــة اذا كان جمهــول النســب ، ومل 

يثبــت نســبه مــن الغــري ، ومل يرجــع املقــر عــن اقــراره. 
ــا وقــت مــوت املقــر ، او وقــت احلكــم  ــه حي ــة ان يكــون املقــر ل ويشــرتط يف هــذه احلال

ــع االرث.  ــع مــن موان ــه مان ــا ، واال يقــوم ب ــاره ميت باعتب
ج- واذا اقــر الورثــة بــوارث ، ومل يثبــت النســب هبــذا االقــرار ، شــارك املقر يف اســتحقاقه 

دون ســواه ، ان كان ال حيجبــه املقــر ، وال يســتحق شــيئا ان كان حيجبه.

 املادة ٣٢٩
يوقف للحمل من تركة املتويف اوفر النصيبني عى تقدير انه ذكر او انثى.

 
املادة ٣٣٠

اذا تــويف الرجــل عــن زوجتــه او عــن معتدتــه ، فــال يرثــه محلهــا اال اذا ولــد حيــا خلمســة 
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وســتني وثالثامئــة يــوم عــى االكثــر مــن تاريــخ الوفــاة او الفرقــة. 
ال يرث احلمل غري ابيه اال يف احلالتني الآتيتني : 

االوىل : ان يولــد حيــا خلمســة وســتني وثالثامئــة يــوم عــى االكثــر مــن تاريــخ املــوت او 
الفرقــة. 

أن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات املورث اثناء العدة. 
الثانيــة : ان يولــد حيــا لســبعني ومائتــي يــوم عــى االكثــر مــن تاريــخ وفــاة املــورث ان كان 

مــن زوجيــة قائمــة وقــت الوفاة.

 املادة ٣٣١
أ- اذا نقــص املوقــوف للحمــل عــام يســتحقه يرجــع بالباقــي عــى مــن دخلــت الزيــادة يف 

نصيبــه مــن الورثــة. 
ب- اذا زاد املوقوف للحمل عام يستحقه رد الزائد عى من يستحقه من الورثة.

 املادة ٣٣٢
ــا اخــذه وان حكــم  ــان ظهــر حي ــه فيهــا ، ف ــه نصيب أ- يوقــف للمفقــود مــن تركــه مورث

ــه.  ــة وقــت مــوت مورث ــه اىل مــن يســتحقه مــن الورث ــه رد نصيب بموت
ب- ان ظهر حيا بعد احلكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

 املادة ٣٣٣
اذا حكــم بمــوت املفقــود ، واســتحق ورثتــه تركتــه ، ثــم جــاء هــذا املفقــود ، او تبــني انــه 

حــي ، فلــه الباقــي مــن تركتــه ، يف يــد ورثتــه ، وال يطالــب بــام ذهــب مــن ايدهيــم.

 املادة ٣٣٤
للخنثــى املشــكل ، وهــو الــذي ال يعــرف أ ذكــر هــو ام اثنــى ، ادنــى احلالــني ، ومــا بقــي 

مــن الرتكــة يعطــي لباقــي الورثــة.

 املادة ٣٣٥
ــد  ــى ، وول ــد الزن ــرث ول ــادة ٣٣٠ ي ــن امل ــرية م ــرة االخ ــة بالفق ــدة املبين ــاة امل ــع مراع م

اللعــان مــن االم وقرابتهــا ، وترثهــام االم وقرابتهــا.

 املادة ٣٣٦
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة عى اخراج بعضهم من املرياث عى شئ معلوم. 

ب- اذا ختارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل حمله يف الرتكة. 
ج- واذا ختــارج احــد الورثــة مــع باقيهــم ، فــان كان املدفــوع لــه مــن الرتكــة ، قســم نصيبه 
بينهــم بنســبة انصبائهــم فيهــا ، وان كان املدفــوع مــن ماهلــم ، ومل ينــص يف عقــد التخــارج 

عــى طريقــة قســمة نصيــب اخلــارج ، قســم عليهــم بنســبة مــا دفعــه كل منهــم.

املادة ٣٣٧
ــن ذوي  ــد م ــدم اح ــا اذا مل يتق ــل فيه ــاوى ، او تتدخ ــع الدع ــة ان ترف ــة العام ــى النياب ع
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ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك يف كل ام ــأن ، وذل الش

 املادة ٣٣٨
املراد بالنظام العام يف املادة السابقة احكام الرشيعة االسالمية يف االحوال اآلتية. 

أ- الزواج باملحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة. 
ب- اثبات الطالق البائن. 

ج- فسخ الزواج. 
د- االوقاف والوصايا اخلريية. 

هـ- دعاوى النسب ، وتصحيح االسامء. 
و- الدعاوي اخلاصة بفاقدي االهلية وناقصيها ، والغائبني ، واملفقودين. 

ويكون للنيابة يف هذه االحوال ما للخصوم من حقوق.

 املادة ٣٣٩
أ- تعتــرب النيابــة العامــة ممثلــة يف الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأهيــا فيهــا ، وال يتعــني 

حضورهــا اال اذا رأت املحكمــة ذلــك 
ب- ويف مجيع االحوال ال يتعني حضور النيابة عند النطق باحلكم.

 املادة ٣٤٠
يف مجيــع االحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة ، جيــب عــى قلــم 

كتــاب املحكمــة ابــالغ النيابــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى. 
واذا عرضــت اثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة فيكــون تبليغهــا بنــاء 

عــى امــر مــن املحكمــة.

 املادة ٣٤١
متنــح النيابــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد مخســة عرش يومــا عى االقــل ، لتقديــم مذكــرة باقواهلا 

مــن تاريخ ارســال ملــف القضيــة اليها. 
وللنيابة حق الطعن يف احلكم ولو مل تكن قد تدخلت.

 املادة ٣٤٢
حتسب السنوات واالشهر الواردة يف هذا القانون بالتقويم القمري.

 املادة ٣٤٣
كل مــا مل يــرد لــه حكــم يف هــذا القانــون يرجــع فيــه اىل املشــهور يف مذهــب االمــام مالــك 
فــان مل يوجــد املشــهور طبــق غــريه ، فــان مل يوجــد حكــم اصــال ، طبقــت املبــادئ العامــة 

يف املذهــب.

 املادة ٣٤٤
ــع  ــر االحــوال الشــخصية تكــون حجــة امــام مجي ــة الصــادرة مــن دوائ االحــكام النهائي

ــر. الدوائ
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املادة ٣٤٥
تطبيــق احــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص دائرة االحــوال الشــخصية باملحكمــة الكلية 

واالســتئنافية والتمييز.
 

املادة ٣٤٦
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى مــن كان يطبــق عليهــم مذهــب االمــام مالــك ، وفيــام عــدا 

ذلــك فيطبــق عليهــم احكامهــم اخلاصــة هبــم. 
ب- امــا اذا كان اطــراف النــزاع مــن غــري املســلمني وكانــوا خمتلفــني دينــا او مذهبــا رست 

عليهــم احــكام هــذا القانون.

املادة ٣٤٦ م
تصــدر أحــكام املحكمــة الكليــة ىف قضايــا األحــوال الشــخصية مــن قاض واحــد، وذلك 
اســتثناء مــن حكــم املــادة الســابعة من املرســوم بالقانــون رقم )٢٣( لســنة ١٩٩٠م بشــأن 

قانــون تنظيــم القضــاء املشــار إليه

 املادة ٣٤٧
ينرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر ١٩٨٤.



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥  
بشأن إصدار قانون حمكمة األرسة

٦٢٩مواد االصدار
٦٣٠تشكيل املحكمة واختصاصها

٦٣٢طلب التسوية
٦٣٣قايض االمور الوقتية بمحكمة االرسة

٦٣٥صندوق تأمني االرسة
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القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥  
بشأن إصدار قانون حمكمة األرسة

 - بعد اإلطالع عيل الدستور ،
ــم )٣٨(  ــون رق ــوم بالقان ــادر باملرس ــة الص ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع ــيل قان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــنة ١٩٨٠ والقوان لس
ــون  ــوم بالقان ــادر باملرس ــة الص ــة والتجاري ــات املدني ــات يف املرافع ــون اإلثب ــيل قان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــنة ١٩٨٠ والقوان ــم )٣٩( لس رق
ــنة ١٩٨٠  ــم )٤٠( لس ــون رق ــوم بالقان ــادر باملرس ــربة الص ــم اخل ــون تنظي ــيل قان - وع

واملعــدل بالقانــون رقــم )١٤( لســنة ١٩٩٥ ،
- وعــيل القانــون املــدين الصــادر باملرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٨٠ واملعــدل 

بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٩٥ ،
- وعــيل القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ يف شــأن األحوال الشــخصية والقوانني املعدلة 

له 
- وعــيل املرســوم بالقانــون رقــم )٢٣( لســنة ١٩٩٠ بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء 

والقوانــني املعدلــة لــه ،
وافق جملس األمة عيل القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -

 املادة ١ إصدار
يعمل بأحكام قانون حمكمة األرسة املرافق ، ويلغي كل حكم خيالف أحكامه .

املادة ٢ إصدار
عــيل دوائــر املحكمــة الكليــة التــي تنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية أن حتيــل مــن تلقــاء 
ــة األرسة إيل  ــاص حمكم ــن إختص ــت م ــي أصبح ــا الت ــورة أمامه ــاوي املنظ ــها الدع نفس
املحكمــة األخــرية ، وذلــك باحلالــة التــي هــي عليهــا وبغــري رســوم ، ويف حالــة غيــاب 
أحــد اخلصــوم تقــوم إدارة الكتــاب بإعالنــه بأمــر اإلحالــة مــع تكليفــه باحلضــور أمــام 

حمكمــة األرسة املختصــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوي .
وتنظــر حماكــم األرسة الدعــاوي التــي حتــال إليهــا تطبيقــًا ألحــكام الفقــرة الســابقة دون 
عرضهــا عــيل مركــز تســوية املنازعــات األرسيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املرافــق .

وال تــري أحــكام الفقــرة األويل عــيل الدعــاوي املحكوم فيهــا أو املؤجلــة للنطق باحلكم 
وتبقــي األحــكام الصــادرة يف هــذه الدعــاوي خاضعــة للقواعــد املنظمــة لطــرق الطعــن 

الســارية قبــل العمــل هبــذا القانــون .

املادة ٣ إصدار
تســتمر الدوائــر اإلســتئنافية يف نظــر منازعــات األحــوال الشــخصية املرفوعة إليهــا والتي 
ــون املرافــق ومل تكــن خمتصــة  ــًا ألحــكام القان تدخــل يف إختصــاص حمكمــة األرسة وفق
هبــا حمليــًا طبقــًا هلــذا القانــون ، وختضــع األحــكام التــي تصــدر منهــا يف هــذه املنازعــات 
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للقواعــد املنظمــة لطــرق الطعــن فيهــا الســارية وقــت العمــل هبــذا القانــون .
وتســتمر حمكمــة التمييــز يف نظــر الطعــون املرفوعــة أمامهــا قبــل تاريــخ العمــل بأحــكام 
هــذا القانــون عــن األحــكام الصــادرة يف منازعــات األحــوال الشــخصية التــي أصبحــت 

مــن إختصــاص حمكمــة األرسة .

 املادة ٤ إصدار
يصدر وزير العدل القرارات املنفذة ألحكام هذا القانون .

املادة ٥ إصدار
عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل 

بــه بعــد ســنة مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .
 

 املادة ١
تنشــأ بــكل حمافظــة حمكمــة تســمى حمكمــة األرسة يكــون هلــا مقــر مســتقل وتتألــف مــن 
دوائــر تابعــة للمحكمــة الكليــة، ودوائــر أخــرى تابعــة ملحكمــة االســتئناف ختتــص دون 
غريهــا بطعــون االســتئناف عــن األحــكام الصــادرة مــن دوائــر املحكمــة الكليــة املشــار 

إليهــا.
ــم إعــداد مقــار حمكمــة األرسة يف فــرتة ال جتــاوز ســنتني مــن تاريــخ العمــل  جيــب أن يت
هبــذا القانــون، وإىل حــني إعــداد مقــار املحاكــم يتــوىل املجلــس األعــى للقضــاء حتديــد 
مقــار الدوائــر اخلاصــة بمحكمــة األرسة ضمــن مقــار دوائــر املحاكــم يف كافــة حمافظــات 

الكويــت.

 املادة ٢
تشــكل دائــرة األحــوال الشــخصية الكليــة بمحكمــة األرسة مــن قــاض واحــد ، وتشــكل 

دائــرة اإلســتئناف مــن ثالثــة مستشــارين مــن حمكمــة اإلســتئناف .
وللمجلــس األعــيل للقضــاء ، بنــاًء عــيل طلــب رئيــس املحكمــة الكليــة ، أن يعهد برئاســة 
كل أو بعــض دوائــر األحــوال الشــخصية الكليــة بمحكمــة األرسة إيل مستشــارين 
ــد  ــًا للقواع ــك طبق ــد ، وذل ــة للتجدي ــنوات قابل ــدة ثــالث س ــة اإلســتئناف مل ــن حمكم م

والضوابــط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن املجلــس .
 

 املادة ٣
ــخصية  ــوال الش ــات األح ــة منازع ــل يف كاف ــا بالفص ــة األرسة دون غريه ــص حمكم ختت
املشــار إليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٣٤( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة . 
ويشــمل إختصاصهــا كافــة الكويتيــني وغــري الكويتيــني أيــًا كانــت ديانتهــم أو مذاهبهــم 
مــع مراعــاة قواعــد اإلختصــاص الــدويل الــواردة باملــواد مــن )٢٣( إيل )٢٨( مــن ذلــك 

القانــون .
ــة  ــرياث والوصي ــائ امل ــة يف مس ــة األرسة إنتهائي ــن حمكم ــادرة م ــكام الص ــون األح وتك

ــار . ــة آالف دين ــاوز مخس ــوي ال تتج ــة الدع ــت قيم ــر إذا كان ــف وامله والوق
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 املادة ٤
تطبــق حمكمــة األرسة األحــكام املتعلقــة باألحوال الشــخصية التي تري عــيل املنازعات 
املطروحــة عليهــا وفقــًا للــامدة )٣٤٦( مــن قانــون األحــوال الشــخصية ، وتتبــع أـــاممها 
القواعــد واإلجــراءاات املقــررة يف القانــون املرافــق وتطبــق فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص 
اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة والقانــون املــدين 

وقانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة وقانــون تنظيــم اخلــربة .
مــن  أي  بــرأي  اإلســتعانة   - لذلــك  رضورة  رأت  كلــام   - األرسة  ملحكمــة  وجيــوز 
اإلختصاصيــني اإلجتامعيني أو النفســيني املقيدين باجلدول املشــار إليــه يف الفقرة األخرية 

ــون . ــادة )٩( مــن هــذا القان مــن امل

املادة ٥
ختتــص حمكمــة ا ألرسة التــي يقــع يف دائرهتــا موطــن املدعــى أو املدعــى عليــه بنظــر 
الدعــاوي املرفوعــة مــن األوالد أو الزوجــة أو الوالديــن أو احلاضنــة بحســب األحــوال 
يف املــواد اآلتيــة: ) أ ( النفقــات واألجــور ومــا يف حكمهــا، ) ب ( احلضانــة والرؤيــة 
ــا ومــا يف حكمهــا ، ) د ( التطليــق  واملســائل املتعلقــة هبــام ، ) ج ( املهــر واجلهــاز واهلداي
واخللــع واإلبــراء والفرقــة بــني الزوجــني بجميع أســباهبا الرشعيــة ) هـ ( اســتخراج جواز 
ســفر املحضــون وجتديــده وتســليمه ، ) و ( اســتخراج شــهادة ميــالد املحضــون وبطاقتــه 
املدنيــة وتســليمهام ، ) ز ( تســجيل املحضــون باملــدارس احلكوميــة أو باملــدارس اخلاصة. 
وفيــام عــدا مــا تقــدم ختتــص حمكمــة األرسة التــي يقــع يف دائرهتــا موطــن املدعــى عليــه أو 
موطــن أحــد املدعــى عليهــم بنظــر الدعــاوي الناشــئة عــن تطبيــق هــذا القانــون ، فــإذا مل 
يكــن للمدعــي عليــه موطــن يف الكويــت يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف 

دائرهتــا موطــن املدعــي.

 املادة ٦
تكــون حمكمــة األرسة املختصــة حمليــًا بنظــر أول دعــوي ترفــع إليهــا مــن أحــد الزوجــني 
هــي املختصــة دون غريهــا بنظــر مجيــع دعــاوي األحــوال الشــخصية التــي ترفــع بعد ذلك 
مــن أهيــام عــيل اآلخــر ، بــام يف ذلــك دعــاوي النفقــات واألجــور ومــا يف حكمهــا ســواء 
للزوجــة أو األوالد أو األقــارب ، ودعــاوي حضانــة الصغــري ورؤيتــه وضمــه ومســكن 

حضانتــه .
وخيتــص بــإدارة كتــاب املحكمــة املشــار إليهــا لــدي رفــع أول دعــوي ملــف األرسة تــودع 
ــي  ــري الت ــخصية األخ ــوال الش ــاوي األح ــع دع ــوي وأوراق مجي ــذه الدع ــه أوراق ه في

ترفــع بعــد ذلــك وتكــون متعلقــة بــذات األرسة .
ويلحــق بــكل حمكمــة أرسة مكتــب إلدارة التوثيقــات الرشعيــة يصــدر بتنظيمــه قــرار مــن 

وزيــر العــدل .

 املادة ٧
تنشــأ بمقــر حمكمــة األرسة يف كل حمافظــة نيابــة متخصصــة لشــئون األرسة تتــويل املهــام 
املوكلــة للنيابــة العامــة يف قضايــا األحــوال الشــخصية وفقــًا ألحــكام املــواد مــن )٣٣٧( 
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إيل )٣٤١( مــن قانــون األحــوال الشــخصية ، وذلــك إضافــة إيل حــق النائــب العــام يف 
ــوال  ــة األرسة ، يف األح ــن حمكم ــادرة م ــتئنافية الص ــكام اإلس ــز يف األح ــن بالتميي الطع

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األويل مــن املــادة الثالثــة عــرشة مــن هــذا القانــون .

 املادة ٨
ــة  ــوىل تســوية املنازعــات األرسي ــكل حمافظــة مركــز يلحــق بمحكمــة األرسة، يت ينشــأ ب
ومحايــة أفــراد األرسة مــن العنــف واإليــذاء الــذي يقــع مــن أحدهــم عــى أفرادهــا 
اآلخريــن، وجيــوز لــه تقديــم النصــح والتأهيــل الــالزم يف مســائل الــزواج والطــالق إذا 
رغــب أطــراف العالقــة الزوجيــة ذلــك، ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بتنظيــم هــذا 

ــع أمامــه. ــي تتب ــراءات الت ــه واإلج ــد مهام ــز وحتدي املرك
ويكون اللجوء إىل املركز بدون رسوم.

 املادة ٩
يف غــري دعــاوي األحــوال الشــخصية التــي ال جيــوز فيهــا الصلــح ، والدعاوي املســتعجلة 
ــة جيــوز لصاحــب الشــأن قبــل اللجــوء إيل حمكمــة  ومنازعــات التنفيــذ واألوامــر الوقتي
ــًا لتســوية النــزاع إيل مركــز تســوية املنازعــات األرسيــة املختــص ،  األرسة أن يقــدم طلب
إال أنــه بالنســبة لدعــاوي الطــالق والتطليــق التــي جيــوز فيهــا الصلــح ، ال يقبــل رفعهــا 
إبتــداء أمــام حمكمــة األرسة قبــل البــت يف الطلــب الــذي جيــب عــيل املدعــي تقديمــه إيل 

مركــز تســوية املنازعــات األرسيــة املختــص .
ويتــويل املركــز بعــد ذلك ســامع أقــوال طــريف النــزاع وتبصريهــم بجوانبــه املختلفــة وآثاره 
وعواقــب التــامدي بــه ، ويبــدي هلــم النصــح واإلرشــاد يف حماولــة لتســوية النــزاع وديــًا 

حفاظــًا عــيل كيــان األرسة .
وخيطــر أصحــاب الشــأن للحضــور بــأي طريــق حيقــق الغــرض منــه ، ويكــون حضــور 

ذوي الشــأن بأشــخاصهم أو بمــن ينــوب عنهــم بموجــب وكالــة رســمية .
ــن  ــن أو م ــامء الدي ــن عل ــرأي أي م ــتعانة ب ــوية االس ــراء التس ــد إج ــز عن ــوز للمرك وجي
ــد  ــاص يع ــدول خ ــن بج ــني املقيدي ــيني أو املحام ــني أو النفس ــني االجتامعي االختصاصي

ــة. ــة الكلي ــك يف املحكم لذل
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بوضــع قواعــد إختيــار هــؤالء اإلختصاصيــني وإجــراء 

قيدهــم يف اجلــدول ، وذلــك بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة .

 املادة ١٠
جيــب أن تنتهــي التســوية - طبقــًا للــامدة الســابقة - خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب ويتعــني عــدم جتــاوز هــذه املــدة إال بإتفــاق الطرفــني وبحد أقــي ال جتاوز 
ســتني يومــًا ، فــإذا تــم الصلــح يف هــذا األجــل ومل يكــن فيــه مــا خيالــف أصــول الرشيعــة 
ــة أو  ــات األرسي ــوية املنازع ــز تس ــس مرك ــويل رئي ــة يت ــام أو االداب العام ــام الع أو النظ
مــن ينــوب عنــه يف ذلــك مــن العاملــني باملركــز ، إثباتــه يف حمــرض يوقعــه أطــراف النــزاع 
ــر  ــع األم ــا ويرف ــم فيه ــي ت ــة الت ــرض اجللس ــح بمح ــوض بالصل ــل مف ــخصيًا أو بوكي ش
لرئيــس الدائــرة املختصــة ليذيلــه بالصيغــة التنفيذيــة وينتهــي بــه النــزاع يف حــدود مــا تــم 

الصلــح فيــه .
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وإذا مل تســفر اجلهــود عــن تســوية النــزاع وديــًا يف مجيــع عنــارصه أو بعضهــا ، وأرص 
الطالــب عــيل إســتكامل الســري فيــه حيــرر رئيــس املركــز أو مــن ينــوب عنــه يف ذلــك مــن 
ــام تــم يوقــع مــن أطــراف النــزاع ثــم يرســله إيل إدارة كتــاب  العاملــني باملركــز حمــرضًا ب
حمكمــة األرسة املختصــة يف موعــد غايتــه ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب أصحــاب الشــأن 
وترفــق بــه تقاريــر اخلــرباء إن وجــدت ، وذلــك متهيــدًا للســري يف اإلجــراءات القضائيــة 

وفقــًا للقانــون .
ــه حمكمــة األرسة ،  ــة التــي جيرهيــا املركــز عــام تلتــزم ب وال تغنــي مســاعي التســوية الودي
عنــد نظــر دعــاوي التفريــق للــرضر مــن إتبــاع القواعــد املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن ) 

١٢٧( إيل )١٣٢( مــن قانــون األحــوال الشــخصية .

 املادة ١١
خيتــص قــايض األمــور الوقتيــة بمحكمــة األرسة - وهــو مــن ينــدب لذلــك مــن قضاهتــا 

- بإصــدار أمــر عــيل عريضــة يف املســائل التاليــة :
أ - األحقية يف مؤخر الصداق .

ب - النفقة املؤقتة ونفقة العدة واملتعة .
ج - منازعات رؤية املحضون .

د - اإلذن بسفر املحضون خارج البالد وطلب منع سفره .
هـ - اإلذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وجتديده وتسليمه .

و - اإلذن باســتخراج شــهادة امليــالد والبطاقــة املدنيــة وأي مســتندات ثبوتية أو شــخصية 
للمحضون.

ز - تسجيل املحضون باملدارس احلكومية أو باملدارس اخلاصة .
ح - تعيني املساعد القضائي طبقًا للامدة )١٠٧( من القانون املدين .

ط -اإلذن للــويل أو الــويص بالتــرف يف مــال الصغــري، يف حالــة الــرضورة مــع مراعــاة 
القيــود باملــواد مــن )١٢٧( إىل )١٣٧( مــن القانــون املــدين.

ويصــدر األمــر طبقــًا لإلجــراءات املنصوص عليها يف املــادة )١٦٣( من قانــون املرافعات 
املدنيــة والتجاريــة ، ويتــم التظلــم منــه وفقــًا للــامدة )١٦٤( مــن ذات القانــون فيــام عــدا 
األوامــر الصــادرة يف املســائل املبينــة بالفقــرات مــن ) ه ( إيل ) ط ( مــن هذه املــادة ، فيكون 

التظلــم منهــا أمــام الدائــرة املدنيــة املبينــة باملــادة الرابعــة عــرشة مــن هــذا القانون .

 املادة ١٢
ختصــص اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة يف مقــر حمكمــة األرسة قاضيــًا أو أكثــر مــن 

قضــاة األمــور املســتعجلة للفصــل بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم املســاس باحلــق فيــام يــأيت:
أ - املســائل املســتعجلة التــي خيشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت املتعلقــة باألحــوال 

الشــخصية التــي ختتــص هبــا حمكمــة األرسة.
ب - منازعــات وإشــكاالت التنفيــذ الوقتيــة اخلاصــة باألحــكام واألوامــر الصــادرة مــن 

حمكمــة األرسة ودوائرهــا االســتئنافية.
وختصــص اجلمعيــة العامــة ملحكمــة االســتئناف دوائــر اســتئناف مســتعجل للفصــل يف 
الطعــون عــى األحــكام التــي يصدرهــا القــايض املســتعجل يف مســائل حمكمــة األرسة.
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 املادة ١٣
ــوال الشــخصية مــن الدوائــر االســتئنافية  ــائل األح ــادرة يف مس ــكام الص ــون األح تك
ــوز  ــك جي ــن ذل ــتثناء م ــز، واس ــق التميي ــا بطري ــن فيه ــة للطع ــري قابل ــة األرسة غ بمحكم
ــًا  ــن مساس ــت تتضم ــكام إذا كان ــك األح ــز يف تل ــق التميي ــن بطري ــام الطع ــب الع للنائ
بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية املتعلقــة بالنظــام العــام واملبينــة باملــادة )٣٣٨( مــن قانــون 
ــز يف األحــكام الصــادرة يف  ــق التميي ــوا بطري األحــوال الشــخصية، وللخصــوم أن يطعن

ــث. ــة واملواري ــأن الوصي ش
ــًا إال  وال جيــوز تنفيــذ األحــكام الصــادرة بالفرقــة بــني الزوجــني أو بإعتبــار املفقــود ميت
بعــد إســتنفاد طريــق الطعــن بالتمييــز أو بفــوات ميعــاد الطعــن دون حصولــه ، وتفصــل 

حمكمــة التمييــز عــيل وجــه الرعــة يف الطعــون املرفوعــة إليهــا عــن تلــك األحــكام .

 املادة ١٤
ختصــص اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة مدنيــة تعقــد جلســاهتا يف مقــر حمكمــة 

األرسة وذلــك للنظــر فيــام يــيل :
ــة األرسة يف  ــة بمحكم ــور الوقتي ــايض األم ــن ق ــادرة م ــر الص ــن األوام ــامت م أ - التظل

ــون . ــادة )١١( مــن هــذا القان ــة مــن امل املســائل املشــار إليهــا يف الفقــرة الثاني
ب - دعــاوي قســمة املــال الشــائع املتعلقــة بالســكن اخلــاص بــاألرسة واملطالبــة بمقابــل 

اإلنتفــاع وتكاليــف بنائــه أو ترميمــه .
ج - منازعــات التنفيــذ املوضوعيــة املتعلقــة باألحــكام واألوامــر الصــادرة مــن حمكمــة 
األرسة . ويكــون الطعــن باإلســتئناف - يف األحــوال التــي جييزهــا القانــون - يف األحكام 
ــة  ــة العام ــا اجلمعي ــتئنافية ختصصه ــة إس ــرة مدني ــام دائ ــرة ، أم ــك الدائ ــن تل ــادرة م الص
ملحكمــة اإلســتئناف وتعقــد جلســاهتا بمقــر حمكمــة األرسة وجيــوز الطعــن عــيل األحكام 
ــيل األحــكام  ــة للطعــن ع ــد العام ــًا للقواع ــتئنافية وفق ــرة اإلس ــذه الدائ ــادرة مــن ه الص

املبينــة بقانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة .

املادة ١٥
تنشــأ بمقــر حمكمــة األرسة يف كل حمافظــة ، إدارة خاصــة لتنفيــذ األحــكام واألوامــر 
الصــادرة طبقــًا هلــذا القانــون ، تكــون تابعــة لــإلدارة العامــة للتنفيــذ املنصــوص عليهــا 
يف املــادة )١٨٩( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وينــدب لرئاســة هــذه اإلدارة 

أحــد رجــال القضــاء ممــا تقــل درجتــه عــن قــايض مــن الدرجــة األويل .
ويبــارش إجــراءات التنفيــذ وإعالهنــا مــن ينــدب مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدويب اإلعالن 
، ويلحــق بــاإلدارة عــدد كاف مــن املوظفــني ، كــام ينــدب هلــا عــدد مــن رجــال الرشطــة 

للمعاونــة يف التنفيــذ .
ويصــدر بتنظيــم إدارة التنفيــذ بمحكمــة األرسة قــرار مــن وزيــر العــدل بنــاًء عــيل إقــرتاح 

رئيــس اإلدارة العامــة للتنفيــذ .

  املادة ١٦
ينشــأ يف كل حمافظــة مركــز أو أكثــر خيصــص لتســلم املحضــون ورؤيتــه ، وتقــوم وزارة 
العــدل بإعــداد هــذه املراكــز ، وجتهيزهــا بــام يلــزم لتحقيــق الغايــة مــن الرؤية مــن تعاطف 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣٥       -العودة لفهرس القانون

وتآلــف أرسي وصلــة لإلرحــام ، ويوفــر للصغــري وذويــه األمــان والطمأنينــة والســكنية 
، ويلحــق هبــا عــدد مناســب مــن املتخصصــني يف شــئون األرسة .

ويصــدر وزيــر العــدل قــرارًا بتنظيــم شــئون املراكــز املشــار إليهــا ونظــام العمل هبــا وذلك 
بنــاًء عــيل إقــرتاح رئيــس املحكمة الكلية بالتنســيق مــع وزير الشــئون اإلجتامعيــة والعمل 

.
 املادة ١٧

ينشأ ) صندوق تأمني األرسة ( يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما ييل :
أ - مبلغ ختصصه الدولة سنويًا يف ميزانية وزارة العدل . 

ب - التربعات واهلبات غري املرشوطة .
وختصــص هــذه املــوارد لتنفيــذ األحــكام والقــرارات التــي صــدرت مــن دوائــر األحــوال 
الشــخصية وفقــًا للــامدة )٣٤٥( مــن قانــون األحــوال الشــخصية، وتلــك الصــادرة مــن 
ــألوالد أو  ــة ل ــة أو نفق ــة أو املطلق ــر للزوج ــة أو أج ــر نفق ــك بتقري ــة األرسة، وذل حمكم
ــًا والتــي يتعــذر تنفيذهــا وفقــًا لإلجــراءات  األقــارب إذا كان أحــد طــريف احلكــم كويتي

املقــررة لتنفيــذ األحــكام.
ــرة الســابقة،  ــن يف الفق ــغ ألي مــن األشــخاص املذكوري ــدوق رصف مبال وجيــوز للصن
عــى ســبيل القــرض حلــني صــدور حكــم بأحقيتــه وذلــك وفقــًا للقواعــد التــي حيددهــا 
جملــس اإلدارة، ويتــم التنفيــذ طبقــًا للقواعــد التــي حتددها الئحــة صنــدوق تأمني األرسة 
التــي يصدرهــا الوزيــر والتــي تنظــم إدارة الصنــدوق وكيفيــة الــرف منــه والرجوع عى 
املحكــوم عليهــم بــام يتــم رصفــه مــن األعبــاء والتكاليــف الالزمــة، مــع مراعــاة التنســيق 

مــع وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل يف هــذا الشــأن.

 



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ 
بشأن قانون األحوال الشخصية اجلعفرية

 
٦٣٧مواد اإلصدار
كتاب الزواج

٦٣٧الفصل األول: إنشاء الزواج
٦٣٧الباب األول: اخلطبة

٦٣٧الباب الثاين: أركان الزواج
٦٣٧الركن األول: صـيغة العـقـد

٦٤٠الركن الثاين من الزواج: املتعاقدان ) وهم الزوجان (
٦٤١الركن الثالث من الزواج: املهر

٦٤٣الفصل الثاين: أولياء العـقد
٦٤٥الفصل الثالث: الشـرط ضمن العـقـد

٦٤٥الفصل الرابع: من حيرم زواجه
٦٤٦األول من أسباب حرمة التزويج: النسب
٦٤٦الثاين من أسباب حرمة التزويج: الرضاع

٦٤٧أوالً: املرضعة
٦٤٧ثانيًا: املرتضع

٦٤٨ثالثًا: اللبن
٦٤٨الثالث من أسباب حرمة التزويج املؤبد واملؤقت: املصاهرة

٦٤٩الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد
٦٤٩اخلامس من أسباب حرمة التزويج: الكـفـر

٦٤٩السادس من أسباب حرمة التزويج: االعتداد
٦٤٩الفصل اخلامس: النفقة

٦٤٩الباب األول: نفقة الزوجة
٦٥٢الباب الثاين: نفقة األقارب

٦٥٢الفصل السادس: النشوز
٦٥٣الباب األول يف النشوز: نشوز الزوجة
٦٥٣الباب الثاين من النشوز: نشوز الزوج

٦٥٣الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معًا
٦٥٤الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج

كـتاب الطـالق
٦٥٦الباب األول : الطالق البائن والرجعي

٦٥٦أوالً: الصيغة
٦٥٧ثانيًا: املطلق
٦٥٧ثالثًا: املطلقة

٦٥٨رابعًا: اإلشـهاد
٦٥٩فصل يف الرجعة

٦٥٩الباب الثاين: طالق اخللع
٦٦١فصل يف املباراة
٦٦١فصل يف العـدد

٦٦١الباب األول: عدة الطالق
٦٦٢الباب الثاين: عدة الوفاة

٦٦٣الباب الثالث: عـدة فسخ العـقد بسبب العـيب
٦٦٣الباب الرابع: عـدة فسخ العقد باالرتداد أو إسالم أحـد الزوجني غري املسلمني

٦٦٤فصل: أحكام املفقود زوجها
كتاب املواليد والنسب

٦٦٧فصل يف احلضانة
كتاب الوصّية

٦٦٨الفصل األول: يف تعريفها وأقسامها وحتققها
٦٦٩الفصل الثاين: يف طرق ثبوت الوصّية

٦٧٠الفصل الثالث: يف املويص
٦٧١الفصل الرابع: يف املوىص به

٦٧٤الفصل اخلامس: يف املوىص له
٦٧٤الفصل السادس: يف الويص

٦٧٦الفصل السابع: يف الناظر عى الويص
٦٧٦الفصل الثامن: يف ترفات املريض يف مرضه

كتاب الوقف
٦٧٧الفصل األول: يف الرشوط العامة للوقف

٦٧٧الفصل الثاين: يف أركان الوقف
٦٧٧الركن األول: صيغة الوقف

٦٧٨الركن الثاين: املوقوف
٦٧٩الركن الثالث: املوقوف عليه

٦٧٩الركن الرابع: الواقف
٦٨٠الفصل الثالث: يف طرق ثبوت الوقف

٦٨٠الفصل الرابـــــع: يف متويل الوقف والناظر
٦٨١الفصل اخلامس: يف بيان املراد من بعض عبارات الواقف

٦٨١خامتة يف موارد جواز بيع الوقف
كتاب املواريث

٦٨٢الفصل األول: أحكام عامة
٦٨٤الفصل الثاين: املرياث

٦٨٤الفصل الثالث: أسباب اإلرث وأنواعه
٦٨٤الفصل الرابع: أحكام موانع اإلرث

٦٨٤األول مما يمنع عن أصل اإلرث: الكفر بأصنافه
٦٨٥الثاين مما يمنع عن أصل اإلرث: القتل

٦٨٥الثالث مما يمنع عن أصل اإلرث: التّولد عن زنا
٦٨٦الرابع مما يمنع عن أصل اإلرث: اللعان )املالعنة(

٦٨٦الفصل اخلامس: احلجـب وهو املنع
٦٨٧الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة

٦٨٩الفصل السابع: كيفية اإلرث حسب طبقاته
٦٨٩الباب األول: إرث الطبقة األوىل، وهي اآلباء واألبناء

٦٩٣الباب الثاين: إرث الطبقة الثانية وهم األخوة وأوالدهم واألجداد
٦٩٦الباب الثالث: يف إرث الطبقة الثالثة وهم األعامم واألخوال

٦٩٨الباب الرابع: مرياث الزوج أو الزوجة
٦٩٩أحكام ختامّية



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة
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القانون رقم )١٢٤( لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون األحوال الشخصية اجلعفرية

- بعد االطالع عى الدستور،
- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة، والقوانــني املعدلــة لــه،
ــة  ــواد املدني ــات يف امل ــأن اإلثب ــنة ١٩٨٠ بش ــم )٣٩( لس ــون رق ــوم بالقان ــى املرس - وع

ــه، ــة ل ــني املعدل ــة، والقوان والتجاري
- وعى املرسوم بالقانون رقم )٦٧( لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين، واملعدل 

املادة  ١اصدار
يعمل بالقانون املرفق يف شأن األحوال الشخصية اجلعفرية.

املادة  ٢ اصدار 
ــة  ــة الكلي ــم األرسة اجلعفري ــرة حماك ــاص دائ ــن اختص ــون م ــذا القان ــكام ه ــق أح تطبي
ــع  ــام مجي ــة أم ــون حج ــا تك ــادرة منه ــة الص ــكام النهائي ــز، واألح ــتئنافية والتميي واالس

الدوائــر، مــع مراعــاة األحــكام اإلجرائيــة لقانــون حمكمــة األرسة.

املادة ٣ اصدار 
كل مــا مل يــرد لــه حكــم يف هذا القانون يرجع فيــه إىل رأي املرجع احلي األعلم للجعـــفرية 

اجلامــع لرشائط التقليد.

املادة  ٤ اصدار 
تكون العربة يف تطبيق هذا القانون هو:

)أ(عقد الزواج يف كافة املسائل اخلاصة بالزواج والطالق وفقًا جلهة التصديق.
)ب( مذهب املتوىّف يف املسائل املتعلقة بالوصايا واملواريث.

)ج( مذهــب مّدعــي النســب عــى املنازعــات اخلاصــة باإلقــرار بالنســب رجــاًل كان أو 
امــرأة إذا كانــت هــي مّدعيــة النســب.

)د( مذهب الواقف يف كافة املسائل اخلاصة بالوقف.
ويســتدل عــى ذلــك إذا كان هنــاك مــا يؤّكد انتــامءه املذهبي )مســتندات أو وثائــق مصّدقة 

أمــام قــايض األحــوال الشــخصية اجلعفريــة أو مصّدقة مــن جهة توثيــق جعفري(.

املادة ٥ اصدار 
حتـسـب السـنوات واألشـهر الواردة يف هذا القانون بالتقويم القمري اهلجري.

املادة ٦ اصدار 



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣٨       -العودة لفهرس القانون

عى رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون.

املادة ١
ــه مــن مراعــاة  ــد في ــه الرجــل إىل املــرأة والب ــارة عــن طلــب الــزواج يتقــدم ب ــة عب اخلطب

ــني: ــن التالي األمري
)١( أن تكون املرأة خالية من موانع الزواج أو العّدة.

)٢( عــى الرجــل واملــرأة أو الشــخص الــذي ينــوب اخلطبــة عــن الرجــل أو القبــول عــن 
املــرأة أن يكــون أهــاًل لذلــك.

 املادة ٢
اخلطبة املجّردة عن صيغة الزواج غري الزمة وعليه:

)١( جيوز لكل من طريف اخلطبة أن يعدل عنها.
)٢( إذا تزوجت املخطوبة بآخر، فهو عدول عن اخلطبة، وال ُيفسخ زواجها.

  املادة ٣
ــري  ــو غ ــض، وه ــا ببع ــى أن يتزوج ــرأة ع ــل وامل ــني الرج ــاق ب ــو اتف ــزواج: ه ــد بال الوع

ــزم. مل

  املادة ٤
إذا اشــرتت املخطوبــة بمقــدار مهرهــا أو بعضــه جهــازًا أو ترفــت فيــه بنحــو اهلبــة أو 
الصدقــة أو التــربع أو نحــو ذلــك، ثــم عــدل أحدمهــا عــن الرغبــة يف الــزواج، فعليهــا رد 
املهــر بحالــه الفعــيل، إن كان نقــدًا فنقــدًا أو عينــًا فعينــًا، إال أن يتصاحلــا، فيقــع مــا تصاحلــا 

عليــه.

  املادة ٥
إذا تــم فســخ اخلطوبــة ومل يكــن بينهــام رحــم، جيــوز املطالبــة بعــني أو مثــل أو قيمــة اهلدايــا 

ــاالت اآلتية: يف احل
)١( إذا مل يكن قد تّرف يف اهلدايا قبل الفسخ.

)٢( إذا كانت اهلدايا غري استهالكية وتلفت عن تقصري.

 املادة ٦
إذا مات أحد اخلاطبني فإن اهلدايا ال يمكن املطالبة هبا.

 املادة ٧
أركان الزواج ثالثة: )١( صيغة العقد )٢( املتعاقدان )٣( املهر.

الركن األول من الزواج: صـيغة العـقـد.

 املادة ٨
الــزواج عقــد يتقــّوم باإلجيــاب والقبــول اللفظيــني الكاشــفني عــن اإلرادة والقصــد، فــال 
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يكفــي الــرتايض بمجــرده بــني املتعاقديــن دون مــا يــدل عــى هــذا الــرتايض مــن إجيــاب 
وقبــول لفظيــني، ويســتثنى مــن ذلــك األخــرس.

 املادة ٩
يكفــي يف عقــد األخــرس اإلشــارة املفهمــة املفيــدة لإلجيــاب والقبــول، الدالــة عــى الرضا 

بالــزواج والقصــد إليــه، حتــى لــو كان متمكنــًا مــن التوكيــل فيهام.

 املادة ١٠
ال عــربة بعقــد اهلــازل والســاهي والغالــط والنائــم ونحوهــم، وال بعقد الســكران وشــبهه 

ممــن ال قصــد لــه معتــدًا بــه.

  املادة ١١
ال تكفــي الكتابــة يف اإلجيــاب والقبــول حتــى مــع العلــم بالقصــد والرضــا، بــل البــد مــن 

ــظ هبام. التلف

 املادة ١٢
يشرتط يف اإلجياب والقبول:

)١( أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فال يصح بغريمها.
)٢( أن يكونــا بصيغــة املــايض وبقصــد اإلنشــاء كلفــظ )زوجتــك أو أنكحتــك(، أمــا إذا 

كان بقصــد اإلخبــار عــن املــايض فــال يصــح وال ينعقــد.
)٣( أن يكونا باللغة العربية مع اإلمكان والقدرة، ولو بالتوكيل.

)٤( أن يكــون بينهــام مــواالة واتصــال، فلــو حصــل بينهــام تــراٍخ وفصــل طويــل بحيــث 
ــل  ــًا بط ــد عرف ــدق العق ــن ص ــًا م ــًا أو مانع ــب عرف ــق التخاط ــن حتق ــًا م ــك مانع كان ذل

العقــد.

 املادة ١٣
يشــرتط يف صحــة العقــد بقــاء أهليــة املتعاقديــن إىل هنايــة إكــامل العقــد بينهــام، فلــو أنشــأ 

أحدمهــا اإلجيــاب ثــم جـــّن أو فقــد أحـــد أســـباب األهـــلّية فــإن قبــول اآلخــر ال يصح.

 املادة ١٤
ال يشــرتط يف لفــظ القبــول مطابقتــه لعبــارة اإلجيــاب، بــل يصــح اإلجيــاب بلفــظ والقبول 

ــظ آخر. بلف

 املادة ١٥
يشرتط يف توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمني بالغني عاقلني ذكرين.

وتثبت دعوى الزوجية بالبّينة أو بإقرار الطرفني.

املادة ١٦
ــو كان  ــوع، فل ــق عــى أمــر حمتمــل الوق ــزًا، أي غــري معّل ــد أن يكــون منّج ــرب يف العق يعت



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٤٠       -العودة لفهرس القانون

معلقــًا عــى أمــر حمتمــل، بطــل العـــقد.

 املادة ١٧
ــل يف  ــوز التوكي ــول، فيج ــاب والقب ــري يف اإلجي ــل الغ ــزواج بتوكي ــد ال ــم عق ــح أن يت يص
الــزواج مــن طــرف واحــد أو مــن الطرفــني بتوكيــل الــزوج أو الزوجــة أو كليهــام، وجيــب 
عــى الوكيــل أن ال يتعــدى عــاّم عـــّينه املــوكل مــن حيــث املهــر واخلصوصيــات األخــرى.

 املادة ١٨
ــه أن يزّوجهــا مــن نفســه إال إذا رّصحــت  ــرأة رجــاًل يف تزوجيهــا فليــس ل إذا وكلــت امل
بالتعميــم أو كان كالمهــا بحســب فهــم العــرف ظاهــرًا يف العمــوم بحيــث يشــمله نفســه.

 
املادة ١٩

ــة  ــه لســفه صيغــة العقــد بوكالتــه عــن غــريه، أو باألصال يصــح أن جيــري املحجــور علي
عــن نفســه إذا أجــاز وليــه ذلــك.

 املادة ٢٠
ال يعتــرب اإلســالم يف جمــرى صيغــة العقــد وكالــة، فيجــوز لغــري املســلم أن يتــوىل ذلــك 

بوكالتــه ملســلم عــى مســلم، إجيابــًا وقبــوالً.

 املادة ٢١
ــري، أو  ــك الغ ــازه ذل ــريه إذا أج ــزواج لغ ــد ال ــة عق ــراء صيغ ــى إج ــره ع ــد املك ــوز عق جي

ــك. ــد ذل ــد بع ــاز العق ــه إذا أج لنفس

 املادة ٢٢
يشرتط يف العاقد أمور ثالثة:

)١( البلوغ فال يصح عقد الصبي املميز وإن كان بإذن الويل.
)٢( العقــل فــال عــربة بعقــد املجنــون وإن كان جنونــه إدواريــًا إذا أجــرى العقــد يف دور 

جنونــه.
)٣( عدم اإلكراه عى الزواج.

 املادة ٢٣
يعتــرب يف املتزوجــني أن يكــون كل منهــام عاقــاًل رشــيدًا بالغًا، فلــو مل يكونــا كذلك مل يصح 
ــويص  ــام ال ــألب، أو زّوجه ــد ل ــربي كاألب واجل ــام اجل ــام وليه ــام، إالّ إذا زوجه زواجه

املجعــول عليهــام مــن الــويل اجلــربي أو القــايض مــع وجــود املصلحــة هلــام.

 املادة ٢٤
ــف  ــو خيتل ــرف، فه ــِره إىل الع ــن املك ــَره م ــه املك ــذي يتوقع ــرضر ال ــد ال ــع يف حتدي يرج

باختــالف األشــخاص اجتامعيــًا وماديــًا وغريمهــا.
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املادة ٢٥
لو ُعـقد الزواج مكرهًا ثم تعـقبه الرضا واإلجازة، كان صحيحًا.

 املادة ٢٦
املهــر: ويســمى الصــداق أيضــًا، هــو مــا تســتحقه املــرأة بجعلــه يف العقــد أو بتعيينــه بعده، 

أو بســبب الــوطء أو مــا هــو بحكمــه عــى مــا ســيأيت.

  املادة ٢٧
يصــح أن يكــون املهــر كّل مــا تــراىض عليــه الطرفــان، مــن قليــل - مــا مل خيــرج بســبب 

القلــة عــن املاليــة - أو كثــري، وال تقديــر لــه يف جانــب الكثــرة.

 املادة ٢٨
يشــرتط يف املهــر أن يكــون ممــا يصــح متلكــه مــن عــني خارجيــة كــدار أو أرض أو نقــود 
أو غريهــا مــن األعيــان، أو منفعــة كمنفعــة بســتان أو ســيارة يف مــدة معينــة، أو تعليمهــا 

صنعــة أو ســورة مــن القــرآن.

 املادة ٢٩
يعتــرب فيــام جيعــل مهــرًا أن يكــون ملــكًا للــزوج أو ملــكًا ملــن بذلــه مهــرًا، فلــو جعــل هلــا 
مهــرًا وتبــني أنــه مل يكــن ملــكًا للــزوج وال ملــن بذلــه هلــا بطــل املهــر املســمى وجيــب عليــه 

دفــع مهــر املثــل.

 املادة ٣٠
ال بــد أن يكــون املهــر معينــًا باجلملــة مــن حيــث حقيقتــه أو صفتــه أو مقــداره أو عــدده بــام 
يرفــع اجلهالــة إمجــاالً، فلــو كان مبهــاًم كــيء أو نصيــب أو حصــة بطــل املهر، واســتحقت 

الزوجــة عليــه مهــر أمثاهلــا مــع الدخول.

 املادة ٣١
ــزالً، ويســتقر بالدخــول ومتلــك  متلــك الزوجــة املهــر كامــاًل بمجــرد العقــد ملــكًا متزل

ــداد الــزوج عــن فطــرة قبــل الدخــول. نصفــه بالطــالق قبــل الدخــول أو ارت

 املادة ٣٢
ال يصــح جعــل املهــر مــا هــو حمــّرم يف الرشيعــة اإلســالمية - إن كان الزوجان مســلمني - 
مثــل اخلمــر واخلنزيــر أو آالت الطــرب أو املــال املســتفاد مــن الربــا وغريهــا، فلــو جعــل 
ذلــك مهــرًا بطــل املهــر املســمى وصــّح العقــد، ومــع الدخــول تســتحق عليــه مهــر أمثاهلا.

 املادة ٣٣
للزوجــة االمتنــاع عــن تســليم نفســها لزوجهــا قبــل أن يدخــل هبــا حتــى تقبــض مهرهــا 

احلــال.
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 املادة ٣٤
إذا دخــل هبــا باختيارهــا ورضاهــا مــن دون أن تقبــض مهرهــا املعجــل فليــس هلــا بعــد 
ذلــك االمتنــاع مــن نفســها بحجــة أنه ال تســلمه نفســها حتى تقبــض مهرها، فلــو امتنعت 

واحلــال هــذه تعتــرب ناشــزًا.

املادة ٣٥
إذا دخــل هبــا بإكــراه منــه هلــا، قبــل أن تقبــض مهرهــا املعّجـــل، فلهــا أن متتنــع مــن تســليم 

نفســها لــه ومســاكنته حتــى تقبــض مهرهــا.

  املادة ٣٦
جيــوز أن جيعــل املهــر كلــه حــاالً أو مؤجــاًل أو أن جيعــل بعضــه حــاالً وبعضــه مؤجــاًل، 

وال بــد يف املؤجــل مــن تعيــني األجــل.

 املادة ٣٧
جيوز تأجيل املهر إىل أقرب األجلني، إما الطالق وإما موت أحدمها.

 املادة ٣٨
ال يصــح اإلهبــام الــكيل يف األجــل، كتأجيلــه إىل زمــن مــا وموســم مــا مــن دون تعيــني 
الزمــان أو املوســم، وىف حــال اإلهبــام يبطــل األجــل ويصــح العقــد، ويصبــح املهــر حاالً.

 املادة ٣٩
ــل  ــف قب ــو تل ــلمه، فل ــى يس ــه حت ــون علي ــو مضم ــر، وه ــليم امله ــزوج تس ــى ال ــب ع جي
تســليمه، ولــو مــن دون تعـــٍد وال تفريــط كان ضامنــًا ملثلــه يف املثــيل وقيمتــه يف القيمــي.

  املادة ٤٠
ال يصح تأجيل املهر الذي جعل يف متن العقد حاالًّ.

 املادة ٤١
ال يستقر املهر كله إالّ بالدخول فال أثر للخلوة بالزوجة.

 املادة ٤٢
ــة كان  ــذه احلال ــه، ويف ه ــد بدون ــح العق ــر ويص ــر امله ــن ذك ــزواج م ــد ال ــو عق ــوز خل جي

ــل. ــر املث ــع الدخــول مه ــة م للزوج

 املادة ٤٣
ــدة فــال  ــل انقضــاء امل ــه قب ــزوج زوجت ــق ال ــم طل ــة ث إذا كان املهــر مؤجــاًل إىل مــدة معين
ــى  ــه حت ــب ب ــا أن تطال ــس هل ــالق، ولي ــاالًّ بالط ــال ح ــذه احل ــل يف ه ــر املؤج ــري امله يص



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٤٣       -العودة لفهرس القانون

ــورة. ــدة املذك ــي امل تنق

 املادة ٤٤
لــو مــات الــزوج قبــل الدخــول اســتحقت الزوجــة نصــف املهــر، وإذا ماتــت هــي قبلــه 

فلورثتهــا نصــف املهــر.

املادة ٤٥
لــو كان املهــر مؤجــاًل إىل مــدة معينــة ومــات الــزوج قبــل انقضائهــا، أصبــح املهــر حــاالًّ 

وللزوجــة املطالبــة بــه قبــل انقضــاء املــدة.

 
 املادة ٤٦

إذا ماتــت الزوجــة قبــل انقضــاء أجــل املهــر املؤجــل، فــال يصــري حــاالًّ، وليــس لورثتهــا 
مطالبــة الــزوج إالّ بعــد انقضــاء األجــل.

  املادة ٤٧
إذا توافــق الزوجــان عــى املهــر وادعــى الــزوج تســليمه وال بّينــة، فالقــول قــول الزوجــة 

بيمينهــا.

 املادة ٤٨
لــو اختلفــا يف أن مــا دفعــه الــزوج لزوجتــه كان هبــة أو مهــرًا، فادعــت الزوجــة بأنــه كان 
هبــة وادعــى الــزوج بأنــه كان مهــرًا، فالقــول قــول الــزوج بيمينــه وعــى الزوجــة املدعيــة 

بأنــه هبــة البّينــة.

  املادة ٤٩
األب واجلـد من طرف األب هلام الوالية عى الطفل الصغري والصغرية واملجنون.

 املادة ٥٠
يشرتط اإلسالم يف والية األولياء إذا كان املوىّل عليه مسلاًم.

 املادة ٥١
تزول والية األب واجلـد بارتدادمها عن اإلسالم إذا كان املوىّل عليه مسلاًم.

 املادة ٥٢
ال واليــة لــألم وال للجـــد مــن طــرف األم وال مــن قبــل أم األب وال لألخ والعــم واخلال 

وأوالدهــم، عــى الطفــل الصغــري والصغــرية واملجنون املتصــل جنونــه بالبلوغ.

  املادة ٥٣
ال يشــرتط يف واليــة اجلـــد حيــاة األب وال موتــه، فعنــد وجودمهــا معــًا يســتقل كل منهــام 
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بالواليــة، وإذا مــات أحدمهــا اختصــت الواليــة باآلخــر.

 املادة ٥٤
ال والية لولد املرأة عليها وإن كان بالغًا.

املادة ٥٥
ليــس لــألب واجلــد وال غريمهــا الواليــة يف التزويــج عــى البالــغ الرشــيد رجــاًل كان أو 
امــرأة، بــل يســتقل بالواليــة عــى تزويــج نفســه، إال يف البنــت البكــر مــع أبيهــا أو جدهــا 
فــإن الواليــة يف التزويــج تشــرتك بينهــا وبينهام، فال ينفــذ نكاحها إال بإذهنــا وإذن أحدمها، 

وإذا كانــا معــًا موجوديــن كفــى إذن أحدمهــا، ولــو تشــاحا قــّدم اجلـــد.

 املادة ٥٦
البالغــة الرشــيدة البكــر ســواء كانــت مالكــة ألمرهــا ومســتقلة يف شــؤون حياهتــا أم ال 

ــزوج إال مــع إذن األب أو اجلــد. ليــس هلــا أن تت

 املادة ٥٧
ليــس ألحــد مــن األرحــام مــع فقــد األب واجلـــد الواليــة عــى البالغــة البكــر، بل تســتقل 

يف الواليــة بنفســها.

 املادة ٥٨
ــع  ــه، إالّ م ــا ل ــدم إبائه ــا وع ــج عليه ــرض التزوي ــد ع ــكوهتا عن ــر س ــي يف إذن البك يكف

ــرض عليهــا. ــام ُع ــا ب ــا يشــري كــون الســكوت عــن غــري رضــا منه وجــود م

 املادة ٥٩
ــام  ــى الصغــري والصغــرية املجنونــني إذا اتصــل جنوهن تســتمر واليــة األب واجلــــد ع
ــايض دون  ــام للق ــة يف تزوجيه ــا فالوالي ــم ُجنّ ــني ث ــدين عاقل ــا راش ــا إذا بلغ ــوغ، أم بالبل

األب واجلــد وفقــًا للمذهــب اجلعفــري.

 املادة ٦٠
ال والية لألب واجلد إذا فقدا األهلية، ولو فقدها أحدمها اختصت الوالية باآلخر.

  املادة ٦١
ال والية لألب أو اجلد الكافر عى ولده املسلم.

 املادة ٦٢
تثبت والية األب الكافر عى ولده الكافر إذا مل يكن له جـد مسلم.

 املادة ٦٣
املراد بالثّيب هي املدخـول هبا عن زواج رشعي.
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 املادة ٦٤
جيــوز الــرشط يف عقــد الــزواج إذا كان الــرشط صحيحــًا وجيــب الوفــاء بــه، فــإن مل يــف 

بــه كان للمــرشوط لــه أن يرفــع أمــره للقــايض إللــزام املــرشوط عليــه بالوفــاء.

املادة ٦٥
يعترب يف صحة الرشط:

)١( أن ال يكــون خمالفــًا ملــا هــو ثابــت يف الكتــاب العزيــز والســنة الكريمــة مــن أحــكام 
وترشيعــات.

)٢( أن ال يكون الرشط حملاًل للحرام أو حمرمًا للحالل.
)٣( أن ال يكون الرشط منافيًا ملقتىض عقد الزواج، كاشرتاط عدم االستمتاع مطلقًا.

)٤( أن يكون للرشط غرض يعتد به العقالء، كاشرتاط أن تكمل الزوجة دراستها.
)٥( أن يذكــر الــرشط يف متــن العقــد أو يبنــى عليــه العقــد بعــد أن يكــون قــد اتفــق عليــه 

قبلــه، أمــا إذا اتفــق عليــه خــارج العقــد دون أن يبنــى عليــه فيلغــى.

)٦( أن يكون الرشط مقدورًا للمتعاقدين، عقاًل أو رشعًا أو عادًة.

 املادة ٦٦
ــة أو ال حيــق هلــا أن تطلــب  ــزوج عــى الزوجــة أن ال قســمة هلــا أو ال نفق ــو اشــرتط ال ل
ــه مــا مل  ــة وحقوقهــا، يلزمهــا العمــل ب ــه أو نحــو ذلــك مــن لــوازم الزوجي اإلنجــاب من

ــد. ــل العق ــت مل يبط ــد - وإن خالف ــىض العق ــاة مقت ــع مراع ــزوج - م ــقطه ال يس

 املادة ٦٧
ــو  ــداق ل ــر الص ــى مؤّخ ــدًا ع ــا زائ ــزوج أن يمّلكه ــى ال ــرتط ع ــة أن تش ــق للزوج ال حي

ــا. طلقه

 املادة ٦٨
ــل  ــاه بط ــو رشط ــة، فل ــزوج وال للزوج ــزواج ال لل ــد ال ــار يف عق ــرتاط اخلي ــوز اش ال جي

ــد. ــح العق ــرشط وص ال

 املادة ٦٩
إذا اشــرتطت عليــه أن يســكنها يف بلدهــا أو يف بلــد معــني أو يف زمــن خمصــوص يلزمــه 

العمــل بالــرشط مــا مل تســقطه.

 املادة ٧٠
ــزوج يف طــالق نفســها، وال يمكــن  ــة عــن ال جيــوز أن تشــرتط الزوجــة أن تكــون وكيل

عزهلــا، فــإذا طّلقــت نفســها صــح طالقهــا.

 املادة ٧١
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أسباب حتريم زواج الرجل باملرأة هو أحد األمور التالية:
)١( النّسب )٢( الرضاع )٣( املصاهرة )٤( استيفاء العدد )٥( الكفر )٦( االعتداد.

 املادة ٧٢
ــم  ــر، والتحري ــى اآلخ ــًا ع ــا حمرم ــون أحدمه ــن أن ال يك ــني املتعاقدي ــرتط يف الزوج يش
قــد يكــون مؤبــدًا ال يصــح معــه الــزواج بحــال، وقــد يكــون غــري مؤبــد، وهــو مــا يصــح 

الــزواج معــه بحــال دون حــال.

 املادة ٧٣
التحريــم املؤبــد الناشــىء مــن النســب يتلخــص يف حرمــة تزويــج اإلنســان بــكل قريــب 

لــه ماعــدا أوالد العمومــة وأوالد اخلؤولــة ، ويشــتمل عــى التــايل:
بالنسبة للرجل :

)١( األم وإن علت.
)٢( البنت وإن نزلت.

)٣( األخت.
)٤( بنت األخت وإن نزلت.

)٥( بنت األخ وإن نزلت.
)٦( العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة األب وهكذا.

)٧( اخلالة وإن علت، كخالة اخلالة وخالة األب، وخالة األم وهكذا.
وبالنسبة للمرأة:

)١( األب وإن عال.

)٢( االبن وإن نزل.
)٣( األخ.

)٤( ابن األخت وإن نزل.
)٥( ابن األخ وإن نزل.

)٦( العم وإن عال.
)٧( اخلال وإن عال.

 املادة ٧٤
يكفــي يف حتقــق النســب يف األصنــاف الســابقة مطلــق الوالدة ولــو كانت من زنــا، فالبنت 
مــن الزنــا حتــرم عــى أبيهــا، واالبــن مــن الزنــا حيــرم عــى أمــه، وكذلــك لــو كان الوطــأ 

عــن شــبهة.

املادة ٧٥
حيرم من الرضاع ما حيرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية عى الرجل:

)١( املرضعة.
)٢( بنت املرضعة وإن نزلت.

)٣( أم املرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه.
)٤( أخت املرضعة وإن كانت من الرضاع.
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)٥( أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
وحترم الطوائف التالية عى املرتضعة :

)١( صاحب اللبن.
)٢( ولد صاحب اللبن.
)٣( أخ صاحب اللبن.

)٤( أخ األب من الرضاعة وإن عال.

 املادة ٧٦
حتــرم بنــات املرتضــع واملرتضعــة عــى صاحــب اللبــن، وحيــرم أبنــاء املرتضعــة واملرتضــع 

عــى األم مــن الرضاعــة.

 
 املادة ٧٧

يثبت الرضاع املحّرم بأحد أمرين:
)١( إخبار شخص أو أكثر املوجب للعلم أو االطمئنان بوقوعه.

)٢( شهادة عدلني عى وقوعه.

 املادة ٧٨
ال تقبل الشهادة عى الرضاع إالّ مفّصلة.

 املادة ٧٩
لنشـــر احلرمــــة بالرضاع أركان هي: )١( املرضعة )٢( املرتضع )٣( اللبن.

 املادة ٨٠
يعتــرب يف نــرش احلرمــة بالرضــاع حصــول اللبــن للمرضعــة مــن والدة رشعيــة وإن كان 
عــن وطء شــبهة، فلــو دّر اللبــن مــن املــرأة مــن دون والدة، أو ولدت من الزنــا فأرضعت 

بلبنهــا طفــاًل مل ينــرش احلرمــة.

 املادة ٨١
ــع  ــقطًا م ــًا أم س ــواء كان تام ــة، س ــد والدة املرضع ــاع بع ــول الرض ــة بحص ــرش احلرم تنت
صــدق الولــد عليــه عرفــًا، وأمــا الرضــاع الســابق عــى الــوالدة فــال أثــر لــه يف التحريــم.

 املادة ٨٢
ال يعترب يف نرش احلرمة بالرضاع بقاء املرأة يف عصمة الرجل.

 املادة ٨٣
يعترب يف املرتضع:

)١( أن يكــون رضاعــه قبــل انتهــاء أيــام الفطــام، أي يف احلولــني، فلــو رضع بعــد احلولني 
مل ينــرش احلرمــة وإن مل يفطــم، ولــو رضــع قبــل انتهــاء احلولــني نــرش احلرمــة وإن فطم.
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)٢( أن يبلــغ الرضــاع حــد إنبــات اللحــم وشــد العظــم، ويكفــي مــع الشــك يف حصولــه 
رضــاع يــوم وليلــة أو مــا بلــغ مخــس عــرشة رضعــة كاملــة متواليــة دون أن يفصــل بينهــا 

رضــاع امــرأة أخــرى.

 املادة ٨٤
يعتــرب يف إنبــات اللحــم وشــد العظــم اســتقالل الرضــاع يف حصوهلــام عــى وجــه ينســبان 

إليــه، فلــو تغــذى الطفــل بــه وبغــريه عــى وجــه ينســبان إليهــام معــًا مل ينــرش احلرمــة

املادة ٨٥
املــدار يف احلولــني عــى األشــهر القمريــة دون امليالديــة مــن حــني الــوالدة، ولــو وقعــت 
ــن بمقــدار مــا مــىض مــن الشــهر  ــاء الشــهر يكمــل مــن الشــهر اخلامــس والعرشي يف أثن

األول.
 املادة ٨٦

يعترب يف نرش احلرمة بالرضاع اآليت :
)١( حياة املرضعة.

)٢( حصول االرتضاع املبارش من الثدي.
)٣( احتاد صاحب اللبن، فإن تعدد ال ينرش احلرمة.

 املادة ٨٧
املصاهــرة هــي: عالقــة بــني أحــد الزوجــني مــع أقربــاء اآلخــر توجـــب حرمــة الــزواج 

ــًا أو مجعــًا. بينهــام إمــا عين

 املادة ٨٨
حتدث املصاهرة بأسباب أربعة، هي:

)١( عقد الزواج سواء كان معه دخول أم ال.
)٢( عقد الزواج مع الدخول.

)٣( وطء الشبهة.
)٤( الزنا.

  املادة ٨٩
عقــد الــزواج مطلقــًا ســواء دخــل هبــا الــزوج أم مل يدخــل حيــرم بــه أصنــاف ثالثــة حرمــة 

مؤبدة:
)١( زوجــة األب وإن عــال كاجلــد ألب كان أم ألم، حتــرم عــى االبــن وإن نــزل، ســواء 

كان النــازل ابنــًا البــن أم ابنــًا لبنــت.
)٢( زوجة االبن حترم عى األب وإن عال.

)٣( أم الزوجة وإن علت مطلقًا نسبية كانت أو رضاعيه.

   املادة ٩٠
ــدة، بــرشط أن يدخــل  ــه ابنتهــا وإن نزلــت حرمــة مؤب إذا عقــد عــى امــرأة حرمــت علي
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بأمهــا، أمــا إذا مل يدخــل بــاألم فــال حتــرم عليــه إالّ مجعــًا، بمعنــى أهنــا حتــرم عليــه مــا دامت 
أمهــا زوجــة لــه ومل يدخــل هبــا، فــإذا خرجــت مــن حبالــه بمــوت أو طــالق أو فســخ جــاز 

لــه أن يتــزوج بابنتهــا.

 املادة ٩١
ــزوج  ــو ت ــني ، فل ــا أو رضاعيت ــبيتني كانت ــني، نس ــني األخت ــزواج ب ــع يف ال ــح اجلم ال يص

ــاين دون األول. ــد الث ــل العق ــرى بط ــزوج باألخ ــم ت ــني ث ــدى األخت بإح

 املادة ٩٢
إذا طلق زوجته رجعيًا فال يصح الزواج بأختها ما مل تنقض عدهتا.

  املادة ٩٣
ال يصح للرجل الزواج باخلامسة ما دامت أربع يف عصمته.

 املادة ٩٤
ال ينعـقـــد الــزواج بــني املســلم وغــري الكتابيــة، وأّمــا يف زواج الكتابيــة فينظــر رأي املرجع 

األعلــم، وال ينعـقـــد الــزواج بــني املســلمة وغري املســلم مطلقًا.

املادة ٩٥
من عقد عى ذات بعل أو معتدة من غريه رجعّيًا عاملًا باحلرمة حرمت عليه مؤبدًا.

 املادة ٩٦
مــن عقــد عــى ذات بعــل أو معتــدة مــن غــريه رجعّيــًا ومل يكــن عاملــًا بحرمتهــا ودخــل هبــا 

حرمــت عليــه مؤبدًا.

 املادة ٩٧
مــن زنــا بامــرأة ذات بعــل أو معتــدة مــن غــريه بعــّدة رجعيــة حرمــت عليــه بعــد طالقهــا 

أو انقضــاء عدهتــا، مؤبــدًا.

 املادة ٩٨
ال جتــب نفقــة الزوجــة يف الزمــان الفاصــل بــني العقــد والزفــاف، فــإن االرتــكاز العــريف 

قرينــة عــى إســقاطها يف هــذه املــدة.

 املادة ٩٩
جتــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد ولــو كانــت موســـرة إذا مل متنــع نفســها منــه، 

بعــد الزمــان الفاصــل املتعــارف بــني العقــد والزفــاف.

 املادة ١٠٠



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥٠       -العودة لفهرس القانون

ال تلــزم الزوجــة بتوفــري يشء مــن جتهيــزات ومســتلزمات املعيشــة يف منــزل الزوجيــة فإذا 
أحــرضت شــيئًا بقــي عــى ملكيتهــا، وللــزوج أن ينتفــع بــام أحرضتــه يف املنــزل مادامــت 

الزوجيــة قائمــة بينهــام، ومل يصــدر مــن الزوجــة منــع مــن االنتفــاع.

 املادة ١٠١
جتــب نفقــة الزوجــة عــى زوجهــا إذا كانــت مطيعــة غــري ناشــز، فلــو كانــت ناشــزا مل جتــب 

. نفقتها

  املادة ١٠٢
إذا كان للزوجــة عــذر رشعــي مــن عــدم طاعــة زوجهـــا فيــام جيب عليهــا مل تســقط نفقتها، 

كــام إذا ســافرت حلــج واجــب دون إذنــه، أو ســافرت لغــري واجــب بإذنه.

 املادة ١٠٣
جتــب النفقــة للمطلقــة رجعيــًا مــدة عدهتــا، ألهنــا بحكــم الزوجــة، وترتتــب عليهــا آثــار 

الزوجيــة مــن اإلرث وغــريه.

 املادة ١٠٤
ــل  ــوزها قب ــع نش ــى م ــاًل حت ــت حام ــا إال إذا كان ــب نفقته ــًا ال جت ــًا أو خلعي ــة بائن املطلق

ــالق. الط

املادة ١٠٥
الضابــط يف النفقــة الواجبــة هــو القيــام بــام حتتــاج إليــه الزوجــة يف معيشــتها مــن الطعــام 

واملســكن والكســوة واخلــدم وغــري ذلــك ممــا يليــق بشــأهنا حســب العــرف.

 املادة ١٠٦
تعتــرب نفقــة الــوالدة وأجــرة القابلة أو املستشــفى أو الطبيــب، أو التطبيــب، وثمن األدوية 
إن احتاجــت إىل ذلــك، مــن النفقــة الواجبــة، ســواء يف ذلك األمــراض العاديــة أم الصعبة 
ــزوج يف  ــع ال ــا يوق ــل تطبيبه ــا ألج ــاق عليه ــن اإلنف ــا مل يك ــًا، م ــا أحيان ــاب هب ــي تص الت

احلــرج واإلرهــاق املــادي.

 املادة ١٠٧
ــر  ــط بع ــا وال ترتب ــزوج يف وقته ــا ال ــىض إذا مل يؤده ــا فتق ــت هل ــق ثاب ــة ح ــة الزوج نفق
الزوجــة ويرهــا أو حاجتهــا إليهــا فتجــب هلــا وإن كانــت غنيــة ليســت بحاجــة إليهــا.

  املادة ١٠٨
نفقــة الزوجــة حــق هلــا يقبــل اإلســقاط يف كل يــوم، بــل هلــا إســقاط نفقتهــا حتــى عــن 

ــتقبلية. ــة املس األزمن

 املادة ١٠٩



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥١       -العودة لفهرس القانون

إذا اســتلزم بقــاء الزوجــة مــع زوجهــا يف بيــت واحــد، احلــرج والعــر أو الــرضر عليهــا 
ــال  ــرم، ف ــا يف املح ــت إىل وقوعه ــه يف البي ــاكنتها ل ــؤدي مس ــث ي ــًا، بحي ــًا أو ديني أخالقي

جيــب عليهــا مســاكنته، وعليــه أن ينفــق عليهــا وهــي يف بيــت أهلهــا أو يف غــريه.

 املادة ١١٠
للــزوج اخليــار يف تقديــم النفقــة لزوجتــه بــني أعيــان املأكــول مــن اخلبــز واألدام واللحــم 
املطبــوخ وغــري ذلــك وبــني أن يقــدم قيمــة ذلــك يومــًا فيومــًا أو بقــدر حاجتهــا يف الشــهر.

 املادة ١١١
إذا كان الــزوج معــرًا وثبــت إعســاره بإحــدى طــرق اإلثبــات كانــت نفقــة زوجتــه دينــًا 

عليــه يف ذمتــه يرتبــص بــه إىل حــني يســاره.

 املادة ١١٢
لــو اســتدانت الزوجــة للــرف عــى نفســها يف فــرتة غيــاب الــزوج بســبب ســفر أو عمــل 
ــادة عــى  ــه تعــد وزي ــن مــا مل يكــن في ــؤدي الدي ــزوج أن ي أو غــري ذلــك، وجــب عــى ال

القــدر املســتحق.

 املادة ١١٣
حيــق للزوجــة املطالبــة بمســكن يليــق بشــأهنا حســب عــادة أمثاهلــا بــام يف ذلــك مــن مرافــق 
حتتــاج إليهــا، كــام هلــا املطالبــة بالتفــّرد باملســكن عــن مشــاركة غــري زوجهــا مــن رضة أو 

غريهــا مــن دار أو حجــرة مســتقلة املرافــق.

   املادة ١١٤
املســكن ال متلكــه الزوجــة عــى زوجهــا، بــل هــو مــن بــاب االنتفــاع ال التمليــك، أمــا مــا 
يشــرتيه الــزوج مــن حــيل وأجهــزة وأدوات النتفاعهــا اخلــاص ووســائل التجميــل يكون 

ملــكًا هلــا بمجــرد اســتخدامها هلــا.

املادة ١١٥
لــو مضــت مــدة والزوجــة عنــد أهلهــا أو عنــد غريهــم، ومل تســتأجر بيتــًا لســكناها، فليس 

هلــا املطالبــة بأجــرة املــدة التــي قضتهــا خــارج بيــت الزوج.

 املادة ١١٦
إذا طلــق الــزوج زوجتــه طالقــًا رجعيــًا وكانــت ناشــزًا حــال طالقهــا فــال تســتحق نفقــة 

العــدة.

 املادة ١١٧
متلــك الزوجــة نفقتهــا بالقبــض مــن دون فــرق بــني أعيــان الطعــام وبــني قيمتهــا، وكــذا 

احلــال يف كســوهتا الواجبــة.
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 املادة ١١٨
إذا امتنــع الــزوج عــن اإلنفــاق عــى زوجتــه مــع قدرتــه عليــه جــاز هلــا أن ترفــع أمرهــا 
ــا اإلنفــاق أو الّطــالق، فــإن امتنــع عنهــام  إىل القــايض، فيبلغــه لــزوم أحــد األمريــن: إّم
ــب  ــًا للمذه ــة وفق ــة بائن ــا طلق ــايض بطلبه ــا الق ــا طّلقه ــى أحدمه ــاره ع ــن إجب ومل يمك

ــري. اجلعف

 املادة ١١٩
ــوا،  ــاء وإن عل ــة اآلب ــوا، وجتــب نفق ــوا عــى آبائهــم وإن عل ــة األوالد وإن نزل جتــب نفق

ــوا. عــى أوالدهــم وإن نزل

 املادة ١٢٠
ال جتــب نفقــة القرابــة لغــري العموديــن مــن األخــوة واألعــامم واألخــوال وأوالدهــم مــن 

ذكــور وإنــاث.

 املادة ١٢١
ــاره  ــق ويس ــدرة املنف ــرشط ق ــببي ب ــبي ال الس ــب النس ــى القري ــاق ع ــو اإلنف ــب ه الواج
وبــرشط فقــر املنفــق عليــه وعجــزه عن اكتســاب قوتــه ومعيشــته بالعمــل بام يوافق شــأنه.

 املادة ١٢٢
معنــى يســار وقــدرة املنفــق هــو أن يفضــل مــن مالــه مــا يزيــد عــى نفقــة نفســه وزوجتــه 

بحســب شــأنه.

 املادة ١٢٣
الواجــب يف نفقــة القريــب قــدر الكفايــة وســد احلاجــة الرضوريــة مــن اإلطعام والكســوة 

والســكن ممــا حيفــظ بــه حياتــه ووجــوده بحســب حالــه وال جيــب غــري ذلك.

 املادة ١٢٤
ال يعتــرب يف املنفــق عليــه العدالــة وال اإلســالم، بــل جتــب عــى األقــارب مــن األصــول 

ــوا فســاقًا أو غــري مســلمني. والفــروع وإن كان

املادة ١٢٥
وجــوب اإلنفــاق يف املنفــق واملنفــق عليــه حســب ترتيــب األقــارب قربــًا وبعــدًا، فــاألب 
متقــدم عــى أيب األب واالبــن للصلــب متقــدم عــى ابــن االبــن، واألب واالبــن للصلــب 

يف رتبــة واحــدة فيــام هلــام ومــا عليهــام مــن اإلنفــاق.

 املادة ١٢٦
النشــوز الــذي يمنــع مــن وجــوب النفقــة يتحقــق بتمــرد الزوجــة عــى زوجهــا بمنعــه مــن 

حقوقــه أو بفعلهــا املنفــرات لــه عنهــا أو بخروجهــا مــن بيتــه دون إذنــه ورضــاه.
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 املادة ١٢٧
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغريها، ال يعترب نشوزًا.

 املادة ١٢٨
ــة إذا كان الــزوج غــري أمــني عليهــا  للزوجــة االمتنــاع عــن االنتقــال إىل مســكن الزوجي

وال تعتــرب ناشــزًا.

 املادة ١٢٩
ال يسقط املهر بنشوز الزوجة.

 املادة ١٣٠
ال طاعة للزوج عى زوجته فيام هو حمّرم رشعًا وعصياهنا له بذلك ال جيعلها ناشزًا.

املادة ١٣١
رفــض الزوجــة طلــب زوجهــا التحجــب بوضع العبــاءة أو ما شــاكلها زيادة عى تســرتها 

الرشعي ال يعّد نشــوزًا.
 

املادة ١٣٢
مــن تــزوج امــرأة موظفــة وهــو عــامل بذلك حــني عقــد زواجه عليهــا فليــس لــه أن يطالبها 
بــرتك وظيفتهــا حتــى لــو كانــت مزامحــة حلقــه ولــو طالبهــا بذلــك ال جيــب عليهــا إجابتــه 

وال تعتــرب بذلــك ناشــزًا وال تســقط نفقتهــا عنــه.

 املادة ١٣٣
ال جيــب عــى األم إرضــاع ولدهــا، ال جمانــًا وال بأجــرة، إذا مل يتوقــف حفظــه عليــه، كــام 

ال جيــب عليهــا إرضاعــه جمانــًا وإن توقــف حفظــه عليــه، وال تعتــرب بذلــك ناشــزًا.

 املادة ١٣٤
ــة هلــا ويــيسء خلقــه معهــا  ــة الواجب ــه مــن حقوقهــا الرشعي إذا كان الــزوج يمنــع زوجت

ويؤذهيــا ويرضهبــا اعتــرب ناشــزًا.

املادة ١٣٥
يعرب عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معًا بالشقاق.

 املادة ١٣٦
إذا وقــع نشــوز مــن الزوجــني ومنافــرة وشــقاق بــني الطرفــني بعــث القــايض حكمــني 
ــام  ــع الشــقاق ب ــب الزوجــة لإلصــالح ورف ــزوج وحكــاًم مــن جان ــب ال حكــاًم مــن جان

ــاه صاحلــًا مــن اجلمــع أو الفــراق بإذهنــام. يري

 املادة ١٣٧
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ــامن  ــذ إال إذا رشط احلك ــري ناف ــة غ ــزوج والزوج ــني ال ــق ب ــن التفري ــامن م ــراه احلك ــا ي م
ــا. ــة أو بدوهن ــا بفدي ــاءا فّرق ــًا وإن ش ــاءا مجع ــاهلام إن ش ــني إرس ــام ح عليه

 املادة ١٣٨
ال يكون التفريق إال بالطالق والبد من اجتامع رشائطه عند وقوعه.

 املادة ١٣٩
جيوز تعيني حكمني من غري أهل الزوجني إذا اقتضت الرضورة.

 املادة ١٤٠
أسباب فسخ العقد ثالثة، هي:

)١( العيب، وهو إما يف الرجل وإما يف املرأة.
)٢( التدليس.

)٣( الرشط.

 املادة ١٤١
عيوب الزوج التي يثبت هبا خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة:

)١(اجلنون )٢( اخلصاء )٣( العنة )العنن( )٤( اجلب.

 املادة ١٤٢
يثبت للزوجة اخليار يف فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج جمنونًا مطبقًا أو أدواريًا.

 املادة ١٤٣
اخلصاء هو سـل االنثيني )اخلصيتني( أو رضهام بحيث تبطل قوهتام.

 املادة ١٤٤
ــع مــن انتشــار العضــو بحيــث ال يقــدر معــه عــى  ــة )العنــن(: هــي املــرض املان أ - العن

ــالج. اإلي
ــار يف فســخ العقــد بــرشط عجــز الــزوج عــن الــوطء مطلقــًا خــالل  ب - للزوجــة اخلي

ســنة، فلــو قــدر عــى وطء غريهــا أو وطئهــا مــّرة فــال خيــار هلــا.
ج - مبــدء الســنة يكــون مــن تاريــخ مرافعــة الزوج أمــام القــايض أو امتناعه عــن احلضور 

أمامه.

املادة ١٤٥
اجلــب: وهــو قطــع عضــو الرجــل اجلنــيس بحيــث ال يبقــى منــه مــا يمكــن معــه الــوطء 

ولــو قــدر احلشــفة.

 املادة ١٤٦
يثبــت للــزوج خيــار العيــب إذا علــم بعــد العقــد بوجــود أحــد العيــوب الســتة التاليــة يف 
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زوجتــه:
ــرض  ــامء وم ــه اإلغ ــس من ــل، ولي ــالل العق ــو اخت ــًا، وه ــو كان إدواري ــون، ول )١( اجلن

ــات. ــض األوق ــودة يف بع ــة املعه ــروض احلال ــب لع ــرع املوج ال
)٢( اجلذام، وهو املرض السوداوي الذي يظهر معه يبس األعضاء وتناثر اللحم.

)٣( الربص، وهو البياض الذي يظهر عى صفحة البدن لغلبة البلغم.
)٤( العمــى، وهــو ذهــاب البــر عــن العينــني وإن كانتــا مفتوحتــني، وال اعتبــار بالعور، 
وال بالعشــا وهــي علــة يف العــني توجــب عــدم البــر يف الليــل فقــط، وال بالعمــش وهــو 

ضعــف الرؤيــة مــع ســيالن الدمــع يف غالــب األوقــات.
)٥( العرج، وإن مل يبلغ حد اإلقعاد والزمانة.

)٦( العفــل، وهــو حلــم أو عظــم ينبــت يف الرحــم، ســواء منــع مــن احلمــل أو الــوطء يف 
القبــل أم مل يمنــع.

  
املادة ١٤٧

إنــام يفســخ العقــد بعيــوب املــرأة إذا تبــني وجودهــا قبــل العقــد، وأمــا مــا يتجــدد بعــده 
فــال اعتبــار بــه ســواء أكان قبــل الــوطء أو بعــده.

 املادة ١٤٨
ليس العقم من العيوب املوجبة للخيار ال من طرف الرجل وال من طرف املرأة.

 املادة ١٤٩
الفســخ بالعيــب ليــس بطــالق ســواء وقــع مــن الــزوج أو الزوجــة فــال تشــمله أحكامــه 

وال يعتــرب فيــه رشوطــه.

 املادة ١٥٠
يثبــت كل مــن العيــوب املذكــورة بإقــرار صاحبــه وبالبينــة عــى إقــراره، كــام يثبت بشــهادة 

رجلــني عادلــني، وتثبــت العيــوب الباطنــة للنســاء بشــهادة أربــع نســوة عادالت.

 املادة ١٥١
ــري  ــامل غ ــة ك ــار صف ــودة، أو بإظه ــص موج ــة نق ــامن صف ــه بكت ــو: التموي ــس ه التدلي

موجــودة.

 املادة ١٥٢
يثبــت يف الــزواج خيــار التدليــس عند التســرت عى عيــب يف أحد الزوجني يف غــري العيوب 

التــي مر أنــه يثبت بســببها خيــار العيب.

 املادة ١٥٣
ال يتحقــق التدليــس املوجــب للخيــار بمجــّرد ســكوت الزوجــة مــع اعتقــاد الــزوج عــدم 

وجــود العيــب يف غــري العيــوب املوجبــة للخيــار.
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 املادة ١٥٤
إذا اشــرتط يف ضمــن العقــد صفــة كــامل أو صفــة عــدم النقــص، ســواء مــن قبــل الرجــل 
ــار  ــا اشــرتط ثبــت خي ــني خــالف م ــه، فتب ــًا علي ــع العقــد مبني ــرأة، أو وق ــل امل أو مــن قب

الفســخ لصاحــب الــرشط.

املادة ١٥٥
لــو رشط أن تكــون الزوجــة بكــرًا فظهــرت ثّيبــًا فلــه الفســخ إذا ثبــت ســبق الثيبوبــة عــى 

العقــد بإقرارهــا أو بالبينــة.

 املادة ١٥٦
ــورة  ــوب املذك ــار العي ــوى خي ــار س ــل ، وال باخلي ــخ بالتقاي ــزواج الزم ال ينفس ــد ال عق

ــرشط. ــار ال وخي
 املادة ١٥٧

أنــواع الطــالق ثالثــة: )١( الطــالق الرجعــي والبائــن )٢( الطــالق اخللعــي )٣( طــالق 
املبــاراة.

 املادة ١٥٨
الطالق الصحيح قسامن:

األول: البائــن وهــو الــذي ختــرج بــه املطّلقــة عــن عصمــة الــزوج، وليــس لــه الرجــوع 
إليهــا، ســواء أكانــت هلــا عــّدة أم ال.

الثــاين: الرجعــي وهــو الــذي تبقــى فيــه املطّلقــة يف عصمــة الــزوج، ويكــون لــه الرجــوع 
إليهــا يف العــّدة ســواء رجــع إليهــا أم ال.

 املادة ١٥٩
أركان الطالق أربعة هــــي: )١( الصيغة )٢( املطلق )٣( املطلقة )٤( اإلشهاد.

 املادة ١٦٠
صيغــة الطــالق ال تكــون إالّ بلفــظ اســم الفاعــل املشــتق مــن لفــظ الطــالق، فــال يقــع إالّ 

بقــول: أنــت طالــق، أو هــذه طالــق، أو زوجتــي طالــق.

  املادة ١٦١
يعتــرب يف صيغــة الطــالق أن تكــون بالعربيــة مــع التمكــن منهــا، فــال يقــع مــا يرادفهــا مــن 
اللغــات األخــرى أمــا مــع العجــز عــن النطــق هبــا وعــدم إمــكان التوكيــل فيجــوز بغــري 

العربيــة.

 املادة ١٦٢
ال يقع الطالق باإلشارة وال بالكتابة إالّ مع العجز عن النطق.

  املادة ١٦٣
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يشــرتط يف صيغــة الطــالق التنجيــز وعــدم تعليقــه عــى يشء، واملــراد بالتنجيــز أن يقــع 
الطــالق حــني إنشــاء الصيغــة، ال حــني حصــول الــرشط.

 املادة ١٦٤
جيــوز للــزوج توكيــل غــريه يف طــالق زوجتــه غائبــًا كان أو حــارضًا، كــام جيــوز لــه توكيــل 

زوجتــه يف طــالق نفســها.

املادة ١٦٥
لألب أو اجلد أن يطلق عن ولده املجنون.

 املادة ١٦٦
يعترب يف املطلق أربعة أمور:

)١( أن يكون بالغًا، فال يصح طالق غري البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك.
)٢( أن يكــون عاقــاًل، فــال يصــح طــالق املجنــون وإن كان إدواريــًا وهــو يف دور جنونــه، 

أمــا إذا كان يف دور إفاقتــه فيصــح.
)٣( أن يكون خمتارًا غري مكره، فال يصح طالق املكره.

)٤( أن يكون قاصدًا مريدًا للطالق، فال يصح طالق غري القاصد.

 املادة ١٦٧
ــون اإلدواري، وال زوجــة الصغــري،  ليــس لــألب واجلــد لــألب أن يطلــق زوجــة املجن

ــه. ــى علي ــكران، وال املغم وال الس

 املادة ١٦٨
يتحقق اإلكراه بأمور ثالثة:

)١( أن يكون املكره غالبًا قادرًا عى تنفيذ ما يعد به.
)٢( أن يكــون املكــره مغلوبــًا عاجــزًا عــن دفــع الــرضر املتوعــد بــه، بفــرار أو مقاومــة أو 
اســتعانة بالغــري، مــع علمــه أو غلبــة ظنــه بأنــه لــو امتنــع عــن تنفيــذ مــا يطلبــه منــه املكــره 

وقــع بــه املكــروه.
)٣( أن يكون ما توعده به املكره مرضًا يف نفسه أو ماله أو عرضه أو من هيمه أمره.

 املادة ١٦٩
لــو أوقــع الطــالق مكرهــًا ثــم ريض بعــد ذلــك وأجــازه مل يفــد ذلــك يف صحته، بــل يكون 
باطــاًل أيضــًا، عــى خــالف عقــد الــزواج املكــره عليــه، فإنــه إذا تعقبــه الرضــا واإلجــازة 

صحيحًا. كان 

 املادة ١٧٠
ال يعترب يف صحة الطالق اطالع الزوجة عليه وال إعالمها به وال رضاها.

 املادة ١٧١
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يعترب يف املطلقة أمور:
)١( أن تكــون معينــة بــام يرفــع االحتــامل، كأن يقــول: فالنــة طالــق، أو هــذه طالــق، ولــو 
ــق، دون أن يســميها أو يشــري إليهــا،  ــي طال ــه إالّ زوجــة واحــدة فقــال: زوجت مل يكــن ل

صــح الطــالق لعــدم احتــامل ســواها.
)٢( أن تكون طاهرًا من احليض والنفاس فال يصح طالق احلائض والنفساء.

)٣( أن تكون طاهرًا طهرًا مل يقارهبا زوجها فيه.

 املادة ١٧٢
ــّن يف  ــن وإن ك ــوز طالقه ــاء جي ــابقة نس ــادة )١٧١( الس ــن امل ــد )٢( م ــن البن ــتثنى م يس

ــّن: ــن، وه ــني طالقه ــض ح احلي
)١( غري املدخول هبا .

)٢( احلامل املستبينة احلمل .
)٣( الزوجــة الغائــب عنهــا زوجهــا، فيصــح طالقهــا وإن كانــت حــني طالقهــا حائضــًا 

أو نفســاء ولكــن برشطــني:
الــرشط األول: أن ال يكــون املطلــق الغائــب عنهــا عاملــًا حــني طالقــه هلــا بأهنــا يف احليــض 

أو النفــاس، وأن ال يتيــر لــه معرفــة حاهلــا.
الــرشط الثــاين: أن يغيــب عنهــا مــدة بقــدر انتقاهلــا مــن طهــر واقعهــا فيــه إىل طهــر آخــر، 

وهــي ختتلــف باختــالف عــادة النســاء يف احليــض.

 املادة ١٧٣
لو طلقها يف طهر واقعها فيه مل يصح هذا الطالق إال يف املوارد التالية:
)١( اليائس التي بلغت مخسني سنة من عمرها وانقطع عنها احليض.

)٢( املستبينة احلمل.
)٣( املرأة املسرتابة ، وهي التي ال حتيض وكانت يف سن من حتيض.

 املادة ١٧٤
إذا كان املطلــق حــارضًا لكــن تعــّذر عليــه معرفــة حاهلــا مــن حيــض أو نفــاس فهــو بمنزلة 

الغائب.

املادة ١٧٥
إذا أخــربت الزوجــة بأهنــا طاهــر مــن احليــض فطلقــت ثــم بعــد وقــوع الطــالق قالــت 

ــة. إهنــا كانــت حائضــًا حــني الطــالق مل يســمع كالمهــا إالّ بالبين

 املادة ١٧٦
ــه وهــي يف حــال حيضهــا، فطلقهــا بعــد مــي مــدة يعلــم  إذا غــاب الــزوج عــن زوجت

فيهــا بانتهــاء عادهتــا صــح الطــالق.

 املادة ١٧٧
يعترب اإلشهاد رشطًا أساسيًا يف صحة الطالق.
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 املادة ١٧٨
ــس  ــني يف جمل ــن جمتمع ــني ذكري ــاهدين عدل ــور شــ ــالق بحض ــة الطــ ــاع صيغ ــب إيق جي
واحــد، فــال يصــح الطــالق لــو كان الشــاهدان فاســقني، وال يصــح لــو كانــا مــن النســاء 

ســواء كــّن منفــردات أو منضــامت مــع الرجــل.

 املادة ١٧٩
املــراد بالعدالــة يف شــاهدي الطــالق وغــريه، هــي حالــة خاصــة تدفعــه إىل االســتقامة يف 

جــادة الرشيعــة املقدســة ال ينحــرف عنهــا بــرتك واجــب أو فعــل حــرام.

 املادة ١٨٠
الرجعــة هــي: رد املطلقــة يف زمــان عدهتــا إىل زوجهــا الســابق إذا كان طالقهــا رجعيــًا فــال 
رجعــة يف الطــالق البائــن كاملطلقــة قبــل الدخــول واليائــس إالّ بعقــد جديــد، وال رجعــة 
يف الطــالق اخللعــي إالّ إذا رجعــت املطلقــة بالبــذل أثنــاء عدهتــا، وال رجعــة يف الطــالق 

الرجعــي بعــد انتهــاء العــدة.

 املادة ١٨١
الرجعــة مــن اإليقاعــات فــال يعتــرب فيهــا قبــول الزوجــة، ويصــح إنشــاؤها بــكل مــا دل 

عليهــا مــن قــول أو فعــل يقصــد بــه الرجــوع.

 املادة ١٨٢
تصــح الوكالــة يف الرجــوع، فلــو قــال الوكيــل: أرجعتــك أو رددتــك إىل نــكاح مــوكيل 

قاصــدًا الرجــوع صــح ذلــك.

 املادة ١٨٣
املطلقــة الرجعيــة بمنزلــة الزوجــة مادامــت يف العــدة، وترتتــب عليهــا آثــار الزوجيــة، مــن 
النفقــة والتــوارث بينهــام، ودخــول الــزوج عليهــا بــدون إذهنــا، وحرمــة إخراجهــا مــن 

بيتــه، إالّ أن تــأيت بفاحشــة مبينــة.

 املادة ١٨٤
يثبــت الرجــوع بالطــالق بمجــرد ادعــاء الــزوج إذا كان ادعــاؤه يف أثنــاء العــدة، أمــا إذا 

كان ادعــاؤه بالرجــوع بعــد انقضــاء العــدة فــال يســمع منــه إال بالبينــة.

املادة ١٨٥
اخللع: هو الطالق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.

 املادة ١٨٦
يشرتط يف اخللع أمران:
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)١( أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارهًا هلا.
)٢( أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طالقها منه.

 املادة ١٨٧
ــرتك  ــده ب ــه حــّدًا حيملهــا عــى هتدي ــا ل ــوغ كراهته ــا بل ــرب يف كراهــة الزوجــة لزوجه يعت

ــه. ــاىل في ــدود اهلل تع ــة ح ــدم إقام ــة وع ــه الزوجي ــة حقوق رعاي

 املادة ١٨٨
يشرتط يف الفدية:

ــر  ــر واخلنزي ــك كاخلم ــام ال يمل ــها ب ــدت نفس ــو ف ــًا، فل ــك رشع ــا يمل ــون مم )١( أن تك
ــع. ــل اخلل ــة بط ــام املحرم وأمثاهل

)٢( أن تكــون معلومــة املقــدار والصفــة بــام يرفــع اجلهالــة ولــو إمجــاالً، فلــو كانــت مبهمة 
املقــدار والصفــة كــام لــو بذلــت شــيئًا، أو نقــود مــن دون بيــان مــا هــي مل تصــح.

)٣( أن يكــون مــا تبذلــه مــن الفديــة باختيارهــا، فــال تصــح مــع إكراههــا عليهــا مــن قبــل 
الــزوج أو شــخص غــريه، ويف هــذه احلــال ال يملكــه الــزوج.

 املادة ١٨٩
جيوز يف الفدية أن تكون بمقدار املهر أو أقل منه أو أكثر.

 املادة ١٩٠
تقــع صيغــة اخللــع بلفــظ اخللــع أو الطــالق، جمــردًا كل منهــام عــن اآلخــر أو منضــاًم إليــه، 
فيجــوز للــزوج بعدمــا أنشــأت الزوجــة بــذل الفديــة عــى أن يطلقهــا، أن يقــول: طلقتــك 
ــت، أو  ــا بذل ــى م ــة ع ــت خمتلع ــت، أو أن ــا بذل ــى م ــق ع ــت طال ــت، أو أن ــا بذل ــى م ع

خلعتــك عــى مــا بذلــت، أو أن يضــم إىل الصيغتــني األخريتــني قولــه: فأنــت طالــق.

 املادة ١٩١
جيــوز التوكيــل يف البــذل واخللــع، فيتــوىل وكيــل الزوجــة البــذل، ووكيــل الــزوج إنشــاء 
صيغــة اخللــع، كــام جيــوز أن يكــون أحدمهــا أصيــاًل واآلخــر وكيــاًل، وذلــك بــأن تــوكل 
هــي شــخصًا بالبــذل وخيلعهــا الــزوج بنفســه، أو بالعكــس بأن يــوكل هو شــخصًا بإجراء 

اخللــع بعــد أن تبــذل هــي الفديــة بنفســها.

 املادة ١٩٢
ال فــرق يف الكراهــة املعتــربة رشطــًا يف صحــة اخللــع، بــني أن يكــون ســببها وجــود صفــة 
ذاتيــة يف الــزوج كقبــح منظــره أو ســوء أخالقــه، أو أن يكــون ســببها أمــور عارضــة 

ــريه بالنفقــة. ــه إىل القــامر وغــريه مــن املحرمــات أو تقت كانراف

 املادة ١٩٣
ــذل  ــى ب ــا ع ــا ليحمله ــه هل ــاءة معاملت ــذاؤه وإس ــه وإي ــه ظلم ــا ل ــبب كراهيته إذا كان س
مهرهــا كــي يطلقهــا، فــال يصــح اخللــع وحيــرم عليــه أخــذ مــا بذلتــه لــه وال يقــع الطــالق.
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 املادة ١٩٤
يعترب يف صحة اخللع الفورية بني إنشاء البذل والطالق.

املادة ١٩٥
طــالق اخللــع بائــن ال يقــع فيــه الرجــوع مــا مل ترجــع املــرأة فيــام بذلــت، وهلــا الرجــوع فيــه 

مــا دامــت يف العــدة فــإذا رجعــت صــار الطــالق رجعيــًا ولــه الرجــوع إليهــا.

 املادة ١٩٦
املبــاراة: هــي طــالق بكراهــة مــن الزوجــني معًا ويشــرتط فيها مجيــع ما يعترب مــن الرشوط 

املتقّدمــة يف الطالق واخللع.
 

املادة ١٩٧
يشرتط يف املباراة زيادة عى ما تقدم يف اخللع :

)١( أن ال تتجاوز الفدية مقدار املهر.
)٢( أن تكون الكراهة من الزوجني معًا.

)٣( أن تكــون صيغــة املبــاراة بلفــظ الطــالق، ســواء اقــرتن بلفــظ املبــاراة أم جتــرد عنــه، 
وذلــك بــأن يقــول الــزوج بعــد أن تبــذل الزوجــة الفديــة )أنــت طالــق عــى مــا بذلــت(، 

وال تقــع بلفــظ املبــاراة وحدهــا.

 املادة ١٩٨
طــالق املبــاراة طــالق بائــن كاخللــع ليــس للمطلــق الرجــوع فيه إالّ بعــد أن ترجــع املطلقة 

بالفديــة قبــل انقضــاء عدهتا.

 املادة ١٩٩
العــدد جـــمع )عـــدة( وهــي: أيــام تربــص املــرأة بعــد مفارقــة زوجهــا، أو بعد الــوطء غري 

املســتحق رشعًا لشــبهة.

 املادة ٢٠٠
موجبات العّدة عى املرأة:

)١( الطالق.
)٢( وفاة الزوج.

)٣( فسخ العقد بالعيب أو غريه.
ــلمني، أو  ــري املس ــني غ ــد الزوج ــالم أح ــداد أو إس ــل باالرت ــد احلاص ــاخ العق )٤( انفس

ــاع. ــم بالرض ــبب التحري بس

 املادة ٢٠١
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ال عدة يف طالق اليائس دون فرق بني املدخول هبا وغريها.

 املادة ٢٠٢
يتحقــق اليــأس بعــد انقطــاع دم احليــض وعــدم رجــاء عــوده لكــرب ســن املــرأة وبلوغهــا 

مخســني ســنة قمريــة.

 املادة ٢٠٣
ال عـدة يف طالق غري املدخول هبا، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا.

 املادة ٢٠٤
عـــدة الزوجــة غــري احلامــل التــي حتيض وكانــت مســتقيمة احليــض، ثالثة قــروء ويتحقق 

خروجهــا مــن عدهتــا بمجــرد رؤيتهــا دم احليضــة الثالثة. 

املادة ٢٠٥
تعتــد الزوجــة غــري احلامــل التــي حتيــض وكانــت غــري مســتقيمة احليــض، كالتــي حتيــض 

مــرة يف كل أربعــة أشــهر أو مخســة أشــهر، بثالثــة أشــهر هاللّيــة.

 املادة ٢٠٦
ــدم  ــواء كان ع ــض - س ــن حتي ــن م ــي يف س ــض وه ــت ال حتي ــل إذا كان ــري احلام ــد غ تعت

ــة. ــهر هاللّي ــة أش ــرض - بثالث ــاع أو م ــن رض ــارض م ــة أو لع ــا خللق حيضه

 املادة ٢٠٧
عــدة املطلقــة احلامــل تنتهــي بالــوالدة طالــت املــدة أم قــرت بــرشط أن يكــون محلهــا 

ملحقــًا بزوجهــا الــذي لــه العــدة رشعــًا.

 املادة ٢٠٨
يشــمل احلمــــل الــذي تنتهــي العــدة بوضعــه، كل محــل حتــى لــو كان ســقطًا تامــًا أو غــري 
ــال يكفــي يف  ــر، ف ــني أو أكث ــل اثن ــو كان احلم ــة، ول ــة أو علق ــو كان مضغ ــى ل ــام، وحت ت

اخلــروج مــن العــدة وضــع أحدمهــا، بــل البــد مــن وضــع اجلميــع.

 املادة ٢٠٩
تبــدأ عــدة الطــالق مــن حــني وقوعــه حــارضًا كان الــزوج أم غائبــًا، فلــو طلــق الرجــل 
امرأتــه وهــو غائــب ومل تعلــم هــي بالطــالق حتــى انقضــت عدهتــا كفــى وخرجــت منهــا.

 املادة ٢١٠
جيــب عــى الزوجــة غــري احلامــل التــي تــوىف زوجهــا أن تعتــد أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام 
يائســًا كانــت أم غــري يائــس مســلمة كانــت أم غــري مســلمة مدخــوالً هبــا أم غــري مدخــول 

عاقــاًل كان الــزوج أم جمنونــًا.
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 املادة ٢١١
تبدأ عدة املتوىف عنها زوجها من حني بلوغها خرب وفاته، ال من حني موته.

 املادة ٢١٢
إذا كانــت املطلقــة حامــاًل ثــم تــوىف زوجهــا فعدهتــا أبعــد األجلــني مــن وضــع محلهــا ومن 

ــدة الوفاة. ع

 املادة ٢١٣
عّدة احلامل املتوىّف زوجها أبعد األجلني.

 املادة ٢١٤
ــي يف  ــا وه ــات زوجه ــم م ــا ث ــوالً هب ــا مدخ ــع كوهن ــًا م ــًا بائن ــة طالق ــت الزوج ــو طلق ل
العــدة، فــال عــدة عليهــا مــن وفــاة زوجهــا، بــل عليهــا إكــامل عدهتــا مــن الطــالق فقــط.

املادة ٢١٥
إذا فســخ أحــد الزوجــني عقــد زواجهــام بأحد العيــوب املذكــورة يف املــادة )١٤١(، وكان 
ذلــك بعــد الدخــول وجبــت عليهــا العــدة، أمــا إذا مل يكــن دخــول بينهــام وحصــل الفســخ 

فــال عــدة عليها.

 املادة ٢١٦
إذا ارتــد الــزوج املســلم عــن اإلســالم، فــإن كان ارتــداده عــن فطــرة، فــإن زوجتــه تبــني 

منــه حــاالً، وتعتــد منــه عــدة مــن تــوىف عنهــا زوجهــا، أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام.

 املادة ٢١٧
إذا ارتــد الــزوج عــن ملــة، أي أنــه مل يكــن يف األصــل مســلاًم ولكنــه أســلم وارتــد بعــد 
ذلــك، فعــى زوجتــه أن تعتــد بعــدة الطــالق، ثالثــة قــروء، إن كانــت مــن ذوي اإلقــراء، 

وإال فبثالثــة أشــهر إذا كان قــد دخــل هبــا.

 املادة ٢١٨
إذا ارتــد الــزوج عــن مّلــة ومل يكــن قــد دخــل هبــا، انفســخ الــزواج يف احلــال، وال عـــدة 

عــى زوجتــه املســلمة.

 املادة ٢١٩
إذا أســلم زوج غــري الكتابيــة فــإن كان إســالمه قبــل الدخــول انفســخ الــزواج يف احلــال، 
وإن كان بعــده يفــرق بينهــام وينتظــر إىل انقضاء العدة فإن أســلمت الزوجــة قبل انقضائها 
بقيــا عــى زواجهــام وإال حتقــق االنفســاخ مــن حــني إســالم الــزوج، وتكــون العــدة هــي 

ــدة املطلقة. ع

 املادة ٢٢٠
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إذا أســلمت زوجــة غــري املســلم فــإن كان قبــل الدخــول انفســخ الــزواج، وإن كان بعــده 
توقــف عــى انقضــاء العــدة فــإن أســلم قبــل انقضائهــا فهــي امرأتــه وإال انكشــف أهنــا 

بانــت منــه حــني إســالمها.

 املادة ٢٢١
املفقود املنقطع خربه عن أهله عى قسمني:

)١( من تعلم زوجته بحياته ولكنها ال تعلم يف أي بلد هو.
)٢( من ال تعلم زوجته حياته وال موته وفيه حالتان:

األوىل: أن يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، أو يقــوم وليــه باإلنفــاق عليهــا 
مــن مــال نفســه.

الثانيــة: أن ال يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، وال ينفــق عليهــا ولّيــه مــن مــال 
. نفسه

 املادة ٢٢٢
املفقــود املنقطــع خــربه عــن أهلــه وتعلــم زوجتــه بحياتــه ولكنهــا ال تعلــم يف أي بلــد هــو، 
حكمهــا هــو لــزوم الصــرب واالنتظــار إىل أن يرجــع إليهــا زوجهــا، أو يأتيهــا خــرب موتــه، 
أو طالقــه، أو ارتــداده، وليــس هلــا املطالبــة بالطــالق قبــل ذلــك وأن طالــت املــدة، بــل 

وان مل يكــن لــه مــال ينفــق منــه عليهــا ومل ينفــق عليهــا وليــه مــن مــال نفســه.
إالّ أن يثبــت إن إخفــاء الــزوج ملوضــع إقامتــه لكــي ال يتســنى للقــايض - فيــام إذا رفعــت 
الزوجــة أمرهــا إليــه - أن يلزمــه باإلنفــاق أو الطــالق ففــي هــذه احلالــة حيــق للقــايض أن 

يقــوم بطــالق زوجتــه تلبيــة لطلبهــا.

 املادة ٢٢٣
ــه، ويكــون للــزوج  ــه وال موت ــه حيات املفقــود املنقطــع خــربه عــن أهلــه وال تعلــم زوجت
مــال ينفــق منــه عليهــا، أو يقــوم وليــه باإلنفــاق عليهــا مــن مــال نفســه، جيــب عــى الزوجة 
الصــرب واالنتظــار، وليــس هلــا املطالبــة بالطــالق مــادام ينفــق عليهــا مــن مــال زوجهــا أو 

مــن مــال وليــه وإن طالــت املــدة.

 املادة ٢٢٤
املفقــود املنقطــع خــربه عــن أهلــه وال تعلــم زوجتــه حياتــه وال موتــه ، وال يكــون للــزوج 
مــال ينفــق منــه عليهــا ، وال ينفــق عليهــا ولّيــه من مال نفســه ، جيوز هلــا أن ترفــع أمرها إىل 
القــايض ، فيؤجلهــا أربــع ســنني، ويأمــر بالفحــص عنــه خــالل هــذه املــدة ، فــإن انقضــت 
ــدم  ــإن مل يق ــا ، ف ــه بطالقه ــايض ولي ــر الق ــه أم ــه وال موت ــني حيات ــع ومل تتب ــنني األرب الس
عــى الطــالق أجــربه عــى ذلــك ، فــإن مل يمكــن إجبــاره أو مل يكــن لــه ويل طلقهــا القــايض 
وفقــًا للمذهــب اجلعفــري ، فتعتــد أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام ، فــإذا خرجــت مــن العــدة 

صــارت أجنبيــة عــن زوجهــا وجــاز هلــا أن تتــزوج ممــن تشــاء.

املادة ٢٢٥
املراد بالويل هنا هو أبو املفقود وجّده ألبيه.
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 املادة ٢٢٦
عــدة املفقــود زوجهــا بعــد البحــث والفحــص عنــه يف الســنوات األربــع هــي عــدة طــالق 
وإن كانــت بقــدر عــدة الوفــاة، ويكــون هــذا الطــالق رجعيــًا، فتســتحق فيــه الزوجــة نفقة 
العــدة، وإذا ماتــت يرثهــا زوجهــا املفقــود لــو تبــني أنــه حــي يف الواقــع، وترثــه هــي لــو 

تبــني بعــد ذلــك أنــه مــات يف أثنــاء عدهتــا.

 املادة ٢٢٧
لــو جــاء الــزوج بعــد إكــامل عمليــة الفحــص وانقضــاء األربــع ســنوات، فــإن كان جميئــه 
قبــل الطــالق فهــي زوجتــه، وإن كان جميئــه بعــد الطــالق وبعــد أن تزوجــت فــال ســبيل 

لــه عليهــا.

املادة ٢٢٨
ال فــرق يف املفقــود - فيــام ذكــر مــن األحــكام - بني املســافر واهلــارب ومــن كان يف معركة 

قتــال أو ســفينة غرقــت أو غــري ذلــك دون أن يعلــم موته.

 املادة ٢٢٩
ال يعتــرب يف الفحــص أن يكــون مــن القــايض مبــارشة، بــل يكفــي أن يتــواله كل أحــد، 

لكــن جيــب أن يكــون ذلــك بأمــر القــايض.

 املادة ٢٣٠
ال يعتــرب يف الفحــص االتصــال واالســتمرار مــدة األربــع ســنوات بــل يكفــي مــا يصــدق 

عليــه عرفــًا أنــه تفحــص وبحــث عنــه يف تلــك املــدة.

 املادة ٢٣١
بــدء الرتبــص إىل أربــع ســنوات إنــام هــو مــن حــني رفــع أمرهــا إىل القــايض، وال حتســب 

املــدة التــي مضــت قبــل رفــع أمرهــا إليــه مــن األربــع ســنوات.

 املادة ٢٣٢
لــو تبــني مــوت املفقــود أثنــاء األربــع ســنوات أو بعدهــا ولكــن قبــل أن يطلــق القــايض 
وجــب عــى الزوجــة أن تعتــد عــدة الوفــاة منــه، أمــا إذا تبــني موتــه بعــد الطــالق وبعــد 
انتهــاء العــدة فــال عــدة وفــاة عليهــا منــه، ســواء تزوجــت أم ال، وســواء تبــني أن موتــه 

وقــع قبــل الــرشوع يف العــدة أم بعدهــا أم يف أثنائهــا أم بعــد زواجهــا.
ــه، وال يكتفــى  ــاة من ــاء عدهتــا فعليهــا اســتئناف عــدة الوف ــه يف أثن ــني هلــا موت ــو تب ــا ل أم

بإمتــام عــدة طالقهــا.

 املادة ٢٣٣
يلحق ما ولدته املرأة بزوجها برشوط:
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)١( الدخــول مــع اإلنــزال أو اإلنــزال يف الفــرج وحواليــه، أو دخــول منيــه فيــه بــأي نحــو 
كان فلــو مل يتحقــق يشء مــن ذلــك مل يلحــق بــه الولــد قطعــًا.

)٢( مــي ســتة أشــهر أو أكثــر مــن حــني الــوطء إىل زمــن الــوالدة، فلــو جــاءت بولــد 
حــي كامــل ألقــل مــن ســتة أشــهر مــن حــني الدخــول ونحــوه، مل يلحــق بــه.

)٣( أن ال يتجــاوز عــن أقــى مــدة احلمــل، وهــو ســنة، فلــو جــاءت بــه وقــد مــىض مــن 
حــني وطئــه ونحــوه أزيــد مــن أقــى احلمــل، مل يلحــق بــه.

 املادة ٢٣٤
يثبت النسب بواحد من ثالثة: )١( اإلقرار )٢( البينة )٣( الشياع. 

املادة ٢٣٥
اإلقرار قد يكون ببنوة صغري غري بالغ، وقد يكون بكبري بالغ.

 املادة ٢٣٦
يشرتط يف نفوذ اإلقرار ببنّوة الصغري غري البالغ أمور:

ــده  ــه، أمــا إن كان تول ــده من ــه احلــس والعــادة، بحيــث مــن املمكــن تول )١( أن ال يكذب
غــري ممكــن عــادة فــال يســمع هــذا اإلقــرار وال أثــر لــه، كــام لــو كان الولــد مقارنــًا للمقــر 

ســنًا.
)٢( أن ال يكــون قــد ثبــت إحلــاق نســبه بغــريه رشعــًا، كــام لــو ولــد الصغــري عــى الفــراش 

الرشعــي لغــري املقــر، أو بســبب وطء أمــه بالشــبهة.
)٣( أن يكــون الولــد جمهــول النســب، فلــو كان معروف النســب لدى أهل بلــده أو حملته، 
بحيــث ينســبونه إىل غــريه فــال أثــر إلقــراره وال يســمع منــه، حتــى لــو صدقــه الولــد بعــد 

بلوغه.
)٤( أن ال ينازعــه فيــه منــازع، فــإن نازعــه فيــه منــازع وادعــاه كل منهــام فيحكــم بــه ملــن 

لــه البينــة.

 املادة ٢٣٧
إذا حتققــت الــرشوط الــواردة يف املــادة الســابقة تثبــت بنــوة الولــد للمقــر، وترتتــب عليــه 
مجيــع اآلثــار الرشعيــة مــن إرث ونفقــة وســوامها، وترتتــب بينهــام وبــني أوالدمهــا وســائر 
الطبقــات األخــرى فيصبــح ولــد املقــر بــه حفيــدًا للمقــر، وولــد املقــر أخــًا للمقــر بــه وأبو 

املقــر جــدًا للمقــر بــه ويقــع التــوارث بــني أنســاهبام بعضهــام مــع بعــض.

 املادة ٢٣٨
إذا أقــر الرجــل ببنــوة ولــد صغــري يثبــت نســبه منــه، فــإذا بلــغ وأنكــر كونــه ولــدًا للمقــر 

فــال يســمع منــه ذلــك وال يلتفــت إىل إنــكاره.

 املادة ٢٣٩
يشــرتط يف نفــوذ إقــرار املقــر ببنــوة الكبــري البالــغ أن يصّدقــه الولــد الكبــري عــى ذلــك، 
وإن مل يصدقــه الولــد الكبــري فــال أثــر هلــذا اإلقــرار إالّ إذا أقــام املقــر البينــة عــى دعــواه، 
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فــإن مل يكــن لــه بينــة حلفــه، فــإن حلــف ســقطت دعــواه، وإن نــكل حلــف املدعــي وثبت 
نســبه.

 املادة ٢٤٠
إذا تصــادق البالغــان عــى ثبــوت النســب فيــام بينهــام فــال يقبــل رجــوع أحدمها عــن إقراره 

أو رجوعهــام عــن إقرارمها.

 املادة ٢٤١
لــو أقــرت امــرأة ببنــوة صغــري غــري بالــغ ثبــت نســبه منهــا، كام هــي احلــال يف إقــرار الرجل 

ببنــوة الصغــري مــن دون فرق فيشــملها ما جــاء يف املــواد )٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨(.

 املادة ٢٤٢
ال يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد املتبنى جمهول النسب.

 
املادة ٢٤٣

األم أحــق بحضانــة ولدهــا ذكــرًا كان أم أنثــى حتــى بلوغــه ســبع ســنني مــن العمــر، ثــم 
تكــون لــألب حتــى البلــوغ الرشعــي.

 
املادة ٢٤٤

ال يبيت احلاضن إال عند حاضنه. 

املادة ٢٤٥
ــو  ــم فل ــد عليه ــق للول ــي ح ــك ه ــا كذل ــألم واألب أو غريمه ــق ل ــي ح ــام ه ــة ك احلضان

ــا. ــربوا عليه ــوا أج امتنع

 املادة ٢٤٦
جيــوز لــكل مــن األبويــن التنــازل عن حــق احلضانــة لآخــر بالنســبة إىل متام مــدة حضانته 

أو بعضهــا، وال حيــق لــألب الرجــوع يف تنازله إن كان ضمــن عقد الزم.

 املادة ٢٤٧
ال يســقط حــق األم يف احلضانــة - حيــث يثبــت - لــو فارقهــا األب بفســخ أو طــالق إالّ 
ــة  ــا يف احلضان ــقط حقه ــت س ــو تزوج ــة، فل ــدة احلضان ــاء م ــريه أثن ــت األم بغ إذا تزوج

وكانــت احلضانــة لــألب.
 

املادة ٢٤٨
تنتهــي احلضانــة ببلــوغ الولــد رشــيدًا، فــإذا بلــغ رشــيدًا مل يكــن ألحــد حــق احلضانــة عليه 
حتــى األبويــن فضــاًل عــن غريمهــا، بــل هــو مالــك لنفســه ذكــرًا كان أم أنثــى، فلــه اخليــار 

يف االنضــامم إىل مــن شــاء منهــام أو مــن غريمهــا.
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 املادة ٢٤٩
حــّد البلــوغ يف الذكــر إكــامل مخــس عــرشة ســنة هالليــة أو احتالمــه قبــل ذلــك أو إنبــات 

الشــعر اخلشــن عــى العانــة، ويف األنثــى إكــامل تســع ســنوات هالليــة.

 املادة ٢٥٠
لــو مــات األب بعــد انتقــال احلضانــة إليه كانــت األم أوىل هبــا يف الذكر واألنثــى، متزوجة 

كانــت أم ال، مــن مجيــع أقاربــه حتــى من اجلــد لألب أو مــن ويص األب.

 املادة ٢٥١
إذا ماتت األم يف زمن حضانتها اختص األب باحلضانة دون غريه.

املادة ٢٥٢
يشــرتط فيمــن يثبــت لــه حــق احلضانــة مــن األبويــن أو غريمهــا أن يكــون مســلاًم عاقــاًل 

مأمونــًا عــى ســالمة الولــد صحّيــًا وخلقّيــًا.
 املادة ٢٥٣

ال جتــب املبــارشة يف حضانــة الطفــل فيجــوز ملــن لــه حــق احلضانــة إيكاهلــا إىل الغــري مــع 
الوثــوق بقيامــه هبــا عــى الوجــه املطلــوب.

 املادة ٢٥٤
الوصية هي عهد اإلنسان يف حياته بام يريده بعد وفاته.    

املادة ٢٥٥
الوصّية قسامن :

١ ـ الوصّيــة التمليكيــة: هــي وصيــة بامللــك أو االختصــاص بــأن جيعــل الشــخص شــيئًا 
ممــا لــه مــن مــال أو حــق لغــريه بعــد وفاتــه.

٢ ـ الوصّيــة العهدّيــة: هــي وصيــة بالتوليــة بــأن يعهــد الشــخص بتــويل أحــد بعــد وفاتــه 
أمــرًا يتعلــق بــه أو بغــريه.

 املادة ٢٥٦
الوصّية التمليكية هلا أركان ثالثة: املويص ، واملوىص به ، واملوىص له.

 املادة ٢٥٧
يكــون قــوام الوصّيــة العهدّيــة: املــويص واملوىص بــه ، فإذا عــنّي املويص شــخصًا لتنفيذها 
كانــت أطرافهــا ثالثــة بإضافــة املــويص إليــه وهــو الــذي يطلــق عليــه الــويص ، وإذا كان 
املــوىص بــه أمــرًا متعلقــًا بالغــري كتمليــك مــال لزيــد مثــاًل كانــت أطرافهــا أربعــة بإضافــة 

ــوىص له. امل

 املادة ٢٥٨
ــح - أو  ــري رصي ــح أو غ ــظ - رصي ــن لف ــا م ــا دل عليه ــة كل م ــق الوصّي ــي يف حتق يكف
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فعــل وإن كان كتابــة أو إشــارة، بــال فــرق فيــه بــني صــوريت االختيــار وعدمــه، بــل يكفــي 
وجــود مكتــوب بخطــه أو بإمضائــه بحيــث يظهــر مــن قرائــن األحــوال إرادة العمــل بــه 

بعــد موتــه.

 املادة ٢٥٩
الوصّيــة جائــزة مــن طــرف املــويص فلــه الرجــوع عنهــا مــادام حّيــًا وتبديلهــا مــن أصلهــا 

أو مــن بعــض جهاهتــا وكيفّياهتــا ومتعّلقاهتــا.

 املادة ٢٦٠
يتحقق الرجوع عن الوصّية بالقول أو بالفعل.

  املادة ٢٦١
إذا مل يعــني املــويص يف الوصّيــة العهدّيــة وصيــًا لتنفيذهــا، تــوىل القــايض أمرهــا أو َعــنّي 

مــن يتــواله.
 املادة ٢٦٢

ال حتتاج الوصّية العهدّية إىل القبول.

 املادة ٢٦٣
ال يعترب يف الوصّية التمليكية القبول إن كانت متليكًا لعنوان عام كالوصّية للفقراء.

 املادة ٢٦٤
يعترب يف الوصّية التمليكية القبول إن كانت متليكًا للشخص املوىص له. 

املادة ٢٦٥
يكفي يف القبول كل ما دل عى الرضا قوالً أو فعاًل، كأخذ املوىص به بقصد القبول.

 املادة ٢٦٦
ال فــرق يف القبــول بــني وقوعــه يف حيــاة املــويص أو بعــد موتــه ، كــام أنــه ال فــرق يف القبول 

بعــد املــوت بــني أن يكــون متصــاًل بــه أو متأخــرًا عنــه مدة.

 املادة ٢٦٧
ــرد بعــد  ــة - مبطــاًل هلــا إذا كان ال ــة التمليكي ــة - يف الوصّي ــه الوصّي ــرب رد املــوىص ل يعت

ــه. املــوت ومل يســبق بقبول

 املادة ٢٦٨
لــو مــات املــوىص لــه يف حيــاة املــويص أو بعــد موتــه قبــل أن يصــدر منــه رد أو قبــول قــام 

ورثتــه مقامــه يف الــرد والقبــول.

 املادة ٢٦٩
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ــة بشــهادة مســلمني عادلــني وبشــهادة مســلم عــادل مــع يمــني  ــة التمليكي تثبــت الوصّي
املــوىص لــه وبشــهادة مســلم عــادل مــع مســلمتني عادلتــني كغريهــا مــن الدعــاوى املالية.

 املادة ٢٧٠
ــة التمليكيــة بأهنــا تثبــت بشــهادة أربــع نســاء مســلامت عــادالت، فيثبــت  ختتــص الوصّي
ــا  ــة أرباعه ــني وثالث ــلمتني عادلت ــهادة مس ــا بش ــة ونصفه ــلمة عادل ــهادة مس ــا بش ربعه
بشــهادة ثــالث مســلامت عــادالت ومتامهــا بشــهادة أربــع مســلامت عــادالت بــال حاجــة 

ــهادهتن. ــني يف ش إىل اليم

 املادة ٢٧١
تثبــت الوصّيــة العهدّيــة - وهــي الوصايــة بالواليــة - بشــهادة عدلــني مــن الرجــال وال 

تقبــل فيهــا شــهادة النســاء منفــردات وال منضــامت إىل الرجــال.

 
املادة ٢٧٢

تثبــت الوصّيــة التمليكيــة بإقــرار الورثــة مجيعهــم إذا كانــوا عقــالء بالغــني وإن مل يكونــوا 
عــدوالً.

 املادة ٢٧٣
إذا أقــر بعــض الورثــة دون بعــض تثبــت الوصّيــة التمليكيــة بالنســبة إىل حصــة املقــر دون 

ملنكر. ا

 املادة ٢٧٤
إذا أقــر اثنــان مــن الورثــة وكانــا عدلــني تثبــت الوصّيــة بتاممهــا ، وإذا كان عــدالً واحــدًا 
تثبــت أيضــًا مــع يمــني املــوىص لــه ، ولــو كان املقــر مــن الورثــة امــرأة ثبــت مــن الوصّيــة 
ــة  بحســب عــدد املــرأة املقــّرة ؛ فيثبــت الربــع يف الواحــدة والنصــف يف االثنتــني والثالث

أربــاع يف الثــالث والتــامم يف األربــع .

املادة ٢٧٥
تثبــت الوصّيــة العهدّيــة بإقــرار الورثــة مجيعهــم، وإذا أقــر بعضهــم ثبــت بعــض املــوىص 
ــا إذا أقــر اثنــان عــدالن منهــم ثبتــت  بــه عــى نســبة حصــة املقــر وينقــص مــن حقــه ، أّم

ــة بتاممهــا. الوصّي

 املادة ٢٧٦
يشرتط يف املويص أمور :

األول: البلوغ.
الثاين: العقل.

الثالث: الرشد ، فال تصح وصية السفيه يف أمواله.
الرابع: االختيار ، فال تصح وصية املكره.
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اخلامس: أن ال يكون قاتل نفسه عمدًا إذا كانت الوصية يف ماله.

 املادة ٢٧٧
تصــح الوصّيــة مــن كل مــن األب واجلــد بالواليــة عــى الطفــل مــع فقــد اآلخــر وال تصح 

مع وجــوده.

 املادة ٢٧٨
لــو أوىص وصيــة متليكيــة لصغــري بــامل لكنــه جعــل أمــره إىل غــري األب واجلــد مل يصــح 

هــذا اجلعــل.

 املادة ٢٧٩
لــو أوىص وصيــة متليكيــة لصغــري بــامل وجعل واليــة املال بيد الــويص حتى يبلــغ الصغري 

ليســّلمه صح.

 املادة ٢٨٠
إذا قــال املــويص لشــخص: أنــت ويل وقيــم عــى أوالدي غــري البالغــني وأوالد ولــدي ومل 

يقيــد الواليــة بجهــة بعينهــا جــاز لــه التــرف يف مجيــع الشــؤون املتعلقــة هبــم.

 املادة ٢٨١
إذا قيــد املــويص الواليــة بجهــة دون جهــة وجــب عــى الــويل االقتصــار عــى حمــل اإلذن 

دون غــريه مــن اجلهــات.

 املادة ٢٨٢
لــو أوىص لغــري الــويل بمبــارشة جتهيــزه كتغســيله والصــالة عليه مــع وجود الــويل صحت 

الوصّيــة وقــّدم عــى الويل.

 املادة ٢٨٣
يشرتط يف املوىص به يف الوصّية التمليكية أمور:

)١( أن يكون مملوكًا للمويص.
)٢( أن يكــون لــه ماليــة ويتملــك رشعــًا ، مــن غــري فــرق يف املــال بــني كونــه عينــًا أو دينــًا 

يف ذمــة الغــري أو منفعــة ، ويف العــني كوهنــا موجــودة فعــاًل أو ممــا ســيوجد.
)٣( أن يكون حقًا قاباًل للنقل واالنتقال كحقي التحجري واالختصاص.

)٤( أن تكــون العــني املــوىص هبــا ذات منفعــة حمللــة معتــد هبــا، فال تصــح الوصّيــة باخلمر 
واخلنزيــر وآالت اللهو املحــرم والقامر.

ــة  ــة بمنفعــة املغني )٥( أن تكــون املنفعــة املــوىص هبــا حمللــة مقصــودة فــال تصــح الوصّي
ــاًل. وآالت اللهــو املحــرم مث

 املادة ٢٨٤
ــة  ــه عمــاًل ســائغًا فــال تصــح الوصّي ــة أن يكــون مــا أوىص ب ــة العهدّي يشــرتط يف الوصّي
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بــرف مالــه يف معونــة الظاملني وتعمــري دور العبادة لغري املســلمني ونســخ كتب الضالل 
ونحوها.   

املادة ٢٨٥
ــًا مــن املــويص  ــال فيهــا ســفهًا وعبث ــة أن ال يكــون رصف امل ــة العهدّي يشــرتط يف الوصّي

ــة. ــت الوصّي وإال بطل

 املادة ٢٨٦
ــه،  ــة حــال مــرض املــويص يف غــري املــرض الــذي يمــوت في ال فــرق بــني وقــوع الوصّي

ــًا وفقــريًا. ــوارث غني ــه ، وال بــني كــون ال وحــال صحت

– املادة ٢٨٧
يشــرتط يف املــوىص بــه أن ال يكــون زائــدًا عــى الثلــث فــإذا أوىص بــام زاد عليــه بطــل إال 
مــع إجــازة الــوارث ، وإذا أجــاز بعضهــم دون بعــض نفــذ يف حصــة املجيــز دون اآلخــر، 

وإذا أجــازوا يف بعــض املــوىص بــه وردوا يف غــريه صــح فيــام أجــازوه وبطــل يف غــريه.

 املادة ٢٨٨
ال يشــرتط يف نفــوذ الوصّيــة قصــد املــويص كوهنــا مــن الثلــث الــذي جعلــه الشــارع لــه 
فــإذا أوىص بعــني مثــاًل غــري ملتفــت إىل ذلــك وكانــت بقــدره أو أقــل صّحــت الوصّيــة.

 املادة ٢٨٩
إذا أوىص بثلــث مــا تركــه ثــم أوىص بــيء وقصــد كونــه مــن ثلثــي الورثــة فــإن أجــازوا 

صحــت الثانيــة أيضــًا وإال بطلــت.

 املادة ٢٩٠
إذا أوىص بعــني وأوىص بالثلــث فيــام عداهــا أيضــًا نفــذت الوصّيــة يف ثلثهــا وتوقفــت يف 

ثلثيهــا عــى إجــازة الورثــة.

 املادة ٢٩١
ال يعترب يف إجازة الورثة كوهنا عى الفور.

 املادة ٢٩٢
حيســب مــن الرتكــة مــا يملكــه امليــت بعــد املــوت فيخــرج منهــا الثلــث إذا كان قــد أوىص 

. به

 املادة ٢٩٣
حيســب الثلــث بعــد اســتثناء مــا خيــرج مــن األصــل كالديــن واحلقــوق الرشعيــة فــإن بقــي 

بعــد ذلــك يشء كان ثلــث الباقــي هــو مــورد العمــل بالوصّيــة.
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 املادة ٢٩٤
ــي  ــوال الت ــي األم ــويص وه ــا امل ــوص هب ــل وإن مل ي ــن األص ــرج م ــة خت ــات املالي الواجب

ــه.   ــا ذمت ــتغلت هب اش

املادة ٢٩٥
احلج الواجب باالستطاعة من قبيل الدين خيرج من األصل.

 املادة ٢٩٦
إذا حــّدد املــويص ثلثــه يف عــني خمصوصــة تعّينــت وإذا فــّوض التعيــني إىل الــويص فحــّدده 

يف عــني خمصوصــة تعينــت أيضــًا بــال حاجــة إىل رضا الــوارث.

 املادة ٢٩٧
إذا مل يعــنّي املــويص ثلثــه يف عــني خمصوصــة ومل يفــّوض الــويص بذلــك كان ثلثــه مشــاعًا 

يف الرتكــة وال يتحــّدد يف عــني خمصوصــة بتعيــني الــويص إال مــع رضــا الورثــة.

 املادة ٢٩٨
ــن  ــة م ــات املالي ــراج الواجب ــب إخ ــويص وج ــوت امل ــد م ــة يشء بع ــن الرتك ــف م إذا تل

ــة. ــض الرتك ــَب بع ــذا إذا ُغِص ــتوعبه، وك ــي وإن اس الباق

 املادة ٢٩٩
إذا أوىص بوصايا متعددة متضادة كان العمل عى األخرية وتكون ناسخة لألوىل.

 املادة ٣٠٠
ــا متعــددة غــري متضــادة وكانــت كلهــا ممــا خيــرج مــن األصــل وجــب  إذا أوىص بوصاي

ــا مــن األصــل وإن زادت عــى الثلــث. إخراجه

 املادة ٣٠١
ــة ومل  ــا تربعي ــل وبعضه ــن األص ــرج م ــًا ال خي ــا واجب ــا وكان بعضه ــددت الوصاي إذا تع

ــة مــا زاد عــى الثلــث قــّدم الواجــب. ــع ومل جيــز الورث يــف الثلــث باجلمي

 املادة ٣٠٢
لــو كان بــني وصايــاه املتعــددة ترتيــب وتقــّدم وتأخــري يف الذكــر بــأن ذكــر الثانيــة بعــد متام 
ــر مــن الثلــث ومل  ــة وكان املجمــوع أكث ــة الثاني ــة بعــد متــام الوصّي ــة األوىل والثالث الوصّي
جيــز الورثــة، يبــدأ بــاألول فــاألول إىل أن يســتنفذ الثلــث مــن الرتكــة، ويلغــى الباقــي مــن 

الوصايــا.

 املادة ٣٠٣
إذا أوىص بــرف ثلثــه يف مصلحتــه مــن طاعــات وقربــات يكــون الثلــث باقيًا عــى ملكه 
فــإن تلــف مــن الرتكــة يشء كان التلــف موزعــًا عليــه وعــى بقية الورثــة وإن حصــل النامء 
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كان لــه منــه الثلث.

 املادة ٣٠٤
ال تصــح الوصّيــة التمليكيــة للمعــدوم إىل زمــان مــوت املــويص ، كــام لــو أوىص للميــت 

أو ملــا حتملــه املــرأة يف املســتقبل أو ملــن يوجــد مــن أوالد فــالن.

املادة ٣٠٥
ــروح  ــة وإن مل تلجــه ال ــة للحمــل بــرشط وجــوده حــني الوصّي ــة التمليكي تصــح الوصّي
فــإن تولــد حيــًا ملــك املــوىص بــه بقبــول ولّيــه وإال بطلــت الوصّيــة ورجــع املــال إىل ورثــة 

املــويص.

 املادة ٣٠٦
ال يعتــرب يف الوصّيــة العهدّيــة وجــود املــوىص لــه حــال الوصّيــة أو عنــد مــوت املــويص ، 

فتصــح الوصّيــة للمعــدوم إذا كان متوقــع الوجــود يف املســتقبل.

 املادة ٣٠٧
لــو أوىص بإعطــاء يشء مــن مالــه ألوالد ولــده الذيــن مل يولــدوا حــال الوصّيــة وال حــني 
مــوت املــويص فــإن وجــدوا يف وقــت اإلعطاء أعطــي هلــم وإال كان مرياثًا لورثــة املويص.

 املادة ٣٠٨
ال فــرق يف املــوىص لــه يف كونــه أجنبيــًا أو قريبــًا وارثــًا للــويص أو قريبــًا غــري وارث 

للــويص.

 املادة ٣٠٩
ــل  ــى التفضي ــة ع ــون قرين ــوّية إال أن تك ــى الس ــه ع ــرتكوا في ــامل اش ــة ب إذا أوىص جلامع

ــة. ــى القرين ــل ع ــون العم فيك

 املادة ٣١٠
الويص هو من يعينه املويص لتنفيذ وصاياه.

 املادة ٣١١
يشرتط يف الويص أمور :

األول: البلوغ.
الثاين: العقل.

الثالث: اإلسالم، إذا كان املويص مسلاًم.
ــوق  ــه يف أداء احلق ــه ب ــَد إلي ــا ُعِه ــذ م ــى تنفي ــادرًا ع ــًا وق ــًا موثوق ــون أمين ــع: أن يك الراب

ــام. ــال األيت ــرف يف م ــق بالت ــا يتعل ــويص وم ــى امل ــة ع الواجب
ــَد إليــه بــه يف أداء غــري احلقــوق الواجبــة  اخلامــس: العدالــة والقــدرة عــى تنفيــذ مــا ُعِه
ــه يف أن  ــام، كــام إذا أْوىص إلي ــال األيت ــق بالتــرف يف م ــا يتعل عــى املــويص ويف غــري م
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ــات. ــريات والقرب ــه يف اخل ــرف ثلث ي

 املادة ٣١٢
ــى  ــويص ع ــّص امل ــلم إال إذا َن ــه إذا أس ــود إلي ــه وال تع ــت وصايت ــويص بطل ــد ال إذا ارت

ــا. عوده

 املادة ٣١٣
جتوز الوصاية إىل املرأة واألعمى والوارث.

 املادة ٣١٤
ــر عــى نحــو االنضــامم وعــى نحــو االســتقالل،  ــة إىل اثنــني أو أكث جيــوز جعــل الوصاي
فــإن نــص عــى األول فليــس ألحدمهــا االســتقالل بالتــرف ال يف مجيــع مــا أوىص بــه 

ــه. وال يف بعض

املادة ٣١٥
إذا جعــل الوصايــة يف اثنــني أو أكثــر ومل ينــص عــى االنضــامم أو االســتقالل جــرى عليهام 

حكــم االنضــامم إال إذا وجــدت قرينــة عى االســتقالل.

 املادة ٣١٦
ــه ال  ــر بعين ــد يف أم ــة إىل كل واح ــل الوصاي ــر وجيع ــني أو أكث ــويص إىل وصي ــوز أن ي جي

ــه اآلخــر. يشــاركه في

  املادة ٣١٧
إذا عجــز الــويص عــن تنفيــذ الوصّيــة لكرب ونحــوهـ  ولو عــى جهة التوكيل أو االســتئجار 

ـ ضــم إليــه القــايض من يســاعده وفقًا للمذهــب اجلعفري.

 املادة ٣١٨
إذا ظهــرت مــن الــويص اخليانــة فــإن كانت الوصّيــة مقيدة بأمانتــه انعزل ونّصــب القايض 
وصّيــًا آخــر مكانــه وفقــًا للمذهــب اجلعفــري، وإن مل تكــن مقّيــدة بأمانتــه ضــم إليــه أمينــًا 

يمنعــه عــن اخليانــة فــإن مل يمكــن ذلــك عزلــه ونصــب غريه.

 املادة ٣١٩
الويص أمني ال يضمن إال بالتعدي أو التفريط.

 املادة ٣٢٠
إذا مــات الــويص قبــل تنجيــز متــام مــا أويص إليــه بــه نصــب القــايض وصيــًا لتنفيــذه وفقــًا 

ــب اجلعفري. للمذه
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 املادة ٣٢١
ليــس للــويص أن يــويص إىل أحــد يف تنفيــذ مــا أويص إليــه بــه إال أن يكــون مأذونــًا مــن 

املــويص يف اإليصــاء إىل غــريه.

 املادة ٣٢٢
ــه  ــة إىل غــريه، بمعنــى عــزل نفســه عــن الوصايــة وجعلهــا ل ال يفــوض الــويص الوصاي

فيكــون غــريه وصيــًا عــن امليــت بجعــل منــه.

 املادة ٣٢٣
جيــوز للمــويص أن جيعــل ناظــرًا عــى الــويص ومرشفــًا عــى عملــه، ووظيفتــه تابعــة جلعل 

املــويص ، وهــو عــى قســمني :
ــة  األول: أن جيعــل الناظــر رقيبــًا عــى الــويص مــن جهــة االســتيثاق عــى عملــه بالوصّي
مطابقــًا ملــا أوىص بــه حتــى أنــه لــو رأى منــه خــالف مــا قــرره املــويص العــرتض عليــه ، 
ومثــل هــذا الناظــر ال جيــب عــى الــويص اســتئذانه يف ترفاتــه ومتابعــة رأيــه ونظــره فيها 

، بــل إنــام جيــب أن تكــون أعاملــه باطالعــه وإرشافــه.
ــه ،  ــه وموافقت ــإذن من ــل إال ب ــث ال يعم ــويص بحي ــاورًا لل ــر مش ــل الناظ ــاين: أن جيع الث
فالــويص وإن كان وليــًا مســتقاًل يف التــرف والتنفيــذ لكنه غري مســتقل يف الــرأي والنظر 
فــال يمــىض مــن أعاملــه إال مــا وافــق نظــر الناظــر وكان بإذنــه ، فلــو اســتبد بالعمــل عــى 

نظــره مــن دون موافقــة الناظــر مل ينفــذ ترفــه.

 املادة ٣٢٤
إذا مــات الناظــر لــزم الــويص الرجــوع إىل القــايض ليقيــم شــخصًا مكانــه وفقــًا للمذهــب 

اجلعفري.  

املادة ٣٢٥
ــاة  ــة عــى املحاب املريــض إذا اتصــل مرضــه بموتــه تتوّقــف صحــة ونفــوذ ترفاتــه املبنّي
واملّجانّيــة أو عــى نحــو منهــا كالوقــف والصدقــة واهلبــة ونحــو ذلك ممــا يســتوجب نقصًا 
يف مالــه - وهــي املعــرّب عنهــا بمنجــزات املريــض - إذا زادت عــى الثلــث عــى إمضــاء 

الورثــة.

 املادة ٣٢٦
املــراد مــن املــرض هــو املــرض الــذي يعقبه مــوت املريــض بســببه، أّمــا األمــراض اخلفيفة 

التــي ال خيــاف منهــا عــى املريــض فــال يلحقهــا حكــم املريــض يف املــواد التالية.

 املادة ٣٢٧
الواجبات املالية التي يؤّدهيا املريض يف مرض موته خترج من األصل.

 املادة ٣٢٨
يقتــر يف املــرض املتصــل باملــوت عــى املــرض الــذي يــؤدي إىل املــوت ، فلــو مــات ال 
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بســبب ذلــك املــرض بــل بســبب آخــر مــن قتــل ونحــو ذلــك مل يمنــع مــن نفــوذ املنجــزات 
مــن أصــل الرتكــة.

 املادة ٣٢٩
يقتــر يف املــرض الــذي يطــول بصاحبــه فــرتة طويلــة عــى أواخــره القريبــة مــن املــوت 

فاملنجــزات الصــادرة منــه قبــل ذلــك نافــذة مــن أصــل الرتكــة.

 املادة ٣٣٠
ــذا  ــم مــات نف ــه وأوىص ببعــض آخــر ث ــه بعــض أموال ــك يف مــرض موت إذا وهــب املال
مجيعــًا إذا وىف الثلــث هبــام وكــذا إذا مل يــف هبــام ولكــن أمضامهــا الورثــة، وإن مل يمضومهــا 

أخرجــا معــًا مــن الثلــث ويبــدأ أوالً باملنّجــزة فــإن بقــي يشء رصف فيــام أوىص بــه.

 املادة ٣٣١
إذا أقــر املريــض يف وصّيتــه بعــني أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان مأمونــًا ومصّدقــًا يف 

نفســه نّفــذ إقــراره مــن أصــل الرتكــة.
 املادة ٣٣٢

إذا أقــر املريــض يف وصّيتــه بعــني أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان مّتهــاًم يف إقــراره وغــري 
مأمــون وال مصــّدق نّفــذ إقــراره مــن ثلــث الرتكــة.

 املادة ٣٣٣
إذا أقــر وهــو يف حــال صّحتــه أو يف مــرض غــري املــرض الــذي تــويف فيــه نّفــذ إقــراره مــن 

أصــل الرتكــة حتــى لــو كان مّتهــاًم.

 املادة ٣٣٤
املــراد مــن التهمــة التــي متنــع مــن نفــوذ إقــرار املــويص املريــض مــن األصــل، هــو وجــود 

أمــارات وقرائــن تفيــد الظــن بكذبــه.  

املادة ٣٣٥
الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.

 املادة ٣٣٦
الرشوط العامة للوقف أربعة هي:

ــه أو اجلهــة  ــه أو ولّي ــه أو وكيل الــرشط األول: القبــض ، ويتحقــق بتســّلم املوقــوف علي
املوقــوف عليهــا العــني املوقوفــة مــن الواقف ، وهــو ركن ال يتحقــق الوقــف دون توافره.

الرشط الثاين: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قّلت أو كثرت.
الــرشط الثالــث: التنجيــز بــأن ينشــأ الوقــف منّجــزًا غــري معّلــق عــى يشء، فلــو عّلقــه عى 

رشط مل يصح.
الــرشط الرابــع: إخــراج الواقــف نفســه مــن الوقــف، وأن ال يعــود الوقــف عــى الواقــف، 

فــإذا وقــف عــى نفســه فقــط مل يصــح الوقــف.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٧٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٣٧
ال يعترب يف القبض الفورّية.

 املادة ٣٣٨
يكفي يف قبض غري املنقول رفع الواقف يده عنه واستيالء املوقوف عليهم عليه.

 املادة ٣٣٩
ال يعترب القبض يف صحة الوقف عى اجلهات العامة.

 املادة ٣٤٠
ال يتحقق الوقف إذا وقف عينًا عى غريه ورشط عودها إليه عند احلاجة.

 
املادة ٣٤١

إذا تــم الوقــف كان الزمــًا ال جيــوز للواقــف الرجــوع فيــه ، وإن وقــع يف مــرض املــوت مل 
جيــز للورثــة رّده .

 املادة ٣٤٢
الوقف عى قسمني:

ــة ، وخيتــص بوقــف املســاجد ،  ــن مهــا الواقــف والعــني املوقوف ــّوم بأمري ــا يتق األول: م
ــر وفــك امللــك. وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو التحري

الثــاين: مــا يتقــّوم بثالثــة أمــور هــي الواقــف والعــني املوقوفــة واملوقــوف عليــه ، وهــو يف 
غــري املســاجد وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو متليــك العــني املوقوفــة للموقــوف عليــه.

 املادة ٣٤٣
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف ، الواقف ، املوقوف ، واملوقوف عليه.

 املادة ٣٤٤
ال يكفــي يف حتقــق الوقــف جمــرد النّيــة بــل ال بــد مــن إنشــاء ذلــك بمثــل: وقفت وحبســت 

ونحومهــا ممــا يــدل عــى املقصود.

املادة ٣٤٥
يقــع الوقــف بــكل لفــظ يــدل عليــه حتــى باللغــة األجنبيــة ألن األلفــاظ - هنــا - وســيلة 

للتعبــري، وليســت غايــة يف نفســها.

 املادة ٣٤٦
ال يعترب القبول يف الوقف بجميع أنواعه.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٧٩       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٤٧
يشرتط يف العني املوقوفة:

١ - أن تكون العني مملوكة للواقف فعاًل، فال يصح وقف ملك الغري.
٢ - أن تكــون العــني قابلــة للتملــك، فــال يصــح للمســلم وقــف اخلنزيــر، أو آالت اللهــو 

مثــاًل، ولــو عــى الكافــر.
٣ - أن يكــون ممــا يمكــن االنتفــاع هبــا مــع بقــاء عينهــا، ويمكــن قبضهــا وتســليمها، فــال 

يصــح وقــف األمــوال النقديــة وال الــيء غــري املعــنّي.
٤ - أال يكون قد تعّلق هبا حق للغري، فال يصح وقف العني املرهونة.

 املادة ٣٤٨
املوقــوف عليــه هــو اجلهــة التــي تســتحق منفعــة الوقــف ســواء كانــت اجلهــة معّينــة، كــام 
يف األوقــاف اخلاصــة، أو كانــت غــري معّينــة بــل عنوانــًا عامــًا جيــوز ملــن يشــمله العنــوان 

االنتفــاع بالعــني املوقوفــة، كــام يف األوقــاف العامــة.

  املادة ٣٤٩
يشرتط يف املوقوف عليه األمور التالية:

١- الوجــود - يف الوقــف اخلــاص - فــال يصــح الوقــف عــى املعــدوم ابتــداًء، حتــى وإن 
كان مــن املمكــن أن يوجــد فيــام بعــد.

٢ - أهلّية التملك حني الوقف، فال يبتدئ الوقف بمن ال يملك األهلّية.
٣- أن يكــون املوقــوف عليــه معّينــًا ، فــال يصــح الوقــف إذا كان املوقــوف عليــه مــرّددًا 

بــني أحــد الشــخصني أو أحــد املســجدين.
٤- أن ال يكون املوقوف عليه من اجلهات املحّرمة أو ما فيه إعانة عى املعصية.

 املادة ٣٥٠
يشرتط يف الواقف: البلوغ ، والعقل ، واالختيار ، وغري حمجور عليه لفلس أو سفه.

 املادة ٣٥١
رشوط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه يف العمل هبا ووجوب اتباعها.

 املادة ٣٥٢
يعترب يف صحة رشوط الواقف أمور:

األول: االقــرتان بالعقــد، بمعنــى أن ُيلتــزم بــه يف متــن العقــد فلــو اتفــق عليــه قبــل العقــد 
مل يكــف ذلــك يف االلتــزام املــرشوط بــه.

الثــاين: أن ال يكــون منافيــًا ملقتــىض العقــد وطبيعتــه، فلــو رشط الواقــف أن تبقــى العــني 
عــى ملكــه ، فيبيعهــا أو هيبهــا أو يؤجرهــا متــى شــاء ، فهــذا الــرشط خمالف ملقتــىض العقد 

ــل ومبطل. وباط
الثالــــث: أن ال يكــون خمالفــًا للكتــاب والســـنّة أو عــى خالف حكم من أحــكام الرشيعة 

اإلســالمية، كأن يشــرتط فعــل احلرام أو تــرك الواجب.
الرابـــع: أن ال يكون جمهوالً.
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اخلامــس: أن يكــون الــرشط ممــا فيــه غــرض معتــد بــه عنــد العقــالء نوًعــا، أو بالنظــر إىل 
خصــوص املــرشوط لــه.

 املادة ٣٥٣
إذا تــم الوقــف مــن غــري الــرشط فيكــون ذكــره بعــد اإلنشــاء لغــوًا، وذلــك ألن العــني 
املوقوفــة مــع متــام إنشــاء الوقــف خرجــت عــن ملــك الواقــف، وأصبــح الواقــف أجنبيــًا 

عنهــا وال يملــك احلــق يف وضــع الــرشوط أو إجــراء أّي تــرف عليهــا.

 املادة ٣٥٤
تثبت الوقفّية بأحد األمور التالية:

١- العلم وإن كان حاصاًل من الشياع.
٢- البّينة الرشعّية )وهي الشاهدان العادالن(.

٣- إقرار ذي اليد أو ورثته.

املادة ٣٥٥
املتــويل للوقــف هــو مــن عّينــه الواقــف أو مــن جعــل لــه أمــر التعيــني عنــد إنشــاء صيغــة 

الوقــف وإالّ فمــن عّينــه القــايض.
 

املادة ٣٥٦
ــة، مســتقاًل  ــًا أو إىل مــّدة معّين ــة الوقــف مــا دام حّي جيــوز للواقــف أن جيعــل لنفســه تولي

فيهــا أو مشــرتكًا مــع غــريه.

 املادة ٣٥٧
جيـــوز للواقــف أن جيعــل املتــويل شــخصًا وجيعــل أمــر تعيــني املتــويل بعــده إليــه، وهكــذا 

كل متــوٍل يعــنّي متولّيــًا بعــده.

 املادة ٣٥٨
جيــوز للواقــف جعــل الناظــر عــى الــويل بمعنــى املــرشف عليــه أو بمعنــى أن يكــون هــو 

املرجــع يف النظــر والــرأي.

  املادة ٣٥٩
إذا جعــل الواقــف وليــًا أو ناظــرًا عــى الــويل فليــس لــه عزلــه، وإذا فقــد رشط الواقــف 
كــام إذا جعــل الواليــة للعــدل ففســق أو جعلهــا لألرشــد فصــار غــريه أرشــد، أو نحــو 

ذلــك انعــزل بذلــك.

 املادة ٣٦٠
ــزم  ــتقل وال يل ــام اس ــتقالل كل منه ــه اس ــن كالم ــم م ــإن فه ــني، ف ــة الثن ــو رشط التولي ل
عليــه مراجعــة اآلخــر، وإذا مــات أحدمهــا أو خــرج عــن األهلّيــة انفــرد اآلخــر بالتوليــة، 
وإن فهــم مــن كالمــه االجتــامع فليــس ألحدمهــا االســتقالل، وكــذا لــو أطلــق ومل تكــن 
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قرينــة عــى إرادة االســتقالل ، ويف الصورتــني األخريتــني لــو مــات أحدمهــا أو خــرج عن 
األهليــة يضــم القــايض إىل اآلخــر شــخصًا آخــر.

 املادة ٣٦١
ليــس للمتــويل تفويــض التوليــة إىل غــريه حتــى مــع عجــزه عــن التصــدي إال إذا جعــل 
ــن  ــه م ــام كان تصدي ــري في ــل الغ ــه توكي ــوز ل ــًا، وجي ــه متولي ــد جعل ــك عن ــه ذل ــف ل الواق

ــذه. ــارشة يف تنفي ــه املب ــرتط علي ــه إذا مل يش وظيفت

 املادة ٣٦٢
إذا وقــف مســلم عــى الفقــراء أو فقــراء البلــد فاملــراد فقــراء املســلمني عى حســب مذهب 

الواقف.

 املادة ٣٦٣
إذا قال: هذا وقف عى أوالدي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه االستيعاب.

 
املادة ٣٦٤

إذا وقف عى املؤمنني اختص الوقف بمن كان مؤمنًا يف اعتقاد الواقف.

املادة ٣٦٥
إذا وقــف يف ســبيل اهلل تعــاىل أو يف وجــوه الــرب فاملــراد منــه مــا يكــون قربة وطاعة بحســب 

عقيــدة الواقف.

 املادة ٣٦٦
ــى  ــر واألنث ــل الذك ــه دخ ــى ذريت ــف ع ــات وإذا وق ــل البن ــه مل تدخ ــى أبنائ ــف ع إذا وق

ــريه. ــي وغ والصلب

  املادة ٣٦٧
إذا وقــف عــى مســجد رصف نــامؤه يف مصاحلــه مــن تعمــري وفــرش ورساج وكنس ونحو 
ذلــك مــن مصاحلــه، وال يعطــى يشء مــن النــامء إلمــام اجلامعــة إال أن تكــون هنــاك قرينــة 

عــى إرادة مــا يشــمل ذلــك فيعطــى منــه حينئذ.

 املادة ٣٦٨
ال يمكن بيع الوقف إال يف موارد:

)١( أن خيرب بحيث ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه.
)٢( مــا إذا اشــرتط الواقــف بيعــه عنــد حــدوث أمــر مــن قلــة املنفعــة أو وجــود مصلحــة 

معتــد هبــا أو نحــو ذلــك.
)٣( مــا إذا وقــع االختــالف الشــديد بــني املوقــوف عليهــم، بحيــث ال يؤمــن معــه مــن 

تلــف النفــوس واألمــوال.
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)٤( مــا لــو علــم أن الواقــف الحــظ يف قــوام الوقــف عنوانــًا خاصــًا يف العــني املوقوفــة، 
فيــزول ذلــك العنــوان، فإنــه جيــوز البيــع - حينئــذ - وإن كانــت الفائــدة باقيــة بحاهلــا أو 

أكثــر.
)٥( مــا لــو خــرب بعــض الوقــف فإنــه يبــاع البعــض ويــرف ثمنــه يف مصلحــة املقــدار 

العامــر، أو يف وقــف آخــر إذا كان موقوفــًا عــى هنــج وقــف اخلــراب.

 املادة ٣٦٩
مــا ذكــر مــن جــواز البيــع يف املــادة الســابقة ال جيــري يف املســاجد، فإهنــا ال تبــاع عــى كل 

حــال.

 املادة ٣٧٠
إذا جــاز بيــع الوقــف ، فــإن كان مــن األوقــاف غــري املحتاجــة إىل املتــويل كالوقــف عــى 
األشــخاص املعينــني مل حتتــج إىل إجــازة غريهــم ، وإال فــإن كان لــه متــوٍل خــاص فالالزم 
مراجعتــه ، ويكــون البيــع بإذنــه ، ويشــرتى بثمنــه ملــكًا، ويوقــف عــى النهــج الــذي كان 

عليــه الوقــف األول.

 املادة ٣٧١
إذا خــرب الوقــف ومل يمكــن االنتفــاع بــه وأمكــن بيــع بعضــه وتعمــري الباقــي بثمنــه فإنــه 

يقتــر عــى بيــع بعضــه وتعمــري الباقــي بثمنــه.

 املادة ٣٧٢
لإلرث ثالثة أركان وهي:

ــم  ــذي حك ــود ال ــو املفق ــاًم، وه ــوات حك ــق باألم ــت، أو امللح ــو املي ث: وه ــَورِّ )١( امُل
ــا. ــل ميًت ــني إذا انفص ــل اجلن ــًرا مث ــص، أو تقدي ــدة الرتب ــي م ــد م ــه بع ــايض بموت الق

ث، أو امللحــق باألحيــاء تقديــًرا وهــو احلمــل  )٢( الــوارث: وهــو احلــي بعــد مــوت املــورِّ
ولــو نطفــة، إذا انفصــل حّيــًا، وهــو يكــون مــن نســب أو ســبب.

ث. )٣( املرياث: وهو الرتكة التي خلَّفها املَورِّ

 املادة ٣٧٣
يستحق اإلرث بموت املورث حقيقًة أو حكاًم.

 املادة ٣٧٤
أ- يشرتط الستحقاق اإلرث حتقق حياة الوارث حقيقة أو حكاًم وقت موت املورث.

ب- يتحقق وجود احلمل واستحقاقه اإلرث إذا انفصل حًيا حياًة مستقرة.

املادة ٣٧٥
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يــرتك للحمــل قبــل الــوالدة نصيــب ذكريــن ويعطــى أصحــاب الفرائــض ســهامهم مــن 
ــبة  ــض بنس ــاب الفرائ ــى أصح ــد ع ــم الزائ ــه ويقّس ــي فرض ــًا أعط ــد حي ــإن ول ــي ف الباق

ســهامهم.

 املادة ٣٧٦
إذا عــزل للحمــل وقّســمت بقيــة الرتكة فولد أكثر مــن واحد ومل يف املعــزول بحصصهم 

اســرتجعت الرتكة بمقــدار نصيب الزائد.

 املادة ٣٧٧
احلمــل مــا دام محــاًل ال يــرث وإن علــم حياتــه يف بطــن أمــه ولكن حيجــب مــن كان متأخرًا 

عنــه يف املرتبــة أو يف الطبقة.

 املادة ٣٧٨
ــد  ــه بع ــم حيات ــو ُعل ــاعته فل ــن س ــات م ــًا وإن م ــل حي ــو انفص ــوّرث ل ــرث وي ــل ي احلم

ــوّرث. ــرث وي ــده ي ــامت بع ــه ف انفصال

 املادة ٣٧٩
ــاة احلمــل بعــد انفصالــه وقبــل موتــه مــن ســاعته بالصيــاح وباحلركــة البّينــة  تعــرف حي
التــي ال تكــون إال يف اإلنســان احلــي ال مــا حتصــل أحيانــًا ممــن مــات قبــل قليــل، ويثبتــان 

بأحــد أمريــن :
)أ( بشهادة عدلني.

)ب( بإخبار من يوجب خربه العلم أو االطمئنان واحدًا كان أو متعددًا.

 املادة ٣٨٠
من موانع اإلرث :

)١( الكفر بأصنافه ومنه االرتداد.
)٢( القتل عمدًا ظلاًم.

)٣( التولد من الزنا.
)٤( اللعان.

 
املادة ٣٨١

أ- ال توارث بني مسلم وغري مسلم أما املسلم فإنه يرث غري املسلم.
ب- املسلمون يتوارثون وإن اختلفوا يف املذاهب.

ج- غــري املســلم ال حيجــب - وإن قــرب - الورثــة املســلمني - وإن بعــدوا - مــن إرث 
املســلم فرضــًا وردًا.

 املادة ٣٨٢
املراد بغري املسلم كل من أنكر أحد أصول اإلسالم الثالثة، التي هي:

)١( وجــود اخلالــق )٢( نبــوة ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه )٣( اليوم اآلخــر أو أنكر 



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٨٤       -العودة لفهرس القانون

رضورة دينيــة اتفــق عــى رضورهتــا بــني فقهــاء املذهب اجلعفــري واملذاهــب األربعة.

 املادة ٣٨٣
املرياث هو الرتكة التي خلَّفها املوّرث وهي :

)أ( كل ما تركه امليت مما كان يملكه قبل موته ، من أعيان أو ديون أو منافع .
)ب( كل ما تركه امليت من حقوق تقبل االنتقال.

)ج( ما يملكه امليت بعد موته.

 املادة ٣٨٤
خيرج من الرتكة قبل تقسيمها ، ما ييل حسب الرتتيب اآليت:

)١( التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن.
)٢( الديون التي عى امليت.

)٣( احلقوق الرشعية الواجبة يف ذمة امليت.
)٤( الوصّية بام ال يزيد عن ثلث الرتكة.

املادة ٣٨٥
أسباب اإلرث عى نوعني :

النــوع األول: النســب ، وهــو: االتصــال بامليــت بالــوالدة عــى وجــه رشعــي ، أو مــا يف 
حكمــه كــزواج غــري املســلمني، ومراتبــه ثــالث ، وهــي :

)١( طبقة األبوين واألوالد وإن نزلوا.
)٢( طبقة األجداد واجلدات وإن علوا ، واألخوة واألخوات وأوالدهم وإن نزلوا.

ــدم  ــع ع ــم م ــوا ، وأوالده ــاالت وإن عل ــوال واخل ــامت واألخ ــامم والع ــة األع )٣( طبق
ــوال. ــامم واألخ األع

النوع الثاين: من أسباب اإلرث: السبب ، وهو : االتصال بسبب الزوجية.

 املادة ٣٨٦
ــار أو  ــة كف ــزام بالزم ــن مــع االلتفــات وااللت ــات الدي ــًا مــن رضوري مــن أنكــر رضوري

ــه. ــون من ــريث املســلم منهــم وهــم ال يرث بحكمهــم ، ف
 

املادة ٣٨٧
لــو أســلم أحــد الورثــة بعــد قســمة بعــض الرتكــة فقــط دون بعضهــا اآلخــر ، فهــو يــرث 

مــن الباقــي الــذي مل يقســم ، وال يــرث ممــا قســم.

 املادة ٣٨٨
املرتد ، هو من خرج عن اإلسالم واختار الكفر ، وهو عى قسمني:

القســم األول: املرتــد الفطــري ، وهــو مــن كان أحــد أبويــه أو كليهــام مســلاًم حــال انعقــاد 
نطفتــه ثــم أظهــر اإلســالم بعــد بلوغــه ثــم خــرج عنــه.

القســم الثــاين: املرتــد املــيل ، وهــو مــن كان أبــواه كافريــن حــال انعقــاد نطفتــه ثــم أظهــر 
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الكفــر بعــد البلــوغ فصــار كافــرًا أصليــًا ثــم أســلم ثــم عــاد إىل الكفــر.
 

املادة ٣٨٩
تقســم أمــوال املرتــد الفطــري الرجــل التــي كانــت لــه حــني ارتــداده بــني ورثتــه بعــد أداء 

ديونــه كامليــت وال ينتظــر موتــه.

املادة ٣٩٠
ال تقّسم أموال املرتد امليل الرجل إال بعد موته.

 املادة ٣٩١
املرتدة عن ملة أو عن فطرة ال تنتقل أمواهلا عنها إىل الورثة إال باملوت.

 املادة ٣٩٢
ال يرث القاتُل املقتوَل برشطني:

)١( أن يكون القتل عمدًا، أما إذا كان خطًأ حمضًا فال يمنع من اإلرث.

)٢( أن يكــون القتــل ظلــاًم بغــري حــق أمــا إذا قتلــه بحــق كاملقتــول قصاصــًا أو دفاعــًا عــن 
نفســه أو عرضــه أو مالــه فــال يكــون قتلــه مانعــًا مــن اإلرث.

 املادة ٣٩٣
القتــل اخلطــأ الشــبيه بالعمــد هــو الــرضب الــذي أفــىض إىل املــوت ، وهــو بحكــم اخلطــأ 

يف عــدم منعــه مــن اإلرث.

 املادة ٣٩٤
القاتــل املمنــوع عــن اإلرث مــن املقتــول ال يكــون حاجبــًا عمن دونــه يف الدرجــة ومتأخر 

عنــه يف الطبقــة فوجــوده كعدمه.

املادة ٣٩٥
لو اشرتك اثنان أو أكثر يف قتل املورث كان ذلك مانعًا هلم من إرثه.

 املادة ٣٩٦
إن كان الزنــا مــن األبويــن ال يكــون التــوارث بــني الطفــل وبينهــام وال بينه وبني املنتســبني 
إليهــام، وإن كان مــن أحدمهــا دون اآلخــر، ال يكــون التــوارث بــني الطفــل والــزاين وال 

بينــه وبــني املنتســبني إليــه.

 املادة ٣٩٧
املتوّلــد مــن وطء الشــبهة كاملتوّلــد مــن الــوطء احلــالل يكــون التــوارث بينــه وبــني أقاربــه 

أبــًا كان أو أمــًا أو غريمهــا مــن الطبقــات والدرجــات.
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 املادة ٣٩٨
املــراد بــوطء الشــبهة، هــو الــوطء الــذي ليــس بمســتحق رشعًا مــع اجلهل بذلــك، كتوهم 

وقــوع العقــد مــع عــدم وقوعــه أو كتوهم صحــة العقــد الباطل.

 املادة ٣٩٩
ــي  ــب االثن ــًا للمذه ــد وفق ــة العق ــه رشط صح ــر في ــب وإن مل يتواف ــائر املذاه ــكاح س ن

ــم . ــق مذهبه ــى وف ــع ع ــو وق ــوارث ل ــن الت ــع م ــري ال يمن ــرشي اجلعف ع

 املادة ٤٠٠
ال توارث بني الزوجني املتالعنني.

 املادة ٤٠١
ال تــوارث بــني األب وابنــه الــذي العــن عليــه بعــد نفيــه عنــه إالّ إذا أقــر األب بــه بعــد 
إجــراء عمليــة املالعنــة واســتكامل رشوطهــا ، فــريث االبــن مــن األب وال يــرث األب 

مــن االبــن.

 املادة ٤٠٢
لــو اعــرتف األب بابنــه بعــد املالعنــة فــال يرث االبــن أقــارب أبيــه املالعن كجــده وجدته 
ألبيــه أو أعاممــه وأبنائهــم ، وال يرثــه أقــارب أبيــه حتى لو وافقهــم يف إقرار أبيــه ووافقوه.

 املادة ٤٠٣
ال يمنع اللعان عن التوارث بني الولد وأمه ، وكذا بينه وبني أقاربه من قبل األم.

 املادة ٤٠٤
احلجب عى نوعني:

األول: حجب حرمان ، وهو الذي يكون عن أصل اإلرث.
الثاين: حجب نقصان ، وهو الذي يكون عن بعض اإلرث أو الرد.

املادة ٤٠٥
ــة ، فــكل طبقــة ســابقة مــن  ــبي هــو األقربّي ــط حلجــب احلرمــان يف احلجــب النََّس الضاب

ــا. ــة منه ــة الالحق ــب الطبق ــالث حتج ــات اإلرث الث طبق
 

املادة ٤٠٦
كلُّ درجة أقرب من أي طبقة كانت حتجُب األبعد منها من ذات الطبقة.

 املادة ٤٠٧
املتقرب باألبوين حيجب املتقّرب باألب فقط.

 املادة ٤٠٨



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٨٧       -العودة لفهرس القانون

ابن العم لألبوين حيجب العم إذا كان لألب فقط.

 املادة ٤٠٩
ــن فــاإلرث بــني اخلــال والعــم ، وال  ــن عــم لألبوي ــو اجتمــع خــال وعــم لــألب ، واب ل

ــم. ــن الع يشء الب

 املادة ٤١٠
حجب النقصان عى قسمني: األول حيجب ويرث ، والثاين حيجب وال يرث.

 املادة ٤١١
ــزل  ــد وإن ن ــص بالول ــرث خيت ــب وي ــذي حيج ــان ال ــب النقص ــن حج ــم األول م القس
فيشــمل األوالد وأوالد األوالد كابــن االبــن وبنــت االبــن وابــن البنــت وبنــت البنــت 

ــرث معهــام. ــرد وي ــن عــام زاد عــن السدســني مــن الفــرض وال فهــو حيجــب األبوي

  املادة ٤١٢
حيجــب الولــد وإن نــزل الــزوج عــام زاد مــن الربــع مــن فرضــه ، وحيجــب الزوجــة عــام 

زاد عــن الثمــن مــن فرضهــا ، كــام حيجبهــام عــن الــرد عليهــام ويــرث معهــام.

 املادة ٤١٣
إذا كان مــع األبويــن أو أحدمهــا بنــت أو أكثــر ، فإهنــا حتجــب األبويــن أو أحدمهــا عــام زاد 

عــن الســدس مــن فرضهــام فقــط ، وال حتجبهــام عــن الــرد عليهام.

 املادة ٤١٤
ــاين مــن حجــب النقصــان الــذي حيجــب وال يــرث األخــوة فإهنــم حيجبــون  القســم الث

ــون. ــدس ، وال يرث ــن الس ــام زاد ع األم ع

املادة ٤١٥
حيجب األخوة األم عام زاد عن السدس برشوط:

)١( أن يكون األب حيًا وارثًا دون أن يكون هناك مانع من إرثه.
)٢( أن يكونوا أخوة امليت ألبويه أو ألبيه.

)٣( أن يكونوا مولودين فعاًل فال يكفي احلمل.
)٤( أن يكون األخوة ذكرين أو ذكرًا وامرأتني ، أو أربع نساء.

)٥( أن ال يكون يف األخوة مانع من موانع اإلرث.

 املادة ٤١٦
األخــوة حيجبــون األم عــام زاد عــن الســدس فرضــًا وحيجبوهنــا عــن الــرد عليهــا ممــا زاد 

عــى فرضهــا.

 املادة ٤١٧
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ــت  ــى البن ــريد ع ــهمه ، ف ــبة س ــه بنس ــا زاد عن ــه م ــرّد علي ــه ُي ــمى فإن ــرض مس كل ذي ف
الواحــدة نصــف الرتكــة بالفــرض والنصــف اآلخــر بالــرد وحتــوز الرتكــة كلهــا إذا مل يكن 

معهــا وارث آخــر.

 املادة ٤١٨
ُيــَرّد عــى األخــت املنفــردة لــألب أو األختــني فأكثــر ، نصــف الرتكــة بالفــرض والنصــف 

اآلخــر بالــرد وحتــوز األخــت الرتكــة كلهــا إذا مل يكــن معهــا وارث آخــر.

 املادة ٤١٩
الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط ، أو هبام معًا ، أربعة أقسام:

القسم األول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة.
ــه بالفــرض  ــزوج واألم ويف حــال إرث ــاًم وهــو ال ــاين: مــن يــرث بالفــرض دائ القســم الث

ــة(. ــرد )أي بالقراب ــرث بال ي
ــات  ــت والبن ــو األب والبن ــارة وه ــرد ت ــارة وبال ــرض ت ــرث بالف ــن ي ــث: م ــم الثال القس

ــن األم. ــوات م ــوة واألخ ــن واألخ ــألب أو لألبوي ــوات ل ــت واألخ واألخ

ــن أو لــألب واجلــد  ــن واإلخــوة لألبوي ــة كاالب ــرث إال بالقراب ــع: مــن ال ي القســم الراب
ــوال. ــامم واألخ واألع

 املادة ٤٢٠
الفــرض رشعــًا هــو الســهم املقــّدر واملنصــوص عليــه يف القــرآن العزيــز والســنة املطّهــرة 

الرشيفــة ، وهــو عــى أنــواع ســتة :
النوع األول: النصف ، وهو فرض لثالثة:

)١( الزوج إذا مل يكن لزوجته املتوفاة ولد وإن نزل.
)٢( البنت الواحدة املنفردة إذا مل يكن معها ولد للمتوىف.

)٣( األخت املنفردة لألب أو األبوين إذا مل يكن معها أخ.
النوع الثاين: الربع ، وهو فرض الثنني:

)١( الزوج إذا كان لزوجته املتوفاة ولد.
)٢( الزوجة إذا مل يكن لزوجها املتوىف ولد ، وإن نزل.

ــإن  ــزل ، ف ــد وإن ن ــود ول ــع وج ــط ، م ــة فق ــرض للزوج ــو ف ــن وه ــث: الثم ــوع الثال الن
كانــت واحــدة كان هلــا ذلــك بتاممــه ، وإن كانــت متعــددة كان الثمــن بينهــن بالســوّية.

النوع الرابع: الثلثان ، ومها فرض لفريقني:
)١( البنتان فام زاد إذا مل يكن للمورث ابن مساٍو هلام يف الرتبة.

)٢( األختان فام زاد إذا كانتا لألب أو األبوين ومل يكن معهام أخ مساٍو هلن يف الرتبة.
النوع اخلامس: الثلث: وهو فرض لفريقني:

)١( األم مــع عــدم وجــود ولــد للمتــوىف وإن نــزل ، رشط أن ال يكــون حاجبــًا هلــا كأخوة 
امليــت حيجبوهنــا عــام زاد عن الســدس.

)٢( األخ واألخت من األم إذا كان متعددًا فإهنم يشرتكون يف الثلث بالسوّية .
النوع السادس: السدس وهو فرض ألربعة:
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)١( األب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
)٢( األم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.

)٣( األم مــع عــدم وجــود ولــد للمــورث ، ولكــن كان لــه أخــوة ألبيــه أو ألبيــه وأمــه ، 
فإهنــم ال يرثــون ولكنهــم حيجبوهنــا عــام زاد عــن الســدس.

)٤( األخ الواحد لألم واألخت الواحدة لألم.

 املادة ٤٢١
)أ( طبقات الورثة يف النسب ثالث:

)١( اآلباء واألبناء وإن نزلوا.
)٢( األخوة وإن نزلوا واألجداد وإن صعدوا.

)٣( األعامم وإن صعدوا ونزلوا واألخوال وإن صعدوا ونزلوا.
)ب( هــذه الطبقــات مرتتبــة يف اإلرث ، بمعنــى أن الطبقــة الثانيــة ال تــرث إالّ مــع عــدم 
وجــود أحــد مــن الطبقــة األوىل ، وأن الطبقــة الثالثــة ال تــرث مــع وجــود أحد مــن الطبقة 

الثانية.
 

املادة ٤٢٢
لــألب املنفــرد متــام تركــة امليــت بالقرابــة ، ولــألم املنفــردة متــام تركتــه أيضــًا ، الثلــث منهــا 

بالفــرض والزائــد عليــه بالرّد.

 املادة ٤٢٣
لــو اجتمــع أحــد األبويــن مــع الــزوج كان لــه النصــف ، ولــو اجتمــع مــع الزوجــة كان 

هلــا الربــع ويكــون الباقــي ألحــد األبويــن لــألب قرابــًة ولــألم فرضــًا ورّدًا.

املادة ٤٢٤
إذا اجتمــع األبــوان وليــس للميــت ولــد وال زوج أو زوجــة كان لــألم ثلــث الرتكــة فرضًا 
والباقــي لــألب إن مل يكــن لــألم حاجــب مــن أخــوة امليــت أو أخواتــه ، وأمــا مــع وجــود 
ــيئًا وإن  ــوات ش ــوة واألخ ــرث األخ ــألب ، وال ت ــي ل ــدس والباق ــألم الس ــب فل احلاج

حجبــوا األم عــن الثلــث.

املادة ٤٢٥
ــع ،  ــا الرب ــة كان هل ــام زوج ــو كان معه ــف ، ول ــه النص ــن زوج كان ل ــع األبوي ــو كان م ل

ــألب. ــي ل ــه والباق ــدس مع ــب والس ــدم احلاج ــع ع ــألم م ــث ل ــون الثل ويك

 املادة ٤٢٦
لالبــن املنفــرد متــام تركــة امليــت بالقرابــة ، وللبنــت املنفــردة متــام تركتــه النصــف بالفــرض 

ــي بالرّد . والباق
لالبنــني املنفرديــن فــام زاد متــام الرتكــة بالقرابة تقســم بينهم بالســوية ، وللبنتــني املنفردتني 
فــام زاد الثلثــان فرضــًا يقّســم بينهــن بالســوّية والباقــي يــرّد عليهــن يقّســم بينهــن بالســوية 

، وال يشء للعصبة.
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املادة ٤٢٧
ــم  ــة هل ــت الرتك ــن كان ــات منفردي ــاء والبن ــن أو األبن ــت منفردي ــن والبن ــع االب إذا اجتم

ــني. ــظ األنثي ــل ح ــر مث للذك

 املادة ٤٢٨
)أ( إذا اجتمــع األبــوان مــع بنــت واحــدة فــإن مل يكــن للميت أخــوة - تتوفــر فيهم رشوط 
احلجــب املتقّدمــة - ُقّســم املــال مخســة أســهم، فلــكل مــن األبويــن ســهم واحــد فرضــًا 

ورّدًا وللبنــت ثالثــة أســهم فرضــًا ورّدًا.
ــألم الســدس فقــط  ــت أخــوة جتتمــع فيهــم رشوط احلجــب يكــون ل )ب( إذا كان للمي
وتقّســم البقّيــة بــني البنــت واألب أرباعــًا فرضــًا ورّدًا ســهم لــألب وثالثــة ســهام للبنت.

 املادة ٤٢٩
إذا اجتمع األبوان مع ابن واحد كان لكل من األبوين السدس والباقي لالبن.

 املادة ٤٣٠
إذا اجتمــع األبــوان مــع األبنــاء أو البنــات فقــط كان لــكل واحــد منهــام الســدس والباقــي 

يقّســم بــني األبنــاء أو البنــات بالســوّية.

 املادة ٤٣١
إذا اجتمــع األبــوان مــع األوالد ذكــورًا وإناثــًا كان لــكل منهــام الســدس ويقّســم الباقــي 

بــني األوالد مجيعــًا للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٣٢
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع البنــت الواحــدة ال غــري كان لــه الربــع فرضــًا ورّدًا والباقــي 

ــًا ورّدًا. للبنت فرض

 املادة ٤٣٣
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع البنتــني فــام زاد ال غــري كان لــه اخلمــس فرضــًا ورّدًا والباقي 

للبنتــني أو البنــات بالفــرض والــّرد يقّســم بينهن بالســوّية.

 املادة ٤٣٤
إذا اجتمع أحد األبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضًا والباقي لالبن.

املادة ٤٣٥
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع األوالد الذكــور كان لــه الســدس فرضــًا والباقــي يقّســم 

بــني األبنــاء بالســوّية.
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 املادة ٤٣٦
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع االبن الواحد أو أكثــر وكان معهم بنت واحــدة أو أكثر كان 

ألحــد األبويــن الســدس فرضًا والباقي يقّســم بــني األوالد للذكر مثل حــظ األنثيني.

 املادة ٤٣٧
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع أحــد الزوجــني ومعهــام البنــت الواحــدة كان للــزوج الربــع 
وللزوجــة الثمــن، ويقّســم الباقــي أرباعــًا ربع ألحــد األبوين فرضــًا ورّدًا والباقــي للبنت 

ورّدًا. فرضًا 

 املادة ٤٣٨
ــام زاد كان للزوجــة الثمــن  ــان ف ــن مــع الزوجــة وكان معهــام بنت إذا اجتمــع أحــد األبوي
ويقّســم الباقــي أمخاســًا مخــس ألحــد األبويــن فرضــًا ورّدًا وأربعــة أمخــاس للبنتــني فــام زاد 

فرضــًا ورّدًا.

 املادة ٤٣٩
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع الــزوج وكان معهــام بنتــان فــام زاد كان للــزوج الربع وألحد 

األبويــن الســدس والبقية للبنتــني فام زاد.

 املادة ٤٤٠
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع الزوجــة وكان معهــام ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للزوجــة الثمــن وألحــد األبويــن الســدس، والباقي للبقيــة، ومع االختــالف فللذكر 

مثــل حــظ األنثيني.

 املادة ٤٤١
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع الــزوج وكان معهــام ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للــزوج الربــع وألحــد األبويــن الســدس، والباقــي للبقيــة، ومــع االختــالف فللذكــر 

مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٤٢
إذا اجتمــع األبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوج فلــه الربــع ولألبوين السدســان والباقي 

. للبنت

 املادة ٤٤٣
ــان  ــن السدس ــن ولألبوي ــا الثم ــة فله ــع الزوج ــدة م ــت الواح ــوان والبن ــع األب إذا اجتم
ويقّســم الباقــي أمخاســًا يكــون لــكل مــن األبويــن ســهم واحــد فرضــًا ورّدًا وثالثة أســهم 

للبنــت فرضــًا ورّدًا.

 املادة ٤٤٤
إذا اجتمــع األبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوجــة فلهــا الثمــن وكان للميت أخــوة تتوفر 
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فيهــم رشوط احلجــب كان لــألم الســدس فقــط وحيجبوهنــا عــن الــرد ويقّســم الباقــي بني 
األب والبنــت أرباعــًا، الربــع لــألب وثالثــة أربــاع للبنت.

املادة ٤٤٥
إذا اجتمــع األبــوان وبنتــان فصاعــدًا مــع الزوجــة كان هلــا الثمــن والسدســان لألبويــن 

ويكــون الباقــي للبنتــني فصاعــدًا يقّســم بينهــن بالســوّية.

 املادة ٤٤٦
ــن  ــان لألبوي ــع والسدس ــه الرب ــزوج كان ل ــع ال ــدًا م ــان فصاع ــوان وبنت ــع األب إذا اجتم

ــوّية. ــن بالس ــم بينه ــدًا يقّس ــني فصاع ــي للبنت ــون الباق ويك

 املادة ٤٤٧
إذا اجتمــع األبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الزوجــة كان هلــا الثمــن 
ولألبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو األوالد ومــع االختــالف يكــون للذكــر ضعــف 

ــظ األنثى. ح

  املادة ٤٤٨
إذا اجتمــع األبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الــزوج كان لــه الربــع 
ولألبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو األوالد ومــع االختــالف يكــون للذكــر ضعــف 

حــظ األنثــى.

 املادة ٤٤٩
إذا اجتمعــت الزوجــة مــع ولــد واحــد أو أوالد متعدديــن كان هلــا الثمــن والباقــي للولــد 

أو األوالد، ومــع االختــالف يكــون للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٥٠
إذا اجتمــع الــزوج مــع ولــد واحــد أو أوالد متعدديــن كان لــه الربــع والباقــي للولــد أو 

األوالد، ومــع االختــالف يكــون للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٥١
أوالد األوالد وإن نزلــوا يقومــون مقــام األوالد يف مقاســمة األبويــن وحجبهــام عــن أعى 
الســهمني إىل أدنامهــا، ومنــع مــن عداهــم مــن األقــارب، وال يشــرتط يف توريثهــم فقــد 

األبويــن .

 املادة ٤٥٢
ال يــرث أوالد األوالد إذا كان للميــت ولــد وإن كان أنثــى فــإذا تــرك بنتــًا وابــن ابــن كان 

املــرياث للبنــت خاصــة .

 املادة ٤٥٣



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٩٣       -العودة لفهرس القانون

أوالد األوالد مرتتبــون يف اإلرث ، فاألقــرب منهــم يمنــع األبعــد ، فــإذا كان للميــت ولُد 
ولــٍد وولــُد ولــِد ولــٍد كان املــرياث لولــِد الولــد دون ولــِد ولــِد الولد .

 املادة ٤٥٤
يرث أوالد األوالد نصيب من يتقربون به .

املادة ٤٥٥
لــو كان للميــت أوالد بنــت وأوالد ابــن كان ألوالد البنــت الثلــث نصيــب أمهــم يقّســم 
بينهــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني ، وألوالد االبــن الثلثــان نصيــب أبيهــم يقّســم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٥٦
ــع  ــن م ــرياث ألن األبوي ــت يف امل ــوي املي ــاركون أب ــد األوالد يش ــد فق أوالد األوالد عن
أوالد األوالد صنفــان مــن طبقــة واحــدة، وال يمنــع قــرب األبويــن إىل امليــت إرثهــم منه.

  املادة ٤٥٧
الطبقــة الثانيــة مــن وارثــي امليــت هــم األخــوة وأوالدهــم املســّمون بالكاللــة واألجــداد 

مطلقــًا، وال يــرث واحــد منهــم مــع وجــود واحــد مــن الطبقــة األوىل.

املادة ٤٥٨
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــــة الثانيــة غــري أخيــه ألبويــه ورث املال كلــه بالقرابة، 
ومــع التعــدد ينقســم بينهــم بالســوية، ولألخــت املنفــردة مــن األبويــن املــال كلــه ، تــرث 

نصفــه بالفــرض ونصفــه اآلخــر رّدًا بالقرابــة.

 املادة ٤٥٩
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــري أختــني أو أخــوات مــن األبويــن كان 

هلــن املــال كلــه يرثــن ثلثيــه بالفــرض والثلــث الثالــث رّدًا بالقرابــة.

 املادة ٤٦٠
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة وتــرك أخــًا واحــدًا أو أكثــر مــن األبويــن مع 
أخــت واحــدة أو أكثــر فــال فــرض بــل يرثــون املــال كلــه بالقرابــة يقتســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ األنثيني.

 املادة ٤٦١
ــم  ــع فقده ــن ، وم ــت لألبوي ــود األخ واألخ ــع وج ــألب م ــت ل ــرث األخ أو األخ ال ي
فلــألخ مــن األب واحــدًا كان أو متعــددًا متــام املــال بالقرابــة ، ولألخت الواحــدة النصف 
ــه  ــن ثلثي ــال يرث ــام امل ــددات مت ــوات املتع ــة ، ولألخ ــر بالقراب ــف اآلخ ــرض والنص بالف

بالفــرض والباقــي رّدًا بالقرابــة.



االحوال الجعفري
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٩٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٦٢
إذا اجتمــع األخــوة واألخــوات كلهــم لــألب كان هلــم متــام املــال يقســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٦٣
لــألخ املنفــرد مــن األم واألخــت املنفــردة مــن األم املــال كلــه يــرث الســدس بالفــرض 
ــًا أو ذكــورًا  والباقــي رّدًا بالقرابــة ، ولالثنــني فصاعــدًا مــن األخــوة لــألم ذكــورًا أو إناث
وإناثــًا املــال كلــه يرثــون ثلثــه بالفــرض والباقــي رّدًا بالقرابــة ، ويقّســم بينهــم فرضــًا ورّدًا 

بالســوّية.

 املادة ٤٦٤
إذا اجتمــع األخــوة بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األم فــإن كان الــذي مــن األم 

واحــدًا كان لــه الســدس ذكــرًا كان أو أنثــى والباقــي ملــن كان مــن األبويــن.

املادة ٤٦٥
إذا اجتمــع األخــوة بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األم فــإن كان الــذي مــن األم 
متعــددًا كان هلــم الثلــث يقّســم بينهــم بالســوّية ذكــورًا كانــوا أو إناثــًا ، أو ذكــورًا وإناثــًا 
ــورة  ــم يف الذك ــع اتفاقه ــددًا ، وم ــدًا كان أو متع ــن واح ــن األبوي ــن كان م ــي مل ، والباق

ــة يقّســم بالســوية ، ومــع االختــالف فيهــام يقّســم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني. واألنوث

 املادة ٤٦٦
إذا اجتمــع األخــوة بعضهــم من األبويــن وبعضهم مــن األم وكان املتقــّرب باألبوين إناثًا 
واألخ مــن األم واحــدًا كان مــرياث األخــوات مــن األبويــن بالفــرض ثلثــني وبالقرابــة 
ــا زاد  ــى واحــدة كان هلــا النصــف فرضــًا، وم ــن أنث الســدس، وإذا كان املتقــّرب باألبوي
ــّرب  ــى املتق ــرّد ع ــا وال ي ــث رّدًا عليه ــدس أو الثل ــو الس ــاألم وه ــّرب ب ــهم املتق ــى س ع

بــاألم ، وإذا وجــد معهــم أخــوة مــن األب فقــط فــال مــرياث هلــم.

 املادة ٤٦٧
إذا مل يوجــد للميــت أخــوة مــن األبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من األب فقــط وبعضهم 
مــن األم فقــط فــإذا كان األخ مــن األم واحــدًا كان له الســدس ، وإذا كان متعــددًا كان هلم 
الثلــث يقّســم بينهــم بالســوية ، والباقــي الزائــد عــى الســدس أو الثلــث يكــون لإلخــوة 
مــن األب يقّســم بينهــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني مــع اختالفهــم يف الذكــورة واألنوثــة 

، ومــع عــدم االختــالف فيهــام يقّســم بينهــم بالســوّية.

 املادة ٤٦٨
إذا مل يوجــد للميــت أخــوة مــن األبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من األب فقــط وبعضهم 
ــهم  ــى س ــا زاد ع ــا م ــون مرياثه ــدة يك ــى واح ــاألب أنث ــّرب ب ــط وكان املتق ــن األم فق م

املتقــّرب بــاألم بعضــه بالفــرض وبعضــه بالــرّد بالقرابــة.



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٩٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٦٩
يف مجيــع صــور انحصــار الــوارث القريــب باألخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن األبويــن أم مــن 
األب أم مــن األم أم بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األب وبعضهــم مــن األم - إذا 
كان للميــت زوج كان لــه النصــف، وإذا كانــت لــه زوجــة كان هلــا الربــع ولــألخ املنفــرد 
مــن األم الســدس ومــع التعــدد الثلــث والباقــي لإلخــوة مــن األبويــن أو مــن األب إذا 

كانــوا ذكــورًا أو ذكــورًا وإناثــًا.

 املادة ٤٧٠
يف مجيــع صــور انحصــار الــوارث القريــب باألخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن األبويــن أم مــن 
األب أم مــن األم أم بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األب وبعضهــم مــن األم - إذا 

كان للميــت زوج كان لــه النصــف ، وإذا كانــت لــه زوجــة كان هلــا الربــع.

 املادة ٤٧١
إذا تــرك الــوارث زوجــًا وأختــًا واحــدة مــن األبويــن أو مــن األب مــع أختــني أو أخويــن 

مــن األم كان:
)أ( النصف فريضة للزوج.

)ب( الثلث لألختني أو األخوين من األم.
)ج( ولألخت الواحدة من األبوين أو من األب ما تبقى.

املادة ٤٧٢
إذا تــرك الــوارث زوجــة وأختــًا مــن األبويــن وأخــًا أو أختــًا مــن األم فــإن الفريضــة تزيــد 
عــى الفــروض بنصــف ســدس فــريد عى األخــت من األبويــن، فيكــون هلا نصــف الرتكة 

ونصــف سدســها وللزوجــة الربــع ولــألخ أو األخت من األم الســدس.

 املادة ٤٧٣
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــري جــد أو جــدة ألب أو ألم كان لــه املــال 
كلــه، وإذا اجتمــع اجلــد واجلــدة معــًا فــإن كانــا ألَب كان املــال هلــام يقّســم بينهــام للذكــر 
ضعــف األنثــى، وإن كانــا ألم فاملــال أيضــًا هلــام لكــن يقّســم بينهــام بالســوية، وال فــرق 

فيــام ذكــر بــني اجلــد األدنــى واألعــى.

 املادة ٤٧٤
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غري جــد أو جــدة واجتمع األجــداد بعضهم 
ــألب  ــد ل ــدًا - وللج ــث - وإن كان واح ــألم الثل ــد ل ــألب كان للج ــم ل ــألم وبعضه ل

الثلثــان، وال فــرق فيــام ذكــر بــني اجلــد األدنــى واألعــى.

املادة ٤٧٥
إذا اجتمــع الــزوج أو الزوجــة مــع األجــداد كان للزوج النصــف وللزوجــة الربع ويعطى 

املتقــّرب بــاألم الثلــث، والباقــي مــن الرتكة للمتقــرب باألب.
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 املادة ٤٧٦
ــت  ــدة وإن عل ــوة واجل ــم األخ ــال يقاس ــد وإن ع ــداد فاجل ــع األج ــوة م ــع األخ إذا اجتم

ــوة. ــم األخ تقاس

 املادة ٤٧٧
أوالد األخوة ال يرثون مع األخوة شيئًا.

  املادة ٤٧٨
ــام أوالدهــم مقامهــم يف اإلرث ويف مقاســمة األجــداد، وكل  ــت األخــوة ق ــد املي إذا فق

واحــد مــن األوالد يــرث نصيــب مــن يتقــرب بــه.

  املادة ٤٧٩
إذا خّلــف امليــت أوالد أخ ألم وأوالد أخ لألبويــن أو لــألب، كان ألوالد األخ لــألم 

ــوا. ــي وإن قّل ــألب الباق ــن أو ل ــروا، وألوالد األخ لألبوي ــدس وإن كث الس

 املادة ٤٨٠
إذا مل يكــن للميــت أخــوة وال أوالد أخــوة كان املــرياث ألوالد أوالد األخــوة واألَعــى 
طبقــة منهــم وإن كان مــن األب يمنــع مــن إرث الطبقــة النازلــة وإن كانــت مــن األبويــن.

 املادة ٤٨١
املرتبــة الثالثــة مــن وارثــي امليــت هم األعــامم واألخوال وهــم صنف واحد يمنــع األقرب 

منهــم األبعد.

 املادة ٤٨٢
ال يرث األعامم واألخوال مع وجود وارث من الطبقة األوىل أو الطبقة الثانية.

 املادة ٤٨٣
ــة  ــذا العم ــوية، وك ــم بالس ــم بينه ــام زاد يقّس ــنّي ف ــذا للعم ــال، وك ــام امل ــرد مت ــم املنف للع

والعمتــان والعــامت ألب كانــوا أم ألم، أم هلــام.

 املادة ٤٨٤
إذا اجتمــع الذكــور واإلنــاث كالعــم والعمــة واألعــامم والعــامت قّســم املــال بينهــم 

بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ األنثيــني ســواء أكانــوا مجيعــًا ألبويــن أم ألب أم ألم.

املادة ٤٨٥
إذا اجتمــع األعــامم والعــامت وتفرقــوا يف جهــة النســب بــأن كان بعضهــم لألبويــن 
وبعضهــم لــألب وبعضهــم لــألم مل يرثــه املتقــّرب بــاألب، ولــو فقــد املتقــّرب باألبويــن 
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قــام املتقــّرب بــاألب مقامــه، واملتقــرب بــاألم إن كان واحــدًا كان لــه الســدس، وإن كان 
متعــددًا كان هلــم الثلــث يقّســم بينهــم بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ األنثيــني ، وأمــا الزائــد 
عــى الســدس أو الثلــث فيكــون للمتقــرب باألبويــن واحــدًا كان أو أكثــر يقّســم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٨٦
للخــال املنفــرد املــال كلــه وكــذا اخلــاالن فــام زاد يقّســم بينهــم بالســوية، وللخالــة املنفــردة 

املــال كلــه وكــذا اخلالتــان واخلاالت.

 املادة ٤٨٧
ــوا  ــواء أكان ــام زاد - س ــة ف ــام زاد وخال ــال ف ــت خ ــأن كان للمي ــة ب ــت اخلؤول إذا اجتمع
ــني. ــل حــظ األنثي ــال بينهــم بالتفاضــل للذكــر مث ــم امل ــألم ـ قّس ــن أم لــألب أم ل لألبوي

 املادة ٤٨٨
ــن  ــأن كان بعضهــم لألبوي ــوا يف جهــة النســب ب إذا اجتمــع األخــوال واخلــاالت وتفرق
وبعضهــم لــألب وبعضهــم لــألم ، فللمتقــرب بــاألم الســدس إن كان واحــدًا ، والثلــث 
إن كان متعــددًا يقّســم بينهــم بالســوية ، ويكــون الباقــي للمتقــرب باألبويــن يقّســم بينهــم 

بالســوية.

 املادة ٤٨٩
ــى ،  ــرًا أو أنث ــدًا ذك ــث وإن كان واح ــوال الثل ــوال كان لألخ ــامم واألخ ــع األع إذا اجتم

ــى. ــان لألعــامم وإن كان واحــدًا ذكــرًا أو أنث والثلث

 املادة ٤٩٠
أوالد األعــامم والعــامت واألخــوال واخلــاالت يقومــون مقــام آبائهــم عنــد فقدهــم ، فــال 
يــرث ولــد عــم أو عمــة مــع عــم وال مــع عمــة وال مــع خــال وال مــع خالــة ، وال يــرث 
ــون  ــل يك ــة ، ب ــع عم ــم وال م ــع ع ــة وال م ــع خال ــال وال م ــع خ ــة م ــال أو خال ــد خ ول

املــرياث للعــم أو اخلــال أو العمــة أو اخلالــة.

 املادة ٤٩١
يســتثنى مــن املــادة الســابقة إذا تــرك امليــت ابــن عــم ألبويــن مــع عــم ألب فــإن ابــن العــم 
يمنــع العــم ويكــون املــال كلــه لــه وال يــرث معــه العــم لــألب أصــاًل ، ولــو كان معهــام 

خــال أو خالــة ســقط ابــن العــم وكان املــرياث للعــم واخلــال واخلالــة.

 املادة ٤٩٢
يرث كل واحد من أوالد العمومة واخلؤولة نصيب من يتقرب به.

 املادة ٤٩٣
األقــرب مــن العمومــة واخلؤولــة يمنــع األبعــد منهــام ، فــإذا كان للميــت عــم وعــم أب 
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أو عــم أم أو خــال أب أو أم مثــاًل كان املــرياث لعــم امليــت ، وال يــرث معــه عــم أبيــه وال 
خــال أبيــه وال عــم أّمــه وال خــال أّمــه، ولــو مل يكــن للميــت عــم أو خــال لكــن كان لــه 
عــم أب وعــم جــد أو خــال جــد مثــاًل كان املــرياث لعــم األب دون عــم اجلــد أو خالــه.

 املادة ٤٩٤
أوالد عــم امليــت وعمتــه وخالــه وخالتــه مقدمــون عى أعامم أبيــه وأمه وعامهتــام وأخواهلام 
ــوا مــن األوالد وإن بعــدوا فإهنــم مقدمــون عــى الدرجــة  وخاالهتــام، وكذلــك مــن نزل

الثانيــة مــن األعــامم والعــامت واألخــوال واخلــاالت.

املادة ٤٩٥
ــه  ــة نصيب ــزوج أو الزوج ــوال كان لل ــامم واألخ ــى األع ــة ع ــزوج أو الزوج ــل ال إذا دخ
األعــى مــن النصــف أو الربــع ولألخــوال الثلــث ولألعــامم الباقــي، وأمــا قســمة الثلــث 

بــني األخــوال وكذلــك قســمة الباقــي بــني األعــامم طبقــًا للــامدة )٤٨٩(.

 املادة ٤٩٦
إذا دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى األخــوال فقــط وكانــوا متعدديــن أخــذ نصيبــه األعــى 
مــن النصــف أو الربــع والباقــي يقّســم بينهــم طبقــا للــامدة )٤٨٦( وهكــذا احلكــم فيــام لــو 

دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى األعــامم املتعدديــن.

  املادة ٤٩٧
يــرث الــزوج مــن زوجتــه نصــف تركتهــا إذا مل يكــن هلــا وارث ويــرد عليه النصــف اآلخر 

، ويــرث الربــع مــع الولــد وإن نزل.

 املادة ٤٩٨
تــرث الزوجــة مــن زوجهــا ربــع تركتــه إذا مل يكــن لــه ولــد وال يــرد عليهــا الباقــي ، وترث 

الثمــن إن كان لــه ولــد وإن نزل.

 املادة ٤٩٩
يشــرتط يف التــوارث بــني الزوجــني أن تكــون الزوجــة يف عصمــة الــزوج فيتوارثــان ولــو 
ــا دامــت يف العــدة بخــالف  ــة بحكــم الزوجــة م ــة الرجعي مــع عــدم الدخــول ، واملطلق

البائنــة.

 املادة ٥٠٠
إذا تــزوج املريــض يف مــرض موتــه ومل يدخــل بزوجتــه ومل يــربأ مــن مرضــه حتــى مــات 

فــال ترثــه الزوجــة.

 املادة ٥٠١
ــل انقضــاء  ــًا يف حــال املــرض ومــات قب ــًا أو بائن ــًا رجعي ــه طالق إذا طلــق الرجــل زوجت
ــًا مــن حــني الطــالق ورثتــه الزوجــة عنــد توفــر ثالثــة رشوط: اثنــي عــرش شــهرًا هاللي
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األول: عدم زواج املرأة بغريه أثناء السنة اهلاللية.
الثاين: أن ال يكون الطالق بطلبها بعوض أو بدونه.

الثالث: موت الزوج أثناء ذلك املرض بسببه أو بسبب آخر.

 املادة ٥٠٢
لــو بــرأ الــزوج مــن مــرض املــوت ومــات بســبب آخــر مل ترثــه مطلقتــه التــي طلقهــا أثنــاء 

مــرض املــوت الرجعيــة أو البائنــة.

 املادة ٥٠٣
ــع  إذا تعــددت الزوجــات فلهــن الثمــن يقّســم بينهــن بالســوّية مــع وجــود الولــد والرب
مــع عدمــه، وال فــرق يف منــع الولــد عــن نصيبهــا األعــى بــني كونــه منهــا أو مــن غريهــا 

وال بــني كونــه بــال واســطة أو معهــا.

 املادة ٥٠٤
يــرث الــزوج مــن مجيــع مــا تركتــه الزوجــة منقــوالً وغريه أرضــًا وغريهــا، وتــرث الزوجة 
ممــا تركــه الــزوج مــن املنقــوالت وممــا ثبــت يف األرض مــن بنــاء وأشــجار وآالت ونحــو 
ــار فيعتمــد رأي  ــًة كإجــارة العق ــًا أو قيمــًة أو منفع ــا مــن األرض عين ــا إرثه ــك ، وأم ذل

مرجــع الزوجــة.

املادة ٥٠٥
تدخل النيابة العامة يف بعض قضايا األحوال الشخصية.

 املادة ٥٠٦
ــن ذوي  ــد م ــدم أح ــا إذا مل يتق ــل فيه ــاوى، أو تتدخ ــع الدع ــة أن ترف ــة العام ــى النياب ع

ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك يف كل أم ــأن، وذل الش

 املادة ٥٠٧
املراد بالنظام العام يف املادة السابقة أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال اآلتية:

- الزواج باملحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطالق البائن.

- فسخ الزواج.
- األوقاف والوصايا اخلريية.

- دعوى النسب، وتصحيح األسامء.
- الدعاوى اخلاصة بفاقدي األهلية وناقصيها، والغائبني، واملفقودين.

كون للنيابة العامة يف هذه األحوال ما للخصوم من حقوق.

 املادة ٥٠٨
أ- تعتــرب النيابــة العامــة ممثلــة يف الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأهيــا فيهــا، وال يتعــني 

ــك. ــة ذل ــا إال إذا رأت املحكم حضوره



االحوال الجعفري
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ب- ويف مجيع األحوال ال يتعني حضور النيابة العامة عند النطق باحلكم.

 املادة ٥٠٩
يف مجيــع األحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة، جيــب عــى قلــم 

كتــاب املحكمــة إبــالغ النيابــة العامــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى.
وإذا عرضــت أثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة العامــة فيكــون تبليغهــا 

بنــاء عــى أمــر مــن املحكمــة.

 املادة ٥١٠
متنــح النيابــة العامــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد مخســة عــرش يومــًا عــى األقــل، لتقديــم مذكرة 

بأقواهلــا مــن تاريــخ إرســال ملــف القضيــة إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن يف احلكم ولو مل تكن قد تدخلت.



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ 
يف شأن حقوق الطفل  

٧٠٣الفصل األول : أحكام متهيدية
٧٠٣الفصل الثاين : أحكام عامة

الباب الثاين : الرعاية الصحية للطفل
٧٠٤الفصل األول : يف مزاولة التوليد

٧٠٥الفصل الثاين : يف قيد املواليد
٧٠٦الفصل الثالث : تطعيم الطفل وحتصينه
٧٠٧الفصل الرابع : البطاقة الصحية للطفل

٧٠٧الفصل اخلامس : رعاية األم احلامل
٧٠٧الفصل السادس : غذاء الطفل

٧٠٨الفصل السابع : محاية اخلاضع للر املهني يف رعاية الطفل صحيًا
الباب الثالث : الرعاية االجتامعية

٧٠٩الفصل األول : دور احلضانة
٧٠٩الفصل الثاين : يف الرعاية البديلة

الباب الرابع : تعليم الطفل
٧١٠الفصل األول : حق الطفل يف التعليم

٧١١الفصل الثاين : رياض األطفال
٧١١الفصل الثالث : مراحل التعليم

الباب اخلامس : رعاية الطفل العامل واألم العاملة
٧١٢الفصل األول : يف رعاية الطفل العامل

٧١٣الفصل الثاين : يف رعاية األم العاملة
٧١٤الباب السادس : محاية وتأهيل الطفل ذي اإلعاقة

٧١٥الباب السابع : ثقافة الطفل
٧١٦الباب الثامن : احلامية اجلزائية للطفل
٧١٦الفصل األول : تعريفات ترشيعية

٧١٧الفصل الثاين : احلامية من أخطار املرور
٧١٨الفصل الثالث : محاية الطفل من التعرض للخطر
٧٢٠الباب التاسع : املعاملة اجلزائية للمعتدي عى الطفل

٧٢٣أحكام ختامية
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   القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ 
يف شأن حقوق الطفل

  بعد االطالع عى الدستور 
- وعــى القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــــدار قانــون اجلــزاء والقوانــني املعدلــة لــه 

،
ــامت  ــراءات واملحاك ــون اإلج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــى القان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــة والقوان اجلزائي
- وعــى القانــون رقــم )١١( لســنة ١٩٦٥ يف شــأن التعليــم اإللزامــي والقوانــني املعدلــة 

لــه ،
- وعى القانون رقم )٣٦( لسنة ١٩٦٩ يف شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات،

- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٧٦ يف شــأن املــرور والقوانــني املعدلــة 
لــه ،

- وعى املرسوم بالقانون رقم )٨٢( لسنة ١٩٧٧ يف شأن احلضانة العائلية ،
- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ يف شــأن اخلدمــة املدنيــة والقوانــني 

املعدلــة لــه ،
- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٢٥( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــرشي 

وطــب األســنان واملهــن املعاونــة هلــام ،
- وعى القانون رقم )٣( لسنة ١٩٨٣ يف شأن األحداث ،

- وعــى القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ يف شــأن األحوال الشــخصية والقوانني املعدلة 
، له 

- وعــى القانــون رقــم )٣٨( لســنة ٢٠٠٢ يف شــأن تنظيــم اإلعــالن عــن املــواد املتعلقــة 
بالصحــة ،

- وعى القانون رقم )٣( لسنة ٢٠٠٦ بشأن املطبوعات والنرش ،
- وعــى القانــون رقــم )٦٢( لســنة ٢٠٠٧ يف شــــأن قمــع الغــش يف املعامــالت التجاريــة 

،
ــني  ــيل والقوان ــاع األه ــل بالقط ــأن العم ــنة ٢٠١٠ يف ش ــم )٦( لس ــون رق ــى القان - وع

ــه ، ــة ل املعدل
- وعــى القانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠١٠ بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

والقوانــني املعدلــة لــه ،
- وعــى القانــون رقــم )٩١( لســنة ٢٠١٣ بشــأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريب 

، املهاجرين 
- وعــى القانــون رقــم )١١٢( لســنة ٢٠١٣ بشــأن إنشــاء اهليئــة العامــة للغــذاء والتغذيــة 

،
- وعى املرســوم رقم )٤٠١( لســنة ٢٠٠٦ بشــأن إنشــاء املجلس األعى لشــئون األرسة 

وتعديالته ،
 -
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 املادة ١
تعريفات :

يف هــذا القانــون - مــا مل يقتــض الســياق معنــى آخــر - تكــون للمصطلحات اآلتيــة املعاين 
املبينــة أمــام كل منها :

- الوزير املختص : الوزير الذي حيدده جملس الوزراء .
- املجلس : املجلس األعى لشئون األرسة .

- اجلهات احلكومية : الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة .
- الطفل : كل من مل يتجاوز عمره الثامين عرشة سنة ميالدية كاملة.

 املادة ٢
يتم تصنيف األطفال وفقًا للفئات التالية :
١- منذ امليالد وحتى عمر أربع سنوات.

٢- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
ــم  ــه رأي ويت ــه يف عمــر يكــون ل ــار أن ــى مخــس عــرشة ســنة باعتب ٣- ســبع ســنوات حت

ــه إن اســتلزم األمــر . ســامعه واألخــذ ب
٤- مخــس عــرشة ســنه حتــى ثــامين عــرشة ســنة يســمح هلــم بالعمــل وفــق قانــون العمــل 

بــرشوط وضوابــط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة امليالد أو البطاقة املدنية .

 املادة ٣
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة احلقــــــوق األساسية ، بام يف ذلك :

أ- حــق الطفــل يف احليــاة والبقــاء والنمو يف كنف أرسة متامسكــــة ومتضامنــــة ويف التمتع 
بمختلــف التدابــري الوقائيــة ، ومحايتــه مــن كافــة أشــكال العنــف أو الــرضر أو اإلســاءة 
البدنيــة أو املعنويــة أو اجلنســية أو اإلمهــال أو التقصــري ، أو غــري ذلــك مــن أشــكال إســاءة 

املعاملــة واالســتغالل .
ب- احلامية من أي نوع من انواع التمييز بني االطفال - بسبب

حمــل امليــالد أو الوالديــن أو اجلنــس أو الديــن أو العنــر أو اإلعاقــة أو أي وضــع آخــر 
- وتأمــني املســاواة الفعليــة بينهــم يف االنتفــاع بكافــة احلقــوق .

ج- حــق الطفــل القــادر عــى تكويــن آرائــه اخلاصــة يف احلصــول عــى املعلومــات التــي 
متكنــه مــن تكويــن هــذه اآلراء ويف التعبــري عنها ، واالســتامع إليــه يف مجيع املســائل املتعلقة 

بــه ، بــام فيهــا اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة ، وفقــًا ملــا حيــدده القانــون .
ــن يف  ــل أو م ــة الطف ــويل رعاي ــة أو مت ــن أو احلاضن ــل أو احلاض ــر الطف ــويل أم ــق ل د- حي
حكمهــم اســتخراج كافــة املســتندات الرســمية والثبوتيــة اخلاصــة بالطفــل والقيــام بــأي 

إجــراء إداري أمــام كافــة اجلهــات الرســمية نيابــة عــن الطفــل.
ــة  ــراءات املتعلق ــرارات واإلج ــع الق ــة يف مجي ــه األولوي ــل ومصاحل ــة الطف ــون حلامي وتك

ــا . ــا أو تبارشه ــي تصدره ــة الت ــت اجله ــًا كان ــة ، أي بالطفول
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 املادة ٤
للطفــل احلــق يف نســبه إىل والديــه الرشعيــني والتمتــع برعايتهــام ولــه احلــق يف إثبات نســبه 

الرشعــي إليهــام ، وفقــًا ملــا يقــرره القانــون حتــى بعــد بلوغه ســن الرشــد .

 املادة ٥
لكــــل طفـــــل احلـــــق فــــــي أن يكــــون لـــــه اســــم يميزه ، وال جيوز أن يكون االسم له 
معنــى حيــط مــن شــأنه وقــدره ويســبب لــه احلــرج فيــام بــني أقرانــه ، ويســجل هــذا االســم 

عنــد امليــالد يف ســجالت املواليــد وفقــًا ألحــكام قيــد املواليــد هلــذا القانــون .

 املادة ٦
١- يتمتــع كل طفــل بجميــع احلقوق وعى األخــص حقه يف الرضاعــة واحلضانة واملأكل 
وامللبــس واملســكن ورؤيــة والديــه ورعايــة أموالــه ، وفقــًا للقوانــني اخلاصــة باألحــوال 

الشخصية.
٢- لــكل طفــل احلــق يف احلصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة وعــالج 
األمــراض ، وتتخــذ الدولــة كافــة التدابــري لضــامن متتــع األطفــال بأعى مســتوى ممكن من 
الصحــة ، وتكفــل الدولــة تزويــد الوالدين والطفل ومجيــع قطاعات املجتمــع باملعلومات 
األساســية املتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة ومبــادئ حفــظ 
ــذه  ــن ه ــادة م ــاعدات يف اإلف ــوادث ، واملس ــن احل ــة م ــة والوقاي ــالمة البيئ ــة وس الصح

املعلومــات .
٣- تكفل الدولة للطفل - يف مجيع املجاالت - حقه يف بيئة

ــارة  ــات الض ــاء املامرس ــة إللغ ــري الفعال ــع التداب ــاذ مجي ــة ، واخت ــة ونظيف ــة وصحي صاحل
ــه . بصحت

٤- مــع مراعــاة واجبــات وحقــوق متــويل رعايــة الطفــل وحقــه يف التأديــب البســيط غــري 
ــار أو  ــي ض ــيس أو عاطف ــدين أو نف ــذاء ب ــدًا ألي إي ــل عم ــرض الطف ــر تع ــؤذي ، حيظ امل

ممارســة ضــارة أو غــري مرشوعــة .
٥- تكفــل الدولــة أولويــة احلفــاظ عــى حيــاة الطفــل وتنشــئته تنشــئة ســاملة آمنــة تكفــل 

احــرتام حقوقــه يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث واحلــروب .

املادة ٧
تــري أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم ) ٢٥ ( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب 
البــرشي وطــب األســنان واملهــن املعاونــة هلــام ، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف 

هــذا البــاب .
 

املادة ٨
ــد  ــة التولي ــة مهن ــني املرخصــني مــن وزارة الصحــة مزاول ــاء البرشي ال جيــوز لغــري األطب
بــأي صفــة عامــة كانــت أو خاصــة ، إال ملــن كان مرخصــًا لــه بمزاولــة هــذه املهنــة مــن 

ــاء املختصــني. ــإرشاف مــن األطب وزارة الصحــة ب
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩
تــري أحــكام القانــون رقــم ) ٣٦ ( لســنة ١٩٦٩ يف شــأن تنظيــم قيــد املواليــد والوفيات 

، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصل.

املادة ١٠
جيــب التبليــغ عــن املواليــد خــالل واحــد وعرشيــن يومــًا مــن تاريــخ حــدوث الــوالدة - 
مــا عــدا احلــاالت اخلاصــة التــي تســتدعي تقريــرًا طبيــًا - ويكــون التبليــغ عــى النمــــوذج 
املعـــــد لذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة ، وعــى وزارة الصحــة إبــالغ اهليئــة العامــة 

للمعلومــات املدنيــة خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ التبليــغ بالــوالدة .

 املادة ١١
األشخاص املكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم :

أ- والد الطفل إذا كان حارضًا .
ب- والــدة الطفــل ، رشيطــة إثبــات العالقــة الزوجيــة عــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة 

التنفيذيــة .
ج- ويل األمر الرشعي .

د- مديــرو املستشــفيات واملراكــز الصحيــة واملؤسســات اإلصالحيــة وغريهــا مــن 
ــوالدات. ــا ال ــع فيه ــد تق ــي ق ــن الت األماك

ويسأل عن عــــــدم التبليغ فـــــــي املــــــواعيد املقـــــــررة املكـــــــلفون به ، والجيوز قبول 
التبليــغ مــن غــري األشــخاص الســابق ذكرهــم .

جيــب عــى األطبــاء املختصــني إعطاء شــهادة بــام جيرونه مــن والدات تؤكد صحــة الوالدة 
ــهادات  ــدار ش ــة إص ــى وزارة الصح ــب ع ــام جي ــه ، ك ــود ونوع ــم أم املول ــا واس وتارخيه

بنفــس املضمــون بعــد توقيــع شــهادة الكشــف الطبــي للمولــود.

 املادة ١٢
جيب أن تشتمل شهادة امليالد عى البيانات اآلتية :

أ- يوم الوالدة وتارخيها ونوع الوالدة )فردي أو توأم ( .
ب- نوع الطفل ) ذكر أو أنثى ( واسمه ولقبه.

ج- اسم الوالدين ولقبهام وجنسيتهام وديانتهام وحمل إقامتهام .
ه- أي بيانــات أخــرى يضيفهــا وزيــر الداخليــة - بقــرار منــه- باالتفاق مع وزيــر الصحة 

واهليئــة العامة للمعلومــات املدنية .
 

 املادة ١٣
عــى وزارة الصحــة إصــدار شــهادة امليــالد عــى النمــوذج املعــد لذلــك عنــد قيــد الواقعــة 
ــلم  ــون . وتس ــذا القان ــن ه ــابقة م ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــات املنص ــن البيان ، وتتضم
شــهادة ميــالد الطفــل األوىل إىل املنصــوص عليهــم يف املــادة )١١( - بعــد التحقــق مــن 
شــخصيته - وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة غــريه مــن األشــخاص الذيــن يمكــن تســليمهم 

شــهادة امليــالد .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٤
إذا تــويف املولــود قبــل التبليــغ عــن والدتــه وجــب التبليــغ عــن والدتــه ثــم وفاتــه ، أمــا إذا 

ولــد ميتــًا بعــد الشــهر الســادس مــن احلمــل فيكــون التبليــغ مقصــورًا عــى وفاتــه .

 املادة ١٥
إذا حدثــت واقعــة امليــالد ملــن يولــد مــن الكويتيــني يف أثنــاء الســفر إىل اخلــارج ، وجــب 
التبليــغ عنهــا إىل الســفارة أو القنصليــة الكويتيــة يف اجلهــة التــي يقصدهــا املســافر أو إىل 
ــع أوراق  ــار مجي ــد إحض ــول ، بع ــخ الوص ــن تاري ــًا م ــني يوم ــالل ثالث ــة خ وزارة الصح
اإلثبــات اخلاصــة بالــوالدة مــن البلــد الــذي ولــد هبــا املولــود مصدقــة مــن الســفارة أو 

ــة . ــة الكويتي القنصلي
فــإذا حدثــت واقعــة امليــالد يف أثنــاء العــودة ، كان التبليــغ لــوزارة الصحــة الكويتية خالل 

واحــد وعرشيــن يومــًا مــن تاريــخ الوصول .

 املادة ١٦
كل مــن عثــر عــى طفــل حديــث الــوالدة أن يســلمه - باحلالــة التي عثــر عليهــا - إىل خمفر 
الرشطــة والتــي جيــب بدورهــا أن حتــرر حمــرض إثبــات حالــة بذلــك ، تتضمــن املالبســات 
ــم خيطــر اجلهــة  ــه وتارخيــه ، ث ــور علي ــود ومــكان العث ــي وجــد فيهــا املول والظــروف الت
الصحيــة املختصــة لتقديــر ســنه والتنســيق مع اجلهــة املختصة بــوزارة الشــئون االجتامعية 
ــة  ــل اجله ــد ، وترس ــرت املوالي ــه يف دف ــات بيانات ــة وإثب ــمية ثالثي ــميته تس ــل يف تس والعم
ــد  ــخ القي ــن تاري ــام م ــبعة أي ــالل س ــة خ ــن األوراق إىل وزارة الصح ــورة م ــة ص الصحي
بدفــرت املواليــد ، وعــى وزارة الصحــة قيــد الطفــل يف ســجل املواليــد ويســلم الطفــل إىل 

إحــدى املؤسســات املعــدة الســتقبال األطفــال جمهــويل النســب.

 املادة ١٧
اســتثناًء مــن حكــم املــادة الســابقة ، ال جيــوز لــوزارة الصحــة ذكــر اســم الوالــد أو الوالــدة 

أو كليهــام معــًا - وإن طلــب منهــا - وذلــك يف احلالتــني اآلتيتــني :
١-إذا كان الوالدان من املحارم فال تذكر أسامؤمها .

٢- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان املولود من غري زوجها فال يذكر اسمها .

  املادة ١٨
جيــب تطعيــم الطفــل باملواعيــد وحتصينــه بالطعــوم الواقيــة مــن األمــراض املعديــة وذلــك 
ــي  ــد الت ــم واملواعي ــًا للنظ ــة ، وفق ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــز الصحي ــل باملراك دون مقاب

تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة ووفقــًا لتوصيــات منظمــة الصحــة العامليــة .
ــه أو  ــده أو والدت ــق وال ــى عات ــني ع ــم أو للتحص ــل للتطعي ــم الطف ــب تقدي ــع واج ويق

ــه. ــل يف حضانت ــون الطف ــذي يك ــخص ال الش
ــص  ــاص مرخ ــب خ ــطة طبي ــة بواس ــوم الواقي ــه بالطع ــل أو حتصين ــم الطف ــوز تطعي وجي
لــه بمزاولــة املهنــة ، بــرشط أن يقــدم مــن يقــع عليــه واجــب تقديــم الطفــل للتطعيــم أو 

التحصــني شــهادة تثبــت ذلــك إىل وزارة الصحــة قبــل انتهــاء امليعــاد املحــدد .
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٩
يكــون لــكل طفــل بطاقــة صحيــة تســجل بياناهتــا يف ســجالت خاصــة بــوزارة الصحــة 

وتســلم لوالــده أو املتــويل رعايتــه ، بعــد إثبــات رقمهــا عــى شــهادة امليــالد .
وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

املادة ٢٠
تقــدم البطاقــة الصحيــة عنــد كل فحــص طبــي للطفــل باملراكــز الصحيــة أو مراكــز محايــة 

الطفولــة أو غريهــا مــن اجلهــات الطبيــة املختصــة .
ويثبــت هبــا الطبيــب املختــص احلالــة الصحيــة للطفــل كــام يســجل هبــا تطعيــم الطفــل أو 

حتصينــه وتاريــخ إجــراء التطعيــم أو التحصــني.

 املادة ٢١
جيــب تقديــم البطاقــة الصحيــة مــع أوراق التحــاق الطفــل بمرحلــة التعليــم قبــل اجلامعي 
، وحتفــظ البطاقــة بامللــف املــدريس ويســجل هبــا طبيــب املدرســة نتيجــة متابعــة احلالــة 

الصحيــة للطفــل طــوال مرحلــة التعليــم .
ــة - بالنســبة إىل األطفــال  ــة الصحي وجيــب عــى املدرســة أن تتحقــق مــن وجــود البطاق
ــة ،  ــإذا مل توجــد هــذه البطاق ــون - ف ــخ العمــل هبــذا القان ــل تاري ــن التحقــوا هبــا قب الذي
تعــني عــى والــد الطفــل أو املتــويل رعايتــه إنشــاء بطاقــة وفقــًا ألحــكام املــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
ــة  ــل باملدرس ــة الطف ــدوري لصح ــص ال ــم الفح ــة تنظي ــة كيفي ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
خــالل مرحلــة التعليــم قبــل اجلامعــي ، عــى أن يتــم هــذا الفحــص مــرة عــى األقــل كل 

ســنة ويشــمل مجيــع األمــراض املزمنــة التــي قــد تصيــب األطفــال .

 املادة ٢٢
ترعــى احلكومــة املــرأة احلامــل مــن الناحيــة الصحيــة والعالجيــة خــالل مرحلــة احلمــل 
والــوالدة ومــا يليهــا ، وتزويدهــا بالوســائل اإلرشــادية واملتابعــة الطبيــة واإلعالميــة يف 
شــأن األمــراض الوراثيــة مــن خــالل إنشــاء شــبكة معلومــات مركزيــة يف هــذا املجــال .

 املادة ٢٣
ــة العامــة للغــذاء  ــون رقــم )١١٢( لســنة ٢٠١٣ بشــأن إنشــاء اهليئ تــري أحــكام القان
ــة  ــة والرضاعــة الطبيعي ــة اخلاصــة بالغــذاء والتغذي ــات الدولي ــة االتفاقي ــة وكاف والتغذي

ــون . ــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا القان ــام مل ي ــي أبرمتهــا الكويــت ، وذلــك في الت

 املادة ٢٤
ال جيــوز إضافــة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إىل األغذية واملســتحرضات 
املخصصــة لتغذيــة الرضــع واألطفــال ، إال إذا كانــت مطابقــة للرشوط واألحــكام والتي 
يتــم حتديدهــا مــن قبــل اجلهــات احلكومية املختصــة عــى أن تكون وفقــًا للضوابــط التالية 

:
أ- جيــب أن تكــون أغذيــة األطفــال وأوعيتهــا خاليــة مــن املــواد الضــارة بالصحــة ومــن 



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٨       -العودة لفهرس القانون

اجلراثيــم املرضيــة التــي حتددهــا وزارة الصحــة .
ــة مــن  ــأي طريق ــة واملســتحرضات أو اإلعــالن عنهــا ب ــداول تلــك األغذي ب- حيظــر ت
طــرق اإلعــالن إال بعــد تســجيلها واحلصــول عــى ترخيــص بتداوهلــا وبطريقــة اإلعــالن 
عنهــا مــن وزارة الصحــة ، وذلــك وفقــًا للــرشوط واإلجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا 

قــرار مــن وزارة التجــارة والصناعــة .
وحتدد الالئحة التنفيذية املواصفات القياسية لغذاء الطفل .

 املادة ٢٥
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام القوانــني اخلاصــة بموافقــة املــواد الغذائيــة املســتوردة 
والقــرارات املنفــذة هلــا ، جيــب لصــق بطاقــة تعريــف عــى كل عبــوة مــن األغذيــة التــي 
ختضــع ألحــكام هــذا القانــون ، تكتــب بصــورة واضحــة وبــارزة وســهلة القــراءة والفهم 
باللغــة العربيــة ، وتتضمــن املعلومــات الرضوريــة لالســتعامل الســليم للمنتــج الغذائــي .

وعى وجه اخلصوص جيب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
١- اسم املنتج وعنوانه .

٢- ملحوظـــــة تشــري إىل أمهيــة الرضـــــاعة الطـــــبيعية وتفوقهــــا عــى أي منتــج غذائــي 
آخــر .

٣- بيــان وجــوب عــدم اســتعامل املنتــج إال للــرضورة امللحــة وبمشــورة أحــد األطبــاء أو 
الفنيــني العاملــني يف جمــال تغذيــة الرضــع ، فيــام يتعلــق باحلاجــة إىل اســتعامله والطريقــة 

الصحيــة الســتعامله .
٤- العنارص الداخلية يف تركيب املنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنر .

٥- رشوط التخزين املطلوبة .
٦- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء صالحية االستعامل.

وجيــب يف مجيــع األحــوال أال توضــع عــى العبــوة أو بطاقــة التعريــف أي صــورة لطفــل 
أو أم أو أيــة نصــوص توحــي بمثاليــة اســتعامل أغذيــة الرضــع.

 املادة ٢٦
عــى كل شــخص - بــام يف ذلــك اخلاضــع للــر املهنــي - واجــب إشــعار مراكــز محايــة 
الطفولــة بكتــاب خطــي إذا تبــني لــه أن هنــاك مــا هيــدد صحــة الطفــل أو ســالمته البدنيــة 

إذا كان ذلــك الشــخص ممــن يتــوىل بحكــم مهنتــه العنايــة باألطفــال ورعايتهــم .

 املادة ٢٧
إذا تبــني للمختصــني يف مركــز محايــة الطفــل أن احلالــة الصحيــة للطفــل تســتوجب إبقــاءه 
يف املستشــفى ، ورفــض والــداه أو متــويل رعايتــه أو مــن يف حكمهــم ذلــك وجــب عــى 
املختصــني املشــار إليهــم اختــاذ ما يلزم لبقائه يف املستشــفى بالتنســيق مع اجلهــات املختصة 

ووفقــًا لإلجــراءات املقــررة قانونًا .

 املادة ٢٨
ال يســأل جزائيــًا أو مدنيــًا األشــخاص الــوارد ذكرهم يف املادة )٢٦( إذا تــم تبليغ اجلهات 

املختصــة بمعلومــات وأمدهتــم بتقريــر يفيد ســوء املعاملة واإلمهال عــى الطفل .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٩       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٩
يعتــد بالتقريــر الطبــي املحــرر مــن الطبيب املعالــج - وما يرفق مــن أدلة ماديــة - واملعتمد 
مــن املستشــفى أو املركــز الطبــي املختــص يف شــأن مجيــع حــاالت التعــدي واإليــذاء عــى 

الطفــل يف إثبــات الواقعــة أمــام املحكمــة املختصة.

املادة ٣٠
تــري احــكام القانــون رقــم ) ٢٢ ( لســنة ٢٠١٤ بشــأن دور احلضانــة اخلاصــة ، وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصــل .

املادة ٣١
ُيعتــرب دارًا للحضانــة كل مــكان مناســب خيصــص لرعايــة األطفــال الذيــن مل يبلغــوا ســن 
ــل  ــة والعم ــئون االجتامعي ــة وزارة الش ــة إلرشاف ورقاب ــع دور احلضان ــة ، وختض الرابع

طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون .

 املادة ٣٢
ــايل واإلداري  ــي واإلرشاف امل ــش الفن ــل التفتي ــة والعم ــئون االجتامعي ــوىل وزارة الش تت
عــى دور احلضانــة للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا 

لــه .

 املادة ٣٣
تعتــرب الســجالت والدفاتــر التــي متســكها دور احلضانــة أوراقــًا رســميًة ، وتطبــق أحــكام 

التزويــر الــواردة يف قانــون اجلــزاء .

 املادة ٣٤
تــري أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )٨٢( لســنة ١٩٧٧ يف شــأن احلضانــة العائليــة يف 

كل مــا مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف هــذا الفصــل.

 املادة ٣٥
هيــدف نظــام األرس البديلــة إىل توفــري الرعايــة االجتامعيــة والنفســية والصحيــة واملهنيــة 
لألطفــال والذيــن حالــت ظروفهــم دون أن ينشــأوا يف أرسهــم الطبيعيــة ، وذلــك هبــدف 
تربيتهــــم تربيــــة سليمة وتعويضــــهم عام فقـــدوه من عطـــف وحــنان - وحتدد الالئحة 

التنفيذيــة القواعــد والــرشوط املنظمــة ملــرشوع األرس البديلــة والفئــات املنتفعــة بــه .

 املادة ٣٦
يعتــرب نــادي الطفــل مؤسســة اجتامعية وتربويــة تكفل توفــري الرعاية االجتامعيــة لألطفال 
بصفــة عامــة مــن ســن الســابعة إىل اخلامســة عــرشة عـــــن طريــق شــغل أوقــات فراغهــم 
بالوســائل واألســــــاليب الرتبويــة الســليمة ، وهيــدف النــادي إىل حتقيق األغــراض اآلتية 

:



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
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أ- رعايــة األطفــال اجتامعيــًا وتربويــًا خــالل أوقــات فراغهــم يف أثنــاء فــرتة اإلجــازات 
وقبــل بــدء اليــوم الــدرايس وبعــده .

ب- اســتكامل رســالة األرسة واملدرســة حيــال الطفــل والعمــل عــى مســاعدة أم الطفــل 
العاملــة حلاميــة األطفــال مــن اإلمهــال البــدين والروحــي ووقايتهم مــن التعــرض للخطر.
ج- هتيئــة الفــرص للطفــل لكــي ينمــو نمــوًا متكاماًل من مجيــع النواحــي البدنيــة والعقلية 
والوجدانيــة الكتســاب خــربات ومهــارات جديــدة والوصــول إىل أكــرب قــدر ممكــن مــن 

تنميــة قدراتــه الكامنــة .
د- معاونة األطفال عى زيادة حتصيلهم الدرايس .

هـ- تقوية الروابط بني النادي وأرس األطفال .
ــل  ــل وعوام ــة الطف ــول تربي ــة ح ــرش التوعي ــة ون ــا باملعرف ــل ومده ــة أرسة الطف و- هتيئ

ــة . ــة الصحيح ــاليب الرتبوي ــق األس ــداده وف ــئته وإع تنش
وتبني الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لنوادي الطفل .

 املادة ٣٧
يقصــد بمؤسســة الرعايــة االجتامعيــة لألطفــال املحرومني مــن الرعاية األرسيــة ، كل دار 
إليــواء األطفــال الذيــن ال يتجــاوز أعامرهــم ثــامين عــرشة ســنة املحرومــني مــن الرعايــة 
األرسيــة بســبب اليتــم أو تصــدع األرس أو عجزهــا عــن توفــري الرعايــة األرسيــة الســليمة 

للطفــل .
وجيــوز اســتمرار الطفــل يف املؤسســة إذا كان ملتحقــًا بالتعليــم العــايل إىل أن يتــم خترجــه ، 
متــى كانــت الظــروف التــي أدت إىل التحاقــه باملؤسســة قائمــة ، واجتــاز مراحــل التعليــم 

بنجــاح .
وتبني الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لتلك املؤسسات .

 املادة ٣٨
ــك  ــم اإللزامــي ، وذل ــم )١١( لســنة ١٩٦٥ يف شــأن التعلي ــون رق تــري أحــكام القان

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب .

  املادة ٣٩
جيب أن هيدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إىل حتقيق الغايات التالية :

أ- تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إىل أقــى إمكاناهتــا مــع 
مراعــاة متكينــه عــى التعلــم باســتقاللية وكيفيــة اســتخدام األدوات التــي تســاعده عــى 

التفكــري وكيفيــة اســتخدام مهــارات التفكــري باملعلومــات .
ب- تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لإلنسان .

ج- تنمية احرتام الطفل لذويه وهلويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشــئة الطفــل عــى االنتــامء للوطــن والبلــد الــذي يقيــم بــه والوفــاء هلــام وعــى اإلخــاء 

والتســامح بــني البــرش .
هـــ- اعتــامد أســلوب التعلــم ومنــح الطالــب يف مجيــع مراحلــه التعليميــة قــدرة التعبــري 

عــن ذاتــه .
ــن أو  ــد الدي ــبب معتق ــم بس ــز بينه ــدم التميي ــراد وع ــني األف ــاواة ب ــم املس ــيخ قي و- ترس
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اجلنــس أو العــرق أو العنــر أو األصــل االجتامعــي أو اإلعاقــة أو أي وجــه آخــر مــن 
أوجــه التمييــز.

ز- تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها .
ن- هتيئــة وإعــداد الطفــل حليــاة مســئولة يف جمتمــع مــدين متضامــن قائــم عــى التــالزم بني 

الوعــي باحلقــوق وااللتــزام بالواجبات .
ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خالل مسارات التعليم الفني والتقني .

املادة ٤٠
مــع مراعــاة أحــكام املــادة ) ٤٠ ( مــن الدســتور ، التعليــم حــق جلميــع األطفــال وال جيوز 
حرماهنــم منــه وتكــون الواليــة التعليميــة عــى الطفــل للحاضــن ســواء كان األب أو األم 
أو الــويص أو القيــم - وفقــًا ملــا هــو منصــوص عليــه بقانــون األحــوال الشــخصية رقــم 
) ٥١ ( لســنة ١٩٨٤ وعــى مــا حيقــق مصلحــة الطفــل - وتتــوىل وزارة الرتبيــة تســجيل 
الطفــل باملرحلــة التعليميــة التــي تناســب ســنه وبالنســبة لألطفــال جمهــويل النســب حتــل 

وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل حمــل متــويل الواليــة التعليميــة.

 املادة ٤١
ريــاض األطفــال نظــام تـــــربوي وتعليمــي حيقــق التنميــة الشــاملة ألطفــال مــا قبــل حلقة 

التعليــم االبتدائــي وهييئهــم لاللتحــاق هبــا .
مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام اخلاصة بــدور احلضانــة املنصــوص عليها يف البــاب الثالث 
ــال قائمــة بذاهتــا  ــة لألطف ــرب روضــة أطفــال كل مؤسســة تربوي ــون ، تعت مــن هــذا القان
وكل فصــل أو فصــول ملحقــة بمدرســة وكل دار تقبــل األطفــال وتقــوم عــى األهــداف 

املنصــوص عليهــا يف املــادة ) ٣٩ ( مــن هــذا القانــون .
ويصدر قرار من وزارة الرتبية بتحديد سن االلتحاق بمرحلة رياض االطفال .

 املادة ٤٢
ختضــع ريــاض األطفال خلطــط وبرامج وزارة الرتبيــة وإلرشافهــا اإلداري والفني واملايل 

، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة مواصفاهتــا وكيفية إنشــائها وتنظيــم العمل فيها.

 املادة ٤٣
تكون مراحل التعليم قبل اجلامعي عى النحو التايل :

١- مرحلــة التعليــم األســايس واإللزامــي : وتتكــون مــن مرحلتــني املرحلــة االبتدائيــة 
واملرحلــة املتوســطة.

٢- مرحلة التعليم الثانوي ) العام واملوازي ( .
٣- وجيوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك عى النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

 املادة ٤٤
ملــن أتــم مرحلــة التعليــم األســايس احلــق يف أن يواصــل تعليمــه يف مرحلــة أعــى ، وفقــًا 

للضوابــط والــرشوط التــي حتددهــا املرحلــة التــي يرغــب يف مواصلــة تعليمــه هبــا .
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 املادة ٤٥
هيدف التعليم الثانوي إىل إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .

 املادة ٤٦
تــري أحــكام القانــون رقــم )٦( لســنة ٢٠١٠ بشــأن العمــل يف القطــاع األهــيل ، وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصــل .

 املادة ٤٧
حيظــر تشــغيل وتدريــب الطفــل قبــل بلوغــه مخــس عرشة ســنة ميالديــة ، كام حيظر تشــغيل 
الطفــل يف أي مــن أنــواع األعــامل التــي يمكــن - بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام هبــا 

- أن تعــرض صحــة أو ســالمة أو أخــالق الطفــل للخطــر .

 املادة ٤٨
جيــرى الفحــص الطبــي للطفــل قبــل إحلاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل 
ــًا - مــرة عــى األقــل كل ســنة - وذلــك عــى  ــه ، ويعــاد الفحــص دوري ــذي يلحــق ب ال

النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .
ويف مجيــع األحــوال جيــب أال يســبب العمــل آالمــًا أو أرضارًا بدنيــة أو نفســية للطفــل ، 
أو حيرمــه مــن فرصتــه يف التعليــم والرتويــح وتنميــة قدراتــه ومواهبــه ، ويلــزم صاحــب 

العمــل بالتأمــني عليــه ومحايتــه مــن أرضار املهنــة خــالل فــرتة عملــه .
ــام ، وال  ــامل الســنوية عــن إجــازة العامــل البالــغ ســبعة أي ــزداد إجــازة الطفــل العـــ وت

ــبب . ــا ألي س ــه منه ــا أو حرمان ــوز تأجيله جي

 املادة ٤٩
ال جيــوز تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات يف اليــوم ، وجيــب أن تتخلــل ســاعات 
العمــل فــرتة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة - ال تقــل يف جمموعهــا عــن ســاعة واحــدة 
- وتتحــدد هــذه الفــرتة أو الفــرتات بحيــث ال يشــتغل الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات 

متصلــة .
وحيظــر تشــغيل األطفــال ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيلهم يف أيــام الراحة األســبوعية 

أو العطالت الرســمية .
ويف مجيــع األحــوال ال جيــوز تشــغيل األطفال فيام بني الســاعة السادســة مســاًء والسادســة 

صباحًا.

املادة ٥٠
عى صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآليت :

١- أن يعلــق يف مــكان ظاهــر مــن حمــل العمل نســخة حتتوي عــى األحكام التــي يتضمنها 
هــذا الفصل .

٢- أن حيــرر أوالً بــأول كشــفًا بالبيانــات األساســية املتعلقــة بــكل طفــل مــن املشــتغلني 
لديــه ، يشــتمل عــى اســمه وتاريــخ ميالده وطبيعة نشــاطه وعدد ســاعات عملــه وفرتات 
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راحتــه ومضمــون الشــهادة املثبتــة ألهليتــه للعمــل ، ويقــدم الكشــف للمختصــني عنــد 
طلبــه .

ــغيلهم  ــاري تش ــال اجل ــامء األطف ــل بأس ــة والعم ــئون االجتامعي ــغ وزارة الش ٣- أن يبل
ــم . ــة أعامهل ــم مراقب ــوط هب ــخاص املن ــامء األش وأس

٤- أن يقــوم بتوفــري ســكن منفصــل لألطفــال عــن البالغــني ، إذا اقتضــت ظــروف العمل 
. مبيتهم 

ــه  ــع العاملــني لدي ــي تثبــت ســن مجي ــق الرســمية الت ٥- أن حيتفــظ بمقــر العمــل بالوثائ
مــن األطفــال ومقـــــدرهتم الصحيــة ، ويقدمـــــها عنــد الطلــب ، ويعتــرب صاحــب العمل 

مســئوالً عــن التأكــد مــن ســن األطفــال العاملــني لديــه.
٦- أن يوفــر مجيــع احتياطــات الصحــة والســالمة املهنيــة وأن يــدرب األطفــال العاملــني 

عــى اســتخدامها .

 املادة ٥١
عــى صاحــب العمــل أن يســلم الطفــل نفســه أو أحــد والديــه أو املســئول عــن أجــره أو 

مكافأتــه ، وغــري ذلــك ممــا يســتحقه ويكــون هــذا
التسليم مربئًا لذمته .

 املادة ٥٢
جيــوز - بعــد موافقــة صاحــب العمــل - منــح األم العاملــة إجــازة بــدون أجــر ملدة ســنتني 

لرعايــة طفلهــا ، وذلــك بحــد أقــى ثــالث مــرات طــوال خدمتهــا لديه .

 املادة ٥٣
عــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مخســني أمــًا عاملــًة فأكثــر يف مــكان واحد أن ينشــئ 
دارًا للحضانــة أو يعهــد إىل دار للحضانــة برعايــة أطفــال العامالت بالــرشوط واألوضاع 

التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذية .

 املادة ٥٤
جيوز ، بعد موافقة رب العمل منح األم العاملة يف القطاع اخلاص - سواء كانت تعمل 
بصفه دائمة أو بطريق التعاقد املؤقت - احلق يف إجازة وضع مدهتا شهرين بعد الوضع 

بأجر كامل وأربع شهور بنصف األجر بعد موافقة رب العمل .
وختفض ساعات العمل اليومية للمرأة احلامل ساعتني عى األقل اعتبارًا من الشهر 
السادس للحمل وال جيوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة احلمل وحتى 

تاريخ الوضع .

  املادة ٥٥
يكــون لــألم العاملــة - التــي ترضــع طفلهــا خــالل الســنتني التاليتــني لتاريــخ الوضــع - 
احلــق يف ســاعتني يوميــًا لرضاعــة طفلهــا وال يرتتــب عــى ذلــك أي ختفيــض يف األجــر .
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 املادة ٥٦
حيــق لــألم العاملـــــة عنــد خمـــــالفة صــــــــاحب العمـــــــل أحكــــــام املــــادتني ) ٥٤ ( ، ) 

ــة بذلــك. ــة مســتعجلة للمطالب ٥٥ ( رفــع دعــوى قضائي

 املادة ٥٧
تــري أحــكام القانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠١٠ بشــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب .

 املادة ٥٨
تكفــل الدولــة وقايــة الطفــل مــن اإلعاقــة ومــن كل عمــل مــن شــأنه اإلرضار بصحتــه أو 
بنمــوه البــدين أو العقــيل أو الروحي أو االجتامعــي وتعمل عى اختاذ التدابري الالزمـــــــــة 

للكشــف املبكــر عــن اإلعاقــة وتأهيــل وتشــغيل املعاقــني عنــد بلــوغ ســن العمل .
وتتخــذ التدابــري املناســبة إلســهام وســائل اإلعــالم يف برامــج التوعيــة واإلرشــاد يف جمــال 
ــة مــن اإلعاقــة والتبصــري بحقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة وتوعيتهــم والقائمــني  الوقاي

عــى رعايتهــم بــام ييــر إدماجهــم يف املجتمــع .

 املادة ٥٩
للطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف التمتــع برعايــة خاصــة اجتامعيــة وصحيــة ونفســية تنمــي 

اعتــامده عــى نفســه وتيــر اندماجــه ومشــاركته يف املجتمــع.
وللطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف الرتبيــة والتعليــم ويف التدريــب والتأهيــل املهنــي يف ذات 
املــدارس واملعاهــد ومراكــز التدريــب املتاحــة لألطفــال غــري ذوي اإلعاقــة ، وذلــك فيــام 

عــدا احلــاالت االســتثنائية املتعلقــة بطبيعــة ونســبة اإلعاقــة .
ــة بتأمــني التعليــم والتدريــب يف فصــول أو  ــزم الدول ويف هــذه احلــاالت االســتثنائية تلت
ــر فيهــا  مــدارس أو مؤسســات أو مراكــز تدريــب خاصــة - بحســب األحــوال - تتواف

ــة : الــرشوط التالي
أ- أن تكــون مرتبطــة بنظــام التعليــم النظامــي وبنظــام التدريــب والتأهيــل املهنــي لغــري 

ذوي اإلعاقــة.
ب- أن تكون مالئمة الحتياجات الطفل ذي اإلعاقة وقريبة من مكان إقامته .

ج- أن توفــر تعليــاًم أو تأهيــاًل كامــاًل بالنســبة لــكل األطفــال ذوي اإلعاقــة - مهــام كان 
ــة تســجيل بعــض احلــاالت بعــد إجــراء  ســنهم ودرجــة إعاقتهــم - وعــى وزارة الرتبي

ــارات الالزمــة . االختب

املادة ٦٠
للطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف التأهيــل ، ويقصــد بالتأهيــل تقديــم اخلدمــات االجتامعيــة 
والنفســية الطبيعيــة والتعليميــة واملهنيــة التــي يلــزم توفريهــا للطفــل ذي اإلعاقــة وأرستــه 

لتمكينــه مــن التغلــب عــى اآلثــار الناشــئة عــن عجــزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل واألجهزة التعويضية دون مقابل .
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 املادة ٦١
تنشــئ اهليئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة املعاهــد واملنشــآت الالزمــة لتوفــري خدمــات 

التأهيــل لألطفــال ذوي اإلعاقــة .
ــي  ــاع الت ــرشوط واألوض ــآت بال ــد واملنش ــذه املعاه ــاء ه ــص يف إنش ــا الرتخي ــوز هل وجي
حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة ، ولــوزارة الرتبيــة أن تنشــئ مــدارس أو فصــوالً لتعليــم 
األطفــال ذوي اإلعاقــة بــام يتــالءم وقدراهتــم واســتعداداهتم ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة 

ــا . ــات فيه ــم االمتحان ــة ونظ ــج الدراس ــول ومناه رشوط القب

 املادة ٦٢
تســلم اجلهــات املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة - دون مقابــل أو رســوم - شــهادة لــكل 
طفــل ذي اإلعاقــة تــم تأهيلــه وتبــني بالشــهادة املهنــة التــي تــم تأهيلــه هلــا باإلضافــة إىل 

البيانــات األخــرى ، وذلــك عــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .

 املادة ٦٣
تقــوم جهــات التأهيــل بإخطــار ديــوان اخلدمــة املدنيــة والقطــاع األهــيل والنفطي بــام يفيد 
تأهيــــل الطفــــــل ذي اإلعاقــة ، ويقيــد الديــوان أســامء األطفــال الذيــــن تم تأهيــــلهم يف 
ســجل خـــــاص وتســــلم للطفــل ذي اإلعاقــــة أو مــن ينــــوب عنــه شــهادة حيصــل القيد 

دون رســوم .
ويلتــزم الديــوان بمعاونــة ذوي اإلعاقــة املقيديــن لديه يف االلتحاق باألعامل التي تناســب 
أعامرهــم وكفايتهــم وحمــال إقامتهــم ، وعــى جهــة العمــل إخطــار اهليئــة العامــة لشــئون 

ذوي اإلعاقــة ببيــان شــهري عــن األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن تــم تشــغيلهم .

 املادة ٦٤
يصــدر مديــر عــام اهليئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة وديــوان اخلدمــة املدنيــة والقطــاع 
األهــيل والنفطــي قــرارًا بتحديــد أعــامل معينــة باجلهــاز اإلداري للدولــة واهليئــات 
ــص  ــل ، ختص ــا بالكام ــة رأس ماهل ــك الدول ــي متل ــرشكات الت ــة وال ــات العام واملؤسس
ــد  ــًا للقواع ــك وفق ــل وذل ــهادة التأهي ــى ش ــني ع ــال احلاصل ــن األطف ــة م ــذوي اإلعاق ل

ــك . ــة لذل املنظم
ــة واملســاعدة وقطــع  ــواع الرضائــب والرســوم األجهــزة التعويضي ــع أن وتعفــى مــن مجي
ــل ذي  ــتخدام الطف ــة الس ــل الالزم ــائل النق ــا ووس ــزة إنتاجه ــائل وأجه ــا ووس غياره

ــه . ــة وتأهيل اإلعاق
 املادة ٦٥

تكفــل الدولــة إشــباع حاجــات الطفــل للثقافــة يف شــتى جماالهتا مــن أدب وفنــون ومعرفة 
وربطهــا بقيــم املجتمــع يف إطــار الــرتاث اإلنســاين والتقــدم العلمــي احلديــث ، كــام تقــوم 
الدولــة عــى وضــع اخلطــط والربامــج الالزمــة لتنميــة انتامئــه لوطنــه والوفاء لــه واحرتامه 
ــه  ــة ولغت ــه الثقافي ــه وهويت ــة احرتامــه لذوي ــات العامــة لإلنســان وتنمي للحقــوق واحلري

وللقيــم الوطنيــة والعمــل عــى تنفيذهــا وذلــك مــن خــالل مــا يــيل :
أ- توفري وسائل املعرفة واالتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات احلديثة .

ب- بــث الربامــج التعليميــة اهلادفــة ونــرش املعلومــات التــي تســاعد عــى تنميــة قــدرات 
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الطفــل وتوســيع مداركــه .
ج- تشــجيع البحــث العلمــي بالتعامــل مــع املؤسســات الثقافيــة والبحثيــة ودور النــرش 
واملكتبــات العامــة والنــوادي الثقافيــة والعمــل عــى توفــري الكتــب والوســائل التــي ترفــع 
مــن مســتوى وعــي الطفــل وتنميــة معارفــه ورعايــة املوهوبــني وتشــجيعهم عــى االبتكار 

واإلبــداع .
 املادة ٦٦

يتــم إنشــاء مكتبــات للطفــل يف املناطــق الســكنية كــام تنشــأ نــوادي ثقافــة الطفــل ، وحتــدد 
الالئحــة التنفيذيــة كيفيــة إنشــاء هــذه املكتبــات أو النــوادي وتنظيــم العمــل هبــا .

 املادة ٦٧
يكــون حظــر مــا يعــرض عــى األطفــال يف دور الســينام واألماكــن العامــة املامثلــة واملرح 
طبقــًا للــرشوط واألوضــاع التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة ، وحيظــر عــى مديــري دور 
الســينام واملــرح وغريهــا مــن األماكــن العامــة املامثلــة - التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن وزارة اإلعــالم - وعى مســتغليها وعى املرشفني علـــى إقامــــة احلفالت واملســئولني 
عــن إدخــال اجلمهــور ، الســامح لألطفــال بدخــول هــذه الــدور أو مشــاهدة مــا يعــرض 
ــا تقــرره جهــة االختصــاص ، كــام حيظــر  ــًا مل فيهــا إذا كان العــرض حمظــورًا عليهــم طبق

اصطحــاب األطفــال عنــد الدخــول ملشــاهدة هــذه احلفــالت .

 املادة ٦٨
عــى مديــري دور الســينام واملــرح وغريها من األماكــن العامة املامثلــة أن يعلنوا يف مكان 
العــرض ويف كافــة وســائل الدعايــة اخلاصــة مــا يفيــد حظــر مشــاهدة العــرض علــــــى 

األطفــال ، ويكــون ذلــك اإلعــالن بطريقــة واضحــة ، وباللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة .

 املادة ٦٩
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــق مراقب ــم ح ــول هل ــني املخ ــني املوظف ــرارًا بتعي ــالم ق ــر اإلع ــدر وزي يص
القانــون وضبــط مــا يقــع مــن خمالفــات لــه وحترير املحــارض عنهــا وإحالتهــا للنيابــة العامة 

.

املادة ٧٠
ــون األحــداث رقــم )٣(  ــون اجلــزاء رقــم ) ١٦ ( لســنة ١٩٦٠ وقان تــري أحــكام قان

لســنة ١٩٨٣ ، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب.

 املادة ٧١
يقصد باملصطلحات التالية ما ييل :

ــه أو  ــد والدي ــل أح ــن قب ــل م ــية للطف ــات األساس ــم االحتياج ــدم تقدي ــال : ع ١-اإلمه
ــي ،  ــور العاطف ــم ، التط ــة ، التعلي ــاالت : الصح ــه يف جم ــوم برعايت ــذي يق ــخص ال الش
التغذيــة ، املســكن ، والظــروف احلياتيــة اآلمنــة ) ألســباب غــري قلــة اإلمكانيــات ( ، ممــا 
ــر عــى تطــوره  ــة الطفــل مــن األذى ويؤث ــة املناســبة ومحاي ــؤدي إىل اإلخفــاق يف الرقاب ي

ــه : ــن أمثلت ــي ، وم ــي واألخالق ــي واالجتامع ــدي والعقــيل والعاطف اجلس
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- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل )مثل التطعيامت( .
- عدم احلصول عى العناية الطبية الالزمة عند مرض الطفل يف الوقت املناسب.

- عدم توفري الطعام أو الكساء املالئمني .

- عدم توفري بيئة منزلية آمنة من املخاطر .
- عدم إحلاق الطفل باملدرسة أو عدم االنتظام هبا .

- عدم توفري الدعم النفيس والعاطفي .
٢- اإلســاءة اجلســدية : التعدي عى الطفل الــــذي ينتــــج عنـــه أذية جســدية ) قد تكون 
نتيجــة للــرضب ، اهلــز ، الــركل ، العــض ، احلــرق ، اخلنــق ، التســميم ( وقــد ال يتعمــد 
املتعــدي إيــذاء الطفــل ولكــن حتــدث اإلصابــة بســبب شــدة العقــاب أو بســبب اإلمهــال 

الشديد.
ــى  ــدي ع ــه املتع ــوم ب ــس يق ــريي للنف ــلوك تدم ــة ( : س ــية ) العاطفي ــاءة النفس ٣- اإلس

ــمل : ــل ويش الطف
الرفــض ،العــزل، الرتهيــب ، التجاهــل ، االهانــة ، تقييــد حريتــه ، حتميلــه مســؤوليات 
تفــوق قدراتــه ، ممارســة التمييــز ضــده ، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســيئ املبنــي 
ــر الطفــل اجلســدي والعقــيل  ــدوره أذى يف تطوي عــى الكــره والرفــض والــذي يــؤدي ب

والعاطفــي واألخالقــي واالجتامعــي .
٤-اإلســاءة اجلنســية : تعــرض الطفــل ألي أنشــطة أو ســلوكيات جنســية مــن ممارســات 
ــم أو  ــية بالف ــة اجلنس ــة ذات الطبيع ــمل املامرس ــغ وتش ــخص بال ــل ش ــن قب ــدين م الراش
اللمــس أو االحتضــان أو اإليــالج لألعضــاء التناســلية أو أي جــزء مــن أجزاء اجلســم أو 
اســتخدام أداة ، أو التحــرش اللفظــي كــام تشــمل اســتغالل الطفــل يف أغــراض الدعــارة 
أو إنتــاج الصــور العاريــة أو اســتغالله ألغــراض جنســية عــرب وســائل االتصــال احلديثــة 

مثــل اإلنرتنــت.
٥- املعالــج النفــيس : هــو املتخصــص بالنظريــات العمليــة الــذي يقــوم بتشــخيص 
ــة هلــا . ــط العالجي ــع اخلط ــة ووض ــية خمتلف ــات نفس ــن اضطراب ــي تعــاين م ــاالت الت احل
٦-األخصائــي االجتامعــي والنفــيس الطبــي : هــو الشــخص احلاصــل عى مؤهــل علمي 
يف اخلدمــة االجتامعيـــة أو علــوم النفـــس وقــد تـــم تأهيله علميــًا وفنيا يف جامعــات خمتلفة 
، وهــو املســئول املهنــي عــن مجيــع عمليــات اخلدمــة االجتامعيــة والنفســية الطبيــة داخــل 

املؤسســات الصحيــة والتأهيلية .
٧- فريــق محايــة الطفــل : هــو فريــق متخصــص بالتعامــل مــع حــاالت االشــتباه الناجتــة 
عــن ســوء معاملــة الطفــل ويأخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلاميتهــم ، ويتكــون الفريــق مــن 
أطبــاء أطفــال وباطنيــة وممــرض وأخصائــي اجتامعــي ومعالج نفــيس وضابط مــن اإلدارة 

العامــة لألدلــة اجلنائيــة تابــع لــوزارة الداخليــة .

 املادة ٧٢
ال جيوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية .

 املادة ٧٣
ال جيــوز قيــادة الدراجــات الناريــة يف الطريــق العام أو املركبــات البحرية ووســائل الرتفيه 
اجلويــة ملــــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــرش عامــًا ، ويكــون متــويل أمــر الطفــل مســئوالً عــام 
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ينجــم عــن ذلــك مــــــــن أرضار للغــري وللطفل نفســه .
وال جيــوز ملؤجــري دراجــات الركــوب الناريــة والبحريــة وُعامهلــم تأجريهــا يف الطريــق 
العــام ملــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــرش عامــًا ، وإال كانــوا مســئولني عــام ينجــم عــن ذلــك 

مــن أرضار للغــري وللطفــل نفســه .

 املادة ٧٤
جيــب عــى قائــد املركبــة أن حيافــظ عــى ســالمة الطفــل أثنــاء القيــادة وربــط حــزام األمــان 
وإبقائــه يف املقاعــد اخللفيــة مــا مل جيــاوز عــرش ســنوات ، ويف حــال إصابــة الطفــل بســبب 
ــد  ــة وربــط حــزام األمــان ويعتــرب ناتــج عــن إمهــال قائ عــدم جلوســه يف املقاعــد اخللفي
ــامئة  ــاوز مخس ــة ال جت ــهر وغرام ــتة أش ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــب بعقوب ــة يعاق املركب

دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٧٥
ال جيــوز ســفر الطفــل اىل خــارج البــالد إال بموافقــة ويل أمــر الطفــل أو احلاضــن أو متــويل 

رعايتــه أو مــن يف حكمهــم وفــق ضوابــط حتددهــا وزارة الداخلية .

 املادة ٧٦
ــيس أو  ــدي أو النف ــكال األذى اجلس ــن أش ــكل م ــر ألي ش ــًا للخط ــل معرض ــد الطف يع
ــب  ــئة الواج ــالمة التنش ــدد س ــة هت ــد يف حال ــال أو إذا وج ــيس أو اإلمه ــي أو اجلن العاطف

ــة : ــوال اآلتي ــن األح ــك يف أي م ــه ، وذل ــا ل توافره
١- إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر .

٢-إذا كانــت ظــروف تربيتــه يف األرسة أو املدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غريهــا مــن 
شــأهنا أن تعرضــه للخطــر أو كان معرضــًا لإلمهــال أو لإلســاءة أو العنــف أو االســتغالل 

أو التــرشد .
٣- إذا حــرم الطفــل - بغــري مســوغ - مــن حقــه ولــو بصفــة جزئيــة يف حضانــة أو رؤيــة 

أحــد والديــه أو مــن لــه احلــق يف ذلــك .
٤- إذا ختــى عنــه امللتــزم باإلنفــاق عليــه أو تعــرض لفقــد والديــه أو أحدمهــا أو ختليهــام 

أو متــويل أمــره عــن املســئولية قبلــه .
٥- إذا حرم الطفل من التعليم األسايس أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

٦- إذا تعــرض داخــل األرسة أو املدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غريهــا للتحريــض 
عــى العنــف أو األعــامل املنافيــة لــآداب أو األعــامل اإلباحيــة أو االســتغالل التجــاري 
ــرة عــى  ــدرة املؤث ــواد املخ ــات أو امل ــري املــرشوع للكحولي أو التحــرش أو االســتعامل غ

احلالــة العقليــة.

 املادة ٧٧
تنشــأ مراكــز محايــة الطفولــة يف كل حمافظــة مــن حمافظــات الدولــة تتبــع املجلــس األعــى 

لشــئون األرسة ، وختتــص بالتــايل :
ــادة  أ- تلقــي الشــكاوى عــن حــاالت تعــرض الطفــل للخطــر املنصــوص عليهــا يف امل
)٧٦( ســواء تقــدم هبــا الطفــل بنفســه أو متــويل رعايتــه أو أحــد ذويــه أو أحــد املهنيــني 
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املرتبــط عملهــم بالطفــل.
ب- اختــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة األطفــال املعرضــني ألي نــوع مــن أنــواع 

األذى.
ج-اختــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة ذوي الطفــل - مســببي األذى للطفــل - 
حتــى يعــاد تأهيلهــم ويتمكنــوا مــن رعايــة طفلهــم ، ومــن ثــم يتمكــن الطفــل وذويــه مــن 

االندمــاج يف املجتمــع .
د- إجــــراء الدراســات والبحــوث الالزمــة حلــاالت تعــرض الطفــل ألي نــوع مــن أنواع 
األذى ، وتقويــم أوضاعــه يف خمتلــف اجلوانــب االقتصادية والصحية والرتبويــة والثقافية 

والتعليميــة هبــدف رعايــة الطفــل واختــاذ اإلجــراءات املناســبة لذلك .
هـــ- إنشــاء ســجل خــاص تقيــد فيــه كل حــاالت تعــرض الطفــل لــألذى مــن أي جهــة 
كانــت ويكــون كل مــا يــدون يف هــذا الســجل رسيــًا ال جيــوز إفشــاؤه أو االطــالع عليــه 
إال بــإذن مــن النيابــة العامــة أو اإلدارة العامــة للتحقيقــات أو املحكمــة املختصــة بحســب 

األحــوال.
و- وضــع اخلطــط والربامــج الكفيلــة بوقايــة الطفــل ومحايتــه مــن األذى واإلرشاف عــى 

تنفيذهــا بالتنســيق مــع كافــة اجلهــات املعنيــة بشــأن محايــة الطفــل .
ز- توفــري خــط ســاخن لتلقــي مجيــع الشــكاوى املتعلقــة بحاالت تعــرض الطفــل للخطر 

.
وجيــب أن يضــم كل مركــز مــن هــذه املراكــز متخصصــني نفســيني واجتامعيــني وأطبــاء 
وقانونيــني، كــام جيــب أن يشــكل جهــاز إداري يضــم يف عضويتــه - إضافــة هلــؤالء 
ــة  ــئون االجتامعي ــة والش ــة والرتبي ــة والداخلي ــن وزارة الصح ــني م ــني - ممثل املتخصص
والعمــل وممثلــني مــن مجعيــات نفــع عــام املهتمــني بقضايا الطفــل ليتــم تقييم حالــة الطفل 

ــًا . ــه دوري ومتابعت

 املادة ٧٨
تقــوم مراكــز محايــة الطفولــة يف بحــث مدى جدية الشــكوى والفحــص عى إزالة أســباهبا 
، وذلــك عــن طريــق مقابلــة الطفــل أو متــويل رعايتــه أو ذويــه أو خالفهــم للتحقيق معهم 
حــول الشــكوى ، وهلــا حــق االنتقــال إىل حمــل إقامــة الطفــل ومتابعتــه دوريــًا، أو التحفــظ 
عــى الطفــل أو إحالتــه إىل جهــات االختصــاص إذا كانــت حالتــه تســتدعي ذلــك، وىف 
حــال تســليم الطفــل إىل ويل أمــره أو متــويل رعايتــه يتعهــد بعــدم تعريضــه للخطــر فــإذا 
ــة  ــكلت الواقع ــكوى أو ش ــة الش ــن معاجل ــز ع ــز املرك ــل أو عج ــى الطف ــرر األذى ع تك
جريمــة يرفــع املركــز تقريــرًا إىل نيابــة األحــداث أو التوصيــة لــدى املحكمة الختــاذ الالزم 

، وذلــك كلــه مــع مراعــاة رسيــة بيانــات واســم الشــخص املبلــغ .
وعــى كل مــن علــم بتعــرض الطفــل للخطــر أن يقــدم إليــه مــا يف مكنتــه مــن املســاعدة 

العاجلــة الكفيلــة بتوقــي اخلطــر أو زوالــه عنــه .

 املادة ٧٩
تقوم مراكز محاية الطفولة باختاذ ما تراه من التدابري واإلجراءات اآلتية :

١- إبقــاء الطفــل يف عائلتــه مــع التــزام األبويــن باختـــــاذ اإلجــراءات الالزمــة لرفع اخلطر 
املحــدق بــه وذلــك يف آجــال حمــددة ورهــن رقابـــــة دوريــة من مراكــز محايــة الطفولة .
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ــة  ــة املعني ــن اجله ــي م ــل االجتامع ــرق التدخ ــم ط ــع تنظي ــه م ــل يف عائلت ــاء الطف ٢- إبق
بتقديــم اخلدمــات االجتامعيــة والرتبويــة والصحيــة الالزمــة للطفــل وعائلته ومســاعدهتا 

.
٣- إبقــاء الطفــل يف عائلتــه مــع أخــذ االحتياطيــات الالزمــة ملنــع كل اتصــال بينــه وبــني 
األشــخاص الذيــن مــن شــأهنم أن يتســببوا لــه فيــام هيــدد صحتــه أو ســالمته البدنيــة أو 

املعنويــة .
٤- التوصيــة لــدى املحكمــة املختصــة بإيــداع الطفــل مؤقتــًا مركــز محايــة الطفــل التابــع 
ــًا  ــيًا واجتامعي ــًا ونفس ــه صحي ــز بعالج ــوم املرك ــر ، ويق ــني زوال اخلط ــكنه حل ــة س ملنطق

طبقــًا لإلجــراءات املقــررة يف هــذا القانــون .
٥- التوصيــة لــدى املحكمــة املختصــة باختــاذ التدابــري العاجلــة الالزمــة لوضــع الطفــل 
يف أحــد مراكــز محايــــة الطفولــــة التابعــة ملنطقــة ســكنه لعالجــه وإعــادة تأهيلــه للمــدة 
الالزمــة حتــى زوال اخلطــر عنــه وكذلــك عــالج ذويــه مســببي األذى وإعــادة تأهيلهــم .
ــى  ــم ع ــر يف احلك ــة للنظ ــة املختص ــاء - إىل املحكم ــد االقتض ــر - عن ــع األم ٦- أن ترف
املســئول عــن الطفــل بنفقــة وقتيــة ، ويكــون حكــم املحكمــة يف ذلــك واجــب التنفيــذ وال 

يوقفــه الطعــن فيــه .
٧- يف حــاالت اخلطــر املحــدق تقــوم مراكــز محايــة الطفولــة التابعــة ملنطقــة ســكن الطفــل 
باختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات عاجلــه إلخــراج الطفــل مــن املــكان الــذي يتعــرض فيــه 

للخطــر ونقلــه إىل مــكان آمــن بــام يف ذلــك االســتعانة برجــال الرشطــة عنــد االقتضــاء .
ويعتــرب خطــرًا حمدقــًا كل عمــل هيــدد حيــاة الطفــل أو ســالمته البدنيــة أو املعنويــة عــى 

نحــو ال يمكــن تالفيــه بمــرور الوقــت .
ــري  ــذ التداب ــج تنفي ــراءات ونتائ ــة إج ــة بمتابع ــة دوري ــل بصف ــة الطف ــز محاي ــوم مراك وتق

ــل . ــأن الطف ــذة يف ش املتخ
ــام  ــا ب ــري وتبديلهــا أو وقفه ــد االقتضــاء بإعــادة النظــر يف هــذه التداب وهلــا أن تــويص عن
حيقــق قــدر اإلمــكان إبقــاء الطفــل يف حميطــه العائــيل وعــدم فصلــه عنــه إال كمــالذ أخــري 

، وألقــر فــرتة زمنيــة ممكنــه ، وإعادتــه إليــه يف أقــرب وقــت .

املادة ٨٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال تتجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني 

كل شــخص يمنــع متكــني الطفــل مــن احلصــول 
عى حقوقه الواردة باملادتني ) ٣ ( و )٦( من هذا القانون .

 املادة ٨١
يعاقب علـــــى خمالفـــــة أحكــــام املواد )١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤، ١٦ ، ١٧( من هذا القانون 

بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينار وال جتــاوز اخلمســة آالف دينار .

 املادة ٨٢
دون اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد 
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ــدى  ــار أو بإح ــامئة دين ــى مخس ــد ع ــار وال تزي ــة دين ــن مائ ــل ع ــة ال تق ــنة وبغرام ــى س ع
هاتــني العقوبتــني ، كل مــن أدىل عمــدًا ببيــان غــري صحيــح مــن البيانــات التــي يوجــب 

القانــون ذكرهــا عنــد التبليــغ عــن املولــود.

 املادة ٨٣
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تزيــد عــى ســتة أشــهر وغرامــة ال تزيــد عــى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل 
ويل أمــر أو ويص أو مكلــف قانونــًا برعايــة الطفل مل يبادر إىل حتصينــه بالطعوم واألمصال 
واللقاحــات ضــد األمــراض املعدية وأمــراض الطفولة وفقــًا للنظم والتعليــامت الصادرة 

مــن اجلهــات الطبيــة املختصة .
 

املادة ٨٤
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كل مــن خالــف 
أي حكــم مــن أحــكام املــادة رقــم ) ٢٤ ( باحلبــس ملــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وبغرامــة 
ال تزيــد عــى مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني . ويف مجيــع األحــوال حيكــم 

بمصــادرة املــواد الغذائيــة واألوعيــة وأدوات اإلعــالن موضــوع اجلريمة .

 املادة ٨٥
يعاقــب كل مــن خيالــف أحــكام املــادة )٥٣( مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي 

دينــار وال تزيــد عــى مخســامئة دينــار .
وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــامل الذيــن وقعــت يف شــأهنم املخالفــة ، ويف حالــة العــود تــزاد 

العقوبــة بمقــدار املثــل .

 املادة ٨٦
حيظــــر اســتخدام األجهــزة والوســائل املنصــوص عليها يف املــادة )٦٤( لغــري ذي اإلعاقة 
دون مقتــىض ، ويعاقــب عــى خمالفــة ذلــك باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة وغرامــة ال 
ــني  ــني العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــة آالف دين ــاوز اخلمس ــار وال جت ــي دين ــن مائت ــل ع تق

ومصــادرة تلــك األجهــزة.

 املادة ٨٧
حيظــر نــرش أو عــرض أو تــداول أي مطبوعــات أو مصنفــات فنيــة مرئيــة أو مســموعة أو 
الكرتونيـــــة خاصـــــة بالطفــل ختاطــب غرائــزه الدنيــا ، أو تزيــن لــه الســلوكيات املخالفة 
ــة  ــم املجتمــع أو يكــون مــن شــأهنا تشــجيعه عــى االنحــراف ، ويعاقــب عــى خمالف لقي
هــذا احلظــر باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة والغرامــة التــي ال جتــاوز مخســة آالف دينــار 

، أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٨٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٢٢       -العودة لفهرس القانون

تقــل عــن ســنتني وال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار كل مــن اســتورد أو صــدر أو أنتــج أو أعــد أو عــرض أو 
طبــع أو روج أو حــاز أو بــث أي أعــامل إباحية يشــارك فيهــا أطفال أو تتعلق باالســتغالل 
اجلنــيس للطفــل ، وحيكــم بمصــادرة األدوات واآلالت املستخدمـــة يف ارتــكاب اجلريمــة 
ــدم  ــع ع ــه م ــك كل ــا ، وذل ــل ارتكاهب ــن حم ــق األماك ــا ، وغل ــة منه ــوال املحصل واألمـــ

اإلخــالل بحقــوق الغــري حســني النيــة .
كام يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :

أ- اســتخدام احلاســب اآليل أو االنرتنــت أو شــبكات املعلومــات أو الرســوم املتحركــة 
أو غريهــا مــن الوســائل إلعــداد أو حلفــظ أو ملعاجلــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنــرش أو 
لرتويــج أنشــطة أو أعــامل إباحيــة تتعلــق بتحريــض األطفــال أو اســتغالهلم يف الدعــارة 

واألعــامل اإلباحيــة أو التشــهري هبــم أو بيعهــم .
ب- اســتخدام احلاســب اآليل أو االنرتنــت أو شــبكات املعلومــات أو الرســوم املتحركــة 
لتحريــض األطفــال عــى االنحــراف أو لتســخريهم يف ارتــكاب جريمــة أو عــى القيــام 

بأنشــطة أو أعــامل غــري مرشوعــة أو منافيــة لــآداب ، ولــو مل تقــع اجلريمــة فعــاًل ً.

 املادة ٨٩
يعاقــب عــى خمالفــة أحــكام املــادة )٧٢( بالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد 

عــى مخســامئة دينــار كل مــن منــح طفــاًل ترخيصــًا بقيــادة أي مركبــة آليــة .

املادة ٩٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال 
نــه  ــر للطفــل أو مكَّ تزيــد عــن ثالثــة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن أجَّ
عــى أي نحــو مــن قيــادة مركبــة آليــة ، وجيــوز للمحكمــة إيقــاف رخصــة املركبــة ملــدة ال 
تزيــد عــى ثالثــة أشــهر ، وإيقــاف رخصــة املــكان املخصــص للتأجــري لــذات املــدة ، ويف 

حالــة العــود جيــب احلكــم بإلغــاء رخصــة املــكان أو غلقــه إن مل يكــن مرخصــًا بــه .

 املادة ٩١
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تتجــاوز ســنه وبغرامــة ماليــة ال تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل من 
مــارس ضــد طفــل أي شــكل مــن أشــكال العنــف واإلســاءة النفســية واإلمهال والقســوة 

. واالستغالل 

 املادة ٩٢
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ، نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بغرامــة ال تقــل 
ــار كل مــن نــرش أو أذاع  ــار كويتــي وال تتجــاوز مخســني ألــف دين عــن عــرشة آالف دين
بأحــد أجهــزة اإلعــالم أي معلومــات أو بيانــات ، أو أي رســوم أو صــور تتعلــق هبويــة 
الطفــل حــال عــرض أمــره عــى اجلهــات املعنية باألطفــال املعرضــني للخطــر أو املخالفني 

للقانــون .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٢٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩٣
ــة إذا  ــا الدول ــي متنحه ــة الت ــا العيني ــة املزاي ــن كاف ــل م ــة الطف ــويل رعاي ــرم األب أو مت حي

ــل . ــى الطف ــة ع ــم الواقع ــن اجلرائ ــة م ــه بجريم ــي بإدانت ــم هنائ ــده حك ــدر ض ص

 املادة ٩٤
تضاعــف العقوبــة املقــررة ألي جريمــة إذا وقعــت عــى طفــل ، إذا ارتكبهــا أحــد والديــه 
أو مــن لــه الواليــة أو الوصايــة أو املســئول عــن مالحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه 

، أو كان خادمــًا عنــد مــن تقــدم ذكرهــم .

 املادة ٩٥
نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .يصــدر جملــس الــوزراء الالئحــة التنفيذية هلــذا القانون خالل 

ســتة أشــهر مــن تاريخ

 املادة ٩٦
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 املادة ٩٧
ــذ هــذا القانــون ، ومــع  عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفي
عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ) ٩٥ ( ، يعمــل بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف 

اجلريــدة الرســمية .

 



العودة للصفحة الرئيسية

أحكام عامة
٧٢٥الباب االول: األعامل التجارية

الباب الثانى: التجار
٧٢٧الفصل االول: التجار بوجه عام
٧٣٠الفصل الثانى: الدفاتر التجارية

٧٣١الباب الثالث: املتجر والعالمات والبيانات التجارية
٧٣١الفصل االول: املتجر والعنوان التجاري واملزامحة غري املرشوعة

٧٣١الفرع االول: املتجر
٧٣٣الفرع الثانى: العنوان التجاري

٧٣٤الفرع الثالث: املزامحة غري املرشوعة واإلحتكار
٧٣٥الفصل الثانى: العالمات والبيانات التجارية

الفرع االول: العالمات التجارية واجراءات تسجيلها
٧٣٧الفرع الثانى: البيانات التجارية

٧٣٨الفرع الثالث: العقوبات
٧٣٩الكتاب الثانى: األلتزامات والعقود التجارية

٧٣٩الباب االول: االلتزامات التجارية
٧٤٢الباب الثانى: العقود التجارية املسامة

٧٤٢الفصل االول: البيع التجاري
٧٤٢الفرع االول: أحكام عامة

الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع
٧٤٤أوال: البيع بالتقسيط
ثانيا: البيوع البحرية

١٧٤٥- بيوع القيام
٧٤٥البيع سيف
٧٤٧البيع فوب

٢٧٤٨- بيوع الوصول
الفصل الثانى: النقل

٧٤٩الفرع االول: عقد نقل األشياء
٧٥٣الفرع الثانى: عقد نقل األشخاص

٧٥٤الفرع الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل
٧٥٦الفرع الرابع: أحكام خاصة بالنقل اجلوي

٧٥٩الفصل الثالث: الرهن التجاري
٧٦١الفصل الرابع: االيداع يف املخازن العامة

الفصل اخلامس: الوكالة التجارية واملمثلون التجاريون
٧٦٥الفرع االول: الوكالة التجارية

٧٦٥أوال: أحكام عامة
ثانيا: بعض أنواع الوكالة التجارية

١٧٦٧- وكالة العقود وعقد التوزيع
٢٧٦٩- الوكالة بالعمولة

٧٧١الفرع الثانى: املمثلون التجاريون
الفصل السادس: السمرة والبورصات التجارية

٧٧٢الفرع االول: السمرة
٧٧٤الفرع الثانى: البورصات التجارية

الفصل السابع: عمليات البنوك
٧٧٥الفرع االول: وديعة النقود

٧٧٦الفرع الثانى: وديعة األوراق املالية
٧٧٧الفرع الثالث: إجيار اخلزائن

٧٧٩الفرع الرابع: النقل املريف )التحويل احلسابى(
٧٨٠الفرع اخلامس: فتح االعتامد

٧٨١الفرع السادس: االعتامد املستندي
٧٨٣الفرع السابع : اخلصم

٧٨٣الفرع الثامن: خطاب الضامن
٧٨٤الفرع التاسع: احلساب اجلاري

الكتاب الثالث: األوراق التجارية
٧٨٦الباب االول: الكمبيالة

٧٨٦الفصل االول: انشاء الكمبيالة وتداوهلا
٧٨٦الفرع االول: انشاء الكمبيالة

٧٨٦أوال: أركان الكمبيالة
٧٨٨ثانيا: تعدد النسخ والصور - التحريف
٧٨٩الفرع الثانى: تداول الكمبيالة بالتظهري

٧٩١الفصل الثانى: ضامنات الوفاء بالكمبيالة
٧٩١الفرع االول: مقابل الوفاء

٧٩٢الفرع الثانى: قبول الكمبيالة
٧٩٤الفرع الثالث: الضامن اإلحتياطي

الفصل الثالث: إنقضاء االلتزام الثابت بالكمبيالة
٧٩٤الفرع االول: الوفاء

٧٩٤أوال: ميعاد استحقاق الكمبيالة
٧٩٦ثانيا: الوفاء بقيمة الكمبيالة

الفرع الثانى: االمتناع عن الوفاء
٧٩٨أوال: املطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

٨٠٤ثانيا: التدخل
٨٠٤الفصل الرابع: التقادم

٨٠٥الباب الثانى: السند ألمر
٨٠٦الباب الثالث: الشيك

٨٠٦الفصل االول: انشاء الشيك وتداوله
٨٠٦الفرع االول: انشاء الشيك

٨٠٦أوال : اركان الشيك
٨٠٨ثانيا: تعدد النسخ والتحريف

الفرع الثانى: تداول الشيك والضامن االحتياطي
٨٠٨أوال: تداول الشيك بالتظهري

٨٠٩ثانيا: الضامن االحتياطي
٨٠٩الفصل الثانى: انقضاء االلتزام الثابت بالشيك

٨٠٩الفرع االول: الوفاء
٨٠٩أوال: تقديم الشيك ووفاؤه

٨١٢ثانيا: الشيك املسطر والشيك املقيد يف احلساب
٨١٣الفرع الثانى: االمتناع عن الوفاء

٨١٤الفرع الثالث: التقادم
٨١٤االفرع الرابع: اإلدعاء املدين يف جرائم الشيك

الكتاب الرابع: األفالس
الباب االول: شهر اإلفالس وآثاره

الفصل االول: شهر اإلفالس
الفصل الثانى: آثار اإلفالس

الفرع االول: آثار اإلفالس بالنسبة إىل املدين
الفرع الثانى: آثار اإلفالس بالنسبة إىل الدائنني

أوال: الدائنون بوجه عام
ثانيا: أصحاب الديون املضمونة برهن أو امتياز عى منقول

ثالثا: أصحاب الديون املضمونة برهن أو امتياز عى عقار
الفرع الثالث: آثار اإلفالس بالنسبة إىل العقود املربمة قبل شهره

الفرع الرابع: اإلسرتداد
الباب الثانى: إدارة التفليسة

الفصل االول: األشخاص الذين يديرون التفليسة
الفصل الثانى: إدارة موجودات التفليسة وحتقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية األموال

الفرع االول: إدارة موجودات التفليسة
الفرع الثانى: حتقيق الديون

الفرع الثالث: إقفال التفليسة لعدم كفاية األموال
الفصل الثالث: أنواع خاصة من التفليسة

الفرع االول: التفاليس الصغرية
الفرع الثانى: إفالس الرشكات

الباب الثالث: إنتهاء التفليسة
الفصل االول: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة مجاعة الدائنني

الفصل الثانى: الصلح القضائي
الفرع االول: ابرام الصلح القضائي وآثاره

الفرع الثانى: إبطال الصلح القضائي وفسخه
الفصل الثالث: الصلح مع التخيل عن األموال

الفصل الرابع: إحتاد الدائنني
الفرع االول: قيام حالة إحتاد الدائنني

الفرع الثانى: بيع أموال املدين وتوزيع الناتج عى الدائنني
الفصل اخلامس: رد اعتبار املفلس

الباب الرابع: الصلح الواقي من االفالس
الفصل االول: احلكم بإفتتاح اجراءات الصلح

الفرع االول: طلب الصلح
الفرع الثانى: حتقيق طلب الصلح

الفصل الثانى: احلكم بالتصديق عى الصلح
الفرع االول: اجراءات الصلح

الفرع الثانى: توقيع الصلح والتصديق عليه
الباب اخلامس: جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ 
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قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٢٥       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة

املادة ١
يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ ويستعاض عنه بقانون التجارة 

املرفق، كام يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

املادة ٢
عى الوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبار من ٢٥ فرباير سنة 

١٩٨١م.

املادة١
اي  هبا  يقوم  التي  التجارية  األعامل  مجيع  وعى  التجار  عى  القانون  هذا  احكام  تري 

شخص ولو كان غري تاجر.
 

املادة ٢
مع مراعاة ما نص عليه يف املادة ٩٦ تري عى املسائل التجارية قواعد العرف التجاري 
فيام مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون او يف غريه من القوانني املتعلقة باملسائل التجارية 
ويقدم العرف اخلاص او العرف املحيل عى العرف العام فاذا مل يوجد عرف جتاري طبقت 

احكام القانون املدين.
 

املادة ٣
األعامل التجارية هي األعامل التي يقوم هبا الشخص بقصد املضاربة ، ولو كان غري تاجر.

املادة ٤
تعد بوجه خاص األعامل اآلتية اعامال جتارية:

١- رشاء السلع وغريها من املنقوالت املادية وغري املادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد 
بيعها بحالتها او بعد حتويلها وصنعها.

٢- رشاء السلع وغريها من املنقوالت املادية وغري املادية بقصد تأجريها او استئجارها 
بقصد تأجريها من الباطن.

٣- البيع او التأجري من الباطن لألشياء املشرتاة او املستأجرة عى الوجه املبني فيام تقدم.
٤- استئجار الشخص اجريا بقصد اجيارعمله، واجياره عمل األجري الذي استأجره هبذا 

القصد.
٥- عقود التوريد.

٦- رشاء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته األصلية او بعد جتزئته، 
وبيع األرض او العقار الذي اشرتى هبذا القصد.

٧- األعامل التي يمكن اعتبارها جمانسة لألعامل املتقدمة لتشابه صفاهتا وغاياهتا.
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املادة ٥
تعد اعامال جتارية األعامل املتعلقة باألمور األتية، بقطع النظر عن صفة القائم هبا او نيته:

١- معامالت البنوك.
٢- احلساب اجلاري.

٣- الرف واملبادالت املالية.
٤- الوكالة التجارية والسمرة

٥- الكمبياالت والسندات ألمر، والشيكات.
٦- تأسيس الرشكات وبيع اورشاء اسهمها وسنداهتا

٧- املخازن العامة والرهون املرتتبة عى األموال املودعة هبا.
٨- استخراج املعادن والزيوت وقطع األحجار وغريها من موارد الثروة الطبيعية.

٩- التأمني بانواعه املختلفة.
واملطاعم  والفنادق  السينام  ودور  العامة  كاملالعب  للجمهور،  املعدة  املحالت   -١٠

وحمالت البيع باملزايدة.
١١- توزيع املاء والكهرباء والغاز، واجراء املخابرات الربيدية والربقية واهلاتفية.

١٢- النقل برا وبحرا وجوا.
١٣- وكاالت األعامل ومكاتب السياحة والتصدير واألسترياد.

١٤- الطبع والنرش والصحافة واالذاعة والتلفزيون ونقل األخبار او الصور واالعالنات 
وبيع الكتب.

١٥- املصانع وان كانت مقرتنة باستثامر زراعي، والتعهد باالنشاء والصنع.
بتقديم  املقاول  تعهد  متى  وترميمها وهدمها،  وتعديلها  العقارات  بناء  مقاوالت   -١٦

املواد االولية او بتوريد العامل.

املادة ٦
يعد عمال جتاريا مجيع األعامل املتعلقة باملالحة البحرية، وبوجه خاص:

١- انشاء السفن وبيعها ورشاؤها واجيارها واستئجارها واصالحها.
٢- العقود املتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة ومالحيها وسائر املستخدمني فيها.

٣- النقل واالرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق هبا كرشاء او بيع لوازمها من مهامت 
وادوات وذخائر ووقود وحبال وارشعة ومؤن.

 
املادة ٧

يعد عمال جتاريا مجيع األعامل املتعلقة باملالحة اجلوية، وبوجه خاص:
١- انشاء الطائرات وبيعها ورشاؤها واجيارها واستئجارها واصالحها.

٢- العقود املتعلقة بأجور ورواتب املالحني وسائر املستخدمني.
٣- النقل واالرساليات اجلوية، وكل عملية تتعلق هبا كرشاء او بيع ادوات ومواد متوين 

الطائرات.

املادة ٨
األعامل املرتبطة باملعامالت التجارية املذكورة يف املواد السابقة او املسهلة هلا ومجيع األعامل 
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التي يقوم هبا التاجر حلاجات جتارته، تعترب ايضا اعامال جتارية.

املادة ٩
العقود  هذه  تعلق  ثبت  اذا  اال  جتارية،  تكون  ان  والتزاماته  التاجر  عقود  يف  األصل 

وااللتزامات بمعامالت مدنية
 املادة ١٠

١-صنع الفنان عمال فنيا بنفسه او باستخدامه عامال، وبيعه اياه، ال يعد عمال جتاريا.
٢- وكذلك ال يعد عمال جتاريا طبع املؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

 
املادة ١١

١- بيع املزارع احلاصالت الناجتة من االرض اململوكة له او التي يزرعها، ولو بعد حتويل 
هذه احلاصالت بالوسائط التي يستعملها يف صناعته الزراعية، ال يعد عمال جتاريا.

بعد  او  بحالتها  حاصالته  لبيع  دائمة  بصفة  مصنعا  او  متجرا  املزارع  اسس  اذا  اما   -٢
حتويلها فان البيع يف هذه احلالة يعد عمال جتاريا.

 
املادة ١٢

اذا كان العقد جتاريا بالنسبة اىل احد العاقدين دون األخر، رست احكام قانون التجارة 
عى التزامات العاقد األخر الناشئة من هذا العقد ما مل يوجد نص يقي بغري ذلك.

 
املادة ١٣

الواجبة، واختذ هذه  باسمه يف معامالت جتارية وهو حائز لألهلية  ١- كل من اشتغل 
املعامالت حرفة له، يكون تاجرا.

٢- وكذلك يعترب تاجرا كل رشكة، ولو كانت تزاول اعامال غري جتارية.

املادة ١٤
او  النرشات  او يف  الصحف  باالعالن عنها يف  ينتحلها  فيمن  التاجر  ١- تفرتض صفة 
يف غري ذلك من وسائل األعالم. وجيوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة 

املذكورة مل يزاول التجارة فعال.
٢- وتثبت صفة التاجر لكل من احرتف التجارة باسم مستعار او مسترتا وراء شخص 

اخر، فضال عن ثبوهتا للشخص الظاهر.
٣- واذا زاول التجارة احد االشخاص املحظور عليهم االجتار بموجب قوانني او انظمة 

خاصة، عد تاجرا ورست عليه احكام هذا القانون.
 

املادة ١٥
ال يعد تاجرا من قام بمعاملة جتارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك 

ختضع املعاملة التجارية التي يقوم هبا ألحكام قانون التجارة.

املادة ١٦
١- ال تعد وزارات احلكومة وال البلدية وال اجلمعيات وال النوادي من التجار، ولكن 
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املعامالت التجارية ايل تقوم هبا هذه اهليئات ختضع ألحكام قانون التجارة.
اهليئات  الدولة وغريها من  تتملكها  او  تنشئها  التي  التاجر للرشكات  ٢- وتثبت صفة 
العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط جتاري، وللمنشآت التابعة 
لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا جتاريا يف الكويت. وتري عى مجيع هذه اهليئات األحكام 

التي ترتتب عى صفة التاجر، ما مل ينص القانون عى خالف ذلك.
 

املادة ١٧
األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او جتارة صغرية يعتمدون فيها عى عملهم للحصول 
عى ارباح قليلة لتأمني معيشتهم اكثر من اعتامدهم عى رأس مال نقدي، كالباعة الطوافني 
واصحاب احلوانيت الصغرية، ال خيضعون لواجبات التجار اخلاصة بالدفاتر التجارية 

وبالقيد يف السجل التجاري وباحكام األفالس والصلح الواقي.
 

املادة ١٨
كل كويتي بلغ احدى وعرشين سنة، ومل يقم به مانع قانوين يتعلق بشخصه او بنوع املعاملة 

التجارية التي يبارشها يكون اهال لالشتغال بالتجارة.
 

املادة ١٩
١- اذا كان للقارص مال يف جتارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه 
التجارة او باستمراره فيها، وفقا ملا تقتي به مصلحة القارص، مع مراعاة احكام قانونه 

الوطني عند االقتضاء.
٢- فاذا امرت املحكمة باالستمرار يف التجارة فلها ان متنح النائب عن القارص تفويضا 
عاما او مقيدا للقيام بجميع األعامل الالزمة لذلك، ويقيد التفويض يف السجل التجاري 

وينرش يف صحيفة السجل.
٣- وال يكون القارص ملتزما اال بقدر امواله املستغلة يف هذه التجارة، وجيوز شهر افالسه، 
وال يشمل االفالس األموال غري املستغلة يف التجارة، وال يرتتب عليه اي اثر بالنسبة اىل 

شخص القارص.
 

املادة ٢٠
١- اذا طرأت اسباب جدية خيشى معها سوء ادارة النائب عن القارص، جاز للمحكمة 
ان تسحب التفويض املنصوص عليه يف املادة السابقة دون ان يرتتب عى ذلك ارضار 

باحلقوق التي كسبها الغري.
٢- وجيب عى ادارة كتاب املحكمة خالل االربعة والعرشين ساعة التالية لصدور األمر 
بسحب التفويض ان تبلغه ملكتب السجل التجاري لقيده فيه ونرشه يف صحيفة السجل.

 
املادة ٢١

١- ينظم اهلية النساء للمامرسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها
٢- ويفرتض يف الزوجة األجنبية التي حترتف التجارة اهنا متارسها باذن زوجها. فاذا كان 
القانون الواجب التطبيق جييز للزوج االعرتاض عى احرتاف زوجته للتجارة او سحب 
اذنه السابق، وجب قيد االعرتاض او سحب األذن يف السجل التجاري ونرشه يف صحيفة، 
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وال يرتتب عى االعرتاض اوسحب األذن اي اثر اال من تاريخ نرشه يف صحيفة السجل 
التجاري وال يرض باحلقوق التي كسبها الغري.

املادة ٢٢
١- يفرتض يف الزوجة األجنبية التاجرة اهنا تزوجت طبقا لنظام انفصال األموال، اال اذا 

كانت املشارطة املالية بني الزوجني تنص عى خالف ذلك وتم شهر هذه املشارطة.

٢- ويكون الشهر بالقيد يف السجل التجاري ونرش املشارطة يف صحيفة هذا السجل.

٣- وجيوز للغري يف حالة امهال الشهر يف السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا 
لنظام مايل اكثر مالئمة ملصلحته.

٤- وال حيتج عى الغري باحلكم األجنبي القايض بانفصال اموال الزوجني، اال من تاريخ 
قيده يف السجل التجاري الواقع يف دائرة املحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدمها التجارة.

  املادة ٢٣
١- ال جيوز لغري الكويتي االشتغال بالتجارة يف الكويت اال اذا كان له رشيك او رشكاء 
كويتيون، ويشرتط اال يقل رأس مال الكويتيني يف املتجر املشرتك عن ٥١% من جمموع 

رأس مال املتجر.
٢- ويستثنى من األحكام السابقة ما ييل :

)أ( األشخاص غري الكويتيني الذين يزاولون حرفة بسيطة أو جتارة بسيطة املشار إليهم يف 
املادة ١٧ فيجوز هلوالء االشتغال بالتجارة دون ان يكون هلم رشك كويتي .

أو  الرشكات  أو  البنوك  لدى  أموال  من  يودعونه  فيام  الكويتيني  غري  األشخاص  )ب( 
النقد األجنبي  التعامل يف  و  إتفاقات معها الستثامر هذه األموال حلساهبم  يربمونه من 

واملعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الرشكات .
معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩

املادة ٢٤
ال جيوز لرشكة اجنبية انشاء فرع هلا يف الكويت، وال جيوز ان تبارش اعامال جتارية يف الكويت 

اال عن طريق وكيل كويتي.

املادة ٢٥
ال جيوز لألشخاص اآليت بياهنم ممارسة التجارة :

أوال: كل تاجر شهر افالسه خالل السنة األوىل من مزاولته التجارة ما مل يرد اليه اعتباره.
ثانيا: كل من حكم عليه باإلدانة يف احدى جرائم األفالس بالتدليس او الغش التجاري 
او الرقة او النصب او خيانة االمانة اوالتزوير او استعامل االوراق املزورة ما مل يرد اليه 

اعتباره.
ويعاقب كل من خالف هذا احلظر باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز 
مائتني ومخسني دينارا او باحدى هاتني العقوبتني، مع احلكم باغالق املحل التجاري يف 
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مجيع األحوال,

املادة ٢٦
عى التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية اىل تستلزمها طبيعة جتارته وامهيتها، بطريقة تكفل 

بيان مركزه املايل بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون املتعلقة بتجارته.

املادة ٢٧
جيب ان يمسك التاجر عى األقل الدفرتين االتيني:

١- دفرت اليومية األصيل.
او  يزاولون حرفة بسيطة  الذين  ، عدا األفراد  ٢- دفرت اجلرد. ويعفى من هذا االلتزام 
جتارة صغرية املنصوص عليهم يف املادة ١٧، التجار الذين ال يزيد رأس ماهلم عى مخسة 

اآلف دينار.
املادة ٢٨

تقيد يف دفرت اليومية األصيل مجيع العمليات املالية التي يقوم هبا التاجر، وكذلك املروفات 
التي انفقها عى نفسه وعى ارسته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

املادة ٢٩
١- تقيد يف دفرت اجلرد تفاصيل البضاعة املوجودة عند التاجر يف آخر سنته املالية، او بيان 
امجايل عنها اذا كانت تفاصيلها واردة يف دفاتر وقوائم مستقلة، ويف هذه احلالة تعترب هذه 

الدفاتر والقوائم جزءا متمام للدفرت املذكور.
٢- كام تقيد بدفرت اجلرد صورة من امليزانية العامة للتاجر يف كل سنة اذا مل تقيد يف اي دفرت 

آخر.
املادة ٣٠

١- جيب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة يف احلوايش او كشط او 
حتشري فيام دون هبا.

٢- وجيب قبل استعامل دفرتي اليومية واجلرد ان تنمر كل صفحة من صفحاهتام، وان 
خيتم عى كل ورقة فيهام كاتب العدل.

هذين   ، مالية  سنة  كل  انقضاء  من  شهرين  خالل  العدل،  كاتب  اىل  التاجر  ويقدم   -٣
الدفرتين للتأشري عليهام بام يفيد انتهاءمها وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفرتين 
لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفرتين قبل انقضاء السنة املالية، تعني 

عى التاجر ان يقدمهام اىل كاتب العدل للتأشري عليهام بام يفيد ذلك بعد اخر قيد.
٤- وعى التاجر او ورثته، يف حالة وقف نشاط املحل التجاري تقديم الدفرتين املشار 

اليهام اىل كاتب العدل للتأشري عليهام بام يفيد ذلك.
٥- ويكون اخلتم والتأشري يف احلاالت املتقدمة بغري رسوم.

املادة ٣١
عى التاجر ان حيتفظ بصورة مطابقة لألصل من مجيع املراسالت والربقيات التي يرسلها 
ألعامل جتارته، وكذلك حيتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسالت وبرقيات وفواتري وغريها 

من املستندات التي تتصل بأعامل جتارته.
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املادة ٣٢
عى التاجر او ورثته االحتفاظ بدفرت اليومية األصيل ودفرت اجلرد مدة عرش سنوات تبدأ 
من تاريخ اقفاهلا، وجيب عليهم كذلك حفظ املراسالت واملستندات والصور املشار اليها 

يف املادة السابقة مدة مخس سنوات.

املادة ٣٣
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء عى طلب احد اخلصمني، 
ابراز الدفاتر واالوراق التجارية لالطالع عى القيود املتعلقة باملوضوع املتنازع فيه وحده، 

واستخالص ما ترى استخالصه منها.

املادة ٣٤
١-املتجر هو حمل التاجر واحلقوق املتصلة هبذا املحل.

٢- يشتمل املتجر عى جمموعة من العنارص املادية وغري املادية ختتلف بحسب األحوال 
وهي، بوجه خاص، البضائع واألثاث التجاري واالالت الصناعية والعمالء والعنوان 
التجاري وحق االجيار والعالمات والبيانات التجارية وبراءات االخرتاع والرتاخيص 

والرسوم والنامذج.

مادة ٣٥
حقوق صاحب املتجر يف العنارص املختلفة التي يشتمل عليها املتجر تعيينها النصوص 

اخلاصة املتعلقة هبا، فاذا مل يوجد نص خاص رست القواعد العامة.

مادة ٣٦
١- ال يتم بيع املتجر اال بورقة رسمية.

منها  كل  املادية،  غري  والعنارص  املادية  واملهامت  البضائع  ثمن  البيع  عقد  يف  وحيدد   -٢
عى حده. وخيصم مما يدفع من الثمن اوال ثمن البضائع، ثم ثمن املهامت املادية، ثم ثمن 

العنارص غري املادية، ولو اتفق عى خالف ذلك.

املادة ٣٧
١- يشهر عقد بيع املتجر بقيده يف السجل التجاري.

٢- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع ملدة مخس سنوات من تارخيه. ويعترب القيد ملغى اذا 
مل جيدد خالل املدة السابقة.

٣- ويشطب القيد برتايض اصحاب الشأن او بموجب حكم هنائي.

املادة ٣٨
١- عى البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنني الذين هلم قيود عى املتجر يف 

حماهلم املختارة املبينة يف قيودهم.
٢- واذا اشرتط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا مل يدفع الثمن يف 
األجل املسمى، او اذا تراىض البائع واملشرتي عى فسخ البيع وجب عى البائع اخطار 
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الدائنني املقيدين يف حماهلم املختارة بالفسخ او بحصول االتفاق عليه.

املادة ٣٩
اذا طلب بيع املتجر يف املزاد العلني، وجب عى الطالب ان خيطر بذلك البائعني السابقني 
يف حماهلم املختارة املبينة يف قيودهم، معلنا اياهم اهنم اذا مل يرفعوا دعوى الفسخ خالل 

شهر من تاريخ األخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه املزاد.

املادة ٤٠
العنوان  الرهن مل يقع اال عى  يتناوله  الدقة ما  فاذا مل يعني عى وجه  املتجر،  جيوز رهن 

التجاري واحلق يف االجاره واالتصال بالعمالء والسمعة التجارية.

املادة ٤١
١- ال يتم الرهن اال بورقة رسمية.

٢- وجيب ان يشتمل عقد الرهن عى تريح من املدين عام اذا كان هناك امتياز للبائع 
عى املتجر، وان يشتمل كذلك عى اسم رشكة التأمني التي امنت املتجر ضد احلريق ان 

وجدت.

املادة ٤٢
١- يشهر عقد رهن املتجر بقيده يف السجل التجاري.

٢- ويكفل القيد حفظ االمتياز ملدة مخس سنوات من تارخيه، ويعترب القيد ملغى اذا مل 
جيدد خالل املدة السابقة.

٣- يشطب القيد برتايض اصحاب الشأن او بموجب حكم هنائي.

املادة ٤٣
الراهن مسؤول عن حفظ املتجر املرهون يف حالة جيدة.

املادة ٤٤
١- اذا مل يوف صاحب املتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين يف تاريخ استحقاقه للدائن 
املرهتن، جاز للبائع او للدائن املرهتن، بعد ثامنية ايام من تاريخ التنبيه عى مدينه واحلائز 
للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقايض األمور املستعجلة بطلب األذن بأن يباع 

باملزاد العلني مقومات املتجر كلها او بعضها التى يتناوهلا امتياز البائع اوالدائن املرهتن.
القايض، وينرش عن  التي يعينها  البيع يف املكان واليوم والساعة وبالطريقة  ٢- ويكون 

البيع قبل حصوله بعرشة ايام عى األقل.

املادة ٤٥
يكون للبائع وللدائنني املرهتنني عى املبالغ الناشئة من التأمني اذا حتقق سبق استحقاقها 

نفس احلقوق واالمتيازات التي كانت هلم عى األشياء املؤمن عليها.
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املادة ٤٦
التي تستعمل يف استغالل  ليس ملؤجر املكان الذي يوجد به األثاث واالالت املرهونة 

املتجر ان يبارش امتيازه ألكثر من سنتني,

املادة ٤٧
عن  وضوح  يف  خيتلف  ان  وجيب  ولقبه.  التاجر  اسم  من  التجاري  العنوان  يتألف   -١

العناوين املقيدة قبال.
٢- وجيوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة باألشخاص املذكورين فيه متعلقة 
بنوع التجارة املخصص هلا. كام جيوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. ويف مجيع األحوال جيب 

ان يطابق العنوان التجاري احلقيقة، واال يؤدي اىل التضليل او يمس بالصالح العام.

املادة ٤٨
١- يقيد العنوان التجاري يف السجل التجاري وفقا ألحكام القانون.

٢- وال جيوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعامل هذا العنوان يف نوع التجارة التي يزاوهلا.
٣- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري املقيد يف السجل وجب عليه ان 

يضيف اىل اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

املادة ٤٩
بعنوانه  املعامالت  هبذه  املتعلقة  اوراقه  ويوقع  التجارية  معامالته  جيري  ان  التاجر  عى 

التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان يف مدخل متجره.

املادة ٥٠
ال جيوز الترف يف العنوان التجاري ترفا مستقال عن الترف يف املتجر. ولكن اذا 
ترف صاحب املتجر يف متجره و مل يشمل الترف العنوان التجاري ما مل ينص عى 

ذلك رصاحة او ضمنا.

املادة ٥١
١- ال جيوز ملن ال تنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، اال اذا آل 
اليه هذا العنوان او اذن له السلف يف استعامله، ويف مجيع األحوال عليه ان يضيف اىل هذا 

العنوان بيانا يدل عى انتقال امللكية.
٢- واذا وافق السلف عى استعامل العنوان التجاري األصيل دون اضافة كان مسؤول عن 
التزامات اخللف املعقودة حتت هذا العنوان اذا عجز اخللف عن الوفاء هبذه االلتزامات.

املادة ٥٢
١- من يملك عنوانا جتاريا تبعا ملتجر خيلف سلفه يف االلتزامات واحلقوق التى ترتبت 
حتت هذا العنوان، وال يري اتفاق خمالف يف حق الغري اال اذا قيد يف السجل التجاري 

او اخرب به ذوو الشأن.
٢- وتسقط املسؤولية عن التزامات السلف بمي مخس سنوات من تاريخ انتقال املتجر.
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املادة ٥٣
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري ال يكون مسؤوال عن التزامات سلفه، ما مل يكن 

هناك اتفاق خمالف مقيد يف السجل التجاري.

املادة ٥٤
١- يكون عنوان الرشكات وفق األحكام القانونية اخلاصة هبا.

٢- وللرشكة ان حتتفظ بعنواهنا االول دون تعديل اذا انضم اليها رشيك جديد، او خرج 
منها رشيك كان عنوان الرشكة يشتمل عى اسمه مادام هذا الرشيك او ورثته قد قبلوا 

ابقاء االسم يف العنوان.

املادة ٥٥
١- اذا استعمل العنوان التجارى غري صاحبه، او استعمله صاحبه عى صورة ختالف 
القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعامله، وهلم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا 

يف السجل التجاري وجيوز هلم حق الرجوع بالتعويض ان كان له املحل.
٢- وتري هذا األحكام يف استعامل العالمات والبيانات التجارية عى الوجه املبني يف 

هذا القانون.

املادة ٥٦
ان  له  وليس  بضاعته،  تريف  يف  والغش  التدليس  طرق  اىل  يلجأ  ان  للتاجر  جيوز  ال 
ينرش بيانات كاذبه من شأهنا ان ترض بمصلحة تاجر اخر يزامحه، واال كان مسؤوال عن 

التعويض.

مادة ٥٧
ال جيوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق 
بأمهية جتارته، وال ان يعلن خالفا للواقع انه حائز ملرتبة او شهادة اومكافأة، وال ان يلجأ 
اىل اية طريقة اخرى تنطوي عى التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عمالء تاجر آخر يزامحه 

واال كان مسؤوال عن التعويض.

املادة ٥٨
ال جيوز للتاجر ان يغري عامل تاجر أخر او مستخدميه ليعاونوه عى انتزاع عمالء هذا 
التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا يف خدمته ويطلعوه عى ارسار مزامحه. 

وتعترب هذه األعامل مزامحة غري مرشوعة تستوجب التعويض.

املادة ٥٩
اذا اعطى التاجر ملستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت 
هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقعت به رضرا، جاز بحسب األحوال وتبعا للظروف 

ان يرجع التاجر اآلخر عى التاجر األول بتعويض مناسب.
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املادة ٦٠
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية باملعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات 
مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه املايل، وكان ذلك قصدا او عن تقصري 

جسيم، كان مسؤوال عن تعويض الرضر الذي نجم عن خطئه.

املادة ٦٠ مكرر 
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن محاية املنافسة .

املادة ٦٠ مكرر )أ(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن محاية املنافسة .

املادة ٦٠ مكرر )ب(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن محاية املنافسة .

املادة ٦٠ مكرر )ج(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن محاية املنافسة 

املادة ٦٠ مكرر )د(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن محاية املنافسة .

املادة ٦٠ مكرر )هـ(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن محاية املنافسة .

املادة ٦١
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٦٢
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٦٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

ا

املادة ٦٤
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٦٥
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٣٦       -العودة لفهرس القانون

املادة ٦٦
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٦٧
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٦٨
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

 
املادة ٦٩

ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٠
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

 
املادة ٧١

ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٢
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٤
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٥
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٦
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٧
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٧٨
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥
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املادة ٧٩
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٨٠
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٨١
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

مادة ٨٢
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٨٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٨٤
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٨٥
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٨٦
يعترب بيانا جتاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مبارشة او غري مبارشة بام يأيت:

١- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزهنا او طاقتها.
٢- اجلهة او البالد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.

٣- طريقة صنعها او انتاجها.
٤- العنارص الداخلة يف تركيبها.

٥- اسم او صفات املنتج او الصانع.
٦- وجود براءات اخرتاع او غريها من حقوق امللكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز 

او مميزات جتارية او صناعية.
٧- االسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

 
املادة ٨٧

جيب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من مجيع الوجوه، سواء كان موضوعا عى 
نفس املنتجات او عى املحال او املخازن او عى عناوينها او عى األغلفة او القوائم او 

الرسائل او وسائل األعالن اوغري ذلك مما يستعمل يف عرض البضاعة عى اجلمهور.

املادة ٨٨
التي حيصل  منتجات واردة من بالد غري  او عنوانه عى  البائع  اسم  ١- ال جيوز وضع 
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فيها البيع، ما مل يكن مقرتنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البالد او اجلهة التي 
صنعت او انتجت فيها.

٢- وال جيوز لألشخاص املقيمني يف جهة ذات شهرة يف انتاج بعض املنتجات او صنعها، 
الذين يتجرون يف منتجات مشاهبة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها عالماهتم 
اذا كانت من شأهنا ان تضلل اجلمهور فيام يتعلق بمصدر تلك املنتجات، حتى ولو كانت 
التدبريات  تتخذ  مل  ما  او عناوينهم،  العالمات ال تشتمل عى اسامء هؤالء االشخاص 

الكفيلة بمنع اي لبس.
 

املادة ٨٩
ال جيوز للصانع ان يستعمل اسم اجلهة التي يوجد له فيها مصنع رئييس فيام يصنع حلسابه 
من منتجات يف جهة اخرى ما مل يقرتن هذا االسم ببيان اجلهة األخرية عى وجه يمتنع 

معه كل لبس.

املادة ٩٠
١- ال جيوز ذكر جوائز او مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان اال 
بالنسبة اىل املنتجات التي تنطبق عليها هذه املميزات، وبالنسبة اىل األشخاص والعناوين 
التجارية التى منحت هلم او اىل من آلت اليهم حقوقها، عى ان يشتمل ذلك عى بيان 

صحيح بتارخيها ونوعها واملعارض او املباريات التي منحت فيها.
٢- والجيوز ملن اشرتك مع آخرين يف عرض منتجات ان يستعمل ملنتجاته اخلاصة املميزات 
التي منحت للمعروضات املشرتكة، ما مل يبني بطرقة واضحة مصدر تلك املميزات ونوعها.

املادة ٩١
او  مصدرها  او  وزهنا  او  طاقتها  او  كيلها  او  مقاسها  او  املنتجات  مقدار  كانت  اذا   -١
العنارص الداخلة يف تركيبها من العوامل التي هلا دخل يف تقدير قيمتها، جاز بقرار من 
الوزير املختص منع استرياد تلك املنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما مل حتمل بيانا او 

اكثر من هذه البيانات.
املنتجات  عى  البيانات  هبا  توضع  اىل  الكيفية  املختص  الوزير  من  بقرار  وحيدد   -٢
البيانات  ان تكتب هذه  امكان ذلك،عى  ايل يستعاض عنها هبا عند عدم  واالجراءات 

باللغة العربية.
املادة ٩٢

يعاقب باحلبس وبغرامة ال تزيد عى ستامئة دينار او باحدى هاتني العقوبتني :
اىل تضليل  تدعو  بطريقة  قلدها  او  للقانون،  تم تسجيلها طبقا  ١- كل من زور عالمة 

اجلمهور وكل من استعمل وهو يسء النية عالمة مزورة او مقلده.

٢- كل من وضع وهو يسء النية عى منتجاته عالمة مملوكة لغريه.
البيع منتجات عليها عالمة  او حاز بقصد  للتداول  او  للبيع  او عرض  باع  ٣- كل من 

مزورة او مقلدة او موضوعة بغري حق مع علمه بذلك.
٤- عى كل من خالف وهو يسء النية احكام املواد ٨٧ - ٩١ اخلاصة بالبيانات التجارية.

يلغي البنود ١ و٢ و٣ من املادة ٩٢ بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥
*إستبدل عبارة )ويعاقب باحلبس ملدة ال جتاوز ثالث سنوات( بعبارة )ويعاقب باحلبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.
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املادة ٩٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٩٤
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٩٥
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

املادة ٩٦
االحكام  التجارية  والعقود  االلتزامات  عى  تري  الكتاب  هذا  عليه  نص  ما  عدا  فيام 

املنصوص عليها يف القانون املدين.

املادة ٩٧
امللتزمون معا بدين جتاري يكونون متضامنني يف هذا الدين ما مل ينص القانون او االتفاق 

عى غري ذلك.
 

املادة ٩٨
تكون الكفالة جتارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعترب جتاريا بالنسبة اىل املدين.

 
املادة ٩٩

يف الكفالة التجارية يكون الكفالء متضامنني فيام بينهم ومتضامنني مع املدين. والدائن 
خمري يف املطالبة،ان شاء طالب املدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدمها ال تسقط 

حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته احدمها له ان يطالب األخر وله ان يطالبهام معا.

املادة ١٠٠
اذا قام التاجر حلساب الغري باعامل او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعترب انه قام هبا 
مقابل عوض ما مل يثبت عكس ذلك. ويعني العوض طبقا للعرف. فاذا مل يوجد عرف 

قدر القايض العوض.
 

املادة ١٠١
يكون القرض جتاريا اذا كان القصد منه رصف املبالغ املقرتضة يف اعامل جتارية.

 
املادة ١٠٢

١- للدائن احلق يف اقتضاء فائدة يف القرض التجاري ما مل يتفق عى غري ذلك. واذا مل 
يعني سعر الفائدة يف العقد كانت الفائدة املستحقة هي الفائدة القانونية ٧%.

٢- فاذا تضمن العقد اتفاقا عى سعر الفائدة، وتأخر املدين يف الوفاء ،احتبست الفائدة 
التأخريية عى اساس السعر املتفق عليه.
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املادة ١٠٣
تؤدي الفائدة يف هناية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، ويف يوم استحقاق الدين 

اذا كانت املدة اقل من سنة وذلك ما مل يتفق الطرفان عى غريه.

املادة ١٠٤
اذا كانت مدة القرض معينة، مل جيرب الدائن عى قبول استيفاء الدين قبل حلول األجل ما 

مل يدفع املدين الفائدة املرتتبة عى املدة الباقية.
 

مادة ١٠٥
اذا عني لتنفيذ العقد اجل معني وانقىض دون ان يقوم املدين بالتنفيذ، فال جيوز بعد ذلك 

اجبار الدائن عى قبوله.
 

املادة ١٠٦
اذا احتفظ احد املتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع املبلغ معني فقيامه بتنفيذ ما يفرضه 
عليه العقد من التزامات او قبوله قيام املتعاقد األخر التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي 

احتفظ به.

املادة ١٠٧
ال جتوز املطالبة بوفاء االلتزامات التجارية اال يف ساعات العمل التي جيري عليها العرف.

املادة ١٠٨
مسجل  بكتاب  او  رسمي  بانذار  التجارية  املسائل  يف  اخطاره  او  املدين  اعذار  يكون 
مصحوب بعلم الوصول. وجيوز يف احوال االستعجال ان يكون األعذار او األخطار 

بربقية.
 

املادة ١٠٩
األحوال  يف  اال  تقسيطه  او  به  للوفاء  مهلة  جتاري  بالتزام  املدين  منح  للقايض  جيوز  ال 

املنصوص عليها يف هذا القانون او اذا اقتضت ذلك رضورة قصوى.

املادة ١١٠
اذا كان حمل اإللتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم املقدار وقت نشوء األلتزام 
وتأخر املدين يف الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن عى سبيل التعويض عن التأخري 

فوائد قانونية قدرها سبعة يف املائة.

املادة ١١١
١- جيوز للعاقدين ان يتفقا عى سعر اخر للفوائد ، عى اال يزيد هذا السعر عى األسعار 
املعلنة من البنك املركزي والتي يقوم بتحديدها جملس ادارة البنك بعد موافقة وزير املالية. 
فاذا اتفقا عى فوائد تزيد عى هذه األسعار، وجب ختفيضها اىل األسعار املعلنة يف تاريخ 

ابرام األتفاق، وتعني رد ما دفع زائدا عى هذا القدر.
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٢- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشرتطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة املتفق 
اذا  للتخفيض  قابلة  فائدة مسترتة، وتكون  ،تعترب  املتقدم ذكره  عليها عى احلد األقى 
ثبت ان هذه العمولة او املنفعة ال تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، وال نفقة 

مرشوعة.

املادة ١١٢
ال يشرتط ألستحقاق فوائد التأخري، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان رضرا 

حلقه من هذا التأخري.

املادة ١١٣
ينص  مل  ما  استحقاقها  بمجرد  التجارية  بالديون  الوفاء  يف  التأخري  عن  الفوائد  تستحق 

القانون او االتفاق عى غري ذلك.

املادة ١١٤
اىل  حاجة  دون  التأخري  فوائد  اىل  يضاف  تكمييل  بتعويض  يطالب  ان  للدائن  جيوز   -١
اثبات ان الرضر الذي جياوز هذه الفوائد قد تسبب فيه املدين بغش منه او بخطأ جسيم.
٢- اما اذا تسب الدائن وهو يطالب بحقه يف اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان 
ختفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او اال تقي هبا اطالقا عن املدة التي طال فيها 

النزاع بال مربر.

املادة ١١٥
ال جيوز تقايض فوائد عى متجمد الفوائد، وال جيوز يف اية حال ان يكون جمموع الفوائد 
التي يتقضاها الدائن اكثر من رأس املال وذلك كله يف األحوال املنصوص عليها يف هذا 
القانون ودون اخالل بالقواعد والعادات التجارية وبام يوضع من قواعد للقروض طويلة 

األجل.

املادة ١١٦
يكون اهال لتلقي الوفاء من حيمل خمالصة متى كان املوىف جيهل األسباب التي حتول دون 

الوفاء اىل احلامل.

املادة ١١٧
وجود سند الدين يف حيازة املدين يقوم قرينة عى براءة ذمته من الدين حتى يثبت خالف 

ذلك.

املادة ١١٨
يف املسائل التجارية تتقادم التزامات التجار املتعلقة بأعامهلم التجارية قبل بعضهم البعض 
بمي عرش سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء باأللتزام اال اذا نص القانون عى مدة 
اقل. وكذلك تسقط بمرور عرش سنوات األحكام النهائية الصادرة يف املنازعات الناشئة 

عن االلتزامات املبينة بالفقرة السابقة.
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املادة ١١٩
للبيع  األموال  عرض  وال  متعددين  اشخاص  اىل  اجلارية  األسعار  ابالغ  اجيابا  يعترب  ال 

بارسال جدول االشياء واسعارها وتصاويرها.

املادة ١٢٠
وقت  واحضارها  هتيئتها  متكن  والتي  العقد  وقت  املوجودة  غري  التجارية  األموال  بيع 

التسليم صحيح.

املادة ١٢١
جيوز بيع يشء الحظ املتبايعان وقت العقد احتامل تلفه، فان حتقق التلف ال يسرتد املشرتي 

الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف املبيع حني العقد، فالبيع غري صحيح.

املادة ١٢٢
١- اذا اتفق عى ان للمشرتي حتديد شكل البيع او حجمه او غري ذلك من مميزاته التفصيلية 
وجب عى املشرتي ان يقوم هبذا التحديد خالل مدة معقولة واال جاز للبائع ان يطلب 

الفسخ والتعويض.
٢- وجيوز للبائع بعد انقضاء املدة املذكورة حتديد هذه املميزات، ويكون هذا التحديد 

هنائيا اذا مل يعرتض عليه املشرتي خالل مدة معقولة من اخطاره به.

املادة ١٢٣
اذا اتفق عى ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق يف 
املكان والزمان اللذين جيب فيهام تسليم املبيع للمشرتي، فاذا مل يكن يف مكان التسليم 
سوق وجب الرجوع اىل سعر السوق يف املكان الذي يقتىض العرف ان تكون اسعاره هي 

السارية.
 

املادة ١٢٤
اذا مل حيدد املتعاقدان ثمنا للبيع فال يرتتب عى ذلك بطالن البيع متى تبني من الظروف 
ان املتعاقدين قد نويا اعتامد السعر املتداول يف التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل 

بينهام.

املادة ١٢٥
جيوز تفويض طرف ثالث يف تعيني الثمن فاذا مل يعني هذا الطرف الثمن الي سبب كان 
الزم املشرتي بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القايض بتعيني 

الثمن.
 

املادة ١٢٦
اتفق  اذا  اال  الصايف  بالوزن  العربة  كانت  الوزن  اساس  عى  مقدارا  الثمن  كان  اذا   -١

الطرفان او استقر العرف عى غري ذلك.
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٢- وحيدد العرف القدر املتسامح فيه من نقص يف البضاعة بسبب النقل او غريه او عند 
االتفاق عى تسليم كمية حمددة عى وجه التقريب.

املادة ١٢٧
١- ال تري قوانني التسعري اجلربي وقراراته عى ما انعقد من بيوع قبل رسياهنا ولو كان 

الثمن مستحقا يف تاريخ الحق.
٢- اما ما انعقد من بيوع اثناء رسيان هذه القوانني والقرارات فانه ال يصح فيها جماوزة 
الثمن املحدد واال جاز للمشرتي ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يسرتدها ولو اتفق عى 

غري ذلك.

 املادة ١٢٨
اذا اتفق عى ان يتم التسليم بمجرد وصول املبيع اىل امني النقل، كانت تبعة اهلالك عى 

البائع اىل وقت تسليم املبيع اىل امني النقل، وتنتقل بعد ذلك اىل املشرتي.

املادة ١٢٩
١- اذا قام البائع بناء عى طلب املشرتي بارسال املبيع اىل غري اجلهة املحددة لتسليمه فيها 

كانت تبعة اهلالك عى املشرتي من وقت تسليم املبيع اىل من توىل نقله.
٢- فاذا خالف البائع تعليامت املشرتي فيام خيصه بطريقة االرسال دون رضورة مربرة 

،كان مسؤوال عام يلحق املبيع من رضر بسبب هذه املخالفة.

املادة ١٣٠
١- اذا مل حيدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد متام العقد ما مل تقض طبيعة 

املبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.
٢- فاذا كان للبضاعة موسم معني، وجب ان يتم التسليم قبل هناية هذا املوسم.

الذي  امليعاد  بالتسليم يف  البائع  التزم  للتسليم،  ميعادا  ان حيدد  للمشرتي  كان  واذا   -٣
حيدده املشرتي مع مراعاة ما يقي به العرف وما تستلزمه طبيعة املبيع.

املادة ١٣١
١- اذا مل يقم البائع بالتسليم يف امليعاد املحدد له اعترب العقد مفسوخا دون حاجة اىل اعذار 
اال اذا اخطر املشرتي البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خالل ثالثة ايام من حلول هذا امليعاد.

٢- وللمشرتي ان يطالب البائع عى سبيل التعويض بالفرق بني الثمن املتفق عليه وما 
دفعه بحسن نية للحصول عى يشء مماثل.

٣- فاذا كان املبيع بضائع ذات سعر معروف يف السوق جاز للمشرتي ولو مل يقم برشاء 
بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بني الثمن املتفق عليه وثمن السوق يف اليوم املحدد 

للتسليم.

املادة ١٣٢
١- اذا كانت البضاعة املسلمة ختتلف عن البضاعة املتفق عليها يف الكمية او الصنف ، 
فليس للمشرتي ان يطلب الفسخ اال اذا بلغ االختالف من اجلسامة حدا جيعل البضاعة 
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بانقاص  يكتفي  احلالة  له، ويف غري هذه  يعدها  كان  الذي  للغرض  املسلمة غري صاحلة 
الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف. وهذا كله ما مل يوجد اتفاق او 

عرف خمالف.
٢- ويتقادم حق املشرتي يف طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع يف طلب تكملة 

الثمن ، بمي سنة من يوم التسليم الفعيل.

املادة ١٣٣
١- اذا مل يدفع الثمن يف امليعاد املتفق عليه فللبائع بعد اعذار املشرتي ان يطالبه بالفرق 

بني الثمن املتفق عليه وثمن اعادة بيع اليء بحسن نية.
٢- فاذا كان املبيع بضائع هلا سعر معلوم يف السوق ،كان للبائع ان يطالب املشرتي بالفرق 

بني الثمن املتفق عليه والثمن يف اليوم املحدد للتنفيذ.

املادة ١٣٤
للمشرتي ان يفي بالثمن قبل حلول األجل ما مل يتفق عى غري ذلك. وحيدد األتفاق او 

العرف ما خيصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول األجل.
مادة ١٣٥

١- اذا رفض املشرتي تسلم املبيع، جاز للبائع ايداعه عند امني، وبيعه باملزاد العلني بعد 
القابلة  األشياء  بيع  وجيوز  ابطاء.  دون  املشرتي  هبا  وخيطر  حيددها  معقولة  مدة  انقضاء 

للتلف باملزاد العلني دون حاجة اىل هذا األخطار.
٢- فاذا كان للمبيع سعر معلوم يف السوق جاز بيعه ممارسة هبذا السعر عى يد سمسار.

٣- وعى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة املحكمة وذلك دون اخالل بحقه يف خصم 
الثمن ومروفات االيداع والبيع.

املادة ١٣٦
البيع بالتقسيط اذا مل يدفع املشرتي احد اقساط الثمن املتفق عليه فال جيوز احلكم بفسخ 

البيع اذا تبني انه قام بتنفيذ اجلزء األكرب من التزاماته.

املادة ١٣٧
١- اذا احتفظ البائع بملكية املنقول املبيع حتى اداء اقساط الثمن بامجعها اكتسب املشرتي 
هذه امللكية بأداء القسط األخري. ويتحمل املشرتي تبعة هالك املبيع من وقت تسليمه اليه.
رشط  يكون  ال  االفالس  باب  يف  عليها  املنصوص  باألحكام  االخالل  عدم  ومع   -٢
االحتفاظ بامللكية نافذا عى الغري اال اذا كان مدونا يف ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق عى 

حق الغري او عى اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون عى املبيع.

املادة ١٣٨
ال جيوز للمشرتي الترف يف املبيع قبل اداء االقساط باكملها اال اذا واقف البائع عى 
ذلك كتابة. وكل ترف جيريه املشرتي للغري باملخالفة هلذا احلكم ال يكون نافذا يف حق 

البائع اذا ثبت علم الغري وقت الترف بعدم اداء الثمن باكمله.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٤٥       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٣٩
للبائع عند ترف املشرتي يف املبيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغري موافقة منه ان 

يطالب املشرتي بأداء األقساط الباقية فورا.
 

مادة ١٤٠
تري احكام البيع بالتقسيط املنصوص عليها يف املواد السابقة ولو سمى املتعاقدان البيع 

اجيارا.

املادة ١٤١
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر اىل حمل معني ببدل مقطوع يشمل ثمن 

البضاعة والتأمني عليها واجرة النقل بالسفينة
 

املادة ١٤٢
١- عى البائع ابرام عقد النقل - عى نفقته- بالرشوط املعتادة وذلك لنقل البضائع اىل 

ميناء الوصول املتفق عليه وبطريق الرحلة املعتادة.
البضاعة كام هي حمددة يف وقت  لتفريغ  نفقات اخرى  النقل واية  اجرة  اداء  ٢- وعليه 

ومكان الشحن.

املادة ١٤٣
١- يلتزم البائع بشحن البضاعة عى نفقته عى السفينة يف ميناء الشحن يف التاريخ املتفق 

عليه يف عقد البيع او يف وقت معقول اذا مل حيدد الطرفان وقتا للشحن.
٢- يتوىل البائع - عى نفقته- استخراج الرتاخيص الالزمة لتصدير البضاعة من مكان 
الشحن. كام يتحمل نفقات احلزم، ومروفات قياس البضاعة او وزهنا او عدها اوالتأكد 
والرسوم  بالرضائب  يلتزم  كام  للشحن.  الزمة  العمليات  هذه  كانت  متى  نوعيتها  من 

املستحقة عى البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.
٣- وعليه ان خيطر املشرتي دون تأخري بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.

املادة ١٤٤
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من رضر حتى اللحظة التي جتتاز فيها اثناء شحنها 

حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك اىل املشرتي.
 

املادة ١٤٥
١- يعقد البائع- عى نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمني بحري عى البضاعة 
يغطى خماطر الرحلة. واذا شحن املبيع عى دفعات وجب التأمني عى كل دفعة عى حدة. 

وليس للبائع ان يقوم بنفسه جتاه املشرتي كمؤمن.
٢- وجيب ان يعقد التأمني بوثيقة قابلة للتداول وبالرشوط التي جيري عليها العرف يف 
ميناء الشحن، عى اال يقل مبلغ التأمني عن الثمن املذكور يف عقد البيع مضافا اليه عرشة 

يف املائة.
٣- وال يلتزم البائع اال بالتأمني ضد اخطار النقل العادية. اما األخطار اخلاصة بتجارة 
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معينة فال يلتزم البائع بالتأمني ضدها اال اذا اتفق عى ذلك مع املشرتي .كذلك ال يلتزم 
البائع بالتأمني عى املبيع ضد اخطار احلرب ما مل ينص العقد عى غري ذلك.

املادة ١٤٦
١- عى البائع ان يرسل اىل املشرتي دون تأخري سند شحن نظيفا وقابال للتداول وخاصا 
بالبضاعة املبيعة . وجيب ان يكون مشتمال عى ما يثبت ان البضاعة شحنت عى السفينة 
املهلة املحددة للشحن، وان خيول للمشرتي او من يمثله احلق يف  التاريخ او خالل  يف 
استالم البضاعة بتظهريه اليه او نقل هذا احلق اليه بالطريق القانوين املناسب. فان كان 
السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤرشا عليه من الرشكة الناقلة يف تاريخ الشحن بام 

يفيد امتام شحن البضاعة عى السفينة.
تؤكد وجوب  اضافية رصحية  يشتمل عى رشوط  مل  اذا  نظيفا  الشحن  ويعترب سند   -٢
عيوب يف املبيع او يف كيفية حزمه. وال يدخل يف هذه الرشوط األشارة يف سند الشحن اىل 
سبق استخدام األوعية او األغلفة او اىل عدم املسؤولية عام حيدث من رضر بسبب طبيعة 

املبيع او اىل جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزهنا.
مقامها  تقوم  او شهادة  التأمني  املبيعة ووثيقة  بالبضاعة  قائمة  الشحن  بسند  ٣- وترفق 
وتشتمل عى رشوطها األساسية وختول حلاملها ذات احلقوق الثابتة بالوثيقة . وكذلك 
الوثائق األخرى التي قد يطلبها املشرتي الثبات مطابقة البضاعة ملا ينص عليه العقد. 
واذا كان سند الشحن حييل يف بعض األمور اىل عقد اجيار السفينة وجب ارفاق نسخة من 

هذا العقد.
 

املادة ١٤٧
١- ال يلتزم املشرتي بقبول املستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غري مطابقة للرشوط 
املنصوص عليها يف عقد البيع . ويعترب املشرتي قابال لتلك املستندات اذا مل يعرتض عليها 
البائع بارسال مستندات  ايام من تاريخ تسلمها. ويتم االعرتاض باخطار  خالل سبعة 
مطابقة للرشوط خالل فرتة مناسبة. وللمشرتي بعد انقضاء تلك الفرتة طلب فسخ البيع 

مع التعويض ان كان له مقتىض.
٢- واذا رد املشرتي املستندات ألسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي 

اي اعرتاض غري االسباب والقيود التي سبق ايرادها.
٣- واذا رد املشرتي املستندات دون مسوغ كان مسؤوال عن تعويض البائع عام ينجم عن 

ذلك من رضر.
 

املادة ١٤٨
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة املبيعة قبل وصول املستندات او اذا وصلت 
املستندات ناقصة وجب عى البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكني املشرتي 
الناقصة.  املستندات  استكامل  او  تصل  مل  التي  املستندات  من  نسخة  عى  احلصول  من 

ويتحمل البائع املروفات الالزمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتىض.

املادة ١٤٩
اذا وصلت السفينة يلتزم املشرتي باستالم البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها 
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ملا جاء باالوراق . ويتحمل املشرتي املروفات التي تستحق عى البضاعة اثناء الرحلة 
البحرية حتى وصوهلا اىل ميناء الوصول ما مل يكن متفقا عى دخول هذه املروفات يف 
او رسوم  استرياد  املبيع من رسوم  ما قد يستحق عى  املشرتي  يتحمل  النقل. كام  اجرة 

مجركية.

املادة ١٥٠
اذا ظهرت بالبضاعة خمالفة ملا جاء يف االوراق، ومل جتاوز املخالفة القدر املسموح به عرفا 
كان املشرتي ملزما بقبوهلا مع تنزيل يف الثمن يقدره اخلرباء وفقا للعرف املعمول به يف 

ميناء الوصول.

مادة ١٥١
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة يف ميناء الشحن عى ظهر السفينة التي 

يعينها املشرتي لنقلها.

املادة ١٥٢
عى املشرتي ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع يف ميعاد مناسب باسم 

السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتارخيه او املهلة املعينة الجرائه.

املادة ١٥٣
١- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها عى السفينة التي عينها املشرتي .وذلك يف التاريخ 

او خالل املهلة املعنية للشحن.
٢- ويتحمل البائع نفقات احلزم ومروفات الفحص او القياس او الوزن او العد الالزمة 

لشحن البضاعة.
الدالة عى  اليه االوراق  البضاعة ويرسل  ابطاء بشحن  املشرتي دون  البائع  ٣- وخيطر 

ذلك عى ان يتحمل املشرتي مروفات األخطار وارسال االوراق.

املادة ١٥٤
يتوىل البائع عى نفقته استخراج اذن التصدير ومجيع األجراءات اخلاصة بشحن البضاعة.

املادة ١٥٥
باحلصول عليها  البائع  التزم  البضاعة  دالة عى مصدر  تقديم شهادة  املشرتي  اذا طلب 

وتقديمها له.

املادة ١٥٦
عى البائع تقديم كل معاونة لتمكني املشرتي من احلصول عى سند الشحن وغريه من 
املستندات الصادرة يف بلد الشحن والتي قد يطلبها املشرتي ليتمكن من استرياد البضاعة 
النفقات  او مرورها عرب دولة اخرى عند األقتضاء ويتحمل املشرتي  الوصول  بلد  اىل 

الالزمة للحصول عى هذه االوراق .
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املادة ١٥٧
يتحمل البائع مجيع النفقات الالزمة لشحن البضاعة. كام يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة 
من رضر حتى اللحظة التي جتتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة 

بعد ذلك من رضر وما يستحق عليها من مروفات فيقع عى عاتق املشرتي.

املادة ١٥٨
اذا مل خيطر املشرتي البائع باسم السفينة يف امليعاد املناسب او احتفظ بحق تعيني مدة لتسلمه 
البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليامت حمددة خالل تلك املدة التزم 
باملروفات االضافية التي تنجم عن ذلك، وحتمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من رضر 

من تاريخ انقضاء املدة املتفق عليها للتسليم برشط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاهتا.

املادة ١٥٩
شحن  تستطع  مل  اواذا  للشحن،  املعينة  املدة  انتهاء  بعد  ما  اىل  السفينة  وصول  تأخر  اذا 
البضاعة خالل تلك املدة ، التزم املشرتي باملروفات اإلضافية التى تنجم عن ذلك ، 
وحتمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء املدة املعينة للشحن برشط ان تكون 

البضاعة املبيعة قد تعينت بذاهتا.
 

املادة ١٦٠
العقد الذي يتضمن رشوطا من شأهنا حتميل البائع تبعة اهلالك بعد شحن البضاعة، او 
قبول  اخليار يف  املشرتي  تعطي  او  السفينة ساملة،  بوصول  منوطا  العقد  تنفيذ  امر  جتعل 
البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج املسلم اليه، خيرج عن كونه بيع سيف او بيع 

فوب ويعترب بيعا برشط التسليم يف مكان الوصول.

املادة ١٦١
١- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل يشء او شخص اىل جهة معينة 

مقابل اجر معني.
٢- ويتم عقد النقل بمجرد االتفاق اال اذا اتفق الطرفان رصاحة او ضمنا عى تأخريه اىل 

وقت التسليم.
٣- وجيوز اثبات العقد بجميع الطرق.

املادة ١٦٢
١- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل األشياء أوعقد نقل األشخاص أو عقد 
الوكالة بالعمولة للنقل ويري هذا التقادم فيام يتعلق بدعوى املسؤولية عن اهلالك الكيل 
لألشياء من اليوم الذي جيب فيه التسليم، وعن التأخري أو التلف أو اهلالك اجلزئي لألشياء 

أو من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه اليء حتت ترف املرسل إليه.
٢- وال جيوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.

٣- ويقع باطال كل اتفاق عى خمالفة األحكام السابقة.
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املادة ١٦٣
١- حترر وثيقة النقل من نسختني يوقع احداها الناقل وتسلم اىل املراسل ويوقع األخرى 

املرسل وتسلم اىل الناقل.
٢- وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

أ- تاريخ حتريرها.
ب- اسامء املرسل واملرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم.

ج- جهة القيام وجهة الوصول.
د- جنس الشىء املنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون 

الزما لتعيني ذاتية اليء وتقدير قيمته.
هـ- امليعاد املعني للنقل.

و- اجرة النقل مع بيان امللتزم بدفعها.
ز- االتفاقات اخلاصة املتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هالك 

اليء او تلفه او تأخر وصوله.
٣- وجيوز اثبات عكس ما ورد يف وثيقة النقل بجميع الطرق.

املادة ١٦٤
١- جيوز ان حترر وثيقة النقل باسم شخص معني أو آلمره أو للحامل.

ألمر،  كانت  اذا  وبالتظهري  اسمية  كانت  اذا  احلوالة  لقواعد  طبقا  الوثيقة  وتتداول   -٢
وباملناولة اذا كانت للحامل.

 
املادة ١٦٥

اذا مل حترر وثيقة نقل وجب عى الناقل ان يسلم اىل املرسل بناء عى طلبه ايصاال موقعا 
منه بتسليم اليء املنقول وجيب ان يكون االيصال مؤرخا ومشتمال عى البيانات الكافية 

لتعيني ذاتية اليء املنقول واجرة النقل.

املادة ١٦٦
١- يلتزم املرسل بتسليم اليء اىل الناقل يف موطنه ،اال اذا اتفق عى تسليمه يف مكان 
اخر. واذا كان النقل يقتي من جانب الناقل اختاذ استعدادات خاصة، وجب عى املرسل 

اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
التي  البيانات  ٢- وجيوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة 

ذكرها املرسل.
٣- واذا كانت طبيعة اليء تقتي اعداده للنقل اعدادا خاصا ، وجب عى املرسل ان 
يعنى بحزمه عى وجه يقيه اهلالك او التلف، وال يعرض األشخاص او االشياء األخرى 

التي تنقل معه الرضر.
 

املادة ١٦٧
١- يلتزم املرسل بدفع اجرة النقل وغريها من املروفات املستحقة للناقل ما مل يتفق عى 
ان يتحملها املرسل اليه ويف هذه احلالة يكون املرسل واملرسل اليه مسؤولني بالتضامن 

عن دفع األجرة واملروفات.
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٢- وال يستحق الناقل اجرة نقل ما هيلك من االشياء بقوة قاهرة.
 

املادة ١٦٨
١- جيوز للمرسل اثناء وجود اليء يف حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه اىل 
شخص اخر غري املرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل ويعوضه عن املروفات 

واالرضار.
٢- عى انه الجيوز للمرسل استعامل هذا احلق:

أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
اليه من  اليه تسلمه. وينتقل هذا احلق اىل املرسل  ب- اذا وصل اليء وطلب املرسل 

وقت تسلمه وثيقة النقل.
 

املادة ١٦٩
١- جيوز ملالك اليء ان يترف فيه بالبيع او غريه من الترفات اثناء وجوده يف حيازة 

الناقل بموجب وثيقة النقل.
٢- واملالك هو الذي يتحمل تبعة هالك اليء اثناء النقل، ويرجع عى الناقل اذا كان 

للرجوع وجه.

املادة ١٧٠
يتحمل املرسل اليه االلتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها رصاحة او ضمنا. ويعترب 
قبوال ضمنيا بوجه خاص مطالبة املرسل اليه بتسليم اليء بموجب وثيقة النقل او اصداره 

بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليامت تتعلق به.

مادة ١٧١
١- يلتزم الناقل بشحن اليء ورصه يف وسيلة النقل ما مل يتفق عى غري ذلك.

٢- واذا اتفق عى ان يقوم املرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب عى الناقل ان يمتنع 
عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب ال خيفى عى الناقل العادي.

املادة ١٧٢
١- عى الناقل ان يسلك الطريق الذي تم االتفاق عليه فاذا مل يتفق عى طريق معني وجب 

عى الناقل ان يسلك اقر الطرق.
٢- ومع ذلك جيوز للناقل ان يغري الطرق املتفق عليه او اال يلتزم اقر الطرق ،اذا قامت 

رضورة تقتي ذلك.

املادة ١٧٣
١- يضمن الناقل سالمة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤوال عن هالكه هالكا 
كليا او هالكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخري يف تسليمه. ويعترب يف حكم اهلالك الكيل 
انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء امليعاد املعني او الذي يقي به العرف لوصول اليء دون 

العثور عليه.
٢- وال يكون الناقل مسؤوال عام يلحق اليء عادة بحكم طبيعته من نقص يف الوزن او 
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احلجم اثناء نقله ما مل يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.

املادة ١٧٤
ال يكون الناقل مسؤوال عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او جموهرات 
اوغري ذلك من االشياء الثمينة ،اال بقدر ما قدمه املرسل بشأهنا وقت تسليمها من بيانات 

كتابية.

املادة ١٧٥
يكون الناقل مسؤوال عن افعال االشخاص الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزاماته املرتتبة 

عى عقد النقل.

املادة ١٧٦
١- اذا ضاع اليء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة يف وثيقة النقل، قدر التعويض عى 
اساس القيمة احلقيقية ملا ضاع او تلف يف جهة الوصول ويف اليوم املحدد له طبقا للسعر 
السائد يف السوق. فإذا مل يكن لليء سعر معني حددت قيمته بمعرفة خبري يعينه قايض 

األمور املستعجلة.
٢- واذا كانت قيمة اليء مبينة يف وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع يف هذه القيمة، وان 

يثبت بجميع الطرق القيمة احلقيقية لليء.

املادة ١٧٧
اذا ترتب عى تلف اليء او عى هالكه هالكا جزئيا او عى تأخر وصوله انه مل يعد صاحلا 
للغرض املقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخى للناقل 

عن اليء مقابل احلصول عى تعويض كامل.

املادة ١٧٨
١- تسلم اليء دون حتفظ يسقط احلق يف الرجوع عى الناقل بسبب التلف او اهلالك 
اجلزئي او التأخر يف الوصول ما مل يثبت املرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى عى 

الناقل خالل ثالثني يوما من تاريخ التسليم.
األمور  قايض  يعينه  خبري  او  االدارة  رجال  بمعرفة  البضاعة  حالة  اثبات  ويكون   -٢

املستعجلة.

املادة ١٧٩
١- اذا قام عدة ناقلني عى التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل االول مسؤوال جتاه 

املرسل واملرسل اليه عن جمموع النقل ويقع باطال كل رشط بخالف ذلك.
٢- وال يسأل كل من الناقلني التالني للناقل األول جتاهه او جتاه املرسل اواملرسل اليه اال 
عن الرضر الذي يقع يف اجلزء اخلاص به من النقل. فاذا استحال تعيني اجلزء الذي وقع 
فيه الرضر وجب توزيع التعويض بني مجيع الناقلني بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة 

النقل ،واذا اعر احدهم وزعت حصته عى األخرين بالنسبة ذاهتا.
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املادة ١٨٠
١- ال جيوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هالك اليء او تلفه او التأخري يف تسليمه اال 

باثبات القوة القاهرة او العيب الذايت يف اليء او خطأ املرسل او خطأ املرسل إليه.
٢- واذا حتفظ الناقل واشرتط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب يف حزم البضاعة، 

كان عى املرسل او املرسل اليه ان يثبت ان التلف مل ينشأ من جراء هذا العيب.
 

املادة ١٨١
١- يقع باطال كل رشط يقي باعفاء الناقل من املسؤولية عن هالك اليء هلكا كليا او 
هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطال كل رشط يقي باعفاء الناقل من هذه املسؤولية 

اذا نشأت عن افعال تابعيه.
٢- ويعترب يف حكم األعفاء من املسؤولية كل رشط يكون من شأنه الزام املرسل او املرسل 

اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقل.

املادة ١٨٢
١- فيام عدا حالتي اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من الناقل او من تابعيه جيوز للناقل:

أ- ان حيدد مسؤوليته عن اهلالك او التلف، برشط اال يكون التعويض املشرتط تعويضا 
صوريا.

ب- ان يشرتط اعفاءه من املسؤولية عن التأخري.
٢- وجيب ان يكون رشط األعفاء من املسؤولية او حتديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل 

قد اعلم به املرسل.

املادة ١٨٣
اذا نقل الشىء يف حراسة املرسل او املرسل اليه ، مل يكن الناقل مسؤوال عن هالكه اوتلفه 

اال اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

املادة ١٨٤
١- يلتزم الناقل بتفريغ اليء عند وصوله ما مل يتفق عى غري ذلك.

٢- وللمرسل اليه ان يرجع مبارشة عى الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند االقتضاء.
 

املادة ١٨٥
١- اذا مل يكن التسليم واجبا يف حمل املرسل اليه كان عى الناقل ان خيطره بوصول اليء 

وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
٢- وعى املرسل اليه تسلم اليء يف امليعاد الذي حدده الناقل. وااللتزام بمروفات 
التخزين. وجيوز للناقل بعد انقضاء امليعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل اليء اىل حمل 

املرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

املادة ١٨٦
١- اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او مل حيرض املرسل اليه لتسلم الشىء يف امليعاد الذي عينه 
الناقل او خرض وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل واملروفات وجب عى الناقل 
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ان خيطر املرسل بذلك وان يطلب منه تعليامته.
٢- واذا تأخر املرسل يف إبالغ الناقل تعليامته يف الوقت املناسب جاز للناقل ان يطلب من 
قاىض األمور املستعجلة تعيني خبري إلثبات حالة اليء واالذن له يف ايداعه عند امني 

حلساب املرسل وعى مسؤوليته.
٣- واذا كان اليء معرضا للهالك اوللتلف او نقص يف القيمة او كانت صيانته تقتي 
مروفات باهظة امر القايض ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة املحكمة 
حلساب ذوي الشأن. وجيوز للقايض عند االقتضاء ان يأمر ببيع اليء كله او بعضه بام 

يكفي للوفاء باملبالغ املستحقة للناقل.

املادة ١٨٧
١- للناقل حبس اليء الستيفاء اجرة النقل واملروفات وغريها من املبالغ التي تستحق 

له بسبب النقل.
له  املستحقة  املبالغ  بيع اليء الستيفاء  الناتج من  الثمن  امتياز عى  للناقل  ٢- ويكون 

بسبب النقل ويتبع يف هذا الشأن اجراءات التنفيذ عى األشياء املرهونة رهنا جتاريا.

املادة ١٨٨
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي جيوز له االحتفاظ هبا اىل جهة الوصول يف امليعاد 

املتفق عليه او املذكور يف لوائح النقل او الذي يقي به العرف.

املادة ١٨٩
١- يضمن الناقل سالمة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤوال عام يلحق الراكب 
من ارضار بدنية او مادية وعن التأخري وال جيوز له ان ينفي مسؤوليته اال باثبات القوة 

القاهرة او خطأ الراكب.
٢- وللورثه احلق يف مطالبة الناقل بالتعويض عن الرضر الذي حلق مورثهم سواء وقعت 

الوفاة اثر احلادث مبارشة او بعد انقضاء مدة من الزمن.

املادة ١٩٠
يكون الناقل مسؤوال عن افعال األشخاص الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزاماته املرتتبة 

عى عقد النقل.

املادة ١٩١
يصيب  عام  املسؤولية  من  جزئيا  او  كليا  الناقل  باعفاء  يقي  رشط  كل  باطال  يقع   -١

الراكب من ارضار بدنية.
٢- يعترب يف حكم اإلعفاء من املسؤولية كل رشط يكون من شأنه الزام الراكب عى اي 

وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقل.
٣- وفيام عدا حالتي اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من الناقل او من تابعيه، جيوز للناقل 
ان يشرتط اعفاءه كليا او جزئيا من املسؤولية عن األرضار غري البدنية او ارضار التأخري 

التي تلحق الراكب.
به  اعلم  قد  الناقد  يكون  وان  املسؤولية مكتوبا  االعفاء من  يكون رشط  ان  ٤- وجيب 
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الراكب.

املادة ١٩٢
١- ال يكون الناقل مسؤوال عن ضياع األمتعة التي حيتفظ هبا الراكب او عن تلفها اال اذا 

اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.
٢- وخيضع نقل األمتعة املسجلة لألحكام اخلاصة بنقل األشياء.

املادة ١٩٣
١- اذا تويف الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابري الالزمة للمحافظة 

عى امتعته اىل ان تسلم اىل ذوي الشأن.
٢- واذا وجد يف حمل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل ملراقبة هذه التدابري وان 

يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة املتويف يف حيازته.

املادة ١٩٤
يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل يف امليعاد املتفق عليه او املذكور يف لوائح النقل او الذي 
السفر  استحال  اذا  اما  السفر  العرف. وهو ملزم األجرة كاملة ولو عدل عن  به  يقي 
بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغري ذلك من املوانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ وال 

جتب االجرة.

املادة ١٩٥
١- للناقل حبس امتعة الراكب ضامنا ألجرة النقل وملا قدمه له من طعام او غريه اثناء 

تنفيذ عقد النقل.
٢- للناقل حق امتياز عى ثمن األمتعة الستيفاء املبالغ املستحقة له بسبب النقل ويتبع يف 

هذا الشأن اجراءات التنفيذ عى االشياء املرهونة رهنا جتاريا.

املادة ١٩٦
جيب عى الراكب اتباع تعليامت الناقل املتعلقة بالنقل.

املادة ١٩٧
١- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله 
بالعمليات  يقوم عند االقتضاء  او شخص اىل جهة معينة وبأن  ناقل عى نقل يشء  مع 

املرتبطة هبذا النقل وذلك يف مقابل عمولة يتقاضاها من املوكل.
٢- واذا توىل الوكيل بالعمولة النقل بوسائله اخلاصة رست عليه احكام عقد النقل ما مل 

يتفق عى غري ذلك.

املادة ١٩٨
١- يلتزم الوكيل العمولة للنقل بأن حيافظ عى مصلحة موكله وان ينفذ تعليامته بوجه 

خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.
٢- وال جيوز للوكيل ان يقيد يف حساب موكله اجرة نقل اعى من األجرة املتفق عليها 
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مع الناقل.
 

املادة ١٩٩
١- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سالمة اليء او الراكب.

٢- ويف نقل األشياء يكون مسؤوال من وقت تسلمه اليء عن هالكه كليا او جزئيا او 
التأخري يف تسليمه. وال جيوز له ان ينفي مسؤوليته اال بإثبات القوة القاهرة او  تلفه او 

العيب الذاتى يف اليء او خطأ املوكل او خطأ املرسل اليه.
٣- ويف نقل األشخاص يكون مسؤوال عن التأخري ىف الوصول وعام يلحق الراكب اثناء 
تنفيذ عقد النقل من ارضار بدنية او مادية. وال جيوز له ان ينفي مسؤوليته اال باثبات القوة 

القاهرة او خطأ الراكب.
٤- وله يف مجيع األحوال الرجوع عى الناقل اذا كان هلذا الرجوع وجه.

 
املادة ٢٠٠

١- يقع باطال كل رشط يقي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا او جزئيا عام يلحق 
الراكب من ارضار بدنية.

٢- ويعترب يف حكم اإلعفاء من املسؤولية كل رشط يكون من شأنه الزام الراكب عى اي 
وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

٣- وفيام عدا حالتي اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد 
تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه جيوز للوكيل بالعمولة ان يشرتط اعفاءه كليا او 
جزئيا من املسؤولية الناشئة عن هالك اليء او تلفه او التأخري يف تسليمه ومن املسؤولية 

الناشئة عن التأخري يف وصول الراكب او عام يلحقه من ارضار غري بدنية.
٤- وجيب ان يكون رشط اإلعفاء من املسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به 

املوكل او الراكب.
 

املادة ٢٠١
١- للموكل او الراكب حق الرجوع مبارشة عى الناقل ملطالبته بتعويض الرضر الناشئ 
عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخري. وجيب يف هذه احلالة 

ادخال الوكيل بالعمولة للنقل يف الدعوى.
٢- وللناقل حق الرجوع مبارشة عى املوكل الراكب ملطالبته بالتعويض عن الرضر الذي 

حلقه من تنفيذ النقل.

املادة ٢٠٢
الوكيل األصيل بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما مل يكن املرسل قد عني 

الوكيل الوسيط يف اتفاقه مع الوكيل األصيل.

املادة ٢٠٣
اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل اىل الناقل حل حمله فيام له من حقوق.
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املادة ٢٠٤
فيام عدا األحكام املنصوص عليها فيام تقدم، تري عى الوكيل بالعمولة للنقل األحكام 

اخلاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

املادة ٢٠٥
١- يقصد بالنقل اجلوي نقل األشخاص او األمتعة او البضائع بالطائرات يف مقابل اجر.
٢- ويقصد بلفظ األمتعة األشياء التي جيوز للراكب محلها معه يف الطائرة وتسلم للناقل 
لتكون يف حراسته اثناء النقل وال يشمل هذا اللفظ األشياء الصغرية الشخصية التى تبقى 

يف حراسة الراكب اثناء السفر.

املادة ٢٠٦
تري عى النقل اجلوي احكام هذا الفصل مع مراعاة األحكام اخلاصة املنصوص عليها 

يف املواد التالية.

املادة ٢٠٧
املسؤولية  ألحكام  وفقا  يقع  النقل  بأن  يفيد  بيانا  اجلوي  النقل  وثيقة  تتضمن  ان  جيب 

املحدودة املنصوص عليها يف املادة ٢١٤ واال امتنع عى الناقل التمسك هبذه األحكام.

املادة ٢٠٨
يسأل الناقل اجلوي عن الرضر الذي حيدث يف حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او 
بأي رضر بدين آخر اذا وقع احلادث الذي ادى اىل رضر عى متن الطائرة او يف اثناء أية 

العملية من عمليات صعود الركاب ونزوهلم.

املادة ٢٠٩
١- يسأل الناقل اجلوي عن الرضر الذي حيدث يف حالة هالك او ضياع االمتعة او البضائع 

او تلفها اذا وقع احلادث الذي ادى اىل رضر اثناء النقل اجلوي.
٢- ويشتمل النقل اجلوي الفرتة التي تكون فيها األمتعة والبضائع يف حراسة الناقل اثناء 

وجود الطائرة يف احد املطارات او يف اي مكان اخر هبطت فيه.
٣- وال يشمل النقل اجلوي الفرتة التي تكون فيها األمتعة او البضائع حمل نقل بري او 
بحري او هنري يقع خارج املطار. عى انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل اجلوي 
بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة اىل اخرى وجب افرتاض ان الرضر نتج عن 

حادث وقع اثناء فرتة النقل اجلوي حتى يقوم الدليل عى عكس ذلك.

املادة ٢١٠
يسأل الناقل اجلوي عن الرضر الذي يرتتب عى التأخري ويف وصول الراكب او االمتعة 

او البضائع.

املادة ٢١١
الالزمة  التدابري  كل  اختذوا  قد  وتابعيه  انه  اثبت  اذا  املسؤولية  من  اجلوي  الناقل  يعفى 
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لتفادي الرضر او انه كان من املستحيل عليهم اختاذها.

املادة ٢١٢
يعفى الناقل اجلوي من املسؤولية اذا اثبت ان الرضر كله قد نشا بخطأ املرضور. وجيوز 
ان خطأ املرضور قد اشرتك يف احداث  اثبت  اذا  الناقل  للمحكمة ان ختفض مسؤولية 

الرضر.

املادة ٢١٣
ال يسأل الناقل اجلوي عن األشياء الصغرية الشخصية التي تبقى يف حراسة الراكب اثناء 

السفر اال اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.

املادة ٢١٤
١- ال جيوز يف حالة نقل األشخاص ان جياوز التعويض الذي حيكم عى الناقل اجلوي 

ستة االف دينار بالنسبة لكل راكب اال اذا اتفق رصاحة عى جتاوز هذا املقدار.
٢- ويف حالة نقل األمتعة او البضائع اليتجاوز التعويض ستة دنانري عن كل كيلوجرام. 
ومع ذلك اذا قدم املرسل عند تسليم األمتعة او البضائع اىل الناقل اقرارا خاصا بام يعلقه 
من امهية عى تسليمها يف مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظري 
ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة املبينة يف االقرار اال اذا اثبت الناقل ان 

هذه القيمة جتاوز مدى األمهية احلقيقية التي علقها املرسل عى التسليم.
٣- ويف حالة ضياع او هالك او تلف جزء من طرد او بعض حمتوياته حيسب احلد االقى 
للتعويض عى اساس الوزن األمجايل للطرد كله، ما مل يؤثر ذلك يف قيمة طرود اخرى 

تشملها نفس الرسالة فرياعى ايضا وزن هذه الطرود.
٤- وبالنسبة اىل االشياء الصغرية الشخصية التى يتبقى يف حراسة الراكب اثناء السفر ال 
جيوز ان يزيد التعويض الذي حيكم به لكل راكب عن تلك االشياء عى مائة وعرشين 

دينارا.
 

املادة ٢١٥
السابقة  املادة  املنصوص عليها يف  املسؤولية  بتحديد  يتمسك  ان  للناقل اجلوي  ال جيوز 
اذا ثبت ان الرضر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد 
احداث رضر واما برعونة مقرونه بادراك ان رضرا قد يرتتب عى ذلك. فاذا وقع الفعل او 
االمتناع من جانب التابعني فيجب ان يثبت ايضا اهنم كانوا عندئذ يف اثناء تأدية وظائفهم.

 
املادة ٢١٦

١- اذا اقيمت دعوى التعويض عى احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد املسؤولية 
املنصوص عليها يف املادة ٢١٤ اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الرضر قد وقع منه اثناء 

تأدية وظيفته.
٢- وجيب ان ال يتجاوز جمموع التعويض الذي يمكن احلصول عليه من الناقل وتابعيه 

معا تلك احلدود.
٣- ومع ذلك ال جيوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد املسؤولية اذا ثبت ان الرضر ناشىء 
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عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث رضر واما برعونة مقرونة بادراك 
ان رضرا قد يرتتب عى ذلك.

 
املادة ٢١٧

١- يقع باطال كل رشط يقي باعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية او بتحديدها بأقل من 
احلدود املنصوص عليها يف املادة ٢١٤.

او  الناقل من املسؤولية  الذي يقي باعفاء  البطالن الرشط  ٢-مع ذلك ال يشمل هذا 
بتحديدها يف حالة هالك اليء حمل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذايت فيه.

املادة ٢١٨
انه تسلمها يف حالة  البضائع دون حتفظ ينهض قرينة عى  او  اليه األمتعة  تسلم املرسل 

جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما مل يقم دليل عى عكس ذلك.

املادة ٢١٩
١- عى املرسل اليه يف حالة تلف األمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا اىل الناقل فور 
اكتشاف التلف وعى األكثر خالل سبعة ايام بالنسبة اىل األمتعة واربعة عرش يوما بالنسبة 
اىل البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. ويف حالة التأخري جيب ان يوجه االحتجاج خالل 
واحد وعرشين يوما عى األكثر من اليوم الذي توضع فيه االمتعة او البضائع حتت ترف 

املرسل اليه.
النقل عند تسليم االمتعة او  ٢- وجيب ان يثبت االحتجاج يف صورة حتفظ عى وثيقة 

البضائع او يف صورة خطاب مسجل يرسل اىل الناقل يف امليعاد القانوين.
٣- وال تقبل دعوى املسؤولية ضد الناقل اذا مل يوجه االحتجاج يف املواعيد املنصوص 
عليها يف هذه املادة اال اذا اثبت املدعى وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت 

هذه املواعيد او الخفاء حقيقة الرضر الذي اصاب االمتعة او البضائع.

املادة ٢٢٠
يسقط احلق يف رفع الدعوى مسؤولية عى الناقل اجلوي بمرور سنتني من يوم بلوغ الطائرة 

جهة الوصول او من اليوم الذي كان جيب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.

املادة ٢٢١
١- يف حالة النقل باملجان ال يكون الناقل اجلوي مسؤوال اال اذا ثبت صدور خطأ منه او 

من احد تابعيه. ويف هذه احلالة يسأل الناقل يف احلدود املنصوص عليها يف املادة ٢١٤.
٢- ويعترب النقل باملجان إذا كان بدون مقابل ومل يكن الناقل حمرتفا للنقل. فإن كان الناقل 

حمرتفا اعترب النقل غري جمانى.
 

املادة ٢٢٢
يكون للناقل اجلوي مسؤوال يف احلدود املنصوص عليها يف املادة ٢١٤ ايا كانت صفة 

اخلصوم يف دعوى املسؤولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض املستحق.
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املادة ٢٢٣
يكون الرهن جتاريا بالنسبة اىل مجيع ذوي الشأن فيه اذا تقرر عى مال منقول ضامنا لدين 

يعترب جتاريا بالنسبة اىل املدين.

املادة ٢٢٤
الدائن  املرهون اىل  انتقلت حيازة اليء  اذا  الغري اال  نافذا يف حق  الرهن  ١- ال يكون 
املرهتن او اىل شخص اخر يعينه العاقدان، وبقى يف حيازة من تسلمه منهام حتى انقضاء 

الرهن.
٢- ويعترب الدائن املرهتن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا لليء املرهون:

أ- اذا وضع حتت ترفه بكيفية حتمل الغري عى االعتقاد بأن اليء اصبح يف حراسته.
ب- اذا تسلم صكا يمثل اليء املرهون ويعطي حائزه دون غريه حق تسلم هذا اليء.

 
املادة ٢٢٥

١- جيوز رهن احلقوق. ويتم رهن احلقوق الثابتة يف صكوك اسمية بنزول كتايب يذكر فيه 
انه عى سبيل الضامن ويقيد يف دفاتر اهليئة التي اصدرت الصك. ويؤرش به عى الصك 

ذاته.
٢- ويتم رهن احلقوق الثابتة يف صكوك ألمر بتظهري يذكر فيه ان القيمة للضامن.

باتباع  ألمر  صكوك  او  اسمية  صكوك  يف  الثابتة  غري  األخرى  احلقوق  رهن  ويتم   -٣
االجراءات واالوضاع اخلاصة بحوالة احلق.

عند  مودعا  الصك  كان  واذا  فيها.  الثابتة  الصكوك  بتسليم  احلقوق  حيازة  وتنتقل   -٤
الغري، اعترب تسليم ايصال االيداع بمثابة تسليم الصك ذاته برشط ان يكون الصك معينا 

يف االيصال تعيينا كافيا وان يرىض املودع عنده بحيازته حلساب الدائن املرهتن.

املادة ٢٢٦
يثبت الرهن بالنسبة اىل املتعاقدين ويف مواجهة الغري بجميع طرق األثبات.

املادة ٢٢٧
١- اذا ترتب الرهن عى مال مثى، بقى قائام ولو استبدل باليء املرهون يشء أخر من 

نوعه.
ان يسرتده  الراهن  للمدين  ، جاز  املثلية  األموال غري  املرهون من  واذا كان لليء   -٢
ويستبدل به غريه، برشط ان يكون منصوصا عى ذلك يف عقد الرهن وان يقبل الدائن 

البدل وذلك مع عدم األخالل بحقوق الغري حسن النية.
 

املادة ٢٢٨
عى الدائن املرهتن ان يسلم املدين اذا طلب منه ذلك، ايصاال يبني فيه ماهية اليء املرهون 

ونوعه ومقداره ووزنه وغري ذلك من الصفات املميزة له.
 

املادة ٢٢٩
١- يلتزم الدائن املرهتن باختاذ الوسائل الالزمة للمحافظة عى اليء املرهون واذا كان 
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هذا اليء ورقة جتارية فعليه عند حلول األجل ان يقوم باالجراءات الالزمه الستيفاء 
البدل.

٢- ويكون الراهن ملزما بجميع املروفات التي ينفقها الدائن املرهتن يف هذا السبيل.

املادة ٢٣٠
يلتزم الدائن املرهتن بأن يستعمل حلساب الراهن مجيع احلقوق املتعلقة باليء املرهون 
وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغري ذلك من املبالغ الناجتة عنه عند استحقاقها 
عى ان خيصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه يف املحافظة عى اليء ويف االصالحات ثم من 
املروفات والفوائد ثم من اصل الدين املضمون بالرهن ما مل ينص االتفاق او القانون 

عى غري ذلك.
 

املادة ٢٣١
اذا مل يدفع املدين الدين املضمون بالرهن يف ميعاد استحقاقه كان للدائن املرهتن بعد انقضاء 
ثالثة ايام من تاريخ اعذار املدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم اىل رئيس املحكمة الكلية 

االمر ببيع اليء املرهون كله او بعضه.
 

املادة ٢٣٢
١- ال جيوز تنفيذ األمر الصادر من رئيس املحكمة ببيع اليء املرهون اال بعد انقضاء 
مخسة ايام من تاريخ تبليغه اىل املدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان املكان الذي جيري 

فيه البيع وتارخيه وساعته.
٢- واذا تقرر الرهن عى عدة اموال كان حق الدائن املرهتن ان يعني املال الذي جيري 
عليه البيع ما مل يتفق عى غري ذلك. ويف مجيع األحوال ال جيوز ان يشمل البيع اال ما يكفي 

للوفاء بحق الدائن.
 

املادة ٢٣٣
١- جيري البيع يف الزمان واملكان اللذين يعينهام رئيس املحكمة الكلية، وباملزايدة العلنية 
اال اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا كان اليء املرهون صكا متداوال يف سوق 

االوراق املالية امر الرئيس ببيعه يف هذا السوق بمعرفة احد السامرسة.
٢- ويستوىف الدائن املرهتن بطريق االمتياز دينه من اصل وفوائد ومروفات من الثمن 

الناتج من البيع.

املادة ٢٣٤
اذا كان اليء املرهون معرضا للهالك او التلف او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة 
ومل يشأ الراهن تقديم يشء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس 
املحكمة الكلية الرتخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن اىل الثمن 

الناتج من البيع.

املادة ٢٣٥
اذا نقص سعر اليء املرهون يف السوق بحيث اصبح غري كاف لضامن الدين جاز للدائن ان 
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يعني للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضامن. فاذا رفض الراهن ذلك او انقىض امليعاد املحدد 
دون ان يقوم بتكملة الضامن جاز للدائن ان ينفذ عى اليء املرهون باتباع اإلجراءات 

املنصوص عليها يف املواد من ٢٣١ اىل ٢٣٣.

املادة ٢٣٦
اذا كان اليء املرهون صكا مل تدفع قيمته بكاملها، وجب عى الراهن متى طولب باجلزء 
غري املدفوع ان يقدم اىل الدائن املرهتن النقود الالزمة هبذا اجلزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم 
عى األقل, واال جاز للدائن املرهتن ان يبيع الصك باتباع االجراءات املنصوص عليها يف 

املواد من ١٣١ اىل ٢٣٣.

املادة ٢٣٧
١- يعترب باطال كل اتفاق يربم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى للدائن املرهتن 
يف حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله احلق يف متلك اليء املرهون او بيعه بدون 

مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد من ٢٣١ اىل ٢٣٣.
٢- ومع ذلك جيوز بعد حلول الدين او قسط منه االتفاق عى ان ينزل املدين لدائنه عن 
اليء املرهون او جزء منه وفاء للدين، كام جيوز للقايض ان يأمر بتمليك الدائن املرهتن 

اليء املرهون او جزءا منه وفاء للدين عى ان حيسب عليه بقيمته وفقا لتقدير اخلرباء.

املادة ٢٣٨
االيداع يف املخازن العامة عقد يتعهد بموجبه اخلازن بتسلم بضاعة او حفظها حلساب 

املودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازهتا بموجب الصكوك التي متثلها.

املادة ٢٣٩
ال جيوز انشاء او استثامر خمزن عام له حق اصدار صكوك متثل البضائع املودعة وتكون 
قابلة للتداول اال برتخيص من الوزير املختص ووفقا للرشوط واالوضاع التي يصدر 

هبا قرار منه.

املادة ٢٤٠
١- يصدر الوزير املختص الئحة بتنظيم املخازن العامة.

٢- ويضع كل خمزن عام الئحة خاصة لتنظيم نشاطه بام يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة 
البضاعة التي يقوم بتخزينها واملكان الذي يبارش فيه عمله. وجيب ان تشمل هذه الالئحة 

عى وجه اخلصوص كيفية تعيني اجرة التخزين.

املادة ٢٤١
الغري، نشاطا جتاريا  بأية صفة سواء حلسابه او حلساب  ان يامرس  ١- ال جيوز للخازن 
يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع املرخص له يف حفظها يف خمزنه واصدار صكوك 

متثلها.
٢- ويري هذا احلكم اذا كان القائم عى استثامر املخزن رشكة يامرس احد الرشكاء فيها 
ممن يملكون ١٠% عى األقل من رأس ماهلا نشاطا جتاريا يشمله احلظر املنصوص عليه 
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فيام تقدم.

املادة ٢٤٢
جيوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة املحفوظة لدهيا وان تتعامل 

بصكوك الرهن التي متثلها.

املادة ٢٤٣
١- يلتزم املودع بان يقدم اىل املخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها 

وقيمتها.
٢- وللمودع احلق يف فحص البضاعة التي سلمت اىل املخزن العام حلسابه واخذ نامذج 

منها.

املادة ٢٤٤
١- يكون اخلازن مسؤوال عن حفظ البضاعة املودعة وصيانتها بام ال جياوز قيمتها اىل 

قدرها املودع.
٢- وال يسأل اخلازن عام يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة اوعن 

طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها.
كانت  اذا  البضاعة  بيع  له يف  االذن  الكلية  املحكمة  رئيس  يطلب من  ان  ٣- وللخازن 

مهدده بتلف رسيع. ويعني الرئيس كيفية البيع.
 

املادة ٢٤٥
١- يتسلم املودع ايصال ختزين يبني فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها 
املودعة  املخزن  واسم  وقيمتها  ذاتيتها  لتعيني  الالزمة  البيانات  من  ذلك  وغري  وكميتها 
عنده. واسم الرشكة املؤمنة عى البضاعة ان وجدت وبيان عام اذا كانت قد اديت الرسوم 

والرضائب املستحقة عليها.
٢- ويرفق بكل ايصال ختزين صك رهن يشتمل عى مجيع البيانات املذكورة يف ايصال 

التخزين.
٣- وحيتفظ املخزن العام بصورة طبق األصل من ايصال التخزين وصك الرهن.

 
املادة ٢٤٦

١- اذا كانت البضاعة املسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من االشياء املثلية، جاز 
ان تستبدل هبا بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا عى ذلك يف ايصال 
اوالصك  االيصال  حامل  حقوق  مجيع  تنتقل  احلالة  هذه  ويف  الرهن.  وصك  التخزين 

وامتيازاته اىل البضاعة اجلديدة.
٢- جيوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة املثلية سائبة يف 

كمية اكرب.

املادة ٢٤٧
١- جيوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم املودع او ألمره.
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٢- واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن ألمر املودع جاز له ان يتنازل عنهام متصلني 
او منفصلني بالتظهري.

٣- وجيوز ملن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهري مع بيان 
موطنه يف الصورة املحفوظة لدى املخزن.

املادة ٢٤٨
١- يرتتب عى تظهري صك الرهن منفصال عن ايصال التخزين تقرر رهن عى البضاعة 

لصالح املظهر اليه.
٢- يرتتب عى تظهري ايصال التخزين انتقال حق الترف يف البضاعة اىل املظهر اليه. فاذا 
مل يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا االيصال بان يدفع الدين 

املضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن املرهتن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

املادة ٢٤٩
١- جيب ان يكون تظهري ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

٢- واذا ظهر صك الرهن منفصال عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهري فضال 
الدائن  الدين املضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم  بيان مبلغ  من تارخيه 

ومهنته وتوقيع املظهر.
٣- وعى املظهر اليه ان يطلب قيد تظهري صك الرهن والبيانات املتعلقة بالتظهري يف دفاتر 

املخزن ويؤرش عى بذلك صك الرهن.
 

املادة ٢٥٠
جيوز حلامل ايصال التخزين منفصال عن صك الرهن ان يدفع الدين املضمون هبذا الصك 
معروفا  كان  او  معروف  الدين غري  كان حامل صك  واذا  االستحقاق  قبل حلول  ولو 
واختلف مع املدين عى الرشوط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد االستحقاق وجب 
وتكون مسئولة  املخزن  ادارة  عند  االستحقاق  ميعاد  اىل  وفوائد  اصل  من  الدين  ايداع 

عنهعنه ويرتتب عى هذا االيداع االفراج عن البضاعة.
 

املادة ٢٥١
اذا مل يدفع الدين املضمون يف ميعاد االستحقاق، جاز حلامل صك الرهن منفصال عن 
باتباع االجراءات املنصوص عليها يف  البضاعة املرهونة  بيع  التخزين ان يطلب  ايصال 

املواد من ٢٣١ اىل ٢٣٣ املتعلقة بالرهن التجاري.

املادة ٢٥٢
١- يستوىف الدائن املرهتن حقه من ثمن البضاعة باالمتياز عى مجيع الدائنني بعد خصم 

املبالغ االتيه:
أ- الرضائب والرسوم املستحقة عى البضاعة.

ب- مروفات بيع البضاعة وختزينها وغريها من مروفات احلفظ.
٢- واذا مل يكن حامل ايصال التخزين حارضا وقت بيع البضاعة اودع املبلغ الزائد عى 
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ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة املحكمة.

املادة ٢٥٣
١- ال جيوز حلامل صك الرهن الرجوع عى املدين او املظهرين اال بعد التنفيذ عى البضاعة 

املرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
٢- وجيب ان يقع الرجوع عى املظهرين خالل عرشة ايام من تاريخ بيع البضاعة. واال 

سقط حق احلامل يف الرجوع.
٣- ويف مجيع األحوال يسقط حق حامل صك الرهن يف الرجوع عى املظهرين اذا مل يبارش 

اجراءات التنفيذ عى البضاعة املرهونه خالل ثالثني يوما من تاريخ استحقاق الدين.

املادة ٢٥٤
التأمني  التخزين او صك الرهن عى مبلغ  اذا وقع حادث للبضاعة كان حلامل ايصال 

الذي يستحق عند وقوع هذا احلادث ما له من حقوق وامتياز عى البضاعة.

املادة ٢٥٥
١- جيوز ملن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس املحكمة الكلية امرا 

بتسليمه صورة من الصك الضائع برشط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل.
٢- جيوز بالرشوط ذاهتا ملن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس املحكمة 
الكلية بوفاء الدين املضمون اذا كان هذا الدين قد حل. فاذا مل يقم املدين بتنفيذ األمر كان 
ملن صدر لصاحله ان يطلب بيع البضاعة املرهونة وفقا لالجراءات املنصوص عليها يف 
املواد من ٢٣١ اىل ٢٣٣ املتعلقة بالرهن التجاري وذلك برشط ان يكون التظهري الذي 
حصل له مقيدا يف دفاتر املخزن وان يقدم كفيال. وجيب ان يشمل التنبيه بالوفاء عى مجيع 

بيانات التظهري املقيدة يف دفاتر املخزن العام.
 

املادة ٢٥٦
١- اذا مل يسرتد املودع البضاعة عند انتهاء عقد االيداع جاز للخازن بعد انذاره طلب بيعها 
وفقا لالجراءات املنصوص عليها يف املواد من ٢٣١ اىل ٢٣٣ املتعلقة بالرهن التجاري. 
او  املودع  اىل  الباقي  ويسلم  له  املستحقة  املبالغ  البيع  من  الناتج  الثمن  اخلازن  ويستويف 

يودعه خزانة املحكمة.
حمددة  غري  االيداع  عقد  كان  اذا  السابقة  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  احلكم  ويري   -٢
وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب املودع اسرتداد البضاعة او يبدي رغبته يف استمرار 

عقد االيداع.
 

املادة ٢٥٧
١- تربأ ذمة الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء مخس سنوات 

دون ان توجه اىل املخزن ايه مطالبة باسرتداد البضاعة.
٢- وتربا ذمة الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثالث سنوات من 

تاريخ قيد التظهري يف دفاتر املخزن العام.
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املادة ٢٥٨
١- يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال جتاوز مائتي دينار او باحدى هاتني 

العقوبتني كل من انشأ او استثمر خمزنا عاما خالفا ألحكام املادة ٢٣٩.
٢- وجيوز للمحكمة ان تأمر بنرش حكم االدانة او ملخصه يف اجلريدة الرسمية وبلصقه 
عى ابواب املخزن او عى اي مكان اخر وذلك عى نفقة املحكوم عليه كام جيوز للمحكمة 
يف حالة احلكم باالدانه ان تقي بتصفية املخزن مع تعيني من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

املادة ٢٥٩
يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة اخلازن وكل مدير او مستخدم او عامل 

فيه اذا افشى رس املهنة فيام يتعلق بالبضائع املودعه.

املادة ٢٦٠
الوكالة التجارية وان احتوت عى توكيل مطلق، ال جتيز األعامل غري التجارية اال باتفاق 

رصيح.

املادة ٢٦١
١- تكون الوكالة التجارية بأجر اال اذا اتفق عى غري ذلك.

العرف  اوبحسب  املهنة  تعريفة  بحسب  عني  االتفاق  يف  األجر  هذا  حيدد  مل  واذا   -٢
اوالظروف.

٣- وال يستحق الوكيل االجر اال اذا ابرم الصفقة التي كلف هبا، او اذا اثبت تعذر ابرامها 
بسبب يرجع اىل املوكل.ويف غري هاتني احلالتني ال يستحق الوكيل اال تعويضا عن اجلهود 

التي بذهلا طبقا ملا يقىض به العرف.

املادة ٢٦٢
١- ليس للوكيل ان خيالف اوامر موكله، واال كان مسؤوال عن االرضار التى تنجم عن 

ذلك.
٢- عى انه اذا حتقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر املوكل يلحق باملوكل رضرا 

بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوكالة اىل ان يراجع املوكل.

٣- وللوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة اذا مل تكن لديه تعليامت رصحية من موكله بشأهنا 
اىل ان يتلقى هذه التعليامت ومع ذلك اذا قضت الرضورة باالستعجال، او كان الوكيل 
مأذونا يف العمل يف حدود ما هومفيد مالئم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه 

عى ان يتخذ احليطة الواجبة.

املادة ٢٦٣
١- الوكيل مسؤول عن األرضار التي تلحق األشياء التي حيتفظ هبا حلساب موكله ما 
مل تكن هذه االرضار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غري عادية اوعيوب موجودة يف 

هذه االشياء او كانت ارضارا اقتضتها طبيعة األشياء.
٢- وال يلتزم الوكيل بالتأمني عى األشياء التي تسلمها مع املوكل اال اذا طلب املوكل 
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اجراء التأمني، او كان اجراؤه مما يقي به العرف.

املادة ٢٦٤
١- اذا اطلع الوكيل عى ارضار حلقت اثناء السفر باالشياء التي حيوزها حلساب املوكل 

فعليه ان يتخذ التدابري العاجلة للمحافظة عليها.
٢- واذا تعرضت األشياء للتلف، او كانت مما يرع اليه الفساد او كانت عرضة خلطر 
اهلبوط يف قيمتها، ومل يتمكن الوكيل من استئذان املوكل يف شأهنا، فعليه ان يستأذن رئيس 

املحكمة الكلية يف بيعها بالكيفية التي يعينها.

املادة ٢٦٥
١- عى املوكل ان يوايف املوكل باملعلومات الرضورية عام وصل اليه ىف تنفيذ الوكالة وان 

يقدم له حسابا عنها.
٢- وجيب ان يكون هذا احلساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، 
املطالبة  البيانات فضال عن حقه يف  تتعلق هبا هذه  التي  الصفقات  للموكل رفض  جاز 

بالتعويض وال يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات املذكورة.

املادة ٢٦٦
١- للوكيل امتياز عى البضائع وغريها من األشياء التي يرسلها اليه املوكل او يودعها 

لديه او يسلمها له وذلك بمجرد االرسال او االيداع او التسليم.
٢- ويضمن هذا االمتياز اجر الوكيل ومجيع املبالغ املستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، 
سواء دفعت هذه املبالغ قبل تسليم البضائع او االشياء او اثناء وجودها يف حيازة الوكيل.
او  بالبضائع  تتعلق  الدين قد نشأ عن اعامل  اذا كان  ملا  اعتبار  ٣- ويتقرر االمتياز دون 
او  اليه  ارساهلا  اشياء اخرى سبق  او  ببضائع  او  الوكيل  تزال يف حيازة  التي ال  االشياء 
ايداعها عنده او تسليمها له حلفظها. ٤- واذا بيعت البضائع او األشياء التي يقع عليها 

االمتياز وسلمت اىل املشرتي، انتقل امتياز الوكيل اىل الثمن.

املادة ٢٦٧
١- ال يكون للوكيل امتياز عى البضائع او األشياء املرسلة اليه او املودعة عنده او املسلمة 

اليه حلفظها اال اذا بقيت يف حيازته.
٢- وتعترب البضائع او األشياء يف حيازة الوكيل يف األحوال اآلتية:

أ- اذا وضعت حتت ترفه يف اجلمرك او يف خمزن عام او يف خمازنه او اذا كان يقوم بنقلها 
بوسائله اخلاصة.

ب- اذا كان حيوزها قبل وصوهلا بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
ج- اذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا هلا بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.

املادة ٢٦٨
١- امتياز الوكيل مقدم عى مجيع حقوق االمتياز األخرى ما عدا املروفات القضائية 

وما يستحق للحكومة.
حقه  الستيفاء  الوكيل  حيازة  يف  املوجودة  واالشياء  البضائع  عى  التنفيذ  يف  ويتبع   -٢
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اجراءات التنفيذ عى الشىء املرهون رهنا جتاريا.
٣- ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او األشياء التي يف حيازته جاز له التنفيذ 
عليها الستيفاء حقه ببيعها دون حاجة اىل اتباع اإلجراءات املشار اليها إال اذا تعذر عليه 

تنفيذ تعليامت املوكل بشأن البيع.

املادة ٢٦٩
اذا مل يكن للموكل موطن معلوم يف الكويت اعترب موطن وكيله موطنا له. وجيوز مقاضاته 

واخطاره باألوراق الرسمية فيه وذلك فيام يتعلق باالعامل التي جيرهيا الوكيل حلسابه.

املادة ٢٧٠
تري فيام يتعلق بتنظيم األشغال بأعامل الوكالة التجارية القوانني اخلاصة بذلك.

مادة ٢٧١
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتوىل عى وجه االستمرار ويف منطقة نشاط 
معينة، احلض والتفاوض عى ابرام الصفقات ملصلحة املوكل مقابل اجر. وجيوز ان تشمل 

مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم املوكل وحلسابه

املادة ٢٧٢
التجاري عى وجه االستقالل.  العقود ممارسة اعامل وكالته وادارة نشاطه  يتوىل وكيل 

ويتحمل وحده املروفات الالزمة الدارة نشاطه.

املادة ٢٧٣
١- جيوز للموكل ان يستعني بأكثر من وكيل عقود واحد يف ذات املنطقة ولذات الفرع 

من النشاط.

٢- وال جيوز لوكيل العقود ان يكون وكيال ألكثر من منشأة تتنافس يف ذات النشاط ويف 
ذات املنطقة، اال وفقا لألوضاع والرشوط التي يقررها وزير التجارة باالتفاق مع اجلهة 

املعنية األخرى.

املادة ٢٧٤
جيب ان يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وان يبني فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر 
الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان حمدد املدة والعالمة التجارية للسلعة موضوع 

الوكالة ان وجدت.

املادة ٢٧٥
اذا اشرتط يف العقد ان يقيم وكيل العقود مباين للعرض او خمازن للسلع او منشآت للصيانة 

او اإلصالح فال جيوز ان تقل مدة العقد عن مخس سنوات.
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املادة ٢٧٦
١- ال جيوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق املوكل اال اذا اعطى له املوكل هذا احلق. يف 

هذه احلالة ال جيوز للوكيل ان يمنح ختفيضا او اجال دون ترخيص خاص.
٢- وجيوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات املتعلقة بتنفيذ العقود التي تربم عن طريقه 
وكذلك الشكاوى اخلاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعترب ممثال ملوكله ىف الدعاوى املتعلقة 

هبذه العقود والتي تقام منه او عليه يف منطقة نشاط الوكيل.

املادة ٢٧٧
١- يلتزم املوكل باداء األجر املتفق عليه للوكيل.

٢- وجيوز ان يكون هذا األجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وحتتسب هذه النسبة عى 
اساس سعر البيع اىل العمالء ما مل يتفق عى غري ذلك,

املادة ٢٧٨
١- يستحق وكيل العقود األجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم متامها اىل فعل 

املوكل.
٢- كام يستحق األجر من الصفقات التي يربمها املوكل مبارشة او بواسطة غريه يف املنطقة 
املخصصة لنشاط الوكيل، ولو مل تربم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا األخري، ما مل يتفق 

الطرفان رصاحة عى غري ذلك.

املادة ٢٧٩
عى املوكل ان يقدم للوكيل مجيع املعلومات الالزمة لتنفيذ الوكالة وان يزوده - بوجه 
تعينه عى  التي  البيانات  السلع والنامذج والرسوم وغري ذلك من  خاص- بمواصفات 

ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.

املادة ٢٨٠
١- يلتزم وكيل العقود باملحافظة عى حقوق املوكل. وله اختاذ مجيع اإلجراءات التحفظية 
الالزمة للمحافظة عى هذه احلقوق. وعليه ان يزود موكله بالبيانات اخلاصة بحالة السوق 

يف منطقة نشاطه.
٢- وال جيوز له ان يذيع ارسار املوكل التي تصل اىل علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان 

ذلك بعد انتهاء العالقة العقدية.

املادة ٢٨١
١- تنعقد وكالة العقود ملصلحة الطرفني املشرتكة فال جيوز للموكل اهناء العقد دون خطأ 
من الوكيل واال كان ملزما بتعويضه عن الرضر الذي حلقه من جراء عزله ويبطل كل 

اتفاق خيالف ذلك.
٢- كام يلتزم الوكيل بتعويض املوكل عن الرضر الذي اصابه اذا نزل عن الوكالة يف وقت 

غري مناسب وبغري عذر مقبول.
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املادة ٢٨٢
١- اذا كان العقد معني املدة ورأى املوكل عدم جتديده عند انتهاء اجله وجب عليه ان 

يؤدي للوكيل تعويضا عادال يقدره القايض ولو وجد اتفاق خيالف ذلك.
٢- ويشرتط الستحقاق هذا التعويض:

أ- اال يكون قد وقع خطا او تقصري من الوكيل اثناء تنفيذ العقد.
عدد  زيادة  او  السلعة  ترويج  يف  ظاهر  نجاح  اىل  ادى  قد  الوكيل  نشاط  يكون  ان  ب- 

العمالء.
٣- ويراعى يف تقدير التعويض مقدار ما حلق الوكيل من رضر وما افاده املوكل من جهوده 

يف ترويج السلعة او زيادة العمالء.

املادة ٢٨٣
يوما من وقت  السابقة بمي تسعني  املادة  اليها يف  املشار  التعويض  ١- تسقط دعوى 

انتهاء العقد.
٢- وتسقط مجيع الدعاوى األخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثالث سنوات 

عى انتهاء العالقة العقدية.

املادة ٢٨٤
اذا استبدل املوكل بوكيل العقود وكيال جديدا، كان الوكيل اجلديد مسئوال بالتضامن مع 
املوكل عن الوفاء بالتعويضات املحكوم هبا للوكيل السابق وفقا للامدتني ٢٨١ و ٢٨٢ 

وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بني املوكل والوكيل اجلديد.

املادة ٢٨٥
استثناء من قواعد االختصاص الواردة يف قانون املرافعات ختتص بنظر مجيع املنازعات 

الناشئة عن عقد وكالة العقود املحكمة التي يقع يف دائرهتا حمل تنفيذ العقد.

املادة ٢٨٦
 ،٢٨٣  ,  ٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٧٥  : املواد  احكام  عليه  وترى  العقود  وكالة  حكم  يف  يعترب 
٢٨٤، ٢٨٥ عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر برتويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية 

او جتارية يف منطقة معينة برشط ان يكون هو املوزع الوحيد هلا.

املادة ٢٨٧
١- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بترف قانوين حلساب 

املوكل يف مقابل اجر.
٢- ال خيضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القايض.

املادة ٢٨٨
١- اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده املوكل او اشرتى بأعى منه جيب 
عى املوكل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار امتام الصفقة اىل اخطار 

الوكيل بالعمولة بالرفض واال اعترب قابال للثمن.
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٢- وال جيوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل حتمل فرق الثمن.

املادة ٢٨٩
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة برشوط افضل من الرشوط التي حددها املوكل، وجب عى 

الوكيل ان يقدم حسابا اىل املوكل.

املادة ٢٩٠
١-اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع املشرتي اجال للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغري اذن 
من املوكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل باداء الثمن بأمجعه فورا، ويف هذه احلالة جيوز 

للوكيل ان حيتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعى.
٢- ومع ذلك جيوز للوكيل بالعمولة ان يمنح األجل او يقسط الثمن بغري اذن من املوكل 
اذا كان العرف يف اجلهة التي تم فيها البيع يقي بذلك اال اذا كانت تعليامت املوكل تلزمه 

بالبيع بثمن معجل.

املادة ٢٩١
اذا قضت تعليامت املوكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة ثمن معجل، مل جيز 
للموكل ان يطالبه بأداء الثمن اال عند حلول األجل، ويف هذه احلالة يلتزم الوكيل بأداء 

الثمن عى اساس البيع املؤجل.

املادة ٢٩٢
١- ال جيوز للوكيل بالعمولة ان يرح باسم املوكل اال اذا أذنه يف ذلك.

٢- وال يلتزم الوكيل بالعمولة اإلفضاء اىل املوكل باسم الغري الذي تعاقد معه اال اذا كان 
التعامل بأجل. ويف هذه احلالة اذا امتنع عن اإلفضاء باسم الغري جاز للموكل ان يعترب 

التعامل معجال.

املادة ٢٩٣
ال جيوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا يف الصفقة اال اذا اذنه املوكل يف ذلك 

ويف هذه احلالة ال يستحق الوكيل بالعمولة اجره.

املادة ٢٩٤
١- يلتزم الوكيل بالعمولة مبارشة جتاه الغري الذي تعاقد معه كام يلزم هذا الغري مبارشة 

قبل الوكيل بالعمولة.
٢- وليس للغري الرجوع عى املوكل وال للموكل الرجوع عى الغري بدعوى مبارشة، ما 

مل ينص القانون عى غري ذلك.

املادة ٢٩٥
١- اذا افلس الوكيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من املشرتي، جاز للموكل ان يطالب 

املشرتي مبارشة بأداء الثمن اليه.
٢- واذا افلس الوكيل بالعمولة بالرشاء قبل تسليم املبيع، جاز للموكل ان يطالب البائع 
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مبارشة بتسليم املبيع اليه.

املادة ٢٩٦
١- ال يكون الوكيل بالعمولة مسؤوال عن تنفيذ االلتزامات املرتتبة عى املتعاقد معه، اال 
اذا حتمل هذه املسؤولية رصاحة. او كانت مما يقي به عرف اجلهة التي يبارش فيها نشاطه.

٢- يستحق الوكيل العمولة الضامن اجرا خاصا.

املادة ٢٩٧
يعترب ممثال جتاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعامل جتارته، متجوال او 

يف حمل جتارته او يف اي حمل اخر ويرتبط معه بعقد عمل.

املادة ٢٩٨
١- يكون التاجر مسؤوال عام قام به ممثله من معامالت وما اجراه من عقود وذلك يف 

حدود التفويض املخول له من قبل التاجر.
٢- واذا كان املمثل مفوضا من عدة جتار، فاملسؤولية ترتتب عليهم بالتضامن.

وترتبت  عمله  عن  مسؤولة  الرشكة  كانت  رشكة  قبل  من  مفوضا  املمثل  كان  واذا   -٣
مسؤولية الرشكاء تبعا لنوع الرشكة.

املادة ٢٩٩
التفويض عاما شامال  اعترب  التجاري  للممثل  املخول  التفويض  تعني حدود  مل  اذا   -١

جلميع املعامالت املتعلقة بنوع التجارة التي فوض املمثل يف اجرائها.
هبذا  الغري  علم  يثبت  مل  ما  التفويض  بتحديد  الغري  عى  حيتج  ان  للتاجر  جيوز  وال   -٢

التحديد.

املادة ٣٠٠
عى املمثل التجاري ان يقوم باألعامل التجارية املفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، 
وجيب عليه عند التوقيع ان يضع اىل جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كامال مع بيان 
صفته كممثل جتاري واال كان مسؤوال شخصيا عام قام به من العمل.ومع هذا جيوز للغري 
الرجوع عى التاجر مبارشة من جراء ما قام به املمثل من معامالت تتعلق بنوع التجارة 

املفوض له القيام هبا.

املادة ٣٠١
للمثل التجاري ان يمثل التاجر يف الدعاوى الناشئة عن املعامالت التي قام هبا.

املادة ٣٠٢
ال جيوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة جتارية حلسابه او حلساب طرف ثالث دون 

ان حيصل عى موافقة رصحية من التاجر الذي استخدمه.
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املادة ٣٠٣
ال جيوز للممثل التجاري املتجول ان يقبض بدل السلع التي مل يقم ببيعها او ان خيفض 
او يؤجل شيئا من اثامهنا، وانام له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغري وان يتخذ التدابري 

الالزمة للمحافظة عى حقوق من يمثله.

املادة ٣٠٤
للتاجر ان خيول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او باجلملة يف خمزنه. وهلؤالء املستخدمني 
ان يقبضوا - عندما ال يكون قبض الثمن منوطا بأمني صندوق - يف داخل املخزن اثامن 
األشياء التي باعوها حني تسليمها. وتكون االيصاالت التي يعطوهنا باسم التاجر مقابل 
ما باعوه حجة عليه. وليس هلم ان يطالبوا بالثمن خارج املخزن اال اذا كانوا خمولني يف 

هذا احلق كتابة من قبل التاجر.

املادة ٣٠٥
املمثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة األحكام القانونية املتعلقة باملزامحة 

غري املرشوعة.

املادة ٣٠٦
السمرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان البرام عقد معني 

والتوسط البرامه يف مقابل اجر.

املادة ٣٠٧
اذا مل يعني اجر السمسار يف القانون او يف األتفاق عني وفقا ملا يقي به العرف. فاذا مل 
يوجد عرف قدره القايض تبعا ملا بذله السمسار من جهد وما رصفه من وقت يف القيام 

بالعمل املكلف به.

املادة ٣٠٨
١- ال يستحق السمسار اجره اال اذا ادت وساطته اىل ابرام العقد.
٢- ويستحق األجر بمجرد ابرام العقد. ولو مل ينفذ كله او بعضه.

٣- واذا كان العقد معلقا عى رشط واقف مل يستحق السمسار اجره اال اذا حتقق الرشط.

املادة ٣٠٩
جيوز للمحكمة ان ختفض اجر السمسار اذا كان غري متناسب مع اخلدمات التي اداها اال 

اذا تعني مقدار األجر او دفع األجر املتفق عليه ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

املادة ٣١٠
١- اذا كان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من كل منهام.

٢- ويكون كل من العاقدين مسؤوال جتاه السمسار بغري تضامن بينهام عن دفع األجر 
املستحق عليه ولو اتفقا عى ان يتحمل احدمها مجيع نفقات السمرة.
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املادة ٣١١
ال جيوز للسمسار اسرتداد املروفات التي حتملها يف تنفيذ العمل املكلف له اال اذا تم 

االتفاق عى ذلك ويف هذه احلالة تستحق املروفات ولو مل يربم العقد.

املادة ٣١٢
ال جيوز للسمسار املطالبة باألجر او اسرتداد املروفات اذا عمل ارضارا بالعاقد ملصلحة 
العاقد اآلخر الذي مل يوسطه يف ابرام العقد او اذا حصل من هذا العاقد خالفا ملا يقي 

به حسن النية عى وعد بمنفعة له.

املادة ٣١٣
عى السمسار ولو مل يكن مفوضا اال من احد طريف الصفقة ان يعرضها عليهام عرضا 
امينا وان يوقفهام عى مجيع الظروف اىل يعلمها عنها. ويكون مسؤوال قبلهام عن كل 

غش او خطأ يصدر منه يف تنفيذ العمل املكلف به.

املادة ٣١٤
ال جيوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا يف العقد الذي يتوسط يف ابرامه اال اذا اجازه 

العاقد يف ذلك. ويف هذه احلالة ال يستحق السمسار اي اجر.

املادة ٣١٥
ال جيوز للسمسار ان يتوسط ألشخاص اشتهروا بعدم مالءهتم او يعلم عدم اهليتهم.

املادة ٣١٦
بيعها مسؤول عن صحة  املتداول  بيعت بوساطته ورقة من األوراق  الذي  السمسار 

توقيع البائع.

املادة ٣١٧
١- عى السمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتىض عينات ان حيفظ هذه العينات اىل 
يوم التسليم او اىل ان يقبل املشرتي البضاعة دون حتفظ او اىل ان تسوى مجيع املنازعات 

بشأهنا.
٢- وعى السمسار ان يبني االوصاف التي متيز العينات عن غريها ما مل يعفه العاقدان 

من ذلك.

املادة ٣١٨
عى السمسار ان يقيد يف دفاتره مجيع املعامالت التي تربم بسعيه وبياناهتا األساسية وان 
املتعلقة هبا وان يعطي من كل ذلك صورا طبق األصل ملن يطلبها من  الوثائق  حيفظ 

العاقدين وتري عى هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
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املادة ٣١٩
١- اذا اناب السمسار غريه يف تنفيذ العمل املكلف به دون ان يكون مرخصا له يف ذلك 
كان مسؤوال عن عمل النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار ونائبه 

متضامنني يف املسؤولية.
يكون  فال  النائب  يعني شخص  ان  دون  عنه  نائب  اقامة  للسمسار يف  واذا رخص   -٢
السمسار مسؤوال اال عن خطئه يف اختيار نائبه او عن خطئه فيام اصدره له من تعليامت.

٣- ويف مجيع األحوال جيوز ملن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهام 
مبارشة عى اآلخر.

املادة ٣٢٠
اذا فوض عدة سامرسة بعقد واحد كانوا مسؤولني بالتضامن عن العمل املكلفني به اال 

اذا رخص هلم يف العمل منفردين.

املادة ٣٢١
اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا يف عمل مشرتك كانوا مسؤولني بالتضامن 

من قبله عن تفيذ هذا التفويض ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٢٢
تري عى السمرة يف اسواق البضائع واألوراق املالية احكام القوانني والنظم اخلاصة 

بذلك.

املادة ٣٢٣
تعترب البورصة شخصا اعتباريا له اهلية الترف يف امواله وادارهتا وحق التقايض.

املادة ٣٢٤
١- الجيوز فتح بورصة للتجار اال برتخيص من الوزير املختص.

٢- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق األدارية.

املادة ٣٢٥
أ- يصدر مرسوم بتنظيم اعمل البورصة ويشمل عى األخص ما يأيت.

١- ادارة البورصة وسري العمل هبا.
٢- تشكيل جلنة البورصة وبيان اختصاصاهتا.

٣- رشوط ادراج السامرسة ومعاونيهم يف البورصة.
٤- قبول تسعري البضائع واالوراق ذات القيمة ووضع التسعرية الرسمية.

٥- تصفية العمليات وغرفة املقاصة.
٦- انشاء صندوق التأمني وصالحياته.

٧- هيئات التحكيم.
٨- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.
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٩- سلطات مندوب احلكومة يف البورصة.
ب- اما النظام الداخيل للبورصة فيصدر به قرار من الوزير املختص.

املادة ٣٢٦
جيب ان يكون يف البورصة مندوب او مندوبني للحكومة ملراقبة تنفيذ اللوائح.

املادة ٣٢٧
األعامل املضافة اىل اجل املعقودة يف البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع او اوراق 
ذات قيمة مسعرة تعترب مرشوعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان تؤول اىل جمرد دفع 
الفرق. وال تقبل اي دعوى امام املحاكم يف خصوص عمل يؤول اىل جمرد دفع الفرق اذا 

انعقد خمالفا لألحكام املتقدمة.

املادة ٣٢٨
املدرجة  السمسارة  بواسطة  حصلت  اذا  اال  صحيحا  انعقادا  البورصة  اعامل  تنعقد  ال 

اسامؤهم يف قائمة حتررها جلنة البورصة.

املادة ٣٢٩
وديعة النقود عقد خيول البنك ملكية النقود املودعة والترف فيها بام يتفق ونشاطه املهني 

مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة املودعة.

املادة ٣٣٠
١- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهام او العمليات التي تتم بني 

البنك والغري لذمة املودع.
٢- وال تقيد يف احلساب العمليات التي يتفق الطرفان عى عدم قيدها فيه.

املادة ٣٣١
١- ال يرتتب عى عقد وديعة النقود حق املودع يف سحب مبالغ من البنك تزيد عى ما 

هو مودع فيه.
املودع مدينا وجب عى  ان يصبح رصيد  البنك عمليات يرتتب عليها  ٢- واذا اجرى 

البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه.

املادة ٣٣٢
١- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما مل يتفق عى غري ذلك. وللمودع يف اي وقت حق 

الترف يف الرصيد او يف جزء منه.
٢- وجيوز ان يعلق هذا احلق عى اخطار سابق او عى حلول اجل معني.

املادة ٣٣٣
يرسل البنك بيانا باحلساب اىل املودع مرة عى األقل كل سنة ما مل يقض العرف او االتفاق 
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بخالف ذلك. وجيب ان يتضمن البيان صورة من احلساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة 
له.

املادة ٣٣٤
اذا اصدر البنك دفرت ايداع للتوفري فيجب ان يكون باسم من صدر لصاحله الدفرت وان 
تدون فيه املدفوعات واملسحوبات. وتكون البيانات الواردة يف الدفرت واملوقع عليها من 
موظف البنك حجة يف اثبات البيانات املذكورة يف العالقة بني البنك ومن صدر لصاحله 

الدفرت. ويقع باطال كل اتفاق عى خالف ذلك.

املادة ٣٣٥
يكون االيداع والسحب يف مقر البنك الذي فتح فيه احلساب ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٣٦
اذا تعددت حسابات املودع يف بنك واحد او يف فروع بنك واحد اعترب كل حساب منها 

مستقال عن اآلخر ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٣٧
للبنك ان يفتح حسابا مشرتكا بني شخصني او اكثر بالتساوي بينهم ما مل يكن هناك من 

اتفاق بخالف ذلك مع مراعاة األحكام اآلتية:
١- يفتح احلساب املشرتك من قبل اصحابه مجيعا او من قبل شخص حيمل توكيال صادرا 
من أصحاب احلساب مصدقا عليه من اجلهة املختصة ويراعى يف السحب اتفاق اصحاب 

احلساب.
٢- اذا وقع حجز عى رصيد احد اصحاب احلساب املشرتك فان احلجز يري عى حصة 
املحجوز عليه من رصيد احلساب من يوم اعالن البنك باحلجز. وعى البنك او يوقف 
السحب من احلساب املشرتك بام يوازي احلصة املحجوزة وخيطر الرشكاء او من يمثلهم 

باحلجز خالل مدة ال تتجاوز مخسة ايام.
اصحاب  باحد  اخلاصة  املختلفة  احلسابات  بني  املقاصة  اجراء  عند  للبنك  جيوز  ال   -٣

احلساب املشرتك ادخال هذا احلساب يف املقاصة اال بموافقة كتابية من باقي الرشكاء.
٤- عند وفاة احد اصحاب احلساب املشرتك او فقده األهلية القانونية جيب عى الباقني 
اخطار البنك بذلك وبرغبتهم يف استمرار احلساب خالل مدة ال تتجاوز عرشة ايام من 
تاريخ الوفاة او فقد األهلية. وعى البنك ايقاف السحب من احلساب املشرتك حتى يتم 

تعيني اخللف قانونا.

املادة ٣٣٨
ال جيوز للبنك ان يستعمل األوراق املالية املودعة لديه او يامرس احلقوق الناشئة عنها اال 

ملصلحة املودع ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٣٩
١- عى البنك ان يبذل يف املحافظة عى األوراق املودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل 
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اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.
٢- وال جيوز للبنك ان يتخى عن حيازة هذه األوراق اال بسبب يستلزم ذلك.

٣- ويلتزم املودع بدفع األجر املتفق عليه او الذي حيدده العرف فضال عن املروفات 
الرضورية.

املادة ٣٤٠
١- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما 
مل يتفق عى غري ذلك. ٢- توضع املبالغ التي يقبضها البنك حتت ترف املودع وتقيد يف 

حسابه.
٢- وعى البنك القيام بكل عملية تكون الزمة للمحافظة عى احلقوق املتصلة بالورقة 
كتسلم الصكوك التي يتم منحها هلا جمانا وكتقديمها لالستبدال او اضافة ارباح جديدة 

اليها.

املادة ٣٤١
عى البنك ان خيطر املودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم احلصول عى موافقته 
او يتوقف عى اختياره. فاذا مل تصل تعليامت املودع يف الوقت املناسب وجب عى البنك 
ان يترف يف احلق بام يعود بالنفع عى املودع ويتحمل املودع مروفات العمليات التي 

قام هبا البنك فضال عن العمولة.

املادة ٣٤٢
١- يلتزم البنك برد األوراق املودعة بمجرد ان يطلب منه املودع ذلك مع مراعاة الوقت 

الذي يقتضيه اعداد األوراق للرد.
٢- ويكون الرد يف املكان الذي تم فيه االيداع. ويلتزم البنك برد األوراق املودعة بذاهتا 

اال اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد املثل.

املادة ٣٤٣
يكون الرد ملودع الورقة او لوكيله بوكالة خاصة او خللفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد 

ملكية الغري هلا.

املادة ٣٤٤
مبارشة  املودع  اخطار  البنك  املودعة وجب عى  األوراق  باستحقاق  اقيمت دعوى  اذا 

واالمتناع عن رد األوراق اليه حتى يفصل القضاء يف الدعوى.

املادة ٣٤٥
معينة حتت ترف  بوضع خزانة  اجر  مقابل  بمقتضاه  البنك  يتعهد  اخلزائن عقد  اجيار 

املستأجر لالنتفاع هبا مدة معينة.

املادة ٣٤٦
يكون البنك مسؤوال عن سالمة اخلزانة وحراستها وصالحيتها لالستعامل وال جيوز له 



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٧٨       -العودة لفهرس القانون

ان ينفي مسؤوليته اال باثبات السبب األجنبي.

املادة ٣٤٧
١- عى البنك ان يسلم املستأجر مفتاح اخلزانة. وللبنك دون غريه ان حيتفظ بنسخة منه 

ويبقى املفتاح ملكا للبنك وجيب رده اليه عند انتهاء اإلجيار.

٢- وال جيوز للبنك ان يأذن لغري املستأجر او وكيله يف فتح اخلزانة.

املادة ٣٤٨
ال جيوز للمستأجر ان يؤجر اخلزانة او جزءا منها او يتنازل عن اإلجيار للغري ما مل يتفق 

عى غري ذلك.

املادة ٣٤٩
١- اذا كانت اخلزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما مل 

يتفق عى غري ذلك.
٢- ويف حالة وفاة املستأجر او احد املستأجرين ال جيوز للبنك - بعد علمه بالوفاة- ان 

يأذن بفتح اخلزانة اال بموافقة مجيع ذوي الشأن او بقرار من رئيس املحكمة الكلية.

املادة ٣٥٠
ال جيوز للمستأجر ان يضع يف اخلزانة اشياء هتدد سالمتها او سالمة املكان الذي توجد 

فيه.

املادة ٣٥١
اذا مل يدفع املستأجر اجرة اخلزانة بعد مي مخسة عرش يوما من انذاره بالوفاء اعترب العقد 

مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة اىل حكم قضائي.

املادة ٣٥٢
١- اذا انتهت مدة العقد او اعترب مفسوخا وفقا للامدة السابقة اسرتد البنك اخلزانة بعد 
اخطار املستأجر باحلضور إلفراغ حمتوياهتا ويكون اإلخطار صحيحا اذا تم يف اخر موطن 

عينه املستأجر للبنك.
رئيس  من  يطلب  ان  للبنك  كان  باألخطار  املحدد  املوعد  يف  املستأجر  حيرض  مل  اذا   -٢
التنفيذ.  يعينه لذلك من مأموري  الكلية األذن له يف فتح اخلزانة بحضور من  املحكمة 

وحيرر مأمور التنفيذ حمرضا بالواقعة وبمحتويات اخلزانة.
٣- وعى البنك ان حيتفظ لديه بمحتويات اخلزانة. وله بعد مي ستة شهور من حترير 
حمرض اجلرد ان يطلب من رئيس املحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وايداع 

الثمن خزانة املحكمة او يأمر باختاذ اي اجراء مناسب اخر.
٤- ويكون للبنك امتياز عى املبالغ املودعة يف اخلزانة املؤجرة او عى الثمن الناتج عن 

بيع حمتوياهتا الستيفاء األجرة واملروفات املستحقة له.
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املادة ٣٥٣
١- جيوز توقيع احلجز عى اخلزانة.

٢- ويكون احلجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فاذا اقر 
بذلك وجب عليه منع املحجوز عليه من الدخول اىل مكان اخلزانة. وترتك للبنك صورة 
مستأجر  يعلن  كام  بمقتضاه  احلجز  تم  الذي  السند  بيان  عى  مشتملة  احلجز  حمرض  من 

اخلزانة بمحرض احلجز.
٣- واذا كان احلجز حتفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس املحكمة الكلية رفع احلجز 

او الرتخيص له يف اخذ بعض حمتويات اخلزانة.
٤- واذا كان احلجز تنفيذيا وجب عى مأمور التنفيذ بعد انذار املستأجر ان يقوم بفتح 
اخلزانة جربا بعد ان يودع احلاجز مصاريف فتحها واعادهتا اىل حالتها. وتباع حمتويات 

اخلزانة وفقا لالجراءات املبينة يف قانون املرافعات.
٥- واذا كان املستأجر غائبا وكان باخلزانة وثائق او مستندات وجب عى البنك حفظها 

لديه يف حرز خيتم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
٦- وعى احلاجز ان يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضامن اجرة اخلزانة خالل مدة احلجز.

 
املادة ٣٥٤

١- النقل املريف عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا يف اجلانب املدين من حساب 
اآلمر بالنقل بناء عى امر كتايب منه ويف اجلانب الدائن من حساب اخر وذلك لتحقيق ما 

يأيت:
أ- نقل مبلغ معني من شخص اىل اخر لكل منهام حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكني 

خمتلفني.
ب- نقل مبلغ معني من حساب اىل اخر كالمها مفتوح باسم اآلمر بالنقل لدى البنك 

ذاته او لدى بنكني خمتلفني.
٢- وينظم االتفاق بني البنك واآلمر بالنقل رشوط اصدار األمر ومع ذلك ال جيوز ان 

يكون امر النقل حلامله.
٣- واذا كان املستفيد من امر النقل مفوضا يف نقل القيمة اىل اجلانب الدائن من حساب 

شخص اخر وجب ان يذكر اسمه يف امر النقل.

املادة ٣٥٥
اذا تم النقل املريف بني فرعني او اكثر او بني بنكني خمتلفني وجب توجيه كل منازعة 

صادرة من الغري بشأن القيمة اىل الفرع او البنك الذي يوجد به حساب املستفيد.

املادة ٣٥٦
جيوز ان يرد امر النقل عى مبالغ مقيدة فعال يف حساب اآلمر بالنقل او عى مبالغ جيري 

قيدها يف هذا احلساب يف خالل مدة يتفق اآلمر بالنقل عى تعيينها مقدما مع البنك.

املادة ٣٥٧
جيوز االتفاق عى ان يتقدم املستفيد بنفسه بأمر النقل اىل البنك بدال من تبليغه من اآلمر 

بالنقل.
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املادة ٣٥٨
الدائن من حسابه وجيوز لآمر  القيمة من وقت قيدها يف اجلانب  املستفيد  يتملك   -١

الرجوع يف أمر النقل اىل ان يتم هذا القيد.
٢- ومع ذلك اذا اتفق عى ان يتقدم املستفيد بنفسه بأمر النقل اىل البنك فال جيوز لآمر 

الرجوع يف امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقي به املادة ٣٦٣.

املادة ٣٥٩
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائام بضامناته وملحقاته اىل ان تقيد القيمة فعال 

من اجلانب الدائن من حساب املستفيد.

املادة ٣٦٠
١- اذا مل يكن رصيد االمر كافيا وكان امر النقل موجها مبارشة اىل البنك من اآلمر بالنقل 

جاز للبنك ان يرفض تنفيذ اآلمرعى ان خيطر اآلمر فورا هبذا الرفض.
٢- اما اذا كان االمر بالنقل مقدما من املستفيد قيد البنك حلسابه الرصيد اجلزئي ما مل 
يرفض املستفيد ذلك. وعى البنك ان يؤرش عى امر النقل بقيد الرصيد اجلزئي او برفض 

املستفيد ذلك.
او  النقل  امر  تنفيذ  البنك  اذا رفض  اجلزئي  الرصيد  الترف يف  ٣- ويبقى لآمر حق 

رفض املستفيد قيد الرصيد اجلزئي طبقا للفقرتني السابقتني.

املادة ٣٦١
التي حيملوهنا  النقل  البنك مجلة واحدة وكانت قيمة اوامر  اذا تقدم عدة مستفيدين اىل 

جتاوز رصيد اآلمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة حقوقهم.

املادة ٣٦٢
ال جيوز اجراء التوزيع املشار اليه يف املادة السابقة اال يف اول يوم عمل تال ليوم التقديم. 

ويري عى هذه احلالة حكم الفقرتني الثانية والثالثة من املادة ٣٦٠.

املادة ٣٦٣
١- اذا اشهر افالس املستفيد جاز لآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه املستفيد 

بنفسه.
٢- وال يمنع اشهار افالس اآلمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت اىل البنك قبل صدور 

احلكم بشهر هذا اإلفالس ما مل يصدر قرار من املحكمة خالفا لذلك.

املادة ٣٦٤
١- فتح االعتامد عقد يضع البنك بمقتضاه حتت ترف املستفيد وسائل للدفع يف حدود 

مبلغ معني.
٢- ويفتح االعتامد ملدة معينة او غري معينة.
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املادة ٣٦٥
املستفيد  اخطار  الغاؤه يف كل وقت برشط  للبنك  معينة جاز  ملدة غري  االعتامد  فتح  اذا 
قبل امليعاد الذي يعينه لإللغاء بعرشة ايام عى األقل. ٢- ويقع باطال كل اتفاق يكون 
موضوعه اعطاء البنك حق الغاء االعتامد غري املعني املدة دون اخطار سابق او باخطار 

يتم يف ميعاد اقل من امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة السابقة.

املادة ٣٦٦
ال جيوز للبنك الغاء االعتامد قبل انتهاء املدة املتفق عليها اال يف حالة وفاة املستفيد او احلجز 
عليه او وقوفه عن الدفع - ولو مل يصدر حكم باشهار افالسه - او وقوع خطأ جسيم منه 

يف استخدام االعتامد املفتوح لصاحله.

املادة ٣٦٧
١- االعتامد املستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتامد بناء عى طلب احد عمالئه 
اآلمر بفتح االعتامد لصالح شخص اخر املستفيد بضامن مستندات متثل بضاعة منقولة او 

معدة للنقل.
ويبقى  بسببه  االعتامد  فتح  الذي  العقد  عن  مستقال  املستندى  االعتامد  عقد  ويعترب   -٢

البنك اجنبيا عن هذا العقد.

مقابلها  يف  تنفذ  التي  املستندات  به  اإلخطار  او  تأييده  او  املستندى  االعتامد  فتح  طلب 
عمليات الوفاء او القبول او اخلصم.

املادة ٣٦٩
يلتزم البنك الذي فتح االعتامد بتنفيذ رشوط الوفاء والقبول واخلصم املتفق عليها يف عقد 

فتح االعتامد أو كانت املستندات مطابقة ملا ورد يف هذا العقد من بيانات ورشوط.

املادة ٣٧٠
١- جيوز ان يكون االعتامد املستندى باتا او قابال للنقض.

٢- وجيب ان ينص رصاحة يف عقد فتح االعتامد عى بيان نوعه فاذا مل ينص عى ذلك 
اعترب االعتامد قابال للنقض.

املادة ٣٧١
ال يرتتب عى االعتامد املستندى القابل للنقض اي التزام عى البنك قبل املستفيد وجيوز 
للبنك يف كل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء عى طلب اآلمر دون حاجة اىل 

اخطار املستفيد برشط ان يقع التعديل او اإللغاء بحسن نية ويف وقت مناسب.

املادة ٣٧٢
١- يكون التزام البنك يف حالة االعتامد املستندي البات قطعيا ومبارشا قبل املستفيد وكل 

حامل حسن النية للصك املسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح االعتامد بسببه.
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٢- وال جيوز الغاء االعتامد املستندي البات او تعديله اال باتفاق مجيع ذوي الشأن.
قبل  ومبارشة  قطعية  بصفة  بدوره  يلتزم  آخر  بنك  من  البات  االعتامد  تأييد  وجيوز   -٣

املستفيد.
٤- وال يعترب جمرد األخطار بفتح االعتامد املستندى الباب املرسل اىل املستفيد عن طريق 

بنك آخر تأييدا منه هلذا االعتامد.
املادة ٣٧٣

وتقديم  االعتامد  لصالحية  اقى  تارخيا  بات  مستندى  اعتامد  كل  يتضمن  ان  جيب   -١
املستندات بقصد الوفاء او القبول او اخلصم.

٢- واذا وقع التاريخ املعني النتهاء صالحية االعتامد يف يوم عطلة للبنوك امتدت مدة 
الصالحية اىل اول يوم عمل تال للعطلة.

٣- وفيام عدا ايام العطالت ال متتد صالحية االعتامد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع 
اعامل البنك بسبب ظروف قاهرة ما مل يكن هناك تفويض رصيح بذلك من اآلمر.

املادة ٣٧٤
١- عى البنك ان يتحقق من مطابقة املستندات لتعليامت اآلمر بفتح االعتامد.

٢- واذا رفض البنك املستندات فعليه ان خيطر اآلمر فورا بالرفض مبينا له اسبابه.
 

املادة ٣٧٥
١- ال يسأل البنك اذا كانت املستندات املقدمة مطابقة يف ظاهرها للتعليامت التي تلقاها 

من اآلمر.
٢- كام ال يتحمل البنك اية مسؤولية فيام يتعلق بتعيني البضاعة التي فتح بسببها االعتامد 
او بكميتها او وزهنا او حالتها اخلارجية او تغليفها او قيمتها وال فيام يتعلق بتنفيذ املرسلني 

او املؤمنني اللتزاماهتم.

املادة ٣٧٦
الذي فتحه مأذونا  البنك  اذا كان  املستندى وال جتزئته اال  التنازل عن االعتامد  ال جيوز 
من اآلمر يف دفعه كله او بعضه اىل شخص او مجلة اشخاص غري املستفيد األول بناء عى 
تعليامت رصحية صادرة من هذا املستفيد. وال يتم التنازل اال بموافقة رصحية من البنك 

وال جيوز التنازل اال مرة واحدة ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٣٧٧
فتح  املطابقة لرشوط  الشحن  قيمة مستندات  البنك  اىل  بفتح االعتامد  يدفع اآلمر  اذا مل 
االعتامد خالل ثالثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك املستندات فللبنك بيع البضاعة 

باتباع طرق التنفيذ عى األشياء املرهونه رهنا جتاريا.

املادة ٣٧٨
اخلصم عقد يعجل البنك بمقتضاه اىل حامل ورفقة جتارية او اي صك آخر قابل للتداول 
مل حيل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك خمصوما منها الفائدة والعمولة مقابل انتقال 

ملكية الصك اليه ، مع التزام املستفيد برد القيمة اىل البنك اذا مل يدفعها املدين األصيل.
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املادة ٣٧٩
الفائدة عى اساس الوقت الذي ينقي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق  ١- حتسب 

الصك.

٢- وتقدر العمولة عى اساس قيمة الصك.
٣- وجيوز تعيني حد ادنى للعمولة.

املادة ٣٨٠
عى املستفيد من اخلصم ان يرد اىل البنك القيمة االسمية للصك الذي مل يدفع.

 
املادة ٣٨١

١- يكون للبنك قبل املدين األصيل يف الصك واملستفيد من اخلصم وغريمها من امللتزمني 
اآلخرين مجيع احلقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

٢- وللبنك فضال عن ذلك قبل املستفيد من اخلصم حق مستقل يف اسرتداد املبالغ التي 
البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك  وضعها حتت ترفه ، دون استنزال ما قبضه 

استخدام هذا احلق يف حدود األوراق غري املدفوعة ايا كان سبب االمتناع عن دفعها.
٣- فاذا كانت حصيلة اخلصم مقيدة يف احلساب اجلاري كان للبنك الغاء القيد عن طريق 

القيد العكيس وفقا لنص املادة ٤٠٣ مع اخطار املستفيد من اخلصم هبذا القيد.

املادة ٣٨٢
خطاب الضامن تعهد يصدر من بنك بناء عى طلب عميل له )اآلمر( بدفع مبلغ معني او 
قابل للتعيني لشخص آخر )املستفيد( دون قيد او رشط اذا طلب منه ذلك خالل املدة 

املعينة يف اخلطاب. ويوضح يف خطاب الضامن الغرض الذي صدر من اجله.

املادة ٣٨٣
١- جيوز للبنك ان يطلب تقديم تأمني مقابل اصدار خطاب الضامن.

٢- وجيوز ان يكون التأمني تنازال من اآلمر عن حقه قبل املستفيد.

املادة ٣٨٤
ال جيوز للمستفيد التنازل للغري عن حقه الناشئ عن خطاب الضامن اال بموافقة البنك.

املادة ٣٨٥
ال جيوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع اىل عالقة البنك باآلمر او عالقة 

اآلمر باملستفيد.

املادة ٣٨٦
من  طلب  الضامن  خطاب  رسيان  مدة  خالل  يصله  مل  اذا  املستفيد  قبل  البنك  ذمة  تربأ 

املستفيد بالدفع اال اذا اتفق رصاحة قبل انتهاء هذه املدة عى جتديدها.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٨٤       -العودة لفهرس القانون

املادة ٣٨٧
الرجوع عى  املتفق عليه يف خطاب الضامن حل حمله يف  املبلغ  للمستفيد  البنك  اذا ويف 

اآلمر بمقدار املبلغ الذي دفعه.

 
املادة ٣٨٨

احلساب اجلاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان عى ان يقيدا يف حساب عن طريق مدفوعات 
متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهام من تسليم نقود او اموال 
او اوراق جتارية قابلة للتمليك وغريها. وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة 

عى حدة بتسوية هنائية ينتج عنها رصيد احلساب عند قفله.

املادة ٣٨٩
جيوز ان يكون احلساب اجلاري مكشوفا جلهة الطرفني او مكشوفا جلهة طرف واحد. ويف 
احلالة األخرية ال يلتزم احد الطرفني بتقديم املال للطرف األخر اال اذا كان عند األول 

رصيد كاف.
 

املادة ٣٩٠
١- اذا تضمنت مفردات احلساب اجلاري ديونا نقدية مقومة بعمالت خمتلفة او اشياء 
غري متامثلة جاز للطرفني ان يتفق عى ادخاهلا يف احلساب برشط ان تقيد يف اقسام مستقلة 
حمتفظا  احلساب  ببقاء  الطرفان  يرح  وان  تتضمنها  التي  املدفوعات  يف  التامثل  يراعى 

بوحدته رغم تعدد اقسامه.
٢- وجيب ان تكون ارصدة تلك األقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن يف الوقت الذي 
بينها الستخراج رصيد  حدده الطرفان او عند قفل احلساب عى األكثر اجراء املقاصة 

واحد.

املادة ٣٩١
١- تنتقل ملكية النقود او االموال التي تقيد يف احلساب اجلاري اىل الطرف الذي تسلمها.
٢- ولكل طرف يف احلساب اجلاري ان يترف يف اي وقت يف رصيده الدائن ما مل يتفق 

عى خالف ذلك.

املادة ٣٩٢
يعد قيد الورقة التجارية يف احلساب اجلاري صحيحا عى اال حتتسب قيمتها اذا مل تدفع 
يف ميعاد االستحقاق. ويف هذه احلالة جيوز اعادهتا اىل صاحبها وعكس قيدها عى الوجه 

املبني يف املادة ٤٠٣.
 

املادة ٣٩٣
١- تقيد بحكم القانون يف احلساب اجلاري مجيع الديون الناشئة عن عالقات األعامل 

التي تتم بني طريف احلساب ما مل تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية.
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٢- ومع ذلك جيوز قيد الديون املضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من املدين 
او من الغري يف احلساب اجلاري اذا اتفق مجيع ذوي الشأن رصاحة عى ذلك.

املادة ٣٩٤
١- اذا اتفق عى قيد الدين للمضمون بتأمني اتفاقي يف احلساب اجلاري فان هذا التأمني 
ينتقل لضامن رصيد احلساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار ملا يطرأ عى احلساب من 

تغيريات اثناء سريه ما مل يتفق عى غري ذلك.
٢- واذا اشرتط القانون اجراءات معينة النعقاد التأمني او لالحتجاج به عى الغري فال 

يتم انتقاله اىل الرصيد وال جيوز االحتجاج به اال من تاريخ متام تلك اإلجراءات.

املادة ٣٩٥
الديون املرتتبة ألحد الطرفني اذا دخلت احلساب اجلاري فقدت صفاهتا اخلاصة وكياهنا 

الذايت فال تكون بعد ذلك قابلة عى حده الوفاء وال للمقاصة وال للسقوط بالتقادم.

املادة ٣٩٦
العقود  بشأن  دعاوى  من  للطرفني  ما  يسقط  ال  اجلاري  احلساب  يف  املدفوعات  قيد 

واملعامالت التي ترتبت عليها هذه املدفوعات ما مل يشرتط خالف ذلك.

املادة ٣٩٧
١- ال تنتج املدفوعات يف احلساب اجلاري فوائد اال اذا اتفق عى غري ذلك فاذا مل يعني 

االتفاق سعر الفائدة احتسبت عى اساس ما جيري به العرف.

٢-ويف احلسابات اجلارية لدى البنوك جيوز احتساب فائدة عى الفوائد اثناء بقاء احلساب 
مفتوحا. وال حتتسب هذه الفائدة قبل مي ثالثة شهور من تاريخ قيد الفوائد يف احلساب.

املادة ٣٩٨
١- مفردات احلساب اجلاري بمجموعها ال تقبل التجزئة قبل اقفال احلساب واستخراج 
الرصيد النهائي. واقفال احلساب وحده هو الذي تنشأ عنه املقاصة اإلمجالية جلميع مفردات 

احلساب.
٢- ومع ذلك جيوز لدائن احد طريف احلساب توقيع احلجز اثناء سري احلساب عى الرصيد 
الدائن ملدينه وقت توقيع احلجز. ويف هذه احلالة جيري املفتوح لديه احلساب ميزانا مؤقتا 

للحساب للكشف عن مركز املحجوز عليه وقت توقيع احلجز.
٣- ويف حالة االتفاق عى منع املحجوز عليه من الترف يف رصيده الدائن اثناء سري 
احلساب ال ينفذ احلجز اال بالنسبة اىل الرصيد النهائي الذي يظهر ملصلحته عند اقفال 

احلساب.

املادة ٣٩٩
١- اذا حددت مدة لقفل احلساب اقفل بانتهائها وجيوز اقفاله قبل انتهاء هذه املدة باتفاق 
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الطرفني.
الطرفني مع  بارادة احد  اقفاله يف كل وقت  اذا مل حتدد مدة للحساب اجلاري جاز   -٢

مراعاة مواعيد األخطار املتفق عليها او التي جيري هبا العرف.
٣- ويف مجيع األحوال يقفل احلساب بوفاة احد الطرفني او بفقدانه األهلية او بافالسه.

٤- وجيوز وقف احلساب مؤقتا اثناء سريه لبيان مركز كل من الطرفني وذلك يف املواعيد 
التي يتفق عليها الطرفان او حيددها العرف املحيل واال ففي هناية كل ثالثة شهور.

املادة ٤٠٠
عند قفل احلساب يعترب دين الرصيد حاال ما مل يكن الطرفان قد اتفقا عى غري ذلك او مل 
تكن بعض العمليات الواجب ادخاهلا يف احلساب قد متت وكان من شأن قيدها تعديل 

مقدار الرصيد.

املادة ٤٠١
القانونية عى  الفوائد  الرصيد وفوائده. وتري  تقادم دين  العاملة عى  القواعد  تري 

دين الرصيد من تاريخ قفل احلساب ما مل يتفق عى غري ذلك.

املادة ٤٠٢
اذا زال الدين املقيد يف احلساب او خفض مقداره بسبب الحق لدخوله احلساب وجب 

الغاء قيده او ختفيضه وتعديل احلساب تبعا لذلك.

املادة ٤٠٣
١- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة جتارية يف احلساب اجلاري ومل تدفع قيمة الورقة يف 
ميعاد االستحقاق جاز ملن خصم الورقة ولو بعد اشهار افالس من قدمها للخصم الغاء 

القيد باجراء قيد عكيس.
الفوائد  اليها  التجارية مضافا  الورقة  قيمة  يعادل  مبلغ  قيد  العكيس  بالقيد  ويقصد   -٢

القانونية من تاريخ االستحقاق واملروفات يف اجلانب املدين من احلساب.
٣- وال جيوز اجراء القيد العكيس اال فيام يتعلق باالوراق التجارية التي مل تدفع يف مواعيد 

استحقاقها , ويقع باطال كل اتفاق عى غري ذلك.

املادة ٤٠٤
١- ال تقبل الدعاوي اخلاصة بتصحيح احلساب من جراء غلط او اغفال او تكرار يف القيد 
او غري ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استالم كشف احلساب 

اخلاص بالتصفية والذي يرسل بطريق الربيد املسجل املصحوب بعلم الوصول.
٢- ويف مجيع األحوال تتقادم بمي مخس سنوات كل دعوى تتعلق باحلساب اجلاري 

وتري هذه املدة من تاريخ قفل احلساب.

املادة ٤٠٥
تشتمل الكمبيالة عى البيانات اآلتية:

١- لفظ كمبيالة مكتوبا يف متن الصك وباللغة التي كتب هبا.
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٢- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
٣- اسم من يلزمه الوفاء املسحوب عليه.

٤- اسم من جيب الوفاء له وألمره.
٥- امر غري معلق عى رشط بوفاء مبلغ معني من النقود.

٦- ميعاد االستحقاق.
٧- مكان الوفاء.

٨- توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.

املادة ٤٠٦
الصك اخلايل من احد البيانات املذكورة يف املادة السابقة ال يعترب كمبيالة اال يف األحوال 

االتيه:
١- اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتربت منشأة يف املكان املبني بجانب اسم 

الساحب.
٢- واذا خلت من بيان ميعاد االستحقاق اعتربت مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها.

٣- واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فاملكان الذي يذكر بجانب اسم املسحوب عليه يعد 
مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه يف الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء 

يف موطن املسحوب عليه اذا مل يشرتط وفائها يف مكان آخر.
 

املادة ٤٠٧
١- جيوز سحب الكمبيالة ألمر ساحبها نفسه.

٢- وجيوز سحبها عى ساحبها.
٣- وجيوز سحبها حلساب شخص اخر.

املادة ٤٠٨
١- اذا كتب مبلغ الكمبيالة باحلروف وباالرقام معا فالعربة عند االختالف تكون باملكتوب 

باحلروف.

٢- واذا كتب املبلغ عدة مرات باحلروف او باالرقام فالعربة عند االختالف تكون باملبلغ 
األقل.

املادة ٤٠٩
١- ال جيوز ان تشرتط فائدة عن املبلغ املذكور يف الكمبيالة اال اذا كانت الكمبيالة مستحقة 

األداء لدى األطالع عليها او بعد مدة من االطالع.
٢- وجيب بيان سعر الفائدة يف الكمبيالة ذاهتا واال كان الرشط باطال.

٣- وتري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا مل يعني تاريخ آخر.

املادة ٤١٠
١- يرجع يف حتديد اهلية امللتزم بموجب الكمبيالة اىل قانونه الوطني.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٨٨       -العودة لفهرس القانون

يظل  مع ذلك  التزامه  فان  الوطني  لقانونه  األهلية طبقا  ناقص  الشخص  كان  واذا   -٢
صحيحا اذا وضع توقيعه يف اقليم دولة يعتربه ترشيعها كامل االهلية.

املادة ٤١١
التزامات القر الذين ليسوا جتارا وعديمي األهلية الناشئة من توقيعاهتم عى الكمبيالة 
كساحبني او مظهرين او قابلني او ضامنني احتياطيني او باية صفة اخرى تكون باطلة 

بالنسبة اليهم فقط وجيوز هلم التمسك هبذا البطالن يف مواجهة كل حامل للكمبيالة.

املادة ٤١٢
اذا محلت الكمبيالة توقيعات اشخاص هلم اهلية االلتزام هبا او توقيعاهتا مزورة او توقيعات 
ألشخاص ومهيني او توقيعات غري ملزمة ألسباب اخرى ال الصحاهبا وال ملن وقعت 

الكمبيالة باسامئهم ،فان التزامات غريهم من املوقعني عليها تظل مع ذلك صحيحة.

املادة ٤١٣
١- من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بغري تفويض منه التزم شخصيا بموحب الكمبيالة فان 

وفاها آلت اليه احلقوق التي كانت تؤول اىل من ادعى النيابة عنه.
٢- ويري هذا احلكم عى من جاوز حدود النيابة.

املادة ٤١٤
١- يضمن ساحب الكمبيالة قبوهلا ووفائها.

٢- وجيوز له ان يشرتط اعفاءه من ضامن القبول دون ضامن الوفاء.

املادة ٤١٥
١- جيوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

٢- وجيب ان يوضع يف متن كل نسخة منها رقمها ،واال اعتربت كل نسخة منها كمبيالة 
مستقلة.

٣- ولكل حامل كمبيالة مل يذكر فيها اهنا وحيدة ان يطلب نسخا منها عى نفقته. وجيب 
عليه حتقيقا لذلك ان يرجع اىل الشخص الذي ظهرها وعى هذا ان يعاونه يف الرجوع اىل 

املظهر السابق ويتسلسل حتى ينتهي اىل الساحب.
٤- وعى كل مظهر ان يدون تظهريه عى النسخ اجلديدة.

 
املادة ٤١٦

١- وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مربىء للذمة، ولو مل يكن مرشوطا فيها ان 
هذا الوفاء يبطل حكم النسخ االخرى غري ان املسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب 

كل نسخة مقبولة منه ما مل يسرتدها.
٢- وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة ألشخاص خمتلفني وكذلك املظهرون الالحقون 

له ملتزمون بموجب النسخ التي حتمل توقيعاهتم ومل يسرتدوها.
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املادة ٤١٧
عى من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبوهلا ان يبني عى النسخ األخرى اسم من تكون 
هذه النسخة يف حيازته وعى هذا االخري ان يسلمها للحامل الرشعي الية نسخة اخرى,. 

فاذا رفض تسليمها مل يكن للحامل حق الرجوع اال اذا اثبت بربوتستو:
١- ان النسخة املرسلة للقبول مل تسلم له رغم طلبه هلا.

٢- ان القبول او الوفاء مل حيصل بموجب نسخة اخرى.

املادة ٤١٨
١- حلامل الكمبيالة ان حيرر منها صورا.

٢- وجيب ان تكون الصورة مطابقة متاما ألصل الكمبيالة بام حتمل من تظهريات او ايه 
بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن االصل قد انتهى عند هذا 

احلد.
٣- ويقتر تظهري الصورة وضامهنا احتياطيا عى الوجه الذي جيري عى االصل ويكون 

هلذه الصورة ما لالصل من احكام.

املادة ٤١٩
١- جيب ان يبني يف صورة الكمبيالة اسم حائز األصل وعى هذا األخري ان يسلم األصل 

للحامل الرشعي للصورة.
٢- واذا امتنع حائز األصل عن تسليمه مل يكن حلامل الصورة حق الرجوع عى مظهرهيا 

او ضامنيها االحتياطيني اال اذا اثبت بربوستو ان االصل مل يسلم اليه بناء عى طلبه.
٣- واذا كتب عى األصل عقب التظهري األخري احلاصل قبل عمل الصورة انه منذ اآلن 

ال يصح التظهري االعى الصورة فكل تظهري يكتب عى األصل بعد ذلك يكون باطال.

املادة ٤٢٠
اذا وقع حتريف يف متن الكمبيالة التزم املوقعون الالحقون هلذا التحريف بام ورد يف املتن 

املحرف، اما املوقعون السابقون فيلزمون بام ورد يف املتن األصيل.

املادة ٤٢١
١- كل كمبيالة ولومل يرح فيها اهنا مسحوبة ألمر جيوز تداوهلا بالتظهري.

اية عبارة  او  ليست ألمر  فيها ساحبها عبارة  التى يضع  الكمبيالة  تداول  ٢- وال جيوز 
اخرى تفيد هذا املعنى اال بإتباع احكام حوالة احلق.

التظهري  جيوز  كام  يقبلها،  مل  او  الكمبيالة  يف  سواء  عليه  للمسحوب  التظهري  وجيوز   -٣
للساحب او الي ملتزم اخر وجيوز جلميع هؤالء تظهري الكمبيالة من جديد.

 
املادة ٤٢٢

١- يكتب التظهري عى الكمبيالة ذاهتا او عى ورقة اخرى متصلة هبا ويوقعه املظهر.
٢- والتظهري الالحق مليعاد االستحقاق ينتج احكام التظهري السابق له اما التظهري الالحق 
لربوتستو عدم الوفاء او احلاصل بعد انقضاء امليعاد القانوين املحدد لعمل الربوتستو فال 

ينتج اال آثار حوالة احلق.
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التاريخ انه حصل قبل انقضاء امليعاد املحدد لعمل  ٣- ويفرتض يف التظهري اخلايل من 
الربوتستو اال اذا ثبت خالف ذلك.

املادة ٤٢٣
ال جيوز تقديم تاريخ التظهري وان وقع ذلك اعترب تزويرا.

املادة ٤٢٤
جيوز اال يكتب يف التظهري اسم املستفيد، كام جيوز ان يقتر التظهري عى توقيع املظهر 
)التظهري عى بياض( ويشرتط لصحة التظهري يف هذه احلالة األخرية ان يكتب عى ظهر 

الكمبيالة او عى الورقة املتصلة هبا.

املادة ٤٢٥
١- مع عدم االخالل بحكم املادة ٤٢٧، ال جيوز تعليق التظهري عى رشط وكل رشط 

يعلق عليه التظهري يعترب كأنه مل يكن.
٢- والتظهري اجلزئي باطل.

٣- ويعترب التظهري املحامل تظهريا عى بياض.
 

املادة ٤٢٦
واذا كان التظهري عى بياض جاز للحامل:

أ - ان يمأل البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.
ب - ان يظهر الكمبيالة من جديد عى بياض او اىل شخص اخر.

ج - ان يسلم الكمبيالة اىل شخص آخر دون ان يمأل البياض ودون ان يظهرها.

املادة ٤٢٧
١- يضمن املظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ويف هذه احلالة ما مل يشرتط غري ذلك.

٢- وجيوز له حظر تظهريها من جديد ويف هذه احلالة ال يكون ملزما بالضامن جتاه من 
تؤول اليهم الكمبيالة بتظهري الحق.

املادة ٤٢٨
١- يعترب حائز الكمبيالة حاملها الرشعي متى اثبت انه صاحب احلق فيها بظهريات غري 
منقطعة ولو كان آخرها تظهريا عى بياض. والتظهريات املشطوبة تعترب يف هذا الشأن كأن 
مل تكن. واذا عقب التظهري عى بياض تظهري اخر، اعترب املوقع عى هذا التظهري األخري 

انه هو الذي آل اليه احلق يف الكمبيالة بالتظهري عى بياض.
٢- واذا فقد شخص حيازة كمبيالة، مل يلزم حاملها بالتخيل عنها متى اثبت حقه فيها 
عى مقتىض األحكام السابقة اال اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب يف سبيل 

احلصول عليها خطأ جسيام.
 

مادة ٤٢٩
١- ينقل التظهري مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة.

٢- ومع عدم االخالل بحكم املادة ٤١١ ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة 
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ان حيتج عى حاملها بالدفوع املبينة عى عالقتة الشخصية بساحبها او بحاميلها السابقني 
،ما مل يكن قصد احلامل وقت حصوله عى الكمبيالة األرضار باملدين.

املادة ٤٣٠
١- اذا اشتمل التظهري عى عبارة - القيمة للتحصيل- او - القيمة للقبض- او - التوكيل- 
او اي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل مبارشة مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة، 

وانام ال جيوز له تظهريها اال عى سبيل التوكيل.
٢- وليس للملتزمني يف هذه احلالة االحتجاج عى احلامل اال بالدفوع التي جيوز االحتجاج 

هبا عى املظهر.
خيل  ما  اوبحدوث  املوكل  بوفاة  ألتوكييل  التظهري  يتضمنها  اىل  الوكالة  تنقي  وال   -٣

بأهليته.

املادة ٤٣١
١- اذا اشتمل التظهري عى عبارة - القيمة للضامن- او - القيمة للرهن- او اي بيان اخر 
يفيد الرهن جاز للحامل ان يبارش مجيع احلقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعترب 

التظهري حاصال عى سبيل التوكيل.
٢- وليس للمدين بالكمبيالة االحتجاج عى احلامل بالدفوع املبينة عى عالقته الشخصية 

باملظهر، ما مل يكن قصد احلامل وقت حصوله عليها االرضار باملدين.

املادة ٤٣٢
ان يوجد لدى املسحوب عليه  الكمبيالة حلسابه  او من سحبت  الكمبيالة  عى ساحب 
جتاه  شخصيا  مسؤولية  من  غريه  حلساب  الساحب  يعفى  ال  ذلك  ولكن  وفائها  مقابل 

مظهرهيا وحامليها دون سواهم.

املادة ٤٣٣
يعترب مقابل الوفاء موجودا اذا كان املسحوب عليه مدينا للساحب او لآمر بالسحب يف 
ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معني من النقود واجب اآلداء ومساو عى األقل ملبلغ 

الكمبيالة.

املادة ٤٣٤
اثبات  ١- يعترب قبول الكمبيالة قرينة عى وجود مقابل لوفائها لدى القابل، وال جيوز 

عكس هذه القرينة يف عالقة املسحوب عليه باحلامل.
٢- وعى الساحب دون غريه ان يثبت يف حالة االنكار ، سواء حصل قبول الكمبيالة 
او مل حيصل ان املسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها يف ميعاد االستحقاق , فان مل يثبت 
ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الربوتستو بعد امليعاد املحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب 
وجود املقابل واستمرار وجوده حتى امليعاد الذي كان جيب فيه عمل الربوتستو، برئت 

ذمته بمقدار هذا املقابل، ما مل يكن قد استعمل يف مصلحته.
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املادة ٤٣٥
١- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون اىل محلة الكمبيالة املتعاقبني.

٢- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل عى هذا املقابل الناقص 
مجيع احلقوق املقرره له عى املقابل الكامل. ويري هذا احلكم اذا كان مقابل الوفاء دينا 

متنازعا عليه اوغري حمقق اوغري حال عند استحقاق الكمبيالة.

املادة ٤٣٦
١- عى الساحب ولو عمل الربوتستو بعد امليعاد املحدد قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة 
املستندات الالزمة للحصول عى مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة.

٢- وتكون مروفات ذلك عى حامل الكمبيالة يف مجيع األحوال.

املادة ٤٣٧
دائني  من  غريه  دون  فلحاملها  الكمبيالة  استحقاق  ميعاد  قبل  ولو  الساحب  افلس  اذا 

الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء املوجود عى وجه صحيح عند املسحوب عليه.

املادة ٤٣٨
١- اذا افلس املسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا يف ذمته دخل هذا الدين يف موجودات 

التفليسة.
٢- اما اذا كان للساحب لدى املسحوب عليه بضائع او اوراق جتارية او اوراق مالية اوغري 
ذلك من األعيان التي جيوز اسرتدادها طبقا ألحكام االفالس او ضمنا لوفاء الكمبيالة، 

فللحامل االولوية يف استيفاء حقه من قيمتها.
 

املادة ٤٣٩
١- اذا سحبت عدة كمبياالت عى مقابل وفاء واحد ال تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي 
الوفاء  مقابل  ىف  ديوهنم  استيفاء  ىف  حامليها  بحقوق  يتعلق  فيام  سحبها  تواريخ  ترتيب 
املذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تارخيها عى تواريخ الكمبياالت االخرى مقدما 

عى غريه.
٢- فاذا سحبت الكمبياالت يف تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التى حتمل قبول املسحوب 

عليه.
٣- واذا مل حتمل اية كمبيالة قبول املسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها 

مقابل الوفاء.
٤- اما الكمبياالت التي تشتمل عى رشط عدم القبول فتأيت يف املرتبة األخرية.

 
املادة ٤٤٠

جيوز حلامل الكمبيالة او ألي حائز هلا، حتى ميعاد االستحقاق تقديمها اىل املسحوب 
عليه يف موطنه لقبوهلا.

املادة ٤٤١
١- جيوز لساحب الكمبيالة ان يشرتط وجوب تقديمها للقبول يف ميعاد معني او بغري 
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ميعاد.
٢- وله ان يشرتط عدم تقديمها للقبول ، ما مل تكن مستحقة الدفع عند غري املسحوب 

عليه او يف جهة اخرى غري موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من االطالع عليها.
٣- وله ان يشرتط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معني.

٤- ولكل مظهر ان يشرتط تقديم الكمبيالة للقبول يف ميعاد معني او بغري ميعاد ، ما مل 
يكن الساحب قد اشرتط عدم تقديمها للقبول.

  
املادة ٤٤٢

١- الكمبيالة املستحقة الوفاء بعد مي مدة معينة من األطالع عليها جيب تقديمها للقبول 
خالل سنة من تارخيها.

٢- وللساحب تقصري هذا امليعاد او اطالته.
٣- ولكل مظهر تقصري هذا امليعاد.

املادة ٤٤٣
جيوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية يف اليوم التايل التقديم 
االول. وال يقبل من ذوي املصلحة األدعاء بأن هذا الطلب قد رفض اال اذا ذكر الطلب 

يف الربوتستو.
 املادة ٤٤٤

١- ال يلزم حامل الكمبيالة املقدمة للقبول بالتخيل عنها للمسحوب عليه.
٢- ويكتب القبول عى الكمبيالة ذاهتا ويؤدي بلفظ - مقبول- او باية عبارة اخرى تدل 

عل هذا املعنى، ويوقعه املسحوب عليه.
٣- ويعترب قبوال جمرد وضع املسحوب عليه توقيعه عى صدر الكمبيالة.

او كانت واجبة  الوفاء بعد مدة من األطالع عليها،  الكمبيالة مستحقة  ٤- واذا كانت 
التقديم للقبول يف مدة معينة بناء عى رشط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول يف اليوم 
الذي حصل فيه اال اذا اوجب احلامل بيان تاريخ القبول يف يوم تقديم الكمبيالة، فاذا 
التاريخ ، جاز للحامل حفظا حلقوقه يف الرجوع عى املظهرين او عى  خال القبول من 

الساحب، اثبات هذا اخللو بربوتستو يعمل يف وقت يكون فيه جمديا.

املادة ٤٤٥
١- جيب ان يكون القبول غري معلق عى رشط ومع ذلك جيوز للمسحوب عليه قره 

عى جزء من مبلغ الكمبيالة.
٢- واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع يف صيغة القبول يعترب رفضا هلا ومع ذلك يظل 

القابل ملزما بام تضمنته صيغة القبول.
 

املادة ٤٤٦
١- اذا شطب املسحوب عليه قبوله املكتوب عى الكمبيالة قبل ردها اعترب القبول املشطوب 

رفضا. ويعترب الشطب حاصال قبل رد الكمبيالة، ما مل يثبت العكس.
٢- ومع ذلك اذا اخطر املسحوب عليه احلامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم 

هبذا القبول.
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 املادة ٤٤٧
١- اذا عني الساحب يف الكمبيالة مكانا للوفاء غري موطن املسحوب عليه دون ان يعني 
من جيب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا مل يعينه اعترب القابل 

ملزما بالدفع يف مكان الوفاء.
ان يعني يف  له  الوفاء يف موطن املسحوب عليه جاز  الكمبيالة مستحقة  ٢- واذا كانت 

صيغة القبول عنوانا يف اجلهة التي جيب ان يقع فيها الوفاء.

املادة ٤٤٨
١- اذا قبل املسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها يف ميعاد استحقاقها.

٢- ويف حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة املسحوب 
عليه القابل بدعوى مبارشة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما جتوز املطالبة به بموجب املادتني 

.٤٨٢ - ٤٨٣
 

املادة ٤٤٩
١- جيوز ضامن وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي.
٢- ويكون هذا الضامن من اي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

 
املادة ٤٥٠

١- يكتب الضامن االحتياطى عى الكمبيالة ذاهتا او عى الورقة املتصلة هبا.
٢- ويؤدي هذا الضامن بصيغة مقبول كضامن احتياطي او باية عبارة اخرى تفيد معناها 

ويوقعه الضامن.
٣- يذكر يف الضامن اسم املضمون واال اعترب الضامن حاصال للساحب.

٤- ويستفاد هذا الضامن من جمرد توقيع الضامن عى صدر الكمبيالة ما مل يكن التوقيع 
صادرا عن املسحوب عليه او من الساحب.
 

املادة ٤٥١
١- يلتزم الضامن اإلحتياطي عى الوجه الذي يلتزم به املضمون.

٢- ويكون التزام الضامن اإلحتياطي صحيحا ولو كان االلتزام الذي ضمنه باطال ألي 
سبب اخر غري عيب يف الشكل.

٣- واذا ويف الضامن اإلحتياطي الكمبيالة، آلت اليه احلقوق الناشئة عنها، وذلك جتاه 
مضمونا و جتاه كل ملتزم نحو هذا األخري بموجب الكمبيالة.

 
املادة ٤٥٢

١- جيوز اعطاء الضامن اإلحتياطي عى ورقة مستقلة يبني فيها اجلهة التي تم فيها هذا 
الضامن.

٢- والضامن اإلحتياطي بورقة مستقلة ال يلزم اال جتاه من اعطى له الضامن.

املادة ٤٥٣
١- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون عى احد الوجوه اآلتية:
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أ- لدى االطالع.
ب- بعد مي مدة معينة من االطالع.

ج- بعد مي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د- يف يوم معني.

٢- والكمبياالت املشتملة عى مواعد استحقاق اخرى او عى مواعيد استحقاق متعاقبة 
تكون باطلة.

املادة ٤٥٤
١- الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ، وجيب ان 
تقدم للوفاء خالل سنة من تارخيها، وللساحب تقصري هذا امليعاد او اطالته، وللمظهرين 

تقصريه.
٢- للساحب ان يشرتط عدم تقديم الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع قبل انقضاء 

اجل معني. ويف هذه احلالة حيسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا األجل.

املادة ٤٥٥
١- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من االطالع يبدأ من تاريخ قبوهلا 

او من تاريخ الربوتستو.
٢- فاذا مل يعمل الربوتستو، اعترب القبول غري املؤرخ حاصال بالنسبة اىل القابل يف اليوم 

األخري من امليعاد املقرر لتقديم الكمبيالة بالقبول طبق للامدة ٤٤٢.

املادة ٤٥٦
١- الكمبيالة املسحوبة لشهر او اكثر من تارخيها او من تاريخ االطالع عليها يقع استحقاقها 
يف التاريخ املقابل من الشهر الذي جيب فيه الوفاء. فاذا مل يوجد للتاريخ مقابل يف الشهر 

الذي جيب فيه الوفاء، وقع االستحقاق يف اليوم األخري من الشهر.
٢- واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تارخيها او من 
تاريخ االطالع عليها وجب بدء احلساب بالشهور كاملة وتعني عبارة - نصف شهر - 

مخسة عرش يوما.
٣- وال تعني عبارة - ثامنية ايام- او - مخسة عرش يوما اسبوعا او اسبوعني، وانام ثامنية 

ايام او مخسة عرش يوما بالفعل.

املادة ٤٥٧
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف يوم معني وكان االستحقاق يف اول الشهر او يف 
او  عرش  اخلامس  او  االول  اليوم  التعبريات  هذه  من  املقصود  كان  آخره  يف  او  منتصفه 

األخري من الشهر.

املادة ٤٥٨
فيه  بلد خيتلف  بلد معني ويف  الوفاء يف يوم معني ويف  الكمبيالة مستحقة  اذا كانت   -١

التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعترب تاريخ االستحقاق حمددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
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٢- واذا سحبت الكمبيالة بني بلدين خمتلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من 
تارخيها وجب ارجاع تاريخ اصدارها اىل اليوم املقابل يف تقويم بلد الوفاء وحيدد ميعاد 

االستحقاق وفقا لذلك. وعى هذا الوجه حيسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
٣- وال تري األحكام املتقدمة اذا اتضح من رشط يف الكمبيالة او من جمرد بيناهتا اجتاه 

القصد اىل اتباع احكام خمالفة.

املادة ٤٥٩
١- عى حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء يف يوم استحقاقها. ويعترب تقديمها اىل احدى 

غرف املقاصة املعرتف هبا قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
٢- ومن وىف الكمبيالة يف ميعاد االستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، اال اذا 
وقع منه غش او خطأ جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهريات، ولكنه 

غري ملزم بالتحقق من صحة توقيعات املظهرين.

مادة ٤٦٠
١- ال جيرب حامل الكمبيالة عى قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق.

٢- واذا ويف املسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد االستحقاق حتمل تبعة ذلك.

املادة ٤٦١
١- اذا وىف املسحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب تسلمها من احلامل موقعا عليها بام 

يفيد الوفاء.
٢- وال جيوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء اجلزئي.

٣- وجيوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء اجلزئي عى الكمبيالة واعطاءه 
خمالصة به.

٤- وكل من يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تربأ منه ذمة ساحبها ومظهرهيا وغريهم من 
امللتزمني هبا. وعى حاملها ان يعمل الربوتستو عن القدر غري املدفوع من قيمتها.

 
املادة ٤٦٢

١- اذا مل تقدم الكمبيالة للوفاء يف يوم االستحقاق، جاز لكل مدين هبا ايداع مبلغها خزانة 
املحكمة. ويكون االيداع عى نفقة احلامل وحتت مسؤوليته.

٢- ويسلم قلم كتاب املحكمة املودع وثيقة يذكر فيها ايداع املبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة 
وتاريخ االستحقاق واسم من حررت يف األصل ملصلحته.

٣- فاذا طالب احلامل املدين بالوفاء وجب عى املدين تسليم وثيقة االيداع وقابل تسلم 
يسلم  مل  فاذا  الوثيقة.  بوجوب هذه  الكتاب  قلم  من  املبلغ  قبض  وللحامل   ، الكمبيالة 

املدين وثيقه االيداع اىل احلامل ،وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

املادة ٤٦٣
١- اذا اشرتط وفاء الكمبيالة يف الكويت بنقد غري متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد املتداول 
فيها حسب سعره يوم االستحقاق، فاذا مل يتم الوفاء يف يوم االستحقاق، كان للحامل 
اخليار بني املطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد املتداول يف الكويت حسب سعره يف يوم 
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االستحقاق او يف يوم الوفاء.
٢- ويتبع العرف اجلاري يف الكويت لتقويم النقد االجنبي، ومع ذلك جيوز للساحب ان 

يبني يف الكمبيالة السعر الذي حيسب عى اساسه املبلغ الواجب دفعه.
بلد  يف  قيمتها  ختتلف  ولكن  مشرتكة  تسمية  حتمل  بنقود  الكمبيالة  املبلغ  عني  واذا   -٣

االصدار قيمتها يف بلد الوفاء افرتض ان املقصود نقود بلد الوفاء.

املادة ٤٦٤
ال يقبل االمتناع عن وفاء الكمبيالة اال اذا ضاعت او افلس حاملها.

املادة ٤٦٥
اذا ضاعت كمبيالة غري مقبولة، وكانت حمررة من عدة نسخ ، جاز ملستحق قيمتها ان 

يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها األخرى.

املادة ٤٦٦
اذا كانت الكمبيالة حمررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي حتمل صيغة القبول ،مل 
جتز املطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها األخرى اال بأمر من رئيس املحكمة الكلية 

وبرشط تقديم كفيل.

املادة ٤٦٧
جيوز ملن ضاعت منه كمبيالة سواء اكانت مقرتنة بالقبول ام ال ، ومل يتمكن من تقديم 
ان  بوفائها برشط  امرا  الكلية  املحكمة  رئيس  من  يستصدر  األخرى،ان  نسخها  احدى 

يثبت ملكيته هلا وان يقدم كفيال.

املادة ٤٦٨
١- يف حالة االمتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد املطالبة هبا وفقا ألحكام املادتني 
السابقتني،جيب عى مالكها املحافظة عى مجيع حقوقه، ان يثبت ذلك يف بروتستو حيرره 
يف اليوم التايل مليعاد االستحقاق ويعلن للساحب واملظهرين باالوجه ويف املواعيد املقرره 

يف املادة ٤٨٠.
٢- وجيب حترير الربوتستو واعالنه ولو تعذر استصدار امر رئيس املحكمة يف الوقت 

املناسب.

املادة ٤٦٩
١- جيوز ملالك الكمبيالة الضائعة احلصول عى نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع اىل 
من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا املظهر بمعاونته واالذن له يف استعامل اسمه يف مطالبته 
املظهر السابق، ويرقى املالك يف هذه املطالبة من مظهر اىل مظهر حتى يصل اىل الساحب.
٢- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهريه عى نسخة الكمبيالة املسلمة من الساحب بعد التأشري 

عليها بام يفيد اهنا بدل مفقود.
٣- وال جيوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة اال بأمر من رئيس املحكمة الكلية وبرشط 

تقديم كفيل.
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٤- وتكون مجيع املروفات عى مالك الكمبيالة الضائعة.

املادة ٤٧٠
الوفاء يف ميعاد االستحقاق بناء عى امر رئيس املحكمة يف األحوال املشار اليها يف املواد 

السابقة مربىء لذمة املدين.

املادة ٤٧١
تنقي التزام الكفيل املنصوص عليه يف املواد ٤٦٦ ، ٤٦٧، ٤٦٩ بمي ثالث سنوات 

اذا مل حتصل خالهلا مطالبة وال دعوى امام املحاكم.

املادة ٤٧٢
١- حلامل الكمبيالة عند عدم وفائها له يف ميعاد االستحقاق الرجوع عى مظهرهيا وساحبها 

وغريهم من امللزمني هبا.
٢- وللحامل حق الرجوع عى هؤالء قبل ميعاد االستحقاق يف األحوال األتية:

أ- يف حالة االمتناع الكيل او اجلزئي عن القبول.
ب- يف حالة افالس املسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او مل يكن قد قبلها. ويف 
امواله  التوقف بحكم، ويف حالة احلجز عى  يثبت  مل  ما عليه ولو  توقفه عن دفع  حالة 

حجزا غري جمد.
ج- يف حالة افالس ساحب الكمبيالة املرشوط عدم تقديمها للقبول. وجيوز للضامنني 
عند الرجوع عليهم يف احلاالت املبينة يف البندين ب و ج ان يقدموا اىل رئيس املحكمة 
الكلية خالل ثالثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء. فاذا رأى 
رئيس املحكمة مربرا للطلب، حدد يف امره امليعاد الذي جيب ان حيصل فيه الوفاء برشط 
اال جتاوز املهلة املمنوحه التاريخ املعني الستحقاق الكمبيالة ، وال يقبل الطعن يف هذا 

األمر.

املادة ٤٧٣
١- اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية مل جتز املطالبة بوفائها اال يف يوم العمل 

التايل.
٢- وكذلك ال جيوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول 

اوعمل الربوتستو او ما يقوم مقامه اال يف يوم عمل.
يوم  االخري  يومه  ووافق  معني  ميعاد  بالكمبيالة  متعلق  اجراء  اي  لعمل  حدد  واذا   -٣

عطلة، امتد امليعاد اىل اليوم التايل.
٤- وحتسب من امليعاد ايام العطلة التى تتخلله.

٥- وال يدخل يف حساب املواعيد القانونية او االتفاقية املتعلقة بالكمبيالة اليوم األول 
منها ما مل ينص عى خالف ذلك.

املادة ٤٧٤
١- يكون اثبات االمتناع عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها يف بروتستو عدم قبول اوعدم 

الوفاء وحيرر بواسطة مأمور التنفيذ.
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القبول  اثبت فيها من عبارات  ٢-ويشتمل الربوتستو عى صورة حرفية للكمبيالة وملا 
والتظهري وعى األنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور او غياب امللتزم بالقبول 

او بالوفاء واسباب االمتناع عن القبول او الوفاء.
التنفيذ املكلف بعمل الربوتستو ان يرتك صورة منه ملن حرر يف  ٣- وجيب عى مأمور 

مواجهته.
٤-وعى مأمور التنفيذ قيد اوراق الربوتستو بتاممها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ 
يف سجل خاص مرقم الصفحات ومؤرش عليه حسب األصول، وجيري القيد يف السجل 

املذكور عى الطريقة املتبعة يف سجالت الفهرس.
٥- وعى مأمور التنفيذ خالل العرشة االيام االوىل من كل شهر، ان يرسل اىل مكتب 
عن  السابق  الشهر  خالل  حررها  التي  الدفع  عدم  بروتستات  قائمة  التجاري  السجل 

الكمبياالت املقبولة والسندات ألمر.
٦- ويمسك مكتب السجل التجاري دفرتا لقيد هذه الربوتستات وجيوز لكل شخص 
االطالع عليها مقابل الرسوم املقرره ويقوم املكتب بعمل نرشة تتضمن هذه الربوتستات.

املادة ٤٧٥
املواعيد املحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع  جيب عمل بروتستو عدم قبول يف 
التقديم األول للقبول وفقا للامدة ٤٤٣ يف اليوم األخري من امليعاد املحدد للتقديم جاز 

عمل الربوتستو يف اليوم التايل.

املادة ٤٧٦
١- جيب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة املستحق وفاؤها يف يوم معني او بعد 
مدة من تارخيها او من تاريخ االطالع عليها يف احد يومي العمل التاليني ليوم استحقاقها.
٢- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع ، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء 

وفقا للرشوط املبينة يف املادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

مادة ٤٧٧
يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم 

القبول.

املادة ٤٧٨
١- يف حالة توقف املسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابال للكمبيالة او غري قابل ويف 
حالة توقيع حجز غري جمد عى امواله، ال جيوز حلامل الكمبيالة الرجوع عى ضامنيه اال 

بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.
٢- ويف حالة افالس املسحوب عليه لوفائها . سواء كان قابال للكمبيالة او غري قابل، 
تقديم حكم  يكون  للقبول  تقديمها  املرشوط عدم  الكمبيالة  افالس ساحب  ويف حالة 

االفالس كافيا بذاته لتمكني احلامل من استعامل حقوقه يف الرجوع عى الضامنني.

املادة ٤٧٩
١- جيوز للساحب والي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل 
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بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مبارشة حقه يف الرجوع ، اذا كتب عى الكمبيالة 
اية  او  بروتستو-  او - بدون  الرجوع بال مروفات-  الرجوع -  بتوقيعه رشط  وذيل 

عبارة أخرى تؤدي هذا املعنى.
٢- وال يعفى هذا الرشط احلامل من تقديم الكمبيالة يف املواعيد املقررة وال من عمل 
األخطارات الالزمة وعى من يتمسك قبل احلامل بعدم مراعاة هذه املواعيد اثبات ذلك.
٣- واذا كتب الساحب هذا الرشط رست آثاره عى كل املوقعني اما إذا كتبه احد املظهرين 

او احد الضامنني االحتياطيني رست اثاره عليه وحده.
٤- واذا كان الساحب هو الذي وضع الرشط، وعمل احلامل بروتستو رغم ذلك حتمل 
وحده املروفات. اما اذا كان الرشط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه جيوز 

الرجوع عى مجيع املوقعني بمروفات الربوتستو ان عمل.

املادة ٤٨٠
وفائها  اوبعدم  قبوهلا  بعدم  اليه  ومن ظهرها  ان خيطر ساحبها  الكمبيالة  حامل  أ- عى 
التالية ليوم عمل الربوتستو او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء  ايام العمل  خالل اربعة 
ان اشتملت عى رشط االعفاء من عمل الربوتستو. وعى كل مظهر خالل يومي العمل 
التاليني ليوم تسلمه األخطار ان خيطر من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا األخطار مبينا له 
اسامء وعناوين من قاموا باالخطارات السابقة وهكذا، من مظهر اىل آخر حتى الساحب 

ويبدأ امليعاد بالنسبة اىل كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه األخطار.
ب- ومتى اخطر احد املوقعني عى الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار 

ضامنه االحتياطي يف امليعاد ذاته.
ج- واذا مل يعني احد املوقعني عى الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غري مقروءة، اكتفى 

باخطار املظهر السابق عليه.
د- وملن وجب عليه األخطار ان يقوم به عى اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاهتا.

هـ- وجيب عليه اثبات قيامه باألخطار يف امليعاد املقرر له، ويعترب امليعاد مرعيا اذا ارسل 
األخطار يف امليعاد املذكور بكتاب مسجل.

و- وال تسقط حقوق من وجب عليه األخطار اذا مل يقم به يف امليعاد املذكور يف الفقرات 
جياوز  اال  برشط  امهاله  عى  املرتتب  الرضر  تعويض  االقتضاء  عند  يلزمه  وانام  السابقة 

التعويض مبلغ الكمبيالة.

املادة ٤٨١
١- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها االحتياطى مسؤولون مجيعا بالتضامن 

نحو حاملها. وهلذا جتوز مطالبتهم منفردين او جمتمعني دون مراعاة اي ترتيب.

٢- ويثبت هذا احلق لكل موقع عى كمبيالة ويف بقيمتها، جتاه املسؤولني نحوه.
٣- والدعاوى املقامة عى احد امللتزمني ال حتول دون مطالبة الباقني، ولو كان التزامهم 

الحقا ملن وجهت اليه الدعوى ابتداء.

 املادة ٤٨٢
١- حلامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بام يأيت:

أ- اصل مبلغ الكمبيالة غري املقبولة او غري املدفوعة مع الفوائد ان كانت مشرتطة.
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ب- الفوائد حمسوبة بالسعر القانوين ٧% من تاريخ االستحقاق وذلك مع عدم االخالل 
بحكم املادة ١١٠ من هذا القانون. ج -مروفات الربوتستو واألخطارات وغري ذلك 

من املروفات.
ما  قيمتها  يستنزل من  ان  الكمبيالة جيب  استحقاق  ميعاد  قبل  الرجوع  احوال  ٢- ويف 

يساوي سعر اخلصم الرسمي يف تاريخ الرجوع باملكان الذي يقع فيه موطن احلامل.

املادة ٤٨٣
جيوز ملن وىف بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بام يأيت :

١- كل املبلغ الذي وفاه.
٢- فوائد ما وفاه حمسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوين ٧%.

٣- املروفات التي حتملها.

املادة ٤٨٤
ال جيوز للمحاكم ان متنح مهال للوفاء بقيمة الكمبياالت او للقيام باي اجراء متعلق هبا 

،اال يف األحوال املنصوص عليها يف القانون.

املادة ٤٨٥
،ان  للمطالبة هبا  كان مستهدفا  او  الرجوع،  بكمبيالة عى وجه  ملتزم طولب  لكل   -١

يطلب يف حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الربوتستو وخمالصة بام وفاه.
٢- ولكل مظهر وىف الكمبيالة ان يشطب تظهريه والتظهريات الالحقة له.

املادة ٤٨٦
يف حالة الرجوع عى احد امللتزمني بالقدر غري املقبول من قيمة الكمبيالة، جيوز ملن وىف 
به.  الكمبيالة وتسليمه خمالصة  الوفاء عى  اثبات هذا  يطلب من حاملها  ان  القدر  هذا 
وجيب عى احلامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بام يفيد اهنا 

طبق األصل وان يسلمه الربوتستو متكينا له من استعامل حقه يف الرجوع عى غريه.

املادة ٤٨٧
١- يسقط ما حلامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهرهيا وغريهم من امللتزمني 

عدا قابلها بمي املواعيد املعينة ألجراء ما يأيت:
أ- تقديم الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع او بعد مدة من االطالع.

ب- عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء.
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء يف حالة اشتامهلا عى رشط االعفاء من عمل الربوتستو.

٢- ومع ذلك ال يفيد الساحب من هذا السقوط اال اذا اثبت انه وجد مقابل الوفاء يف 
ميعاد االستحقاق ويف هذه احلالة ال يبقى للحامل اال الرجوع عى املسحوب عليه.

٣- واذا مل تقدم الكمبيالة للقبول يف امليعاد الذي رشطه الساحب، سقطت حقوق حاملها 
يف الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، اال اذا تبني من عبارة الرشط ان الساحب مل 

يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضامن القبول.
٤- واذا كان املظهر هو الذي رشط يف التظهري ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده 
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االفادة من هذا الرشط.

املادة ٤٨٨
١- اذا حال حادث قهري وال يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة اوعمل الربوتستو 

يف املواعيد املقررة لذلك امتدت هذه املواعيد.
٢- وعى احلامل ان خيطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة باحلادث القهري وان يثبت هذا 
األخطار مؤرخا وموقعا منه يف الكمبيالة او يف الورقة املتصلة هبا وتتسلسل االخطارات 

حتى تصل اىل الساحب.
٣- وعى احلامل بعد زوال احلادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او الوفاء ثم عمل 

الربوتستو عند االقتضاء.
٤- واذا استمر احلادث القهري اكثر من ثالثني يوما حمسوبة من يوم االستحقاق، جاز 

الرجوع عى امللتزمني بغري حاجة اىل تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو.
٥- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها او بعد مدة من االطالع، 
رسى ميعاد الثالثني يوما من التاريخ الذي اخطر فيه احلامل من ظهر اليه الكمبيالة بوقوع 
احلادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة االطالع عى 

ميعاد الثالثني يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من االطالع عليها.
٦- وال يعترب من قبيل احلادث القهري األمور املتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن 

كلفه بتقديمها او بعمل الربوتستو.

املادة ٤٨٩
عى  حتفيظا  حجزا  يوقع  او  الوفاء  عدم  بروتستو  عنها  املعمول  الكمبيالة  حلامل  جيوز 
منقوالت كل من الساحب والقابل واملظهر والضامن االحتياطي وغريهم من امللتزمني 
بالكمبيالة،مع مراعاة االجراءات املقررة لذلك يف قانون املرافعات املدنية والتجارية يف 

شأن احلجوز التحفظية.

املادة ٤٩٠
لكل من له حق الرجوع عى غريه من امللتزمني بالكمبيالة ان يستوىف حقه بسحب كمبيالة 
جديدة عى احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى االطالع وواجبة الوفاء يف موطن هذا 

الضامن ما مل يشرتط خالف ذلك.

املادة ٤٩١
١- تشتمل كمبيالة الرجوع عى املبالغ الوارد بياهنا يف املادتني ٤٨٢ و ٤٨٣ مضافا اليها 

ما دفع من عمولة واية رسوم اخرى مقررة قانونا.
٢- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احلامل، حدد مبلغها عى االساس الذي حتدد 
بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من املكان الذي استحق فيه 

وفاء الكمبيالة األصلية عى املكان الذي فيه موطن الضامن.
٣- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد املظهرين حدد مبلغها عى األساس الذي 
حتدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من املكان الذي فيه 

موطن ساحب الكمبيالة الرجوع عى املكان الذي فيه موطن الضامن.
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املادة ٤٩٢
اذا تعددت كمبياالت الرجوع ، مل جتز مطالبة صاحب الكمبيالة األصلية او اي مظهر هلا 

اال بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

املادة ٤٩٣
١- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها االحتياطى ان يعني من يقبلها او يدفعها عند 

االقتضاء.
٢- وجيوز قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل ملصلحة اي مدين هبا يكون 

مستهدفا للرجوع عليه.
يقبل  مل  اذا  عليه  املسحوب  يكون  ان  الغري، كام جيوز  من  املتدخل  يكون  ان  ٣- وجيوز 

الكمبيالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
٤- وجيب عى املتدخل ان خيطر من وقع التدخل ملصلحته خالل يومي العمل التاليني 
، واال كان مسؤوال عند االقتضاء عن تعويض ما يرتتب عى امهاله من رضر برشط اال 

جياوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

املادة ٤٩٤
١- يقع القبول بالتدخل يف مجيع األحوال التي يكون فيها حلامل كمبيالة جائزة القبول 

حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
٢- واذا عني يف الكمبيالة من يقبلها او يويف قيمتها عند االقتضاء يف مكان وفائها، فليس 
للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها عى من صدر عنه هذا التعيني والعى املوقعني 
الالحقني له اال اذا قدم الكمبيالة اىل من عني لقبوهلا او لوفائها عند االقتضاء وامتنع هذا 

الشخص عن قبوهلا واثبت احلامل هذا االمتناع بربوتستو.
٣-وللحامل يف األحوال األخرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه يف الرجوع 

قبل ميعاد االستحقاق عى من حصل التدخل ملصلحته وعى املوقعني الالحقني له.

املادة ٤٩٥
اسم من حصل  فيه  ويذكر  املتدخل  ويوقعه  ذاهتا  الكمبيالة  بالتدخل عى  القبول  يذكر 
التدخل ملصلحته فاذا خال القبول بالتدخل من هذا البيان اعترب حاصال ملصلحة الساحب.

املادة ٤٩٦
١- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهرهيا الالحقني ملن حصل التدخل 

ملصلحته بام يلتزم به هذا االخري.
٢- وجيوز ملن حصل التدخل ملصلحته ولضامنيه وعى الرغم من حصول القبول بالتدخل 
ان يلزموا احلامل مقابل وفائهم املبلغ املعني يف املادة ٤٨٢ بتسليمهم الكمبيالة والربوتستو 

واملخالصة ان وجدت.

املادة ٤٩٧
ميعاد  يف  حلاملها  فيها  يكون  التي  األحوال  مجيع  يف  بالتدخل  الكمبيالة  وفاء  جيوز   -١
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االستحقاق او قبله، حق الرجوع عى امللتزمني هبا.
٢- ويكون هذا الوفاء باداء كل املبالغ الذي كان جيب عى من حصل التدخل ملصلحته 

اداؤه.   
٣- وجيب ان يكون الوفاء عى األكثر يف اليوم التايل ألخر يوم جيوز فيه عمل بروتستو 

عدم الوفاء.
 

املادة ٤٩٨
١-اذا كان ملن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او ملن عينوا لوفائها عند االقتضاء موطن يف مكان 
وفائها وجب عى حاملها تقديمها هلؤالء مجيعا لوفائها ، وعمل بروتستو عدم الوفاء اذا 

لزم احلال عى األكثر يف اليوم التايل ألخر يوم جيوز فيه عمل بروتستو.
٢- فاذا مل يعمل الربوتستو يف هذا امليعاد كان من عني املويف عند االقتضاء او من حصل 

قبول الكمبيالة بالتدخل ملصلحته، وكذلك املظهرون الالحقون يف حل من التزاماهتم.

املادة ٤٩٩
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه يف الرجوع عى من كانت ذمته تربأ 

هبذا الوفاء.

املادة ٥٠٠
١- جيب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة خمالصة عى الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء 
ملصلحة  حاصال  بالتدخل  الوفاء  اعترب  البيان  هذا  من  املخالصة  خلت  فاذا  ملصلحته. 

الساحب.
٢- وجيب تسليم الكمبيالة والربوتستو - ان عمل - للموىف بالتدخل.

املادة ٥٠١
الناشئة عنها جتاه من حصل  التدخل مجيع احلقوق  ١- يكسب من وىف كمبيالة بطريق 
الوفاء ملصلحته وجتاه امللتزمني نحو هذا األخري بموجب الكمبيالة. ومع ذلك ال جيوز 

هلذا املويف تظهري الكمبيالة من جديد.
٢- تربأ ذمة املظهرين الالحقني ملن حصل الوفاء ملصلحته.

٣- واذا تزاحم عدة اشخاص عى الوفاء بالتدخل ، فضل من يرتتب عى الوفاء منه ابراء 
القاعدة مع علمه بذلك فقد  امللتزمني، ومن تدخل للوفاء باملخالفة هلذه  اكرب عدد من 

حقه يف الرجوع عى من تربأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

املادة ٥٠٢
تاريخ  تتقادم بمي ثالث سنوات من  قابلها  الكمبيالة جتاه  ناشئة عن  ١- كل دعوى 

االستحقاق.
٢- وتتقادم دعاوى احلامل جتاه املظهرين او الساحب بمي سنة من تاريخ الربوتستو 
املحرر يف امليعاد القانوين او من تاريخ االستحقاق ان اشتملت الكمبيالة عى رشط االعفاء 

من الربوتستو.
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٣- وتتقادم دعاوى املظهرين بعضهم جتاه بعض او جتاه الساحب بمي سته شهور من 
اليوم الذي ويف فيه املظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه.

املادة ٥٠٣
١- ال تري مواعيد التقادم يف حالة رفع الدعوى اال من يوم اخر اجراء فيها.

٢- وال يري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به املدين يف صك مستقل إقرارا يرتتب 
عليه جتديد الدين.

املادة ٥٠٤
ال يكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة اىل من اختذ قبله االجراء القاطع لريانه.

املادة ٥٠٥
جيب عى املدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا براءة ذمتهم من 
الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعى ورثتهم او خلفائهم االخرين ان حيلفوا اليمني عى 

اهنم ال يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

املادة ٥٠٦
يشتمل السند ألمر عى البيانات اآلتية:

١- رشط األمر او عبارة سند المر مكتوبة يف متن السند وباللغة التي كتب هبا.
٢- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.

٣- إسم من جيب الوفاء له اوألمره.
٤- تعهد غري معلق عى رشط بوفاء مبلغ معني من النقود.

٥- ميعاد االستحقاق.
٦- مكان الوفاء.

٧- توقيع من انشأ السند.
 

املادة ٥٠٧
السند اخلايل من احد البيانات املذكورة يف املادة السابقة ال يعترب سندا المر، اال يف االحوال 

األتية:
أ- اذا خال السند من بيان مكان انشائه، اعترب منشأ يف املكان املبني بجانب اسم املحرر.

ب- واذا خال من بيان ميعاد االستحقاق ، اعترب الوفاء لدى االطالع عليه.

املادة ٥٠٨
١- االحكام املتعلقة بالكمبيالة فيام خيتص بتعدد نسخها وصورها وبتظهريها واستحقاقها 
التحفظي  للوفاء واحلجز  مهلة  منح  الوفاء وعدم جواز  بسبب عدم  والرجوع  ووفائها 
والربوتستو وحساب املواعيد وايام العمل والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء 

بالتدخل ، والتقادم، تري عى السند المر ، بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهيته.
٢- وتري ايضا عى السند ألمر القواعد املتعلقة بالكمبيالة املستحقة الوفاء يف موطن 
احد األغيار او يف مكان غري الذي يوجد به موطن املسحوب عليه، واشرتاط الفائدة ، 
واإلختالف يف البيانات اخلاصة باملبلغ الواجب دفعه، والنتائج املرتتبة عى التوقيع ممن 
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ليست هلم اهلية االلتزام او التوقيعات غري امللزمة او توقيع شخص غري مفوض اوجاوز 
حدود التفويض.

٣- وكذلك تري عى السند ألمر األحكام املتعلقة بالضامن االحتياطى مع مراعاة انه 
اذا مل يذكر يف صيغة هذا الضامن اسم املضمون اعترب الضامن حاصال ملصلحة حمرر السند.

 
املادة ٥٠٩

١- يلتزم حمرر السند ألمر عى الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
٢- وجيب تقديم السند المر املستحق الوفاء بعد مدة معينة من االطالع اىل املحرر يف 
امليعاد املنصوص عليه يف املادة ٤٤٢ للتأشري عليه بام يفيد االطالع عى السند. وجيب ان 

يكون هذا التأشري مؤرخا وموقعا من املحرر.
٣- وتبدأ مدة االطالع من تاريخ التأشري املذكور.

تاريخ  ويعترب  بربوتستو  امتناعه  اثبات  التأشري وجب  املحرر عن وضع  امتنع  واذا   -٤
الربوتستو بداية لريان مدة األطالع.

املادة ٥١٠
فيام عدا األحكام املذكورة يف هذا الباب تري عى الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي 

ال تتعارض فيه مع ماهيته.

املادة ٥١١
اركان الشيك

يشتمل الشيك عى البيانات االتيه:
١- لفظ شيك مكتوبا يف متن الصك وباللغة التي كتب هبا.

٢- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
٣- اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(.

٤- اسم من جيب الوفاء له او ألمره وفقا ملا سيجيء يف املادتني ٥١٦و ٥١٧.
٥- امر غري معلق عى رشط بوفاء مبلغ معني من النقود.

٦- مكان الوفاء.
٧- توقيع من انشأ الشيك )الساحب(.

املادة ٥١٢
الصك اخلايل من احد البيانات املذكورة يف املادة السابقة ال يعترب شيكا، اال يف احلالتني 

اآلتيتني:
١- اذا خال الشيك من بيان مكان االنشاء اعترب منشأ يف املكان املبني بجانب اسم الساحب.
٢- واذا خال من بيان مكان وفائه، فاملكان املعني بجانب اسم املسحوب عليه يعترب مكان 
وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم املسحوب عليه اعترب الشيك مستحق الوفاء يف 
اول مكان مبني فيه. واذا خال الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعترب مستحق 

الوفاء يف املكان الذي يقع فيه املحل الرئييس للمسحوب عليه.
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املادة ٥١٣
١- الشيكات الصادرة يف الكويت واملستحقة الوفاء فيها ال جيوز سحبها اال عى بنك، 

والصكوك املسحوبة يف صورة شيكات عى غري بنك ال تعترب شيكات صحيحة.
٢- وجيب عى كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفرت شيكات عى بياض للدفع 

بموجبها من خزانته ان يكتب عى كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفرت.
 

املادة ٥١٤
١- ال جيوز اصدار شيك ما مل يكن للساحب لدى املسحوب عليه وقت انشاء الشيك 

نقود يستطيع الترف فيها بموجب شيك طبقا التفاق رصيح او ضمني.
٢- وعى ساحب الشيك او اآلمر غريه بسحبه حلسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل 

الساحب حلساب غريه مسؤوال شخصيا نحو املظهرين واحلامل دون غريهم.
٣- وعى الساحب دون غريه ان يثبت يف حالة االنكار ان من سحب عليه الشيك كان 
لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا مل يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل الربوتستو 

بعد املواعيد املعينة.

املادة ٥١٥
١- ال قبول يف الشيك واذا كتبت عى الشيك عبارة القبول اعتربت كأن مل تكن.

٢- ومع ذلك جيوز للمسحوب عليه ان يؤرش عى الشيك باعتامده، وتفيد هذه العبارة 
وجود مقابل الوفاء يف تاريخ التأشري.

٣- وال جيوز للمسحوب عليه رفض اعتامد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع 
قيمته.

٤- ويعترب توقيع املسحوب عليه عى صدر الشيك بمثابة اعتامد له.

املادة ٥١٦
١- جيوز اشرتاط وفاء الشيك :

أ- اىل شخص مسمى مع النص رصاحة عى رشط األمر او بدونه.
ب- اىل شخص مسمى مع ذكر رشط ) ليس ألمر( او اية عبارة اخرى تفيد هذا املعنى.

ج- اىل حامل الشيك.
٢- والشيك املسحوب ملصلحة شخص مسمى واملنصوص فيه عى عبارة )أو حلامله( 

او اية عبارة اخرى تفيد هذا املعنى يعترب شيكا حلامله.
واذا مل يبني اسم املستفيد اعترب الشيك حلامله.

٣- الشيك املشتمل عى رشط )عدم القابلية للتداول( ال يدفع اال حلامله الذي تسلمه 
مقرتنا هبذا الرشط.

املادة ٥١٧
١- جيوز سحب الشيك ألمر ساحبه نفسه.

٢- وجيوز سحبه حلساب شخص اخر.
اخرى  منشأة  منشأة عى  من  اال يف حال سحبه  نفسه  ٣- وال جيوز سحبه عى ساحبه 

كلتامها للساحب نفسه برشط اال يكون مستحق الوفاء حلامله.
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املادة ٥١٨
اشرتاط فائدة يف الشيك يعترب كأن مل يكن.

املادة ٥١٩
جيوز اشرتاط وفاء الشيك يف بنك آخر يوجد يف اجلهة التي هبا موطن املسحوب عليه او 

يف اية جهة اخرى.
 

املادة ٥٢٠
١- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل رشط يعفى الساحب نفسه من هذا الضامن يعترب 

كأن مل يكن.
٢- وال يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين األصيل قائام 

بكل ما له من ضامنات اىل ان تويف قيمة الشيك.

املادة ٥٢١
تعدد النسخ والتحريف. فيام عدا الشيك حلامله جيوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق 
بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء يف بلد آخر، اويف جزء من البلد 
واقع عرب البحار، او بالعكس، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء يف جزء او اجزاء خمتلفة 

من البلد تقع عرب البحار.

املادة ٥٢٢
اذا سحب شيك يف اكثر من نسخة واحدة، وجب ان يوضع يف متن كل نسخة منه رقمها 

واال اعتربت كل نسخة شكا مستقال.

املادة ٥٢٣
١- يتحمل املسحوب عليه وحده الرضر املرتتب عى وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب 
البيانات الواردة يف متنه اذا مل يمكن نسبة اخلطأ اىل الساحب املبني اسمه يف  او حرفت 

الشيك وكل رشط عى خالف ذلك يعترب كأن مل يكن.
٢- ويعترب الساحب خمطئا بوجه خاص اذا مل يبذل يف املحافظة عى دفرت الشيكات املسلم 

اليه عناية الرجل العادي.

املادة ٥٢٤
١- الشيك املرشوط دفعه اىل شخص مسمى , سواء نص فيه رصاحة عى رشط االمر او 

مل ينص عليه، يكون قابال للتداول بطريق التظهري.
٢- والشيك املرشوط دفعه اىل شخص مسمى، واملكتوبة فيه عبارة ليس آلمر او اية عبارة 

اخرى يف هذا املعنى، ال جيوز تداوله اال باتباع احكام حوالة احلق.
٣-وجيوز التظهري ولو للساحب او ألي ملتزم اخر وجيوز هلؤالء تظهري الشيك من جديد.
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املادة ٥٢٥
عدة  عليه  للمسحوب  كان  اذا  اال  مخالصة  بمثابة  عليه  المسحوب  الى  التظهير  يعتبر 

منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

املادة ٥٢٦
١- يضمن املظهر وفاء الشيك ما مل يشرتط غري ذلك.

٢- وجيوز له حظر تظهريه من جديد، ويف هذه احلالة ال يكون ملزما بالضامن نحو من 
يؤول اليهم الشيك بتظهري الحق.

املادة ٥٢٧
فيه  احلق  صاحب  انه  اثبت  متى  الرشعي  حامله  انه  للتظهري  القابل  الشيك  حائز  يعترب 
بالتظهريات غري املنقطعة ولو كان اخرها تظهريا عى بياض. والتظهريات املشطوبه تعترب 
يف هذا الشأن كأن مل تكن. واذا أعقب التظهري عى بياض تظهريا اخر اعترب املوقع عى 

هذا التظهري انه هو الذي آل اليه احلق يف الشيك بالتظهري عى بياض.

املادة ٥٢٨
التظهري املكتوب عى شيك حلامله جيعل املظهر مسؤوال طبقا ألحكام الرجوع ولكن ال 

يرتتب عى هذا التظهري ان يصري الصك شيكا ألمر.

املادة ٥٢٩
اذا فقد شخص حيازة شيك، سواء اكان الشيك حلامله او كان قابال للتظهري مل يلزم من 
آل اليه هذا الشيك بالتخيل عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية املبينة يف املادة ٥٢٧ ، اال اذا 

كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب يف احلصول عليه خطأ جسيام.

املادة ٥٣٠
١- التظهري الالحق للربوتستو او احلاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك ال يرتب اال 

اثار حوالة احلق.
٢- ويعترب التظهري اخلايل من التاريخ انه تم قبل عمل الربوتستو او انه تم قبل انقضاء 

ميعاد الشيك اال اذا ثبت خالف ذلك.
٣- وال جيوز تقديم تاريخ التظهري وان وقع ذلك اعترب تزويرا.

املادة ٥٣١
١- جيوز ضامن وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي.

٢- ويكون هذا الضامن من الغري عدا املسحوب عليه كام جيوز ان يكون من احد املوقعني 
عى الشيك.

املادة ٥٣٢
١- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه وكل بيان خمالف لذلك يعترب كأن 

مل يكن.
املبني فيه كتاريخ إلصداره وجب وفاؤه يف يوم  اليوم  ٢- واذا قدم الشيك للوفاء قبل 
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تقديمه.

املادة ٥٣٣
١-الشيك املسحوب يف الكويت واملستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خالل شهر.

٢- فاذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خالل ثالثة 
اشهر.

٣- وتبدأ املواعيد السالف ذكرها من التاريخ املبني يف الشيك انه تاريخ اصداره.
٤- ويعترب تقديم الشيك اىل احدى غرف املقاصة املعرتف هبا قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

املادة ٥٣٤
اذا سحب الشيك بني مكانني خمتلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره اىل اليوم املقابل يف 

تقويم مكان الوفاء.

املادة ٥٣٥
١-عى املسحوب عليه ان يويف قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

٢- وال تقبل املعارضة من الساحب يف وفاء الشيك اال يف حالة ضياعه او افالس حامله.
٣- فاذا عارض الساحب عى الرغم من هذا احلظر السباب اخرى وجب عى قايض 
األمور املستعجلة بناء عى طلب احلامل ان يأمر برفض املعارضة ولو يف حالة قيام دعوى 

اصلية.

املادة ٥٣٦
اذا تويف الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك مل يؤثر ذلك يف األحكام املرتتبة 

عليه.

املادة ٥٣٧
١- اذا قدمت عدة شيكات يف وقت واحد وكان مقابل الوفاء غري كاف لوفائها مجيعا 

وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
٢- فاذا كانت الشيكات املقدمة مفصولة من دفرت واحد وحتمل تاريخ اصدار واحد اعترب 

الشيك األسبق رقام مسحوبا قبل غريه من الشيكات ما مل يثبت خالف ذلك.

املادة ٥٣٨
١-اذا اشرتط وفاء الشيك يف الكويت بنقد غري متداول فيها. جاز وفاء مبلغه يف ميعاد 
تقديم الشيك النقد املتداول يف الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا مل يتم الوفاء يوم 
التقديم، كان للحامل اخليار بني املطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد املتداول يف الكويت 

حسب سعره يف يوم التقديم او يف يوم الوفاء.
٢- فاذا قدم الشيك للمرة األوىل بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العربة بسعر اليوم الذي 

انتهى فيه ميعاد التقديم.
٣- ويتبع العرف السائد يف الكويت لتقويم النقد األجنبي ،وانام جيوز للساحب ان يعني 
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يف الشيك السعر الذي حيسب عى اساسه املبلغ الواجب دفعه.
٤- واذا عني مبلغ الشيك بنقود حتمل تسمية مشرتكة ولكن ختتلف قيمتها يف بلد االصدار 

عن قيمتها يف بلد الوفاء افرتض ان املقصود نقود بلد الوفاء.

املادة ٥٣٩
يقتي التزام الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع الشيك لألمر بمي ستة اشهر اذا مل حتصل 

خالهلا مطالبة او دعوى.

املادة ٥٤٠
١- اذا ضاع شيك حلامله او هلك جاز ملالكه ان يعارض لدى املسحوب عليه يف الوفاء 
بقيمته. وجيب ان تشتمل املعارضة عى رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر 
يساعد عى التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هالكه واذا تعذر تقديم بعض 
هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا مل يكن للمعارض موطن يف الكويت وجب 

ان يعني موطنا خمتارا له هبا.
٢- ومتى تلقى املسحوب عليه املعارضة وجب عليه االمتناع عن وفاء قيمة الشيك حلائزه 

وجتنيب مقابل وفاء الشيك اىل ان يفصل يف امره.
٣- ويقوم املسحوب عليه عى نفقة املعارض بنرش رقم الشيك املفقود او اهلالك ومبلغه 
واسم ساحبه واسم املعارض وعنوانه يف اجلريدة الرسمية ويكون باطال كل ترف يقع 

عى الشيك بعد تاريخ هذا النرش.

املادة ٥٤١
١-جيوز حلائز الشيك املشار اليه يف املادة السابقة ان ينازع لدى املسحوب عليه يف املعارضة. 
وعى املسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم خيطر املعارض بكتاب مسجل 

مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.
٢- وعى حائز الشيك اخطار املعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب 
رفع دعوى استحقاق الشيك خالل شهر من تاريخ تسلم األخطار ويشتمل األخطار 

عى اسباب حيازة الشيك وتارخيها.
٣- واذا مل يرفع املعارض دعوى االستحقاق خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفرتة السابقة 
وجب عى قايض األمور املستعجلة بناء عى طلب حائز الشيك ان يقي برفض املعارضة 

ويف هذه احلالة يعترب حائز الشيك بالنسبة اىل املسحوب عليه مالكه الرشعي.
٤- واذا رفع املعارض دعوى استحقاق الشيك مل جيز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته او 
ملن يتقدم له من اخلصمني بحكم هنائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من 

الطرفني تقر له بامللكية.

املادة ٥٤٢
١- اذا انقضت ستة شهور من تاريخ املعارضة املنصوص عليها يف املادة ٥٤٠ دون ان 
خالل  يف  املحكمة  من  يطلب  ان  للمعارض  جاز  بالوفاء  للمطالبة  الشيك  حائز  يتقدم 
الشهرين التاليني األذن له يف قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا احلكم يف مواجهة املسحوب 

عليه بعد ان تتحقق املحكمة من ملكية املعارض للشيك.
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٢- واذا مل يقدم املعارض الطلب يف خالل امليعاد املشار اليه يف الفقرة السابقة او قدمه 
ورفضته املحكمة، وجب عى املسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء يف جانب األصول 

من حساب الساحب.

املادة ٥٤٣
١- لصاحب الشيك او حلامله ان يسطره ويكون هلذا التسطري األثار املبينة يف املادة التالية.

٢- ويقع التسطري بوضع خطني متوازيني يف صدر الشيك.
٣- ويكون التسطري عاما او خاصا.

٤- فاذا خال ما بني اخلطني من اي بيان اواذا كتب بينهام لفظ ) بنك ( او ايا لفظ اخر يف 
هذا املعنى كان التسطري عاما. اما اذا كتب اسم بنك معني بني اخلطني فان التسطري يكون 

خاصا.
٥- وجيوز ان يتحول التسطري العام اىل تسيطر خاص، اما التسطري اخلاص فال يتحول اىل 

تسيطر عام.
٦- ويعترب كأن مل يكن شطب التسطري او اسم البنك املكتوب فيام بني اخلطني.

املادة ٥٤٤
١- ال جيوز للمسحوب عليه ان يويف شيكا مسطرا تسطريا عاما اال اىل احد عمالئه او اىل 

بنك.
٢- وال جيوز للمسحوب عليه ان يويف شيكا مسطرا تسطريا خاصا اال اىل البنك املكتوب 
اسمه فيام بني اخلطني او اىل عميل هذا البنك اذا كان هذا األخري هو املسحوب عليه ، ومع 

ذلك جيوز للبنك املكتوب اسمه بني اخلطني ان يعهد اىل بنك اخر بقبض قيمة الشيك.
٣- وال جيوز لبنك ان حيصل عى شيك مسطر اال من احد عمالئه اومن بنك آخر، وال 

ان يقبض قيمته حلساب اشخاص اخرين غري من ذكر.
٤- واذا محل الشيك عدة تسطريات خاصة، مل جيز للمسحوب عليه وفاؤه اال اذا كان 

حيمل تسطريين وكان احدمها لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
٥- واذا مل يراع املسحوب عليه االحكام السابقة ، كان مسؤوال عن تعويض الرضر بام ال 

جياوز مبلغ الشيك.
٦- ويقصد بلفظ )عميل( يف هذه املادة كل شخص له حساب عند املسحوب عليه وحصل 

منه عى دفرت شيكات او كان من حقه احلصول عى هذا الدفرت.

املادة ٥٤٥
صدره  عى  يضع  بان  نقدا  وفائه  عدم  يشرتط  ان  حلامله  او  الشيك  لساحب  جيوز   -١
البيان األيت: للقيد يف احلساب او اية عبارة اخرى يف هذا املعنى. ويف هذه احلالة ال يكون 
للمسحوب عليه اال تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد يف احلساب او النقل 

املريف او املقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء.
٢- وال يعتد بشطب بيان )القيد يف احلساب(.

٣- واذا مل يراع املسحوب عليه األحكام املتقدمة كان مسؤوال عن تعويض الرضر بام ال 
جياوز قيمة الشيك.
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املادة ٥٤٦
١- حلامل الشيك الرجوع عى الساحب او املظهرين وغريهم من امللتزمني به اذا قدمه 
يف امليعاد القانوين ومل تدفع قيمته واثبت االمتناع عن الدفع بربوتستو. وجيوز عوضا عن 
يوم  ذكر  مع  عليه  املسحوب  من  ببيان صادر  أ-  الدفع:  االمتناع عن  اثبات  الربوتستو 

تقديم الشيك.
٢- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشك قدم يف امليعاد القانوين ومل تدفع قيمته. 

وجيب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا عى الشيك ذاته ومذيال بتوقيع من صدر منه.
اذا طلبه  السابقة عى الشيك  الفقرة  البيان املذكور يف  ٣- وال جيوز اإلمتناع عن وضع 
احلامل ولو كان الشيك يتضمن رشط الرجوع بال مروفات. وانام جيوز للمسحوب 
عليه طلب مهلة ال جتاوز يوم العمل التايل لتقديم الشيك ولو قدم يف اليوم األخري من 

ميعاد التقديم.

املادة ٥٤٧
حيتفظ احلامل بحقه يف الرجوع عى الساحب ولو مل يقدم احلامل الشيك اىل املسحوب 
عليه او مل يقم بعمل الربوتستو او ما يقوم مقامه يف امليعاد القانوين اال اذا كان الساحب 
قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا املقابل موجودا عند املسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد 

الشيك ثم زال املقابل بفعل غري منسوب اىل الساحب.

املادة ٥٤٨
جيب إثبات االمتناع عن الدفع بالكيفية املنصوص عليها يف املادة ٥٤٦ قبل انقضاء ميعاد 
التقديم. فاذا وقع التقديم يف اخر يوم من هذا امليعاد ، جاز اثبات اإلمتناع عن الدفع يف 

يوم العمل التايل له.

املادة ٥٤٩
١- اذا حال حادث قهري ال يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل الربوتستو 

او ما يقوم مقامه يف املواعيد املقرره لذلك، امتدت هذه املواعيد.
٢- وعى احلامل ان خيطر دون ابطاء من ظهر اليه الشيك باحلادث القهري وان يثبت هذا 
األخطار مؤرخا وموقعا يف الشيك او يف الورقة املتصلة به وتتسلسل االخطارات حتى 

تصل اىل الساحب.
ابطاء ثم عمل  للوفاء دون  الشيك  تقديم  القهري  بعد زوال احلادث  ٣- وعى احلامل 

الربوتستو او ما يقوم مقامه عند االقتضاء.
٤- واذا استمر احلادث اكثر من مخسة عرش يوما حمسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه 
احلامل باخطار مظهره بوقوع احلادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد 
تقديم الشيك ، جاز الرجوع عى امللتزمني دون حاجة اىل تقديم الشيك او عمل الربوتستو 

او ما يقوم مقامه.
٥- وال يعترب من قبيل احلادث القهري األمور املتصلة بشخص حامل الشيك او بمن 

كلفه بتقديمه او بعمل الربوتستو او ما يقوم مقامه.
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املادة ٥٥٠
١- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك عى املسحوب عليه والساحب واملظهر وغريهم 

من امللتزمني بمي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
٢- وتتقادم دعاوى رجوع خمتلف امللتزمني بوفاء الشيك بعضهم جتاه بعض بمي ستة 

شهور من اليوم الذي ويف فيه امللتزم او من يوم مطالبته قضائيا.
٣- وجيب عى املدعي عليهم رغام عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا باليمني براءة ذمتهم 
من الدين اذا طلب منهم حلفها وعى ورثتهم او خلفائهم االخرين ان حيلفوا اليمني عى 

اهنم ال يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

املادة ٥٥١
١- ال تري مدة التقادم املنصوص عليها يف املادة السابقة يف حالة رفع الدعوى اال من 

تاريخ اخر اجراء فيها.
٢- وال يري التقادم املذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به املدين بصك مستقل اقرارا 

يرتتب عليه جتديد الدين.

املادة ٥٥٢
ال يكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة اىل من اختذ قبله األجراء القاطع لريانه.

املادة ٥٥٣
ال حيول تقادم دعوى املطالبة بقيمة الشيك دون احلامل ومطالبة الساحب الذي مل يقدم 
مقابل الوفاء او قدمه واسرتده كله او بعضه برد ما اثرى به دون حق. ويري هذا احلكم 

عى الساحب اذا رجع عليه امللتزمون بوفاء قيمة الشيك.

املادة ٥٥٤
الشيك  الشيك جاز حلامل  باحدى جرائم  الساحب دعوى جنائية  اقيمت عى  اذا   -١
الذي ادعى باحلق املدنى ام يطلب من املحكمة اجلنائية ان تقي له بمبلغ يعادل املقدار 
املقدار حمسوبة من يوم تقديم  القانونية عن هذا  الشيك والفوائد  املدفوع من قيمة  غري 

الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند االقتضاء.
باألدانه يف  الذين تصدرعليهم أحكام  اسامء األشخاص  بنرش  العامة  النيابة  ٢- وتقوم 
احدى جرائم الشيك يف اجلريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات 

املحكوم هبا عليهم.

املادة ٥٥٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

كل تاجر اضطربت اعامله املالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية جيوز شهر افالسه.

املادة ٥٥٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ال تنشأ حالة األفالس اال بحكم يصدر بشهر االفالس وال يرتتب عى الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا احلكم 
أي اثر ما مل ينص القانون عى غري ذلك.
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املادة ٥٥٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يشهر افالس التاجر بناء عى طلب احد دائنيه او بناء عى طالبه هو. وجيوز للمحكمة ان تقي بشهر افالس التاجر 
بناء عى طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاهتا.

املادة ٥٥٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- لكل دائن بدين جتاري حال ان يطلب شهر افالس مدينه التاجر اذا اضطربت اعامل هذا التاجر فوقف عن دفع 
الدين، ويعترب الوقوف عن دفع الدين دليال عى اضطراب األعامل مامل يثبت غري ذلك.

٢- ولكل دائن بدين جتاري اجل احلق يف طلب شهر افالس مدينه التاجر اذا مل يكن هلذا املدين موطن معروف او اذا 
جلأ اىل الفرار او اغلق متجره او رشع يف تصفيته او اجرى ترفات ضارة بدائنيه برشط ان يقدم الدائن ما يثبت ان 

املدين وقف عن دفع دينه التجاري احلال.
٣- ولكل دائن بدين مدين حال احلق يف طلب شهر افالس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا املدين قد وقف عن 
دفع دينه التجاري احلال. ٤- وال جيوز شهر افالس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية 

او رضائب ايا كان نوعها.

املادة ٥٥٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يطالب الدائن شهر افالس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى.
الدفع  الكلية تشتمل عى ما يؤيد الوقوف عن  ٢- وجيوز عند االستعجال تقديم الطلب بعريضة اىل رئيس حمكمة 
واسباب االستعجال ويف هذه احلالة جيوز للمحكمة ان تفصل يف طلب شهر االفالس بعد تكليف اخلصوم باحلضور 

ولو بساعة واحدة ويكتفي باعالن املدين يف موطنه.

املادة ٥٦٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز للتاجر ان يطلب شهر افالس نفسه اذا اضطرت اعامله املالية ووقف عن دفع ديونه.
٢- يكون الطلب بتقرير يقدم اىل ادارة كتاب املحكمة الكلية وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير 

الوثائق االتيه:
أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.

ب- صورة من اخر ميزانية ومن حساب االرباح واخلسائر.
ج- بيان باملروفات الشخصية عن السنوات الثالث السابقة عى تقديم طلب شهر االفالس.

د- بيان تفصيل بالعقارات واملنقوالت اململوكة له وقيمتها التقريبية يف تاريخ الوقوف عن الدفع.

هـ- بيان باسامء الدائنني واملدينني ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديوهنم والتأمينات الضامنة هلا.
و- بيان بالربوتستات التي حررت ضد التاجر خالل السنتني السابقتني عى تقديم طلب شهر االفالس.

٣- وجيب ان تكون الوثائق املذكورة يف الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء 
بياناهتا وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك وحترر ادارة الكتاب حمرضا بتسلم هذه الوثائق.

املادة ٥٦١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا طلبت النيابة العامة شهر افالس التاجر او رأت املحكمة شهرافالسه من تلقاء ذاهتا وجب عى ادارة الكتاب 
ان ختطره بيوم اجللسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

٢- وجيوز يف احوال االستعجال ان تأمر املحكمة بشهر االفالس بعد اخطار املدين باحلضور ولو بساعة واحدة.

املادة ٥٦٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز شهر األفالس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة. ويطلب شهر 
االفالس، حتى ولو طلبته النيابة العامة او نظرته املحكمة من تلقاء نفسها خالل السنتني التاليتني للوفاة او لشطب 

اسم التاجر من السجل التجاري.
٢- وتعلن دعوى شهر االفالس يف حالة وفاة التاجر يف اخر موطن له دون حاجة اىل تعيني الورثه.
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٣- وجيوز لورثة التاجر طلب شهر االفالس بعد وفاته خالل السنتني التاليتني للوفاة. فاذا مل جيمع الورثة عى طلب 
شهر االفالس سمعت املحكمة اقوال الورثة الذين مل يشرتكوا يف تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا ملصلحة ذوي الشأن.

املادة ٥٦٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ختتص بشهر االفالس املحكمة الكلية التي يقع يف دائرهتا موطن املدين التجاري فاذا مل يكن له موطن جتاري كانت 
املحكمة املختصة هي التي وقف عن الدفع يف دائرهتا.

٢- وختتص املحكمة املبينة يف الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعترب الدعوى ناشئة عن التفليسة 
بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارهتا او كان الفصل فيها يقتي تطبيق احكام األفالس.

املادة ٥٦٤
الغيت موجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- تنظر دعاوى االفالس عى وجه الرعة وتكون األحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ املعجل بدون كفالة ما مل ينص 
عى خالف ذلك.

٢- ويكون ميعاد إستئناف األحكام الصادرة يف دعاوى شهر اإلفالس و غريها من األحكام الصادرة يف الدعاوى 
الناشئة عن التفليسة مخسة عرش يومًا , و يبدأ امليعاد وفقًا لألحكام املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية . )*(

)*( البند ٢ مستبدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ .

املادة ٥٦٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز للمحكمة التي تنظر يف طلب شهر االفالس ان تأمر باختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة عى اموال املدين 
او ألدارهتا اىل ان تفصل يف شهر االفالس.

٢- وجيوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة ألجراء حتريات عن حالة املدين املالية واسباب وقوفه عن 
الدفع وتقديم تقريره بذلك.

املادة ٥٦٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى االفالس قاضيا للتفليسة. وتعني املحكمة مديرا هلا وتأمر بوضع األختام 
عى حمال جتارة املدين.

٢- وترسل ادارة كتاب املحكمة اىل النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر االفالس فور صدوره.

املادة ٥٦٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- حتدد املحكمة يف حكم شهر االفالس تارخيا مؤقتا للوقوف عن الدفع فاذا مل حتدده اعترب تاريخ صدور حكم شهر 
االفالس هو التاريخ املؤقت.

٢-واذا صدر احلكم بعد وفاة املدين او بعد اعتزاله التجارة ومل حيدد التاريخ املؤقت للوقوف عن الدفع اعترب هذا 
التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزال التجارة.

املادة ٥٦٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا او بناء عى طلب النيابة العامة او املدين او احد الدائنني او مدير التفليسة او غريهم 
من ذوي املصلحة تعديل التاريخ املؤقت للوقوف عن الدفع او انقضاء عرشة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون املحققة 

ادارة كتاب املحكمة وبعد انقضاء هذا امليعاد يصبح التاريخ املعني للوقف عن الدفع هنائيا.
٢- وال جيوز بأية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع اكثر من سنتني من تاريخ صدور احلكم بشهراالفالس.

٣- وفيام يتعلق بتعيني هذا التاريخ تعترب االستعانة بوسائل ضارة او غري مرشوعة للوفاء بالديون يف حكم الوقوف عن 
الدفع.ِ



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨١٧       -العودة لفهرس القانون

املادة ٥٦٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يشهر احلكم الصادر بشهر االفالس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع يف السجل التجاري وفقا ألحكام هذا 
السجل.

التفليسة نرش ملخص احلكم يف اجلريدة الرسمية خالل اسبوعني من تاريخ صدوره كام يتوىل قيد  ٢- ويتوىل مدير 
امللخص باسم مجاعة الدائنني يف مكتب السجل العقاري خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور احلكم وال يرتتب عى 

هذا القيد تقرير رهن او أي تأمني آخر جلامعة الدائنني.

املادة ٥٧٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

لكل ذي مصلحة ان يطعن يف حكم شهر االفالس بطريق اعرتاض الغري خالل عرشة ايام من تاريخ نرش ملخص 
احلكم يف اجلريدة الرسمية.

املادة ٥٧١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا مل توجد يف التفليسة وقت شهرها نقود حارضة ملواجهة مروفات حكم شهر االفالس او شهره او نرشه او الطعن 
فيه او وضع األختام عى اموال املفلس او رفع األختام وجب دفع هذه املروفات من اخلزانة العامة بناء عى امر 

قايض التفليسة وتسرتد اخلزانة العامة املبالغ التي دفعتها باإلمتياز عى مجيع الدائنني من اول نقود تدخل التفليسة.

املادة ٥٧٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا صار املدين قبل ان حيوز حكم شهر االفالس قوة االمر املقىض قادرا عى الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من ديون 
جتارية ومدينة ، وجب عى املحكمة ان تقي بالغاء حكم شهر االفالس عى ان يتحمل املدين مروفات الدعوى.

املادة ٥٧٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا طلب احد الدائنني شهر افالس املدين وقضت املحكمة برفض الطلب جاز هلا ان حتكم عى الدائن بغرامة ال تزيد 
عى مخسامئة دينار وبنرش احلكم يف اجلريدة الرسمية عى نفقته ، اذا تبني هلا انه تعمد االساءة اىل سمعة املدين التجارية 

وذلك مع عدم األخالل بحق املدين يف طلب التعويض.

املادة ٥٧٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ال جيوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان خيطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.

املادة ٥٧٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

تسقط حقوق املفلس السياسية بشهر افالسه، فال جيوز له ان يكون مرشحا او ناخبا يف املجالس السياسية او املجالس 
املهنية وال ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة وال ان يكون مديرا او عضوا يف جملس ادارة اية رشكة وذلك كله اىل ان تعاد 

اليه حقوقه وفقا للقانون.

املادة ٥٧٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز لقاض التفليسة ، من تلقاء ذاته او بناء عى طلب النيابة العامة او مدير التفليسة ان يقرر يف كل وقت وضع 
املفلس حتت املراقبة وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.

٢- وللمفلس ان يطعن يف هذا القرار. ٣- وجيوز لقايض التفليسة ان يقرر يف كل وقت رفع املراقبة عن املفلس.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨١٨       -العودة لفهرس القانون

املادة ٥٧٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- بمجرد صدور حكم شهر االفالس تغل يد املفلس عن الترف يف امواله وعن ادارهتا وتعترب مجيع الترفات 
التي جيرهيا املفلس يوم صدور احلكم املذكور حاصلة بعد صدوره.

٢- واذا كان الترف مما ال حيتج به اال بالقيد او التسجيل اوغري ذلك من االجراءات ، مل ير عى مجاعة الدائنني اال 
اذا تم االجراء قبل صدور حكم اإلفالس.

٣- وال حيول غل يد املفلس دون قيامه باالجراءات الالزمة للمحافظة عى حقوقه.

املادة ٥٧٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يمتد غل يد املفلس اىل مجيع األموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر االفالس واألموال التي تؤول اليه 
ملكيتها وهو يف حالة األفالس.

٢- ومع ذلك ال يمتد غل يده اىل ما يأيت :
أ- األموال التي ال جيوز احلجز عليها قانونا.

ب- احلقوق املتعلقة بشخص املفلس او باحواله الشخصية.
ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد يف عقد التأمني صحيح ابرمه املفلس قبل صدور حكم شهر األفالس ولكن 
يلتزم املستفيد بان يرد اىل التفليسة مجيع اقساط التأمني التي دفعها املفلس ابتداء من اليوم الذي عينته املحكمة تارخيا 

للوقوف عن الدفع ما مل ينص القانون عى غري ذلك.

املادة ٥٧٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا آلت اىل املفلس تركة، مل يكن لدائنيه حق عى امواهلا اال بعد ان يستويف دائنو املورث حقوقهم من هذه األموال 
وال يكون لدائني املورث اي حق عى اموال التفليسة.

٢- ويتوىل مدير التفليسة بارشاف قاضيها تصفية اموال الرتكة التي آلت اىل املفلس ووفاء ماعليها من ديون. وتوقف 
مجيع الدعاوى املعلقة بأموال الرتكة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر األفالس اىل ان تتم تصفية 

الرتكة.

املادة ٥٨٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- الجيوز للمفلس بعد صدور حكم شهر االفالس الوفاء بام عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق.
٢- ومع ذلك اذا كان املفلس حامال لورقة جتارية ، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها اال اذا عارض 

مدير التفليسة وفقا للامدة ٤٦٤.

املادة ٥٨١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ال تقع املقاصة بعد صدور حكم شهر االفالس بني ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات اال اذا وجد ارتباط 
بينهام. ويوجد االرتباط بوجه خاص اذا انشأت احلقوق وااللتزامات املذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.

املادة ٥٨٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال جيوز بعد صدور حكم شهر االفالس رفع الدعوى من املفلس اوعليه او السري فيها فيام عدا الدعاوى االتيه:
أ- الدعاوى املتعلقة باألموال والترفات التي ال يمتد اليها غل يد املفلس.

ب- الدعاوى املتعلقة بأعامل التفليسة التي جييز له القانون القيام هبا.
ج- الدعاوى اجلنائية.

٢- واذا رفع املفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال مدير 
التفليسة فيها اذا اشتملت عى طلبات مالية.

٣- جيوز للمحكمة ان تأذن يف ادخال املفلس يف الدعاوى املتعلقة بالتفليسة كام جيوز هلا ان تأذن يف ادخال الدائن يف 
هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨١٩       -العودة لفهرس القانون

املادة ٥٨٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا حكم عى املفلس بعد شهر بالتعويض عن رضر احدثه للغري، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض املقىض 
به ما مل يثبت تواطؤه مع املفلس.

املادة ٥٨٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال جيوز التمسك يف مواجهة مجاعة الدائنني بالترفات اآلتية اذا قام هبا املدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل 
احلكم بشهر اإلفالس:

أ- مجيع التربعات ما عدا اهلدايا الصغرية التي جيري هبا العرف.
ميعاد  وفاء ورقة جتارية مل حيل  مقابل  انشاء  ويعترب  الوفاء  كيفية هذا  ايا كانت  قبل حلول األجل  الديون  وفاء  ب- 

استحقاقها يف حكم الوفاء قبل حلول األجل.
ج- وفاء الديون احلالة بغري اليء املتفق عليه ويعترب الوفاء بطريق األوراق التجارية او النقل املريف كالوفاء بالنقود.

د- كل رهن أو تأمني اتفاقي اخر.
٢- وكل ما أجراه املفلس من ترفات غري ما تقدم يف الفقرة السابقه وخالل الفرتة املذكورة فيها، جيوز احلكم بعدم 
نفاذه يف مواجهة مجاعة الدائنني، اذا كان الترف ضارا هبا، وكان املترف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف املفلس عن 

الدفع.

املادة ٥٨٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا دفع املفلس قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل احلكم بشهر االفالس مل جيز اسرتداد ما دفع 
من احلامل. وانام يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية حلسابه برد القيمة املدفوعة اىل التفليسة اذا كان يعلم 

وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف املفلس عن الدفع.
٢- ويقع االلتزام بالرد يف حالة السند ألمر عى املظهر األول اذا كان يعلم وقت حصوله عى السند بوقوف املفلس 

عن الدفع.

املادة ٥٨٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- قيد حقوق الرهن او االمتياز املقررة عى اموال املدين جيوز احلكم بعدم نفاذه يف مواجهة مجاعة الدائنني اذا حصل 
القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء مخسة عرش يوما من تاريخ تقرير الرهن او األمتياز.

٢- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التايل للرهن املحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك ال يعطي من الثمن 
الناتج من بيع املال املقرر عليه الرهن اال ما كان حيصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق اىل مجاعة الدائنني.

املادة ٥٨٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١-اذا حكم بعدم نفاذ ترف يف حق مجاعة الدائنني التزم املترف اليه بأن يرد اىل التفليسة ما حصل عليه من املفلس 
بموجب الترف املذكور او قيمة هذا اليء وقت قبضه كام يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثامره من تاريخ القبض.

٢- ويكون للمترف اليه احلق يف اسرتداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه يف التفليسة. فاذا 
مل يوجد كان من حق املترف اليه ان يطالب مجاعة الدائنني باملنفعة التي عادت عليها من الترف وان يشرتك يف 

التفليسة بوصفه دائنا عاديا بام يزيد عى ذلك.

املادة ٥٨٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ملدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ ترف املفلس احلاصل قبل صدور حكم شهر األفالس ارضارا بالدائنني وفقا 
ألحكام دعوى عدم نفاذ ترف املدين ارضارا بدائنيه ويرتتب عى احلكم بعدم نفاذ الرف عدم نفاذه يف حق مجيع 

الدائنني سواء نشأت حقوقهم قبل حصول الترف او بعد حصوله.

املادة ٥٨٩
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*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق األحكام النصوص عليها يف املواد ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٨، بمي سنة من تاريخ 

صدور احلكم بشهر االفالس.

املادة ٥٩٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز لقايض التفليسة بعد سامع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس وملن يعوهلم من اموال التفليسة بناء عى طلبه 
او عى طلب من يعوهلم.

٢-وجيوز يف كل وقت لقايض التفليسة بناء عى طلب مديرها ان ينقص مقدار النفقة او ان يأمر بالغائها. ٣- ويوقف 
دفع النفقة متى حاز حكم التصديق عى الصلح قوة األمر املقىض.

املادة ٥٩١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

جيوز للمفلس باذن من قايض التفليسة ان يامرس جتارة جديدة بغري اموال التفليسة، برشط اال يرتتب عى ذلك رضر 
للدائنني ويكون للدائنني الذين تنشأ ديوهنم بمناسبة هذه التجارة األولوية يف استيفاء حقوقهم من امواهلم.

املادة ٥٩٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١-الدائنون بوجه عام.
٢- احلكم بشهر األفالس يسقط آجال مجيع الديون النقدية التي عى املفلس سواء كانت ديونا عادية او كانت ديونا 

مضمونه بامتياز عام او خاص.
٣- واذا كانت الديون مقومة بغري نقود اجلهة التي صدر فيها احلكم بشهر االفالس وجب حتويلها اىل نقود تلك اجلهة 

طبقا لسعر الرف الرسمي يوم صدور احلكم بشهر االفالس.

املادة ٥٩٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

للمحكمة ان تستنزل من الدين املؤجل الذي مل يشرتط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن املدة من تاريخ احلكم 
بشهر االفالس اىل تاريخ استحقاق الدين.

املادة ٥٩٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا كان املفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى احلياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقايض 
التفليسة بناء عى طلب الدائن ان يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء باملرتبات او األقساط املذكورة مع بيان كيفية ادائها.

املادة ٥٩٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

الدائن املعلق دينه عى رشط فاسخ يشرتك يف التفليسة مع تقديم كفيل، اما الدائن املعلق دينه عى رشط واقف فيجنب 
نصيبه يف التوزيعات اىل ان يتبني مصري الدين.

املادة ٥٩٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- احلكم بشهر االفالس يوقف رسيان فوائد الديون العادية بالنسبة اىل مجاعة الدائنني فقط.
٢- وال جتوز املطالبة بفوائد الديون املضمونة برهن او امتياز اال من املبالغ الناجتة من بيع األموال الضامنة هلذه الديون. 

ويستنزل اصل الدين اوال ثم الفوائد املستحقة قبل صدور احلكم بشهر االفالس ثم الفوائد املستحقة بعد صدوره.

املادة ٥٩٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :
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١- يرتتب عى صدور احلكم بشهر االفالس وقف الدعاوى الفردية املرفوعة من الدائنني العاديني والدائنني اصحاب 
حقوق االمتياز العامة.

٢- وال جيوز للدائنني املشار اليهم يف الفقرة السابقة اختاذ اجراءات فردية للتنفيذ عى اموال املفلس، والمتام االجراءات 
التي بدأت قبل صدور احلكم بشهر االفالس ومع ذلك اذا حتدد يوم لبيع عقار املفلس جاز االستمرار يف اجراءات 

التنفيذ باذن من قايض التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.
٣- اما الدائنون املرهتنون واصحاب حقوق األمتياز اخلاصة فيجوز هلم رفع الدعاوى او االستمرار فيها يف مواجهة 

مدير التفليسة كام جيوز هلم التنفيذ او االستمرار فيه عى األموال الضامنة حلقوقهم.

املادة ٥٩٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا وجد مجلة ملتزمني بدين واحد، وشهر افالسه احدهم يف هذا الدين مل يرتتب عى هذا االفالس اثر بالنسبة اىل 
امللتزمني االخرين ما مل ينص عى غري ذلك.

٢- واذا تم الصلح مع امللتزم الذي افلس، مل تر رشوطه عى امللتزمني األخرين.

املادة ٥٩٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا استوىف الدائن من احد امللتزمني بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي امللتزمني او احدهم، مل جيز للدائن ان 
يشرتك يف التفليسات اال بالباقي من دينه. ويبقى حمتفظا بحقه يف مطالبة امللتزم غري املفلس هبذا الباقي وجيوز هلذا امللتزم 

ان يشرتك يف كل تفليسة بام وفاه عنها.

املادة ٦٠٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا افلس مجيع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشرتك يف كل تفليسة بكل دينه اىل ان يستوفيه 
بتاممه من اصل وفوائد ومروفات.

٢- وال جيوز لتفليسة الرجوع عى تفليسة اخرى بام اوفته عنها.
يكون مكفوال من  تفليسة من  اىل  الزيادة  دينه وتوابعه عادت  يزيد عى  الدائن  ما حصل عليه  واذا كان جمموع   -٣
االخرين بحسب ترتيب التزاماهتم ىف الدين ، فإذا مل يوجد هذا الرتتيب عادت الزيادة اىل التفليسات التي دفعت اكثر 

من حصتها يف الدين.

املادة ٦٠١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا بيع املنقول املرهون بناء عى طلب الدائن املرهتن بثمن يزيد عى الدين قبض مدير التفليسة املقدار الزائد حلساب 
مجاعة الدائنني فاذا كان الثمن اقل من الدين اشرتك الدائن املرهتن بالباقي يف التفليسة بوصفه دائنا عاديا برشط ان 

يكون دينه قد حقق طبقا ألحكام هذا القانون.

املادة ٦٠٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

املنقول  الدين املضمون برهن عى منقول واسرتداد  التفليسة بعد احلصول عى اذن من قاضيها دفع  ١- جيوز ملدير 
املرهون حلساب مجاعة الدائنني.

للتنفيذ عى  القانونية  االجراءات  اختاذ  بوجوب  بعلم وصول  بكتاب مسجل  املرهتن  الدائن  يعذر  ان  له  ٢- وجيوز 
االشياء املرهونه قبل انتهاء حالة االحتاد ، فاذا مل يقم الدائن املرهتن هبذه االجراءات جاز لقايض التفليسة، بناء عى 
طلب مديرها وبعد سمع اقوال الدائن املرهتن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، األذن ملدير التفليسة 

يف بيع املنقوالت املرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قايض التفليسة باإلذن يف البيع اىل الدائن املرهتن.

املادة ٦٠٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

جيوز لقايض التفليسة بناء عى اقرتاح مديرها ان يأمر عند األقتضاء باستخدام اول نقود حتصل حلساب التفليسة يف 
الوفاء بديون الدائنني الذين هلم امتياز عى منقوالت املفلس ووردت اسامؤهم بالقائمة النهائية للديون غري املتنازع 

فيها، واذا حصلت منازعة يف االمتياز ، مل جيز الوفاء اال بعد الفصل يف املنازعة بحكم هنائي.
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املادة ٦٠٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ال يشمل االمتياز املقرر للحكومة بسبب الرضائب عى اختالف انواعها اال الرضيبة املستحقة عى املفلس عن السنتني 
السابقتني عى صدور حكم شهر االفالس.

املادة ٦٠٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١-يكون ملالك العني املؤجرة للمفلس يف حالة اهناء االجيار طبقا الحكام هذا القانون ، امتيازعن السنتني السابقتني 
عى صدور حكم شهر االفالس وعن السنة اجلارية يف كل ما يتعلق بتنفيذ عقد االجيار وما قد حيكم به من تعويض.

٢- واذا بيعت املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة او نقلت دون اهناء االجيار كان للمؤجر ان يستعمل حقه يف االمتياز 
عى النحو املذكور يف الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من هناية السنة اجلارية التي صدر 

خالهلا احلكم بشهر االفالس سواء يف ذلك كان عقد االجيار ثابت التاريخ او غري ثابت التاريخ.

املادة ٦٠٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- عى مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خالل االيام العرشة التالية لصدور احلكم شهر األفالس مما يكون 
حتت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين اخر، االجور واملرتبات املستحقة قبل صدور احلكم بشهر االفالس عن 
مدة مخسة عرش يوما بالنسبة اىل العامل وثالثني يوما بالنسبة اىل املستخدمني واخلدم، وتسعني يوما بالنسبة اىل البحارة 
وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبني اجلوابني واملمثلني التجاريني قبل صدور احلكم بشهر االفالس. فاذا مل يكن لدى 
مدير التفليسة النقود الالزمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود حتصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها يف 

مرتبة االمتياز.
٢- ويكون للمبالغ الزائدة عى ما تقدم املستحقة للطوائف املذكورة مرتبة االمتياز املقررة قانونا.

املادة ٦٠٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا جرى توزيع لثمن املنقوالت قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنني املرهتنني للعقارات اواصحاب حقوق 
االمتياز عليها ان يشرتكوا يف التوزيعات بكل ديوهنم اذا كانت هذه الديون قد حققت.

٢- وبعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنني املرهتنني واصحاب حقوق االمتياز عى هذه 
الدائنني  العقارات املذكورة ان يرد اىل مجاعة  العقارات جيب عى من تؤهله مرتبته للحصول عى كل دينه من ثمن 

املقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن املنقوالت.
٣- واذا كانت مرتبة الدائن ال تؤهله للحصول اال عى جزء من دينه ، وجب ان يرد اىل مجاعة الدائنني املقدار الزائد 
عام كان حيصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات املحملة بالرهن اواالمتياز قد تم قبل توزيع ثمن املنقوالت ويدخل يف 

التفليسة بالباقي من دينه.
املادة ٦٠٨

*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :
املرهتنني  للدائنني  ، كان  معا  التوزيعان  او حصل   ، املنقوالت  ثمن  توزيع  قبل  العقارات  ثمن  توزيع  اذا حصل   -١
للعقارات او أصحاب حقوق االمتياز عليها الذين مل يستوفوا ديوهنم كلها او بعضها من ثمن العقارات ، أن يشرتكوا 

بالباقى هلم مع الدائنني العاديني ، برشط ان تكون ديوهنم قد حققت.
٢- والدائنون املرهتنون او أصحاب حقوق االمتياز الذين ال حيصلون عى يشء من ثمن العقارات التى تقع عليها 
تأميناهتم يعتربون دائنني عاديني ، وترى عليهم هبذه الصفة مجيع اآلثار الناشئة عن أعامل مجاعة الدائنني وعن الصلح 

القضائي ان وقع.

املادة ٦٠٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا كان املفلس مستأجرا للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، مل ينته عقد االجيار وال حتل االجرة عن املدة الباقية النقضائه 
بصدور احلكم بشهر االفالس ، ويكون باطال كل رشط يقىض بخالف ذلك.



قانون التجارة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٣       -العودة لفهرس القانون

املادة ٦١٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

جيوز ملدير التفليسة ، خالل ستني يوما من تاريخ احلكم بشهر االفالس ، ان يقرر اهناء إجيار العقار الذى يزاول فيه 
املفلس جتارته ، وذلك بعد احلصول عى اذن من قاىض التفليسة ، وعى املدير يف هذه احلالة اخطار مؤجر العقار هبذا 

القرار خالل املدة املذكورة.
املادة ٦١١

*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :
التفليسة االستمرار يف االجارة ، وجب ان يدفع األجرة املتأخرة ، وان يقدم ضامنا كافيا باألجرة  ١- اذا قرر مدير 

املستقبلة ، وجيوز للمؤجر ان يطلب من املحكمة اهناء االجارة اذا كان الضامن غري كاف.
٢- وملدير التفليسة ، بعد احلصول عى اذن من قاضيها ، تأجري العقار من الباطن او النزول عن االجيار ، ولو كان 

املفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد االجيار ، برشط اال يرتتب عى ذلك رضر للمؤجر.

املادة ٦١٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل حمدد املدة ، مل جيز اهناؤه اال اذا تقرر عدم االستمرار يف استثامر املتجر. وجيوز 
للعامل يف حالة اهناء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض.

٢- واذا كان عقد العمل غري حمدد املدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل اهناء العقد مع مراعاة األحكام املنصوص 
عليها يف قوانني العمل.

املادة ٦١٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

تنقىض الوكالة بافالس الوكيل او افالس املوكل ، ومع ذلك ال تنقىض بافالس املوكل اذا كان للوكيل او للغري مصلحة 
فيها.

املادة ٦١٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- العقود امللزمة للجانبني التى يكون املفلس طرفا فيها ال تنفسخ باحلكم بشهر االفالس ، اال اذا كانت قائمة عى 
اعتبارات شخصية.

٢- واذا مل ينفذ مدير التفليسة العقد ، جاز للطرف اآلخر ان يطلب الفسخ ، ويشرتك يف التفليسة بالتعويض املرتتب 
عى الفسخ.

٣- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض عى قاضيها ليأذن به ، وجيوز للطرف االخر ان يعني ملدير 
التفليسة مهلة اليضاح موقفه من العقد.

املادة ٦١٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ألجل  او  مالكها  حلساب  بيعها  ألجل  او  الوديعة  سبيل  عى  املفلس  حيازة  يف  املوجودة  البضائع  اسرتداد  جيوز   -١
تسليمها اليه برشط ان توجد يف التفليسة عينا.

٢- واذا كان املفلس قد اودع البضائع لدى الغري ، جاز اسرتدادها من هذا الغري.
٣- واذا اقرتض املفلس ورهن البضائع تأمينا هلذا القرض ، وكان املقرض اليعلم عند الرهن بعدم ملكية املفلس هلا 

، مل جيز اسرتدادها اال بعد وفاء الدين املضمون بالرهن.

املادة ٦١٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

جيوز اسرتداد ثمن البضائع التى باعها املفلس حلساب مالكها اذا مل يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة جتارية او بمقاصة 
يف حساب جار بني املفلس واملشرتى.

املادة ٦١٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

عى املسرتد، يف االحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني ان يدفع ملدير التفليسة احلقوق املستحقة للمفلس.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس
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املادة ٦١٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب رشط يف العقد قبل صدور احلكم بشهر افالس املشرتى جاز للبائع اسرتداد 
البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا.

٢- وجيوز االسرتداد ولو وقع الفسخ بعد صدور احلكم بشهر االفالس ، برشط ان تكون دعوى االسرتداد او الفسخ 
قد رفعت قبل صدور احلكم املذكور.

املادة ٦١٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا افلس املشرتى قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال عند البائع ، او كانت مل تدخل بعد يف خمازن املشرتى او 
خمازن وكيله املأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او اسرتداد حيازهتا.

٢- ومع ذلك ال جيوز االسرتداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او ترف فيها املفلس قبل وصوهلا بغري تدليس بموجب 
قائمة امللكية او وثيقة النقل.

٣- ويف مجيع األحوال جيوز ملدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع برشط ان يدفع للبائع الثمن 
املتفق عليه. فاذا مل يطلب مدير التفليسة ذلك ، جاز للبائع ان يتمسك بحقه يف الفسخ وطلب التعويض واالشرتاك 

به يف التفليسة.

املادة ٦٢٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا افلس املشرتى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع خمازنه او خمازن وكيله املأمور ببيعها ، مل جيز للبائع ان يطلب 
فسخ البيع او اسرتداد البضائع ، كام يسقط حقه يف االمتياز.

٢- وكل رشط يكون من شأنه متكني البائع من اسرتداد البضائع او االحتفاظ بامتيازه عليها ال حيتج به عى مجاعة 
الدائنني.

املادة ٦٢١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز اسرتداد االوراق التجارية وغريها من االوراق ذات القيمة املسلمة اىل املفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها 
لوفاء معني ، اذا وجدت عينا يف التفليسة ومل تكن قيمتها قد دفعت عند شهر االفالس.

٢- ومع ذلك ال جيوز االسرتداد اذا أدرجت االوراق املذكورة يف حساب جار بني طالب االسرتداد واملفلس.

املادة ٦٢٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ال جيوز اسرتداد اوراق النقد املودعة عند املفلس ، اال اذا أثبت املسرتد ذاتيتها.

املادة ٦٢٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

لكل شخص ان يسرتد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء ، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع 
عى املحكمة. وال جيوز ملدير التفليسة ان يسلم املسرتد ما يطالب به اال بعد احلصول عى اذن من قاىض التفليسة.

املادة ٦٢٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال جيوز الى من الزوجني ان يطالب تفليسة الزوج اآلخر بالتربعات التى يقررها له زوجه اثناء الزواج بترف 
بني األحياء او مضاف اىل ما بعد املوت.

٢- كام الجيوز جلامعة الدائنني ان تطالب ايا من الزوجني بالتربعات التى يقررها لزوجه اثناء الزواج.

املادة ٦٢٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :جيوز لكل من الزوجني 
- ايا كان النظام املاىل املتبع يف الزواج - ان يسرتد من تفليسة اآلخر أمواله املنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته هلا. وتبقى 

هذه األموال حمملة باحلقوق التى كسبها عليها الغري بوجه رشعي.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
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مادة ٦٢٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- األموال التي يشرتهيا زوج املفلس او التى تشرتى حلساب هذا الزوج او حلساب القر املشمولني بوالية املفلس 
من تاريخ احرتافه التجارة تعترب قد اشرتيت بنقود املفلس ، فتدخل يف أصول تفليسته ، ما مل يثبت غري ذلك.

٢- وكل ما يوفيه احد الزوجني من ديون عى زوجه الذى افلس يعترب حاصال بنقود الزوج املفلس ، ما مل يثبت غري 
ذلك.

املادة ٦٢٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- تعني املحكمة مدير التفليسة ، وفقا للامدة ٥٦٦، يف حكم شهر االفالس ، وختتاره وفقا للنظام اخلاص بمهنة مديرى 
التفليسات. وهلا ان تعني مديرا او اكثر ، برشط اال يزيد العدد عى ثالثة.

٢- وال جيوز ان يعني مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس ، او قريبا او صهرا اىل الدرجة الرابعة ، او من كان رشيكا 
له او مستخدما عنده او حماسبا لديه او وكيال عنه خالل السنوات الثالث السابقة عى شهر االفالس.

املادة ٦٢٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

جيوز لقاىض التفليسة ان يطلب من املحكمة - من تلقاء ذاته او بناء عى طلب املفلس او طلب املراقب املعني من بني 
الدائنني - عزل مدير التفليسة وتعيني غريه ، او انقاص عدد املديرين.

املادة ٦٢٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومروفاته بقرار من قاضيها ، بعد ان يقدم تقريرا عن ادارته.
٢- وجيوز لقاىض التفليسة ان يأمر برف مبالغ ملديرها قبل تقديم التقرير املذكور يف الفقرة السابقة خصام من أتعابه.

٣- وجيوز لكل ذى شأن الطعن يف قرار قاىض التفليسة بتقدير اتعاب املدير ومروفاته.

املادة ٦٣٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يقوم مدير التفليسة بادارة امواهلا واملحافظة عليها ، وينوب عن املفلس ىف مجيع األعامل التي تقتضيها االدارة املذكورة

املادة ٦٣١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا تعدد املديرون ، وجب ان يعملوا جمتمعني ، ويكونون مسؤولني بالتضامن عن ادارهتم.
التفليسة ، ويكون مدير  بأذن من قاىض  الغري اال  انابة  ينيب بعضهم بعضا ، وال جتوز هلم  ان  ٢- وجيوز للمديرين 

التفليسة ونائبه مسؤولني بالتضامن.
٣- وجيوز لقاىض التفليسه ان يقسم العمل بني املديرين ، او يعهد اىل احدهم بعمل معني ، ويف هذه احلالة ال يكون 

مدير التفليسة مسؤوال اال عن األعامل التى كلف هبا.

املادة ٦٣٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يدون مدير التفليسة يوما بيوم مجيع األعامل املتعلقة بادارة التفليسة يف دفرت خاص ، وترقم صفحات هذا الدفرت ، 
ويضع عليها قاىض التفليسة توقيعه او ختمه ، ويؤرش يف هناية الدفرت بام يفيد انتهاءه.

٢- وجيوز لقاىض التفليسة وللمراقب املعني من بني الدائنني االطالع عى هذا الدفرت يف كل وقت وللمفلس ، باذن 
خاص من قاىض التفليسة ، االطالع عى الدفرت.

املادة ٦٣٣
*ألغيت بموجب قاالنون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- جيوز للمفلس وللمراقب املعني من بني الدائنني االعرتاض لدى قاىض التفليسة عى أعامل مديرها قبل امتامها ، 
ويرتتب عى االعرتاض وقف اجراء العمل.

٢- وجيب عى قاىض التفليسة ان يفصل يف االعرتاض خالل مخسة ايام من تاريخ تقديمه.
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املادة ٦٣٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يعني قاىض التفليسة مراقبا او اكثر من بني الدائنني الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
٢- وال جيوز ان يكون املراقب ، او النائب عن الشخص االعتباري املعني مراقبا، زوجا للمفلس او قريبا او صهرا اىل 

الدرجة الرابعة.

املادة ٦٣٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يقوم املراقبون ، باالضافة اىل السلطات املقررة هلم بنصوص خاصة ، بفحص امليزانية والتقرير املقدمني من املدين 
، ومعاونة قاىض التفليسة يف الرقابة عى أعامل مديرها.

الدعاوى  وحالة  ومروفاهتا  ووارداهتا  اجراءاهتا  سري  ايضاحات عن  التفليسة  مدير  من  يطلب  ان  وللمراقب   -٢
املتعلقة هبا.

املادة ٦٣٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال يتقاىض املراقب اجرا نظري عمله.
٢- وجيوز عزل املراقب بقرار من قاىض التفليسة.

٣- وال يسأل املراقب اال عن خطئه اجلسيم.

املادة ٦٣٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يتوىل قاىض التفليسة ، باالضافة اىل السلطات املقررة له بنصوص خاصة ، مراقبة ادارة التفليسة ومالحظة رسعة 
سري اجراءاهتا واختاذ التدابري الالزمة للمحافظة عى أمواهلا.

٢- ويدعو الدائنني اىل االجتامع يف االحوال املبينة يف القانون ، ويتوىل رياسة االجتامعات.
٣- وله يف كل وقت استدعاء املفلس او ورثته او عمالئه او مستخدميه او أي شخص آخر لسامع اقواهلم يف شؤون 

التفليسة.

املادة ٦٣٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

تودع القرارات التي يصدرها قاىض التفليسة قلم كتاب املحكمة يف اليوم التاىل لصدورها وتبلغ لذوى الشأن بكتاب 
مسجل مصحوب بعلم وصول.

املادة ٦٣٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال جيوز الطعن يف القرارات التى يصدرها قاىض التفليسة اال اذا نص القانون عى جواز ذلك ، او كان القرار مما 
جياوز اختصاص قاىض التفليسة.

٢- ويكون الطعن يف حالة جوازه امام حمكمة االستئناف العليا خالل عرشة ايام من تاريخ تبليغ القرار. ٣- وجيوز 
املحكمة املرفوع اليها الطعن ان تأمر بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه مؤقتا حتى يفصل يف الطعن.

املادة ٦٤٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- توضع االختام عى حمال املفلس ومكاتبه وخمازنه ودفاتره واوراقه ومنقوالته ، ويندب قاىض التفليسة احد اعضاء 
النيابة العامة او احد موظفي لوضع األختام. وحيرر حمرض بوضع األختام ، ويسلم فورا لقاىض التفليسة.

٢- واذا تبني لقاىض التفليسة امكان جرد موجودات املفلس يف يوم واحد ، جاز له الرشوع يف اجلرد فورا دون حاجة 
اىل وضع االختام.

املادة ٦٤١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال توضع االختام عى املالبس واملنقوالت واالشياء الرضورية للمفلس وملن يعوهلم ، وتسلم اليه بقائمة يوقعها 
هو وقاىض التفليسة.

٢- وجيوز لقاىض التفليسة ان يأمر ، من تلقاء ذاته او بناء عى طلب مدير التفليسة ، بعدم وضع االختام او برفعها من 
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الدفاتر التجارية واالوراق التجارية وغريها من االوراق التي تستحق الوفاء يف ميعاد قريب او التى حتتاج اىل اجراءات 
للمحافظة عى احلقوق الثابتة فيها والنقود الالزمة للرف عى الشئون العاجلة للتفليسة واالشياء القابلة لتلف رسيع 
او لنقص عاجل يف القيمة او التى تقتىض صيانتها نفقات باهظة واالشياء الالزمة لتشغيل املتجر اذا تقرر االستمرار يف 

تشغيله.
٣- وجترد األشياء املذكورة يف الفقرة السابقة بحضور قاىض التفليسة او من يندبه لذلك ، وتسلم ملدير التفليسة.

٤- وال تسلم الدفاتر التجارية اال بعد ان يقوم قاىض التفليسة باقفاهلا بحضور املفلس.

املادة ٦٤٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يأمر قاىض التفليسة ، بناء عى طلب مديرها ، برفع األختام جلرد أموال املفلس.
٢- وجيب ان يبدأ رفع االختام واجلرد خالل مخسة ايام من تاريخ صدور احلكم بشهر االفالس.

املادة ٦٤٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- حيصل اجلرد بحضور قاىض التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب املحكمة وخيطر املفلس بيوم اجلرد، 
وجيوز له احلضور.

٢- وحترر قائمة جرد من نسختني يوقعهام قاىض التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب املحكمة ، وتودع احدامها 
ادارة كتاب املحكمة وتبقى االخرى لدى مدير التفليسة.

٣- وتذكر يف القائمة االموال التي مل توضع عليها االختام او التى رفعت عنها.
٤- وجتوز االستعانة بخبري مثمن يف اجراء اجلرد وتقويم األموال.

املادة ٦٤٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

للنيابة العامة احلق يف حضور اجلرد ، وهلا ان تطلب ىف كل وقت االطالع عى االوراق والدفاتر املتعلقة بالتفليسة ، 
وطلب ايضاحات عن حالتها وسري اجراءاهتا وكيفية ادارهتا.

املادة ٦٤٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا شهر االفالس 
بعد وفاة التاجر ومل حترر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، او اذا توىف التاجر بعد شهر افالسه وقبل الرشوع يف حترير قائمة 
اجلرد او قبل امتامها ، وجب حترير القائمة فورا او االستمرار يف حتريرها بالكيفية املبينة يف املادة ٦٤٣ وذلك بحضور 

ورثة املفلس او بعد اخطارهم باحلضور.
٢- ويف حالة وفاة املفلس بعد شهر افالسه وامتام قائمة اجلرد ، تقوم ورثته مقامه يف اجراءات االفالس وهلم ان ينيبوا 

عنهم من يمثلهم يف ذلك ، واال اختار قاىض التفليسة من ينوب عنهم.

املادة ٦٤٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يتسلم مدير التفليسة 

بعد اجلرد أموال املفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع يف هناية قائمة اجلرد بام يفيد ذلك.

املادة ٦٤٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا مل يكن املفلس قد 

قدم امليزانية ، وجب عى مدير التفليسة ان يقوم بعملها فورا وان يودعها ادارة كتاب املحكمة.

املادة ٦٤٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يتسلم مدير التفليسة 

الرسائل الواردة باسم املفلس واملتعلقة بأشغاله. وملدير التفليسة فضها واالحتفاظ هبا ، وللمفلس االطالع عليها.

املادة ٦٤٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يقوم مدير التفليسة 

بجميع األعامل الالزمة للمحافظة عى حقوق املفلس.
٢- وجيوز له ، باذن من قاىض التفليسة يصدره بعد أخذ رأى املراقب وسامع أقوال املفلس او اخطاره بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم وصول ، الصلح او قبول التحكيم يف كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، والنزول عن حق للمفلس ، واالقرار 

بحق الغري.
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املادة ٦٥٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- لقاىض التفليسة 
، بناء عى طلب مديرها او طلب املفلس وبعد أخذ رأى املراقب ، ان يأذن يف االستمرار ىف تشغيل املتجر اذا اقتضت 

املصلحة العامة او مصلحة املدين او مصلحة الدائنني ذلك.
٢- ويعني قاىض التفليسة ، بناء عى طلب مديرها ، من يتوىل ادارة املتجر وأجره ، وجيوز تعيني املفلس نفسه لالدارة 

ويعترب األجر الذى حيصل عليه ضمن النفقة.
٣- ويرشف مدير التفليسة عى من يعني لالدارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا اىل قاىض التفليسة عن حالة التجارة.

املادة ٦٥١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز بيع أموال 
التفليسة خالل فرتة االجراءات التمهيدية. ومع ذلك جيوز لقاىض التفليسة ، بناء عى طلب مديرها ، ان يأذن يف بيع 
األشياء القابلة للتلف او التى تقتىض صيانتها مروفات باهظة ، كام جيوز االذن يف بيع أموال التفليسة للحصول عى 

نقود للرف يف شؤوهنا.
٢- ويتم بيع املنقول بالكيفية التى يعينها قاىض التفليسة ، أما بيع العقار فيتم طبقا لالجراءات املقررة لذلك.

املادة ٦٥٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تودع املبالغ التى 
حيصلها مدير التفليسة حلساهبا خزانة املحكمة او بنكا يعينه قاىض التفليسة ، وذلك بعد خصم املبالغ التى خيصصها 

القاىض للمروفات.
٢- وعى مدير التفليسة ان يقدم اىل قاضيها حسابا باملبالغ املذكورة خالل مخسة ايام من تاريخ االيداع.

٣- وال جيوز سحب تلك املبالغ او غريها مما يودعه الغري حلساب التفليسة اال بأمر من قاضيها.

املادة ٦٥٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز عند الرضورة 
التفليسة ، بعد أخذ رأى املراقب ان يأمر باجراء توزيع عى الدائنني الذين حققت ديوهنم. ويكون التوزيع  لقاىض 

بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ، ويؤرش عليها قاضيها باجراء التوزيع.

املادة ٦٥٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- عى مدير التفليسة 
ان يقدم اىل قاضيها خالل ثالثني يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب االفالس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. 
وجيوز لقاىض التفليسة تعيني ميعاد آخر لتقديم التقرير املذكور. وحييل القاىض التقرير مع مالحظاته اىل النيابة العامة 

، مع ابالغ املفلس بصورة من التقرير.
٢- وعى مدير التفليسة ان يقدم تقارير عن حالة التفليسة يف مواعيد دورية حيددها قاىض التفليسة.

املادة ٦٥٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- عقب صدور 
احلكم بشهر االفالس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديوهنم مضمونة بتأمينات خاصة ، مدير التفليسة مستندات ديوهنم 

مع بيان بالديون وتأميناهتا وحيرر مدير التفليسة ايصاال بتسليم البيان ومستندات الدين.
٢- ويعيد مدير التفليسة املستندات اىل الدائنني بعد اقفال التفليسة ، ويكون مسؤوال عنها ملدة سنة من تاريخ انتهاء 

التفليسة.

املادة ٦٥٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يدعو مدير التفليسة 
، بطريق النرش يف اجلريدة الرسمية ، الدائنني املقيدة أسامؤهم يف امليزانية لتقديم مستنداهتم ، وتنرش هذه الدعوة يف 

صحيفة السجل التجارى ، وترسل اىل الدائنني املعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
٢- وعى هؤالء الدائنني تقديم مستندات ديوهنم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خالل عرشة ايام من تاريخ النرش يف 

اجلريدة الرسمية ، ويزاد هذا امليعاد اىل شهر بالنسبة اىل الدائنني املقيمني خارج الكويت.

املادة ٦٥٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : 

١- حيقق مدير التفليسة الديون بمعاونة املراقب وبحضور املفلس او بعد اخطاره باحلضور.
٢- واذا نازع مدير التفليسة او املراقب او املفلس يف دين ، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم 
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وصول ، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خالل عرشة أيام من تاريخ تسلم ااألخطار.

املادة ٦٥٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- بعد االنتهاء من 
حتقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب املحكمة قائمة هبا تشتمل عى بيان بمستنداهتا وأسباب املنازعة فيها وما 
يراه بشأن قبوهلا او رفضها ، كام يودع كشفا بأسامء الدائنني الذين يتمسكون بتأمينات خاصة عى اموال املفلس مبينا به 

مقدار ديوهنم ونوع تأميناهتم.
٢- وجيب ان يتم هذا االيداع خالل سنتني يوما عى االكثر من تاريخ احلكم بشهر االفالس ، وجيوز عند االقتضاء 

اطالة امليعاد بقرار من قايض التفليسة.

املادة ٦٥٩
مدير  يرسل   -١  : اإللغاء  قبل  املادة  اإلفالس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠   ٧١ رقم  قانون  بموجب  *ألغيت 
ايام من تاريخ االيداع املذكور يف املادة السابقة ، نسخة من القائمة  التفليسة اىل املفلس واىل الدائنني ، خالل مخسة 

والكشف املذكورين مع بيان املبالغ التي يرى قبوهلا من دين كل دائن عى حدة.
٢- وتقوم ادارة الكتاب بنرش القائمة والكشف يف اول عدد من اجلريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد مخسة األيام 

، كام ترسل نسخة منهام اىل قاىض التفليسة.

املادة ٦٦٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- للمفلس ولكل 
دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ، خالل مخسة عرش يوما من تاريخ نرش القائمة يف اجلريدة الرسمية ، يف الديون 

املدرجة يف القائمة.
٢- وتسلم املنازعة اىل ادراة الكتاب ، وجيوز ارساهلا اليها بكتاب مسجل بعلم وصول او بربقية.

املادة ٦٦١
قاىض  يضع   -١ : اإللغاء  قبل  املادة  اإلفالس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  رقم ٧١  قانون  بموجب  *ألغيت 
التفليسة ، بعد انقضاء ميعاد اخلمسة عرش يوما املنصوص عليه يف املادة السابقة ، قائمة هنائية بالديون غري املتنازع عليها 

، ويؤرش مدير التفليسة عى البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بام يفيد قبوهلا ومقدار ماقبل من الدين.
٢- وجيوز لقايض التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو مل تقدم بشأنه منازعة.

املادة ٦٦٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يفصل قاىض 

التفليسة يف الديون املنازع عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ انقضاء ميعاد املنازعة.

٢- وختطر ادارة الكتاب ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد اجللسة قبل انعقادها بثالثة ايام 
عى االقل ، كام ختطرهم بالقرار الصادر يف املنازعة فور صدوره.

املادة ٦٦٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيوز الطعن يف 

القرار الصادر من قايض التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد عى النصاب النهائي للمحكمة الكلية.
٢- وجيوز للمحكمة املرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه ، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.

٣- وال جيوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جنائية.
٤- واذا كانت املنازعة متعلقة بتأمينات الدين ، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

٥- وال يشرتك الدائن الذى مل يقبل دينه هنائيا او مؤقتا يف اجراءات التفليسة.

املادة ٦٦٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال يشرتك الدائنون 
الذين مل يقدموا طلباهتم يف املواعيد املقررة يف التوزيعات اجلارية ، وانام جيوز هلم االعرتاض امام قاىض التفليسة اىل ان 

ينتهي توزيع النقود.
٢- وال يرتتب عى االعرتاض وقف تنفيذ التوزيعات التي امر هبا قايض التفليسة ، ومع ذلك جيوز للدائنني املذكورين 
باالشرتاك يف التوزيعات اجلديدة باملبالغ التي تقدرها املحكمة تقديرا مؤقتا ، وحتفظ هلم حصتهم اىل حني احلكم يف 

االعرتاض.
٣- واذا ثبتت ديوهنم بعد ذلك ، مل جتز هلم املطالبة بحصة يف التوزيعات التي امر هبا قايض التفليسة وانام جيوز هلم ان 

يأخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديوهنم التي كانت تؤول اليهم لو اهنم اشرتكوا يف التوزيعات السابقة.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٣٠       -العودة لفهرس القانون

املادة ٦٦٥
اعامل  اذا وقفت   : اإللغاء  قبل  املادة  اإلفالس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  رقم ٧١  قانون  بموجب  *ألغيت 

التفليسة لعدم كفاية االموال قبل التصديق عى الصلح او قيام حالة االحتاد ، جاز لقايض التفليسة ان يقىض باقفاهلا.

املادة ٦٦٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يرتتب عى احلكم 

باقفال التفليسة لعدم كفاية أمواهلا ان يعود اىل كل دائن احلق يف اختاذ االجراءات ومبارشة الدعاوى الفردية.
٢- واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل هنائيا يف التفليسة جاز له التنفيذ عى اموال املفلس بموجب آمر اداء ، وجيب 

ان يذكر يف هذا االمر قبول الدين هنائيا واحلكم باقفال التفليسة لعدم كفاية االموال.

٣- ويكون مدير التفليسة مسؤوال ملدة سنة من تاريخ احلكم باقفال التفليسة عن املستندات التي سلمها له الدائنون.

املادة ٦٦٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيوز للمفلس 
ولكل ذى مصلحة ان يطلب من قاىض التفليسة الغاء احلكم باقفاهلا ، اذا اثبت وجود مال كاف ملواجهة مروفات 

اعامل التفليسة ، او اذا سلم ملدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك.
٢- ويف مجيع االحوال جيب ان تدفع باالولوية مروفات االجراءات التى متت عمال باحكام املادة ٦٦٥.

املادة ٦٦٨
اذا تبني بعد جرد   : املادة قبل اإللغاء  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص 
اموال املفلس ان قيمتها ال تزيد عى مخسة آالف دينار ، جاز للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا او بناء عى طلب مدير التفليسة 

او احد الدائنني ان تأمر باجراء التفليسة وفقا لالحكام املبينة يف املادة التالية.

املادة ٦٦٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يف التفاليس الصغرية 
املشار اليها يف املادة السابقة ، ختفض اىل النص مواعيد االجراءات ، فاذا كان امليعاد مخسة عرش يوما فيخفض اىل ثامنية 
ايام وال يعني مراقب للتفليسة ، وال متنح نفقة للمفلس او ملن يعوهلم ، وال يتغري مدير التفليسة عند قيام حالة االحتاد 

، وال جيرى اال توزيع واحد للنقود.

املادة ٦٧٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ترى عى افالس 

الرشكات نصوص االفالس بوجه عام ، وترى بوجه خاص النصوص االتية :

املادة ٦٧١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- فيام عدا رشكات 

املحاصة ، جيوز شهر افالس أية رشكة اذا اضطربت اعامهلا املالية فوقفت عن دفع ديوهنا.
٢- وجيوز شهر افالس الرشكة ولو مل تقف عن دفع ديوهنا التجارية اال وهى ىف دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية 

جيوز لكل دائن مل يستوف دينه ان يطلب شهر افالس الرشكة خالل السنتني التاليتني لشطبها من السجل التجارى.

املادة ٦٧٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز شهر افالس 

الرشكة الواقعية.
مادة ٦٧٣

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز لدائن الرشكة 
طلب شهر افالسها ولو كان رشيكا فيها ، اما الرشكاء غري الدائنني فال جيوز هلم طلب شهر افالس الرشكة.

املادة ٦٧٤
املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز ملدير  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص 
الرشكة او للمصفى ان يطلب شهر افالس الرشكة اال بعد احلصول عى اذن بذلك من اغلبية الرشكاء يف رشكات 

التضامن ورشكات التوصية البسيطة ، ومن اجلمعية العامة العادية يف الرشكات االخرى.
٢- وجيب ان يشمل تقرير شهر االفالس املنصوص عليه يف املادة ٥٦٠ عى أسامء الرشكات املتضامنني احلاليني والذين 
خرجوا من الرشكة بعد وقوفها عن الدفع ، مع بيان موطن كل رشيك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من 
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الرشكة يف السجل التجارى.

املادة ٦٧٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز للمحكمة ، من 
تلقاء ذاهتا او بناء عى طلب الرشكة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افالس الرشكة اذا كان من املحتمل دعم 

مركزها املاىل. ويف هذه احلالة تأمر املحكمة باختاذ ما تراه من تدابري للمحافظة عى موجودات الرشكة.

املادة ٦٧٦
النائب عن  يقوم   : اإللغاء  قبل  املادة  قانون اإلفالس، نص  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 

الرشكة التي شهر افالسها مقامها يف كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى املفلس او حضوره.

املادة ٦٧٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز ملدير التفليسة ، 
بعد استئذان قاضيها ، ان يطالب الرشكاء بدفع الباقى من حصصهم ولو مل حيل ميعاد االستحقاق. ولقايض التفليسة 

ان يأمر بقر هذه املطالبة عى القدر الالزم لوفاء ديون الرشكة.

املادة ٦٧٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال ختضع سندات 
القرض التي اصدرهتا الرشكة الجراءات حتقيق الديون ، وتقبل هذه السندات يف التفليسة بقيمتها االسمية بعد استنزال 

ما دفعته الرشكة من هذه القيمة.
املادة ٦٧٩

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا شهر افالس الرشكة 
، وجب شهر افالس مجيع الرشكاء املتضامنني فيها. ويشمل االفالس الرشيك املتضامن الذى خرج من الرشكة بعد 
وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افالس الرشكة قبل انقضاء سنتني من تاريخ شهر خروج الرشيك يف السجل التجارى.

املادة ٦٨٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :١- تقىض املحكمة 
بحكم واحد بشهر افالس الرشكة والرشكاء املتضامنني فيها ، ويكون قاىض تفليسة الرشكة هو نفس قاىض تفليسات 
الرشكاء املتضامنني. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غريها من التفليسات من حيث ادارهتا وحتقيق ديوهنا 

وكيفية انتهائها.
٢- وتتألف اصول تفليسة الرشكة من موجوداهتا بام فيها حصص الرشكاء وال تشمل خصومها اال حقوق دائنيها. أما 

تفليسة الرشيك املتضامن فتتألف اصوهلا من أمواله اخلاصة ، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الرشكة.

املادة ٦٨١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا انتهت تفليسة 
الرشكة باالحتاد ، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الرشكاء املتضامنني ، مل جيز ختصيص أموال الرشكة للوفاء برشوط 

هذا الصلح او لضامن تنفيذها. ويربأ الرشيك الذى حصل عى الصلح من التضامن.
٢- واذا تم الصلح مع الرشكة وانتهت تفليسات الرشكاء املتضامنني باالحتاد ، مل ير الصلح عى تفليسات الرشكاء 

اال اذا كان موضوعه التخى عن اموال الرشكة.
٣- واذا انتهت تفليسة الرشكة وتفليسات الرشكاء بالصلح ، اعترب كل صلح مستقال عن غريه ، وال ترى رشوطه 

اال عى دائنى التفليسة اخلاصة به.

املادة ٦٨٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز ان تنتهي 

تفليسة الرشكة بالصلح اذا كانت يف دور التصفية.
٢- واذا طلبت الرشكة التي ليست يف دور التصفية الصلح ، وضعت مقرتحاته بموافقة اغلبية الرشكاء يف رشكات 
عن  النائب  ويتوىل  االخرى.  الرشكات  يف  العادية  العامة  اجلمعية  وبموافقة   ، البسيطة  التوصية  ورشكات  التضامن 

الرشكة تقديم مقرتحات الصلح يف مجعية الدائنني.

املادة ٦٨٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا طلب شهر 
افالس الرشكة ، جاز للمحكمة ان تقىض بشهر افالس كل شهر قام حتت ستار هذه الرشكة بأعامل جتارية حلسابه 

اخلاص وترف يف اموال الرشكة كام لو كانت امواله اخلاصة.
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، ان تقي  الدائنني  او احد  التفليسة  العامة او مدير  النيابة  بناء عى طلب  او  ٢- وجيوز للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا 
بسقوط احلقوق السياسية عن اعضاء جملس ادارة الرشكة او مديرهيا الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت اىل اضطراب 

اعامل الرشكة ووقوفها عن الدفع.

املادة ٦٨٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا تبني بعد افالس 
الرشكة ان موجوداهتا التكفي لوفاء ٢٠% عى االقل من ديوهنا ، جاز للمحكمة ، بناء عى طلب مدير التفليسة ان 
تقي بالزام مجيع اعضاء جملس االدارة او ااملديرين او بعضهم ، بالتضامن او بدون تضامن ، بدفع ديون الرشكة كلها 

او بعضها ، اال اذا اثبتوا اهنم بذلوا يف تدبري شؤون الرشكة العناية الواجبة.

املادة ٦٨٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز للمحكمة ، بعد 
وضع القائمة النهائية للديون املنصوص عليها يف املادة ٦٦١، ان حتكم يف كل وقت ، بناء عى طلب املفلس ، باهناء 
التفليسة ، اذا ثبت انه ويف كل الدائنني الذين قدموا يف التفليسة ، او انه اودع عند مدير التفليسة املبالغ الالزمة لوفاء 

الديون املذكورة من اصل وفوائد ومروفات.

املادة ٦٨٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز للمحكمة 
ان تقي باهناء التفليسة لزوال مصلحة مجاعة الدائنني اال بعد االطالع عى تقرير من مدير التفليسة يبني فيه حتقق أحد 

الرشطني املنصوص عليهام يف املادة السابقه.
٢- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور احلكم ، ويستعيد املفلس مجيع حقوقه.

املادة ٦٨٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال جيوز عقد الصلح 
مع مفلس حكم عليه بعقوبة االفالس بالتدليس. واذا بدأ التحقيق مع املفلس يف جريمة االفالس بالتدليس ، وجب 

تأجيل املداولة يف الصلح.
املادة ٦٨٨

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال حيول احلكم 
عى املفلس بعقوبة االفالس بالتقصري دون الصلح معه.

٢- واذا بدأ التحقيق مع املفلس يف جريمة االفالس بالتقصري ، جاز للدائنني املداولة يف الصلح او تأجيل املداولة.

املادة ٦٨٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : 

١- عى قاىض التفليسة ان يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنني الذين قبلت ديوهنم هنائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة 
بعلم وصول ، حلضور املداولة يف الصلح.

٢-وتوجه هذه الدعوة ، يف حالة عدم حصول اية منازعة يف الديون ، خالل السبعة االيام التالية لوضع القائمة النهائية 
بالديون املنصوص عليها يف املادة ٦٦١، وتوجه الدعوة، يف حالة حصول املنازعة ،خالل اخلمسة عرش يوما التالية 

النتهاء ميعاد الطعن يف آخر قرار لقاىض التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها.
٣- وعى مدير التفليسة ، خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ، ان يقوم بنرش الدعوة حلضور املداولة يف 

الصلح يف اجلريدة الرسمية.

املادة ٦٩٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تنعقد مجعية الصلح 

برياسة قايض التفليسة ، يف املكان والزمان اللذين يعينهام.
٢- وحيرض الدائنون اجلمعية بأنفسهم او بوكالء مفوضني يف ذلك كتابة.

٣- ويدعي املفلس اىل حضور اجلمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وال جيوز ان ينيب عنه غريه اال السباب 
جدية يقبلها قايض التفليسة.

املادة ٦٩١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز لزوج 

املفلس او القاربه واصهاره اىل الدرجة الرابعة االشرتاك يف مداوالت الصلح او التصويت عى رشوطه.
٢- واذا نزل احد الدائنني املذكورين يف الفقرة السابقة عن دينه اىل الغري بعد صدور احلكم بشهر االفالس ، مل جيز 
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للمتنازل اليه االشرتاك يف مداوالت الصلح او التصويت عليه.

املادة ٦٩٢
للدائنني  : ال جيوز  اإللغاء  قبل  املادة  قانون اإلفالس، نص  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 
أصحاب التأمينات العينة االشرتاك يف التصويت عى الصلح بديوهنم املضمونة بالتأمينات املذكورة ، اال اذا نزلوا عن 
هذه التأمينات مقدما ، وجيوز ان يكون النزول مقصورا عى جزء من التأمني رشط اال يقل عام يقابل نصف الدين ، 

ويذكر النزول يف حمرض اجللسة.

املادة ٦٩٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا اشرتك احد 
الدائنني املذكورين يف املادة السابقة يف التصويت عى الصلح دون ان يرح بالنزول عن تأمينه كله او بعضه ، اعترب 

نزوال عن التأمني بامجعه.
٢- ويف مجيع االحوال ال يكون النزول عن التأمني هنائيا اال اذا تقرر الصلح وصادقت عليه املحكمة.

٣- واذا ابطل الصلح ، عاد التأمني الذى شمله النزول.

املادة ٦٩٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يقدم مدير التفليسة 
اىل مجعية الصلح تقريرا مشتمال عى حالة التفليسة ، وما تم بشأهنا من اجراءات ، ومقرتحات املفلس للصلح ، ورأى 

مدير التفليسة يف هذه املقرتحات ، وتسمع اقوال املفلس. وحيرر القايض حمرضا بام تم يف اجلمعية.

املادة ٦٩٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال يقع الصلح اال 
بموافقة اغلبية الدائنني الذين قبلت ديوهنم هنائيا او مؤقتا ، برشط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند 

حساب االغلبيتني املذكورتني ديون الدائنني الذين مل يشرتكوا يف التصويت.

املادة ٦٩٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا مل تتوافر احدى 

االغلبيتني املنصوص عليهام يف املادة السابقة ، تأجلت املدوالة اىل عرشة ايام ال مهلة بعدها.
٢- وجيوز للدائنني الذين حرضوا االجتامع االول او كانوا ممثلني فيه متثيال صحيحا ووقعوا حمرض اجللسة اال حيرضوا 
االجتامع الثانى ، ويف هذه احلالة تبقى القرارات التى اختذوها واملوافقات التى صدرت منهم يف االجتامع االول قائمة 
ونافذة يف االجتامع الثانى ، اال اذا حرضوا هذا االجتامع وعدلوها ، او عدل املدين مقرتحاته بشأن الصلح يف الفرتة 

بني االجتامعني.

املادة ٦٩٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يوقع حمرض الصلح يف 

اجللسة التى تم فيها التصويت عى الصلح ، واال كان باطال.

املادة ٦٩٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز ان يتضمن الصلح 
منح املدين آجاال لوفاء الديون ، كام جيوز ان يتضمن ابراء املدين من جزء من الدين ، ويبقى املدين ملتزما باجلزء الذى 

ابرىء منه بوصفه دينا طبيعيا.

املادة ٦٩٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيوز ان يعقد 
الصلح برشط الوفاء اذا أير املدين خالل مدة يعينها عقد الصلح ، عى اال جتاوز مخس سنوات من تاريخ التصديق 

عى الصلح.
٢- وال يعترب املدين قد أير اال اذا صارت قيمة موجوداته تزيد عى الديون املرتتبة عليه بام يعادل ٢٥% عى االقل.

املادة ٧٠٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : لدائنني ان يطلبوا 

تقديم كفيل او أكثر لضامن تنفيذ رشوط الصلح.
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املادة ٧٠١
اىل  الصلح  يقدم   : اإللغاء  قبل  املادة  اإلفالس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  رقم ٧١  قانون  بموجب  *ألغيت 

املحكمة التي شهرت االفالس للتصديق عليه ، وجيوز لكل من كان طرفا يف الصلح ان يطلب التصديق عليه.

املادة ٧٠٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيب رفض التصديق 
عى الصلح اذا مل تتبع االحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل باملصلحة العامة او 

بمصلحة الدائنني تربر رفض الصلح.

املادة ٧٠٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : تعني املحكمة عند 

التصديق عى الصلح مراقبا او اكثر ملالحظة تنفيذ رشوطه.

املادة ٧٠٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : التصديق عى الصلح 

جيعله نافذا يف حق الدائنني الذين تتألف منهم مجاعة الدائنني ، ولو مل تكن ديوهنم قد حققت.

املادة ٧٠٥
: ١- يشهر احلكم  املادة قبل اإللغاء  قانون اإلفالس، نص  بإصدار  قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  *ألغيت بموجب 

الصادر بالتصديق عى الصلح وفقا لالحكام املنصوص عليها يف املادة ٥٦٩.
٢- ويرتتب عى قيد امللخص يف السجل العقاري انشاء رهن عى عقارات املفلس لضامن حقوق الدائنني الذين يرى 

عليهم الصلح مامل ينص يف عقد الصلح عى خالف ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ رشوط الصلح.
٣- ويرتتب عى القيد يف السجل التجارى انشاء رهن عى متجر املفلس لضامن حقوق الدائنني الذين يرى عليهم 

الصلح ، مامل ينص يف عقد الصلح عى خالف ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ رشوط الصلح.

املادة ٧٠٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- فيام عدا سقوط 

احلقوق السياسية عن املفلس ، تزول مجيع اثار االفالس بصدور حكم التصديق عى الصلح.
٢- وعى مدير التفليسة ان يقدم اىل املفلس حسابا ختاميا وحتصل مناقشة هذا احلساب بحضور قاىض التفليسة.

٣- وحيرر قاىض التفليسة حمرضا بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع احاله قاىض التفليسة اىل املحكمة للفصل فيه.

املادة ٧٠٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يبطل الصلح اذا 

صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة املفلس يف احدى جرائم االفالس بالتدليس.
٢- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات املفلس او املبالغة يف ديونه 

، ويف هذه احلالة جيب طلب ابطال الصلح خالل ثالث سنوات من اليوم الذى يظهر فيه التدليس.
٣- ويرتتب عى ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ رشوط الصلح.

املادة ٧٠٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا بدأ التحقيق مع 
املفلس يف جريمة االفالس بالتدليس بعد التصديق عى الصلح ، او رفعت عليه الدعوى اجلنائية ىف هذه اجلريمة بعد 
هذا التصديق ، جاز للمحكمة التى صدقت عى الصلح ، بناء عى طلب النيابة العامة او أى ذى شأن ، ان تأمر باختاذ 
ما تراه من تدابري للمحافظة عى أموال املدين. وتلغى هذه التدابري بحكم القانون اذا تقرر ان الوجه القامة الدعوى 

اجلنائية او حكم برباءة املفلس.

املادة ٧٠٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا مل يقم املفلس 

بتنفيذ رشوط الصلح ، جاز طلب فسخه من املحكمة املختصة بالتصديق عليه.
٢- وال يرتتب عى فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ رشوطه ، وجيب تكليف هذا الكفيل بحضور 

اجللسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

املادة ٧١٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تعني املحكمة يف 
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احلكم الصادر ببطالن الصلح او فسخه مديرا التفليسة ، وهلا ان تأمر بوضع االختام عى اموال املفلس.
٢- وعى مدير التفليسة ، خالل سبعة ايام من تاريخ صدور احلكم ببطالن الصلح او فسخه ان ينرش ملخص هذا 

احلكم يف اجلريدة الرسمية.
٣- ويقوم مدير التفليسة ، بحضور قاىض التفليسة او من ينيبه لذلك ، بعمل جرد تكمييل الموال املفلس وبوضع 

ميزانية اضافية.

املادة ٧١١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يدعو مدير التفليسة 

الدائنني اجلدد لتقديم مستندات ديوهنم وفقا الجراءات حتقيق الديون.
٢- وحتقق فورا الديون اجلديدة دون ان يعاد حتقيق الديون التى سبق قبوهلا. ومع ذلك ترفض هذه الديون االخرية او 

ختفض ، اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها.

املادة ٧١٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : الترفات احلاصلة 
من املدين بعد صدور احلكم بالتصديق عى الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة يف حق الدائنني، وال جيوز هلم 
طلب عدم نفاذها يف حقهم اال طبقا الحكام دعوى عدم نفاذ ترفات املدين ، وتسقط هذه الدعوى بمىض سنة من 

تاريخ ابطال الصلح او فسخه.

املادة ٧١٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تعود اىل الدائنني 

بعد ابطال الصلح او فسخه ديوهنم كاملة ، وذلك بالنسبة اىل املفلس فقط.
٢- ويشرتك هؤالء الدائنون يف مجاعة الدائنني بديوهنم االصيلة كامة اذا مل يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر 

هلم يف الصلح ، واال وجب ختفيض ديوهنم بمقدار ما قبضوا.
٣- وترى االحكام املذكورة يف الفقرتني السابقتني يف حالة شهر افالس املدين قبل امتام تنفيذ رشوط الصلح.

املادة ٧١٤
املادة قبل اإللغاء : ١-جيوز ان يعقد  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص 

الصلح عى ان يتخى املدين عن امواله كلها او بعضها.
٢- وتتبع فيام يتعلق برشوط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه االحكام اخلاصة بالصلح القضائي.

٣- وتباع االموال التى يتخى عنها املدين بالكيفية املبينة يف املادة ٧٢٤.

املادة ٧١٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا كان الثمن الناتج 

عن بيع االموال التى ختى عنها املدين جياوز الديون املطلوبة منه ، وجب رد القدر الزائد اليه.

املادة ٧١٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يعترب الدائنون يف حالة 

احتاد بحكم القانون يف االحوال االتية :
١- اذا مل يطلب املدين الصلح.

٢- اذا طلب املدين الصلح ورفضه الدائنون.
٣- اذا حصل املدين عى الصلح ثم ابطل او فسخ.

املادة ٧١٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : عى اثر قيام حالة 
االحتاد يدعو قاىض التفليسة الدائنني للمداولة يف شؤون التفليسة والنظر يف ابقاء مديرها او تغيريه. وللدائنني أصحاب 

التأمينات العينية االشرتاك يف هذه املداوالت والتصويت دون ان يرتتب عى ذلك سقوط تأميناهتم.

املادة ٧١٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا قررت أغلبية 

الدائنني احلارضين تغيري املدير ، وجب عى املحكمة تعيني غريه فورا.
٢- وعى املدير السابق ان يقدم اىل مدير احتاد الدائنني يف امليعاد الذى يعينه قاىض التفليسة وبحضوره ، حسابا عن 

ادارته ، وخيطر املدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم احلساب.
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املادة ٧١٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يبت الدائنون احلارضون 
يف االجتامع املنصوص عليه يف املادة السابقة باالغلبية يف أمر تقرير النفقه التى قررت او التى تقرر للمدين وملن يعوهلم 

، ويف مقدار هذه النفقة.

املادة ٧٢٠
املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز ملدير  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص 
االحتاد االستمرار يف جتارة املدين ولو كان مأذونا يف ذلك من قبل ، اال بعد احلصول عى تفويض خاص يصدر من 

اغلبية متثل ثالثة ارباع الدائنني عددا ومبلغا ، وبعد تصديق قاىض التفليسة.
٢- وجيب ان تعني يف التفويض مدته ، وسلطة املدير ، واملبالغ التى جيوز له استبقاؤها حتت يده لتشغيل التجارة.

املادة ٧٢١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا نشأت عن االستمرار 
يف التجارة التزامات تزيد عى اموال االحتاد ، كان الدائنون الذين وافقوا عى االستمرار ىف التجارة مسؤولني يف امواهلم 
اخلاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة ، برشط ان تكون ناشئة عن اعامل تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم 

وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.

املادة ٧٢٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- مع عدم االخالل 
بأحكام املادة ٧٢٤ جيوز ملدير االحتاد بيع منقوالت املفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق ، دون حاجة 

اىل أخذ رأيه او استئذان قاىض التفليسة.
٢- وجيوز للمدير الصلح وقبول التحكيم يف مجيع حقوق املفلس ، بعد استئذان قاىض التفليسة.

املادة ٧٢٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا مل يكن قد بدىء 
يف التنفيذ عى اموال املدين قبل قيام حالة االحتاد ، كان ملدير االحتاد دون غريه حق التنفيذ عليها. وجيب عليه البدء يف 

ذلك خالل االيام العرشة التالية لقيام حالة االحتاد ، مامل يأمر قاىض التفليسة بتأجيل التنفيذ.

املادة ٧٢٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيرى بيع منقوالت 

املفلس بالكيفية التى يعينها قاىض التفليسة.
٢- وأما بيع العقارات فيجرى طبقا لالجراءات املقررة يف بيع عقارات املدين بقانون املرافعات املدنية والتجارية. ومع 
ذلك جيوز لقاىض التفليسة ، بعد أخذ رأى املراقب ، ان يأذن مدير االحتاد يف بيع العقارات باملامرسة ، ويف هذه احلالة 

يرتتب عى تسجيل البيع اثار تسجيل حكم مرسى املزاد.
٣- وال جيوز ملدير االحتاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ امجاىل ، اال بعد اذن قاىض التفليسة ، وال 

يعطى القاىض االذن اال بعد اخذ رأى املراقب.

املادة ٧٢٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يودع مدير االحتاد 

املبالغ الناجتة عن بيع اموال املفلس خزانة املحكمة او بنكا يعينه قاىض التفليسة ، وذلك يف اليوم التاىل للتحصيل.
٢- ويقدم املدير اىل قاىض التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار املبالغ املودعة. وال جيوز سحب املبالغ املودعة 

اال بأمر من قاىض التفليسة او بشيك يوقعه القاىض ومدير االحتاد.

املادة ٧٢٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تستنزل من املبالغ 
الناجتة عن بيع اموال املفلس الرسوم ومروفات ادارة التفليسة والنفقة املقررة للمفلس وملن يعوهلم واملبالغ املستحقة 

للدائنني املمتازين. ويوزع الباقى بني الدائنني بنسبة ديوهنم املحققة.
٢- وجتنب حصة الديون املتنازع عليها ، وحتفظ حتى يصدر حكم هنائي بقبوهلا.

املادة ٧٢٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يأمر قاىض التفليسة 
باجراء التوزيعات بني الدائنني ، ويعني مقدار املبلغ الذى يوزع. وعى مدير االحتاد اخطار الدائنني بذلك بكتب مسجلة 
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مصحوبة بعلم وصول.

املادة ٧٢٨
املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز ملدير  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص 
االحتاد الوفاء بحصة الدائن يف التوزيعات اال اذا قدم سند الدين مؤرشا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤرش عى سند الدين 

باملبالغ املدفوعة.
٢- واذا تعذر عى الدائن تقديم سند الدين ، جاز لقاىض التفليسة أن يأذن يف دفع دينه بعد التحقق من قبوله.

٣- ويف مجيع االحوال جيب ان يعطى الدائن خمالصة عى قائمة التوزيع.

املادة ٧٢٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا انقضت ستة شهور 
من تاريخ قيام االحتاد دون انجاز التصفيه ، وجب عى مدير االحتاد ان يقدم اىل قاىض التفليسه تقريرًا عن حالة التصفية 
واسباب التأخري يف انجازها ، ويرسل القاىض هذا التقرير اىل الدائنني مع دعوهتم لالجتامع ملناقشته ويكون االجراء 

كذلك كلام انقضت ستة شهور دون ان ينجز مدير االحتاد اعامل التصفية.

املادة ٧٣٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يقدم مدير االحتاد بعد 
االنتهاء من اعامل التصفية حسابا ختاميا اىل قاىض التفليسة. ويرسل القاىض هذا احلساب فورا اىل الدائنني مع دعوهتم 

لالجتامع ملناقشته. ويدعى املفلس حلضور هذا االجتامع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

املادة ٧٣١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ينحل االحتاد 

وتعترب التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاض االجتامع املذكور يف املادة السابقة.
التفليسة عن الدفاتر واملستندات واالوراق  انتهاء  التفليسة مسؤوال ملدة ثالث سنوات من تاريخ  ٢- ويكون مدير 

املسلمة اليه من املدير او اخلاصة به.

املادة ٧٣٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يعود اىل كل دائن 

بعد انتهاء التفليسة احلق يف اختاذ االجراءات الفردية للحصول عى الباقي من دينه.
٢- واذا كان الدين قد حقق وقبل هنائيا يف التفليسة ، جاز للدائن احلصول بموجبه عى أمر اداء للتنفيذ به عى اموال 

املدين ، ويذكر يف هذا االمر قبول الدين هنائيا يف التفليسة وانتهاء حالة االحتاد.

املادة ٧٣٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال جيوز رد االعتبار 
اىل املفلس الذى صدر عليه حكم يف احدى جرائم االفالس بالتدليس اال بعد انقضاء عرش سنوات من تاريخ تنفيذ 

العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمىض املدة.
املادة ٧٣٤

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال جيوز رد االعتبار 
اىل املفلس الذى صدر عليه حكم يف احدى جرائم االفالس بالتقصري اال بعد استيفاء العقوبة املحكوم هبا او انقضاء 

مدهتا اذا حكم بوقف تنفيذها.

املادة ٧٣٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يقدم طلب رد 

االعتبار مرفقا به املستندات املؤيدة له اىل املحكمة التى اصدرت حكم شهر االفالس.
٢- وترسل ادارة كتاب املحكمة فورا صورة من الطلب اىل النيابة العامة واىل ادارة السجل التجارى لتقوم بنرشها يف 
اول عدد يصدر من صحيفة السجل املذكور. وكذلك تقوم ادارة كتاب املحكمة باخطار الدائنني الذين قبلت ديوهنم 

يف التفليسة بطلب رد االعتبار.
٣- وينرش ملخص الطلب يف اجلريدة الرسمية عى نفقة املفلس. وجيب ان يشتمل امللخص املذكور عى اسم املفلس 
وتاريخ صدور حكم شهر االفالس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه عى الدائنني بتقديم معارضتهم ان كان هلا مقتض.

املادة ٧٣٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : تقدم النيابة العامة 
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اىل املحكمة ، خالل شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد االعتبار ، تقريرا يشتمل عى بيانات عن نوع االفالس 
واالحكام التى صدرت عى املفلس يف جرائم االفالس او املحاكامت او التحقيقات اجلارية معه يف هذا الشأن ورأى 

النيابة يف قبول طلب رد االعتبار او رفضه.

املادة ٧٣٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : لكل دائن مل يستوف 
حقه ان يقدم اعرتاضا عى طلب رد االعتبار خالل شهر من تاريخ نرش ملخص الطلب يف اجلريدة الرسمية ، ويكون 

االعرتاض بتقرير كتابى يقدم يف ادارة كتاب املحكمة مرفقا به املستندات املؤيدة له.

مادة ٧٣٨
ادارة كتاب  : تقوم  املادة قبل اإللغاء  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص 
املحكمة ، بعد انقضاء امليعاد املنصوص عليه يف املادة السابقة ، باخطار الدائنني الذين قدموا معارضات يف طلب رد 

االعتبار بتاريخ اجللسة املحددة لنظر الطلب ، ويكون االخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

املادة ٧٣٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تفصل املحكمة 

يف طلب رد االعتبار بحكم هنائي.
٢- واذا قضت املحكمة برفض الطلب ، مل جيز تقديمه من جديد لنفس السبب اال بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور 

احلكم.

املادة ٧٤٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا اجريت قبل الفصل 
يف طلب رد االعتبار حتقيقات مع املفلس بشأن احدى جرائم االفالس ، او أقيمت عليه الدعوى اجلنائية بذلك ، وجب 
عى النيابة العامة اخطار املحكمة فورا. وجيب ان توقف املحكمة الفصل يف طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات 

او صدور احلكم النهائى يف الدعوى اجلنائية.

املادة ٧٤١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا صدر عى املدين 
حكم باالدانة يف احدى جرائم االفالس بعد احلكم برد اعتباره ، اعترب هذا احلكم كأن مل يكن ، وال جيوز للمدين 

احلصول عليه اال بالرشوط املنصوص عليها يف املادتني ٧٣٣و٧٣٤.

املادة ٧٤٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : فيام عدا حالة االفالس 

بالتدليس، تعود مجيع احلقوق السياسة التى سقطت عن املفلس بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

املادة ٧٤٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز للتاجر الذى 
اال يكون قد  ، برشط  الواقى من االفالس  الصلح  ان يطلب  الدفع  اىل وقوفه عن  يؤدى  اعامله اضطرابا  اضطربت 
ارتكب غشا او خطأ جسيام ، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتني السابقتني عى تقديم الطلب.

املادة ٧٤٤
اليهم  آل  : ١- ملن  قبل اإللغاء  املادة  قانون اإلفالس، نص  بإصدار  قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  *ألغيت بموجب 
املتجر بطريق االرث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا االستمرار يف التجارة ، وكان التاجر قبل وفاته ممن جيوز 

هلم احلصول عى الصلح.
٢- وجيب عى الورثة واملوىص هلم ان يطلبوا الصلح خالل ثالثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر. فاذا مل يتفقوا باالمجاع 
عى طلب الصلح ، وجب عى املحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل يف الطلب وفقا ملصلحة ذوى 

الشأن.

املادة ٧٤٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- فيام عدا رشكات 
املحاصة ، جيوز منح الصلح الواقى من االفالس لكل رشكة توافرت فيها الرشوط املنصوص عليها يف املادة ٧٤٣ ومع 

ذلك ال جيوز منح الصلح للرشكة وهى يف دور التصفية.
التضامن  اغلبية الرشكاء يف رشكات  اذن بذلك من  بعد احلصول عى  اال  الصلح  ٢- وال جيوز ملدير الرشكة طلب 
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ورشكات التوصية البسيطة ، ومن اجلمعية العامة العادية يف باقى الرشكات االخرى.

املادة ٧٤٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : جيوز منح الصلح 

الواقى من االفالس للرشكة الواقعية.

املادة ٧٤٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال جيوز للمدين اثناء 

تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.

املادة ٧٤٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يقدم طلب الصلح 
بعريضة اىل رئيس املحكمة الكلية املختصة بشهر االفالس ، يبني فيها الطالب اسباب اضطراب أعامله ومقرتحات 

الصلح.

املادة ٧٤٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ترفق عريضة الصلح 

بام يأيت :
١- الوثائق املؤيدة للبيانات املذكورة فيها.

٢- شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بام تفرضه عليه االحكام اخلاصة هبذا السجل خالل السنتني 
السابقتني عى طلب الصلح.

٣- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خالل السنتني السابقتني عى طلب الصلح.
٤- الدفاتر التجارية الرئيسية.

٥- صورة من آخر ميزانية وحساب األرباح واخلسائر.
٦- بيان امجاىل باملروفات الشخصية عن السنتني السابقتني عى طلب الصلح.

٧- بيان تفصيى بأموال الطالب املنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
٨- بيان بأسامء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديوهنم والتأمينات الضامنة هلا.

٩- اقرار من املدين بأنه مل يسبق احلكم عليه يف احدى اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة ٧٥٥، وبأنه 
مل حيصل من قبل عى صلح واق جيرى تنفيذه.

املادة ٧٥٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا كان الطلب خاصا 
برشكة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق املذكورة يف املادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الرشكة وصورة من نظامها 
العامة بطلب  او اجلمعية  قرار الرشكاء  الطلب ، وصورة من  املثبتة لصفة مقدم  ، والوثائق  االساسى مصدقا عليها 

الصلح ، وبيان بأسامء الرشكاء املتضامنني وعناوينهم وجنسياهتم.

املادة ٧٥١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيب ان تكون 
الوثائق املذكورة يف املادتني السابقتني مؤرخة وموقعة من طالب الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناهتا 

وجب ان تتضمن العريضة أسباب ذلك.
٢- وحترر ادارة الكتاب حمرضا بتسلم هذه الوثائق.

املادة ٧٥٢
: جيب عى طالب  اإللغاء  قبل  املادة  اإلفالس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 
الصلح ان يودع خزانة املحكمة امانة يقدرها رئيس املحكمة ملواجهة مروفات االجراءات ، وذلك يف امليعاد الذى 

حيدده الرئيس ، واال اعترب طلب الصلح كأن مل يكن.

املادة ٧٥٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : تنظر املحكمة طلب 
الصلح يف غرفة الشورى ، بعد ايداع االمانة املنصوص عليها يف املادة السابقة. وجيوز هلا ان تأمر باختاذ التدابري الالزمة 

للمحافظة عى اموال املدين اىل حني الفصل يف الطلب.
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املادة ٧٥٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيوز للمحكمة 

ان تندب احد اعضاء النيابة العامة الجراء حتريات عن حالة املدين املالية وأسباب اضطراهبا وتقديم تقرير بذلك.
٢- وتفصل املحكمة يف طلب الصلح عى وجه االستعجال بحكم هنائي.

املادة ٧٥٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : تقىض املحكمة برفض 

طلب الصلح يف األحوال اآلتية:
١- اذا مل يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات املنصوص عليها يف املادتني ٧٤٩و٧٥٠ او قدمها ناقصة دون مسوغ 

مرشوع ، او كانت غري صحيحة.
٢- اذا سبق احلكم عى التاجر باالدانة يف احدى جرائم االفالس بالتدليس او التزوير او الرقة او النصب او خيانة 

األمانة او اختالس االموال العامة او اصدار شيك ال يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.
٣- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او جلأ اىل الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاهتا ان تقي بشهر افالس التاجر اذا 

توافرت الرشوط الالزمة لذلك.

املادة ٧٥٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- اذا رأت املحكمة 

قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح وجيب ان يتضمن احلكم املذكور :
أ- تعيني رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي لالرشاف عى اجراءاته.

ب- تعيني رقيب او اكثر ملبارشة االجراءات ، ويعني من بني األشخاص املرخص هلم يف مزاولة مهنة مديرى التفليسات 
، وال جيوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او صهرا اىل الدرجة الرابعة ، او رشيكا او مستخدما عنده او حماسبا لديه 

او وكيال عنه خالل السنوات الثالث السابقة عى طلب الصلح.
يتم هذا االجتامع خالل  ان  ، وجيب  الصلح  الديون ومناقشة مقرتحات  لتحقيق  الدائنني  تاريخ الجتامع  تعيني  ج- 

الثالثني يوما التالية لصدور احلكم بافتتاح االجراءات.
٢- وال جيوز الطعن يف القرارات التى يصدرها القاىض املرشف عى الصلح اال اذا نص القانون عى جواز ذلك او كان 
القرار مما جياوز اختصاصه ، وترى عى الطعن األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة ٦٣٩.

املادة ٧٥٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يرشع قاىض الصلح 
الواقى ، خالل اربع وعرشين ساعة من وقت صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح ، يف اقفال دفاتر املدين ، ويضع 

عليها توقيعه.

املادة ٧٥٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ختطر ادارة الكتاب 

الرقيب باحلكم الصادر بتعيينه يف اليوم التاىل لصدوره.
٢- ويبارش الرقيب ، خالل اربع وعرشين ساعة من االخطار بالتعيني ، اجراء اجلرد بحضور املدين وكاتب املحكمة.

املادة ٧٥٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يقوم الرقيب ، 
خالل مخسة ايام من تاريخ االخطار بالتعيني ، بقيد احلكم بافتتاح اجراءات الصلح يف السجل التجارى، ونرش ملخصه 

مصحوبا بدعوة الدائنني اىل االجتامع يف اجلريدة الرسمية.
٢- وعى الرقيب ان يرسل يف امليعاد املذكور يف الفقرة السابقة الدعوة اىل االجتامع ، مرفقا هبا مقرتحات الصلح ، اىل 

الدائنني املعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة ٧٦٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يودع الرقيب ادارة 
كتاب املحكمة ، وقبل امليعاد املعني الجتامع الدائنني بخمسة ايام عى االقل ، تقريرا عن حالة املدين املالية واسباب 

اضطراهبا ورأيه يف مقرتحات الصلح.
٢- وجيوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاىض الصلح الواقى االذن له يف االطالع عى تقرير الرقيب.

املادة ٧٦١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : اذا اخفى املدين بعد 
تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى ترفات خمالفة لالحكام املنصوص عليها يف املادة ٧٦٨، جاز 
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للمحكمة من تلقاء ذاهتا او بناء عى طلب النيابة العامة او طلب الرقيب ، ان تشهر افالسه.

املادة ٧٦٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيتمع الدائنون 
برياسة قاىض الصلح الواقى ىف اليوم املعني لذلك ، ولكل دائن ان ينيب عنه وكياًل حلضور االجتامع ، وجيوز ان تكون 

الوكالة بكتابة عى الدعوة اىل االجتامع او بربقية.
٢- وجيب عى املدين ان حيرض االجتامع بنفسه ، وال جيوز له ان ينيب غريه اال لسباب جدية يقبلها قاىض الصلح 

الواقى.

املادة ٧٦٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يتى يف االجتامع 

املشار اليه يف املادة السابقة تقرير الرقيب ومقرتحات املدين النهائية يف شأن الصلح.
٢- وحيرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا باملستندات ، وللمدين ولكل دائن املنازعة يف هذه الديون. وحيدد 
قاىض الصلح الواقى بعد سامع أقوال ذوى الشأن واالطالع عى ما يقدم من مستندات كل دين وصفته حتديدا مؤقتا 
عى ان يكون لذوى الشأن احلق يف رفع املنازعة اىل املحكمة املختصة ، وال يرتتب عى احلكم فيها أثر يف االغلبية التى 

تم الصلح عى مقتضاها.
٣- وبعد االنتهاء من حتقيق الديون تبدأ املناقشة يف مقرتحات الصلح ، ثم التصويت عليه.

٤- واذا مل تتم هذه االجراءات يف يوم واحد ، اعتربت اجللسة مستمرة اىل ان تتم.

املادة ٧٦٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : لكل دائن عادى حق 

التصويت عى الصلح بكامل دينه املحدد ، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد امللتزمني مع املدين او كفالئه.

املادة ٧٦٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال جيوز للدائنني 
اصحاب التأمينات العينية االشرتاك يف التصويت عى الصلح بديوهنم املضمونة بالتأمينات املذكورة اال اذا نزلوا عن 
هذه التأمينات مقدما. وجيوز ان يكون النزول مقصورا عى جزء من التأمني برشط اال يقل عام يقابل نصف الدين ، 
ويذكر النزول يف حمرض اجللسة واذا مل يرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله او بعضه واشرتك يف التصويت عى الصلح 

، اعترب نازال عن التأمني بأمجعه.
٢- ويف مجيع األحوال ال يكون النزول عن التأمني هنائيا اال اذا تقرر الصلح وصدقت عليه املحكمة. واذا ابطل الصلح 

عاد التأمني الذى شمله النزول.

املادة ٧٦٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال جيوز لزوج املفلس 
او القاربه واصهاره اىل الدرجة الرابعة االشرتاك يف مداوالت الصلح او التصويت عى رشوطه. واذا نزل احد الدائنني 
املتقدم ذكرهم عن دينه اىل الغري بعد صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح ، مل جيز للمتنازل اليه االشرتاك يف مداوالت 

الصلح او التصويت عليه.

املادة ٧٦٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- ال ينعقد الصلح اال 
بموافقة اغلبية الدائنني احلارضين او املمثلني يف االجتامع ، برشط ان تكون هذه االغلبية حائزة لثلثى الديون املحددة 
وفقا للامدة ٧٦٣ بعد استنزال ديون الدائنني الذين مل يشرتكوا يف التصويت. واذا مل حيصل عى احدى هاتني االغلبيتني 

، اجل القاىض االجتامع عرشة ايام ال مهلة بعدها.
٢- وجيوز للدائنني الذين حرضوا االجتامع االول او كانوا ممثلني فيه ووقعوا حمرض اجللسة اال حيرضوا االجتامع الثاين ، 
ويف هذه احلالة تبقى القرارات التي اختذوها واملوافقات التي صدرت عنهم يف االجتامع االول قائمة ونافذة يف االجتامع 

الثانى ، اال اذا حرضوا هذا االجتامع وعدلوها او عدل املدين مقرتحاته بشأن الصلح يف الفرتة بني االجتامعني.

املادة ٧٦٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- يبقى املدين بعد 
صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح قائام بادارة أمواله بارشاف الرقيب ، وله ان يقوم بجميع الترفات العادية 

التي يقتضيها نشاطه التجارى.
٢- ومع ذلك ال جيوز االحتجاج عى الدائنني بالتربعات التي جيرهيا املدين بعد صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح، 
كام ال جيوز للمدين بعد صدور هذا احلكم ان يعقد صلحا او رهنا او ترفا ناقال للملكية ال تستلزمه أعامله التجارية 
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العادية اال بعد احلصول عى اذن قايض الصلح الواقى ، وكل ترف يتم عى خالف ذلك ال حيتج به عى الدائنني.

املادة ٧٦٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ال يرتتب عى صدور 

احلكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون التي عى املدين ، وال وقف رسيان فوائدها.

املادة ٧٧٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- توقف الدعاوى 
ومجيع اجراءات التنفيذ املوجهة اىل املدين بمجرد صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح. وال يفيد من هذا احلكم 
املدينون املتضامنون مع املدين وال كفالؤه يف الدين أما الدعاوى املرفوعة من املدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية ، 

وجيب ادخال الرقيب فيها.
٢- وال جيوز بعد صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنني بقيد الرهن وحقوق االمتياز املقررة 

عى اموال املدين.

املادة ٧٧١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : يوقع حمرض الصلح يف 

اجللسة التى تم فيها التصويت عى الصلح ، واال كان باطال.

املادة ٧٧٢
يتضمن  ان  : جيوز  اإللغاء  قبل  املادة  اإلفالس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 
الصلح منح املدين آجاال لوفاء الديون ، كام جيوز ان يتضمن ابراء املدين من جزء من الدين ويبقى املدين ملتزما باجلزء 

الذى شمله االبراء بوصفه دينا طبيعيا.
املادة ٧٧٣

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- جيوز ان يعقد 
الصلح برشط الوفاء اذا اير املدين خالل مدة يعينها عقد الصلح ، عى اال تتجاوز مخس سنوات من تاريخ التصديق 

عليه.
٢- وال يعترب املدين قد اير اال اذا زادت قيمة موجوداته عى ديونه بام يعادل ٢٥% عى االقل.

املادة ٧٧٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : للدائنني ان يطلبوا 

كفيال او اكثر لضامن تنفيذ رشوط الصلح.

املادة ٧٧٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- حيرر حمرض بام تم 

يف جلسة الصلح يوقعه القاىض والرقيب واملدين والدائنون احلارضون.
٢- وجيب قبل التوقيع عى املحرض ان يصدر قرار يدرج يف املحرض بتعيني جلسة امام املحكمة للنظر يف التصديق عى 

الصلح ، عى ان يكون تاريخ اجللسة يف ميعاد ال جياوز عرشين يوما من تاريخ التوقيع عى املحرض.

املادة ٧٧٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : لكل دائن مل يوافق عى 
الصلح حق احلضور يف جلسة التصديق عى الصلح واثبات اعرتاضه عليه. وتقىض املحكمة بعد سامع اقوال املدين 

والدائنني احلارضين بالتصديق عى الصلح او برفض التصديق عليه.

املادة ٧٧٧
ملغاة

صدقت  اذا   -١  : اإللغاء  قبل  املادة  نص  اإلفالس،  قانون  بإصدار   ٢٠٢٠ لسنة   ٧١ رقم  قانون  بموجب  *ألغيت 
املحكمة عى الصلح ، وجب ان تعني من بني الدائنني مراقبا او اكثر ملالحظة تنفيذ رشوط الصلح وابالغ املحكمة بام 

يقع من خمالفات هلذه الرشوط.
٢- وال يتقاىض هذا املراقب اجرا نظري عمله.

املادة ٧٧٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء : ١- تقىض املحكمة 
برفض التصديق عى الصلح اذا مل تتبع االجراءات املنصوص عليها يف املواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل 
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باملصلحة العامة او بمصلحة الدائنني تربر رفض التصديق عى الصلح.
٢- وال جيوز للمحكمة ان تفصل يف أى طلب خاص بشهر افالس املدين اال بعد ان تقىض برفض الصلح.

املادة ٧٧٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يشهر احلكم الصادر بالتصديق عى الصلح وفقا لالحكام املنصوص عليها يف املادة ٥٦٩.
٢- ويرتتب عى قيد امللخص يف مكتب السجل العقارى انشاء رهن عى عقارات املدين لضامن حقوق الدائنني الذين 
يرى عليهم الصلح ، ما مل ينص يف عقد الصلح عى خالف ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ رشوط 
الصلح. ويرتتب عى القيد يف السجل التجارى انشاء رهن عى متجر املدين لضامن حقوق الدائنني الذين يرى عليهم 

الصلح ، ما مل ينص يف عقد الصلح عى خالف ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ رشوط الصلح.

املادة ٧٨٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال جيوز الطعن يف االحكام الصادرة بالتصديق عى الصلح.
٢- وجيوز للمدين ان يستأنف احلكم الصادر برفض التصديق عى الصلح خالل عرشة ايام من تاريخ صدور احلكم 

او تبليغه اليه بحسب االحوال.

املادة ٧٨١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

التصديق عى الصلح جيعله نافذا يف حق مجيع الدائنني العاديني ولو مل يوافقوا عليه او مل يشرتكوا يف عمله.

املادة ٧٨٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- ال يفيد من الصلح املدينون املتضامنون مع املدين وال كفالؤه يف الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع رشكة ، افاد 
من رشوطه الرشكاء املسؤولون يف مجيع امواهلم عن ديون الرشكة.

٢- وال يرى الصلح عى ديون النفقة وال عى الديون التي نشأت بعد صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح.

املادة ٧٨٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

للوفاء  ، آجاال  الدائنني  اقوال  بناء عى طلبه وبعد سامع   ، املدين  ان متنح  الصلح  التي صدقت عى  للمحكمة  جيوز 
بالديون التي ال يرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور احلكم بافتتاح االجراءات ، برشط اال جتاوز اآلجال 

التي متنحها املحكمة االجل املقرر يف عقد الصلح. وال يرى هذا احلكم عى ديون النفقة.

املادة ٧٨٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

ال يرتتب عى التصديق عى الصلح حرمان املدين من اآلجال التي تكون أبعد مدى من االجل املقرر يف عقد الصلح.

املادة ٧٨٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة املدين يف احدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ٧٩٨ 
وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس نايشء عن اخفاء موجودات املدين او املبالغة يف تقدير ديونه ، ويف 

هذه احلالة جيب طلب ابطال الصلح خالل ثالث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه التدليس.
٢- ويرتتب عى بطالن الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ رشوط الصلح.

املادة ٧٨٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- اذا مل يقم املدين بتنفيذ رشوط الصلح ، جاز طلب فسخه. وكذلك جيوز طلب فسخ الصلح اذا تويف املدين وتبني 
انه ال ينتظر تنفيذ رشوط الصلح.

٢- وال يرتتب عى فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ رشوطه ، وجيب تكليف الكفيل بحضور اجللسة 
التي ينظر فيها طلب الفسخ.
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املادة ٧٨٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- يطلب مراقب الصلح ، خالل ثالثني يوما من تاريخ االنتهاء من تنفيذ رشوط الصلح ، من املحكمة التي صدقت 
عليه احلكم باقفال االجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالطريقة املنصوص عليها يف املادة ٧٥٩.

٢- ويصدر احلكم باقفال االجراءات خالل ثالثني يوما من تاريخ النرش املذكور يف الفقرة السابقة ، ويفيد هذا احلكم 
يف السجل التجارى وفقا الحكام هذا السجل.

املادة ٧٨٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يعترب مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عى مخس سنوات ، كل تاجر شهر افالسه بحكم هنائي ، وثبت 
انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد االعامل اآلتية :

١- اخفى دفاتره او أتلفها او غريها.
٢- اختلس جزءا من ماله او اخفاه.

٣- اقر بديون غري واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع االقرار كتابة او شفاها او يف امليزانية او باالمتناع عن تقديم 
اوراق او ايضاحات.

٤- حصل عى الصلح بطريق التدليس.

املادة ٧٨٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يف حالة صدور حكم هنائي بشهر افالس رشكة ، يعاقب اعضاء جملس ادارهتا او مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن 
مدة ال تزيد عى مخس سنوات ، اذا ثبت اهنم ارتكبوا بعد وقوف الرشكة عن الدفع احد االعامل اآلتية :

١- أخفوا دفاتر الرشكة او اتلفوها او غريوها.
٢- اختلسوا جزءا من اموال الرشكة او أخفوه.

٣- أقروا بديون غري واجبة عى الرشكة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع االقرار كتابة او شفاها او يف امليزانية او باالمتناع 
عن تقديم اوراق او ايضاحات.

٤- حصلوا عى صلح خاص بالرشكة بطريق التدليس.
٥- اعلنوا ما خيالف احلقيقة عن رأس املال املكتتب به او املدفوع ، او وزعوا ارباحا صورية ، او استولوا عى مكافآت 

تزيد عى القدر املنصوص عليه يف القانون او يف عقد تأسيس الرشكة او يف نظامها االسايس.

املادة ٧٩٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يعد مفلسا بالتقصري ، ويعاقب باحلبس كل تاجر شهر افالسه بحكم هنائي ، وثبت انه ارتكب احد االعامل اآلتية :
١- أتفق مبالغ باهظة عى مروفاته الشخصية او مروفات منزله.

٢- مل يمسك دفاتر جتارية تكفي للوقوف عى حقيقة مركزه املاىل.
٣- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قايض التفليسة او مديرها ، او تعمد تقديم بيانات غري صحيحة.

٤- ترف يف امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه االموال عن الدائنني.
٥- ويف بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنني ارضارا بالباقني او قرر تأمينات او مزايا خاصة الحد الدائنني تفصيال 

له عى الباقني ، ولو كان ذلك بقصد احلصول عى الصلح.
٦- ترف يف بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخري وقوفه عن الدفع او شهر افالسه او فسخ الصلح ، او التجأ 

حتقيقا هلذا الغرض اىل وسائل غري مرشوعة للحصول عى نقود.
٧- أتفق مبالغ جسيمة يف اعامل املقامرة او املضاربة يف غري ما تستلزمه اعامله التجارية.

*إستبدل عبارة )ويعاقب باحلبس ملدة ال جتاوز ثالث سنوات( بعبارة )ويعاقب باحلبس( بموجب قانون رقم ١٠ 
لسنة ١٩٨٧.

املادة ٧٩١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يف حالة صدور حكم هنائي بشهر افالس رشكة ، يعاقب اعضاء ادارهتا او مديرها او القائمون بتصفيتها باحلبس ، اذا 
ثبت اهنم ارتكبوا احد االعامل اآلتية:

١- مل يمسكوا دفاتر جتارية تكفي للوقوف عى حقيقة مركز الرشكة املاىل.
٢- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاىض التفليسة او مديرها ، او تعمدوا تقديم بيانات غري صحيحة.

٣- ترفوا يف اموال الرشكة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه االموال عن الدائنني.
٤- وفوا بعد وقوف الرشكة عن الدفع دين أحد الدائنني ارضارا بالباقني ، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة الحد 

الدائنني تفضيال له عى الباقني ، ولو كان ذلك بقصد احلصول عى الصلح.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٤٥       -العودة لفهرس القانون

٥- ترفوا يف بضائع الرشكة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخري وقوف الرشكة عن الدفع او شهر افالسها او فسخ 
الصلح ، او التجأوا حتقيقا هلذه االغراض اىل وسائل غري مرشوعة للحصول عى نقود.
٦- انفقوا مبالغ جسيمة يف اعامل املقامرة او املضاربة يف غري ما تستلزمه اعامل الرشكة.

٧- اشرتكوا يف اعامل ختالف القانون او عقد تأسيس الرشكة او نظامها االسايس ، او صادقوا عى هذه االعامل.
*إستبدل عبارة )ويعاقب باحلبس ملدة ال جتاوز ثالث سنوات( بعبارة )ويعاقب باحلبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.

املادة ٧٩٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

اذا اقيمت عى املفلس او عضو جملس ادارة الرشكة املفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى اجلنائية باالفالس 
بالتدليس او بالتقصري او صدر عليه حكم بذلك وفقا الحكام املواد االربع السابقة ، بقيت الدعاوى املدنية او التجارية 
حمتفظة باستقالهلا عن الدعوى اجلنائية ، كام تبقى االجراءات املتعلقة بأعامل التفليسة كام نظمها القانون دون ان حتال 

عى املحكمة اجلنائية ، او ان يكون من حق هذه املحكمة التصدى هلا ، ما مل ينص القانون عى غري ذلك.

املادة ٧٩٣
مدير  يعاقب   -١: اإللغاء  قبل  املادة  نص  اإلفالس،  قانون  بإصدار   ٢٠٢٠ لسنة   ٧١ رقم  قانون  بموجب  *ألغيت 

التفليسة بالسجن مدة ال تزيد عى مخس سنوات اذا اختلس ماال للتفليسة اثناء قيامه عى ادارهتا.
٢- ويعاقب باحلبس اذا تعمد اعطاء بيانات غري صحيحة تتعلق بالتفليسة.

*إستبدل عبارة )ويعاقب باحلبس ملدة ال جتاوز ثالث سنوات( بعبارة )ويعاقب باحلبس( بموجب قانون رقم ١٠ 
لسنة ١٩٨٧.

املادة ٧٩٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عى مخس سنوات كل شخص رسق او اخفى ماال للتفليسة ، ولو كان الشخص زوجا 
للمفلس او من اصوله او فروعه. وتقىض املحكمة من تلقاء ذاهتا برد االموال ، ولو صدر احلكم يف اجلريمة بالرباءة. 

وللمحكمة ان تقي بناء عى طلب ذوى الشأن بالتعويض عند االقتضاء.

املادة ٧٩٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :يعاقب باحلبس كل 

دائن للمفلس ارتكب احد االعامل اآلتية :
١- زاد من ديونه عى املفلس بطريق الغش.

التفليسة او يف  ٢- اشرتط لنفسه مع املفلس او مع غريه مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح املفلس يف مداوالت 
الصلح.

٣- عقد مع املفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا رسيا يكسبه مزايا خاصة ارضارا بباقى الدائنني مع علمه بذلك. وتقىض 
املحكمة من تلقاء ذاهتا ببطالن االتفاقات املذكورة بالنسبة اىل املفلس واىل أى شخص آخر ، وبالزام الدائن بأن يرد ما 
استوىل عليه بموجب االتفاق الباطل ، ولو صدر احلكم بالرباءة. وللمحكمة ان تقىض بناء عى طلب ذوى الشأن ، 

بالتعويض عند االقتضاء.
*إستبدل عبارة )ويعاقب باحلبس ملدة ال جتاوز ثالث سنوات( بعبارة )ويعاقب باحلبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.

املادة ٧٩٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :يعاقب باحلبس كل من 

قدم يف التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم غريه.
*إستبدل عبارة )ويعاقب باحلبس ملدة ال جتاوز ثالث سنوات( بعبارة )ويعاقب باحلبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.

املادة ٧٩٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

١- عى مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات.
٢- وتبقى الوثائق واملستندات اثناء التحقيق او املحاكمة حمفوظة بادارة كتاب املحكمة ، وحيصل االطالع عليها فيها 

ما مل تأمر املحكمة بغري ذلك.

٣- وترد الوثائق واملستندات بعد انتهاء التحقيق او املحاكمة اىل مدير التفليسة مقابل ايصال.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٤٦       -العودة لفهرس القانون

مادة ٧٩٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يعاقب املدين بالسجن مدة ال جتاوز مخس سنوات :
١- اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او غاىل يف تقديرها ، وذلك بقصد احلصول عى الصلح الواقى.

٢- اذا مكن عمدا دائنا ومهيا او ممنوعا من االشرتاك يف الصلح او مغايل يف دينه من االشرتاك يف املداوالت والتصويت 
، او تركه عمدا يشرتك يف ذلك.

٣- اذا اغفل عمدا ذكر دائن يف قائمة الدائنني.

مادة ٧٩٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يعاقب الدائن باحلبس :
١- اذا تعمد املغاالة يف تقدير ديونه.

٢- اذا اشرتك يف مداوالت الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك.
٣- اذا عقد مع املدين اتفاقا رسيا يكسبه مزايا خاصة ارضارا بباقى الدائنني مع علمه بذلك.

مادة ٨٠٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، نص املادة قبل اإللغاء :

يعاقب باحلبس :
١- كل من مل يكن دائنا واشرتك وهو يعلم ذلك يف مداوالت الصلح او التصويت.

٢- كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غري صحيحة عن حالة املدين او أيد هذه البيانات.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٤٧       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦  
 بشأن إصدار قانون الرشكات

٨٤٨إصدار
٨٤٩الباب األول : أحكام عامة - التعريفات

الباب الثاين : رشكـــــــة التضامـــــــن
٨٥٦الفصل األول : أحكام متهيدية

٨٥٧الفصل الثاين : رشوط التأسيس
٨٥٧الفصل الثالث : حصـــــص الرشكـــــاء

٨٥٨الفصل الرابع  : حقوق ومسؤوليات اإلدارة
٨٦٠الفصل اخلامس : تعديل عقد الرشكة ومسؤولية الرشكاء وحقوق الدائنني

٨٦٠الباب الثالث : رشكة التوصية البسيطة
الباب الرابع : رشكة التوصية باألسهم

٨٦١الفصل األول : أحكام متهيدية
٨٦٢الفصل الثاين : رشوط التأسيس

٨٦٣الفصل الثالث : حقوق والتزامات إدارة الرشكة
٨٦٤الباب اخلامس : رشكة املحاصــة

٨٦٥الباب السادس : الرشكـــة املهنيـــة
٨٦٥الباب السابع : رشكة الشخص الواحد

الباب الثامن : الرشكة ذات املسئولية املحدودة
٨٦٦الفصل األول : أحكام متهيدية

٨٦٧الفصل الثاين : رشوط التأسيس
٨٦٧الفصل الثالث : النظام القانوين للحصص

٨٦٨الفصل الرابع : حقوق والتزامات إدارة الرشكة
الباب التاسع : رشكة املسامهة العامة

٨٧١الفصل األول : أحكام متهيدية
٨٧٢الفصل الثاين : رشوط تأسيس رشكة املسامهة العامة

٨٧٨الفصل الثالث : رأس املــال
٨٨٠الفصل الرابع : تعديل رأس املال

٨٨٢الفصل اخلامس : الترف يف األسهم وتداوهلا
٨٨٣الفصل السادس : حقوق والتزامات املسامهني

٨٨٤الفصل السابع : إدارة رشكة املسامهة العامة
٨٨٩الفصل الثامن : اجلمعية العامة

٨٩٣الفصل التاسع : حسابات الرشكة
٨٩٤الفصل العارش : مراقب احلسابات

٨٩٦الباب العارش : رشكة املسامهة املقفلة
٨٩٨الباب احلادي عرش : الرشكة القابضة

٩٠٠الباب الثاين عرش : حتول الرشكات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
٩٠٠الفصل األول : حتول الرشكات

٩٠١الفصل الثاين : اندماج الرشكات
٩٠٣الفصل الثالث : انقسام الرشكات

الفصل الرابع : انقضاء الرشكة وتصفيتها
٩٠٣أ- حل الرشكة

٩٠٦ب - التصفية
الباب الثالث عرش : الرقابة والتفتيش والعقوبات

٩٠٩الفصل األول : الرقابة والتفتيش
٩١٠الفصل الثاين : العقوبــــات
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القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦  
 بشأن إصدار قانون الرشكات

املادة ١ إصدار
التي تؤسس يف  املرافق وتري أحكامه عى الرشكات  قانون الرشكات  بأحكام  يعمل 

دولة الكويت أو يقع مركزها الرئييس فيها.
كام تري قواعد العرف التجاري فيام مل يرد يف شأنه نص يف هذا القانون أو يف غريه من 

القوانني التجارية.
املادة ٢ إصدار

القائمة وفقًا ألحكام  توفيق أوضاع الرشكات  التنفيذية قواعد وضوابط  الالئحة  حتدد 
القانون اجلديد.

املادة ٣ إصدار
يصدر وزير التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية هلذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ 
الرقابية  اجلهات  وتصدر  الرسمية،  اجلريدة  يف  نرشه  تاريخ  من  شهرين  خالل  أحكامه 
األخرى – خالل املدة املذكورة -القرارات املنوط هبا إصدارها وفقًا ألحكام هذا القانون. 
ويعتمد نفاذ الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ٢٠١٢ وتعديالته حتى بدء 

العمل بالالئحة التنفيذية هلذا القانون.

املادة ٤ إصدار
يلغى املرسوم بقانون الرشكات املشار إليه، وتعديالته.

املادة ٥ إصدار
عى رئيس جملس الوزراء والوزراء -كل فيام خيصه -تنفيــذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا 
من ٢٦ نوفمرب ٢٠١٢، فيام عدا أحكام الفصل الثاين من الباب الثالث عرش فتري من 

تاريخ صدوره، وينرش يف اجلريدة الرسمية.

أمري الكويت
صباح األمحد اجلابر الصباح

صدر بقر السيف يف: ١٤ ربيع اآلخر١٤٣٧ هـ
املوافق: ٢٤ ينايـــــر ٢٠١٦ م
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املادة ١
يف تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلامت التالية املعنى املوضح قرين كل 

منها:
اإلعالن: اإلعالن يف صحيفتني يوميتني حمليتني تصدران باللغة العربية واملوقع اإللكرتوين 

للرشكة إن وجد.
النرش: النرش يف اجلريدة الرسمية( الكويت اليوم(

القيد: القيد يف السجل التجاري.
الشهر : القيد مع النرش يف اجلريدة الرسمية.

اهليئة : هيئة أسواق املال .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزير التجارة والصناعة.
اجلهات الرقابية: الوزارة واهليئة وبنك الكويت املركزي بالنسبة للرشكات اخلاضعة ألي 

منها، أو اجلهات األخرى التي يقررها القانون.
املؤسس: كـــــل من يشرتك اشرتاكًا فعليًا يف تأسيس رشكة ويوقع عقدها بنفسه أو من 

خالل من ينوب عنه ويساهم يف رأس ماهلا بحصة نقدية أو عينية.
عقد الرشكة: عقد تأسيس الشــركة أو عقد التأسيس والنظام األسايس إن وجد.

املادة ٢
تري األحكام الواردة يف هذا الباب عى مجيع الرشكات مع مراعاة األحكام اخلاصة 

بكل شكل من أشكال الرشكات التي ينص عليها هذا القانون .

املادة ٣
كون تأسيس الرشكة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مرشوع 
يستهدف حتقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما ينشأ عن هذا املرشوع 

من ربح أو خسارة .
باإلرادة  الرشكة بترف  أن تؤسس  القانون -  التي ينص عليها  وجيوز - يف األحوال 

املنفردة لشخص واحد .
كام جيوز تأسيس رشكات ال تستهدف حتقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام حيدد 
حقوق الرشكاء والتزاماهتم وغري ذلك من الرشوط. ويكون انتقال حصــص الرشكـــاء 
ينظمها عقد  التي  اخلاصـــة  للرشوط  طبـــــقًا  الرشكــــــاء  فيـها خاضـــعًا الستـــــرداد 
الرشكة فضاًل عن الرشوط املقررة يف هذا القانون، وال جيوز للرشكة أن تصدر سندات 
أن  جيب  خاصًا  اساًم  تتخذ  أن  وللرشكة  تربعات،  تتلقى  وال  للتداول  قابلة  صكوك  أو 
يكون مستمدًا من غرضها. وجيوز أن تضّمن عنواهنا اسم رشيك أو أكثر. وتنظم الالئحة 
أحد  الرشكة  تتخــذ  أن  عى  تأســيسها،  عقد  ونموذج  الرشكات  هذه  أحكام  التنفيذية 
األشكال املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون بام يتناسب مع طبيعتها، عى 

أال تتخذ شكل رشكة املسامهة العامة.
وال جيوز حتويل الرشكة غري الربحية ، ىف حال التصفية تؤول مجيع أموال الرشكة - بعد 
سداد التزاماهتا - إىل إحدى اجلمعيات أو املربات اخلريية املشهرة ىف دولة الكويت وذلك 
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بقرار من اجلمعية العامة غري العادية .

املادة ٤
تتخذ الرشكة أحد األشكال التالية :

١- رشكة التضامن.
٢-رشكة التوصية البسيطة.

٣-رشكة التوصية باألسهم.
٤-رشكة املحاصة.
٥-رشكة املسامهة.

٦-الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
٧-رشكة الشخص الواحد.

وكل اتفاق مل يتخذ أحد األشكال املشار إليها يف الفقرة السابقة يكون األشخاص الذين 
أبرموه مسؤولني شخصيًا وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة عنه .

املادة ٥
املستندات  أيام عمل من استيفاء  بتأسيس الرشكة خالل ثالثة  الوزارة املؤسسني  ختطر 

وإمتام اإلجراءات وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات تأسيس الرشكة أو تعديل عقدها، وإصدار الرتاخيص 
الالزمة ملزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى ختتص هبا أكثر من جهة، عى 
نحو يكفل إنجاز مجيع هذه اإلجراءات من خالل إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلني عن 

اجلهات احلكومية ذات الصلة .

املادة ٦
يتعني أخذ موافقة بنك الكويت املركزي أو اهليئة -حسب األحوال -عى تأسيس الرشكات 

واملوافقة عى عقد الرشكة اخلاضعة لرقابة أي منهام.

املادة ٧
فيام عدا رشكة املحاصة، جيب أن يكون عقد الرشكة مكتوبا يف حمرر رسمي موثق وإال 

كان باطال.
وجيوز للرشكاء االحتجاج فيام بينهم بالبطالن الناشئ عن عدم كتابة العقد عى النحــو 
املبني بالفقرة السابقة، وال جيــــوز هلم االحتجاج بذلك البطالن يف مواجهة الغري، الذي 
جيوز له االحتجاج بالبطالن يف مواجهتهم، وإذا حكم ببطالن عقد الرشكة بناء عى طلب 
الغري اعتربت الرشكة كأن مل تكن بالنسبة إليه، أما إذا حكم ببطالن العقد بناء عى طلب 

أحد الرشكاء فال يكون للبطالن أثر بالنسبة هلذا الرشيك إال من تاريخ رفع الدعوى.

املادة ٨
يسأل مؤسسو الرشكة أو الرشكاء فيها - حسب األحوال - بالتضامن عن تعويض الرضر 

الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو الغري بسبب بطالن عقد الرشكة.
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املادة ٩
فيام عدا رشكة املحاصة، يشهر عقد الرشكة وما يطرأ عليه من تعديالت وفقا ألحكام 
هذا القانون ، فإذا مل يشهر العقد عى النحو املذكور كان غري نافذ يف مواجهة الغري. وإذا 
اقتر عدم اإلشهار عى بيان أو أكثر من البيانات الواجب إشهارها كانت هذه البيانات 
وحدها غري نافذة يف مواجهة الغري. ومع ذلك جيوز للغري احلسن النية أن يتمسك بوجود 

الرشكة أو ما يطرأ عى عقدها من تعديالت ولو مل تستوف إجراءات الشهر .
ويسأل مديرو الرشكة أو أعضاء جملس إدارهتا بالتضامن عن تعويض الرضر الذي يصيب 

الرشكة أو الرشكاء أو الغري احلسن النية بسبب عدم اإلشهار .

املادة ١٠
أما  التأسيس والنظام األسايس،  جيب أن يشتمل عقد رشكة املسامهة بنوعيها عى عقد 
غريها من الرشكات ــ فيام عدا رشكة املحاصة ــ فيكون هلا عقد تأسيس وجيوز أن يضع 
الرشكاء نظامًا اساسيًا هلا، ويعترب النظام األسايس للرشكة يف حال وجوده جزءًا من عقد 

الرشكة.
املنصوص  للرشكات  األسايس  والنظام  التأسيس  عقد  نموذج  التنفيذية  الالئحة  وتبني 
عليها يف هذا القانون، وجيب أن يشتمل هذا النموذج عى البيانات والرشوط التي يتطلبها 
القانون والالئحة التنفيذية، وكذلك الرشوط التي ال جيوز للرشكاء واملؤسسني االتفاق 
تتعارض مع األحكام  يرونه من رشوط ال  ما  إضافة  للرشكاء  ما خيالفها، ويكون  عى 

اآلمرة يف القانون والئحته التنفيذية.

املادة ١١
إذا تضمن رأس مال الرشكة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس ماهلا حصصًا عينية وجب 
الالئحة  وحتدد  اهليئة،  من  املعتمدة  التدقيق  مكاتب  أحد  قبل  من  احلصص  هذه  تقويم 
التنفيذية أسس وضوابط تقويم احلصص العينية. ال يكون تقويم احلصة هنائيًا إال بعد 
إقراره من الرشكاء أو اجلمعية التأسيسية أو اجلمعية العامة بحسب األحوال، وال يكون 
من أصحاب  كانوا  ولو  التقويم  إقرار  التصويت يف شأن  حق  العينية  احلصص  ملقدمي 

األسهم أو احلصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم احلصص العينية ينقص بأكثر من العشــر عن القيمة التي قدمت من 
أجلها، وجب عى الرشكة ختفيض رأس املال بام يعادل هذا النقص، وجاز ملقدم احلصة 

العينية أن يؤدي الفرق نقدًا، كام جيوز له أن يعدل عن االكتتاب باحلصة العينية.
ويف مجيع األحوال ال جيوز أن متثل احلصص العينية إال أسهاًم أو حصصًا مدفوعًا قيمتها 

بالكامل .

املادة ١٢
ال جيوز أن يكون للرشكة اسم أية رشكة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك االسم لرشكة 
تزاول ذات النشاط ، إال أن يكون االسم لرشكة يف دور التصفية وتوافق عى هذه التسمية.
من  تطلب  أن  يشاهبه  اسام  أو  اسمها  اختذت  قد  أخرى  رشكة  أن  تدعي  التي  وللرشكة 
الوزارة تكليف الرشكة بتغيري هذا االسم، وجيب عى الوزارة البت يف هذا الطلب خالل 

٦٠ يومًا من تاريخ تقديمه وإال اعترب ذلك بمثابة رفض له .
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وتبني الالئحة التنفيذية الرشوط الالزم توافرها يف الطلب واملستندات الالزم إرفاقها به.

املادة ١٣
للرشكة أن تغري اسمها باإلجراءات الالزمة لتعديل عقد الرشكة، وجيب اختاذ إجراءات 

اإلشهار لالسم اجلديد .
باإلجراءات  أو  التزاماهتا،  أو  بحقوقها  مسـاس  أي  الرشكة  اسم  تغيري  يرتتب عى  وال 

القانونية التي اختذهتا أو اختذت ضدها.

املادة ١٤
جيب أن يكون للرشكة غرض حمدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض املبني يف عقدها، ومع ذلك 

جيوز أن متارس الرشكة أعامالً مشاهبة أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة بأغراضها.
وجيوز للرشكة أن تعدل أغراضها حتى لو أّدى ذلك إىل تغيري نشاطها، رشيطة أن تتبع 

إجراءات تعديل عقد الرشكة وفقًا للقانون .
عمليات  من  غريها  أو  صكوك،  إلصدار  خاص  غرض  ذات  رشكات  تأسيس  وجيوز 
التوريق، أو ألي غرض آخر، وتبني الالئحة التنفيذية الضوابط واألحكام اخلاصة هبذا 

الشأن .
املادة ١٥

األشخاص  شأن  يف  إليه  املشار   ٢٠١٠ لسنة   )٧( رقم  القانون  بأحكام  اإلخالل  دون 
املرخص هلم بالعمل وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، جيب عى الرشكات التي تزاول 
أغراضها وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية التقيد فيام جتريه من ترفات بأحكام الرشيعة 
اإلسالمية ، وأن تشكل لدهيا هيئة مستقلة للرقابة الرشعية عى أعامل الرشكة ال يقل عدد 
أعضائها عن ثالثة يعينهم اجتامع الرشكاء، وجيب النص يف عقد الرشكة عى وجود هذه 
اهليئة وكيفية تشكيلها واختصاصاهتا وأسلوب ممارستها لعملها، ويف حالة وجود خالف 
الرقابة الرشعية حول احلكم الرشعي جيوز للرشكة إحالة اخلالف إىل  بني أعضاء هيئة 
هيئة الفتوى والترشيع بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية التي تعترب املرجع النهائي يف 

هذا الشأن.
وجيب عى هيئة الرقابة الرشعية تقديم تقرير سنوي إىل اجلمعية العامة للرشكة أو اجتامع 
الرشكاء يشتمل عى رأهيا يف مدى توافق أعامل الرشكة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وما 

يكون لدهيا من مالحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للرشكة.
ويف مجيع األحوال إذا كان الترف ضمن أغراض الرشكة ووفقًا لصيغ العقود مع الرشيعة 
اإلسالمية، فال تري عليه نصوص املواد )٥٠٨ و٩٩٢ و١٠٤١ ( من القانون املدين، 

واملادة )٢٣٧( من قانون التجارة .

املادة ١٦
يكون تأسيس الشـركة للمدة التي يتفق املؤسسون عى حتديدها يف عقد الرشكة، وجيوز 
مد هذه املدة قبل انقضائها بقرار يصدر من اجلمعية العامة للرشكاء أو املسامهني احلائزين 

عى أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس املال.
فإذا مل يصدر قرار املد واستمرت الرشكة يف مزاولة نشاطها امتدت مدة الرشكة تلقائيًا 
يف كل مرة ملدة مماثلة للمدة املتفق عليها يف العقد وبالرشوط ذاهتا، وللرشيك الذي ال 



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٥٣       -العودة لفهرس القانون

يريد البقاء يف الرشكة بعد انتهاء مدهتا أن ينسحب منها، ويف هذه احلالة تقوم حقوقه وفقًا 
للفقرة األويل من املادة ١١ من هذا القانون .

املادة ١٧
أو عماًل مما خيدم  عينيه  أو حصة  النقود  معينا من  مبلغا  الرشيك  أن تكون حصة  جيوز 
أغراض الرشكة، وال جيوز أن تقتر حصة الرشيك عى ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة 

مالية. وُتكّون احلصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الرشكة.
وتعترب حصص الرشكاء متساوية القيمة وواردة عى ملكية املال ال عى جمرد االنتفاع به 

ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقي بغري ذلك.

املادة ١٨
للقواعد  املال وفقًا  بقدر حصصهم يف رأس  أو اخلسائر  األرباح  الرشكاء  يتقاسم مجيع 

التالية:
١-إذا مل يعني عقد الرشكة نصيب كل من الرشكاء يف األرباح أو اخلسائر كان نصيب كل 

منهم يف ذلك بنسبة حصته يف رأس املال.
٢-إذا تضمن عقد الرشكة رشطًا ينص عى حرمان أحد الرشكاء من أرباح الرشكة أو 

إعفائه من االلتزام بخسائرها بطل هذا الرشط وصح العقد.
٣- إذا اقتر عقد الرشكة عى تعيني نصيب الرشيك يف الربح كان نصيبه يف اخلسارة 
معادال لنصيبه يف الربح، وكذلك احلـــال إذا اقتر العقد عى تعيني نصيب الرشيك يف 

اخلسارة.
ويقع باطاًل كل رشط يعطي الرشيك حق احلصول عى فائدة ثابتة عن حصته يف الرشكة.

املادة ١٩
إذا كانت حصة الرشيك تقتر عى عمله ومل يعني يف عقد الرشكة نصيبه يف الربح أو 
اخلسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساسًا لتحديد حصته يف الربح 

أو اخلسارة وفقا للضوابط املتقدمة.
يف  االشرتاك  من  عمله  غري  يقدم  مل  الذي  الرشيك  إعفاء  عى  االتفاق  جيوز  ذلك  ومع 

اخلسارة برشط أال يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.
إذا قدم الرشيك باإلضافة إىل عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب يف الربح أو يف 

اخلسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية أو العينية.

املادة ٢٠
ال جيوز توزيع أرباح صورية ، وإال جاز لدائني الرشكة مطالبة كل رشيك وكل من استفاد 
برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية . ويكون مدير الرشكة أو جملس اإلدارة الذي أوىص 

بتوزيع األرباح الصورية مسؤوالً بالتضامن عن رد هذه األرباح .
وال يلتزم الرشيك برد األرباح احلقيقية التي قبضها ولو منيت الرشكة بخسائر يف السنوات 

التالية .
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املادة ٢١
تلتزم الرشكة باألعامل والترفات التي جيرهيا مديرها أو جملس إدارهتا باسمها وحلساهبا 
إذا كان مما يدخل يف غرض الرشكة ولو جاوزت القيود املقررة عى سلطة املدير أو جملس 
اإلدارة يف عقد الرشكة ما مل تثبت الرشكة أن املترف إليه كان يعلم أو كان يف مقدوره 

أن يعلم وقت إجراء العمل أو الترف بالقيود املذكورة.
أو  األعامل  عن  مسؤوليتها  بعدم  النية  احلسن  الغري  قبل  تتمسك  أن  للرشكة  جيوز  وال 
الترفات املشار إليها يف الفقرة السابقة باالستناد إىل أن املدير أو جملس اإلدارة قد تم 
تعيينهام خالفا ألحكام القانون أو عقد الرشكة ما مل تثبت الرشكة أن املترف إليه كان 

يعلم أو كان يف مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو الترف باملخالفة املذكورة.
سلطاهتم  ممارسة  يف  احلريص  الرجل  عناية  إدارهتا  وجملس  الرشكة  مدير  ويبذل 

واختصاصاهتم.

املادة ٢٢
مجيع املراسالت واملخالصات وغريها من األوراق التي تصدر عن الرشكة جيب أن حتمل 
اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها يف السجل التجاري. ويضاف إىل هذه البيانات يف 
غري رشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم بيان عن مقدار 

رأس مال الرشكة ومقدار املدفوع منه .
وإذا كانت الرشكة حتت التصفية وجب أن يذكر ذلك يف األوراق التي تصدر عنها .

ويكون املمثل القانوين للرشكة الذي خيالف حكم هذه املادة مسؤوالً بالتضامن مع الرشكة 
عام يلحق الغري احلسن النية من رضر نتيجة هذه املخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال 

الرشكة لتعويضه عام حلقه من رضر بسبب هذه املخالفة .

املادة ٢٣
فيام عدا رشكة املحاصة، تتمتع الرشكة بالشخصية االعتبارية من تاريخ القيد، وكل رشكة 
تؤسس يف دولة الكويت تكون كويتية اجلنسية، وجيب عليها أن تتخذ هلا موطنًا يف الدولة 
تثبـت بياناته يف الســجل التجاري، ويعترب املوطن هو الذي يعتد به يف توجيه املراسالت 
واإلعالنات القضائية إىل الرشكة، وال يعتد بتغيري هذا املوطن إال إذا تم قيده يف السجل .

املادة ٢٤
ال جيوز للرشكة مزاولة نشاطها إال بعد الشهر واحلصول عى الرتاخيص الالزمة ملزاولة 

النشاط .

املادة ٢٥
تري العقود والترفات التي أجراها املؤسسون باسم الرشكة حتت التأسيس يف حق 
الرشكة بعد تأسيسها متى كانت رضورية هلذا التأسيس، وتتحمل الرشكة مجيع املصاريف 

التي أنفقوها .

املادة ٢٦
ال يري يف حق الرشكة - بعد تأسيسها - أي ترف يتم بني الرشكة حتت التأسيس 
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وبني مؤسسيها، وذلك ما مل يعتمد هذا الترف من اجلمعية التأسيسية للرشكة يف اجتامع 
ال يكون فيه للمؤسسني ذوي املصلحة أصوات معدودة، ما مل يكن الترف صادرًا من 

مجيع الرشكاء .
ويف مجيع األحوال جيب أن يقدم املؤسس ذو املصلحة تقريرًا بالبيانات واملعلومات املتعلقة 
هبذا الترف يف مقر الرشكة قبل انعقاد اجلمعية بسبعة أيام، ويكون ألي من املسامهني 

حق االطالع عليها، ويشار إىل ذلك يف الدعوة الجتامع اجلمعية .

املادة ٢٧
مع عدم اإلخالل بقواعد املسؤولية اجلزائية، يلتزم املؤسس يف مرحلة تأسيس الرشكة بأن 
يبذل يف تعامالته التي تتم باسم وحلساب الرشكة يف هذه املرحلة عناية الرجل احلريص، 
ويتحمل املؤسسون عى سبيل التضــامن أي التزامات أو أرضار قد تصيب الرشكة أو 

الغري نتيجة ترفاهتم أو نتيجة أي خمالفه هلذا االلتزام.
وإذا تلقـى املؤسـس أية أموال أو معلومات ختص الرشكة حتت التأسيس، كان عليه أن 
لتلك  استعامله  نتيجة  أرباح يكون قد حصل عليها  إىل الرشكة تلك األموال، وأية  يرد 

األموال أو املعلومات. ويكون املؤسسون مسؤولني بالتضامن عام التزموا به .

املادة ٢٨
فيها بعد  يف مجيع الرشكات، ال تسمع عند اإلنكار دعاوى دائني الرشكة عى الرشكاء 
انقضاء مخس سنوات عى انقضاء الرشكة أو عى خروج الرشيك منها فيام يتعلق بالدعاوي 

املوجهة إىل هذا الرشيك.
فإذا كان الدين قد ثبت عى الرشكة أثناء وجود الرشيك فيها واستحق بعد خروجه منها 

فتبدأ املدة يف هذه احلالة من تاريخ االستحقاق.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تري مدة عدم سامع الدعوى من تاريخ إمتام الشهر يف 

مجيع احلاالت التي يكون فيها الشهر واجبا.

املادة ٢٩
إذا قي ببطالن عقد الرشكة اعتربت الرشكة رشكة واقع وتتبع رشوط العقد يف تصفيتها 
وتسوية حقوق الرشكاء قبل بعضهم البعض، وال يرتتب عى بطالن عقد الرشكة بطالن 
ترفات الرشكة خالل الفرتة السابقة عى تاريخ صدور حكم هنائي بالبطالن ، ما مل تكن 

تلك الترفات باطلة لسبب آخر .

املادة ٣٠
جيوز للمؤسسني أو املسامهني أو الرشكاء - ىف الفرتة السابقة أو الالحقة عى التأسيس 
بينهم ، وال جيوز أن يتضمن هذا االتفاق رشطًا يعفى  اتفاق ينظم العالقة فيام  إبرام   -
املؤسسني أو بعضهم من املسؤولية النامجة عن تأسيس الرشكة ما مل تصدر املوافقة عى 
هذه الرشوط من اجلهة املختصة ىف الرشكة . ويعد اتفاق املسامهني ملزمًا ألطرافه وىف 
حال خمالفته جيوز ألطراف االتفاق التقدم إىل قاىض األمور الوقتية الستصدار أمر عى 
عريضة بتحييد األسهم أو احلصص حمل االتفاق من التصويب ملدة حيددها القاىض األمر 
أو حلني الفصل ىف موضوع النزاع أمام املحكمة املختصة . ما مل يتم االتفاق عى خالف 
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ذلك .

املادة ٣١
لكل  وجيوز  وجد،  إن  اإللكرتوين  الرشكة  موقع  وعى  مركزها،  يف  الرشكة  عقد  حُيفظ 
شخص أن حيصل عى نسخة مطابقة لألصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة حتددها 

الرشكة .

املادة ٣٢
لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة عى عقد الرشكة وحمارض اجتامعات مجعياهتا العامة 
وغريها من املعلومات والوثائق املحفوظة لدهيا يف شأن الرشكة، وأن حيصل عى نسخة 

منها مطابقة لألصل لقاء رسم تقرره الوزارة .

املادة ٣٣
رشكة التضامن هي رشكة تؤلف بني شخصني أو أكثر وتعمل حتت عنوان معني ويكون 
الرشكاء فيها مسؤولني بصفة شخصية وعى وجه التضامن عن التزامات الرشكة يف مجيع 

أمواهلم ويقع باطاًل كل اتفاق عى خالف ذلك .

املادة ٣٤
يكتسب كل رشيك يف رشكات التضامن صفة التاجر، ويعترب الرشيك قائاًم بأعامل التجارة 
حتت عنوان الرشكة ، ويرتتب عى إفالس الرشكة إفالس كل الرشكاء فيها، ومع ذلك 
ال يرتتب عى اكتساب الرشيك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما مل تكن له أعامل 

جتارية أخرى تقتي ذلك .

املادة ٣٥
يتألف عنوان الرشكة من أسامء مجيع الرشكاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة 
القائمة  عبارة )ورشكاه أو رشكاؤهم( وجيب أن يكون عنوان الرشكة متفقا مع هيئتها 

ومطابقا للحقيقة، ويتبع بعبارة )رشكة تضامن(.
وال جيوز أن يرد يف عنوان الرشكة اسم شخص غري رشيك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص 
فإنه يكون مسؤوال شخصيًا وبالتضامن مع الرشكاء عن  غري رشيك مع علمه بذلك، 

التزامات الرشكة قبل الغري احلسن النية.
ودون إخالل باحلكم الوارد بالفقرة السابقة، جيوز للرشكة أن تبقي يف عنواهنا اسم رشيك 
انسحب منها أو تويف، إذا قبل ذلك الرشيك الذي انسحب أو ورثة الرشيك الذي تويف.

املادة ٣٦
ال جيوز لرشكة التضامن أن تقرتض بإصدار سندات أو حتصل عى متويل بإصدار صكوك 

عن طريق االكتتاب العام.

املادة ٣٧
جيب أن يكون رأس مال الرشكة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبني الالئحة التنفيذية احلد 
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قابلة  غري  القيمة  متساوية  حصص  إىل  املال  رأس  ويقسم  الرشكة،  مال  لرأس  األدنى 
للتجزئة.

املادة ٣٨
جيب أن يشتمل عقد رشكة التضامن عى البيانات التالية:

١-عنوان الرشكة واسمها التجاري إن وجد.
٢-مركز الرشكة الرئييس.

٣-الغرض من تأسيس الرشكة.
٤-مدة الرشكة إن وجدت.

٥-أسامء الرشكاء وألقاهبم وحمل إقامة كل منهم.
٦-طريقة إدارة الرشكة واملسؤولني عن اإلدارة وسلطاهتم.

٧-مقدار رأس مال الرشكة، وحصة كل رشيك فيه، وبيان عن احلصص العينية املقدمة 
وطبيعتها والقيمة التي قيمت هبا، وجيب أال تقل نسبة ملكية الكويتيني يف الرشكة عن 

٥١% من رأس املال.
٨ -األحكام اخلاصة بتوزيع األرباح واخلسائر بني الرشكاء.

٩ -السنة املالية للرشكة.
١٠-األحكام اخلاصة بتصفية الرشكة وقسمة أمواهلا.

وجيوز للرشكاء إضافة بيانات أخرى.

املادة ٣٩
ال جيوز أن تكون حصص الرشكاء يف رشكة التضامن يف شكل أوراق مالية قابلة للتداول.

املادة ٤٠
جيوز للرشيك أن يتنازل عن حصته يف الرشكة لباقي الرشكاء، وال جيوز له التنازل عن 
حصته لغري الرشكاء يف الرشكة ما مل ينص يف عقد الرشكة عى خالف ذلك، وال يري 

هذا التنازل يف حق الغري إال إذا استوفيت كل إجراءات القيد.

املادة ٤١
جيوز للرشيك أن يتنازل عن احلقوق املالية املتصلة بحصته يف الرشكة ويري عى التنازل 

أحكام حوالة احلق.
املادة ٤٢

جيوز للرشيك رهن حصته يف الرشكة، وينعقد الرهن بالكتابة، وال يري الرهن يف مواجهة 
الرشكة والغري إال من تاريخ قيد الرهن يف السجل التجاري.

املادة ٤٣
ال جيوز لدائني أحد الرشكاء بدين شخي احلجز عى أموال الرشكة وإنام جيوز له احلجز 

عى حصة مدينه.
مع  يتفق  أن  له  جاز  مدينه،  حصة  عى  التنفيذ  إجراءات  الرشكاء  أحد  دائن  بارش  وإذا 
املدين والرشكة عى طريقة البيع ورشوطه، ويف هذه احلالة يتم التنازل عن احلصص وفقًا 
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لألحكام املنصوص عليها باملادة )٤٠( من هذا القانون.
فإذا مل يتم االتفاق عى طريقة البيع خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ إيقاع احلجز، وجب 
املدنية  املرافعات  قانون  يف  املقررة  لإلجراءات  وفقًا  علني  مزاد  يف  للبيع  احلصة  عرض 
والتجارية، ويتم حتديد سعر األساس بعد تقييم احلصة وفقًا للفقرة األوىل من املادة )١١( 
من هذا القانون. وباستثناء الرشيك املحجوز عى حصصه، يمنح قايض البيوع الرشكاء 
ثالثة أيام إلبداء اعرتاضهم عى انضامم الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إىل الرشكة، 
فإن مل يتقدم أحد من الرشكاء باعرتاض خالل املدة املذكورة، يصدر احلكم برسو املزاد، 
ويتم تعديل عقد الرشكة بناًء عى حكم مرسى املزاد، وال يســـري هذا التعديل يف حق 
الغري إال إذا استوفيت كل إجراءات القيد. وجيوز للرشكة أو أي من الرشكاء -حتى قبل 
صدور حكم برسو املزاد، أن يقوم بالوفاء بمديونيــة الرشيـك للدائـن احلاجـز، كام جيـــوز 
للرشكـــــة خالل املدة املذكورة أن تقوم -صالح الرشكاء أو بعض منهم -باسرتداد قدر 

من احلصص املحجوز عليها يف حدود ما يكفي للوفاء بدين الدائن.
ويف حالة اعرتاض أي من الرشكاء عى انضامم من رسى عليه املزاد إىل الرشكة، ومل تقم 
الرشكة أو الرشكاء بالوفاء بدين الدائن احلاجز أو باسرتداد احلصص وفقًا ألحكام الفقرة 
السابقة، يصدر قايض البيوع حكاًم بحل وتصفية الرشكة وتعيني مصف. ويكون احلكم 

الصادر يف هذا الشأن قاباًل للطعن عليه باالستئناف وفقًا للقانون.

املادة ٤٤
يتوىل إدارة الرشكة مدير أو أكثر من بني الرشكاء، حيدد عقد الرشكة طريقة تعيينه وعزله 

وحدود سلطته يف اإلدارة.
القـرارات باألغلبية  املديرون ومل ينص عقد الرشكة عى حكم معني صدرت  إذا تعدد 
املطلقة هلم، وعند تساوي األصوات يعرض املديرون األمر عى الرشكاء للبت فيه وتكون 

املوافقة عليه بأغلبية الرشكاء.

املادة ٤٥
إدارة الرشكة للرشكاء  يتم تعيني مدير للرشكة ومل يشرتط عقد الرشكة أن تكون  إذا مل 
جمتمعني يكون لكل رشيك صالحية اإلدارة، ويكون من حق أي رشيك االعرتاض عى 
أي عمل يقوم به رشيك آخر قبل تنفيذه، ويف هذه احلالة يعرض األمر عى الرشكاء للبت 

فيه، وتكون املوافقة عليه بأغلبية الرشكاء.

املادة ٤٦
ال جيوز للمدير القيام بالترفات التي جتاوز اإلدارة العادية إال بموافقة مجيع الرشكاء أو 

بنص رصيح يف عقد الرشكة. ويري هذا احلظر بصفة خاصة عى الترفات التالية:
١. التربعات.

٢. بيع عقارات الرشكة، إال إذا كان الترف فيها مما يدخل ضمن أغراض الرشكة.
٣. رهن أموال الرشكة.

٤. بيع متجر الرشكة أو رهن.
٥. االقرتاض.

٦. كفالة ديون الغري.
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٧. التحكيم بالصلح.
٨. الصلح واإلبراء.

املادة ٤٧
ال جيوز للرشكاء من غري املديرين التدخل يف أعامل اإلدارة ، ومع ذلك يكون هلم حق 
ومستنداهتا  الرشكة  دفاتر  عى  وكيل  طريق  عن  أو  بأنفسهم  الرشكة  مركز  يف  االطالع 
واحلصــــول عى صور ضوئية منها وكذلك احلصول عى بيان موجز عن حالة الرشكة 

املالية، ويقع باطاًل كل اتفاق عى خالف.
ويكون لكل رشيك احلق يف أن يطلب من مدير الرشكة أية معلومات تتعلق بسري أعامل 
الرشكة أو العقود والترفات املربمة معها أو بوضعها املايل، ويلتزم مدير الرشكة بالرد 
عى تلك املعلومــــات خالل مدة أقصاها مخسة عرش يومًا من تاريخ تسلم الرشكة لذلك 

الطلب.

املادة ٤٨
ال جيوز ملدير الرشكة أو ألحد الرشكاء فيها أن يتعاقد معها حلسابه اخلاص أو حلساب 
الغري أو أن يامرس نشاطًا من نوع نشاط الرشكة إال بإذن سابق من مجيع الرشكاء يصدر 

يف كل حالة عى حده.

املادة ٤٩
يسأل املدير عن الرضر الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو الغري بسبب ما يصدر عنه 
من أخطاء يف اإلدارة أو بسبب قيامه بأعامل ختالف حكم القانون أو عقد الرشكة، ويعترب 

باطاًل كل رشط عى خالف ذلك.

املادة ٥٠
ال جيـوز عزل مدير الرشكة إال باألغلبية الالزمة لتعديل عقد الرشكة، ومع ذلك جيوز 
عزل أي مدير بحكم قضائي بناًء عى طلب أحد الرشكاء إذا كانت هناك أسباب تربر 
العزل، وجيب شهر عزل املدير وتعيني املدير اجلديد، وال يرتتب عى عزل املدير الرشيك 

حل الرشكة، ما مل ينص يف عقد الرشكة عى خالف ذلك.
ويف مجيع األحوال ال تدخل حصص املدير املطلوب عزله ضمن النصاب الالزم الختاذ 
قرار العزل، فإذا بلغت حصص املدير نصف رأس مال الرشكة أو أكثر فال يتم عزله إال 

بحكم قضائي.

املادة ٥١
ينعقد اجتامع الرشكاء بناء عى دعوة من مدير الرشكة أو بناء عى طلب الرشكاء الذين 
يتوفر فيهم النصاب الالزم الختاذ القرار املطلوب إدراجه عى جدول األعامل ، وترسل 
الدعوة قبل املوعد املحدد لالجتامع بخمسة عرش يوما عى األقل بموجب خطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عرب الربيد اإللكرتوين للرشيك أو 
عرب الفاكس وفقا للبيانات املتوفرة لدى الرشكة، وجيوز تسليم الدعوة باليد قبل املوعد 
املحدد لالجتامع بيومي عمل عى أن يؤرش عى نسخة من الدعوة بام يفيد االستالم، وتقوم 
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الوزارة بالدعوة إىل عقد االجتامع إذا امتنع مدير الرشكة عن عقده.
ويكون االجتامع صحيحا إذا حرضه الرشكاء الذين يتوفر فيهم النصاب الالزم الختاذ 

القرار ، وتصدر القرارات بأغلبية الرشكاء احلائزين ألكثر من نصف رأس املال.

املادة ٥٢
ال جيوز تعديل عقد الرشكة إال بقرار يصدر عن اجتامع الرشكاء باألغلبية العددية للرشكاء 

الذين يملكون ثالثة أرباع رأس املال، وينفذ التعديل بالقيد.
ويكون للرشيك الذي مل يوافق عى تعديل العقد حق اخلروج منها، وتقيم الرشكة حقوقه 
يف هذا احلالة باتفاق أغلبية باقي الرشكاء، فإن مل يقبل بذلك قيمت حقوقه وفقًا للفقرة 

األوىل من املادة )١١( من هذا القانون.

املادة ٥٣
لدائني الرشكة حق الرجوع عليها يف أمواهلا، وهلم أيضًا حق الرجوع عى أي رشيك يف 
التعاقد يف أمواله اخلاصة، ويكون مجيع الرشكاء ملتزمني بالتضامن نحو  الرشكة وقت 
دائني الرشكة، وال جيوز التنفيذ عى أموال الرشيك اخلاصة قبل إنذار الرشكة بدفع الدين 

ومي مخسة عرش يومًا دون الوفاء.
وإذا وىّف أحد الرشكاء بدين عى الرشكة جاز له أن يسرتجع بام وفاه عى الرشكة، أو عى 

باقي الرشكاء كل بقدر حصته يف الدين.
وإذا كان ألحد الرشكاء دائنون شخصيون، كان لدائني الرشكة مزامحتهم يف الرجوع عى 

أموال الرشيك اخلاصة.

املادة ٥٤
أمواله عن  الرشكاء يف مجيع  باقي  مع  الرشكة كان مسؤوالً  إىل  انضم رشيك جديد  إذا 
التزامات الرشكة الالحقة عى انضاممه، وإذا انسحب رشيك من الرشكة أو تنازل عن 
حصته أو تم اسرتداد حصته أو بيعها بيعا جربيا فيظل مسؤوالً عن التزامات الرشكة التي 
نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو اسرتداد حصته أو بيعها، وال يكون مسؤوالً 

عن االلتزامات الرشكة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.

املادة ٥٥
دون اإلخالل بحقوق دائني الرشكة، جيوز فصل الرشيك من رشكة التضامن بموجب 
حكم قضائي بناًء عى طلب رشيك آخر أو أكثر ممن يملكون مخسة وعرشين باملائة من 
حصص رأس املال عى األقل واستنادًا ألسباب تربر الفصل، عى أن تظل الرشكة قائمة 

بني باقي الرشكاء.
ويعترب من األسباب التي تربر الفصل ترفات الرشيك التي تعترب مسوغًا حلل الرشكة، 

أو ترف الرشيك يف مجيع أمواله أو بعضها بقصد اإلرضار بباقي الرشكات.
وُتقوم حصة الرشيك الذي تم فصله وفقا للفقرة األوىل من املادة ١١ من هذا القانون.

املادة ٥٦
تتكون رشكة التوصية البسيطة من فئتني من الرشكاء:
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١- رشكاء متضامنون يسألون بالتضامن يف أمواهلم عن كل التزامات الرشكة وهم وحدهم 
الذين يتولون إدارهتا ، وجيب أن يكون مجيع الرشكاء املتضامنني من الكويتيني

٢-رشكاء موصون يشاركون يف رأس مال الرشكة بحصص مالية وال يكون أي منهم 
مسؤوال عن التزامات الرشكة إال بمقدار حصته يف رأس املال .

املادة ٥٧
مع مراعاة األحكام اخلاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع يف تأسيس رشكة التوصية 
حصص  عن  والتنازل  املال  لرأس  األدنى  واحلد  التجاري  السجل  يف  وقيدها  البسيطة 
الرشكاء واحلجز عى حصص الرشكاء ورهنها وفصل الرشيك وتعديل عقدها وإدارهتا 

األحكام املقررة يف رشكة التضامن يف هذا الشأن.
ويتعني أن يشتمل عقد رشكة التوصية البسيطة عى أسامء الرشكاء املتضامنني واملوصني 
وجنسياهتم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم يف رأس املال، وجيب أن ال تقل نسبة ملكية 

الكويتيني عن واحد ومخسني باملائة من رأس مال الرشكة.

املادة ٥٨
يتألف عنوان رشكة التوصية من أسامء مجيع الرشكاء املتضامنني أو من اسم واحد منهم 

أو أكثر مع إضافة عبارة )ورشكاه أو ورشكاؤهم(.
وال جيوز أن يذكر يف عنوان الرشكة اسم رشيك موىص، فإذا ذكر اسمه دون اعرتاض منه 
أعترب مسؤوالً كرشيك متضامن جتاه الغري احلسن النية.ويف مجيع األحوال جيب أن يتبع 

عنوان الرشكة عبارة( رشكة توصية بسيطة(.

املادة ٥٩
املتضامنني أو  إدارة الرشكة مدير أو أكثر خيتارهم مجيع الرشكاء من بني الرشكاء  يتوىل 
من الغري، وال جيوز للرشيك املويص، ولو بناء عى تفويض أو توكيل، التدخل يف أعامل 
اإلدارة وإال أصبح مسؤوال يف مجيع أمواله عن االلتزامات الناشئة عن األعامل التي بارشها 

بالفعل حلساب الرشكة.
وال يعد تدخال يف أعامل اإلدارة مراقبة ترفات مديري الرشكة واالطالع عى دفاترها 

وتقديم اآلراء إليهم، والرتخيص هلم يف ترفات جتاوز حدود سلطاهتم.

املادة ٦٠
رشكة التوصية باألسهم هي رشكة تتكون من رشكاء متضامنني مسؤولني عن التزامات 
إال يف  الرشكة  التزامات  يسألون عن  أمواهلم ومن رشكاء مسامهني ال  الرشكة يف مجيع 

حدود ما يملكون من أسهم يف رأس املال.
يكون للرشكة عنوان يتكون من اسم رشيك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد 

من أغراض الرشكة.
وال جيوز أن يذكر اسم رشيك مساهم يف عنوان الرشكة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك 
الغري  الرشكة جتاه  التزامات  املسؤولية عن  املتضامن من حيث  الرشيك  أعترب يف حكم 

احلسن النية.
ويف مجيع األحـــوال جيب أن يتبـــع عنوان الرشكة عبارة )رشكة توصية باألسهم ).
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املادة ٦١
خيضع الرشيك املتضامن يف هذه الرشكة للنظام القانوين الذي خيضع له الرشيك يف رشكة 
التضامن ويكون الرشيك املساهم فيها خاضعًا للنظام القانوين الذي خيضع له املساهم يف 

شـركة املسامهة املقفلة، وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا الباب.

املادة ٦٢
جيب أن يكون رأس مال الرشكة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبني الالئحة التنفيذية احلد 
األدنى لرأس مال الرشكة، ويقسم رأس املال إىل أسهم متساوية القيمة غري قابلة للتجزئة.
وال تكون أسهم الرشكاء املتضامنني قابلة للتداول ،وإنام جيوز التنازل عنها واحلجز عليها 
ورهنها وفقًا لألحكام اخلاصة بحصص الرشكاء يف رشكة التضامن ، ويتم تداول أسهم 

الرشيك املساهم واحلجز عليها ورهنها وفقًا لألحكام اخلاصة برشكة املسامهة املقفلة .

املادة ٦٣
تري األحكام اخلاصة برشكة التوصية البسيطة عى رشكة التوصية باألسهم مع مراعاة 

األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية.

املادة ٦٤
جيب أن يشتمل عقد الرشكة عى البيانات التالية :

١- عنوان الرشكة.
٢- مركزها الرئييس .

٣- مدة الرشكة إن وجدت .
٤- أغراض الرشكة .

٥- أسامء الرشكاء وصفاهتم يف الرشكة وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم التي يملكها 
كل منهم.

٦- مقدار رأس مال الرشكة و عدد األسهم التي ينقسم إليها والقيمة االسمية للسهم .
٧- اسم من يعهد إليه بإدارة الرشكة من الرشكاء املتضامنني .

بتقديمها وحقوق  اخلاصة  نقدية واسم مقدمها والرشوط  بيان عن كل حصة غري   -٨
الرهن واالمتياز املرتتبة عليها إن وجدت .

٩- بيان تقريبي ملقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الرشكة بأدائها بسبب تأسيسها .
وال جيوز أن يتضمن عقد الرشكة أي رشوط من شأهنا أن تعفي الرشكاء املتضامنني من 

املسؤولية الناشئة عن بطالن التأسيس .

املادة ٦٥
جيب أال يقل عدد الرشكاء يف الرشكة عن مخسة عى أن يكون من بينهم ثالثة عى األقل 
من املسامهني، ويتعني أن يوقع مجيع الرشكاء عى عقد الرشكة، ويتوىل الرشكاء املتضامنون 
القيام بإجراءات التأسيس، ويسألون عن تعويض األرضار التي تنتج عن أي خطأ يف هذه 

اإلجراءات .



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٦٣       -العودة لفهرس القانون

املادة ٦٦
يتعني عى الرشكاء الوفاء بنصف رأس املال عى األقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك 
املحلية يف حساب يفتح باسم الرشكة، وال يسلم إال ملدير الرشكة بعد أن يقدم شهادة 
تثبت قيدها يف السجل التجاري، وجيب الوفاء بباقي رأس املال خالل مدة أقصاها ثالث 

سنوات من تاريخ القيد .
املادة ٦٧

يتوىل إدارة الرشكة مدير أو أكثر من بني الرشكاء املتضامنني وحتدد يف عقد الرشكة سلطاته 
واختصاصاته .

وتري بشأن واجباته ومسؤولياته وعزله ومسؤولية الرشكة عن أعامله األحكام والقواعد 
املقررة بالنسبة إىل املدير يف رشكة التضامن مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد 

التالية .

املادة ٦٨
الرشكاء  تفويض من  بناء عى  ولو  اإلدارة  أعامل  التدخل يف  املساهم  للرشيك  ال جيوز 
املتضامنني وإال كان مسؤوالً بالتضامن مع الرشكاء املتضامنني عن االلتزامات التي نشأت 

عن أعامل إدارته .

املادة ٦٩
أو عن طريق وكيل عنهم عى  بأنفسهم  املديرين حق االطالع  يكون للرشكاء من غري 
دفاتر الرشكة ومستنداهتا واستخراج البيانات الالزمة وطلب أي معلومات، ويقع باطاًل 

كل اتفاق أو قرار عى خالف ذلك .

املادة ٧٠
يكون للرشكة جملس للرقابــة إذا زاد عدد الرشكاء املسـامهني عى سبعة أعضاء، ويتكون 
العامة للرشكة من بني الرشكاء املسامهني وذلك  من ثالثة عى األقل تنتخبهم اجلمعية 
يكون  وال  التجاري،  السجل  يف  الرشكة  قيد  تاريخ  من  األكثر  عى  يومًا  ثالثني  خالل 
للرشكاء املتضامنني صوت معدود يف اختيار أعضاء جملس الرقابة وتكون مدة العضوية 
يف هذا املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعضاء جملس الرقابة بعملهم دون 

مقابل ما مل ينص عقد الرشكة عى غري ذلك.

املادة ٧١
يقدم جملس الرقابة تقريرًا للجمعيـــة العامة للرشكاء بنتيجة أعامله، ويكون أعضاء جملس 
الرقابة مسؤولني عن أخطاء املديرين ونتائجها إذا علموا هبا وأغفلوا ذكرها يف تقريرهم.

املادة ٧٢
عليها  والرقابة  الرشكة  احتياطيات  وتكوين  احلسابات  مراقب  تعيني  شأن  يف  تري 

وتصفيتها األحكام اخلاصة برشكة املسامهة املقفلة .
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املادة ٧٣
يكون لرشكة التوصية باألسهم مجعية عامة تتكون من مجيع الرشكاء املتضامنني واملسامهني 

وتري عليها األحكام اخلاصة باجلمعية العامة يف رشكة املسامهة املقفلة.
ويكون ملدير الرشكة صالحيات جملس اإلدارة يف رشكة املسامهة املقفلة بشأن دعوة اجلمعية 

العامة لالجتامع .

املادة ٧٤
ال جيوز للجمعية العامة تعديل عقد الرشكة إال بموافقة مجيع الرشكاء املتضامنني باإلضافة 
إىل عدد من املسامهني يمثلون أكثر من نصف أسـهم الرشكاء املسامهني يف رأس املال، 

ويري هذا التعديل من تاريخ قيده يف السجل التجاري .

املادة ٧٥
يتوىل تريف  تعيني مدير مؤقت  الرقابة  الرشكة تعني عى جملس  إذا شغر مركز مدير 
األمور العاجلة، ودعوة اجلمعية العامة لالجتامع خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ تعيينه 
لتعديل عقد الرشكة ما مل  املطلوبة  الختاذ قرار بشأن تعيني مدير للرشكة وفقًا لألغلبية 

ينص عقد الرشكة عى خالف ذلك .

املادة ٧٦
رشكة املحاصة هي رشكة تعقد بني شخصني أو أكثر، عى أن تكون الرشكة مقصورة عى 

العالقة بني الرشكاء وال تري يف مواجهة الغري.

املادة ٧٧
ال خيضع عقد رشكة املحاصة للقيد يف السجل التجاري وال للعالنية ويربم العقد بتعيني 
حقوق الرشكاء والتزاماهتم ولتحديد كيفية اقتسام األرباح واخلسائر بينهم، وغري ذلك 

من الرشوط .
وتري عى هذا العقد بوجه عام املبادىء املقررة يف عقد الرشكة.

ويثبت العقد بكافة طرق اإلثبات، بام يف ذلك البينة والقرائن .

املادة ٧٨
ليس لرشكة املحاصة شخصية اعتبارية، وال يكون للغري رابطة قانونية بأعامل الرشكة إال 

مع الرشيك أو الرشكاء الذين تعاقد معهم .
ويرجع الرشكاء بعضهم عى بعض، فيام يتعلق بأعمـــال الشــركة ويف مدى ارتباطهم 

هبا، ويف حصة كل رشيك يف الربح ويف اخلسارة وفقًا ملا اتفقوا عليه.

املادة ٧٩
استثناء من أحكام املادة السابقة، جيوز للغري أن يتمسك بعقد الرشكة إذا تعاملت معه 

هبذه الصفة .
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املادة ٨٠
جيوز تأسيس رشكــة مهنية من شخصني أو أكثـر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق 
املهنة عن طريق  الغرض منها ممارسة أعامل  عليهم رشوط وضوابط مزاولتها، ويكون 
التعاون اجلامعي فيام بينهم، وتعمل حتت عنوان يستمد من أغراضها واسامء الشــركاء أو 

اسم أحــدهم مع إضافة كلمة )ورشكاه أو ورشيكه( بحسب األحوال .
املقفلة أو رشكة ذات مسؤولية حمدودة، أو رشكة  وتأخذ الرشكة شكل رشكة املسامهة 
التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الرشيك فيها صفة التاجر، وختضع القواعد 
املقررة لشكل الرشكة التي تتخذها فيام ال يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط محاية 

املتعاملني معها واألحكام املتعلقة بالتأمني ضد خماطر هذه املهن.
وتبني الالئحة التنفيذية املهن التي جيوز هلا تأسيس هذا النوع من الرشكات، وضوابط 

محاية املتعاملني معها واألحكام املتعلقة بالتأمني ضد خماطر هذه املهن.

املادة ٨١
يكون الرتخيص بتأسيس الرشكة املهنية من الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة قانونا 
باإلرشاف عى تنظيم شؤون املهنة التي متارسها الرشكة ووفقا للرشوط والقواعد التي 

تقررها الوزارة يف هذا الشأن.
ويتعني إشهار عقد الرشكة عن طريق التأشري به يف سجل خاص تعده هلذا الغرض اجلهة 
املختصة - التي وافقت للوزارة عى إصدار الرتخيص - وال تكتسب الرشكة الشخصية 

االعتبارية وال جيوز هلا أن متارس أعامهلا إال بعد قيدها يف هذا السجل .

املادة ٨٢
حتدد الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة باإلرشاف عى تنظيم شؤون املهنة التي متارسها 

الرشكة البيانات التي يشملها عقد الرشكة .

املادة ٨٣
تؤول يف مجيع  أن  ، عى  أسهمه  أو  يرهن حصصه  أو  يبيع  أو  يتنازل  أن  للرشيك  جيوز 

األحوال إىل أصحاب ذات املهنة ، وحتى لو بيعت جربًا .

املادة ٨٤
يري االنسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن يف مواجهة الغري بعد التأشري به يف السجل 

املعد لذلك .

املادة ٨٥
يقصد برشكة الشخص الواحد يف تطبيق أحكام هذا القانون - كل مرشوع يمتلك رأس 
ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وال يسأل مالك الرشكة عن التزاماهتا 

إال بمقدار رأس املال املخصص للرشكة.
وإذا تعدد مالك حصص رأس مال الرشكة - ألي سبب من األسباب - حتولت بقوة 

القانون إىل رشكة ذات مسؤولية حمدودة .
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املادة ٨٦
يكون لرشكة الشخص الواحد نظام أسايس يشتمل عى اسم الرشكة وغرضها، ومدهتا، 
وبيانات مالكها، وكيفية إدارهتا، وتصفيتها، وغريها من األحكام التي حتددها الالئحة 

التنفيذية .
املادة ٨٧

جيب أن يكون رأس مال الرشكة كافيا لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعا بالكامل، وتبني 
الالئحة التنفيذية احلد األدنى لرأس مال الرشكة، ويقسم رأس املال إىل حصص متساوية 
القيمة غري قابلة للتجزئة، وجيوز أن يشمل رأس املال حصصا عينية تقّيم وفقا لألحكام 

املنصوص عليها يف املادة ١١ من هذا القانون .

املادة ٨٨
جيوز رهن حصص رأس مال الرشكة، كام جيوز احلجز عليها وبيعها وفقًا ألحكام قانون 
املرافعات املدنية والتجارية، وإذا وقع البيع عى جزء من احلصص حتولت الرشكة بقوة 
القانون إىل رشكة ذات مسؤولية حمدودة إعتبارا من تاريخ التأشري بحكم مرسى املزاد، 

ويف مجيع األحوال جيب نرش حكم مرسى املزاد وإعالنه.

املادة ٨٩
يدير الرشكة مالك رأس املال وجيوز أن يعني هلا مديرا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغري 
ويكون مسؤوال عن إدارهتا أمام املالك. عى أن أي قرار بتعيني املدير ال يكون نافذا إال 

بعد قيده يف السجل التجاري.

املادة ٩٠
إذا قام صاحب رأس مال الرشكة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو 

قبل حتقيق الغرض من إنشائها كان مسؤوال عن التزاماهتا يف أمواله اخلاصة.
ويكون مسؤوال يف أمواله اخلاصة إذا ثبت أنه مل يفصل بني ذمته املالية والذمة املالية للرشكة 

بام يرض الغري احلسن النية .
املادة ٩١

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تري عى رشكة الشخص الواحد األحكام املنظمة للرشكة 
ذات املسؤولية املحدودة بام ال يتعارض مع طبيعتها .

املادة ٩٢
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة هي التي ال يزيد عدد الرشكاء فيها عى مخسني رشيكًا، 
وال يكون كل منهم مسؤوالً عن التزامات الرشكة إال بقدر حصته يف رأس املال، وللرشكة 

أن تتخذ اساًم خاصًا يستمد من غرضها أو من اسم رشيك أو أكثر .
عى أن يتبـــع اسم الشـــركة عبـــارة )ذات مسؤوليـــة حمـــدودة( أو مصطلح )ذ. م. م(

املادة ٩٣
مع مراعاة أحكام القوانني األخرى ، حيظر عى الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أن متارس 

أعامل البنوك أو أعامل التأمني أو استثامر األموال حلساب الغري .
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املادة ٩٤
ال جيوز تأسيس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو زيادة رأس ماهلا

عن طريق االكتتاب العام، ويعترب يف حكم االكتتاب العام التوجه إىل اجلمهور بطريق 
مبارش أو غري مبارش بدعوة لالشرتاك يف الرشكة .

وال جيوز أن تكون حصص الرشكاء يف شكل أسـهم قابلة للتداول، كام ال جيوز للشـركة 
أن تقرتض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول .

املادة ٩٥
جيب أن يكون رأس مال الشـــــركة كافيًا لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي 
يف  وغريهم  الكويتيني  ونسبة  الرشكة  مال  لرأس  األدنى  احلد  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

رأس مال الرشكة.
املادة ٩٦

جيب أن يشتمل عقد الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عى البيانات التالية :
١- اسم الرشكة وعنواهنا .

٢- أسامء الرشكاء وألقاهبم وجنسياهتم .
٣ - مركز الرشكة الرئييس أو عنوان الربيد اإللكرتوين أو صندوق الربيد .

٤- مدة الرشكة إن وجدت .
٥-األغراض التي أسست من أجلها الرشكة .

٦- مقدار رأس مال الرشكة، واحلصص النقدية أو العينية التي قدمها كل رشيك فيه.
٧- أسامء من يعهد إليهم بإدارة الرشكة من الرشكاء أو من غريهم، أوبيان طريقة تعيينهم، 

وأسامء أعضاء جملس الرقابة يف احلاالت التي يوجب فيها القانون وجود هذا املجلس.
٨-كيفية توزيع األرباح وحتمل اخلسائر .

٩-أي بيانات أخرى تتطلبها الالئحة التنفيذية.

املادة ٩٧
ال يتم تأسيس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إال إذا وزعت مجيع احلصص النقدية بني 

الرشكاء ، وسلمت احلصص العينية إىل الرشكة .
وحتدد الالئحة التنفيذية مواعيد إيداع احلصص النقدية يف البنوك املحلية.

املادة ٩٨
التأسيس - وتكون  قيمتها عقد  يقسم رأس مال الرشكة إىل حصص متساوية - حيدد 

احلصة غري قابلة للتجزئة .
وإذا تعدد مالكو احلصة الواحدة تعني عليهم أن خيتاروا من بينهم شخصًا واحدًا يمثلهم 

جتاه الرشكة .
املادة ٩٩

ال جيوز تداول حصص رأس مال الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إال وفقًا ألحكام هذا 
القانون، ويتم التنازل عن احلصص بموجب حمرر كتايب ولباقي الرشكاء احلق يف اسرتداد 

احلصص بذات الرشوط إذا كان التنازل لغري الرشكاء .
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املادة ١٠٠
يف حالة التنازل عن احلصة لغري الرشكاء جيب احلصول عى موافقة باقي الرشكاء، فإذا 
فإذا  الرسمية،  باجلريدة  التنازل  تعذر احلصول عى موافقة الرشكاء وجب نرش رشوط 
انقضت مخسة عرش يومًا دون أن يتقدم أحد الرشكاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته يف 
استعامل حق االسرتداد كان للمتنازل الترف يف حصته، وإذا استعمل حق االسرتداد 

أكثر من رشيك، قسمت احلصة املبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم يف رأس املال .
وال يعتد بطلب االسرتداد إذا مل يكن مرفقًا به شيك مصدق باسم املتنازل بكامل قيمة 
احلصة املتنازل عنها ، ويسلم للمتنازل بعد متام إجراءات التنازل، ويف حالة رفض املتنازل 
إمتام التنازل جاز للرشيك طالب االسرتداد إما الرجوع عن االسرتداد أو إلزام املتنازل 

بذلك بموجب حكم قضائي .
ويتم تعديل عقد الرشكة بام يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه املتنازل واملتنازل إليه 

دون حاجة لتوقيع باقي الرشكاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ االسرتداد .
وال يكون للنزول عن احلصة أثر بالنسبة إىل الرشكاء أو الغري إال من وقت القيد.

املادة ١٠١
تنتقل حصص الرشيك املتوىف إىل ورثته، وجيوز النص يف عقد الرشكة عى أن يكون لباقي 
الرشكاء حق رشاء هذه احلصص، وإذا ترتب عى انتقال احلصص إىل الورثة زيادة عدد 
الرشكاء عن احلد األقى املقرر بقيت احلصص املوروثة يف حكم احلصة الواحدة بالنسبة 
للرشكة ما مل يتفق الورثة عى انتقال احلصص إىل عدد منهم يدخل ضمن احلد األقى 

لعدد الرشكاء.
ويعترب املوىص هلم كالورثة يف حكم الفقرة السابقة .

املادة ١٠٢
للرشيك أن يرهن حصته بموجب حمرر رسمي موثق ، وال يكون لرهن احلصة أثر بالنسبة 
إىل الرشكاء أو الغري إال من وقت القيد يف السجل التجاري وإخطار الرشكة هبذا الرهن، 
وإذا بارش دائن أحد الرشكاء إجراءات التنفيذ عى حصة مدينه جاز له أن يتفق مع املدين 
لقانون  وفقًا  العلني  باملزاد  بيع احلصة  البيع ورشوطه وإال وجب  والرشكة عى طريقة 
املرافعات املدنية والتجارية ، وجيوز للرشكاء يف الرشكة االشرتاك يف هذا املزاد، كام جيوز 
الثمن خزينة  إيداع كامل  املزاد برشط  التي رسا هبا  هلم اسرتداد احلصة بذات الرشوط 
املحكمة خالل سبعة أيام من تاريخ رسو املزاد، ويري هذا احلكم يف حالة إشهار إفالس 

أحد الرشكاء .

املادة ١٠٣
يتوىل إدارة الرشكة مدير أو أكثر من بني الرشكاء أو من غريهم يعني يف عقد الرشكة، وإذا 

مل يعني عقد الرشكة املديرين عينتهم اجلمعية العامة العادية للرشكاء.

املادة ١٠٤
جيوز عزل مدير الرشكة بحكم قضائي - بناء عى طلب رشيك أو أكثر ممن يملكون ربع 

حصص رأس املال عى األقل - وذلك لألسباب التالية :
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١- إذا ارتكب عماًل من أعامل الغش.
٢- إذا ارتكب خطأ أحلق بالرشكة رضرًا جسياًم.

٣-إذا خالف حكم املادة )١٠٦( من هذا القانون .

املادة ١٠٥
إذا مل حتدد سلطات مدير الرشكة يف عقد الرشكة أو يف القرار الصادر عن اجلمعية العامة 
للرشكاء بتعيينه ، كان للمدير سلطة كاملة يف القيام بجميع األعامل والترفات الالزمة 

لتحقيق أغراض الرشكة.
ويكون املديرون مسئولني بالتضامن جتاه الرشكة والرشكاء والغري عن خمالفتهم ألحكام 
القانون أو عقد الرشكة أو اخلطأ يف اإلدارة وفقًا للقواعد املنصوص عليها يف باب رشكة 

املسامهة هبذا القانون .

املادة ١٠٦
إذا مل ينص يف عقد الرشكة عى صالحيات مدير الرشكة وضوابط ممارسته لعمله، ال جيوز 
له أن يتوىل إدارة رشكة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو يتعاقد مع الرشكة التي 
نوع نشاط الرشكة حلساب  أو يامرس نشاطا من  الغري  أو حلساب  إدارهتا حلسابه  يتوىل 

الغري إال إذا كانت بإذن يصدر من اجلمعية العامة العادية للرشكاء.

املادة ١٠٧
أن يعني يف عقد الرشكة جملس  أكثر من سبعة أشخاص، وجب  إذا كان عدد الرشكاء 
رقابه من غري املديرين يف الرشكة ال يقل عن ثالثة خيتارون من بني الرشكاء ملدة ال تزيد 
عى ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم جملس الرقابة بفحص دفاتر الرشكة ووثائقـها 
وبجـرد الصندوق والبضائع واألوراق املالية واملستنـدات املثبتة حلقوق الرشكة، وله أن 
يطالب املديرين يف أي وقت بتقديم تقارير عن إدارهتم، ويراقب امليزانية وتوزيع األرباح 

والتقرير السنوي ويقدم تقريره يف هذا الشأن إىل اجلمعية العامة العادية للرشكاء.
ويقوم أعضاء جملس الرقابة بعملهم دون مقابل، ما مل ينص عقد الرشكة عى غري ذلك، 

أو يصدر بذلك قرار عن اجلمعية العامة، وجيوز للجمعية عزهلم يف أي وقت .
وإذا مل يـزد عدد الشـركاء عى سبعة أشخاص، ومل ينـص عقد الرشكة عى قيام جملس 
الرقابة، كان للرشكاء غري املديرين من الرقابة عى أعامل املديرين ما للرشكاء املتضامنني 

يف رشكة التضامن، وجيوز هلم االطالع عى دفاتر الرشكة ومستنداهتا .

املادة ١٠٨
ال يكون أعضاء جملس الرقابة مسؤولني عن أعامل املديرين إال إذا علموا بام وقع منهم 

من أخطاء ، وأغفلوا ذكرها يف تقريرهم املقدم للجمعية العامة العادية للرشكاء.

املادة ١٠٩
أكثر حلسابات  أو  املحدودة تعيني مراقب  املسئولية  جيب أن يتضمن عقد الرشكة ذات 
الرشكة ، ويري عى مراقب احلسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وحتديد أجره 
وعزله واستقالته القواعد واألحكام املنصوص عليها يف شأن مراقبي احلسابات يف الرشكة 
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املسامهة .

املادة ١١٠
التي  والبيانات  الرشكة  بمركز  تعد  التي  والدفاتر  السجالت  التنفيذية  الالئحة  تبني 

تتضمنها.
ولكل رشيك حق اإلطالع بمقر الرشكة عى حسابات الرشكة وكافة وثائقها ومستنداهتا 

ودفاترها ، ويقع باطاًل كل رشط أو قرار عى خالف ذلك.

املادة ١١١
يكون للرشكة ذات املسؤولية املحدودة مجعية عامة من مجيع الرشكاء جتتمع بناء عى دعوة 

من مدير الرشكة .
، ويتعني عليه دعوهتا  العامة لالجتامع يف أي وقت  اجلمعية  الرشكة دعوة  ملدير  وجيوز 
أو عدد من  احلسابات  مراقب  أو  الرقابة  إليه من جملس  يقدم  بناء عى طلب  لالجتامع 
للوزارة دعوة  ، كام جيوز  الرشكة  مال  يقل عن ١٠% من رأس  ما ال  يملكون  الرشكاء 
اجلمعية لالجتامع وحضوره يف أي وقت يف احلاالت التي يتعني فيها عى املدير دعوهتا 

لالجتامع دون أن يقوم بذلك .
ويري عى إجراءات الدعوة للجمعية العامة للرشكاء األحكام اخلاصة بإجراءات الدعوة 

للجمعية العامة للرشكة املسامهة املقفلة.

املادة ١١٢
لكل رشيك حق حضور اجتامع اجلمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غري 
أعضاء جملس الرقابة أو مدير الرشكة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الرشيك نفسه 

ويكون لكل رشيك عدد من األصوات يعادل عدد احلصص التي يملكها يف الرشكة .

املادة ١١٣
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حرضه عدد من الرشكاء يملكون 
أكثر من نصف رأس املال، وال تكون القرارات صحيحة إال بأغلبية احلصص املمثلة يف 
االجتامع، وذلك ما مل ينص عقد الرشكة عى أغلبية أكرب، وإذا مل يتوافر هذا النصاب يف 
األول  التالية لالجتامع  أيام  العرشة  ثان خالل  اجلمعية الجتامع  األول دعيت  االجتامع 
املمثلة  احلصص  عدد  كان  أيا  صحيحًا  االجتامع  هذا  ويكون  األعامل،  جدول  ولذات 
فيه، ويف هذه احلالة تصدر القرارات بأغلبية احلصص املمثلة يف االجتامع ما مل ينص عقد 

الرشكة عى غري ذلك .
القرارات اخلاصة  التصويت عى  الرقابة حق  أو أعضاء جملس  وال يكون ملدير الرشكة 

بإبراء ذمة أي منهم من املسئولية .

املادة ١١٤
جيب عى مدير الرشكة دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف اجتامعها السنوي ، وذلك 
خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية ويدخل يف جدول أعامل اجلمعية يف اجتامعها 

السنوي النظر واختاذ قرار يف املسائل التالية :
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١- تقرير املدير عن نشاط الرشكة ومركزها املايل للسنة املالية املنتهية وتقرير جملس الرقابة 
إن وجد .

٢- تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للرشكة.
٣- البيانات املالية للرشكة .

٤- اقرتاحات املدير بشأن توزيع األرباح عى أن توزع األرباح املعتمدة من قبل اجلمعية 
خالل فرتة ال جتاوز شهرًا من تاريخ انعقاد اجلمعية .

٥- تعيني مدير الرشكة أو عزله أو تقييد سلطته إذا مل يكن معينًا يف عقد الرشكة ، ويف حالة 
وجود أكثر من مدير للرشكة تقوم اجلمعية العمومية بتحديد صالحيات ومسئوليات كل 

مدير من املديرين.
٦- تعيني جملس الرقابة وعزله إن وجد .

٧- تعيني مراقب حسابات للسنة املالية التالية وحتديد أتعابه .
٨- أية موضوعات أخرى ترى أي من اجلهات التي جيوز هلا طلب عقد اجتامع اجلمعية 

إدراجها يف جدول األعامل .

املادة ١١٥
تري عى اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة باجلمعية العامة العادية مع مراعاة 

األحكام املنصوص عليها يف املادة التالية .

املادة ١١٦
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا إال إذا حرضه عدد من الرشكاء يملكون 
ثالثة أرباع رأس املال، وال تصدر قراراهتا إال بموافقة الرشكاء الذين يملكون ثالثة أرباع 

رأس املال.
املادة ١١٧
ختتص اجلمعية العامة غري العادية باألمور التالية :

١- تعديل عقد الرشكة .
٢- حل الرشكة وتصفيتها .

٣ - اندماج الرشكة أو حتوهلا أو انقسامها .
٤ - زيادة رأس مال الرشكة أو ختفيضه .

٥ - عزل مدير الرشكة، أو تقييد سلطته إذا كان معينًا يف عقد الرشكة .
ومع مراعاة أحكام االندماج والتحول واالنقسام ، وتنفذ قرارات اجلمعية العامة غري 

العادية بقيدها يف السجل التجاري، دون حاجة إلفراغها يف حمرر رسمي.

املادة ١١٨
تقتطع سنويًا نسبة من أرباح الرشكة الصافية لتكوين احتياطيات طبقا لألحكام املقررة 

يف رشكة املسامهة .
املادة ١١٩

الرشكة املسامهة العامة هي رشكة ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة تقبل التداول 
عى الوجه املبني يف هذا القانون، وتقتر مسؤولية املساهم عى أداء قيمة األسهم التي 
اكتتب فيها ، وال يسأل عن التزامات الرشكة إال يف حدود القيمة االسمية ملا اكتتب فيه 
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من أسهم .
املادة ١٢٠

أن يكون هذا  العامة اسم يشري إىل غرضها، وال جيوز  املسامهة  أن يكون للرشكة  جيب 
االسم مستمدًا من اسم شخص طبيعي إال يف احلاالت التالية :

١. إذا كان غرضها استثامر عالمة جتارية أو حق من حقوق امللكية الفكرية مسجل باسم 
هذا الشخص .

٢. إذا متلكت الرشكة مؤسسة جتارية حتمل اسم شخص طبيعي
٣. إذا تم التحويل إىل رشكة مسامهة عامة من رشكة يشتمل عنواهنا عى اسم شخص 

طبيعي .
أو  عامة(  كويتية  مسامهة  رشكة   ( عبارة  الرشكة  اسم  يتبع  أن  جيب  األحوال  مجيع  ويف 

املصطلح )ش . م . ك .ع(.
املادة ١٢١

جيب أن يشمل عقد رشكة املسامهة العامة عى البيانات التالية :
١- اســــم الشـركة .

٢ - مركزها الرئييس .
٣ - مدة الرشكة إن وجدت .

٤ - األغراض التي أسست الرشكة من أجلها .
٥ - اسامء الرشكاء املؤسسني ، وال جيوز أن يقل هؤالء عن مخسة أشخاص، ويستثنى من 
ذلك الرشكات التي تقوم الدولة أو اهليئات واملؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز هلا أن 

تنفرد بالتأسيس أو أن ترشك فيها عددًا أقل .
٦ - مقدار رأس مال الرشكة وعدد األسهم التي ينقسم إليها رأس املال .

بتقديمها واسم مقدمها،  ، ومجيع الرشوط اخلاصة  نقدية  بيان عن كل حصة غري   - ٧
وحقوق الرهن واالمتياز املرتتبة عى هذه احلصة .

٨ - املزايا التي تقرر للمؤسسني وأسباب هذه املزايا .
٩ - بيان تقريبي بمقدار النفقات واألجور والتكاليف التي تؤدهيا الرشكة أو تلتزم بأدائها 

بسبب تأسيسها .

املادة ١٢٢
يقدم املؤسسون طلب املوافقة عى تأسيس الرشكة إىل الوزارة، وجيب أن يكون الطلب 
مبينًا فيه اسم من يوكله املؤسسون ملبارشة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل 

إليه فيه الرسائل اخلاصة بالتأسيس، وجيب أن يرفق بالطلب املستندات التالية :
١. صورة من مرشوع عقد الرشكة موقع من املؤسسني .

٢. إذا كانت أنشطة الرشكة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو تصدر بشأنه موافقة عن أي 
من اجلهات الرقابية ، وجب استيفاء ذلك قبل التقدم بالطلب .

٣. إذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقويمها وفقًا للامدة 
)١١( من هذا القانون .

٤. إذا كان اسم الرشكة مستمدًا من اسم شخص طبيعي، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت 
أن أي من حقوق امللكية الفكرية أو العالمات التجارية التي ستـقوم الرشكة باســتثامرها 
مسجلة باسم هذا الشخص، أو ما يدل عى متلكها ملؤسسة جتارية اختذت اسمها اساًم هلا .
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٥. إذا كانت الرشكة حتمل اسم رشكة أخرى، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه 
الرشكة األخرى يف دور التصفية وأهنا موافقة عى التسمية .

٦. إذا كان من بني املؤسسني شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة 
من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة اجلهة املختصة فيه عى االشرتاك يف التأسيس .

٧. دراسة جدوى اقتصادية ملرشوع الرشكة .
٨. أي مستندات أخرى تتطلبها الالئحة التنفيذية .

املادة ١٢٣
تاريخ  من  يومًا  ثالثني  الوزير يصدر خالل  من  بقرار  الرشكة  تأسيس  املوافقة عى  يتم 
رفض  حالة  ويف  السابقة،  املادة  يف  املبينة  واملستندات  البيانات  واستيفاء  الطلب  تقديم 

الطلب جيب أن يكون القرار مسببًا .
وملن رفض طلبه ، أن يطعن يف قرار الرفض أمام املحكمة املختصة خالل ستني يومًا من 

تاريخ إخطاره برفض الطلب .
وال حيق للمؤسسني أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الرشكة مرة أخرى، إال بعد زوال 

سبب الرفض .

املادة ١٢٤
يعد سجل الكرتوين بالوزارة لقيد طلبات املوافقة عى تأسيس رشكات املسامهة العامة، 

وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة .

املادة ١٢٥
تقوم الوزارة خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار املؤسسني 
بصدور القرار، كام تقوم خالل املدة املذكورة بدعوة املؤسسني للتوقيع عى العقد املوثق 
توثيقه  بعد  الرشكة  عقد  من  األصل  طبق  صورة  وتودع  الوزارة،  لدى  املعنية  باإلدارة 

بملف الرشكة لدى الوزارة .

املادة ١٢٦
اختاذ  وجيب  بتأسيسها.  قرار  صدور  تاريخ  من  االعتبارية  الشخصية  الرشكة  تكتسب 
إجراءات نرش وإعالن قرار التأسيس وعقد الرشكة، ويتعني تقديم نرشة االكتتاب عى 
النحو املبني يف القانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ ، وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ نرش 
القرار الصادر بتأسيس الرشكة، كام يتعني البدء يف إجراءات االكتتاب خالل ثالثني يومًا 
من تاريخ موافقة اهليئة عى نرشة االكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النرشة نافذة أهيام أقرب.

املادة ١٢٧
عى املؤسسني أن يكتتبوا بأسهم ال تقل عن عرشة باملائة من رأس مال الرشكة املصدر، 
وعليهم قبل دعوة اجلمهور لالكتتاب إيداع النسبة املطلوب دفعها من قيمة هذه األسهم 
لدى أحد البنوك املحلية، وذلك حلساب الرشكة حتت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إىل 

الوزارة.
وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الرشكة حتت التأسيس وكيفية 
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إيداع املبالغ واالحتفاظ هبا والتحقق من األرصدة املودعة به بام يغني عن الشهادة املشار 
إليها بالفقرة السابقة.

املادة ١٢٨
اكتتاب مستوفاة  بناء عى نرشة  العام يف أسهم الرشكة  تكون دعوة اجلمهور لالكتتاب 
إليه(  القانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ )املشار  املنصوص عليها يف  البيانات واإلجراءات 

والئحته التنفيذية.
ويكون املؤســسون مسئولني بالتضامن عن صحـــة البيانات الواردة بنرشة االكتتاب.

املادة ١٢٩
جيرى االكتتاب ىف بنك أو أكثر من البنوك املحلية ىف دولة الكويت أو أحد فروع البنوك 

الكويتية أو من يمثلها ىف اخلارج وذلك بعد موافقة البنك املركزى .
وتدفع يف البنك األقساط الواجب دفعها عند االكتتاب ، ويقيد ما دفع يف حساب يفتح 
بإسم الرشكة، وجيب أن يظل باب االكتتاب مفتوحًا ملدة ال تقل عن واحد وعرشين يومًا 

وال تزيد عى ثالثة أشهر.

املادة ١٣٠
ال جيوز ألي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة ، وجيب أن يكون االكتتاب منجزًا 
غري معلق عى رشط وجّديًا ، وحيظر االكتتاب الصوري أو االكتتاب بأسامء ومهية أو 

تغيري احلقيقة يف االكتتاب بأي طريقة من الطرق.
ومع عدم اإلخالل بحكم املادة )١٣٤( من هذا القانون ، ال جيوز للمؤسسني أن يكتتبوا 
أو غري  مبارش  بطريق  الرشكة سواء  ورد يف عقد  ما  زيادة عى  األسهم  من  أي عدد  يف 
مبارش، وجيب عى املؤسسني قبل توزيع األسهم فرز طلبات االكتتاب بدقة للتحقق من 

عدم وقوع أي خمالفة وعليهم استبعاد الطلبات املخالفة للقانون .

املادة ١٣١
يكون اكتتاب املساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، وجيب أن يشمل طلب االكتتاب 
عى بيان اسم الرشكة وغرضها ورأس ماهلا، واسم املكتتب وموطنه يف الكويت وعدد 
األسهم املكتتب هبا واألقساط املدفوعة، وقبوله أحكام عقد الرشكة، أوأية بيانات أخرى 
حتددها اهليئة وجيوز أن يكون االكتتاب عرب الوسائل االلكرتونية من خالل آليات توفرها 
البنوك لعمالئها من أصحاب احلسابات املرفية، أو توفرها وكاالت املقاصة لعمالئها 
من أصحاب حسابات التداول، ويعترب استخدام املكتتب السم املستخدم والرقم الري 
ُم له من البنك، أو وكالة املقاصة يف مترير طلب االكتتاب إلكرتونيا بمثابة  اخلاص به واملسلًّ

طلب اكتتاب موقع من املكتتب.
لقاء إيصال موقع عليه  الكويتي  بالدينار  نقدا  الواجب دفعها  املكتتب األقساط  ويدفع 
املكتتب هبا  االكتتاب وعدد األسهم  املكتتب وموطنه وتاريخ  فيه إسم  يبني  البنك  من 
واألقساط املدفوعة، وجيوز للمكتتب أن يدفع األقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل 
بنكي ويقيد املبلغ املدفوع عى حسابه، ويعترب االكتتاب هنائيًا عند تسلم املكتتب لإليصال 

املشار إليه أو عند قيد املبلغ عى حسابه برشط قيده حلساب الرشكة حتت التأسيس.
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املادة ١٣٢
جيب توفري نسخة مطبوعة من عقد الرشكة عى املوقع اإللكرتوين للرشكة حتت التأسيس، 

وبحيث يتاح لكل مكتتب احلصول عى نسخة منه .

املادة ١٣٣
حيتفظ البنك بجميع األموال التي تم حتصيلها من املكتتبني حلساب الرشكة حتت التأسيس، 
وال جيوز له أن يسلمها إال ملجلس اإلدارة األول، بعد أن تتم إعادة املبلغ الذي جاوز 

األسهم املطروحة، وفقًا للامدة )١٣٨( من هذا القانون.

املادة ١٣٤
يف مجيع األحوال التي ال يستنفد فيها االكتتاب مجيع األسهم املطروحة خالل مدة االكتتاب 
وجيوز  أشهر  ثالثة  جتاوز  ال  أخرى  ملدة  االكتتاب  باب  فتح  للمؤسسني  جاز  األصلية، 
للمؤسسني استثناء من حكم الفقرة الثانية من املادة )١٣٠( من هذا القانون االكتتاب 
امليعاد اجلديد، وجب عى  يف هذه احلالة، فإذا مل يستنفد االكتتاب كل األسهم يف هناية 

املؤسسني إما الرجوع عن تأسيس الرشكة أو انقاص رأس ماهلا.

املادة ١٣٥
جيوز أن يكون للرشكة املسامهة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس ماهلا متعهد أو 

أكثر باالكتتاب فيام مل يتم االكتتاب فيه من أسهمها.
امليعاد املحدد له،  ويف حالة عدم االكتتاب يف مجيع األسهم املطروحة لالكتتاب خالل 
يلتزم متعهد االكتتاب برشاء ما مل يتم االكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب 
به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول األسهم املنصوص عليها يف هذا القانون 

.
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات وأوضاع ورشوط تطبيق أحكام هذه املادة.

املادة ١٣٦
الوزارة  التقدم بطلب إىل  إذا اختار املؤسسون إنقاص رأس مال الرشكة وجب عليهم 
واإلعالن عن ذلك للمكتتبني، ويكون ألي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خالل مدة 
ال جتاوز مخسة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن وال جيوز للوزارة البت يف طلب إنقاص رأس 
املال إال بعد انقضاء هذه املدة، فإذا مل جتاوز نسبة األسهم التي تم الرجوع عن االكتتاب 
فيها عرشة باملئة من إمجايل األسهم املطروحة لالكتتاب اعترب االكتتاب هنائيًا، وذلك ما مل 

يصبح رأس مال الرشكة بعد ختفيضه أقل من احلد األدنى املقرر لرأس مال الرشكة.

املادة ١٣٧
يف حالة تعذر ختفيض رأس املال أو اختار املؤسسون الرجوع عن تأسيس الرشكة جيب 
عى املؤسسني اإلعالن عن ذلك، ورد املبالغ املدفوعة كاملة عى الفور إىل املكتتبني وما 

تكون قد حققته من عائد.
املؤسسون يف هذه احلالة مجيع املبالغ التي أنفقت يف أعامل التأسيس، ويكونوا مسؤولني 
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بالتضامن ِقبل الغري عن األعامل والترفات التي صدرت منهم خالل فرتة التأسيس.

املادة ١٣٨
املطروحة وجب ختصيص  أنه قد جاوز األسهم  بعد قفل باب اإلكتتاب -  إذا ظهر - 
األسهم عى املكتتبني بنسبة ما اكتتبوا به ، وجيري التوزيع ألقرب رقم صحيح ، ويقوم 

جملس اإلدارة بالترف يف كسور األسهم حلساب الرشكة .

املادة ١٣٩
يقع باطاًل كل اكتتاب يتم خالفًا لألحكام السابقة، وجيوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك 

هبذا البطالن.
وتسقط دعوى البطالن بمي ستة أشهر من تاريخ قفل باب االكتتاب، فإذا كان البطالن 
بسبب فعل معاقب عليه جزائيًا فال تسقط دعوى البطالن إال بسقوط الدعوى اجلزائية ، 

وجيوز احلكم بالبطالن ولو كانت الرشكة يف حالة التصفية .

املادة ١٤٠
عى املؤسسني خالل ثالثة أشهر من قفل باب االكتتاب، أن يقدموا للوزارة بيانًا بعدد 
األسهم التي اكتتب هبا ، وبقيام املكتتبني بدفع األقساط الواجب دفعها وباسامء املكتتبني، 
قيمته،  من  دفع  وما  السهم  وقيمة  منهم  كل  هبا  اكتتب  التي  األسهم  وعدد  وعناوينهم 

وأسامء املكتتبني الذين أبطل اكتتاهبم نتيجة فرز طلبات االكتتاب .
وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون مل تراٍع بالنسبة إىل االكتتاب أو ختصيص 
األسهم أن تقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية التأسيسية باإلضافة إىل إبالغ اجلهات املختصة 

بوقوع املخالفة .

املادة ١٤١
عى املؤسسني دعوة املكتتبني إىل حضور اجلمعية التأسيسية خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
قفل باب االكتتاب ، فإذا انقضت هذه املدة دون أن تتم الدعوة قامت هبا الوزارة خالل 

مخسة عرش يومًا من تاريخ انقضاء املدة املذكورة بدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد .

املادة ١٤٢
توجه الدعوة إىل حضور اجتامع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول األعامل وزمان ومكان 
انعقاد االجتامع عن طريق اإلعالن مرتني أو بأي وسيلة من وسائل اإلعالن احلديثة التي 
حتددها الالئحة التنفيذية، عى أن يتم اإلعالن يف املرة الثانية بعد مي مدة ال تقل عن 

سبعة أيام من تاريخ نرش اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتامع بسبعة أيام عى األقل .
وجيب إخطار الوزارة كتابيا بجدول األعامل وبميعاد ومكان االجتامع قبل انعقاده بسبعة 
بعد  الوزارة  ممثل  حضور  عدم  عى  يرتتب  وال  ممثلها  حلضور  وذلك   ، األقل  عى  أيام 

إخطارها بطالن االجتامع .
يرتأس اجتامع اجلمعية التأسيسية من تنتخبه اجلمعية هلذا الغرض.
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املادة ١٤٣
حق  هلم  مسامهون  حرضه  إذا  إال  صحيحًا  التأسيسية  اجلمعية  اجتامع  انعقاد  يكون  ال 

التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا .
فإذا مل يتوافر هذا لنصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتامع ثان لذات جدول األعامل يعقد 
بعد مدة ال تقل عن سبعة أيام وال تزيد عن ثالثني يومًا من تاريخ االجتامع األول ، ويكون 

االجتامع الثانى صحيحًا أيا كان عدد احلارضين .
وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتامع الثانى إذا كان قد حدد تارخيه ىف الدعوة إىل االجتامع 

األول .
وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألسهم احلارضة ىف االجتامع .

وجيوز أن يكون حضور االجتامع بواسطة وسائل االتصال ومراقبى حسابات الرشكة ، 
وكل من جيب حضوره االجتامع ، وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات التى تبينها الالئحة 

التنفيذية .

**معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص املادة قبل التعديل :
ال يكون انعقاد اجتامع اجلمعية التأسيسية صحيحًا إال إذا حرضه مسامهون هلم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف 
عدد األسهم املكتتب هبا .فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتامع ثان لذات جدول األعامل يعقد 
خالل مدة ال تقل عن سبعة أيام وال تزيد عن ثالثني يومًا من تاريخ االجتامع األول ، ويكون االجتامع الثاين صحيحًا 
أيا كان عدد احلارضين .وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتامع الثاين إذا كان قد حدد تارخيه يف الدعوة إىل االجتامع 

األول .وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألسهم احلارضة يف االجتامع .

املادة ١٤٤
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرًا يتضمن معلومات وافية عن مجيع عمليات 
التأسيس واملبالغ التي أنفقت مع املستندات املؤيدة لذلك . ويوضع هذا التقرير يف مكان 
حيدده املؤسسون الطالع املكتتبني عليه وذلك قبل اجتامع اجلمعية بسبعة أيام عى األقل 

ويشار إىل ذلك يف دعوة املكتتبني حلضور االجتامع.

املادة ١٤٥
ختتص اجلمعية التأسيسية باملسائل التالية:

١-املوافقة عى إجراءات تأسيس الرشكة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها ألحكام 
القانون ولعقد الرشكة .

٢ -املوافقة عى تقويم احلصص العينية إن وجدت، وذلك عى النحو الوارد باملادة )١١( 
من هذا القانون .

٣ – انتخاب أعضاء جملس اإلدارة األول.
٤ – اختيار مراقب احلسابات وحتديد أتعابه .

٥ -تعيني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية للرشكات التي تعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية 
.

٦ - إعالن تأسيس الرشكة هنائيا .
وترسل صورة من حمرض اجتامع اجلمعية التأسيسية إىل الوزارة ، متضمنًة القرارات التي 
اختذت ، وجيوز للوزارة االعرتاض عى أي قرار إذا كان خمالفًا للقانون أو لعقد الرشكة 
، وجيب أن يكون االعرتاض مسببًا وختطر به الرشكة خالل مخسة أيام عمل من تاريخ 
إخطار الوزارة بمحرض االجتمــاع ، ويف هذه احلالة ال يعترب القرار نافذًا ، وللوزارة طلب 
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عرض املوضوع عيل اجلمعية التأسيسية لتصحيح املخالفة .
وعى جملس اإلدارة األول أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لقيد الرشكة بالسجل التجاري 

خالل ثالثني يومًا من تاريخ إعالن تأسيس الرشكة هنائيًا .

املادة ١٤٦
القانون، جاز لكل ذي شأن ، خالل  إذا تبني أن تأسيس الرشكة قد تم خمالفًا ألحكام 
تسعني يومًا من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح اإلجراء املخالف، فإذا مل تبادر الرشكة 
خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإلنذار إىل إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من 
املحكمة خالل ثالثني يومًا من انتهاء املدة سالفة الذكر احلكم بإلزام الرشكة بتصحيح 
ذلك اإلجراء أو بطالن الرشكة، وللمحكمة أن تقي بإلزام الرشكة بإجراء التصحيح 

أو ببطالن الرشكة إذا تبني هلا استحالة تصحيح اإلجراء املخالف .
وال جيوز للرشكاء أن حيتجوا جتاه الغري ببطالن الرشكة، ويف حالة احلكم ببطالن الرشكة 
املواعيد  تراٍع  مل  إذا  الدعوى  إقامة هذه  احلق يف  ويسقط  واقع،  باعتبارها رشكة  تصفى 

سالفة اإلشارة.
وال خيل ما ورد بالفقرتني السابقتني بحق ذوي الشأن يف رفع دعوى املسئولية التضامنية 
عى املؤسسـني وأعضـاء جملـس اإلدارة األول ومراقبى احلسابات األولني، وتسقط هذه 
الدعوى بمي ثالث سنوات من تاريخ قيد الرشكة يف السجل التجاري أو من تاريخ 
احلكم النهائي ببطالن الرشكة أهيام أطول، فإذا كانت املخالفة تشكل فعال معاقبًا عليه 

جزائيًا فال تسقط دعوى املسئولية إال بسقوط الدعوى اجلزائية .

املادة ١٤٧
التنفيذية احلد األدنى  الالئحة  الكويتي وحتدد  بالنقد  أن يكون رأس مال الرشكة  جيب 

لرأس مال الرشكة وفقًا لنوع نشاطها ،وما يدفع منه عند التأسيس .
*معدلة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ نص املادة قبل التعديل : جيب أن يكون 
رأس مال الرشكة كافيًا لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي، وحتدد الالئحة 
التنفيذية احلد األدنى لرأس مال الرشكة وفقًا لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.

املادة ١٤٨
يكون للرشكة رأس مال مصدر يمثل األسهم املكتتب هبا ، وجيوز أن حيدد عقد الرشكة 

رأسامل مرح به ال جياوز عرشة أمثال رأس املال املصدر.

املادة ١٤٩
جيوز بقرار من جملس إدارة الرشكة زيادة رأس املال املصدر يف حدود رأس املال املرح 

به، عى أن يكون رأس املال املصدر قد تم سداده بالكامل .

املادة ١٥٠
يقسم رأس مال الرشكة إىل أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث ال تقل القيمة اإلسمية 
أو  شخصان  فيه  يشرتك  أن  جيوز  وإنام  السهم،  جتزئة  جيوز  وال  فلس،  مائة  عن  للسهم 
أكثر - عى أن يمثلهم جتاه الرشكة شخص واحد - ويعترب الرشكاء يف السهم مسئولني 
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بالتضامن عن االلتزامات املرتتبة عى هذه امللكية .
وتصدر األسهم بالقيمة االسمية، وال جيوز إصدارها بقيمة أدنى، إال إذا وافقت اجلهات 

الرقابية ضمن الضوابط والرشوط املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية.

املادة ١٥١
مع مراعاة احلد األدنى لقيمة السهم االسمية املقرر يف املادة السابقة، جيوز للرشكة التي 
قامت بتوزيع أرباح ملدة سنتني متتاليتني - بعد احلصول عى موافقة اهليئة - أن تصدر 
قرارا عن اجلمعية العامة غري العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إىل عدة أسهم ، 

وذلك كله وفقًا للرشوط والضوابط التي تبينها الالئحة التنفيذية .

املادة ١٥٢
السداد عند  الواجب  القسط  يقل  أن  أقساط وال جيوز  أو عى  السهم كاملة  قيمة  تدفع 

االكتتاب عن مخسة وعرشين باملائة من القيمة االسمية للسهم .
قيد  تاريخ  من  سنوات  مخس  أقصاها  مدة  خالل  السهم  قيمة  من  الباقي  اجلزء  ويسدد 

الرشكة يف السجل التجاري ، ويف املواعيد التي حيددها جملس اإلدارة .

املادة ١٥٣
جيوز أن ينص عقد الرشكة عى تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك يف 
التصويت أو األرباح أو ناتج التصفية أو يف غري ذلك عى أن تتساوى األسهم من ذات 

النوع يف احلقوق واملميزات أو القيود .
وال جيوز تعديل احلقوق، أو املميزات، أو القيود املتعلقة بنوع من األسهم إال بقرار من 
اجلمعية العامة غري العادية، وبموافقة ثلثي حاميل نوع األسهم الذي يتعلق به التعديل .

وتصدر اهليئة رشوط وقواعد إصدار األسهم املمتازة وحتويلها إىل أسهم عادية ورشوط 
وإجراءات استهالكها من قبل الرشكة ، كام تصدر اهليئة رشوط وقواعد تداول األسهم 

املمتازة .

املادة ١٥٤
ختضع األوراق املالية املصدرة من رشكة املسامهة العامة لنظام اإليداع املركزي لألوراق 
املالية لدى وكالة مقاصة ، ويعترب إيصال إيداع األوراق املالية لدى وكالة املقاصة سندًا 

مللكية الورقة ، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية .

املادة ١٥٥
إذا تأخر املساهم عن الوفاء بالقسط املستحق عى األسهم يف موعده وجب عى الرشكة 

بعد مي مخسة عرش يومًا من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع يف البورصة .
وتستويف الرشكة من ثمن بيع األسهم باألولوية عى مجيع دائني املساهم قيمة األقساط 
التي مل تسدد والفائدة وما تكون قد حتملته الرشكة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم ، 

فإذا مل يكف ثمن بيع األسهم رجعت الرشكة عى املساهم بالباقي يف أمواله اخلاصة .
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املادة ١٥٦
يكون للرشكة سجل خاص حيفظ لدى وكالة مقاصة ،تقيد فيه أسامء املسامهني وجنسياهتم 

وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم .
ويتم التأشري يف سجل املسامهني بأي تغيريات تطرأ عى البيانات املسجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه 

الرشكة أو وكالة املقاصة من بيانات .
ولكل ذي شأن أن يطلب من الرشكة أو وكالة املقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .

املادة ١٥٧
جيوز - بقرار يصدر من اجلمعية العامة غري العادية - زيادة رأس مال الرشكة املرح 
به، وذلك بناًء عى اقرتاح مسبب من جملس اإلدارة وتقرير من مراقب احلسابات يف هذا 

الشأن، عى أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس املال مقدار وطرق الزيادة .

املادة ١٥٨
ال جيوز زيادة رأس املال املرح به إال إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت كاملة، 

وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن تفوض جملس اإلدارة يف حتديد تاريخ تنفيذه .

املادة ١٥٩
تتم تغطية زيادة رأس املال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية :

١- طرح أسهم الزيادة لالكتتاب العام .
٢- حتويل أموال من االحتياطي االختياري أو من األرباح املحتجزة أو مما زاد عن احلد 

األدنى لالحتياطي القانوين إىل أسهم .
٣- حتويل دين عى الرشكة أو السندات أو الصكوك إىل أسهم .

٤ - تقديم حصة عينية .
٥ - إصدار أسهم جديدة ختصص إلدخال رشيك أو رشكاء جدد يعرضهم جملس اإلدارة 

وتوافق عليهم اجلمعية العامة غري العادية .
٦ - أية طرق أخرى تنظمها الالئحة التنفيذية .

ويف مجيع األحوال تكون القيمة االسمية ألسهم الزيادة مساوية للقيمة االسمية لألسهم 
األصلية .

املادة ١٦٠
إذا تقرر زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم لالكتتاب العام، يكون للمسامهني حق 
أسهم، وذلك  منهم من  يملكه كل  ما  بنسبة  اجلديدة  االكتتاب يف األسهم  األولوية يف 
خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ إخطارهم بذلك ما مل يتضمن عقد الرشكة نصًا يقىض 

بتنازل املسامهني مقدمًا عن حقهم يف أولوية االكتتاب .
وجيوز للمساهم التنازل عن حق األولوية ملساهم آخر أو للغري بمقابل مادي أو بدون 

مقابل وفقًا ملا يتم االتفاق عليه بني املساهم واملتنازل إليه .
وتبني الالئحة التنفيذية بيانات وإجراءات اإلخطار والتنازل.

املادة ١٦١
يف حالة طرح أسهم زيادة رأس املال لالكتتاب العام تكون دعوة اجلمهور لالكتتاب يف 
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أسهم الرشكة بناء عى نرشة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية لإلجراءات املنصوص 
عليها يف القانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ )املشار إليه( .

املادة ١٦٢
إذا مل تتم تغطية أسهم زيادة رأس املال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع 

عن الزيادة يف رأس املال أو االكتفاء بالقدر الذي تم اإلكتتاب فيه.
وتبني الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اختاذها يف هذا الشأن .

املادة ١٦٣
جيوز للجمعية العامة غري العادية أن تقرر إضافة عالوة إصدار إىل القيمة االسمية لألسهم 

اجلديدة، ختصص للوفاء بمروفات اإلصدار ثم تضاف إىل االحتياطي.
وتبني الالئحة التنفيذية رشوط ومعايري حتديد مقدار عالوة اإلصدار.

املادة ١٦٤
للجمعية العامة غري العادية، إذا كان عقد الرشكة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز ألسهم 

الزيادة ويتعني أن يتضمن القرار نوع االمتياز املمنوح لألسهم .

املادة ١٦٥
إذا كانت أسهم زيادة رأس املال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقًا 
ألحكام املادة )١١( من هذا القانون، وتقوم اجلمعية العامة العادية مقام اجلمعية التأسيسية 

يف هذا الشأن .
املادة ١٦٦

يف حالة تغطية الزيادة يف رأس املال عن طريق التحويل من االحتياطي االختياري أو من 
األرباح املحتجزة أو ما زاد عن احلـد األدنى لالحتياطي القانوين، تقوم الرشكة بإصدار 
بالقيمة االسمية ودون عالوة إصدار، وتوزع هذه األسهم عى املسامهني  أسهم جمانية 

بنسبة ما يملكه كل منهم يف رأس املال .

املادة ١٦٧
يف حالة تغطية الزيادة يف رأس املال عن طريق حتويل دين عى الرشكة أو السندات أو 
الصكوك إىل أسهم ، يتبع يف هذا الشأن األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون والئحته 

التنفيذية .

املادة ١٦٨
بناء عى اقرتاح مسبب من جملس اإلدارة ، أن تقرر بعد   ، العادية  العامة غري  للجمعية 

موافقة اهليئة ختفيض رأس مال الرشكة وذلك يف احلاالت التالية :
١- إذا زاد رأس املال عن حاجة الرشكة .

٢ - إذا أصيبت الرشكة بخسائر ال حيتمل تغطيتها من أرباح الرشكة .
٣ - أية حاالت أخرى حتددها الالئحة التنفيذية .
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املادة ١٦٩
يتعني عى الرشكة  املال عن حاجة الرشكة،  التخفيض بسبب زيادة رأس  إذا كان قرار 
قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون احلالة وتقديم الضامنات الكافية للوفاء 
بالديون اآلجلة، وجيوز لدائني الرشكة يف حالة عدم الوفاء بديوهنم احلالة أو عدم كفاية 
ضامنات الديون اآلجلة، االعرتاض عى قرار التخفيض أمام املحكمة املختصة وفقا ملا 

تقرره الالئحة التنفيذية يف هذا الشأن .

املادة ١٧٠
يتم ختفيض رأس املال بأحد الطرق التالية :

١- ختفيض القيمة االسمية للسهم بام ال يقل عن احلد األدنى املقرر .
٢- إلغاء عدد من األسهم بقيمة املبلغ املقرر ختفيضه من رأس املال.

٣ - رشاء الرشكة لعدد من أسهمها بقيمة املبلغ الذي تريد ختفيضه من رأس املال.
وتبني الالئحة التنفيذية اإلجراءات اخلاصة بتخفيض رأس املال يف كل حالة .

املادة ١٧١
ال جيوز للمؤسسني أن يترفوا يف أسهمهم إال بعد مي سنتني ماليتني عى األقل من 
تاريخ قيد الرشكة يف السجل التجاري ، ويستثنى من ذلك الترف الذي يتم من أحد 
املؤسسني أو ورثته إىل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إىل مؤسس آخر، أو من مدير 
التفليسة أو الدولة أو أحد املؤسسات أو اهليئات العامة إىل الغري. ويقع باطاًل كل ترف 
تلقاء  به من  البطالن، وتقىض املحكمة  خمالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك هبذا 

نفسها.
املادة ١٧٢

ال جيوز للمسامهني الترف يف أسهمهم إال بعد أن تصدر الرشكة أول ميزانية هلا عن اثنى 
عرش شهرًا عى األقل ، ويستثنى من ذلك الترف الذي يتم من أحد املسامهني أو ورثته 
إىل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إىل مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو 

إحدى املؤسسات أو اهليئات العامة إىل الغري .
ويقع باطاًل كل ترف يتم عى خالف ذلك ، ولكل ذي شأن أن يتمسك هبذا البطالن 

وتقي املحكمة به من تلقاء نفسها .

املادة ١٧٣
خيضع تداول األسهم ألحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ املشار إليه ، وما تصدره اهليئة 

من قواعد هبذا الشأن .

املادة ١٧٤
ال جيوز احلجز عى أموال الرشكة استيفاًء لديون مرتتبة يف ذمــة أحد املسامهني ، وإنام جيوز 
حجز أسهم املدين وأرباح هذه األسهم ، ويؤرش باحلجز عى السهم يف سجل املسامهني 
بإيداعها ،  الدائن احلاجز أصل اإليصال اخلاص  بيع األسهم حتى ولو مل يقدم  ، ويتم 
ويلتزم وكيل املقاصة بإجراء التعديالت الالزمة عى سجل املسامهني وفقا ملا تسفر عنه 

إجراءات البيع .
وجيوز رهن األسهم حتى لو مل تكن قد دفعت قيمتها بالكامل ، ويقيد الرهن يف سجل 
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املسامهني بحضور الراهن واملرهتن أو من ينوب عنهام .
العامة للرشكة  املرهتن عن حقه يف حضور اجلمعيات  للدائن  يتنازل  وجيوز للمدين أن 

والتصويت فيها .
وتري عى احلاجز واملرهتن مجيع القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة عى النحو الذي 

تري به عى املساهم املحجوزة أسهمه أو الراهن .

املادة ١٧٥
جيوز للرشكة - بعد احلصول عى موافقة اجلمعية العامة غري العادية - رد القيمة االسمية 
واالحتياطي  املوزعة  غري  األرباح  من  القيمة  هذه  وتؤخذ  للمسامهني،  أسهمها  لبعض 

االختياري للرشكة.
املقررة لألسهم  احلقوق  كافة  هلا  يكون  متتع  أسهم  املستهلكة  األسهم  ويمنح أصحاب 

العادية ، فيام عدا اسرتداد القيمة اإلسمية عند تصفية الرشكة.

املادة ١٧٦
ال جيوز إنشاء حصص تأسيس ، وجيوز بقرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية إنشاء 
حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إىل الرشكة بعد تأسيسها، وال يكون مالك 
حصة األرباح رشيكًا يف الرشكة ، وال يتمتع بأي حق من حقوق املسامهني أثناء وجود 
الرشكة أو عند تصفيتها، باستثناء حصة األرباح املقررة له، وتري عليه قرارات اجلمعية 
العامة العادية للرشكة بشأن احلسابات السنوية لألرباح واخلسائر، وتبني الالئحة التنفيذية 

كيفية تداول وإلغاء هذه احلصص .

املادة ١٧٧
يعترب املؤسسون واملسامهون أعضاء يف الرشكة، ويتمتعون بحقوق متساوية وخيضعون 

اللتزامات واحدة ، مع مراعاة أحكام القانون .

املادة ١٧٨
يتمتع العضو يف الرشكة بوجه خاص باحلقوق التالية :

١- قبض األرباح واحلصول عى أسهم املنحة التي يتقرر توزيعها .
٢- املشاركة يف إدارة الرشكة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة وحضور اجلمعيات 
العامة واالشرتاك يف مداوالهتا ، وذلك طبقًا ألحكام القانون وعقد الرشكة ، ويقع باطاًل 

كل نص يف عقد الرشكة عى خالف ذلك .
٣ - احلصول قبل اجتامع اجلمعية العامة العادية بسبعة أيام عى األقل عى البيانات املالية 
للرشكة، عن الفرتة املحاسبية املنقضية، وتقرير جملس اإلدارة ، وتقرير مراقب احلسابات 

.
٤ – الترف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة والسندات 

الصكوك وفقًا ألحكام القانون وعقد الرشكة .
٥ – احلصول عيل نصيب من موجودات الرشكة عند التصفية بعد الوفاء بام عليها من 

ديون .
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املادة ١٧٩
يلتزم العضو يف الرشكة بوجه خاص بام يى :

١ - تسديد األقساط املستحقة عى ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد االستحقاق 
ودفع التعويض عن التأخري يف السداد .

٢- دفع النفقات التي تكون الرشكة قد حتملتها يف سبيل استيفاء األقساط غري املدفوعة 
من قيمة أسهمه ، وللرشكة التنفيذ عى األسهم استيفاء حلقوقها .

٣ - تنفيذ القرارات التي تصدرها اجلمعية العامة للرشكة .
٤ - االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلرضار باملصالح املالية أو األدبية للرشكة وااللتزام 

بتعويض األرضار التي تنشأ عن خمالفة ذلك .
٥ - اتباع القواعد واإلجراءات املقررة بشأن تداول األسهم .

املادة ١٨٠
ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام بام يى :

١ - زيادة أعباء املساهم املالية أو زيادة قيمة السهم االسمية .
٢- إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرباح الصافية عى املسامهني واملحددة 

يف عقد الرشكة .
٣ - فرض رشوط جديدة غري الرشوط املذكورة يف عقد الرشكة تتعلق بأحقية املساهم يف 

حضور اجلمعيات العامة والتصويت فيها .
عى أنه جيوز اخلروج عى هذه األحكام بقبول مجيع املسامهني كتابيًا أو بتصويت إمجاعي 
يشرتك فيه مجيع املسامهني وبعد موافقة اهليئة ، واستيفاء اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد 

الرشكة.

املادة ١٨١
يتوىل إدارة الرشكة جملس إدارة، يبني عقد الرشكة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة 
العضوية فيه، وال جيوز أن يقل عدد أعضاء املجلس عن مخسة، وتكون مدة العضوية يف 

املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
إدارة  القائم يف  املجلس  استمر  املحدد  امليعاد  إدارة جديد يف  انتخاب جملس  تعذر  وإذا 

أعامل الرشكة إىل حني زوال األسباب وانتخاب جملس جديد.

املادة ١٨٢
بالتصويت الري، وجيوز أن يشرتط يف عقد  ينتخب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة 
الرشكة انتخاب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس اإلدارة األول من بني مؤسيس الرشكة 

.

املادة ١٨٣
ينتخب جملس اإلدارة – باالقرتاع الري – رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، ويمثل رئيس 
االختصاصات  جانب  إىل  القضاء،  وأمام  الغري  مع  عالقاهتا  يف  الرشكة  اإلدارة  جملس 
األخرى التي يبينها عقد الرشكة، ويعترب توقيعه كتوقيع جملس اإلدارة يف عالقة الرشكة 
بالغري، وعليه تنفيذ قرارات املجلس وأن يتقيد بتوصياته، وحيل نائب الرئيس حمل الرئيس 

عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصته.
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أو من  املجلس  أعضاء  اإلدارة من  يعينه جملس  أكثر  أو  تنفيذي  رئيس  للرشكة  ويكون 
عن  التوقيع  يف  وصالحياته  خمصصاته  املجلس  وحيدد  الرشكة،  إدارة  به  يناط  غريهم، 

الرشكة وال جيوز اجلمع بني منصبي رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

املادة ١٨٤
ملجلس اإلدارة أن يزاول مجيع األعامل التي تقتضيها إدارة الرشكة وفقًا ألغراضها ، وال 
حيد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو عقد الرشكة أو قرارات اجلمعية العامة.

ويبني يف عقد الرشكة مدى سلطة جملس اإلدارة يف االقرتاض ورهن عقارات الرشكة 
وعقد الكفاالت ، والتحكيم ، والصلح ، والتربعات.

املادة ١٨٥
ملجلس اإلدارة أن يوزع العمل بني أعضائه وفقا لطبيعة أعامل الرشكة كام جيوز للمجلس 
أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من بني أعضائه أو أحدًا من الغري يف القيام بعمل معني 
أو أكثر أو اإلرشاف عى وجه من وجوه نشاط الرشكة أو يف ممارسة بعض السلطات أو 

االختصاصات املنوطة باملجلس .

املادة ١٨٦
تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة الرشكات اخلاضعة لرقابتها، بام حيقق أفضل 
األخرى  املصالح  وأصحاب  فيها،  واملسامهني  الرشكة  إدارة  مصالح  بني  وتوازن  محاية 

املرتبطة هبا، كام تبني الرشوط الواجب توافرها يف أعضاء جملس اإلدارة املستقلني.

املادة ١٨٧
للجهات الرقابية أن تلزم الرشكات اخلاضعة لرقابتها بأن يكون من بني أعضاء جملس 
اإلدارة عضوًا أو أكثر من األعضاء املستقلني من ذوى اخلربة والكفاءة ختتارهم اجلمعية 
العامة العادية وحتدد مكافآهتم وفقًا لقواعد احلوكمة، عى أال يزيد عددهم عى نصف 

أعضاء املجلس، وال يشرتط أن يكون العضو املستقل من بني املسامهني يف الرشكة.

املادة ١٨٨
جيوز لكل مساهم سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريا تعيني ممثلني له يف جملس إدارة 
الرشكة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء جملس اإلدارة املختارين 
هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس اإلدارة الذين يتم انتخاهبم، وال جيوز للمسامهني 
الذين هلم ممثلني يف جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني اآلخرين يف انتخاب باقي أعضاء 
جملس اإلدارة، إال يف حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة يف تعيني ممثليه يف جملس اإلدارة، 
وجيوز ملجموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيام بينهم لتعيني ممثل أو أكثر عنهم يف جملس 

اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم جمتمعة.
ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات .

ويكون املساهم مسئوال عن أعامل ممثليه جتاه الرشكة ودائنيها ومسامهيها .
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املادة ١٨٩
تؤول إىل املؤسسات العامة واهليئات العامة والرشكات اململوكة للدولة بالكامل املبالغ 
املستحقة عن متثيلها يف جملس إدارة الرشكة التي تساهم فيها، وعى رئيس جملس إدارة 
الرشكة أداء تلك املبالغ مبارشة إىل اجلهات املذكورة خالل أســـبوع من تاريخ استحقاقها، 
ولتلك اجلهات أن حتدد املكافآت واملرتبات التي ترف ملمثليها يف جمالس إدارات تلك 

الرشكة .

املادة ١٩٠
ال يكون اجتامع جملس اإلدارة صحيحًا إال إذا حرضه نصف عدد األعضاء عى أن ال 
يقل عدد احلارضين عن ثالثة، هذا ما مل ينص عقد الرشكة عى نسبة أو عدد أكرب، وجيوز 
االجتامع باستخدام وسائل االتصال احلديثة، وجيوز اختاذ قرارات بالتمرير بموافقة مجيع 

أعضاء املجلس .
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات عى األقل خالل السنة الواحدة ، ما مل ينص 

عقد الرشكة عى مرات أكثر .

املادة ١٩١
تدون حمارض اجتامعات جملس اإلدارة وتوقــع من قبل األعضاء احلارضين وأمني رس 
حمرض  يف  اعرتاضه  يثبت  أن  املجلس  اختذه  قرار  عى  يوافق  مل  الذي  وللعضو  املجلس. 

االجتامع .
املادة ١٩٢

من  األصوات  ألكثر  حائزًا  كان  من  فيه  خلفه  اإلدارة،  جملس  يف  عضو  مركز  شغر  إذا 
املسامهني الذين مل يفوزوا بعضوية جملس اإلدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه ، ويكمل 

العضو اجلديد مدة سلفه فقط .
املراكز األصلية، فإنه يتعني عى جملس اإلدارة دعوة  املراكز الشاغرة ربع  إذا بلغت  أما 
اجلمعية العامة العادية لتجتمع يف ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من 

يمأل املراكز الشاغرة .
املادة ١٩٣

جيب أن تتوافر فيمن يرتشح لعضوية جملس اإلدارة الرشوط التالية :
١- أن يكون متمتعًا بأهلية الترف .

٢- أال يكون قد سبق احلكم عليه ىف جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو ىف جريمة إفالس 
بالتقصري ، أو التدليس أو جريمة خملة بالرشف أو األمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب 

خمالفته بألحكام هذا القانون ما مل يكن قد رد إليه اعتباره .
أو  املستقلني ، جيب أن يكون مالكًا بصفة شخصية  فيام عدا أعضاء جملس اإلدارة   -٣

يكون الشخص الذى يمثله مالكًا لعدد من أسهم الرشكة .
٤- أى رشوط أخرى ترد ىف عقد التأسيس .

و إذا فقد عضو جملس اإلدارة أى من الرشوط املتقدمة أو غريها من الرشوط الواردة ىف 
هذا القانون أو القوانني األخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الرشط 

.
*معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص املادة قبل التعديل :

جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الرشوط التالية :
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١. أن يكون متمتعًا بأهلية الترف .
٢. أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو يف جريمة إفالس بالتقصري، أو التدليس، أو جريمة 
خملة بالرشف ، أو األمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما مل يكن قد رد إليه اعتباره .

٣. فيام عدا أعضاء جملس اإلدارة املستقلني، جيب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكًا 
لعدد من أسهم الرشكة.وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أي من الرشوط املتقدمة أو غريها من الرشوط الواردة يف هذا 

القانون أو القوانني األخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الرشط .

املادة ١٩٤
ال جيوز للشخص ، ولو كان ممثاًل لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا يف جملس 
إدارة أكثر من مخس رشكات مسامهة عامة مركزها يف الكويت وال أن يكون رئيسًا ملجلس 
اإلدارة يف أكثر من رشكة مسامهة واحدة مركزها يف الكويت، ويرتتب عى خمالفة هذا 
الرشط بطالن عضويته يف الرشكات التي تزيد عى العدد املقرر وفقًا حلداثة التعيني فيها، 
وما يرتتب عى ذلك من آثار ، وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية، ويلتزم 
من خيالف هذا الرشط بأن يرد إىل الرشكة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل 

عليه من مكافآت أو مزايا.

املادة ١٩٥
ال جيـوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة ، ولو كان ممثاًل لشخص طبيعي أو اعتباري، أن 
يستغل املعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه يف احلصول عى فائدة لنفسه أو لغريه، 
كام ال جيوز له الترف بأي نوع من أنواع الترفات يف أسهم الرشكة التي هو عضو يف 

جملس إدارهتا طيلة مدة عضويته إال بعد احلصول عى موافقة اهليئة.
وتضع اهليئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم الرشكة وطريقة 

اإلفصاح عنها .
املادة ١٩٦

ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري اجتامعات اجلمعية العامة 
أو إىل الغري عام وقـفوا عليه من أرسار الرشكة بسبب مبارشهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم 

ومساءلتهم عن تعويض األرضار الناجتة عن املخالفة .

املادة ١٩٧
ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء املجلس ، أن جيمع بني عضوية جملس 
إدارة رشكتني متنافستني، أو أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الرشكة أو أن يتجر 
حلسابه أو حلساب غريه يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الرشكة ، وإال كان هلا أن تطالبه 
بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاوهلا حلسابه كأهنا أجريت حلساب الرشكة ما مل يكن 

ذلك بموافقة اجلمعية العامة العادية.

املادة ١٩٨
يبني عقد الرشكة طريقة حتديد مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة، وال جيوز تقدير 
جمموع هذه املكافآت بأكثر من عرشة باملائة من الربح الصايف بعد استنزال االستهالك 
واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن مخسة باملائة من رأس املال عى املسامهني أو أي 

نسبة أعى ينص عليها عقد الرشكة.
ومع ذلك جيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد عى ستة آالف دينار لرئيس جملس اإلدارة، 
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األرباح  حتقيق  حلني  الرشكة  تأسيس  تاريخ  من  املجلس  هذا  أعضاء  من  عضو  ولكل 
التي تسمح هلا بتوزيع املكافآت، وفقًا ملا نصت عليه الفقرة السابقة. وجيوز بقرار يصدر 
من اجلمعية العامة العادية للرشكة استثناء عضو جملس اإلدارة املستقل من احلد األعى 

للمكافآت املذكورة.
للرشكة  العادية  العامة  اجلمعية  يعرض عى  تقرير سنوي  بتقديم  اإلدارة  جملس  ويلتزم 
للموافقة عليه، عى أن يتضمن عى وجه دقيق بيانًا مفصاًل عن املبالغ، واملنافع، واملزايا 

التي حصل عليها جملس اإلدارة أيًا كانت طبيعتها ومسامها .

املادة ١٩٩
ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء جملس اإلدارة أو 
أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مبارشة 
أو غري مبارشة يف العقود والترفات التي تربم مع الرشكة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك 

برتخيص يصدر عن اجلمعية العامة العادية .
وىف هذه احلالة يلزم العضو باإلفصاح عن املصلحة ملجلس اإلدارة واالمتناع عن التصويت 
، وتلتزم الرشكة بوضع سجل يتضمن كافة التعامالت مع األطراف ذات الصلة التى تم 

اإلفصاح عنها ، وحيق للمسامهني احلصول عى نسخة من السجل .

*الفقرة األخرية مضافة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ .

املادة ٢٠٠
أحد  تقرض  أن  للرشكة  جيوز  ال  اإلقراض،  هلا  جيوز  التي  والرشكات  البنوك  باستثناء 
أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حتى الدرجة الثانية، 
أو الرشكات التابعة هلم، ما مل يكن هناك تفويض خاص بذلك من اجلمعية العامة العادية 
للرشكة، وكل ترف يتم باملخالفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الرشكة، وذلك دون إخالل 

بحقوق الغري حسن النية.

املادة ٢٠١
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون جتاه الرشكة واملسـامهني والغري عن مجيع أعامل 
الغش وإساءة استعامل السلطة، وعن كل خمالفة للقانون أو لعقد الرشكة، وعن اخلطأ يف 

اإلدارة.
وال حيول دون إقامة دعوى املسؤولية اقرتاع من اجلمعية العامة بإبراء ذمة جملس اإلدارة ، 
وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت عى قرارات اجلمعية العامة اخلاصة 
بإبراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارهتم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو 

أقارهبم من الدرجة األويل أو بخالف قائم بينهم وبني الرشكة .

املادة ٢٠٢
عضو  تلحق  شخصية  مسؤولية  إما  السابقة  املادة  يف  عليها  املنصوص  املسؤولية  تكون 
يكون  األخرية  احلالة  ويف  مجيعًا.  اإلدارة  جملس  أعضاء  بني  فيام  مشرتكة  وإما  بالذات، 
األعضاء مسؤولني مجيعًا عى وجه التضامن بأداء التعويض، إال إذا كان فريقًا منهم قد 

اعرتض عى القرار الذي رتب املسؤولية وذكر اعرتاضه يف املحرض.
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املادة ٢٠٣
للرشكة أن ترفع دعوى املسؤولية عى أعضاء جملس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ 

عنها أرضار للرشكة ، فإذا كانت الرشكة يف دور التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.

املادة ٢٠٤
لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نيابة عن الرشكة يف حالة عدم قيام الرشكة 

برفعها، ويف هذه حالة جيب اختصام الرشكة ليحكم هلا بالتعويض إن كان له مقتض.
به رضرًا، ويقع  إذا كان اخلطأ أحلق  بالتعويض  الشخصية  للمساهم رفع دعواه  وجيوز 

باطال كل رشط يف عقد الرشكة يقي بغري ذلك .

املادة ٢٠٥
العامة  اجلمعية  اجتامع  انعقاد  تاريخ  من  سنوات  مخس  بمي  املسؤولية  دعوى  تسقط 
كان  إذا  ذلك  ومع  خطئه،  بثبوت  أو  املجلس  ذمة  بإبراء  قرارها  أصدرت  التي  العادية 
الدعوى إال  املنسوب إىل أعضاء جملس اإلدارة يكون جريمة جزائية فال تسقط  الفعل 

بسقوط الدعوى اجلزائية .
املادة ٢٠٦

الثالثة  خالل  اإلدارة  جملس  من  دعوة  عى  بناء  السنوية  العادية  العامة  اجلمعية  تنعقد 
أشهر التالية النتهاء السنة املالية ، وذلك ىف الزمان واملكان اللذين يعينهام عقد الرشكة ، 
وللمجلس أن يدعو اجلمعية لالجتامع كلام دعت الرضورة إىل ذلك ، وعى جملس اإلدارة 
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتامع بناء عى طلب مسبب من عداد من املسامهني يملكون 
ما ال يقل عن ١٠% من رأس مال الرشكة ، أو بناء عى طلب مراقب احلسابات ، وذلك 
خالل واحد وعرشين يومًا من تاريخ الطلب وتعد اجلهة التى تدعو إىل االجتامع جدول 

األعامل .
وىف الرشكات املسامهة املقفلة يتوىل رئيس اجلمعية العامة و أمني رس جملس اإلدارة واحد 
املسامهني احلارضين من األقلية تدوين قرارات اجلمعية اإلدارة واحد املسامهني احلارضين 
من األقلية تدوين قرارات اجلمعية العامة وحتفظات املسامهني أن وجدت واملصادقة عليها 

وتقديم تقريرًا حول هذه القرارات والتحفظات إىل الوزارة .
اخلاصة  األحكام  والتصويت  احلضور  ونصاب  اجلمعية  دعوة  إجراءات  عى  ويرى 

باجلمعية التأسيسية .
** معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص املادة قبل التعديل :

تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناء عى دعوة من جملس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة املالية 
، وذلك يف الزمان واملكان اللذين يعينهام عقد الرشكة وللمجلس أن يدعو اجلمعية لالجتامع كلام دعت الرضورة إىل 
ذلك ، وعى جملس اإلدارة أن يوجه دعوة للجمعية لالجتامع بناء عى طلب مسبب من عدد من املسامهني يملكون ما 
ال يقل عن ١٠% من رأس مال الرشكة ، أو بناء عى طلب مراقب احلسابات ، وذلك خالل واحد وعرشين يوما من 

تاريخ الطلب ، وتعد اجلهة التي تدعو إىل االجتامع جدول األعامل.
ويري عى إجراءات دعوة اجلمعية ونصاب احلضور والتصويت األحكام اخلاصة باجلمعية التأسيسية .

**مستبدلة بموجب قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨ , نص املادة قبل التعديل : تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناء 
عى دعوة من جملس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة املالية، وذلك يف الزمان واملكان اللذين يعينهام 
عقد الرشكة، وللمجلس أن يدعو اجلمعية لالجتامع كلام دعت الرضورة إىل ذلك ، وعى جملس اإلدارة أن يوجه دعوة 
اجلمعية لالجتامع بناء عى طلب مسبب من عدد من املسامهني يملكون عرشة باملئة من رأس مــــال الرشكة، أو بناء 
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عى طلب مراقب احلسابات، وذلك خالل مخسة عرش يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول األعامل اجلهة التي تدعو 
إىل االجتامع.

اخلاصة  األحكام  والتصويت  احلضور  ونصاب  اجلمعية  دعوة  إجراءات  عى  ويري 
باجلمعية التأسيسية .

املادة ٢٠٧
عى الوزارة أن تدعو اجلمعية العامة لالجتامع خالل مخسة عرشة يومًا، إذا مل توجه الدعوة 
الجتامع اجلمعية من قبل جملس اإلدارة ألي سبب من األسباب يف احلاالت التي يتعني 

فيها عى املجلس دعوة اجلمعية لالجتامع.
أن  وهلا  االجتامع،  لعقد  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  يف  اإلدارة  جملس  حمل  الوزارة  وحتل 

ترتأس االجتامع، ما مل تنتخب اجلمعية أحد املسامهني هلذا الغرض.

املادة ٢٠٨
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ، ويكون له عدد من األصوات 
يساوى عدد األصوات املقررة للفئة ذاهتا من األسهم ، وال جيوز للمساهم التصويت عن 
نفسه أو عمن يمثله ىف املسائل التى تتعلق بمنفعة خاصة له ، أو خالف قائم بينه وبني 
الرشكة ، ويقع باطاًل كل رشط أو قرار خيالف ذلك ، وجيوز للمساهم أن يوكل غريه ىف 
احلضور عنه . وتصدر اهليئة القواعد املنظمة لإلفصاحات املطلوب توافرها ىف التوكيالت 

اخلاصة حلضور من ينوب عن املساهم ىف اجلمعية العمومية .
وجيوز ملن يدعي حقًا عى األسهم يتعارض مع ما هو ثابت يف سجل مسامهي الرشكة 
أن يتقدم إىل قايض األمور الوقتية الستصدار أمر عى عريضة بحرمان األسهم املتنازع 
عليها من التصويت ملدة حيددها القايض اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل 
املحكمة املختصة وذلك وفقًا لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية .
*الفقرة األوىل معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص الفقرة قبل التعديل :

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة، ويكون له عـدد من األصوات 
يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من األسهم، وال جيوز للمساهم التصويت عن 
نفسه أو عمن يمثله يف املسـائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخالف قائم بينه وبني 
الرشكة، ويقع باطاًل كل رشط أو قرار خيالف ذلك، وجيوز للمساهم أن يوكل غريه يف 

احلضور عنه وذلك بمقتي توكيل خاص أو تفويض تعده الرشكة هلذا الغرض .
املادة ٢٠٩

جيوز أن ينص عقد الرشكة عى نظام التصويت الرتاكمي بشأن انتخاب أعضاء جملس 
إدارة الرشكة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها، بحيث 
حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو توزيعها بني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار 

هلذه األصوات.

املادة ٢١٠
يرأس اجــتامع اجلمعيــة العامــة رئيس جملس اإلدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبه جملس اإلدارة 

هلــذا الغرض أو من تنتخبه اجلمعية العامة من املسامهني أو من غريهم .
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املادة ٢١١
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الرشكة ختتص اجلمعية العامة العادية يف اجتامعها السنوي 

باختاذ قرارات يف املسائل التي تدخل يف اختصاصها، وعى وجه اخلصوص ما يى :
١- تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الرشكة ومركزها املايل للسنة املالية املنتهية .

٢ - تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للرشكة .
٣ - تقرير بأية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقابية وأوقعت بشأهنا جزاءات عى الرشكة .

٤ - البيانات املالية للرشكة .
٥ - اقرتاحات جملس اإلدارة بشأن توزيع األرباح .

٦- إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة .
٧ - انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم ، وحتديد مكافآهتم .

٨ - تعيني مراقب حسابات الرشكة ، وحتديد أتعابه أو تفويض جملس اإلدارة يف ذلك .
الرشيعة  أحكام  وفق  تعمل  التي  للرشكات  بالنسبة  الرشعية  الرقابة  هيئة  تعيني   -  ٩

اإلسالمية ، وسامع تقرير تلك اهليئة .
١٠ - تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة، وتعّرف األطراف 

ذات الصلة طبقًا ملبادئ املحاسبة الدولية .

املادة ٢١٢
أو أكثر من  إقالة رئيس أو عضو  العادية للرشكة  العامة  بقرار يصدر من اجلمعية  جيوز 
أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الرشكة وانتخاب جملس جديد وذلك بناء عى 
اقرتاح يقدم بذلك من عدد من املسامهني يملكون ماال يقل عن ربع رأس مال الرشكة 

املصدر.
وعند صدور قرار بحل جملس اإلدارة ، وتعذر انتخاب جملس جديد يف ذات االجتامع 
يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا املجلس يف تسيري أمور الرشكة إىل حني انتخاب 
املجلس اجلديد أو تعيني جلنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية النتخاب 

املجلس اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها .

املادة ٢١٣
ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف جدول األعامل إال إذا 
كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتامع، 
املسامهني  أو عدد من  أو مراقب احلسابات  الرقابية  إذا طلبت ذلك إحدى اجلهات  أو 
يملكون مخسة باملائة من رأس مال الرشكة، وإذا تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات 
املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، تعني تأجيل االجتامع ملدة ال تزيد عى عرشة أيام عمل 
إذا طلب ذلك عدد من املسامهني يمثلون ربع أسهم رأس املال املصدر، وينعقد االجتامع 

املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.

املادة ٢١٤
عى جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة - ما مل تكن تلك القرارات خمالفة للقانون 
أو عقد الرشكة - وعى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أهنا خمالفة للقانون 
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أو عقد الرشكة عى اجلمعية العمومية يف اجتامع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه املخالفة.
املادة ٢١٥

تري عى اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة باجلمعية العامة العادية مع مراعاة 
األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية.

املادة ٢١٦
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية بناء عى دعوة من جملس اإلدارة ، أو بناء عى طلب 
مسبب من مسامهني يمثلون مخسة عرش باملئة من رأس مال الرشكة املصدر أو من الوزارة 
، وجيب عى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتامع خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا مل يقم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية خالل املدة املنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم 
الوزارة بالدعوة لالجتامع خالل مدة مخسة عرش يومًا من تاريخ انتهاء املدة املشار إليها يف 

الفقرة السابقة .

املادة ٢١٧
ال يكون اجتامع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا ما مل حيرضه مسامهون يمثلون ثالثة 
أرباع رأس مال الرشكة املصدر. فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتامع ثان 

يكون صحيحًا إذا حرضه من يمثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد عى نصف جمموع أسهم رأس مال الرشكة املصدر .

املادة ٢١٨
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون ختتص اجلمعية العامة غري 

العادية باملسائل التالية :
١- تعديل عقد الرشكة .

٢ - بيع كل املرشوع الذي قامت من أجله الرشكة أو الترف فيه بأي وجه آخر .
٣- حل الرشكة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها .

٤ - زيادة رأس مال الرشكة أو ختفيضه .

املادة ٢١٩
إجراءات  اختاذ  بعد  إال  نافذًا  يكون  العادية ال  العامة غري  اجلمعية  قرار يصدر عن  كل 

اإلشهار .
وجيب احلصول عى موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقًا باسم الرشكة أو أغراضها أو 
رأس ماهلا، فيام عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الرشكة 

أو نتيجة إضافة احتياطاهتا - اجلائز استعامهلا - إىل رأس املال.

املادة ٢٢٠
جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالن أي قرار يصدر عن جملس اإلدارة أو اجلمعية 
العامة العادية أو غري العادية خمالفًا للقانون أو عقد الرشكة أو كان يقصد به اإلضـــرار 
البطالن بمي  بالتعويض عند االقتضاء ، وتسقط دعوى  بمصالح الرشكة ، واملطالبة 
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شهرين من تاريخ صدور قرار اجلمعية أو علم املساهم بقرار جملس اإلدارة.
كام جيوز الطعن عى قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية التي يكون فيها إجحاف 
بحقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مسامهني الرشكة يملكون مخسة عرش باملئة 
وتسقط  القرارات،  تلك  عى  وافقوا  ممن  يكونون  وال  املصدر،  الرشكة  مال  رأس  من 
هذه الدعوة بمي شهرين من تاريخ قرار اجلمعية ، وللمحكمة يف هذه احلالة أن تؤيد 
القرارات أو تعدهلا أو تلغيها ، أو أن ترجئ تنفيذها حتى جترى التسوية املناسبة لرشاء 

أسهم املعرتضني برشط أال يتم رشاء هذه األسهم من رأس مال الرشكة .

املادة ٢٢١
يكون للرشكة سنة مالية ال تقل عن اثنى عرش شهرًا يعني بدايتها وهنايتها عقد الرشكة 
، ويستثنى من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من تاريخ قيد الرشكة يف السجل التجاري 

وتنتهي يف التاريخ املحدد لنهاية السنة املالية التالية .
التنفيذية  الالئحة  وتبني   ، املنتهية  املالية  السنة  عن  ســنويًا  تقريرًا  اإلدارة  جملس  ويعد 

تفصيالت ذلك.

املادة ٢٢٢
يقتطع سنويًا بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء عى اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة 

ال تقل عن عرشة باملائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للرشكة.
وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري عى نصف رأس مال 

الرشكة املصدر.
وال جيوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الرشكة أو لتأمني توزيع 
السنوات  املدفوع يف  املال  باملئة من رأس  تزيد عى مخسة  بنسبة ال  املسامهني  أرباح عى 
التي ال تسمح فيها أرباح الرشكة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي 

اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرباح .
وجيب أن يعاد إىل االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منـــه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات 

التالية ، مامل يكن هذا االحتياطي يزيد عى نصف رأس املال املصدر.

املادة ٢٢٣
يقتطع سنويا من األرباح غري الصافية نسبة مئوية حيددها عقد الرشكة

أو  الرشكة  موجودات  الستهالك  احلسابات،  مراقب  رأي  أخذ  بعد  اإلدارة،  جملس  أو 
واملنشآت  واآلالت  املواد  لرشاء  األموال  هذه  وتستعمل  قيمتها،  نزول  عن  التعويض 

الالزمة أو إلصالحها ، وال جيوز توزيع هذه األموال عى املسامهني .

املادة ٢٢٤
اقتطاع نسبة من األرباح ملواجهة االلتزامات  العادية أن تقرر  العامة  جيب عى اجلمعية 

املرتتبة عى الرشكة بموجب قوانني العمل والتأمينات االجتامعية .
وجيوز أن ينص عقد الرشكة عى إنشاء صندوق خاص ملساعدة عامل الرشكة ومستخدميها 

.
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املادة ٢٢٥
جيوز أن يقتطع سنويًا بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء عى اقرتاح جملس اإلدارة 
، نسبة ال تزيد عى عرشة باملئة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص 

لألغراض التي حتددها اجلمعية.

املادة ٢٢٦
عى  بناء  العادية  العامة  للجمعية  جيوز  الرشكة  عقد  يتضمنها  التى  األحكام  مراعاة  مع 
اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع أرباحًا عى املسامهني ىف هناية السنة املالية أو هناية كل فرتة 
مالية ، ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة ، ووفقًا للمبادئ املحاسبية 

املتعارف عليها ، و أاليمس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للرشكة .
*معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص املادة قبل التعديل :

مع مراعاة األحكام التي يتضمنها عقد الرشكة ، جيوز للجمعية العامة العادية بناء عى 
اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية السنة املالية أرباحًا عى املسامهني، ويشرتط لصحة 
هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقًا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها ، وأال 

يمس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للرشكة .

املادة ٢٢٧
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ املشار إليه، يكون لرشكة املسامهة العامة 
مراقب حسابات أو أكثر تعينه اجلمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت املركزي 
أو  لرقابته، وجيوز ملؤسيس الرشكة تعيني مراقب حسابات  بالنسبة للرشكات اخلاضعة 

أكثر إىل حني انعقاد اجلمعية التأسيسية .
وجيوز ملجلس اإلدارة يف احلاالت االستثنائية والطارئة التي ال يبارش فيها مراقب احلسابات 
املعني من قبل اجلمعية مهمته ألي سبب من األسباب أن يعني من حيل حمله عى أن يعرض 

هذا األمر يف أول اجتامع تعقده اجلمعية للبت فيه .

املادة ٢٢٨
ال جيوز أن يكون مدقق احلسابات رئيسًا أو عضوًا يف جملس إدارة الرشكة التي يراجع 
حساباهتا أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مرشفا عى حساباهتا أو قريبا حتى 
الدرجة الثانية ملن يرشف عى إدارة الرشكة أو حساباهتا كام ال جيوز له رشاء أسهم الرشكات 

التي يراجع حساباهتا أو بيعها خالل فرتة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للرشكة .
املادة ٢٢٩

الرشكة وسجالهتا  دفاتر  ، احلق يف االطالع عى مجيع  ملراقب احلسابات ،يف كل وقت 
ومستنداهتا، ويف طلب البيانات التي يرى رضورة احلصول عليها، وله كذلك أن حيقق 

موجودات الرشكة والتزاماهتا .
وعليه يف حالة عدم متكينه من استعامل هذه احلقوق إثبات ذلك كتابة يف تقرير يقدم إىل 

جملس اإلدارة ويعرض عى اجلمعية العامة العادية وختطر به الوزارة واهليئة.
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املادة ٢٣٠
عى مراقب احلســابات أو من ينيبه من املحاســـبني الذين اشرتكوا معه يف أعامل املراجعة، 
أن حيرض اجتامعات اجلمعية العامة العادية وأن يقدم تقريرًا عن البيانات املالية للرشكة، 
وعام إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع املايل للرشكة يف هناية السنة املالية ونتائج أعامل 
الرشكة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة يف تقرير جملس اإلدارة متفقة مع 
ما هو وارد يف دفاتر الرشكة ومستنداهتا وذلك وفقًا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها 

وما نص عليه القانون .
وإذا كان للرشكة أكثر من مراقب للحسابات تعني عليهم إعداد تقرير موحد، ويف حالة 
وجود اختالف بينهم حول بعض األمور جيب إثبات ذلك يف التقرير مع بيان وجهة نظر 

كل منهم .
وجيب أن يكون التقرير مشتماًل عى وجه اخلصوص عى البيانات التالية :

١- ما إذا كان املراقب قد حصل عى املعلومات التي يرى رضورهتا ألداء مأموريته.
٢ - ما إذا كانت امليزانية وحسابات األرباح واخلسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما 
نص عليه القانون وعقد الرشكة ، وتعرب بأمانة ووضوح عن املركز املايل احلقيقي للرشكة 

.
٣ - ما إذا كانت الرشكة متسك حسابات منتظمة .

٤ - ما إذا كان اجلرد قد أجرى وفقًا لألصول املرعية .
٥ - ما إذا كانت البيانات الواردة يف تقرير جملس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر 

الرشكة .
٦ - ما إذا كانت هناك خمالفات ألحكام القانون أو عقد الرشكة قد وقعت خالل السنة 
املالية ، مع بيان ما إذا كانت هذه املخالفات ال تزال قائمة ، وذلك يف حدود املعلومات 

التي توافرت لديه .
٧ - أية بيانات أخرى حتددها الالئحة التنفيذية .

املادة ٢٣١
البيانات  رسية  عى  بالرشكة  عمله  انتهاء  وبعد  أثناء  باملحافظة  احلسابات  مراقب  يلتزم 
يف  واملعلومات  البيانات  هذه  يستعمل  وال  عمله  بحكم  إليه  وصلت  التي  واملعلومات 

حتقيق منفعة لنفسه أو لغريه ، وال يذيع أية أرسار تتعلق بالرشكة .
وإذا خالف املراقب واجباته املشار إليها يف الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض 

عند االقتضاء .

املادة ٢٣٢
تقريره وعن كل رضر  الواردة يف  املالية  البيانات  عن  احلسابات مسئوالً  مراقب  يكون 
يصيب الرشكة واملسامهني أو الغري بسبب األخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا 
كان للرشكة أكثر من مراقب كانوا مسئولني بالتضامن إال إذا أثبت أحدهم عدم اشرتاكه 

يف اخلطأ املوجب للمسئولية.
كام يكون مراقب احلسابات مسئوال عن األرضار التي تلحق بالرشكة نتيجة استقالته يف 

وقت غري مناسب.
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قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩٦       -العودة لفهرس القانون

ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة العادية أن يناقش املراقب وأن يستوضحه عام ورد 
يف تقريره .

املادة ٢٣٣
ملجلس اإلدارة أو لعدد من املسامهني يمثلون مخسة وعرشين باملائة من رأس املال املصدر 

طلب استبدال مراقب احلسابات أثناء السنة املالية.
تبينها الالئحة  التي  اتباع اإلجراءات  ويقع باطاًل كل قرار يتخذ يف شأن استبداله دون 

التنفيذية .
املادة ٢٣٤

يقر االكتتاب ىف أسهم رأس مال رشكة املسامهة املقفلة عند التأسيس عى املؤسسني 
التعامل ىف تلك األسهم والترف فيها وضوابط حفظ  . وختتص اهليئة بوضع قواعد 
سجل املسامهني هلذه الرشكة عى أن تراعى هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية 
والتقاص عى هذه األسهم وحفظها من خالل أنظمة تقنية متكاملة ، وجيوز للهيئة تفويض 
البورصة ىف وضع تلك القواعد وحتديد املواصفات الفنية األنظمة تداول وتسوية وحفظ 

تلك األسهم .
العضوية يف  وجيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة عن ثالثة أعضاء، وال تدخـــل 
يكون  أن  للشخص  العضويات، وجيوز  لعدد  احلد األقى  الرشكة ضمن  إدارة  جملس 
رئيسًا ملجلس إدارة أكثر من رشكة مسامهة مقفلة، كام جيوز أن يكون للرشكة رئيسًا تنفيذيًا 
الترف يف  اإلدارة  أو من غريهم، وجيوز لعضو جملس  اإلدارة  من بني أعضاء جملس 
أسهمه بالرشكة أثناء عضويته يف املجلس، وذلك دون إخالل بقيود الترف يف األسهم 

املنصوص عليها يف هذا القانون أو عقد الرشكة.
وفيام عدا األحكام الواردة يف هذا الباب، تري عى رشكة املسامهة املقفلة األحكام اخلاصة 

برشكة املسامهة العامة .
** الفقرة األوىل معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص الفقرة قبل التعديل :

يقتر اإلكتتاب يف أسهم رأس مال رشكة املسامهة املقفلة عند التأسيس عى املؤسسني.

املادة ٢٣٥
جيوز ىف غري رشكات االلتزام أو االحتكار ، دون حاجة إىل استصدار قرار من الوزير ، 
تأسيس رشكات املسامهة املقفلة بمحرر رسمى موثق يصدر عن مجيع املؤسسني ، وجيب 
أال يقل عددهم عن مخسة ، ويستثى من ذلك الرشكات املؤسسة من قبل الدولة أو إحدى 
اهليئات أو املؤسسات العامة فيجوز هلا ان تنفرد بالتأسيس أو أن ترشك فيها عددًا أقل ، 

ويشمل هذا املحرر عى عقد الرشكة وعى اإلقرارات التالية :
١- أن املؤسسني قد اكتتبوا بجميع األسهم ، و أودعوا القدر الذى يوجب القانون أداءه 

من قيمتها ىف أحد البنوك املحلية حتت ترف الرشكة .
٢- أن احلصص العينية قد قومت وفقًا ألحكام القانون ، وقد تم الوفاء هبا كاملة.

٣- أن املؤسسني قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة للرشكة .
٤- وحيفظ مع املحرر الرسمى صورة من االوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات متقدمة 

الذكر .
وىف مجيع األحوال جيب أن يتبع اسم الرشكة عبارة ) رشكة مسامهة كويتية مقفلة ( او 

املصطلح ) ش.م.ك .م (.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩٧       -العودة لفهرس القانون

*معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص املادة قبل التعديل :

يف غري رشكات االلتزام أو االحتكار ، جيوز دون حاجة إىل استصدار قرار من الوزير، 
تأسيس رشكات املسامهة املقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن مجيع املؤسسني ، وجيب 
أال يقل عددهم عن مخسة ، ويشتمل هذا املحرر عى عقد الرشكة وعى اإلقرارات التالية 

:
١ - أن املؤسسني قد اكتتبوا بجميع األسهم ، وأودعوا القدر الذي يوجب القانـــــون 

أداءه من قيمتها يف أحد البنوك املحلية حتت ترف الرشكة .

٢ - أن احلصص العينية قد قومت وفقًا ألحكام القانون ، وقد تم الوفاء هبا كاملة .
٣ - أن املؤسسني قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة للرشكة .

٤ - وحيفظ مع املحرر الرسمي صورة من األوراق واملستندات املؤيدة لإلقرارات املتقدمة 
الذكر .

ويف مجيع األحوال جيب أن يتبع اسم الرشكة عبارة ) رشكة مسامهة كويتية مقفلة ( أو 
املصطلح ) ش . م . ك . م.(

  
املادة ٢٣٦

ال تثبت لرشكة املسامهة املقفلة شخصية اعتبارية ، وال جيوز هلا أن تبدأ أعامهلا إال بعد 
الشهر .

املادة ٢٣٧
توجه الدعوة إىل حضور اجتامع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول األعامل وزمان ومكان 

انعقاد االجتامع بأحد الطرق التالية:
١. خطابات مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد املحدد النعقاد االجتامع بأسبوعني 

عى األقل .
٢. اإلعالن، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني عى أن يتم اإلعالن يف املرة الثانية بعد مي 
مدة ال تقل عن سبعة أيام من تاريخ نرش اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتامع بسبعة أيام 

عى األقل .
٣. تسليم الدعوة باليد إىل املسامهني أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد االجتامع بيوم 

عى األقل ، ويؤرش عى صورة الدعوة بام يفيد االستالم.
التنفيذية طرق أخرى للدعوة لالجتامع عرب أي من وسائل  وجيوز أن تتضمن الالئحة 

االتصال احلديثة .
املادة ٢٣٨

فيام عدا الرشكات املدرجة يف البورصة، جيوز أن يتضمن عقد رشكة املسامهة املقفلة تقييد 
حق املساهم يف الترف يف أسهمه بالقيدين التاليني أو بأحدمها :

١. اشرتاط حق أولوية للمسامهني يف الرشكة يف رشاء األسهم التي يرغب مالكها يف بيعها 
.

٢. اشرتاط موافقة جملس اإلدارة عى مشرتي األسهم.
ويستثنى من هذين القيدين الترفات املشار إليها باملادة )١٧٢( من هذا القانون. وإذا 

تضمن عقد الرشكة أيًا من هذين القيدين ال تدرج الرشكة يف البورصة.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩٨       -العودة لفهرس القانون

املادة ٢٣٩
إذا كان عقد رشكة املسامهة املقفلة يتضمن نصًا عى أفضلية املسامهني يف رشاء األسهم ، 
وجب عى املســاهم قبل الترف فيها إخطار الرشكة بشــروط البيـع، وال يكـون الترف 
يف األسهم نافذًا إال بعد انقضاء عرشة أيام عى تاريخ اإلخطـار دون أن يتقدم أي من 
املسامهني بطلب رشاء األسهم، فإذا تقدم أحد املسامهني لشـراء األسـهم، تعني أن يتم 

ذلك بالسعر الوارد برشوط البيع .

املادة ٢٤٠
دون إخالل باألحكام اخلاصة برشاء الرشكة ألسهمها، إذا كان عقد رشكة املسامهة املقفلة 
ينص عى اشرتاط موافقة جملس اإلدارة عى مشرتي األسهم، فانه يَتعنّي عى املجلس ، يف 
حالة رفضه لشخص املشرتي، رشاء األسهم حلساب الرشكة خالل عرشة أيام من تاريخ 
إخطار املجلس بطلب املوافقة، ويتم الرشاء يف هذه احلالة بالسعر الذي اتفق املساهم عى 

بيع أسهمه به .

املادة ٢٤١
أولوية االكتتاب يف  املسامهني حق  تقرر زيادة رأس مال الرشكة، ومل يامرس بعض  إذا 
املال، تم ختصيص األسهم غري املكتتب فيها ملن يرغب يف ذلك من  أسهم زيادة رأس 
مسامهي الرشكة، فإن جتاوزت طلبات االكتتاب عدد األسهم املطروحة تم ختصيصها 

عى املكتتبني بنسبة ما اكتتبوا به.
ويف مجيع األحوال التي ال يتم االكتتاب فيها يف كامل األسهم اجلديدة جاز ملجلس اإلدارة 
أن يقوم بتخصيص األسهم غري املكتتب فيها ملسامهني جدد، وتعترب األسهم اجلديدة غري 

املكتتب فيها ملغاة بقوة القانون .

املادة ٢٤٢
يف  بالترف  اخلاص  احلظر  مدة  انقضت  التي  املقفلة  املسامهة  لرشكة  الرتخيص  جيوز 
أسهمها بزيادة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء 
عى موافقة اهليئة، وجيب احلصول عى موافقة بنك الكويت املركزي إذا كانت الرشكة 

خاضعة لرقابته.
وتعترب الرشكة قد حتولت إىل رشكة مسامهة عامة اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الوزير 

بالرتخيص هلا بزيادة رأس املال عن طريق االكتتاب العام.
ويف مجيع األحوال تعترب كل رشكة مسامهة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول يف البورصة 
رشكة مسامهة عامة من تاريخ اإلدراج ، وينطبق هذا احلكم عى رشكات املسامهة املقفلة 

املدرجة يف البورصة وقت العمل هبذا القانون .

املادة ٢٤٣
الرشكة القابضة هي رشكة الغرض من تأسيسها االستثامر يف أسهم

أو حصص أو وحدات استثامر يف رشكات أو صناديق كويتية أو أجنبية ، أو االشرتاك يف 
تأسيس هذه الرشكات وإقراضها وكفالتها لدى الغري.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون االفــــــــــــــــــــــــالس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩٩       -العودة لفهرس القانون

املادة ٢٤٤
تتخذ الرشكة القابضة أحد األشكال التالية :

١- رشكة املسامهة .
٢- الرشكة ذات املسئولية املحدودة .

٣- رشكة الشخص الواحد .
وجيب أن تذكر عبارة ) رشكة قابضة( يف مجيع األوراق واإلعالنات واملراسالت وسائر 

الوثائق التي تصدر عنها إىل جانب االسم التجاري هلا.

املادة ٢٤٥
تؤسس الرشكة القابضة بإحدى الطرق التالية :

١- بتأسيس رشكة تنحر أغراضها يف أي عمل من األعامل املنصوص عليها يف املادة 
. )٢٤٣(

٢- تأسيس رشكات تابعة هلا أو متلك أسهم أو حصص يف رشكات للقيام بتلك األغراض 
.

٣- بتعديل أغراض رشكة قائمة إىل رشكة قابضه وفقًا ألحكام هذا القانون.

املادة ٢٤٦
القابضة أن تبارش كل أو بعض  املادة السابقة ، جيوز للرشكة  مع مراعاة ما نصت عليه 

األنشطة التالية :
١ - إدارة الرشكات التابعة هلا أو املشاركة يف إدارة الرشكات األخرى التي تساهم فيها 

وتوفري الدعم الالزم هلا .
٢ - استثامر أمواهلا يف االجتار باألسهم والسندات واألوراق املالية األخرى .

وفقا  هبا  املسموح  احلدود  نشاطها يف  ملبارشة  الالزمة  واملنقوالت  العقارات  ٣ - متلك 
للقانون .

٤ - متويل أو إقـراض الشـــركات التي متلك فيها أسهام أو حصصًا وكفالتها لدى الغري، 
ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة الرشكة القابضة يف رأس مال الرشكة املقرتضة 

عن عرشين باملائة .
٥ - متلك حقوق امللكية الفكرية من براءات االخرتاع والعالمات التجارية أو النامذج 
الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق املعنوية، واستغالهلا وتأجريها للرشكات 

التابعة هلا أو لغريها، سواء يف داخل الكويت أو خارجها .

املادة ٢٤٧
تعد الرشكة القابضة، يف هناية كل سنة مالية، ميزانية جممعة وبيانات باألرباح واخلسائر هلا 
وجلميع رشكاهتا التابعة مشفوعة باإليضاحات والبيانات املقررة وفقا ملا تتطلبه املعايري 

املحاسبية الدولية .
املادة ٢٤٨

ختضع الرشكة القابضة ألحكام الرشكة التي اختذت شكلها فيام ال يتعارض مع أحكام 
هذا الباب .



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة
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املادة ٢٤٩
تكون الرشكة مسئولة - عى سبيل التضامن - عن ديون رشكاهتا التابعة يف حالة توافر 

الرشوط التالية:
١ - عدم كفاية أموال الرشكة التابعة للوفاء بام عليها من التزامات .

٢ - أن تتملك الرشكة يف الرشكة التابعة نسبة من رأس ماهلا متكنها من التحكم يف تعيني 
غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين، أو يف القرارات التي تصدر عن اإلدارة .

٣ - أن تتخذ الرشكة التابعة قرارات أو تقوم بترفات تستهدف مصلحة الرشكة املالكة 
واملسيطرة عليها وترض بمصلحة الرشكة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئييس 

يف عدم قدرة الرشكة التابعة عى الوفاء بام عليها من التزامات .
وذلك كله ما مل تكن الرشكة القابضة مسئولة عن ديون الرشكة التابعة استنادًا إىل سبب 

آخر .

املادة ٢٥٠
مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون، جيوز ألي رشكة أن تتحول من شكل قانوين 
إىل آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقًا لألحكام واإلجراءات املقررة لتعديل عقد 
الرشكة، وبرشط أن يكون قد مىض عى قيدها يف السجل التجاري سنتان ماليتان عى 

األقل.
وال يتم حتول الرشكة إال بعد استيفاء اإلجراءات املقررة لذلك، واختاذ إجراءات النرش 
واإلعالن، وإعداد تقرير بتقويم أصول الرشكة وخصومها وفقًا ألحكام تقويم احلصص 

العينية الواردة بالفقرة األوىل من املادة ١١ من هذا القانون.
وحتدد الالئحة التنفيذية رشوط وإجراءات التحول.

املادة ٢٥١
الذي يعرتض عى قرار حتول الرشكة االنسحاب من الرشكة واسرتداد  جيوز للرشيك 
قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إىل الرشكة خالل ستني يومًا من تاريخ القيد 
، ويتم الوفاء بقيمة احلصص أو األسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم 

املنصوص عليه باملادة السابقة .

املادة ٢٥٢
ال يرتتب عى حتول الرشكة اكتساهبا شخصية اعتباريًة جديدًة ، وتظل حمتفظًة بام هلا من 
حقوق وما عليها من التزامات سابقة عى التحول، وبالنسبة اللتزامات الرشكاء املتضامنني 
قرار  عى  يعرتض  مل  إذا  الضامن  هذا  يف  الدائن  حق  يسقط  الرشكة،  حتول  عى  السابقة 
القرار باجلريدة الرسمية، ويقدم االعرتاض  التحول خالل ثالثني يومًا من تاريخ نرش 
باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى وختتص بنظره املحكمة الكلية، ويرتتب عى تقديم 
االعرتاض استمرار التزام الرشكاء املتضامنني يف مواجهة هذا الدائن، إىل أن يفصل يف 

اعرتاضه بحكٍم هنائي.
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املادة ٢٥٣
تم  التي  الرشكة  يف  األسهم  أو  احلصص  من  عدد  التحول  حالة  يف  رشيك  لكل  يكون 
التحول إليها يعادل قيمة احلصص أو األسهم التي كانت له يف الرشكة قبل التحول ، وإذا 
كان التحول إىل رشكة ذات مسئولية حمدودة وكانت قيمة حصة الرشيك أو أسهمه يف 
الرشكة قبل التحول أقل من احلد األدنى املقرر للقيمة االسمية للحصة يف الرشكة ذات 

املسئولية املحدودة وجب عليه تكملتها نقدًا .

املادة ٢٥٤
يشرتط لتحول رشكة املسامهة التي اقرتضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة 
هيئة محلة السندات أو الصكوك عى قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه 
السندات أو الصكوك عى األقل، وإذا مل تتم املوافقة عى التحول أو عى التسوية التي 
اهليئة، تعني عى ممثيل  انعقاد هذه  إليها أو تعذر  املشار  تعرضها عليها الرشكة باألغلبية 
هيئة محلة السندات أو الصكوك رفع األمر للمحكمة الكلية خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

نرش قرار التحول، وال يرتتب عى رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.
وللمحكمة أن تقي برفض االعرتاض أو إلزام الرشكة املتحولة بتسديد قيمة السندات 
أو الصكوك - وفقًا لرشوط اإلصدار - أو إلزام الرشكة املتحولة بتقديم ضامنات كافية 

للوفاء بقيمتها.
املادة ٢٥٥

جيوز للرشكة ، ولو كانت يف دور التصفية ، أن تندمج يف رشكة أخرى من ذات شكلها 
القانوين أو من شكل آخر، ويكون االندماج بإحدى الطرق التالية:

١- االندماج بطريق الضم ، وذلك بحل رشكة أو أكثر ونقل ذمتها إىل رشكة قائمة .
٢- االندماج بطريق املزج ، وذلك بحل رشكتني أو أكثر وتأسيس رشكة جديدة تنتقل 

إليها الذمم املالية للرشكات املندجمة .
أكثر  أو  جزئني  إىل  الرشكة  ذمة  بتقسيم  وذلك   ، والضم  االنقسام  بطريق  ٣-االندماج 

وانتقال كل جزء منها إىل رشكة قائمة .
وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات وأوضاع ورشوط االندماج ، وذلك مع مراعاة األحكام 

املنصوص عليها يف املواد التالية.
املادة ٢٥٦

يتم االندماج بطريق الضم باتباع اإلجراءات التالية :
١- يصدر قرار من الرشكة املندجمة بحلها .

٢- تقويم صايف أصول الرشكة املندجمة طبقًا ألحكام تقويم احلصص العينية املنصوص 
عليها يف املادة ١١ من هذا القانون .

٣- تصدر الرشكــة الداجمة قرارًا بزيادة رأس ماهلا وفقًا لتقويم الرشكة املندمج .

٤-توزع زيادة رأس املال عى الرشكاء يف الرشكة املندجمة بنسبة حصصهم فيها .
٥- إذا كانت احلصص اجلديدة ممثلة يف أسهم وكان قد انقضت عى تأسـيس الشـركة 
تداول هذه األسهم  الرشكة جاز  لتداول أسهم  القانون  املقررة يف هذا  املواعيد  الداجمة 

بمجرد إصدارها وفقًا لألحكام املقررة يف هذا القانون بشأن تداول أسهم الرشكة .

املادة ٢٥٧
يتم االندماج بطريق املزج باتباع اإلجراءات التالية :
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١ - يصدر قرار من كل رشكة من الرشكات املندجمة بحلها .
٢ - تؤسس الرشكة اجلديدة وفقًا لألوضاع املنصوص عليها يف هذا القانون ومع ذلك 
العينية  احلصص  تقويم  بتقرير  فيؤخذ  املسامهة  رشكات  من  اجلديدة  الرشكة  كانت  إذا 
املعد وفقًا ألحكام املادة ١١ من هذا القانون دون احلاجة إىل عرض األمر عى اجلمعية 

التأسيسية .
٣ - خيصص لكل رشكة مندجمة عدد من احلصص أو األسهم يعادل حصتها يف رأس 
مال الرشكة اجلديدة وتوزع هذه احلصص أو األسهم بني الرشكاء يف كل رشكة مندجمة 

بنسبة حصصهم فيها .
وإذا كانت حصص الرشكة اجلديدة ممثلة يف أسهم وكان قد انقىض عى تأسيس كل من 
الرشكات املندجمة املواعيد املقررة يف هذا القانون بشأن تداول أسهم الرشكة جاز تداول 

هذه األسهم بمجرد إصدارها .

املادة ٢٥٨
جيب شهر االندماج وال جيوز تنفيذ قرار االندماج إال بعد انقضاء ثالثني يوما من تاريخ 
نرشه باجلريدة الرسمية ، ويكون لدائني الرشكة املندجمة خالل امليعاد املذكور االعرتاض 
عى االندماج لدى الرشكة بإنذار رسمى ، ويظل االندماج موقوفًا ما مل يتنازل الدائن 
عن معارضته أو يقي برفضها بحكم هنائي أو تقوم الرشكة بوفاء الدين إذا كان حاالًّ 
أو بتقديم ضامنات كافية للوفاء به إذا كان آجاًل وإذا مل تقدم معارضة خالل امليعاد املشار 

إليه اعترب االندماج هنائيًا.

املادة ٢٥٩
يشرتط الندماج رشكة املسامهة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة محلة 
السندات أو الصكوك عى قرار االندماج ، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو 
الصكوك ، وإال قامت الرشكة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة محلة السندات أو 

الصكوك باألغلبية املشار إليها .
ويكون ملمثل هيئة محلة السندات أو الصكوك االعرتاض عى قرار االندماج وفقًا ألحكام 

املادة السابقة.

املادة ٢٦٠
قد  االندماج  يف  الداخلة  املسامهة  رشكات  كانت  إذا  السابقة،  املادة  أحكام  مراعاة  مع 
أو  السندات  ، يكون حلملة هذه  إىل أسهم  للتحويل  قابلة  أو صكوكًا  أصدرت سنداتًا 
الصكوك احلق يف طلب حتويلها إىل أسهم يف الرشكة الداجمة أو الرشكة اجلديدة بحسب 
األحوال خالل الفرتة املقررة يف إصدار السندات أو الصكوك، وحتدد أسس التحويل 
عن طريق حتديد نسبة التبادل املحددة يف نظام اإلصدار يف ضوء النسبة الواردة يف اتفاق 
االندماج اخلاصة بإبدال أسهم الرشكة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم يف الرشكة 

الداجمة أو الرشكة اجلديدة .

املادة ٢٦١
إذا كان االندماج سيؤدي إىل زيادة األعباء املالية للرشكاء أو املسامهني أو املساس بحقوقهم 
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يف أي من الرشكات الداخلة يف االندماج ، جيب موافقة مجيع الرشكاء أو املسامهني يف 
الرشكة عى قرار االندماج .

ويف حالة اعرتاض أحد الرشكاء أو املسامهني عى قرار االندماج تطبق يف شأنه األحكام 
املنصوص عليها يف املادة )٢٥١( من هذا القانون .

املادة ٢٦٢
حمل  اجلديدة  الرشكة  أو  الداجمة  الرشكة  حتل  املزج  أو  الضم  بطريق  االندماج  حالة  يف 
الرشكات املندجمة يف مجيع حقوقها والتزاماهتا، ويف حالة االندماج عن طريق االنقسام 
والضم تتحمل الرشكات الداجمة عى وجه التضامن بالتزامات الرشكة املنقسمة والسابقة 

عى االندماج .

املادة ٢٦٣
جيوز تقسيم الرشكة، ولو كانت يف دور التصفية، إىل رشكتني أو أكثر وذلك مع انقضاء 
الرشكة أو بقائها، وجيوز أن تتخذ الرشكات الناشئة من التقسيم أي شكل من األشكال 

القانونية للرشكات .

ويصدر قرار تقسيم الرشكة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، متضمنًا عدد املسامهني 
أو الرشكاء واسامءهم ونصيب كٍل منهم يف الرشكات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه 

الرشكات والتزاماهتا وكيفية توزيع األصول واخلصوم بينها.

وتبني الالئحة التنفيذية إجراءات وأوضاع ورشوط التقسيم .

املادة ٢٦٤
تكون الشـركات الناشئة عن التقسيم خلفًا للرشكة حمل التقسيم،

وحتل حملها حلوالً قانونيا وذلك يف حدود ما آل إليها من الرشكة حمل التقسيم وفقًا ملا 
تضمـنه قرار التقسيم ، ولدائني الرشكة ومسامهيها حق االعرتاض عى قرار التقسيم . 

وتري يف شأهنم األحكام املنصوص عليها يف املادة )٢٥٨( من هذا القانون.

املادة ٢٦٥
جيوز تداول أسهم أي من الرشكات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم 
الرشكة حمل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الرشكة الناشئة 

عن التقسيم الرشوط الالزمة لتداول األسهم .

املادة ٢٦٦
مع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع الرشكات ، تنحل الرشكة ألحد 

األسباب التالية :
١- انقضاء املدة املحددة ىف عقد الرشكة ما مل جتدد طبقًا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا 

القانون .
٢- انتهاء الغرض الذى أسست الرشكة من أجله أو استحال حتقيقه .
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٣- صدور قرار وزارى بحل الرشكة وذلك نتيجة هالك مجيع أموال الرشكة أو معظمها 
بحيث يتعذر استثامر الباقى استثامرًا جمديًا وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالالئحة التنفيذية 

.
٤- إمجاع الرشكاء عى حل الرشكة قبل انتهاء مدهتا ما مل ينص عقد الرشكة عى االكتفاء 

بأغلبية معينة .
٥- اندماج الرشكة ىف رشكة أخرى .

٦- شهر إفالس الرشكة .
٧- صدور قرار وزارى بإلغاء ترخيص الرشكة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها 
لبياناهتا املالية ملدة ثالث سنوات متتالية وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالالئحة التنفيذية 

.
٨- صدور حكم قضائى بحل الرشكة .

املادة ٢٦٧
تنقي الرشكة يف حالة وفاة أحد الرشكاء برشكة التضامن أو املحاصة أو أحد الرشكاء 
املتضامنني برشكة التوصية البسيطة أو التوصية باألسهم، أو صدور حكم باحلجر عليه 

أو بشهر إفالسه ، وذلك ما مل يرد نص بعقد الرشكة جييز استمرارها بني باقي الرشكاء.
ويف مجيع أحوال استمرار الرشكة بني الرشكاء الباقني يقدر نصيب الرشيك الذي خرج 
من الرشكة وحتسب قيمته يوم حتقق السبب الذي أدى إىل خروج الرشيك من الرشكة 
وفقًا ألحكام تقويم احلصص العينية الواردة بالفقرة األوىل من املادة ١١ من هذا القانون 
، واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، ويف غري رشكات املحاصة جيوز لورثة الرشيك املتويف 
االستمرار بالرشكة كرشكاء موصني ، ويف هذه احلالة تتحول رشكة التضامن إىل رشكة 

توصية بسيطة بقوة القانون .

املادة ٢٦٨
تنقي رشكات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم احلجز عى حصة أحد الرشكاء ومل 
يوافق الرشكاء عى انضامم الشــــــخص الذي تقدم بأفضل عطاء كرشيك بالرشكة ، ومل 

تقم الرشكة أو الرشكاء باسرتداد احلصة أو الوفاء بحقوق الدائن احلاجز.
ويري ذات احلكم بالنسبة لرشكة التوصية باألسهم إذا وقع احلجز عى أسهم الرشيك 

املتضامن .

املادة ٢٦٩
فيام عدا رشكة املسامهة ،جيوز حل الرشكة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الرشكاء 
لعدم وفاء رشيك بام تعهد به أو ألي سبب آخر تقدر املحكمــة أن له من اخلطورة ما 

يسوغ احلل ، ويكون باطاًل كل اتفاق يقي بغري ذلك.

املادة ٢٧٠
إذا شملت الوفاة أو احلجر أو اإلفالس مجيع الرشكاء املتضامنني يف رشكة التوصية البسيطة 
أو التوصية باألسهم وجب حل الرشكة إال إذا بادر الرشكاء أو املسامهون ــ خالل ستة 

أشهر ــ بتحويلها إىل رشكة من نوع آخر .
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املادة ٢٧١
إذا بلغت خسائر رشكة املسامهة ثالثة أرباع رأس املال املدفوع وجب عى أعضاء جملس 
اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف استمرار الرشكة أو حلها قبل األجل 

املعني يف عقدها ، أو اختاذ غري ذلك من التدابري املناسبة .
فإذا مل يقم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية أو تعذر إصدار قرار يف املوضوع 

جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من املحكمة املختصة حل الرشكة.

املادة ٢٧٢
ال تنقي الرشكة ذات املسئولية املحدودة بوفاة أحد الرشكاء أو بصدور حكم باحلجر 

عليه أو بشهر إفالسه ما مل ينص عقد الرشكة عى غري ذلك.

املادة ٢٧٣
عى  وجب  املال،  رأس  أرباع  ثالثة  املحدودة  املسئولية  ذات  الرشكة  خسائر  بلغت  إذا 
املديرين أن يعرضوا عى اجلمعية العامة غري العادية للرشكاء أمر تغطية رأس املال أو حل 

الرشكة، أو اختاذ غري ذلك من التدابري املناسبة.
وإذا أمهل املديرون دعوة الرشكاء أو تعذر عى الرشكاء الوصول إىل قرار يف املوضوع 
كان املديرون أو الرشكاء - بحسب األحوال - مسئولني بالتضامن عن التزامات الرشكة 

الناجتة عن إمهاهلم.

املادة ٢٧٤
تنقي رشكة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس ماهلا إال إذا اجتمعت

حصص الورثة يف شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوين آخر وذلك 
كله خالل ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كام تنقي الرشكة بانقضاء الشخص االعتباري 

مالك رأس مال الرشكة .

املادة ٢٧٥
مع مراعاة أحكام املادة )٢٦٦( تنقي الرشكة املهنية إذا اقترت الرشكة، ألي سبب من 
األسباب، عى رشيك واحد، إال إذا بادر هذا الرشيك خالل ستة أشهر بإدخال رشيك 

آخر أو أكثر.

املادة ٢٧٦
مع مراعاة احلد األدنى لعدد الرشكاء يف الرشكة املهنية ال تنقي الرشكة املهنية بوفاة أحد 

الرشكاء أو خروجه منها أو بفقده صالحية مزاولة املهنة .
ويف حالة الوفاة ال تنتقل احلصة إىل الورثة، ويكون من حقهم اسرتداد قيمتها وفقا ألحكام 
حلول  عى  يتفقوا  أن  للرشكاء  وجيوز   ، القانون  هذا  من   )١١( املادة  من  األوىل  الفقرة 
الوريث الذي تتوافر فيه رشوط الرشاكة بالرشكة حمل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث يف 
االنضامم إىل الرشكة ، وذلك كله دون اإلخالل بحقوق باقي الورثة جتاه ذلك الوريث ، 
ويري ذات احلكم من حيث اسرتداد احلصة يف حالة فقد أحد الرشكاء صالحية مزاولة 
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املهنة .

املادة ٢٧٧
بانقضاء  الغري  قبل  حيتج  وال   ، الرشكة  انقضاء  إشهار  جيب  املحاصة  رشكات  عدا  فيام 
الرشكة إال من تاريخ اإلشهار ، وعى مديري الرشكة أو رئيس جملس اإلدارة بحسب 

األحوال متابعة تنفيذ هذا اإلجراء .

املادة ٢٧٨
التصفية  مدة  خالل  الرشكة  وحتتفظ   ، التصفية  دور  يف  حلها  بمجرد  الرشكة  تدخل 
بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلمتام التصفية ، وجيب أن يضاف إىل اسم الرشكة 

عبارة حتت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة يف املكاتبات الصادرة عنه.
ويتبع يف تصفية الرشكة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية ما مل ينص يف عقد الرشكة 

عى غري ذلك .

املادة ٢٧٩
تسقط آجال مجيع الديون التي عى الرشكة من تاريخ شهر حل الرشكة وإخطار الدائنني 
بافتتاح التصفية ، وعى املصفي أن خيطر مجيع الدائنني رسميًا بافتتاح التصفية مع دعوهتم 
لتقديم طلباهتم، وجيوز إخطار الدائنني بطريق اإلعالن، ويف مجيع األحوال جيب أن يتضمن 

اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنني ال تقل عن ثالثني يومًا لتقديم طلباهتم.

املادة ٢٨٠
تنتهي عند انقضاء الرشكة سلطة مديرهيا، ومع ذلك يظلون قائمني عى إدارة الرشكة إىل 

حني تعيني املصفي وممارسته لسلطاته، ويعترب
املديرون بالنسبة إىل الغري يف حكم املصفني إىل أن يتم تعيني املصفي .

وتبقى هيئات الرشكة قائمة خالل مدة التصفية وتقتر سلطاهتا عى أعامل التصفية التي 
ال تدخل يف اختصاص املصفي.

املادة ٢٨١
يعني مصف أو أكثر من الرشكاء أو غريهم، وفقًا للرشوط والقواعد املنصوص عليها 
يف عقد الرشكة، فإذا مل يوجد نص يف هذا الشأن يتم تعيينه وحتديد أجره ومدة التصفية 

باألغلبية الالزمة لتعديل عقد الرشكة .
بناء عى طلب أحدهم أو  وإذا تعذر صدور قرار بتعيني املصفي تولت املحكمة تعيينه 

أحد دائني الرشكة ، وجيب أن يتضمن احلكم حتديد أجره ومدة التصفية .

املادة ٢٨٢
يعزل املصفي بقرار من اجلهة املختصة بتعيينه ، ويف مجيع األحوال جيوز للمحكمة بناء 

عى طلب أحد الرشكاء أو أحد دائني الرشكة ألسباب مقبولة أن تقي بعزل املصفي .
وكل قرار أو حكم بعزل املصفي جيب أن يشمل تعيني من حيل حمله، وجيب عى املصفي 

اجلديد شهر القرار أو احلكم املتضمن العزل وتعيينه مصفيًا قبل مبارشة أعامله .
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املادة ٢٨٣
عى املصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود املفروضة عى سلطاته واتفاق الرشكاء 

أو قــرار اجلمعيـــة العامـــة بشأن طريقة التصفية أو احلكم الصادر بذلك.
وال حيتج قبل الغري بتعيني املصفي أو بطريقة التصفية إال من تاريخ الشهر.

املادة ٢٨٤
يقوم املصفي بجميع األعامل التي تقتضيها تصفية الرشكة ، وله عى وجه اخلصوص ما 

يى :
١ - متثيل الرشكة أمام القضاء والغري .

٢ - القيام بجميع ما يلزم للمحافظة عى أموال الرشكة وحقوقها .
٣ - سداد ديون الرشكة .

٤ - بيع مال الرشكة عقارًا أو منقوالً باملزاد العلني أو باملامرسة أو بأي طريقة أخرى تكفل 
احلصول عى أعى سعر، ما مل ينص يف قرار تعيينه عى إجراء البيع بطريقة معينة، ومع 

ذلك ال جيوز للمصفي أن يبيع من أموال الرشكة إال إذا اقتضت ذلك أعامل التصفية .
٥- قسمة صايف املوجودات بني الرشكاء .

وال جيوز للمصفي أن يبدأ أعامالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلمتام أعامل سابقة، كام ال 
جيوز له بيع موجودات الرشكة أو متجرها مجلة واحدة أو أن يتصالح عى حقوق الرشكة 

أو يقبل التحكيم يف املنازعات التي تكون الرشكة طرفا فيها إال بإذن من املحكمة .

املادة ٢٨٥
تلتزم الرشكة بكل األعامل التي جيرهيا املصفي باسمها أو حلساهبا إذا كانت مما تقتضيه 

أعامل التصفية ويف حدود سلطته .
فإذا تعدد املصفون فال تكون ترفاهتم ملزمة للرشكة إال إذا اختذ القرار باألغلبية املطلقة، 

ما مل ينص قرار تعيينهم عى خالف ذلك .

املادة ٢٨٦
عى مديري الرشكة وجملس إدارهتا تقديم حساباهتم وتسليم دفاترهم ومستنداهتم وأمواهلا 
إىل املصفي، ويف حالة امتناع أي منهم عن القيام بام تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب 
الستصدار أمر عى عريضة - وفقًا ألحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية - بإلزام 
الرشكة وأعضاء جملس إداراهتا للقيام بام تقدم، ويقوم املصفي - خالل ثالثة أشهر من 
مبارشته لعمله - بجرد أموال الرشكة وحتديد مركزها املايل بام يتضمن حقوقها والتزاماهتا، 
وله أن يستعني يف ذلك بمديري الرشكة وجملس إداراهتا ومراقب احلسابات إن وجد، 
الدفاتر  بإمساك  اخلاصة  لألحكام  وفقًا  التصفية  لقيد  الالزمة  الدفاتر  املصفي  ويمسك 

التجارية.

املادة ٢٨٧
عى املصفي االنتهاء من أعامل التصـــفية يف املدة املحددة يف قرار تعيينه ، فإذا مل حتدد املدة 

تولت املحكمة حتديدها بناء عى طلب من له مصلحة يف ذلك .
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وجيوز مد املدة بموافقة أغلبية الرشكاء الذين يملكون تعديل عقد الرشكة أو بقرار من 
املحكمة بعد االطالع عى تقرير املصفي باألسباب التي حالت دون إمتام التصفية يف املدة 

املحددة ، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من املحكمة تقصري مدة التصفية .

املادة ٢٨٨
إذا قدر املصفي أن مصلحة الرشكة تقتي االستمرار يف أعامهلا إىل أجل معني ، تعني عليه 
يف هذه احلالة دعوة اجلمعية العامة أو الرشكاء لالجتامع للبت يف هذا األمر إال إذا كان 

حل الشـركة قد تم بناء عى حكم قضائي .

املادة ٢٨٩
عى املصفي املعني لتصفية رشكة املسامهة أن يقوم بدعوة اجلمعية العامة العادية لالجتامع 
خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة املالية وذلك ملناقشة ميزانية السنة املنتهية وتقرير مراقب 
احلسابات والتقرير السنوي عن أعامل التصفية واملصادقة عليها وتعيني مراقب حسابات 
السنة اجلديدة، وله دعوة اجلمعية لالجتامع يف أي وقت إذا اقتضــت ذلك أعامل التصفية 

.

املادة ٢٩٠
يتعني عى املصفي أن يستويف ما يكون للرشكة من حقوق لدى الغري أو لدى الرشكاء 

وإيداع املبالغ التي حيصلها يف أحد البنوك حلساب الرشكة يف دور التصفية.
وعى املصفي سداد ديون الرشكة وجتنيب املبالغ الالزمة لسداد الديون املتنازع عليها ، 

ويتم سداد ديون الرشكة وفقًا للرتتيب التايل :
١ - االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات التصفية .

٢ - مجيع املبالغ املستحقة للعاملني يف الرشكة .
٣ - الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها .

٤ – ا لديون املضمونة بتأمينات عينية وذلك يف حدود ناتج الشىء الضامن للدين .
ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بياهنا يؤدي للدائنني العاديني ، فإن مل يكف 

املتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة املال عليهم قسمة الغرماء .

املادة ٢٩١
مع مراعاة احلقوق املقررة حلملة األسهم املمتازة ، يقوم املصفي بقسمة ما تبقى من أموال 
الرشكة بعد سداد ديوهنا بني الرشكاء ، وحيصل كل رشيك عى نصيب يتناسب مع قيمة 

حصته يف رأس املال
وإذا كانت احلصة املقدمة من الرشيك جمرد االنتفاع بامل ، اسرتد الرشيك هذا املال ما مل 

يكن قد هلك أثناء االنتفاع به فرتد إليه قيمته وقت اهلالك .
وإذا بقيت أموال بعد ذلك ، وزعت بني مجيع الرشكاء بنسبة نصيب كل منهم يف األرباح 

.
وإذا مل يكف صايف أموال الرشكة للوفاء بحصص الرشكاء خيصم من حصص الرشكاء 

وفقًا للنسبة املتفق عليها يف توزيع اخلسائر .
ويف مجيع األحوال التي ال تكفي فيها أموال الرشكة للوفاء بديوهنا جيوز للمصفي اختاذ 
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اإلجراءات املقررة يف القانون لشهر إفالس الرشكة .

املادة ٢٩٢
يقدم املصفي إىل اجلمعية العامة للمسامهني أو الرشكاء الذين يملكون تعديل عقد الرشكة 
حسابًا ختاميًا عن تصفية الرشكة وقسمة أمواهلا، وتنتهي أعامل التصفية بالتصديق عى 

احلساب اخلتامي من تلك اجلمعية .
ويقوم املصفي بشهر انتهاء التصفية، وال حيتج عى الغري بانتهاء التصفية إال من تاريخ 

الشهر .
وعى املصفي أن يطلب شطب قيد الرشكة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

املادة ٢٩٣
حتفظ الدفاتر واملستندات املتعلقة بتصفية الرشكة ملدة عرش سنوات من تاريخ شطب قيد 

الرشكة من السجل التجاري يف املكان الذي حتدده اجلهة التي عينت املصفي .

املادة ٢٩٤
يسأل املصفي عن تعويض األرضار التي تلحق الرشكة أو الرشكاء أو

الغري بسبب جتاوزه حدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها يف أداء عمله ، ويف حالة 
تعدد املصفني فإهنم يكونون مسئولني عى وجه التضامن .

املادة ٢٩٥
ال تسمع الدعوى ضد املصفي بسبب أعامل التصفية بعد انقضاء ثالث سنوات عى شهر 
ضد  أو  الرشكة  أعامل  بسبب  املذكورة  املدة  انقضاء  بعد  تسمع  ال  كام   ، التصفية  انتهاء 

املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة أو مراقبي احلسابات بسبب أعامل وظائفهم .

املادة ٢٩٦
عى الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة ، فيام يتعلق بتنفيذ أحكام هذا 

القانون وفقًا ملا تقرره املادة التالية.

املادة ٢٩٧
القائمني  أن  أو  الرشكة،  أو عقد  القانون  للوزارة وجود خمالفات ألحكام هذا  تبني  إذا 
عى إدارة الرشكة أو مؤسسيها قد ترفوا ترفات ترض بمصالح الرشكة أو الرشكاء 
العادية  العامة  اجلمعية  دعوة  عليها  وجب  الوطني  االقتصاد  عى  تؤثر  أو  املسامهني  أو 
انعقاد  تاريخ  من  يومًا  عرش  مخسة  خالل  املخالفات  هذه  لتصحيح  الرشكاء  اجتامع  أو 

االجتامع، وإخطار اجلهات التحقيق املختصة بذلك.
الشأن، وكيفية بحثها  التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب  وتبني الالئحة 

من قبل الوزارة.

املادة ٢٩٨
جيوز للمسامهني أو الرشكاء الذين يملكون مخسة باملائة عى األقل من رأس مال الرشكة، 
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أن يطلبوا من الوزارة تعيني مدقق حسابات إلجراء تفتيش عى الرشكة فيام ينسبونه إىل 
من  للرشكة  التنفيذي  الرئيس  أو  احلسابات  مراقب  أو  اإلدارة  جملس  أعضاء  أو  املدير 
خمالفات يف أداء واجباهتم، متى كانت لدهيم من األسباب ما يربر هذا الطلب، وذلك بعد 
سداد الرسم الذي حتدده الالئحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب 

احلسابات.
ويف حال امتناع الرشكة عن تزويد املدقق املعني من قبل الوزارة بالبيانات املطلوبة، جيوز 
لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة السابقة اللجوء إىل القضاء إللزام الرشكة بتزويد املدقق 
بتقديم  خصم  إلزام  بشأن  اإلثبات  قانون  يف  املقررة  للقواعد  وفقًا  املطلوبة  باملستندات 

مستند حتت يده .

املادة ٢٩٩
جملس  ألعضاء  نسب  ما  أن  التفتيش،  من  الرقابية  اجلهات  إحدى  أو  للوزارة  تبني  إذا 
اإلدارة أو مراقب احلسابات أو املدير أو الرئيس التنفيذي غري صحيح جيب عليها بناء 
عى طلب صاحب الشأن وعى نفقة طالبي التفتيش - نرش نتيجة التقرير يف صحيفتني 
التعويض  عن  بمسئوليتهم  اإلخالل  دون  وذلك  للرشكة،  اإللكرتوين  واملوقع  يوميتني 

عند االقتضاء .

املادة ٣٠٠
إذا رفضت الوزارة طلب املسامهني أو الرشكاء إجراء التفتيش - املشار إليه يف املادة ٢٩٨ 
يتقدموا بعريضة إىل رئيس  أن  القانون - عى الرشكة ، جاز ملن رفض طلبهم  من هذا 
املحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش املطلوب وانتداب خبري للقيام هبذه املهمة ، وحتديد 
أتعابه ويتحمل هذه األتعاب طالبو التفتيش ، أو من تثبت مسئوليته عن املخالفات الواردة 

يف الطلب.

املادة ٣٠١
عى من يتوىل التفتيش أن حيافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل عى رسية الدفاتر واملستندات 
وكافة الوثائق واملعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته ، وأال يفشى أية أرسار تتعلق 
بالرشكة التي قام بالتفتيش عليها ، وذلك فيام عدا األحوال التي يرح فيها القانون بذلك 
، ويكون مسؤوالً إذا أمهل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غري صحيحة من شأهنا أن 

تؤثر يف نتيجة التفتيش .

املادة ٣٠٢
عى رئيس وأعضاء جملس إدارة الرشكة وموظفيها ومراقب احلسابات ومديرهيا أن يطلعوا 
من يتوىل التفتيش عى مجيع الدفاتر والسجالت واملستندات وكافة الوثائق واملعلومات 

التي يطلبها ألغراض التفتيش.

املادة ٣٠٣
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
عى ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف دينار وال تزيد عى مائة ألف دينار أو 
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بإحدى هاتني العقوبتني :
١- كل من أثبت بسوء نية يف عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس أو يف نرشات االكتتاب 
العام أو أي نرشات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور ، بيانات كاذبة أو خمالفة ألحكام 
القانون ، وكل من وقع عى هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الرتويج هلا مع علمه بعدم 

صحتها .
٢ - كل من وجه الدعوة إىل اجلمهور لالكتتاب يف أسهم أو سندات صادرة باسم رشكات 

غري مسامهة .
٣ - كل من قوم ، بطريق الغش حصصًا عينية بأكثر من قيمتها احلقيقية .

٤ - كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشرتك يف إعداد ميزانية 
أو مركز مايل أو بيانات صادرة عن الرشكة غري مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد 
إخفاء حقيقة الوضع املايل للرشكة ، أو أغفل عمدًا وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة 

الوضع املايل للرشكة .
٥ - كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق عى 
توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحًا ، مع علمه بأن الوضع املايل للرشكة ال يسمح بذلك أو 

باملخالفة ألحكام هذا القانون أو عقد الرشكة .
٦ - كل عضو جملس إدارة أو مدير أو عضو جملس رقابة أو مراقب حسابات أوأي موظف 
بالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها ، يفي يف غري األحوال التي يلزمه 
القانون هبا ما حيصل عليه بحكم عمله من أرسار ، أو يستغل هذه األرسار لتحقيق منافع 

شخصية له أو لغريه أو لإلرضار هبا .
بالتفتيش عى الرشكة ويثبت عمدًا فيام يعده من تقارير عن نتيجة  ٧ - كل من يكلف 
التفتيش وقائع خمالفة للحقيقة ، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأهنا أن تؤثر يف 

نتيجة التفتيش .
٨ - كل من أثبت أو أغفل عمدًا وعى خالف احلقيقة مع علمه بذلك ، بيانات أو معلومات 

تتعلق برشوط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة يف رشكة املسامهة .

املادة ٣٠٤
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
عى سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد عى عرشة آالف دينار أو بإحدى 

هاتني العقوبتني :
١. كل عضو جملس إدارة أو مدير أتى عمدًا أو بطريق التحايل أعامالً من شأهنا منع أحد 
الرشكاء أو املسامهني من املشاركة يف اجتامع اجلمعية العامة أو اجتامع الرشكاء للرشكة .

بعد مرور شهر من  مقبول  امتنع عمدًا ودون عذر  مدير  أو  إدارة  ٢. كل عضو جملس 
إنذاره رسميًا عن عقد اجتامع اجلمعية العامة أو اجتامع الرشكاء وذلك يف األحوال التي 

يوجبها القانون .
٣. كل من يمنع مراقب احلسابات أو عضو جملس الرقابة أو احلارس القضائي أو املصفي 
أو األشخاص املكلفني بالتفتيش عى الرشكة من االطالع عى دفاترها ووثائقها ، وكل 

من يمتنع عن تقديم املعلومات واملستندات واإليضاحات التي طلبوها .
٤. كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية هبذه الصفة أموال الرشكة 

أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغريه بطريق مبارش أو غري مبارش .
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وجيوز للمحكمة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة واملادة السابقة احلكم بعزل 
عضو جملس إدارة الرشكة أو املدير.

املادة ٣٠٥
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة 
آالف دينار وال تزيد عى مخسني ألف دينار الرشكة التي متتنع عن تصحيح املخالفات 
التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض عى مجعيتها العامة خالل املواعيد املحددة من قبل 

الوزارة.
املادة ٣٠٦

ختتص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والترف واإلدعاء يف اجلرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون.

ويصدر الوزير قرارًا بندب العدد الكايف من موظفي الوزارة ليتوىل مراقبة تنفيذ أحكام 
هذا القانون وضبط اجلرائم التي تقع باملخالفة ألحكامها وحترير املحارض إلثبات هذه 

اجلرائم .



العودة للصفحة الرئيسية

٩١٥الباب األول : التعاريف
٩١٥الباب الثاين : أحكام عامة

٩١٥الفصل األول : نطاق التطبيق
٩٢٢الفصل الثاين : افتتاح اإلجراءات

٩٢٢الفرع األول : تقديم الطلبات
٩٢٦الفرع الثاين : البت يف الطلبات

٩٢٨الفصل الثالث : تعيني األمني واملراقب واملفتش
٩٣٢الفصل الرابع : اإلخطارات

٩٣٣الباب الثالث : التسوية الوقائية
٩٣٣الفصل األول : طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

٩٣٤الفصل الثاين : أثر صدور قرار إفتتاح إجراءات التسوية الوقائية
الفصل الثالث : املوافقة عيل مقرتح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه

٩٣٧الفرع األول : املوافقة عيل مقرتح التسوية الوقائية
٩٤٠الفرع الثاين : التصديق عيل مقرتح التسوية الوقائية

٩٤٢الفرع الثالث : تنفيذ مقرتح التسوية الوقائية
٩٤٢الفصل الرابع : إهناء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها

الباب الرابع : إعادة اهليكلة
٩٤٤الفصل األول : طلب افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة

٩٤٦الفصل الثاين : آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة
٩٤٦الفرع األول : إدارة أموال وأعامل املدين

٩٤٨الفرع الثاين : إعادة قائمة الديون
٩٥٠الفصل الثالث : مبارشة إجراءات إعادة اهليكلة

٩٥٠الفرع األول : إعداد خطة إعادة اهليكلة
٩٥٤الفرع الثاين : املوافقة عيل خطة إعادة اهليكلة والتصديق عليها

٩٥٤الباب اخلامس : شهر اإلفالس
٩٥٤الفصل األول: أحكام عامة

٩٥٥الفصل الثاين : آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر اإلفالس
٩٥٦الفرع األول :جرد أموال املدين

٩٥٦الفرع الثاين : إدارة أموال املدين وأعامله
٩٥٨الفرع الثالث : العقود

٩٦٢الفصل الثالث : شهر اإلفالس
٩٦٣الفصل الرابع: التصفية والتوزيع

الفرع األول: خطة التصفية والتوزيع
٩٦٤الفرع الثاين: التصويت عى خطة التصفية والتوزيع

٩٦٥الفرع الثالث: اعتامد خطة التصفية والتوزيع
٩٦٦الفرع الرابع: ترتيب الديون

٩٦٧الفرع اخلامس: تنفيذ خطة التصفية والوزيع
الفصل اخلامس: إقفال التفليسة وانتهائها

٩٦٩الفرع األول: إقفال التفليسة لعدم كفاية األموال
٩٦٩الفرع الثاين: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنني

٩٦٩الفرع الثالث: الصلح، إبرام الصلح وأثاره
٩٧٤الباب السادس : األحكام املشرتكة

٩٧٤الفصل األول: آثار صدور قرار بافتتاح اإلجراءات
٩٧٤الفرع األول: الدائنون املرهتنون والدائنون أصحاب احلقوق املمتازة

٩٧٦الفرع الثاين: امللتزمون بدين واحد
٩٧٧الفرع الثالث: الرتكة

٩٧٧الفرع الرابع: الوفاء بالديون
٩٧٧الفرع اخلامس: املقاصة

٩٧٨الفرع السادس: توزيع األرباح وترف املدراء ىف أسهمهم
٩٧٨الفرع السابع: التسوية والتقاص لألوراق املالية

٩٨١الفرع الثامن: االسرتداد
٩٨١الفصل الثاين: الرشكات

٩٨٣الفصل الثالث: مديونيات املرشوعات الصغرية واملتوسطة
الباب السابع : التظلامت و االستئناف

٩٨٤الفصل األول: التظلامت
٩٨٥الفصل الثاين: االستئناف

٩٨٦الباب الثامن : اجلرائم والعقوبات ورد اإلعتبار
٩٨٦الفصل األول: اجلرائم والعقوبات

٩٩١الفصل الثاين: رد اعتبار املفلس

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن قانون االفالس



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١ إصدار
يعمــل بأحــكام القانــون املرافــق يف شــأن اإلفــالس ، وتــري أحــكام قوانــني اإلجراءات 
واملحاكــامت اجلزائيــة، واملرافعــات املدنيــة والتجاريــة ، واإلثبــات يف املــواد املدنيــة 
والتجاريــة ، واإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة ، فيــام مل يــرد بشــأنه نــص يف القانــون 

املرافــق .
  املادة ٢ إصدار

حتيــل املحكمــة املختصــة بشــهر اإلفــالس وفقــًا للــامدة )٥٦٣(مــن قانــون التجــارة مــن 
تلقــاء نفســها مــا يوجــد لدهيــا مــن إجــراءات اإلفــالس واملنازعــات والتظلــامت ، وكافــة 
الدعــاوي الناشــئة عــن اإلفــالس إيل إدارة اإلفــالس باحلالــة التــي تكــون عليهــا بــدون 
رســوم، وتعتــرب صحــف تلــك الدعــاوي طلبــات افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وفقًا 
للقانــون املرافــق وختضــع ألحكامــه ، كــام ختضــع إجــراءات اإلفــالس التــي مل تكتمل قبل 

العمــل هبــذا القانــون لإلجــراءات الــواردة بأحــكام القانــون املرافــق . 
رقــم )٢(لســنة  بالقانــون  املرســوم  للــامدة )١٥(مــن  وفقــًا  املنشــأة  الدائــرة  وحتيــل 
٢٠٠٩املشــار إليــه مــن تلقــاء نفســها الطلبات املنظــورة أمامهــا إيل دائرة اإلفــالس باحلالة 
التــي تكــون عليهــا بــدون الرســوم، وتعتــرب طلبــات إعــادة اهليكلــة وفقــًا للقانــون املرافــق 

وختضــع ألحكامــه . 
ــوم  ــكام املرس ــق أح ــادرة وف ــة الص ــة اهليكل ــق خط ــادرة بتصدي ــكام الص ــتمر األح وتس

ــا . ــة ألثره ــة ومنتج ــم ٢/٢٠٠٩ قائم ــون رق بقان

املادة ٣ إصدار
ال تــري أحــكام املــادة الســابقة عــيل الدعــاوي والطعــون املحكــوم فيهــا ، أواملؤجلــة 
ــا  ــادرة فيه ــكام الص ــي األح ــون ، وتبق ــذا القان ــل هب ــخ العم ــل تاري ــم قب ــق باحلك للنط
خاضعــة للقواعــد املنظمــة لطــرق الطعــن الســارية يف تاريــخ صدورهــا . وتســتمر حمكمة 
التمييــز واإلســتئناف يف نظــر الطعــون املرفوعــة أمامهــام ، قبل تاريــخ العمل هبــذا القانون 

، حتــي متــام الفصــل فيهــا . 
وتعتــرب أيــة إجــراءات تــم اختاذهــا وفقــًا حلكــم املــادة )٥٦٥( مــن قانــون التجــارة بمثابــة 
ــوز  ــق ، جي ــون املراف ــكام القان ــًا ألح ــالس وفق ــايض اإلف ــن ق ــذة م ــة متخ ــري حتفظي تداب

لقــايض اإلفــالس تعديلهــا أو إلغائهــا .
 

 املادة ٤ إصدار
يصــدر وزيــر التجــارة والصناعــة الالئحــة التنفيذيــة والقــرارات الالزمــة لتطبيــق أحــكام 
القانــون املرافــق ، خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا القانــون يف اجلريــدة الرســمية 

.

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن قانون اإلفالس  



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٥ إصدار
يلغــي املرســوم بقانــون رقــم )٢(لســنة ٢٠٠٩املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد مــن )٥٥٥إيل 
٨٠٠(مــن املرســوم بقانــون رقــم )٦٨(لســنة ١٩٨٠ املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد )٢٩٢، 
الفقــرة األويل والثانيــة والرابعــة من املادة ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ ، ٢٩٦(من املرســوم بقانون 

رقم )٣٨(لســنة ١٩٨٠املشــارإليه . 
كام يلغي كل نص خيالف أحكام القانون املرافق .

املادة ٦ إصدار
عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــرش 
يف اجلريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة 

يف اجلريــدة الرســمية . 

املادة ١
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ، يقصــد بالكلــامت والعبــارات التاليــة املعنــي املوضــح 

قريــن كل منهــا : 
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . 

الوزير : وزارة التجارة والصناعة .
اهليئة : هيئة أسواق املال . 

البنك املركزي : بنك الكويت املركزي . 
الوحدة : وحدة التأمني 

اجلهــة الرقابيــة : البنــك املركــزي أو اهليئــة أو الــوزارة أو الوحــدة ، كل يف حــدود اجلهــات 
اخلاضعــة لرقابته . 

ــوية  ــرتح التس ــيل مق ــه ع ــن ودائني ــاق املدي ــدف إيل اتف ــراءات هت ــة : إج ــوية الوقائي التس
ــون .  ــذا القان ــكام ه ــُا ألح ــة وفق الوقائي

إعــادة اهليكلــة : إجــراءات هتــدف إيل اتفــاق املديــن ودائنيــة عــيل خطــة إعــادة اهليكلــة ، 
بمســاعدة أمــني إعــادة اهليكلــة وإرشاف قــايض اإلفــالس وفقــًا ألحــكام القانــون . 

ــة مــن  ــه تســوية مجاعي ــن جتــاه دائني ــون املدي اإلفــالس : إجــراءات هتــدف إيل تســوية دي
خــالل تصفيــة أموالــه وأعاملــه وتوزيــع ناتــج التصفيــة عــيل دائنيــه ، وذلــك كلــه وفقــاص 

ألحــكام هــذا القانــون . 
الصلح : هو الصلح عيل املديونية بعد صدور حكم هنائي بشهر إفالس املدين . 

الطلــب : الطلــب املقــدم مــن ذوي الشــأن بافتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 
اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس - بحســب األحــوال - وفقــًا للقانــون . 

األمــني : شــخص مرخــص لــه مــن اهليئــة أو مســجل لدهيــا يف ســجل مراقبــي احلســابات 
يتــويل املهــام املبينــة هبــذا القانــون . 

املراقــب : شــخص مرخــص لــه القيــام بأعــامل األمــني ويتــويل متابعــة تنفيــذ إجــراءات 
التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس مــن خــالل مــا يتلقــاه مــن املديــن أو 

األمــني والدائنــني مــن معلومــات . 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٦       -العودة لفهرس القانون

املفتــش : شــخص مرخــص لــه القيــام بأعــامل األمــني ويقــوم بالتفتيــش يف مجيــع أعــامل 
املديــن وســجالته أو التفتيــش يف عمليــات أو وقائــع حمــددة وتقديــم تقريــر عنهــا . 

أمــوال املديــن : األمــوال املنقولــة وغــري املنقولــة اململوكــة للمديــن، ومجيع احلقــوق املالية 
املســتحقة عــيل الغــري ســواء أكانــت حالــة أو مؤجلــة ، واحلقــوق التــي تــرد عــيل أي منها ، 
وغــري ذلــك ممــا قــد يكــون لــه قيمــة ماليــة حاليــة أو مســتقبلية ، وال تشــمل أمــوال املديــن 

األمــوال التــي ال جيــوز احلجــز عليهــا وفقــًا للقانــون . 
أعامل املدين : األنشطة التجارية التي يزاوهلا املدين . 

ــة لإلســتمرارية إذا قــدم  ــن قابل ــن لإلســتمرارية : تكــون أعــامل املدي ــة أعــامل املدي قابلي
املديــن تقريــرًا فنيــًا صــادرًا مــن أحــد األشــخاص الذيــن جيــوز هلــم القيــام بمهــام األمنــاء 

وفقــًا هلــذا القانــون يتضمــن مــا يفيــد بأنــه يرجــح اآليت : 
-١ أن املديــن ســيتمكن مــن اإلســتمرار يف ســداد ديونــه التي ســتخضع للتســوية الوقائية 

أو إعــادة اهليكلــة يف الســياق العــادي ملامرســة أعامله . 
-٢ أنــه ســيرتتب عــيل املوافقــة عــيل مقــرتح التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أن تعــود 

أعــامل املديــن إيل الربحيــة . 
ديــون املديــن : الديــون املســتحقة عــيل املدين عنــد تاريخ صدور قــرار افتتــاح اإلجراءات 
وفــق أحــكام هــذا القانــون ، أو تلــك الناشــئة عــن التــزام ترتــب يف ذمتــه قبــل صــدور 

القــرار املشــار إليــه . 
التوقــف عــن الدفــع : عــدم الوفــاء بــأي ديــن حــال األداء بعــد مــي أســبوع عــيل إنــذاره 
، حتــي لــو كانــت أمــوال املديــن تكفــي لســداد ديونــه ، وحتــي لــو كان الديــن الــذي مل 

يســدد مضمــون بضامنــات تكفــي لســداده . 
العجز يف املركز املايل : أال تكفي أموال املدين لسداد ديونه . 

التدابــري التحفظيــة : اإلجــراءات التــي تتخذهــا حمكمــة أو قــايض اإلفالس وفقــًا ألحكام 
ــة دون  ــة واحليلول ــوال التفليس ــن أو أم ــوال املدي ــظ وإدارة أم ــدف حف ــون هب ــذا القان ه
إخفائهــا ، بــام يف ذلــك وضــع األختــام عــيل مقــر أعــامل املديــن أو تعيــني أمــني مؤقــت 
إلدارة أموالــه ، أو وضــع قيــود عــيل املديــن أو أي طــرف ذو عالقــة باملديــن يف التــرف 
يف أموالــه ، أو منعــه وأي مــن أعضــاء جملــس إدارتــه أو مدرائــه أو أعضــاء جملــس إدارة 
أو مــدراء أي رشكــة ذو عالقــة باملديــن ، مــن الســفر خــالل فــرتة معينــة أو حتــي حتقــق 

أمــر معــني . 
وقــف املطالبــات : وقــف أي دعــوي أو إجــراء تنفيــذي يكــون مقــام ضــد املديــن متــي 
كان متعلقــًا بأموالــه أو ديونــه ويشــمل اســتعامالت الدائنــون املرهتنــون ملــا يكــون مقــررًا 
ــربي ،  ــذ اجل ــراءات التنفي ــاع إج ــه دون اتب ــون أو بيع ــئ املره ــك الش ــق متل ــن ح ــم م هل
كــام يشــمل أيــة طلبــات أخــري تكــون مقدمــة الفتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون 
، باســتثناء الدعــاوي العامليــة ودعــاوي األحــوال الشــخصية مــا عــدا دعــاوي الرتكــة . 
ســيرتتب عــيل املوافقــة عــيل مقــرتح التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أن تعــود أعــامل 

ــة .  املديــن إيل الربحي
املطلــع : هــو الشــخص املطلــع عــيل املعلومــات غــري املعلــن عنهــا واملرتبطة بأعــامل املدين 
أو بأموالــه أو بشــخصه أو بمركــزه املــايل أو بإدارتــه وهلــا تأثــري عــيل أصولــه أو خصومــه 
أو وضعــه املــايل أو عــيل املســار العــام ألعاملــه أو بقدرتــه عــيل الوفــاء بالتزاماتــه ، ويعتــرب 
أعضــاء جملــس اإلدارة واجلهــاز اإلداري لــدي املديــن ورشكاتــه التابعــة ولــدي الرشكــة 
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األم مــن االشــخاص املطلعــني . 
اإلخطــار : التبليــغ بواقعــة أو مســتند أو بيــان أي أمــر آخــر وفقــًا هلــذا القانــون وذلــك عن 
ــة وســيلة أخــرى توافــق  ــد العــادي أو املســجل أو أي ــد االلكــرتوين أو الربي ــق الربي طري

عليهــا إدارة اإلفــالس أو قــايض اإلفــالس أو حمكمــة االســتئناف أو األمــني .
النرش : يف اجلريدة الرسمية . 

اإلعــالن : يف جريدتــني يوميــني حمليتني، تصدر أحدمهــا باللغة اإلنجليزيــة، أو أي طريقة 
أخــرى حيددها قايض اإلفــالس أو إدارة اإلفالس.

القيــد: التأشــري يف الســجل التجــاري أو املهنــي، أو أي ســجالت أخــرى تكــون خمصصــة 
لقيــد التجــار أو أصحــاب املهــن أو الــرشكات أو أنظمــة االســتثامر اجلامعــي .

جلنة اإلفالس : اللجنة املشكلة بقرار من الوزير لتقوم باملهام املبينة بالقانون .
الديــون اخلاضعــة إلرشاف جلنــة اإلفــالس: هــي ديــون الــرشكات املدرجــة يف البورصــة 
وأنظمــة االســتثامر اجلامعــي والــرشكات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة والوحــدات اخلاضعــة 
لرقابــة البنــك املركــزي ورشكات التأمــني والــرشكات اململوكــة للدولــة بالكامــل، وأي 

ديــون أخــرى يكلــف قاضــی اإلفــالس اللجنــة بــاإلرشاف عليهــا .
تصنيف الدائني : تصنيف فئات الدائنني وفقًا لتشابه حقوقهم جتاه املدين، ومنهم :

١- الدائنون أصحاب الديون العادية.
٢- الدائنــون أصحــاب الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز خــاص عــى منقــول أو عقــار 

أو امتيــاز عــام عــى أمــوال املديــن.
٣- الدائنون من أصحاب الديون املساندة.

٤- الدائنون أصحاب الصكوك والسندات املستديمة .
وذلــك لعــرض مناقشــة مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة أو ألي غــرض 

آخــر منصــوص عليــه يف هــذا القانــون.
األغلبيــة املطلوبــة : األغلبيــة املطلوبــة العتبــار املســألة املعروضــة عــى اجتــامع الداائنــني 

قــد متــت املوافقــة عليهــا، وتتحقــق يف حالــة توافــر الــرشوط التاليــة:
ــف  ــى نص ــد ع ــا يزي ــى م ــن ع ــن احلائزي ــني املتأثري ــر أو الدائن ــن املتأث ــور الدائ ١- حض

ــت. ــه التصوي ــيتم في ــذي س ــامع ال ــل االجت ــى األق ــرة ع ــون املتأث الدي
٢- موافقة الدائن أو الدائنني احلائزين عى ثلثي الديون املمثلة يف االجتامع.

٣- موافقــة األغلبيــة العدديــة للدائنــني املتأثريــن بعــد اســتبعاد األطــراف ذوي العالقــة 
مــن التصويــت يف االجتــامع.

دائــن متأثــر : كل دائــن تتأثــر حقوقــه بنتيجــة التصويــت عــى املســألة املطروحة للمناقشــة 
والتصويــت باجتــامع الدائنــني، والتــي ســتؤدي نتيجــة التصويــت إىل عــدم حصولــه عــى 

حقوقــه وفقــًا التفاقــه مــع املديــن .
أصحــاب الديــون املســاندة : فئــة الدائنــني التــي تــيل الدائــن العــادي يف املرتبــة وتتقــدم 
عــى محلــة الســندات و الصكــوك املســتديمة، التــي تدخــل ضمــن الرشحيــة األوىل لــرأس 

مــال املديــن، كــام تتقــدم عــى محلــة األســهم العاديــة.
محلــة الســندات والصكــوك املســتديمة : فئــة الدائنــني التي تيل أصحــاب الديون املســاندة 

يف مرتبــة الدائنــني وتتقــدم عى محلــة األســهم العادية.
طرف ذو العالقة : أ- إذا كان املدين شخصًا طبيعيًا :

١. زوج املديــن، أو القريــب أو الصهــر حتــى الدرجــة الرابعــة، أو الرشيــك مــع املديــن 
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يف رشكــة حماصــة أو إحــدى رشكات األشــخاص، أو املوظــف أو املحاســب أو الوكيــل.
٢. الشخص االعتباري الذي يسيطر عليه املدين بشكل مبارش أو غري مبارش.

٣. الشخص الذي يدير املدين نشاطه بموجب عقد.
٤. الشخص الذي يدير نشاط املدين بموجب عقد . 

ب- إذا كانت املدين شخصًا اعتباريًا:
١. الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش عى املدين.

٢. الرشكة التابعة للمدين.
٣. الرشكة العضو يف نفس املجموعة التي يكون املدين تابعًا هلا.
٤. العضو يف جملس إدارة املدين أو العضو يف اإلدارة التنفيذية.

٥. رشكــة حتــت الســيطرة أو الســيطرة املشــرتكة أو التأثــري اهلــام لألشــخاص املشــار إليهم 
يف البنــد )٤( مــن هــذا التعريــف بــام يملكونــه مــن قــوة تصويــت هامــة بشــكل مبــارش أو 

ــارش. غري مب
ويؤخــذ يف االعتبــار عنــد حتديــد الطــرف ذو العالقــة مــا ورد يف معايــري املحاســبة الدوليــة 

يف هــذا اخلصــوص .
التأثــري اهلــام: يتحقــق عنــد متلــك رشكــة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش - نســبة تصــل إىل 
٢٠% أو أكثــر يف رشكــة أخــرى مــا مل تثبــت عــدم وجــود أي تأثــري عليهــا، ويمكــن إثبــات 

مثــل هــذا التأثــري بإحــدى الطــرق التاليــة: 
أ.التمثيل يف جملس إدارة الرشكة.

ب. املشــاركة يف عمليــات وضــع األنظمــة، بام يف ذلــك القرارات املتعلقــة بتوزيع األرباح 
أو أيــة توزيعــات أخرى .

ج. أية معامالت هامة بني الرشكتني.
د. تبادل بني املوظفني اإلدارين.

ه. توفري املعلومات التقنية األساسية .
ــرتايض  ــاس اف ــى أس ــه ع ــره أو بيع ــم تقدي ــادي يت ــرشوع اقتص ــزاول: م ــم وي ــاط قائ نش
اســتمراريته يف مزاولــة نشــاطه، ومــا يشــتمل عليــه من عنــارص مادية ومعنوية مثل االســم 
التجــاري والرتاخيــص الصناعيــة أو التجاريــة أو غريهــا مــن الرتاخيــص أو العقــارات 
أو املنقــوالت أو األدوات أو املعــدات أو عقــود االنتفــاع أو اإلجيــار والســمعة التجاريــة 
واالتصــال بالعمــالء وغــري ذلــك مــن عنــارص ماديــة ومعنوية يتكــون منها ذلــك املرشوع 

وتكــون الزمــة الســتمراريته يف مزاولــة نشــاطه .

 املادة ٢
تري أحكام هذا القانون عى:

١- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
٢- الرشكات الكويتية، وفروع الرشكات األجنبية، فيام عدا رشكات املحاصة.

٣- أنظمــة االســتثامر اجلامعــي التــي تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ودون اإلخــالل 
ــة  ــالس وحمكم ــايض اإلف ــالس وق ــأن إدارة اإلف ــون بش ــذا القان ــواردة هب ــكام ال باألح
اإلفــالس وحمكمــة االســتئناف واالختصاصــات املوكلــة لــكل منهــم، جيــوز لــكل مــن 
ــك املركــزي والوحــدة - كل يف حــدود اختصاصــه - وضــع قواعــد تنظــم  ــة والبن اهليئ
إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس لبورصــات األوراق املالية 
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ووكاالت املقاصــة والبنــوك ورشكات التأمــني، عــى نحــو مغايــر ملــا ورد هبــذا القانــون 
ووفقــًا ملــا تقتضيــه طبيعــة هــذه الكيانــات، وجيــوز الطعــن عــى القــرارات الصــادرة عــن 

ــة أو البنــك املركــزي أو الوحــدة - هبــذا الشــأن - أمــام املحكمــة املختصــة. اهليئ
 

املادة ٣
ال جيــوز تقديــم طلــب تســوية وقائيــة أو إعــادة هيكلــة أو شــهر اإلفــالس بشــان مديونيــة 
مســتحقة عــى أي مــن اجلهــات املبينــة يف هــذه املــادة، إال بعــد العلــامء عــرشة أيــام مــن 

تاريــخ إخطــار اجلهــة املبينــة قريــن كل منهــا: 
١- الــرشكات التــي متلــك فيهــا الدولــة أو إحــدي اهليئــات أو املؤسســات العامــة أكثــر 

مــن نصــف رأس املــال، يوجــه اإلخطــار للوزيــر املختــص.
٢- رشكات التأمني، يوجه اإلخطار للوحدة .

ــة البنــك املركــزي، يوجــه اإلخطــار  ــة أو الــرشكات اخلاضعــة لرقاب ٣- البنــوك الكويتي
للبنــك املركــزي.

٤- بورصــة الكويــت أو وكالــة املقاصــة أو أنظمــة االســتثامر اجلامعــي التــي تتمتــع 
بالشــخصية االعتباريــة أو الــرشكات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة ، يوجــه اإلخطــار للهيئــة.

 املادة ٤
تشــكل بمقــر املحكمــة الكليــة حمكمــة إفــالس تتألــف من دائــرة أو أكثــر، يصــدر بتحديد 
ــرة  ــة املجلــس األعــى للقضــاء ، تتكــون كل دائ ــر العــدل بموافق ــرار مــن وزي مقرهــا ق
مــن ثالثــة مــن الــوكالء باملحكمــة ختتارهــم اجلمعيــة العاديــة يف بدايــة كل عــام قضائــي، 
ــة مــن بــني املســجلني لدهيــا،  يعاوهنــا عــدد كاف مــن مراقبــي احلســابات ختتارهــم اهليئ
ــة  ــة، وختصــص وزارة املالي وحتــدد كافآهتــم وفقــًا للقواعــد الــواردة يف الالئحــة التنفيذي
االعتــامدات املاليــة الالزمــة ملراقبــي احلســابات الذيــن ختتارهــم اهليئــة وفقــًا هلــذه املــادة .

 املادة ٥
مــع مراعــاة االختصاصــات املقــررة بموجــب هــذا القانــون لقــايض اإلفــالس، ختتــص 
حمكمــة اإلفــالس بالفصــل يف املنازعــات التــي تنشــأ عــن تطبيــق هــذا القانــون والبــت يف 
الطلبــات التــي تقــدم إليهــا وفقــًا ألحكامه ويتــويل مراقبو احلســابات املعاونــني للمحكمة 
القيــام بأعــامل اخلــربة املحاســبية واملاليــة واالقتصاديــة يف كل مســألة تــرى فيهــا املحكمــة 

االســتعانة بخبــري.

 املادة ٥ إصدار
يلغــي املرســوم بقانــون رقــم )٢(لســنة ٢٠٠٩املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد مــن )٥٥٥إيل 
٨٠٠(مــن املرســوم بقانــون رقــم )٦٨(لســنة ١٩٨٠ املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد )٢٩٢، 
الفقــرة األويل والثانيــة والرابعــة من املادة ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ ، ٢٩٦(من املرســوم بقانون 

رقم )٣٨(لســنة ١٩٨٠املشــارإليه . 
كام يلغي كل نص خيالف أحكام القانون املرافق .
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املادة ٦
ــذ  ــة التنفي ــون واجب ــذا القان ــًا هل ــالس وفق ــة اإلف ــن حمكم ــادرة ع ــكام الص ــون األح تك
ــف  ــوز وق ــام ال جي ــا ، ك ــكال فيه ــوز اإلش ــالن ، وال جي ــدون إع ــودهتا وب ــب مس بموج
ــذ  تنفيذهــا إال بموجــب حكــم يصــدر عــن حمكمــة االســتئناف يف طلــب بوقــف التنفي

ــن. ــتئناف للطع ــة اإلس ــر حمكم ــاء نظ ــم أو أثن ــى احلك ــن ع ــة الطع ــدم بصحيف مق
 

املادة ٦ إصدار
عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــرش 
يف اجلريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة 

يف اجلريــدة الرســمية . 

  املادة ٧
تنشــأ باملحكمــة الكليــة إدارة تســمي إدارة اإلفــالس برئاســة قــاض ال تقــل درجتــه عــن 
مستشــار وعضويــة عــدد كاف مــن وكالء املحكمــة وقضاهتــا يســمون قضــاة اإلفــالس، 

ختتارهــم اجلمعيــة العامــة للمحكمــة يف بدايــة كل عــام قضائــي .
وخيتــص قــايض اإلفــالس بالنظــر فيــام يقــدم إليــه مــن طلبــات افتتــاح اإلجــراءات ومــا 
يرتبــط هبــا مــن طلبــات، رشيطــة أال يكــون ذلــك مــن اختصــاص حمكمــة اإلفــالس أو 

أي جهــة أخــرى وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
ويصدر قايض اإلفالس قراراته املنصوص عليها يف هذا القانون بغري خصومة.

 
املادة ٨

تكــون القــرارات الصــادرة عــن قــايض اإلفــالس وفقــًا هلــذا القانــون ســندات تنفيذيــة ، 
وتضــع عليهــا إدارة اإلفــالس الصيغــة التنفيذيــة وفقــًا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 
القانــون، وتكــون واجبــة التنفيــذ فــور صدورهــا وبــدون إعــالن ، وال جيــوز اإلشــكال 
يف هــذه القــرارات ، كــام ال جيــوز وقــف تنفيذهــا إال بموجــب قــرار يصــدر عــن قــايض 
اإلفــالس بذلــك أو بموجــب حكــم يصدر عــن حمكمة االســتئناف يف طلــب بوقف تنفيذ 

القــرار مقــدم بصحيفــة الطعــن عــى القــرار أو أثنــاء نظــر حمكمــة االســتئناف للطعــن.
 

املادة ٩
ختتص إدارة اإلفالس باآليت:

١. تلقي الطلبات التي تقدم وفقًا ألحكام هذا القانون وقيدها .

٢. توجيه اإلخطارات لذوي الشأن وفقًا ألحكام هذا القانون .
ــة  ــالس وأي ــهر اإلف ــة وش ــادة اهليكل ــة وإع ــوية الوقائي ــات التس ــن أن طلب ــق م ٣. التحق
طلبــات تقــدم اســتنادًا هلــذا القانــون مســتوفية للمعلومــات والبيانــات واملســتندات 

ــون. ــذا القان ــا هب ــوص عليه املنص
٤. إصــدار مجيــع القــرارات التــي خيتــص هبــا قــايض اإلفــالس بموجــب هــذا القانــون 

وإخطــار ذوي الشــأن هبــا واإلعــالن عنهــا ونرشهــا 
٥. مراقبــة إدارة أمــوال املديــن و أعاملــه ورسعــة ســري اإلجــراءات واختــاذ التدابــري 

ــون. التحفظيــة الالزمــة وذلــك عــى النحــو املبــني هبــذا القان
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ــی  ــرى قــايض اإلفــالس طرحــه عليهــم، ويتول ــام ي ــني ملناقشــهم في ــامع بالدائن ٦. االجت
ــوع مــن االجتامعــات. ــه رئاســة هــذا الن قــايض اإلفــالس أو مــن يندب

ــامع  ــر لس ــخص آخ ــتخدميه أو أي ش ــه أو مس ــه أو عمالئ ــن أو ورثت ــتدعاء املدي ٧. اس
ــه . ــه أو أعامل ــن أو أموال ــون املدي ــق بدي ــأن يتعل ــم يف أي ش أقواهل

وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا القانون.

املادة ١٠
عــى إدارة اإلفــالس عــرض مجيــع الطلبــات واإلخطــارات والتظلــامت واملذكــرات 
املقدمــة هلــا عــى رئيــس اإلدارة أو مــن ينــوب عنــه فــور ورودهــا ليتخــذ مــا يــراه بشــأهنا، 
وإذا كان املوضــوع متعلقــًا بإجــراء معــروض عى قــايض اإلفالس، فعــى اإلدارة عرضها 
عليــه خــالل موعــد أقصــاه يــوم العمــل التــايل لتاريــخ ورودهــا ليتخــذ مــا يــراه بشــأهنا.

املادة ١١
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر، جلنــة أو أكثــر تســمى جلنــة اإلفــالس تتكــون من ثالثــة أعضاء 
عــى األقــل مــن األشــخاص الذيــن جيــوز هلــم القيــام بمهــام األمنــاء وفقــًا هلــذا القانــون، 
وجيــوز أن تتــم اللجنــة أعضــاء آخريــن مــن ذوي اخلــربة يف الشــئون املاليــة أو القانونيــة أو 

اإلقتصادية.
وحيــدد القــرار الصــادر بتشــكيل اللجنــة رئيســها ونائبــه ومــدة ونظــام عملهــا والقواعــد 
التنفيذيــة واإلجرائيــة التــي متكنهــا مــن ممارســة اختصاصاهتــا، واملكافــآت املقــررة 

ــا. ألعضائه
ــة فريــق عمــل إداري ملعاونتهــا يف إنجــاز مهامهــا يعــني أو ينتــدب بقــرار  ويكــون للجن
مــن الوزيــر، وللجنــة أن تســتعني بمــن تــراه مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص ملعاونتهــا يف 
عملهــا، وال تكــون االســتعانة بمقابــل إال بنــاًء عــى قــرار مــن الوزيــر، وختصــص وزارة 

املاليــة االعتــامدات املاليــة الالزمــة للجنــة.

املادة ١٢
ختتص جلنة اإلفالس بام يأيت:

١. اإلرشاف عــى إجــراءات إعــادة اهليكلــة واإلفــالس والصلح بشــأن الديــون اخلاضعة 
إلرشاف اللجنة.

٢. إبــداء الــرأي بشــأن الطلبــات املقدمــة الفتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون بشــأن 
الديــون اخلاضعــة إلرشاف اللجنــة، وإبــداء الــرأي يف مقــرتح التســوية الوقائيــة وخطــة 

إعــادة اهليكلــة والصلــح وخطــة تصفيــة أمــوال املديــن وتوزيعهــا بشــأن هــذه الديــون.
٣. وضــع جــدول بأتعــاب األمنــاء واملراقبني واملفتشــني الذيــن يتم تعيينهــم وفقًا ألحكام 
هــذا القانــون، وأيــة تكاليــف يتحملوهنــا بســبب إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 

اهليكلــة أو اإلفــالس، وعرضــه عــى الوزيــر العتــامده.
٤. اختيــار األمنــاء واملراقبــني وحتديــد أتعاهبــم وإبــداء الــرأي بشــأن مروفاهتــم ، وذلك 

يف األحــوال التــي يتقــرر فيهــا تعيــني أمــني أو مراقــب وفقــًا ألحــكام هــذا القانون.
٥. إنشــاء وتنظيــم ســجل تقيــد فيــه الطلبــات املقدمــة بشــأن الديــون اخلاضعــة إلرشاف 

اللجنــة، ومــا اختــذ فيهــا مــن إجــراءات.
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٦. رفــع تقاريــر دوريــة إىل الوزيــر بأعامهلــا وإنجازاهتــا ومقرتحاهتــا بشــأن املهــام املوكلــة 
إليهــا بموجــب هــذا القانــون.

٧. إعــداد النــدوات التوعويــة وعقــد املؤمتــرات واحللفــات النقاشــية وإصــدار األحداث 
والدراســات املتعلقــة بالقانون.

٨. تقديــم املقرتحــات بشــأن الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانون والقــرارات الصــادرة تنفيذًا 
لــه، وأيــة مقرتحــات أخــرى هتــدف تطويــر القانــون أو تطويــر إجــراءات تنفيذه.

٩. أيــة اختصاصــات أخــرى ينــص عليهــا هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة أو تنــاط هبــا 
مــن قبــل الوزيــر.

املادة ١٣
للمديــن أن يقــدم إلدارة اإلفــالس بطلــب افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 
اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس خــالل موعــد أقصــاه شــهرين مــن تاريــخ التوقف عــن الدفع، 
ــه ســيعجز عــن ســداد  ــة ترجــح بأن ــه معلومــات لدي ــذي توافــرت في ــخ ال أو مــن التاري
ــد  ــة ق ــات الرقابي ــني أو اجله ــن الدائن ــن أي م ــا مل يك ــك م ــتحقاقها، وذل ــد اس ــه عن ديون
تقــدم بطلــب افتتــاح اإلجــراءات خــالل املــدة املشــار إليهــا، وال يرتتــب عــى عــدم تقديم 

الطلــب خــالل املواعيــد املبينــة هبــذه الفقــرة عــدم قبــول الطلــب.
ويرتتــب عــى تقــدم املديــن بطلــب افتتــاح إجــراءات شــهراإلفالس غــل يــد املديــن عــن 
ــه  ــه يف أموال ــدر عن ــرف يص ــل أي ت ــه، ويبط ــخ تقديم ــن تاري ــارًا م ــه اعتب إدارة أموال
اعتبــارًا مــن ذلــك التاريــخ، وال يــري ذلــك عــى األمــوال التــي ال جيــوز احلجــز عليهــا 
ــب  ــة بطل ــة اخلاص ــف القانوني ــول والتكالي ــن يع ــن وم ــة املدي ــة لنفق ــوال الالزم أو األم
ــني  ــالس لتعي ــايض اإلف ــى ق ــه ع ــوم تقديم ــب يف ي ــرض الطل ــراءات، ويع ــاح اإلج افتت

أمــني مؤقــت يتــويل إدارة أمــوال املديــن وأعاملــه.
وتبــني الالئحــة التنفيذيــة احلــد األدنــى ملبلــغ املديونيــة التــي توقــف املديــن عــن دفعهــا أو 

كان ســيعجز عــن ســدادها عنــد اســتحقاقها واملشــار إليهــا يف هــذه املــادة.

املادة ١٤
ــن عــادي ال يقــل  ــني بدي ــن عــادي، أو جمموعــة مــن الدائن ــني بدي جيــوز ألي مــن الدائن
ــني  ــة الدائن ــن أو جمموع ــك الدائ ــاه ذل ــن جت ــة املدي ــل مديوني ــة وال تق ــن ثالث ــم ع عدده
عــن املبلــغ الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذيــة يف تاريــخ تقديــم الطلــب، أن يتقدمــوا بطلــب 
إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس إذا كانــوا قــد ســبق وأن أخطــروا املدين بــرضورة الوفاء 

بالديــن املســتحق عليــه ومل يبــادر بالوفــاء بــه خــالل شــهر مــن تاريــخ اإلخطــار .
ويــري ذلــك عــى الدائنــني املضمونــة ديوهنــم برهــن عــى املحــل التجــاري للمديــن أو 
حوالــة حــق عــى التدفقــات النقديــة املتأتيــة مــن أمــوال املديــن أو أعاملــه، كــام يــري عى 
الدائنــني املضمونــة ديوهنــم برهــن أو امتيــاز رشيطــة أن تكــون قيمــة الضامنــات الضامنــة 
حلقوفهــم يف تاريــخ تقديــم الطلــب تقــل عــن قيمــة مديونيــة املديــن جتــاه الدائــن املتقــدم 
منفــردًا بالطلــب أو جمموعــة الدائنــني املتقدمــني جمتمعــني بالطلــب بفــارق ال يقــل عــن 

املبلــغ الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذيــة .
وجيــب اســتطالع رأي اجلهــة الرقابيــة املعنيــة قبــل حتديــد املبالــغ املشــار إليهــا هبــذه املــادة 

بالنســبة للمدينــني اخلاضعــني لرقابتهــا.
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املادة ١٥
إذا عــدل الدائــن عــن املطالبــة بدينــه بســبب تســوية ذلــك الديــن أو االتفــاق مــع املديــن 

عــى تأجيــل ســداده أو ألي ســبب آخــر، فــال يعــرب املديــن متوقفــًا عــن الدفــع.

 املادة ١٦
للجهــة الرقابيــة تقديــم الطلــب بافتتــاح إجــراءات إعادة اهليكلة أو شــهر اإلفالس بشــأن 
أي مديــن خاضــع لرقابتهــا، رشيطــة قيامهــا بتقديــم مــا يفيــد بــأن املديــن يف حالــة توقــف 
عــن الدفــع أو حالــة عجــز يف مركــزه املــايل أو تتوقــع أن يكــون يف أي مــن احلالتــني خــالل 
فــرتة ال تتجــاوز ســنة ، وذلــك رشيطــة أن تقــوم بمخاطبتــه واعطائــه فرصــة للــرد خــالل 

مــدة ال جتــاوز شــهر.

وتبني الالئحة التنفيذية - بعد استطالع رأي اجلهة الرقابية املعنية - احلد األدن ملبلغ 
املديونية التي يتوقف املدين عن دفعها أو من املتوقع أن يتوقف عن دفعها، كام تبني احلد 

األدين ملقدار العجز يف املركز املايل احلاصل واملتوقع املشار إليه يف هذه  
املادة ١٧

إذا تــم تقديــم أكثــر مــن طلــب بشــأن مديونيــات ذات املديــن يتــم ضمهــا مجيعــًا واختــاذ 
ــة  ــوية وقائي ــب تس ــى طل ــات ع ــذه الطلب ــتملت ه ــإذا اش ــة، ف ــأهنا جممع ــراءات بش اإلج
وطلــب إعــادة هيكلــة وطلــب شــهر إفــالس، اعتــربت الطلبــات املقدمــة يف طلــب افتتاح 
إجــراءات إعــادة اهليكلــة كطلــب أصــيل وطلب افتتــاح إجراءات شــهر اإلفــالس كطلب 

احتياطــي، ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف طلــب التســوية الوقائيــة بعــدم قبولــه.
وإذا تعــددت الطلبــات املقدمــة مــن املديــن، فيجــب أن يقــدم طلــب افصــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة عــى إعــادة اهليكليــة، ويقــدم طلــب إعــادة اهليكلــة عى شــهر اإلفالس، 
ويعتــرب الطلــب األســبق هــو الطلــب األصــيل ومــا يليــه احتياطــي، وال جيــوز البــت يف 

الطلــب االحتياطــي إال إذا مل يصــدر القــايض قــراره بقبــول الطلــب األصــيل.

املادة ١٨
إذا كان املديــن رشكــة، فيجــوز تقديــم الطلــب بشــأن ديوهنــا وإن كانــت يف حالــة تصفيــة 

أو حكــم بإبطاهلــا واســتمرت كرشكــة واقــع .
ويرتتــب عــى تقديــم الطلــب وقــف الدعــاوى التــي يكــون موضوعهــا تصفيــة الرشكــة 
أو وضعهــا حتــت احلراســة القضائيــة وقفــًا تعليقيــًا حلــني البــت فيــه، وذلــك مــا مل يقــرر 

قــايض اإلفــالس غــري ذلــك.

 املادة ١٩
مــع مراعــاة حكــم املــادة )١٤( مــن هــذا القانــون، جيــوز تقديــم الطلــب بعــد وفــاة املديــن 
أو اعتزالــه التجــارة أو فقــده األهليــة خــالل الســنتني التاليتــني للوفــاة أو لشــطب اســم 
التاجــر مــن الســجل التجــاري أو فقــد األهليــة وتتــم اإلخطــارات بالنســبة للمديــن اوي 

يف آخــر موطــن لــه دون حاجــة إىل تعيــني الورثــة.
ومــع مراعــاة أحــكام املــادة )١٣( مــن هــذا القانــون، جيــوز لورثــة املديــن تقديــم الطلــب 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٢٤       -العودة لفهرس القانون

خــالل الســنني التاليتــني للوفــاة، فــإذا مل جيمــع الورثــة عــى تقديــم الطلــب جــاز تقديمــه 
مــن أحدهــم، ولقــايض اإلفــالس يف هــذه احلالــة أن يقــرر حفــظ الطلــب أو قبــول افتتــاح 

اإلجــراءات وفقــًا ملــا يــراه حمققــًا ملصلحــة دائنــي املديــن املتــويف والورثــة .
ويتعــني عــى ورثــة املديــن أو من يقــوم مقامهــم قانونــًا اختيار مــن يمثلهــم يف اإلجراءات 
وفقــًا هلــذا القانــون، فــإذا تعــذر ذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطارهــم مــن إدارة 
اإلفــالس، يقــوم قــايض اإلفــالس بتكليــف أحــد الورثــة بتمثيلهــم، ولقــايض اإلفــالس 

عــزل ممثــل الورثــة وتعيــني غــريه مــن الورثــة أو مــن يقــوم مقامهــم قانونــًا.

املادة ٢٠
يقــدم الطلــب مــن املديــن أو اجلهــة الرقابيــة مبينــًا فيــه اإلجــراء املطلــوب وســببه ويرفــق 

بــه املســتندات التاليــة حســب األحــوال: 
١- مذكــرة تضمــن وصفــًا موجــزًا لوضــع املديــن االقتصــادي واملــايل ومعلومــات عــن 

أموالــه، باإلضافــة إىل بيانــات مفصلــة عــن العاملــني لديــه.
٢- صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.

٣- صــورة مــن الدفاتــر التجاريــة أو البيانــات املاليــة املتعلقــة بأعامل املدين عن الســنوات 
املاليــة الثالثــة الســابقة عــى تاريخ تقديــم الطلب.

٤- بيــان بالقضايــا املقامــة مــن املديــن وضــده، واملبلــغ التقديــري لــكل منهــا، وال يعــد 
هــذا البيــان إقــرار مــن املديــن بصحــة هــذه الديــون.

٥- بيــان بجميــع القضايــا أو إجــراءات التنفيــد أو غريهــا مــن اإلجــراءات التــي ســيتم 
وقفهــا كأثــر عــى صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون أو بنــاء عــى قــرار 

قــايض اإلفــالس.
٦- تقرير يتضمن اآليت :

ــاح واخلســائر عــن فــرتة الســنة  ــن وتوقعــات األرب ــة للمدي أ - توقعــات الســيولة النقدي
ــم الطلــب. ــة لتقدي التالي

ب - بيــان بأســامء الدائنــني واملدينــني املعلومــني وعناوينهــم االلكرتونية والعاديــة وأرقام 
هواتفهــم وقيمــة حقوقهــم أو ديوهنــم والضامنــات املقدمــة هلــا إن وجــدت، وتصنيــف 

هــؤالء الدائنــني واملدينــني 
ج- بيــان تفصيــيل بأمــوال املديــن والقيمــة الرضيبيــة لــكل مــن هــذه األمــوال يف تاريــخ 

تقديــم الطلــب، وبيــان أيــة ضامنــات أو حقــوق للغــري ترتتــب عليهــا.
٧- تســمية أمــني يرشــحه مقــدم الطلــب لتويل مهام أمــني إعــادة اهليكلة أو أمني التفليســة 
وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون. ٨- بيــان مــا إذا كان املديــن قــادر عــى إدارة أموالــه ويرغب 
يف إدارهتــا وســند ذلــك، أم أن مصلحــة الدائنــني تقتــي تعيــني أمــني لتــوىل اإلدارة ومربر 

ذلك وســنده.
٩- بيــان أيــة إجــراءات حتفظيــة تقتــي مصلحــة الدائنني اختاذهــا وما إذا كانــت مصلحة 

الدائنــني تقتــي اختاذهــا بشــكل عاجــل ومربر ذلك وســنده.
ــة أو إعــادة هيكلــة ســيحتاج  ١٠- مــا إذا كان الديــن املقــدم بشــأنه طلــب تســوية وقائي
للحصــول عــى متويــل خــالل الفــرتة مــن تاريــخ صــدور قــرار افتــاح اإلجــراءات وحتــى 
اعتــامد التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلة مــن عدمــه، ويف احلالة األوىل بيــان القيمة 
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اإلمجاليــة املقــدرة ملــا ســيحتاجه مــن متويــل خــالل الفــرتة املشــار إليهــا وأغراضــه ومدتــه 
وضامناتــه وتأثــريه عــى التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة وعــى حقــوق الدائنــني 

املضمونــة ديوهنــم وغريهــم مــن الدائنــني.
١١- إذا كان مقــدم الطلــب رشكــة، جيــب أن يرفــق مــع الطلــب صــورة عــن قــرار اجلهــة 
املختصــة يف الرشكــة بتخويــل مقــدم الطلــب بتقديــم طلــب افتتــاح اإلجــراءات، وصورة 

عــن مســتندات تأســيس الرشكــة وأيــة تعديــالت طــرأت عليهــا.
١٢- أيــة معلومــات أو بيانــات أو مســتندات أخــرى تدعــم املعلومــات الــواردة بالطلــب 

أو تطلبهــا إدارة اإلفــالس .
وإذا مل يتمكــن مقــدم الطلــب مــن تقديــم أي مــن البيانــات أو املعلومــات أو املســتندات 
املطلوبــة وفقــًا ألحــكام الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة فعليــه أن يذكــر مــربرات ذلــك يف 

طلبــه.

املادة ٢١
ــامدة  ــًا لل ــتندات وفق ــات واملس ــات واملعلوم ــم البيان ــب تقدي ــدم الطل ــى مق ــذر ع إذا تع
الســابقة بســبب عــدم متكنــه مــن احلصــول عليهــا مــن اجلهــة التــي حتتفــظ هبــا، فعليــه أن 
يبــني ذلــك، وجيــوز لقــايض اإلفــالس أن يكلــف أي شــخص لديــه املعلومــات والبيانات 
ــت يف  ــة للب ــا رضوري ــرر أهن ــدده إذا ق ــل حي ــالل أج ــا خ ــة بتقديمه ــتندات املطلوبي واملس

الطلــب .
وال جيــوز ألي شــخص أن يمتنــع عــن تقديــم البيانــات واملســتندات واملعلومــات التــي 
ــون يلزمــه بواجــب املحافظــة  كلفــه قــايض اإلفــالس بتقديمهــا عــى ســند مــن أن القان

عــى رسيتهــا.
املادة ٢٢

ــار  ــار املش ــن اإلخط ــخة م ــه نس ــًا ب ــبابه، و مرفق ــه أس ــًا ب ــن مبني ــن الدائ ــب م ــدم الطل يق
إليــه يف املــادة )١٤( مــن هــذا القانــون، وأي بيانــات ومعلومــات و مســتندات ذات صلــة 

بالديــن وضامناتــه.

املادة ٢٣
فيــام عــدا الطلبــات املقدمــة مــن اجلهــات الرقابيــة، جيب عــى مقــدم الطلب أن يــودع لدى 
خزينــة املحكمــة مبلًغــا مــن املــال أو كفالــة مرفيــة حتــدد قيمتهــا الالئحــة التنفيذيــة، عى 
أســاس إمجــايل ديــون املديــن أو أصولــه يف تاريــخ تقديــم الطلــب أو إمجــايل ديــون الدائــن 
مقــدم الطلــب إذا كان الطلــب مقدمــًا مــن دائــن، وجيــوز لرئيــس إدارة اإلفــالس أن يقــرر 

إيــداع مبلــغ أقــل وفقــًا ملــا يــراه مالئــام هبــذا الشــأن .
ويكــون اإليــداع عــى النحــو ويف التاريــخ الــذي تقــرره إدارة اإلفــالس، ويســتخدم املبلغ 
املــودع أو الكفالــة لتغطيــة نفقــات وتكاليــف اإلجراءات األوليــة الختاذ قــرار يف الطلب.

وجيــوز لرئيــس إدارة اإلفــالس تأجيــل إيــداع املبلــغ أو الكفالــة املشــار إليهــا يف حــال كان 
ــم  ــخ تقدي ــداع يف تاري ــه الســيولة الالزمــة لإلي ــر لدي ــن ومل تتوف مقــدم الطلــب هــو املدي

الطلــب، أو أن اإلجــراءات األوليــة لــن حتتــاج ألي تكاليــف.
ــة التــي تســتحق عــن الطلبــات و الدعــاوی  ــة الرســوم القضائي وتبــني الالئحــة التنفيذي

ــون، واملكلــف بأدائهــا. والتظلــامت والطعــون املقدمــة اســتنادًا هلــذا القان
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املادة ٢٤
ــكل  ــا وب ــراءات و مرفقاهت ــاح اإلج ــات افتت ــالس بطلب ــة اإلف ــالس جلن ــر إدارة اإلف ختط
فــرار وإجــراء يتخــذ فيهــا، وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم تلــك الطلبــات 

إلدارة اإلفــالس أو اختــاذ القــرار أو اإلجــراء . 

املادة ٢٥
ــام مــن تاريــخ إخطارهــا بالطلــب - مــا مل حيــدد  ــة اإلفــالس خــالل عــرشة أي تقــوم جلن
هلــا قــايض اإلفــالس مــدة أقــل أو أكثــر - بتقييــم وضــع املديــن، بالنســبة للمديونيــات 
اخلاضعــة إلرشافهــا، وتقديــم تقريــر إلدارة اإلفالس بشــأنه يشــتمل عــى األمــور التالية:

١ مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة اهليكلة من عدمه.
٢- ما إذا كانت أموال املدين كافية لتغطية تكاليف إعادة اهليكلة من عدمه.

٣- ما إذا كان جيب اختاذ تدابري حتفظية عى نحو عاجل من عدمه ومربر ذلك.
٤- مــا إذا كان املديــن قــادرًا عــى إدارة أعاملــه وأموالــه بنفســه، أو كانــت مصلحتــه 

ومصلحــة الدائنــني تقتــي أن تســند إدارة أعــامل وأمــوال املديــن ألمــني .
٥- اسم األمني املقرتح تعيينه إلعادة اهليكلة أو اإلفالس وأتعابه

املادة ٢٦
تقــوم إدارة اإلفــالس بإخطــار املديــن بالطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إذا 
كان مقدمــًا مــن غــريه، وجيــب عليــه أن يقــدم رده عــى الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن 
تاريــخ إخطــاره، وأن يقــدم كافــة املعلومــات والبيانــات واملســتندات املبينــة باملــادة )٢٠( 
مــن هــذا القانــون وذلــك مــا مل يطلــب مــن قــايض اإلفــالس إعفائــه مــن تقديــم البيانــات 
واملســتندات واملعلومــات لعــدم توافــر رشوط قبــول الطلــب، فإذا كلف قــايض اإلفالس 
املديــن بتقديــم البيانــات واملعلومــات واملســتندات املشــار إليهــا ، وجــب عليــه تقديمهــا 

خــالل املوعــد املحــدد مــن قــايض اإلفــالس .
كــام تقــوم إدارة اإلفــالس خــالل الفــرتة املشــار إليهــا بالفقــرة األويل بإخطــار الدائنــني 
املــدرج بياناهتــم بالطلــب، وجيــوز ألي مــن هــؤالء الــرد عــى الطلــب خــالل عــرشة أيــام 

مــن تاريــخ إخطــاره.

املادة ٢٧
فيــام عــدا احلــاالت التــي يقــدم فيهــا طلــب افتتــاح اإلجــراءات مــن املديــن جيــوز ملقــدم 
الطلــب أن يتنــازل عنــه يف أي وقــت قبــل صــدور قــرار قــايض اإلفــالس بالبــت فيــه أو 

اختــاذ أي تدابــري حتفظيــة بشــأنه .
يصــدر قــايض اإلفــالس قــراره بحفــظ الطلــب، مــا مل يكــن أي شــخص آخــر مــن 
األشــخاص الذيــن جيوزلفهــم تقديــم طلــب وفقــًا هلــذا القانــون قــد تقــدم بطلــب آخــر أو 

ــراءات. ــري يف اإلج ــه يف الس ــا رغبت ــدى فيه ــب أب ــى الطل ــرده ع ــرة ب ــدم مذك ق

املادة ٢٨
جيوز لقايض اإلفالس أن يستدعي أي شخص حيوز معلومات ذات صلة بالطلب.
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وجيــوز لــه أن يأمــر بإدخــال أي شــخص طبيعــي أو معنــوي يف اإلجــراءات املنصــوص 
ــة للدائنــني إذا كانــت  ــة مالئمــة وكافي ــًا لــرشوط توفــر محاي ــون وفق عليهــا يف هــذا القان
أمــوال ذلــك الشــخص تتداخــل مــع أمــوال املديــن بشــكل يصعــب فصلــه، أو يف حــال 
ــًا مــن حيــث التكلفــة أن تفتتــح  ــًا أو جمدي ــه لــن يكــون عملي اعتــرب قــايض اإلفــالس بأن

إجــراءات منفصلــة فيــام يتعلــق هبــؤالء األشــخاص.

املادة ٢٩
يبــت قــايض اإلفــالس يف الطلــب، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة 
ــة أو  ــادة اهليكل ــة أو إع ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــراره بافتت ــدار ق ــه، بإص ــرد علي لل

ــًا للتوقــف عــن الدفــع . شــهر اإلفــالس، ويعــني يف قــراره تارخيــًا مؤقت
وإذا مل يعــني يف قــرار افتتــاح اإلجــراءات التاريــخ الــذي توقــف فيــه املديــن عــن الدفــع، 

ُأعتــرب تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات تارخيــًا مؤقتــًا للتوقــف عــن الدفــع.
وإذا صــدر قــرار افتتــاح اإلجــراءات بعــد وفــاة املديــن أو بعــد اعتزالــه التجــارة ومل يعــني 
تاريــخ التوقــف عــن الدفــع، أعتــرب تاريخ الوفــاة أو اعتزال التجــارة تارخيًا مؤقتــًا للتوقف 

ــن الدفع. ع

املادة ٣٠
جيــوز لقــايض اإلفــالس مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء عــى طلــب املديــن أو أحــد الدائنــني 
أو األمــني أو غريهــم مــن ذوي املصلحــة، تعديــل التاريــخ املؤقــت للتوقــف عــن الدفــع 
وذلــك حتــى تاريــخ اعتــامد قائمــة الديــون، وبعــد انقضــاء هــذا امليعــاد يصــري التاريــخ 

املعــني للتوقــف عــن الدفــع هنائيــًا.
ــر مــن ســنتني  ــع إىل أكث ــخ التوقــف عــى الدف ــع األحــوال ال جيــوز إرجــاع تاري ويف مجي

ــاح اإلجــراءات. ــرار افتت ــخ صــدور ق ســابقني عــى تاري

املادة ٣١
يصــدر قــايض اإلفــالس قراره بعــدم قبول الطلــب إذا مل يتــم تقديم املســتندات والبيانات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون، أو إذا قدمــت ناقصــة دون مســوغ، 

وذلــك مــا مل يقــرر قبــول الطلــب وفــق الــرشوط التــي يراهــا مناســبة.
كــام يصــدر قــراره برفــض الطلــب إذا مل تتوافــر رشوطــه أو تبــني لــه أنــه مل يقصــد به ســوى 
اإلســاءة للمديــن، ويف هــذه احلالــة جيــوز للمديــن ولــكل مــن حلقــه رضر مــن الطلــب أن 

يطلــب تعويضــُا عــام أصابــه مــن رضر، وتقــام دعــوى املســئولية أمــام حمكمــة اإلفــالس.

املادة ٣٢
لقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن اجلهــة الرقابيــة أو مــن أي طــرف ذو 
مصلحــة، أن يقــرر اختــاذ أي مــن التدابــري التحفظيــة بــام يف ذلــك وضــع األختــام عــى مقر 
أعــامل املديــن أو تعيــني أمــني مؤقــت إلدارة أموالــه، أو وضــع قيــود عليــه يف التــرف 
يف أموالــه، أو منعــه وأي مــن أعضــاء جملــس إدارتــه أو مدرائــه مــن الســفر خــالل فــرتة 

معينــة أو حتــى حتقــق أمــر معــني .
ــف  ــراره بوق ــدر ق ــن، أن يص ــن املدي ــه م ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء ع ــالس بن ــايض اإلف ولق
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ــات. املطالب

املادة ٣٣
ــالس  ــايض اإلف ــرار ق ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس خ ــوم إدارة اإلف تق
ــه وإخطــار  ــاح اإلجــراءات أو رفضهــا أو عــدم قبوهلــا بنــرش القــرار واإلعــالن عن بافتت
ذوي الشــأن بــه واإلفصــاح يف بورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة إذا كان املديــن مدرجــا 
فيهــا، وتكليــف املديــن باإلفصــاح عنــه عــى موقعــه اإللكرتوين، وذلــك ما مل يقــرر قايض 

اإلفــالس االكتفــاء بــأي مــن هــذه الطــرق أو غريهــا.
ــة  ــف اليومي ــدى الصح ــرار بإح ــن الق ــالن ع ــرر اإلع ــالس أن يق ــايض اإلف ــوز لق وجي
ــه  ــه أو أعامل ــن أو أموال ــي املدي ــن دائن ــري م ــب كب ــة إذا كان جان ــة أجنبي ــادرة يف دول الص

ــالس . ــايض اإلف ــراه ق ــر ي ــبب آخ ــة أو ألي س ــك الدول بتل
ويف مجيــع األحــوال جيــب قيــد القــرار الصــادر بافتتــاح اإلجــراءات خــالل املهلــة املبينــة 

هبــذه املــادة.

املادة ٣٤
إذا قــرر قــايض اإلفــالس قبــول افتتــاح اإلجــراءات بإعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس، 
يعــني يف ذات القــرار األمــني الــذي رشــحته جلنة اإلفــالس وقــدرت أتعابه وفقــًا ألحكام 

هــذا القانــون .
وجيــوز لقــايض اإلفــالس بنــاًء عــى اقــرتاح مــن جلنــة اإلفــالس أن يعــني أمينــا أو أكثر من 
غــري األشــخاص املرخــص هلــم مــن اهليئــة أو املســجلني لدهيــا، متــى كان ذلــك ملصلحــة 

ــن والدائنني. املدي

املادة ٣٥
جيــوز لقــايض اإلفــالس مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب املديــن أو جلنــة اإلفــالس 
ــراره  ــدر ق ــم، ويص ــد أتعاهب ــني وحتدي ــن أم ــر م ــيح أكث ــالس برتش ــة اإلف ــف جلن أن يكل

ــامد أتعاهبــم . ــم واعت بتعيينه
إذا تعــدد األمنــاء، وجــب أن يعملــوا جمتمعــني ويكــون األمنــاء مســئولني بالتضامــن عــن 
أعامهلــم، وجيــوز أن ينيــب بعضهــم بعضــا، وال جتــوز هلــم إنابــة الغــري إال بــإذن مــن قــايض 
ــالس أن  ــايض اإلف ــن، وجيــوز لق ــه مســئولني بالتضام ــني ونائي ــالس، ويكــون األم اإلف
يقســم العمــل بــني األمنــاء، أو يعهــد إىل أحدهــم بعمــل معــني، ويف هــذه احلالــة ال يكــون 

األمــني مســئوالً إال عــن األعــامل التــي كلــف هبــا.

املادة ٣٦
يف مجيــع األحــوال التــي يقــدر فيهــا قرار بتعيــني أمني بعد اعتــامد قائمة الدائنــني، أو يصدر 
قــايض اإلفــالس قــرارًا باســتبدال األمــني أو تعيــني أمــني جديــد، تقــوم جلنــة اإلفــالس - 
حتــى لــو كانــت املديونيــة ال ختضــع إلرشافهــا - خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور 
ذلــك القــرار بدعــوة مجيــع الدائنــني، بــام فيهــم الدائنــون أصحــاب الديــون املضمونــة، 
لرتشــيح أمــني وتقديــر أتعابــه، وللجنــة اإلفــالس أن تضــع قائمــة مــن ثالثــة مرشــحني 
أو أقــل أو أكثــر ليتــم االختيــار منهــا، ويــرتأس رئيــس جلنــة اإلفــالس أو مــن حيــدده هــذا 
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االجتــامع ، ويتــم اختيــار املرشــح بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة.
إذا وافقــت جلــان الدائنــني عــى ترشــيح أمــني عــى النحو الســابق وقــدرت أتعابــه، قامت 
جلنــة اإلفــالس بإخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن اجتــامع الدائنــني، 
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املبينــة هبــذه 

الفقــرة بتعيــني األمــني.

املادة ٣٧
ــر ليتــويل مهــام  ــه أو أكث ــاًل ل ــه أن يســمي ممث ــًا فعلي ــاري أمين ــم تعيــني شــخص اعتب إذا ت
األمــني، ويكــون األمــني مســئوالً عــن ممثلــه، ويف مجيــع األحــوال جيــب أن يكــون ممثــل 

األمــني مــن شــاغيل الوظائــف واجبــة التســجيل لــدى اهليئــة.

املادة ٣٨
لألمــني املعــني وفــق أحــكام هــذا القانــون أن يتقــدم إلدارة اإلفــالس بــأي طلــب الختــاذ 
قــرار مــن شــأنه أن يســاعده عــى أداء مهمتــه عــى الوجــه املطلــوب، ويشــمل ذلــك عــى 
ســبيل املثــال، طلــب تعيــني أو نــدب أمــني أو أكثــر ملســاعدته يف أي مــن األمــور املختــص 

. هبا

املادة ٣٩
ال جيوز تعيني أي من األشخاص التاليني أمينًا :

١- أحد الدائنني.
٢- طرف ذو عالقة بالنسبة للمدين.

٣- أي شــخص صــدر عليــه حكــم بــات بإدانتــه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة جنحــة خملــة 
بالــرشف أو األمانــة أو يف إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون أو أي 
جنحــة خاصــة بالغــش يف املعامــالت التجاريــة أو ماســة باالقتصــاد الوطنــي مــا مل يــرد 

إليــه اعتبــاره .

املادة ٤٠
ــى  ــراءات ع ــة اإلج ــه متابع ــالس، وعلي ــت إرشاف إدارة اإلف ــه حت ــني مهام ــارش األم يب
وجــه الرعــة، والتأكــد مــن قيامــه باختــاذ مجيــع التدابــري التــي توفر محايــة مصلحــة املدين 

والدائنــني.

املادة ٤١
يف األحــوال التــي يعهــد فيهــا لألمــني بــإدارة أمــوال املديــن وأعاملــه، يقــوم األمــني 
باملحافظــة عــى تلــك األمــوال، وينــوب عــن املديــن يف مجيــع الترفــات التــي تقتضيهــا 

ــه. ــه وأعامل إدارة أموال
ــد  ــررة يف عق ــات املق ــه ذات االختصاص ــون ل ــني يك ــإن األم ــة، ف ــن رشك وإذا كان املدي

ــة. ــر الرشك ــذي ومدي ــس التنفي ــس والرئي ــس املجل ــس اإلدارة ورئي ــة ملجل الرشك
وإذا كانــت بعــض أعــامل اإلدارة أو بعــض الترفــات اخلاصــة بالرشكــة تســتلزم موافقــة 
اجتــامع الــرشكاء أو اجلمعيــة العامــة العاديــة أو غــري العاديــة للرشكــة، حتل جلنــة اإلفالس 
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حملهــم يف إصــدار هــذه املوافقة.

املادة ٤٢
ــالس  ــايض اإلف ــن ق ــإذن م ــني، ب ــوز لألم ــابقة، جي ــادة الس ــا بامل ــار إليه ــوال املش يف األح
يصــدره بعــد ســامع أقــوال املديــن أو إخطــاره، الصلــح أو قبــول التحكيــم يف كل نــزاع 

ــه، والنــزول عــن حــق املديــن، واإلقــرار بحــق الغــري. يتعلــق بأمــوال املديــن أو أعامل

املادة ٤٣
ــه باســتالم مراســالت  ــن وأعامل ــويل إدارة أمــوال املدي ــه لت يقــوم األمــني بمجــرد تعيين
املديــن املتعلقــة بأعاملــه واالطــالع عليهــا واالحتفــاظ هبــا، وعليــه أن يمكــن املديــن مــن 
االطــالع عليهــا، وأن يســلمه أية مراســالت ذات طبيعة شــخصية أو التــي ختضع لقواعد 

الريــة املهنيــة والتــي ال تتعلــق باإلجــراءات.

املادة ٤٤
عــى األمــني أن يــودع أي مبلــغ يســتلمه ضمــن اإلجــراءات يف حســاب خــاص بالــرف 
الــذي حيــدده قــايض اإلفــالس خــالل مــدة ال تزيــد عــى عــرشة أيــام مــن تاريخ اســتالمه، 
وأن يقــدم إىل إدارة اإلفــالس كشــف حســاب بتلــك املبالــغ خــالل عــرشة أيام مــن تاريخ 

اإليــداع أو خــالل أي فــرتة أخــرى حيددهــا قــايض اإلفالس.
ــول،  ــربر مقب ــداع دون م ــرض اإلي ــتلمها لغ ــغ اس ــة مبال ــداع أي ــني يف إي ــر األم وإذا تأخ
ــغ  ــع ٧% ســنويًا مــن قيمــة املبال ــة تأخــري بواق ــع غرام ــه بدف فلقــايض اإلفــالس أن يلزم
التــي مل يتــم إيداعهــا، وتــودع هــذه الغرامــة يف احلســاب املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة 

ــني . ــام للداائن ــامن الع ــل يف الض وتدخ
وجيوز لقايض اإلفالس يف احلالة املشار إليها بالفقرة السابقة استبدال األمني.

املادة ٤٥
يــدون األمــني مجيــع األعــامل املتعلقة بــإدارة أموال املديــن وأعامله يف الدفاتر والســجالت 
ــة اإلفــالس و ممثــيل  ــًا. وجيــوز للجن املعــدة لذلــك، وجيــوز أن يكــون التدويــن الكرتوني
جلــان الدائنــني والدائنــني- يف حالــة عــدم تشــكيل جلنــة داائنــني- واملديــن االطــالع عــى 
هــذه الدفاتــر والســجالت، كــام جيــوز هلــم أن يطلبــوا تزويدهــم بصــور مــن املســتندات 
املتوفــرة لــدى األمــني متــی كانــت متعلقــة بأمــوال املديــن أو أعاملــه أو تزويدهــم ببيانــات 

أو معلومــات عــن واقــع الدفاتــر والســجالت املشــار إليهــا.
ــف  ــالس تكلي ــايض اإلف ــن ق ــب م ــأن أن يطل ــكل ذي ش ــني، فل ــاع األم ــة امتن ويف حال
األمــني بتزويــده باملســتندات أو متكينــه مــن االطــالع عليهــا، ويصــدر قــايض اإلفــالس 

ــام مــن تاريــخ تقديمــه. فــراره يف الطلــب خــالل عــرشة أي

املادة ٤٦
جيــوز للمديــن وجلنــة األفــالس، يف حــال كانت املديونيــة خاضعة إلرشافهــا ، االعرتاض 
لــدى قــايض اإلفــالس عــى أعــامل األمــني قبــل إمتامهــا، ويرتتــب عــى االعــرتاض وقــف 
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إجــراء العمــل إذا كان االعــرتاض مقدمــًا مــن جلنــة اإلفالس.
ويصدر قايض اإلفالس قراره يف االعرتاض خالل عرشة أيام من تاريخ تقديمه.

املادة ٤٧
عــى األمــني أن يقــدم إلدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفالس حســب األحوال - تقريرًا شــهريًا 
ــه  ــن وأعامل ــة إدارة أمــوال املدي أو يف أي موعــد آخــر حيــدده قــايض اإلفــالس عــن حال

وســري إجــراءات إعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس

املادة ٤٨
ــد  ــرار بتحدي ــن أن يطلــب مــن قــايض اإلفــالس إصــدار ف ــن أو أي دائ لألمــني أو املدي
ــك إىل  ــؤدي ذل ــى أال ي ــة ع ــائل معين ــالة أو مس ــوص مس ــني بخص ــلطات األم ــاق س نط
وقــف أو تعطيــل اإلجــراءات، ويف مجيــع األحــوال خيتــص قــايض اإلفــالس بإصــدار مــا 

يــرى مــن قــرارات بشــأن ســلطات األمــني.

املادة ٤٩
يســتويف األمــني أتعابــه املحــددة بقــرار تعيينــه واملروفــات الالزمــة التــي يتكبدهــا مــن 
أمــوال املديــن املعلومــة إلدارة اإلفــالس، وجيــوز بقرار مــن قايض اإلفــالس رصف دفعة 

مــن تلــك األتعــاب واملروفــات حتــت احلســاب.

املادة ٥٠
جيــوز لقــايض اإلفــالس مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب املديــن أو جلنــة اإلفــالس أن 
يكلــف جلنــة اإلفــالس برتشــيح مراقــب أو أكثــر- مــن بــني األشــخاص الذيــن جيــوز هلم 
القيــام بمهــام األمنــاء وفقــًا هلــذا القانــون- وحتديــد أتعاهبــم، ويصــدر قــراره بتعيينهــم و 

ــامد أتعاهبم. اعت
ويعــد املراقــب تقريــرًا بســري اإلجــراءات يف حالــة طلــب قــايض اإلفــالس ذلــك، ودون 
أن يتدخــل يف اإلجــراءات، وتــري بشــأن املراقــب أحــكام املــواد )٣٧، ٣٩، ٤٩ ( مــن 

هــذا القانــون.

املادة ٥١
ــة اإلفــالس أو جهــة  ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن جلن جيــوز لقــايض اإلفــالس، بن
رقابيــة أو أحــد الدائنــني أو املراقــب أو األمــني أو مــن تلقــاء نفســه، أن يعــني مفتشــًا مــن 
بــني األشــخاص الذيــن جيــوز هلــم القيام بأعــامل األمــني أو من غريهــم ويكلفــه بالتفتيش 
ــن  ــددة م ــع حم ــة أو وقائ ــش يف واقع ــه أو العي ــه أو ترفات ــن أو أموال ــامل املدي يف كل أع
ــاح إجــراءات  ــه طلــب افتت ــن مقــدم بشــأن ديون كان طلــب تعيــني املفتــش يتعلــق بمدي
وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، ويف حالــة تعــني أمــني أو مرافــب يتــويل األمــني أو املراقــب 

بحســب األحــوال مهمــة التفتيــش.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إلدارة 
اإلفــالس، ويبــني القــرار الصــادر بتعيــني املقتــش املهمــة املوكلــة لــه واختصاصاتــه 
ــري  ــب، وت ــني أو مراق ــم كأم ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــن م ــه إن مل يك ــه وأتعاب وصالحيات
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عليــه يف هــذه احلالــة أحــكام املادتــني )٣٤، ٣٥( مــن هــذا القانــون، ولقــايض اإلفــالس 
ــه. ــة إلي ــة املوكل ــاز املهم ــرى إلنج ــن ي ــتعانة بم ــش باالس ــرح للمفت أن ي

وتــري عــى أتعــاب املفتــش املــادة )٤٩( مــن هــذا القانــون، وجيــوز لقــايض اإلفــالس 
أن يكلــف الدائــن الــذي طلــب التفتيــش بــأداء تلــك األتعــاب مقدمــًا عــى أن يســرتدها 
مــن أمــوال املديــن يف حالــة انتهــاء املفتــش إىل صحــة الوقائــع التــي اســتند إليهــا الدائــن 

يف طلــب التفتيــش.

املادة ٥٢
جيــوز للمفــش يف ســبيل تنفيــذ املهمــة املكلــف مــا، أن يطلــب ســامع شــهادة أي شــخص 
بغــري حلــف يمــني، كــام جيــوز لــه أن يطلــب أي معلومــات أو مســتندات مــن املديــن أو 
أحــد الدئنــني أو الوحــدات اخلاضعــة للبنــك املركــزي أو األشــخاص املرخــص هلــم مــن 

اهليئــة أو اجلهــات الرقابيــة أو أي جهــة أخــرى حكوميــة أو غــري حكوميــة .
وإذا رأى الشــخص أو اجلهــة املشــار إليهــام أعــاله عدم تعلــق تلك الشــهادة أو املعلومات 
أو املســتندات باملهمــة املكلــف هبــا املفتــش فعليــه أن يتقــدم بطلــب إىل قــايض اإلفــالس 
خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بطلــب املفتــش بإعفائــه ممــا طلبــه املفتــش كلــه 
ــام مــن تاريــخ  أو بعضــه، ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف الطلــب خــالل عــرشة أي

تقديمــه ويكــون قــراره هنائيــًا.

 املادة ٥٣
عــى املفتــش إنجــاز املهمــة املكلــف بتنفيذهــا وتقديــم تقريــراإلدارة اإلفــالس يبــني فيــه 
كيفيــة تنفيذهــا ومــا خلــص إليه مــن نتائج خــالل املواعيــد املحددة بقــرار تكليفــه، وجيوز 

لقــايض اإلفــالس أن يمــدد مــدة تنفيــذ املهمــة بنــاء عــى طلــب املفتــش.

 املادة ٥٤
جيــوز لقــايض اإلفــالس يف أي وقــت - بعــد أخــذ رأي جلنــة اإلفــالس إذا كانــت 
ــني  ــتبدال األم ــرر اس ــة - أن يق ــة إلرشاف اللجن ــون اخلاضع ــة بالدي ــراءات متعلق اإلج
أو املراقــب أو املفتــش، كــام جيــوز للمديــن وألي دائــن أن يطلــب مــن قــايض اإلفــالس 
ــن،  ــني أو املدي ــح الدائن ــرض بمصال ــه ي ــتمرار تعيين ــت أن اس ــم إذا أثب ــتبدال أي منه اس
وال يرتتــب عــى الطلــب وقــف اإلجــراءات ويبــت قــايض اإلفــالس يف الطلــب خــالل 

ــام. عــرشة أي
وعــيل األمــني أو املراقــب أو املفتــش الــذي يقــرر قــايض اإلفــالس اســتبداله أن تعــاون 
بالقــدر الــالزم لتمكــني بديلــه مــن تويل مهامــه، ويري هــذا احلكم عــى مدراء التفليســة 

املعينــني قبــل رسيــان هــذا القانــون.
ــه ،  ــن مهام ــه م ــالس إعفائ ــايض اإلف ــن ق ــب م ــش أن يطل ــب أو املفت ــني أو املراق لألم
ولقــايض اإلفــالس أن يقبــل ذلــك الطلــب ويعــني بديــاًل عنــه، ولــه أن حيــدد لألمــني أو 

ــًا مقابــل مــا أداه مــن خدمــات . املفتــش الــذي قبــل طلبــه أتعاب

املادة ٥٥
تكــون اإلخطــارات التــي تتــم وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون عــن طريــق إدارة اإلفــالس أو 
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جلنــة اإلفــالس أو األمــني أو املفتــش أو املديــن أو الدائنــني أو ممثــل جلنــة الدائنــني أو ممثيل 
ــد اإللكــرتوين أو أي طريقــة  ــق الربي ــني منتجــة آلثارهــا إذا متــت عــن طري ــات الدائن فئ
أخــرى متفــق عليهــا أو حيددهــا قــايض اإلفــالس أو إدارة اإلفــالس أو حمكمــة اإلفــالس 

أو حمكمــة األســتئناف.
وفيــام عــدا اإلخطــارات املوجهــة مــن املديــن وممثــل جلنــة الدائنــني وممثــيل فئــات الدائنني، 
جيــوز توجيــه اإلخطــار عــن طريــق االعــالن أو النــرش، ويــري عــى اإلخطــار بالربيــد 

اإللكــرتوين األحــكام املبينــة بالقانــون رقــم ٢٠ لســنة ٢٠١٤ املشــار إليــه.

 املادة ٥٦
ــن  ــش واملدي ــب واملفت ــني واملراق ــالس واألم ــة اإلف ــالس وجلن ــن إدارة اإلف ــزم كل م تلت
ــد  ــق الربي ــن طري ــارات ع ــظ اإلخط ــني بحف ــدات الدائن ــو ف ــني وممثل ــة الدائن ــل جلن وممث

ــك. ــاص بذل ــرتوين خ ــي أو إلك ــجل ورق ــه يف س ــل ب ــكل املرس ــرتوين يف الش اإللك
 

  املادة ٥٧
ــون  ــوص عليهــا يف قان ــة املنص ــالن األوراق القضائي ــة بإع ــد املتعلق ــن القواع ــتثناء م اس
ــغ فيهــا عــن  ــم التبلي ــي يت ــة، ودون اإلخــالل باحلــاالت الت ــة والتجاري ــات املدني املرافع
طريــق اإلخطــار عــى النحو املبني هبــذا القانون، جيــوز إعالن األوراق املتعلقــة بالدعاوي 
والطلبــات والطعــون املبينــة هبــذا القانون عن طريــق الربيد اإللكرتوين أو الربيد الســجل 

أو أيــة وســيلة أخــرى توافــق عليهــا حمكمــة اإلفــالس أو حمكمــة األســتئناف.
كــام جيــوز أن تتــم اإلخطــارات وتقديــم املســتندات واملعلومــات والبيانــات مــن خــالل 
توفريهــا بغرفــة بيانــات إلكرتونيــة، يتــاح لــذوي الشــأن الوصــول إليهــا عــرب اإلنرتنــت 
مــن خــالل اســم مســتخدم ورقم رسي يســلم للشــخص الــذي جيــب توجيه اإلخطــار له 
أو تزويــده باملســتندات واملعلومــات والبيانــات عــى النحــو الــذي تبينه الالئحــة التنفيذية 

للقانون.

 املادة ٥٨
ــوز  ــراءات ، جي ــاح اإلج ــب افتت ــأن طل ــون بش ــذا القان ــررة هب ــكام املق ــاة األح ــع مراع م

ــيل: ــا ي ــًا مل ــة وفق ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــب افتت ــدم بطل ــن أن يتق للمدي
١- إذا كان متوقفــًا عــن الدفــع، أو كانــت هنــاك مــن األســباب مــا جيعلــه يتوقــع أو خيــي 
مــن العجــز عــن ســداد ديونه عنــد اســتحقاقها كلهــا أو بعضها وفقــًا ملا هو مبــني بالالئحة 

التنفيذية.
٢- إذا كان يف حالــة عجــز يف املركــز املــايل أو كانــت هنــاك مــن األســباب مــا جيعلــه يتوقع 
أو خيشــى أن يكــون يف حالــة عجــز يف املركــز املــايل عنــد اســتحقاق ديونــه بعضهــا أو كلهــا 

وفقــًا ملــا هــو مبــني بالالئحــة التنفيذية .
٣- أن تكون أعامل املدين قابلة لالستمرارية .

ــبق  ــد س ــة أو كان ق ــوية الوقائي ــا بالتس ــوا مقرتح ــه أن رفض ــبق لدائني ــد س ٤- إذا كان ق
ــة،  لقــايض اإلفــالس أن أصــدر قــرارا برفــض التصديــق عــى مقــرتح بالتســوية الوقائي
حتــى لــو كان ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــاهنا الطلــب، فــال جيــوز 
تقديــم الطلــب إال بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني أو قــرار قــايض 
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اإلفــالس املشــار إليــه.
٥- إذا كان قــد ســبق لدائنيــه أن رفضــوا خطــة بإعــادة اهليكلــة أو كان قــد ســبق لقــايض 
اإلفــالس أن أصــدر قــرارا برفــض التصديــق عــى خطــة بإعــادة اهليكلــة، حتــى لــو كان 
ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــأنا الطلب، فــال جيــوز تقديــم الطلب إال 
بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني أو قــرار قــايض اإلفــالس املشــار 

إليــه.
٦- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر قــرار من قــايض اإلفالس أو حكم عــن حمكمة اإلفالس 
بإهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة، حتــى لــو كان ذلك 
عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــأهنا الطلــب، فــال جيــوز تقديــم الطلــب إال 
بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور قــرار قــايض اإلفــالس أو حكــم املحكمــة 

املشــار إليــه .
٧- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر حكــم هنائــي بشــهر إفــالس املديــن، فــال جيــوز تقديــم 

الطلــب إال بعــد مــرور ثــالث ســنوات مــن انتهــاء التفليســة.
ــًا  ــراءات وفق ــة إج ــت خاضعــة ألي ــة املقــدم بشــأن الطلــب الزال ــت املديوني ٨- إذا كان
هلــذا القانــون تنفيــذًا لقــرار صــادر بافتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون، فــال جيــوز 

ــم الطلــب . تقدي
واســتثناء مــن أحــكام البنــود أرقــام )٤، ٥، ٦، ٧، ٨( مــن هــذه املــادة ، جيــوز للمديــن 
تقديــم الطلــب يف أي وقــت إذا أرفــق بــه مــا يفيــد املوافقــة املســبقة لألغلبيــة املطلوبــة عــى 

مقــرتح التســوية الوقائيــة املقــدم بشــأنه الطلــب.

املادة ٥٩
مــع مراعــاة حكــم املــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون، جيــب أن يرفــق املديــن بطلــب افتتــاح 

إجــراءات التســوية الوقائيــة مــا يــيل:
١- البيانــات واملعلومــات واملســتندات الدالــة عــى حتقق الــرشوط الالزمــة لتقديم طلب 

افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية.
٢- رشح موجــز ملقــرتح التســوية الوقائيــة، مبــني بــه رشوطــه وكيفيــة تنفيــذه، وضامنــات 

تنفيــذه إن وجــدت، والربنامــج الزمنــي للتنفيــذ.
٣- موجــز عــن العقــود واالتفاقيــات الــالزم توقيعها بني املديــن والدائنــني لتنفيذ مقرتح 

التســوية الوقائية.
٤- تصنيف الدائنني.

٥- يف حالــة تشــكيل جلنــة الدائنــني وفقــًا لتصنيــف الدائنــني، يتعــني عــى املديــن إرفــاق 
كشــف بأعضــاء تلــك اللجنــة مــع بيــان اســم املمثــل عــن كل فئــة مــن فئــات الدائنــني، 
وبريدهــم االلكــرتوين والعــادي وأرقــام هواتفهــم، واملســتندات الدالة عــى تعيني هؤالء 

األعضــاء واملمثلــني وحــدود تفويضهــم مــن قبــل الدائنــني.
٦- إجــراءات الدعــوة الجتــامع الدائنــني ملناقشــة مقــرتح التســوية الوقائيــة وكيفيــة 

ــت. ــق التصوي ــم ح ــن هل ــا وم ــت عليه التصوي

املادة ٦٠
يظــل املديــن، بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة قائــاًم بــإدارة أعاملــه 
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وأموالــه، ولــه أن يقــوم بجميــع الترفــات التــي يقضيهــا تســيري نشــاطه التجــاري، بــام 
ال يــرض بمصالــح الدائنــني، مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس غــري ذلــك.

وال جيــوز للمديــن القيــام بأيــة ترفــات تقــع خــارج نطــاق أعامهلــا االعتياديــة إال بعــد 
احلصــول عــى موافقــة قــايض اإلفــالس

املادة ٦١
يرتتــب عــى صــدور قــرار افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية وقــف املطالبات ملــدة الثالثة 
أشــهر الالحقــة لتاريــخ صــدور القــرار، ولقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب املديــن أن 
يمــدد مــدة وقــف املطالبــات ملــرة أو أكثــر عــى أال تزيــد يف كل مــرة عــى شــهر، ويف مجيــع 
األحــوال جيــب أال تزيــد مــدة وقــف املطالبــات عــن ســتة أشــهر وتقــوم إدارة اإلفــالس 

بنــاء عــى طلــب املديــن بتزويــده بشــهادة بوقــف املطالبــات ومــدة الوقــف.

املادة ٦٢
عــى املديــن أن يقــوم خــالل فــرتة وقــف املطالبــات ببــذل العنايــة الالزمــة إلقنــاع دائنيــه 
بالتصويــت باملوافقــة عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة، كــام يلتــزم بتزويــد الدائنــني بكافــة 
املســتندات واملعلومــات والبيانــات التــي متكنهــم مــن اختــاذ قــرار بشــأن مقــرتح التســوية 

الوقائيــة، والــرد عــى مــا يقــدم لــه مــن استفســارات مــن الدائنــني.

املادة ٦٣
تنتهي فرتة وقف املطالبات يف حالة حتقق أي من احلاالت التالية:

١- تصديق قايض اإلفالس عى مقرتح التسوية الوقائية .
٢- صدور قرار عن قايض اإلفالس باهناء إجراءات التسوية الوقائية.

٣ - انتهاء املدة املنصوص عليها يف املادة )٦١(.

املادة ٦٤
ال يرتتــب عــى صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة حلــول آجــال الديــون 
التــي عــى املديــن، وال وقــف رسيــان فوائدهــا، ويعترب كأن مل يكــن أي رشط يــرد بالعقود 

املربمــة مــع املديــن ينــص عــى خــالف ذالــك. 

املادة ٦٥
ــود  ــف العق ــة وق ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــرار افتتت ــدور ق ــى دور ص ــب ع ال يرتت
ــو نــص عــى خــالف ذلــك يف  ــام فيهــا عقــود اإلجيــار أو إهناؤهــا ول ــن ب الســارية للمدي
العقــد، وجيــب عــى املتعاقــد مــع املديــن االســتمرار يف الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة طاملــا 
ــاح  ــرار افتت ــه الالحقــة عــى تاريــخ صــدور ق ــاء بالتزامات ــن مل يتوقــف عــن الوف أن املدي

ــراءات . اإلج
وفيــام عــدا العقــود املشــمولة بإجــراءات التســوية الوقائيــة، ويف حالــة إخــالل املديــن بأي 
مــن التزاماتــه العقديــة، واســتثناء مــن وقــف املطالبــات جيــوز ملحكمــة اإلفــالس - بنــاء 

عــى طلــب التعاقــد - أن حتكــم بفســخ العقــد.
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املادة ٦٦
ملحكمــة اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب املديــن أن حتكــم بفســخ أي عقــد نافــذ يكــون املديــن 
طرفــًا فيــه إذا كان ذلــك رضوريــًا لتمكينــه مــن مزاولــة أعاملــه أو حيقــق مصلحــة الدائنــني 
رشيطــة أال يــؤدي الفســخ إىل إحلــاق رضر جســيم بمصالــح التعاقد مع املديــن، ما مل تفرر 
املحكمــة تعويــض املتعاقــد تعويضــًا عــادالً، ويف هــذه احلالــة حيــق للمتعاقــد االشــرتاك 

يف إجــراءات التســوية الوقائيــة كدائــن عــادي بالتعويــض املرتتــب عى الفســخ.

املادة ٦٧
جيــوز للمديــن أن يقــرتض أو حيصــل عــى تســهيالت مرفية - أيــًا كان نوعهــا - بضامن 
ــدم إلدارة  ــب يق ــراءات أو أي طل ــاح اإلج ــب افتت ــوارد بطل ــًا لل ــامن وفق ــدون ض أو ب

اإلفــالس بعــد تقديــم طلــب افتتــاح اإلجــراءات وقبــل صــدور قــرار فيــه.
اكــام جيــوز لــه االقــرتاض أو احلصــول عــى تســهيالت مرفيــة بعــد صــدور قــرار افتتــاح 
ــة  ــه األغلبي ــت علي ــرتح أو وافق ــن املق ــك ضم ــيل ذل ــًا ع ــراءات إذا كان منصوص اإلج
ــرض أو  ــار املق ــه إخط ــب علي ــك، وجي ــري ذل ــالس غ ــايض اإلف ــرر ق ــا مل يق ــة، م املطلوب
اجلهــة مانحــة التســهيالت املرفيــة بأنــه خاضــع إلجــراءات التســوية الوقايــة وفقــًا هلــذا 

القانــون.

املادة ٦٨
جيــوز لقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب املديــن - وبعــد اســتيفاء رأي جلنة اإلفــالس، يف 
حــال كانــت املديونيــة خاضعة إلرشافها - أن يــأذن للمدين اخلاضع إلجراءات التســوية 
الوقائيــة باحلصــول عــى متويــل جديــد يكــون للدائــن فيــه األولويــة عــى أي ديــن عــادي 
ــاح اإلجــراءات، متــى كان هــذا التمويــل الزمــًا  ــن بتاريــخ قــرار افتت ــم يف ذمــة املدي قائ

ألعــامل املديــن وال يــرض باملصلحــة املشــرتكة للدائنــني أو إجــراءات التســوية الوقائيــة.

املادة ٦٩
جيــوز أن يكــون التمويــل اجلديــد مضمونــًا برتتيــب رهــن عــى أي مــن أمــوال املديــن غــري 
املرهونــة أو املرهونــة، يف احلالــة األخــرية يكــون الرهــن تاليــًا يف مرتبتــه للرهــن أو الرهون 

املرتتبــة عــى األمــوال املطلــوب رهنها .
كــام جيــوز أن يكــون التمويــل اجلديــد مضمونــًا برتتيــب رهــن عــى أي مــن أمــوال املديــن 
املرهونــة مســاويا يف مرتبتــه ملرتبــة أي رهــن قائم عــى األمــوال املطلوب رهنهــا أو متقدمًا 
عليــه، ويف هــذه احلالــة جيــب موافقــة الدائنــني املرهتنــني الســابقني يف املرتبة جلنــة الدائنني.

املادة ٧٠
يقــوم املديــن خــالل عــرشة أيــام مــن صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة 
ــه ويــرتأس  ــة الدائتــني مــن ممثلــني عــن فئــات ديون بالتنســيق مــع الدائنــني لتشــكيل جلن
اللجنــة ويمثلهــا الدائــن احلائــز عــى أكــرب قــدر مــن ديــون املديــن، ويمثــل كل فئــة مــن 
فئــات ديــون املديــن الدائــن احلائــز عــى أكــرب قــدر مــن ديــون املديــن مــن هــذه الفئــة ، 
وذلــك مــا مل توافــق األغلبيــة املطلوبــة أو يوافق الدائنــون احلائزون عى أغلبيــة فئة الديون 
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عــى تعــني ممثلــني لفنــات ديــون املديــن وللجنــة الدائنــني مــن غــري الدائنــني احلائريــن عى 
أكــرب الديــون أو مــن غــري الدائنــني.

وجيــوز بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة للدائنــني أو موافقــة الدائنــني احلائزيــن عــى أغلبيــة فئة 
الديــون إعفــاء ممثــل اللجنــة مــن مهامــه وتعيــني مــن حيــل حملــه. ويف حالــة عــدم حصــول 
هــذا األخــري عــى املوافقــات املذكــورة يكــون املمثــل مــن الدائنــني احلائزيــن عــى أكــرب 

الديــون ثــم الــذي يليــه نــزوالً ثــم الــذي يليــه.

املادة ٧١
عــى املديــن أن يــودع لــدى إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن انتهــاء املــدة املبينــة 
باملــادة الســابقة قائمــة بفئــات الديــون، مبــني هبــا نــوع الديــن ومقــداره وتصنيفــه واســم 
الدائــن وممثلــه و عنــوان بريــده العــادي واإللكــرتوين وتشــكيل جلنــة الدائنــني مبــني بــه 
ــد  ــوان بري ــو وعن ــا كل عض ــي يمثله ــون الت ــة الدي ــا وفئ ــة وأعضائه ــس اللجن ــم رئي اس

العضــو العــادي واإللكــرتوين .
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا باعتــامد تشــكيل اللجنــة خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
إيــداع هــذا التشــكيل، وتقــوم إدارة اإلفــالس بأخطــار املديــن والدائنــني واملرافــب وجلنة 

اإلفــالس- يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا- بذلــك القــرار،

املادة ٧٢
عــى جلنــة الدائنــني أن تقــوم خالل عــرشة أيام مــن تاريخ إخطارهــا بقرار تشــكيل اللجنة 
ــة وإخطــار املديــن و إدارة اإلفــالس  بتحديــد املســائل التــي تفــوض فيهــا رئيــس اللجن

وجلنــة اإلفــالس -حســب األحــوال - بذلــك.
واعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا اإلخطــار، يكــون إخطــار الدائنــني بكافــة األمــور التــي يوجــب 

القانــون إخطارهــم هبــا مــن خــالل ممثــل الدائنــني .
وجيــب عــى ممثــل اللجنــة إخطــار أعضائهــا بــام تلقــاه مــن إخطــارات يف موعــد أقصــاه 
يــوم العمــل التــايل لتاريــخ تلقيهــا، ويــري ذات احلكــم عــى ممثــل كل فئــة مــن فئــات 

الديــون جتــاه الدائنــني مــن تلــك الفئــة.

املادة ٧٣
جيب أن يشمل مقرتح التسوية الوقائية عى ما يأيت :

١-خطة املدين ملزاولة نشاطه.
٢. تصنيــف فئــات الدائنــني، واملبالــغ املســتحقة لــكل منهــم والضامنــات املقدمــة مقابــل 

كل مديونيــة وقيمهــا .
٣- التأكيد عى قابلية أعامل املدين لالستمرارية .
٤. نشاطات املدين التي يتعني وقفها أو إهناؤها.

٥. أحكام ورشوط تسوية أية التزامات .
٦ .أية ضامنات حلسن تنفيذ املقرتح يكون مطلوبًا تقديمها من املدين إن وجدت.

٧. أي عــرض لــرشاء كل أمــوال املديــن أو جــزء منهــا عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول 
أو عــى أجــزاء، إن وجــد.

٨. مدد السامح وخصومات الدفع.
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٩ مدى إمكانية حتويل الدين إىل حصص أو أسهم يف رأس مال أي رشكة أو مرشوع.
ــد أو إنشــاء أو فــك أو بيــع أو اســتبدال أيــة ضامنــات إذا كان  ــة توحي ١٠. مــدى إمكاني

ــًا لتنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة. ذلــك رضوري
١١. اقرتاح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

١٢. مــدى احتيــاج املديــن لتمويــل أثنــاء مــدة تنفيــذ املقــرتح، وأغــراض ذلــك التمويــل 
وضامناتــه.

١٣. آليــة متابعــة الدائنــني واملراقــب - يف حالــة تعيينــه - لتنفيــذ املقــرتح ومــا يقــدم مــن 
تقاريــر بشــأن تنفيذهــا ومواعيــد تقديــم تلــك التقاريــر وحمتواهــا.

ــرى  ــة وي ــوية الوقائي ــرتح التس ــذ مق ــة يف تنفي ــن جمدي ــا املدي ــرى يراه ــور أخ ــة أم ١٤. أي
ــرتح. ــا باملق تضمينه

١٥ .احلقــوق التــي حيصــل عليهــا الدائنــون وفقــًا ملقــرتح التســوية الوقائيــة باملقارنــة مــع 
احلقــوق التــي يمكــن أن حيصلــوا عليهــا يف حــال شــهر اإلفــالس.

 
املادة ٧٤

عــى املديــن أن يــودع نســخة مــن مقــرتح التســوية الوقائيــة لــدى إدارة اإلفــالس مرفقــًا 
هبــا ملخــص املقــرتح خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور فــرار افتتــاح اإلجــراءات، 
وجيــوز لقــايض اإلفــالس مــد هــذه الفــرتة ملــدة مماثلــة أو أكثــر بنــاء عــى طلــب املديــن 
بعــد االســتامع للجنــة اإلفــالس ويف مجيــع األحــوال جيــب موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى 

أي متديــد مــن شــأنه أن جيعــل مــدة إيــداع مقــرتح التســوية الوقائيــة جتــاوز ســتة أشــهر.
وعــى املديــن خــالل املوعــد املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة أن خيطــر جلنــة اإلفــالس - يف 
حــال كانــت املديونيــة خاضعة إلرشافهــا - وممثل جلنــة الدائنني وأعضــاء اللجنة باملقرتح 
ومرفقاتــه، وعــى ممثــل جلنــة الدائنــني وكل عضــو مــن أعضائهــا أن يقــوم بإخطــار فئــة 
الدائنــني التــي يمثلهــا باملقــرتح ومرفقاتــه يف موعــد أقصــاه هناية يــوم العمل التــايل لتاريخ 

تســلمه للخطــة ومرفقاهتــا.
ويف حالــة عــدم إيــداع مقــرتح التســوية الوقائيــة خــالل املوعــد املبــني هبــذه املــادة، جيــوز 
ــالس  ــة اإلف ــني أو جلن ــد الدائن ــن أح ــه م ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء ع ــالس، بن ــايض اإلف لق
ــدر  ــة، ويص ــوية الوقائي ــراءات التس ــاء إج ــا، بإهن ــة إلرشافه ــة خاضع ــت املديوني إذا كان

القــايض قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

املادة ٧٥
ــل تســوية  ــه مقاب ــن عــن بعــض أموال جيــوز أن يؤســس املقــرتح عــى أســاس ختــيل املدي
ديونــه كلهــا أو بعضهــا، ومــن ثــم ســداد كامــل ديــون املديــن ســدادًا عينيــًا أو نقديــًا، أو 
ــة الباقــي بحيــث  ــًا وإســقاط الباقــي أو جدول ــًا أو نقدي ســداد جانــب منهــا ســدادًا عيني
تــربأ ذمــة املديــن مــن الديــن كلــه أو بعضــه وجيــب موافقــة اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة 
يف رشكــة املســامهية املدينــة أو مــا يقــوم مقــام اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة يف الــرشكات 

األخــرى عــى املقــرتح.

املادة ٧٦
عــى املديــن أن يقــوم بدعــوة الدائنــني للموافقــة عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة بموجــب 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٣٩       -العودة لفهرس القانون

ــرتح  ــواردة بمق ــراءات ال ــًا لإلج ــه، وفق ــامع ومكان ــد االجت ــى موع ــتمل ع ــار يش إخط
التســوية الوقائيــة ، وعــى أن يتــم عقــد االجتــامع بعــد عــرشة أيــام عــى األقــل مــن تاريــخ 
توجيــه الدعــوة لالجتــامع وخــالل مــدة ال تزيــد عــى شــهر مــن تاريــخ إخطــار ممثــل جلنــة 

الدائنــني وأعضــاء اللجنــة باخلطــة ومرفقاهتــا.
كــام يقــوم املديــن بتوجيــه الدعــوة خــالل املوعد املبــني بالفقــرة الســابقة للجنــة اإلفالس، 
يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا، وإىل اجلهــة الرقابيــة املعنيــة إذا كان املديــن 
خيضــع إلرشافهــا ويــرتأس املديــن االجتــامع وجيــوز بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة اختيــار 

مــن يــرتأس االجتــامع مــن الدائنــني أو مــن غريهــم .
ويف حالة امتناع املدين عن عقد االجتامع عى النحو املبني بالفقرة األويل من هذه املادة، 

يكلف قايض اإلفالس، بناء عى طلب يقدم إليه من األمني أو أحد الدائنني، جلنة 
اإلفالس حتى لو كانت املديونية غري خاضعة إلرشافها، بالدعوة الجتامع الدائنني، 

وبرئاسة من تفوضه من بني أعضائها، ويف القيام بكافة األعامل التي يتعني أن يقوم هبا 
املدين وفقًا للمواد التالية هبذا الفرع والفرع اخلاص بالتصديق 

املادة ٧٧
يقــر حــق التصويــت عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة عــى الدائنــني املتأثريــن باملقــرتح، 

وال جيــوز ألي طــرف ذو عالقــة باملديــن أن يشــارك يف التصويــت .
كــام ال جيــوز اعتبــار الدائنــني أصحــاب الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز دائنــني غــري 

متاثريــن ملجــرد كوهنــم حيتفظــون بضــامن لديوهنــم.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف أي خــالف يقــوم بشــأن أحقيــة الدائــن يف التصويــت ومــن 
يــرتأس االجتــامع وذلــك بقــرار يصــدر خــالل عــرشة أيام مــن تاريــخ تقديم طلــب پذلك 

إلدارة اإلفــالس.

املادة ٧٨
جيــب عــى املديــن أن يقــدم رشحــًا وافيًا لبنــود مقــرتح التســوية الوقائية أثنــاء االجتامعات 
التــي تعقــد ملناقشــة املقــرتح وأي تعديــالت تــرد عليــه ،وجيــوز ألي مــن الدائنــني أو جلنــة 
الدائنــني أو ممثلهــا أو جلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا - 

حضــور االجتامعــات وابــداء الــرأي يف مقــرتح التســوية أو تعديالتــه . 
كــام جيــب عليــه دعــوة الدائنــني املتأثريــن بالتعديــالت املقرتحــة الجتامعات أخــرى للنظر 

يف تلــك التعديــالت والتصويــت عليها.

املادة ٧٩
ــة  ــه األغلبي ــني إذا وافقــت علي ــة مســتوفية موافقــة الدائن يكــون مقــرتح التســوية الوقائي
املطلوبــة، فــإذا مل حيصــل املقــرتح عــى موافقــة هــذه األغلبيــة يف االجتــامع األول للدائنني، 

يؤجــل االجتــامع ملــدة عــرشة أيــام الجتــامع ثــاين يعقــد للتصويــت عــى املقــرتح.
وإذا مل حيصــل املقــرتح عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة يف االجتــامع املؤجــل، يعتــرب ذلــك 

رفضــًا ملقــرتح التســوية الوقائيــة.

املادة ٨٠
حيــرر حمــرض مــا تــم يف اجتــامع التصويــت عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة يوقعــه املديــن 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٤٠       -العودة لفهرس القانون

ــة  ــني، ويف حال ــة الدائن ــل جلن ــت، وممث ــم التصوي ــق هل ــن حي ــارضون الذي ــون احل والدائن
ــم ذكــر اســمه يف املحــرض وســبب رفضــه . ــع يت ــني التوقي رفــض أحــد الدائن

وإذا كان االجتــامع عــن طريــق وســائل االتصــال احلديثــة فيجــب أن حيــرض املراقــب فــإذا 
مل يكــن قــد تــم تعيينــه حيــرض ممثــل عــن جلنــة الدائنــني أو ممثــل عــن جلنــة اإلفــالس، يف 
حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا ، ويكــون االكتفــاء بتوقيــع املديــن واملراقــب 
أو املديــن وممثــل جلنــة الدائنــني أو املديــن وممثــل جلنــة اإلفــالس بحســب األحــوال عــى 

املحــرض، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة رشوط وضوابــط هــذا االجتــامع.

املادة ٨١
ــخ املوافقــة عــى مقــرتح التســوية  ــام مــن تاري ــأن يقــوم خــالل عــرشة أي ــن ب ــزم املدي يلت
الوقائيــة أو رفضــه بإخطــار إدارة اإلفــالس واملراقــب وجلنــة اإلفــالس واجلهــة الرقابيــة 
ــارض  ــة وحم ــدة أو املرفوض ــة املعتم ــاق اخلط ــك وإرف ــوال - بذل ــب األح ــة – بحس املعني
االجتامعــات التــي تــم فيهــا التصويــت واملســتندات الدالــة عــى اإلخطــارات املوجهــة 
حلضــور االجتامعــات ودليــل احلضــور ودليــل التصويــت، ويف حالــة املوافقــة عــى اخلطة 

يطلــب ضمــن اإلخطــار التصديــق عــى اخطــة. 
وجيــوز ملمثــل جلنــة الدائنــني أو ممثــل أي فئــة مــن فئــات الدائنــني أو الدائنــني احلائزيــن 
ــه  ــن ب ــام املدي ــة عــدم قي ــن أن يقومــوا هبــذا اإلخطــار يف حال ــون املدي عــى ٢٥% مــن دي
ــن  ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس خ ــى إدارة اإلف ــابقة وع ــرة الس ــة يف الفق ــدة املبين ــالل امل خ
تاريــخ تســلمها اإلخطــار املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة إخطــار مجيــع الدائنــني بــه وبكافــة 

ــه. مرفقات
ويف حالــة رفــض املقــرتح يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــار 
إدارة اإلفــالس بإصــدار قــرار بإهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة وحفظ الطلــب، وجيوز 
لــه بنــاء عــى طلــب املديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني أن يقــرر افتتــاح إجــراءات إعادة 

اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس وفقــًا ملــا يــراه مالئــاًم لوضــع املديــن ومصلحــة الدائنــني.

املادة ٨٢
يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تســلم إدارة اإلفــالس لإلخطــار 
بموافقــة الدائنــني عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة ومرفقاتــه بالتصديــق عــى املقــرتح بعــد 

التحقــق مــن توافــر الرشطــني التاليــني:
١.أن املقرتح حاز عى موافقة األغلبية املطلوبة.

٢. أن املقرتح تتوافر فيه معايري العدالة للدائنني املتأثرين الواردة يف املادة التالية.

املادة ٨٣
يكون مقرتح التسوية الوقائية مستوفيًا معايري العدالة إذا توافر فيه ما ييل:

١ .حصــول الدائنــني عــى معلومــات وافية ووقت كاف لدراســة مقرتح التســوية الوقائية 
.

٢. عــدم اإلخــالل بإجــراءات اجتــامع الدائنــني والتصويــت الــواردة بمقــرتح التســوية 
ــة املعروضــة عــى إدارة اإلفــالس قبــل افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة. الوقائي

٣. مراعــاة احلقــوق القائمــة للدائنــني - خاصــة حقــوق الدائنــني أصحاب حقــوق الرهن 
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واالمتيــاز - واملســاواة بــني أصحــاب احلقــوق ذات املراكــز املتســاوية، خاصــة مــا يتعلــق 
بتقاســم اخلســائر وتوزيــع اخقــوق اجلديــدة.

املادة ٨٤
يصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا برفــض التصديق عــى املقــرتح أو تعليق التصديــق عليه يف 
حالــة حتقــق أي مــن احلــاالت التاليــة: ١. إذا شــاب البطــالن إجــراءات الدعــوة لالجتامع 

أو إجــراءات التصويــت فيه.
٢. إذا مل تستوف موافقة األغلبية املطلوبة عى املقرتح.

٣. إذا مل يسوف املقرتح معايري العدالة وفقًا للامدة السابقة .
ــق التصديــق عــى املقــرتح يبــني قــايض اإلفــالس التعديــالت املطلــوب  ــة تعلي ويف حال
إجرائهــا عليــه أو اإلجــراء املطلــوب اســتيفائه وحيــدد أجــاًل للمديــن الســتيفاء موافقــة 
ــالس  ــرى إلدارة اإلف ــرة أخ ــه م ــادة تقديم ــدل وإع ــرتح املع ــى املق ــة ع ــة املطلوب األغلبي
ــايض  ــدق ق ــة ص ــة املطلوب ــة األغلبي ــى موافق ــدل ع ــرتح املع ــاز املق ــإن ح ــق، ف للتصدي
ــة عــدم موافقــة الدانتــني عــى املقــرتح املعــدل يصــدر قــايض  ــه، ويف حال اإلفــالس علي

ــق. ــض التصدي ــرارا برف ــالس ف اإلف

املادة ٨٥
جيــوز ألي مــن الدائنــني املتأثريــني الذين مل يصوتــوا باملوافقة عى مقرتح التســوية االوقائية 
التظلــم مــن فــرار الدائنــني باملوافقــة عــى مقــرتح هــذه التســوية إلدارة اإلفــالس خــالل 
عــرشة أيــام مــن تاريــخ انعقــاد اجتــامع الدائنــني الــذي تقــرر فيــه املوافقــة إذا كان الدائــن 
قــد حــرض هــذا االجتــامع ورفــض املقــرتح أو كان قــد أخطــر بموعــد ذلــك االجتــامع ومل 
حيــرض بعــذر مقبــول، أو مــن تاريــخ إخطــار الدائــن مــن إدارة اإلفــالس بموافقــة الدائنني 

عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة إذا مل حيــرض اجتــامع الدائنــني ألنــه مل خيطــر بموعــده.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف التظلــم بــذات القرار الصــادر بالتصديــق عى مقرتح التســوية 
الوقائيــة، ويف حالــة قبــول التظلــم جيــوز لقــايض اإلفــالس تعليــق التصديــق عــى املقــرتح 

لتصويــب األجــراء الباطــل أو تعديــل املقــرتح أو رفــض التصديــق عليه.
ويف حالــة رفــض التصديــق يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطار 
إدارة اإلفــالس بإصــدار قــرار بإهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة وحفظ الطلــب، وجيوز 
لــه بنــاء عــى طلــب املديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني أن قلــرر افتتــاح إجــراءات إعادة 

اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس وفقــًا ملــا يــراه مالئــاًم لوضــع املديــن ومصلحــة الدائنني.

املادة ٨٦
يكــون مقــرتح التســوية الوقائيــة املصــدق عليــه مــن قــايض اإلفــالس نافــذًا يف حــق مجيــع 
الدائنــني الذيــن شــملهم بــام يف ذلــك الدائنــني الذيــن رفضــوا املقــرتح والذيــن مل حيــرضوا 

اإلجتــامع اخلــاص بالتصويــت عــى املقــرتح .
ــامدة  ــًا لل ــد وفق ــاح والقي ــار واإلفص ــرش واإلخط ــالن والن ــالس باإلع ــوم إدارة اإلف وتق
)٣٣( مــن هــذا القانــون لــكل قــرار يصــدر بالتصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة أو 
ــادة  ــراءات إع ــاح إج ــراءات أو افتت ــاء اإلج ــق أو إهن ــق التصدي ــرتح أو تعلي ــض املق برف
اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار، وجيــوز 
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لقــايض اإلفــالس االكتفــاء بقيــد القــرار يف ســجل اإلفــالس والســجل التجــاري.

املادة ٨٧
ــه الدائنــون وصــدق  ــة وفقــًا ملــا وافــق علي ــذ مقــرتح التســوية الوقائي ــزم املديــن بتنفي يلت
عليــه قــايض اإلفــالس، كــام يلتــزم بــأن يقــوم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ متــام تنفيــذ 
ــات  ــان باملديوني ــار بي ــق باإلخط ــك ويرف ــالس بذل ــار إدارة اإلف ــوية بإخط ــرتح التس مق
ــدال عــى التســوية، ويصــدر  ــم تســويتها وطريقــة التســوية كــام يرفــق املســتند ال ــي ت الت
قــايض االفــالس قــرارًا بتــامم تنفيــذ مقــرتح التســوية وانتهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة 
ــام مــن تاريــخ تســلم إدارة اإلفــالس لإلخطــار، ويــري عــى القــرار  خــالل عــرشة أي
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٨٦( مــن هــذا القانــون، وجيــوز لقــايض اإلفــالس أن يطلــب 
رأي املراقــب يف حالــة تعيينــه بشــأن متــام تنفيــذ التســوية قبــل إصــدار القــرار املشــار إليــه، 
كــام جيــوز لــه أن يطلــب رأي جلنــة اإلفــالس بشــأن متــام تنفيــذ التســوية حتــى لــو كانــت 

املديونيــة غــري خاضعــة إلرشافهــا وذلــك قبــل إصــدار القــرار املشــار إليــه.
وجيــوز للدائنــني الذيــن ينازعــون يف صحــة مــا جــاء بإخطــار املديــن بشــأن تســوية 
ــول التظلــم  ــة قب ــه بالفقــرة الســابقة، ويف حال مديونيتهــم التظلــم مــن القــرار املشــار إلي
يلتــزم املديــن بتنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة بشــان الدائــن الــذي قبــل تظلمــه ويعتــري 

ــن. ــذا الدائ ــبة هل ــذه بالنس ــم تنفي ــة مل يت ــوية الوقائي ــرتح التس مق

املادة ٨٨
ــوة  ــه الدع ــة أن يوج ــوية الوقائي ــرتح التس ــذ مق ــاء تنفي ــت أثن ــن يف أي وق ــوز للمدي جي
لدائنيــه ملناقشــة أيــة تعديــالت يــرى رضورة إجرائهــا عــى املقــرتح وجيــب إخطــار 
ــام  ــرشة أي ــامع بع ــدد لالجت ــد املح ــل املوع ــا قب ــة ومربراهت ــالت املقرتح ــني بالتعدي الدائن
ــة عــى املقــرتح املعــدل يقــوم بإخطــار  ــة املطلوب ــة األغلبي ــة موافق عــى األقــل، ويف حال
إدارة اإلفــالس هبــذا املقــرتح وحمــارض اجتامعــات الدائنــني ودليــل احلضــور والتصويــت 
ويطلــب التصديــق عليــه ويقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــار إدارة 
اإلفــالس باملقــرتح املعــدل بالتصديــق عليــه إذا كان مســتوفيًا ملعايــري العدالــة وحــاز عــى 

ــق . ــق التصدي ــام بتعلي ــه أو ق ــق علي ــة وإال رفــض التصدي ــة املطلوب ــة األغلبي موافق
وجيــوز التظلــم مــن قــرار التصديــق عــى املقــرتح املعــدل وفقــًا لألحــكام املبينــة يف املــادة 

)٨٥( مــن هــذا القانــون.

املادة ٨٩
جيــوز ملحكمــة اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليهــا مــن أحــد الدائنــني املتأثريــن خالل 
الفــرتة الالحقــة لقــرار التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وقبل متــام تنفيــذ املقرتح، 
ــاالت  ــق أي يف احل ــة حتق ــك يف حال ــة، وذل ــوية الوقائي ــراءات التس ــاء إج ــم بإهن أن حتك

التاليــة:
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص ــد اجلرائ ــن يف أح ــد املدي ــة ض ــوى اجلزائي ــة الدع ١. إقام
القانــون، ويشــرتط أن يتــم تقديــم الطلــب خــالل الســتة أشــهر الالحقــة لتاريــخ إقامــة 
هــذه الدعــوى، كــام يشــرتط أن تكــون هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بعــد التصديــق عــى 

ــوالً. ــري مقب ــذه، وإال كان غ ــام تنفي ــل مت ــة وقب ــوية الوقائي ــرتح التس مق
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٢ .صــدور حكــم بإدانــة املديــن يف أحــد اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بعــد 
التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وقبــل متــام تنفيــذه.

٣. إذا مل يقم املدين بتنفيذ رشوط مقرتح التسوية الوقائية.
٤. إذا تويف املدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ املقرتح .

٥. إذا طــرأت أمــور بعــد تاريــخ التصديــق عــى املقــرتح مــن شــأهنا أن جتعل أعــامل املدين 
غــري قابلــة لالســتمرارية، أو أثــرت عــى قــدرة املديــن عــى تنفيــذ مقــرتح التســوية بحيــث 

أصبــح مــن غــري املتوقــع أن يتمكــن املديــن مــن تنفيــذ هــذا املقــرتح وفقــًا لرشوطه. 
٦. إذا امتنــع املديــن عــن تقديــم املعلومــات والبيانــات واملســتندات املطلــوب منــه 

تقديمهــا.
٧. إذا ارتكــب املديــن خطــأ جســياًم يف إدارتــه ألموالــه أو أعاملــه خــالل الفــرتة الالحقــة 

عــى صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة.
٨. إذا ارتكــب املديــن لــدى تقديمــه طلــب افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو بعــده 

غشــًا أو حتايــاًل أو قــدم معلومــات مضللــة.

ــري  ــن تداب ــاًم م ــراه مالئ ــا ت ــأن م ــب ذوي الش ــى طل ــاًء ع ــم بن ــة أن حتك ــوز للمحكم وجي
ــن. ــرباءة املدي ــًا ب ــم هنائي ــري إذا حك ــذه التداب ــي ه ــة، وتلغ حتفظي

املادة ٩٠
يرتتــب عــى إهنــاء إجراءات التســوية الوقائية اســتنادًا للبنديــن )١ و ٢( من املادة الســابقة 
ــت  ــة، إذا كان ــوية الوقائي ــذ رشوط التس ــة لتنفي ــة املقدم ــن الكفال ــل م ــة الكفي ــراءة ذم ب
األفعــال التــي أدت الختــاذ اإلجــراءات املشــار إليهــا يف هذيــن البنديــن قــد صــدرت مــن 
املديــن قبــل صــدور قــرار التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وكان هلــا تأثــري عــى 

إرادة الكفيــل .
ــادة  ــد )٨( مــن ذات امل ــة اســتنادًا للبن كــام يرتتــب عــى إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائي

ــة . ــذ رشوط التســوية الوقائي ــة املقدمــة لضــامن تنفي ــل مــن الكفال ــراءة ذمــة الكفي ب
وال يرتتــب عــى إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة اســتنادًا للبنــود مــن )٣( إىل )٧( بــراءة 

ــة الكفيل. ذم
ويف مجيــع األحــوال جيــب تكليــف الكفيــل املشــار إليــه وكفــالء املديونية بحضور اجللســة 

التــي ينظــر فيهــا طلــب إهناء اإلجــراءات.

املادة ٩١
ــل  ــة الكفي ــراءة ذم ــة لبطــالن إجراءاهتــا ب ــب عــى إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائي يرتت

ــا. ــض رشوطه ــذ كل أو بع ــن تنفي ــذي ضم ــة ال ــن الني حس

املادة ٩٢
ملحكمــة اإلفــالس أن تضمــن يف حكمهــا الصــادر باهنــاء اإلجــراءات وشــهر اإلفــالس، 
وضــع األختــام عــى أمــوال املديــن، كــام جيــوز للمحكمــة أن تضمــن يف ذلــك احلكــم أي 

تدابــري حتفظيــة أخــرى.
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املادة ٩٣
جيــوز لقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلب يقــدم إليه خــالل الفــرتة الالحقــة لقــرار التعديل 
عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وقبــل متــام تنفيذ املقــرتح، أن يقرر إهنــاء إجراءات التســوية 

الوقائيــة، إذا حتققــت أي من احلالتــني التاليتني:
١- إذا تقــدم املديــن بطلــب إهنــاء اإلجــراءات تأسيســًا عــى أن رشوط افتتــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة مل تعــد منطبقــة عليــه، أو عــى تعــذر تنفيذ مقرتح التســوية وفقــًا لرشوط 

املقرتح.
٢- إذا تقــدم املديــن أو اجلهــة الرقابيــة بطلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة أو شــهر 

اإلفــالس.
وتقــوم إدارة اإلفــالس باخطــار الدائنــني وجلنــة اإلفــالس واملراقــب بحســب األحــوال 
بالطلــب وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه. ويصــدر قــايض اإلفــالس قراره 

باملوافقــة عــى الطلــب أو برفضــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

املادة ٩٤
إذا قــرر قــايض اإلفــالس إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة، جيــوز لــه بنــاء عــى طلــب 
يقــدم إليــه مــن الديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني الذيــن حيــق هلــم تقديــم طلــب افتتاح 
إجــراءات وفقــا هلــذا القانــون، أن يقــرر افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة أو افتتــاح 

إجــراءات شــهر اإلفــالس.
وتقــوم إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بنــرشه وإعالنــه 
واإلفصــاح عنــه واإلخطــار بــه وقيــده وفقا للــامدة )٣٣( من هــذا القانون، وجيــوز لقايض 

اإلفــالس االكتفــاء بقيــد القــرار يف ســجل االفــالس والســجل التجــاري.

املادة ٩٥
تكــون الترفــات الصــادرة مــن املديــن، بعد صــدور قــرار التصديق عيل مقرتح التســوية 
ــة نافــذة يف حــق الدائنــني، وال جيــوز هلــم طلــب عــدم نفاذهــا إال وفــق القواعــد  الوقائي
املقــررة بشــأن دعــوى عــدم نفــاذ الترفــات، وال تســمع هــذه الدعــوى بعــد انقضــاء 
ــى أي  ــن ع ــوز الطع ــوال ال جي ــع األح ــراءات، ويف مجي ــاء اإلج ــخ إنته ــن تاري ــنتني م س

تــرف صــدر عــن املديــن تنفيــذًا ملقــرتح التســوية الوقائيــة املصــدق عليــه.

املادة ٩٦
ــا قبضــوه مــن  ــرد م ــني ب ــزام الدائن ــة إل ــراءات التســوية الوقائي ــب عــى إهنــاء إج ال يرتت
الديــون قبــل صــدور احلكــم أو قــرار اإلهنــاء، وختصــم هــذه املبالــغ مــن قيمــة ديوهنــم.

املادة ٩٧
مــع مراعــاة األحــكام املقــررة هبــذا القانون بشــأن طلب افتتــاح اإلجراءات جيــوز للمدين 
والدائنــني واجلهــة الرقابيــة تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلة وفقــًا للضوابط 

التالية: 
١- إذا كان املدين متوقفًا عن الدفع.
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٢- إذا كان املدين يف حالة عجز يف املركز املايل.
٣- أن تكون أعامل املدين قابلة لالستمرارية.

٤- إذا كان قــد ســبق لدائنــي املديــن رفــض خطــة بإعــادة اهليكلــة أو كان قد ســبق لقايض 
اإلفــالس أن أصــدر قــرارًا برفــض التصديــق عــى خطــة إعــادة اهليكلــة، حتــى لــو كان 
ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــأهنا الطلــب، فــال جيــوز تقديــم الطلــب 
إال بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني أو قــرار قايض اإلفالس املشــار 

ليه. إ
٥- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر قــرار من قــايض اإلفالس أو حكم عــن حمكمة اإلفالس 
ــري  ــن غ ــرى للمدي ــون أخ ــك عــن دي ــو كان ذل ــى ل ــة حت ــادة اهليكل ــراءات إع بإهنــاء إج
املقــدم بشــأهنا الطلــب، فــال جيــوز تقديــم الطلــب إال بعــد انقضــاء ثالثة أشــهر مــن تاريخ 

صــدور قــرار قــايض اإلفــالس أو حكــم املحكمــة املشــار إليــه.
٦- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر حكــم هنائــي بشــهر إفــالس املديــن، فــال جيــوز تقديــم 

الطلــب إال بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة.
٧- إذا كانــت املديونيــة املقــدم بشــأهنا الطلــب الزالت خاضعــة إلجراءات إعــادة اهليكلة 
تنفيــذًا لقــرار صــادر بافتتــاح اإلجــراءات وقفــًا هلــذا القانــون، فــال جيــوز تقديــم الطلــب، 
ويــري هــذا احلكــم عــى احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنديــن )٥،٤( مــن هــذه املادة.
٨- إذا كانــت املديونيــة املقــدم بشــأهنا الطلــب الزالــت خاضعــة إلجــراء ات شــهر 
اإلفــالس تنفيــذا لقــرار صــادر بافتتــاح اإلجــراءات وفقًا هلــذا القانــون، فيجب أن يســتند 
ــه  ــق بطلب ــة لالســتمرارية ويرف ــد أصبحــت قابل ــن ق مقــدم الطلــب عــى أن أعــامل املدي

الدليــل عــى ذلــك.
واســتثناء مــن أحــكام البنــود )٤, ٥, ٦, ٧، ٨( مــن هــذه املــادة جيــوز تقديــم الطلــب يف أي 
وقــت إذا أرفــق بــه مــا يفيــد موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى خطــة إعــادة اهليكلــة املقــدم 

بشــائها الطلــب.

املادة ٩٨
مــع مراعــاة حكــم املــادة )٢٠( مــن هــذا القانون، جيــب أن يرفق بطلــب افتتــاح إجراءات 

إعــادة اهليكلــة مــا ييل:
١.البيانــات واملعلومــات واملســتندات الدالــة عــى حتقــق الــرشوط الالزمــة لتقديــم طلب 

افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلة.
٢. رشح موجــز خلطــة إعــادة اهليكلــة، مبينــا به رشوطــه وكيفيــة تنفيذه، وضامنــات نتفيذه 

إن وجــدت، والربنامج الزمنــي للتنفيذ.
٣. موجــز عــن العقــود واالتفاقيــات الــالزم توقيعهــا بــني املديــن والدائنــني لتنفيــذ خطــة 

ــادة اهليكلة. إع
٤. تصنيف الدائنني.

٥. يف حالــة تشــكيل جلنــة الدائنــني وفقــًا لتصنيــف الدائنــني، يتعني إرفاق كشــف بأعضاء 
تلــك اللجنــة مــع بيان اســم املمثل عــن كل فئة مــن فئات الدائنــني، وبريدهــم االلكرتوين 
والعــادي وأرقــام هواتفهــم، واملســتندات الدالــة عــى تعيــني هــؤالء األعضــاء واملمثلــني 

وحــدود تفويضهــم مــن الدائنني.
٦. إجــراءات الدعــوة الجتــامع الدائنــني ملناقشــة خطــة إعــادة اهليكلــة وكيفيــة التصويــت 
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عليهــا ومــن هلــم حــق التصويــت .
٧. يف حــال صــدور موافقــة مبدئيــة عــن بعــض الدائنــني عــى خطــة إعــادة اهليكلــة، يقــدم 
كشــفًا بأســامء هــؤالء الدائنــني وفقــًا لتصنيفهــم ومقــدار ديــون املديــن جتاههــم وضامناهتــا 

ونســبها املئويــة إىل إمجــايل ديــون املديــن.
وتعفــي الطلبــات املقدمــة من اجلهة الرقابية مــن تقديم البيانات واملعلومات واملســتندات 

املشــار إليهــا بالبندين )١ و٤( مــن هذه املادة .

املادة ٩٩
يبقــي املديــن - بعــد صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة - قائــاًم بــإدارة أعاملــه 
وأموالــه حتــت إرشاف األمــني، ولــه أن يقــوم بجميــع الترفــات التــي يقتضيهــا نشــاطه 
ــام ال يــرض بمصلحــة الدائنــني وذلــك مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس خــالف  التجــاري ب

ذلــك .

ــالس أو  ــالس أو إدارة اإلف ــة اإلف ــني أو جلن ــن أو الدائن ــن املدي ــب م ــني أن يطل و لألم
ــأي معلومــات أو مســتندات متوفــرة لدهيــم بشــأن ديــون  ــده ب املراقــب أو املفتــش تزوي
املديــن أو أعاملــه أو أموالــه، ولألمــني اختــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة ملراقبــة عمليــات 

ــه. ــه وأعامل ــن ألموال ــة والتحقــق مــن ســالمة إدارة املدي ــن املالي املدي
ــا  ــر هب ــن أن خيط ــى املدي ــب ع ــي جي ــات الت ــامل والترف ــة األع ــة التنفيذي ــني الالئح وتب
األمــني قبــل إتياهنــا، وتلــك التــي جيــب عــى املديــن احلصــول عــى موافقــة األمــني قبــل 

القيــام هبــا.

املادة ١٠٠
ــه، يتوقــف  ــن وأموال ــًا إلدارة أعــامل املدي ــًا مؤقت إذا كان قــايض اإلفــالس قــد عــني أمين
األمــني عــن إدارة أمــوال املديــن وأعاملــه ويســلمها للمديــن خــالل عــرشة أيام مــن تاريخ 
صــدور القــرار بافتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة، وذلــك مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس 

خــالف ذلــك.

املادة ١٠١
ــني  ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن األمــني أو أحــد الدائ جيــوز لقــايض اإلفــالس، بن
أو جلنــة اإلفــالس – حســب األحــوال - أن يقــرر خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مــع املديــن أو جملــس إدارتــه أو مدرائــه مــن إدارة أموالــه وأعاملــه وأن يعهد بتلك 
ــن  ــي للمدي ــات الت ــة الصالحي ــة كاف ــذه احلال ــني يف ه ــون لألم ــني، ويك اإلدارة إىل األم
ــي  ــات الت ــك بالنســبة للترف ــه العامــة، وذل ــة ومجعيت ــه التنفيذي ــه وإدارت وجملــس إدارت

حتتــاج موافقــة اجلمعيــة العامــة، مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس خــالف ذلــك.
يف مجيع األحوال جيب أن يكون قرار قايض اإلفالس بقبول الطلب أو رفضه مسبيًا.

املادة ١٠٢
ــارًا  ــات اعتب ــف املطالب ــة وق ــادة اهليكل ــراءات إع ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــى ص ــب ع يرتت
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مــن اليــوم التــايل لتاريــخ صــدور هــذا القــرار وحتــى تاريــخ التصديــق عــى خطــة إعــادة 
ــذه  ــف ه ــادة بوق ــه- إف ــيل طلب ــاء ع ــن - بن ــليم املدي ــالس تس ــى إدارة اإلف ــة، وع اهليكل

ــات. املطالب

املادة ١٠٣
تنتهــي فــرتة وقــف املطالبــات بتصديــق قــايض اإلفــالس عــى خطــة إعــادة اهليكلــة، أو 

صــدور قــرار مــن قــايض اإلفــالس بإهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة.

املادة ١٠٤
تــري عــى العقــود والتمويــل اجلديــد وجلنــة الدائنني األحــكام املقررة يف البــاب اخلاص 

بالتســوية الوقائيــة من هــذا القانون.  

املادة ١٠٥
ــخ  ــام مــن تاري ــه خــالل عــرشة أي ــرار الصــادر بتعيين ختطــر إدارة اإلفــالس األمــني بالق
ــن، وعــى  ــر لدهيــا حــول املدي ــي تتواف ــة املعلومــات الت ــده بكاف صــدوره، وعليهــا تروي

ــاآليت: ــام ب ــة القي ــرار تعبين ــاره بق ــخ إخط ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــني خ األم
ــالن  ــن اإلع ــى أن يتضم ــراءات، ع ــاح اإلج ــادر بافتت ــرار الص ــص الق ــالن ملخ ١- إع
ــه خــالل  ــك وتســليمها إلي ــدة لذل ــم مطالباهتــم واملســتندات املؤي ــني لتقدي دعــوة الدائن

مــدة ال تزيــد عــى شــهر مــن تاريــخ اإلعــالن.
ــات  ــده باملطالب ــه لتزوي ــة لدي ــني املعلومــة عناوينهــم االلكرتوني ــع الدائن ٢- إخطــار مجي

ــاح اإلجــراءات. واملســتندات خــالل شــهر مــن تاريــخ إعــالن ملخــص قــرار افتت
وعــى املديــن أن يــزود األمــني بــأي تفاصيــل إضافيــة مل خيطــر إدارة اإلفــالس هبــا، ســواء 
حــول دائنيــه أو مبالــغ الديــون، وتفاصيــل أي عقــود قيــد التنفيــذ وأيــة إجــراءات قضائية 
ــا فيهــا، وذلــك خــالل املــدة الزمنيــة التــي حيددهــا  معلقــة أو جاريــة يكــون املديــن طرًف

األمــني.

املادة ١٠٦
يعــد األمــني ســجاًل يــدون فيــه كافــة داتنــي املديــن املعلومــني لديــه ويقــدم نســخة حمدثــة 

مــن قيــود ذلــك الســجل إىل إدارة اإلفــالس، وعليــه أن يقيــد يف الســجل مــا يــأيت:
١- عنوان الربيد العادي وااللكرتوين لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.

٢- حتديــد الدائنــني أصحــاب الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز مع تفاصيــل الضامنات 
املقــررة لــكل منهــم والقيمــة التقديريــة هلــذه الضامنات يف حــال التنفيــذ عليها

٣- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقًا ألحكام هذا القانون.
٤- أية بيانات أخرى يراها األمني ألزمة ألداء مهامه.

املادة ١٠٧
لألمــني أن يطلــب أي بيانــات أو معلومــات ذات صلــة بأمــوال أو أعــامل املديــن مــن أي 
شــخص تتوفــر لديــه تلــك املعلومــات، وجيــب عــى كل شــخص لديــه معلومــات حــول 
أمــوال أو أعــامل املديــن أن يــزود األمــني هبــا خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ طلبهــا منــه، 
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بــام يف ذلــك أي مســتندات ودفاتــر احلســابات املتعلقــة باملديــن.
وعــى األمــني املحافظــة عــى رسية أي معلومــات تتعلــق باملدين وأن يمتنع عــن اإلفصاح 
عنهــا خــارج إطــار اإلجــراءات املبينــة هبــذا القانــون، فيــام عــدا املعلومــات التــي جيــب 

اإلفصــاح عنهــا بموجــب القانــون أو اللوائــح أو تعليــامت اجلهــات الرقابيــة.
وإذا رفــض أي شــخص تزويــد األمــن باملعلومات املطلوبــة، فلألمني رفــع األمر القايض 

اإلفــالس التقريــر أمهيــة املعلومات التــي يمكن عليهــا والكلــني بتقديمها لألمني

املادة ١٠٨
عــى مجيــع الدائنــني ولــو كانــت ديوهنــم غــري حالــة أو مضمونــة برهــن أو امتيــاز، أو غــري 
ثابتــة بأحــكام باتــة، أن يســلموا األمــني خــالل املهلــة الزمنيــة املقــررة يف الدعــوة املوجهــة 
إليهــم وفقــًا ألحــكام املــادة )١٠٥( عــن هذا القانــون، مســتندات ديوهنم مصحوبــة ببيان 
ــار  هــذه الديــون وضامناهتــا إن وجــدت وتواريــخ اســتحقاقها ومقدارهــا مقومــة بالدين

الكويتــي عــى أســاس ســعر الــرف الســائد يــوم صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ويف هــذه احلالــة لألمــني أن يطلــب مــن الدائــن أن يســتكمل مســتنداته أو أن يقــدم 
إيضاحــات عــن الديــن - بتحديــد مقــداره أو صفاتــه - كــام جيــوز لــه أن يطلــب املصادقــة 

ــات مــن مراقــب حســابات مســتقل أو مراقــب حســابات الدائــن. عــى أي مطالب

املادة ١٠٩
ــه مــن ضامنــي املديــن أو  عــى الدائــن الــذي اســتلم دفعــة مقدمــة عــى حســاب مطالبت
ــة يقدمهــا لألمــني، وألي مــن ضامنــي  ــام بخصــم مــا اســتلمه مــن أي مطالب الغــري القي
ــن  ــاء لدي ــذي ســدده وف ــغ ال ــه لألمــني يف حــدود املبل ــن أو الغــري أن يقــدم مطالبات املدي

املديــن.

املادة ١١٠
جيــب عــى األمــني حتقيــق الديــون خــالل شــهر مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املبينــة بالبنديــن 
)١، ٢( مــن املــادة )١٠٥( مــن هــذا القانــون ولــه أن يســتعني يف ذلــك بلجنــة اإلفــالس 

او املديــن.
بعــد االنتهــاء مــن حتقيــق الديــون يــودع لــدى إدارة اإلفــالس قائمــة الديــون التي تشــتمل 
ــاح اإلجــراءات،  ــخ افتت ــكل منهــم كــام يف تاري ــغ املســتحق ل ــني واملبل عــى أســامء الدائن
ومســتنداته وأســباب املنازعــة يف دينــه ومــا يــراه بشــان قبولــه أو رفضــه، كــام تشــتمل عــى 
أســامء الدائنــني الذيــن حيتفظــون بتأمينات خاصــة عى أمــوال املدين وبني املبلغ املســتحق 
لــكل منهــم يف تاريــخ افتتــاح اإلجــراءات وبيــان بالتأمينــات املقدمــة لــكل منهــم وقيمتها 

التقديريــة يف تاريــخ اإلجــراءات.
ويقــوم األمــني خــالل العــرشة أيــام املاليــة إليــداع قائمــة الديــوان باإلعــالن عــن القائمــة 

وبيــان املبالــغ التــي يــرى قبوهلــا مــن كل ديــن وتلــك التــي يــرى رفضهــا.
وتعتــرب الديــون املســتحقة للحكومــة بســبب الرضائــب أو الرســوم عى اختــالف أنواعها 
ديونــًا مقبولــة دون حاجــة التدقيــق األمــني حتــي ولــو كانــت حمــل نــزاع مــن املديــن أو 

غــريه، وتــم تعديــل قيمــة تلــك الديــون يف ضــوء مــا يصــدر مــن أحــكام هنائيــة بشــأهنا.
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املادة ١١١
للمديــن ولــكل دائــن حتــى لــو مل يــرد اســمه بقائمــة الديــون أن يتظلــم إلدارة اإلفــالس 
مــن الديــون املدرجــة يف القائمــة، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ إعــالن القائمــة، وختتص 

حمكمــة اإلفــالس بالفصــل يف التظلــم.

املادة ١١٢
يعتمــد قــايض اإلفــالس، بعــد انقضــاء املــدة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة، قائمــة 
هنائيــة بالديــون غــري املتنــازع فيهــا، ويــؤرش األمــني عــيل البيــان الــذي يصحب مســتندات 

هــذه الديــون بــام يفيــد قبوهلــا وقيمــة مــا قبــل مــن الديــن.

املادة ١١٣
جيــوز القــايض اإلفــالس، قبــل الفصــل يف التظلــم أو يف الطعــن املقــام عى احلكــم الصادر 
ــًا بمبلــغ يقــدره مــا مل يكــن قــد رفعــت بشــأنه دعــوی  ــول الديــن موقت ــه، أن يقــرر قب في

جزائيــة.
يعتمــد قــايض اإلفــالس قائمــة الدائنــني املقبولــة ديوهنــم مؤقتــًا وختطــر إدارة اإلفــالس 

األمــني بذلــك.

املادة ١١٤
إذا كانت املنازعة متعلقة بضامنات الدين وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا. 

املادة ١١٥
ــًا مــن حصيلــة بيــع أمــوال املديــن وعنــد إجــراء أي  حيفــظ نصيــب الديــن املقبــول مؤقت
ــون، ويف حــال قــررت حمكمــة اإلفــالس  ــع عــى الدائنــني وفــق أحــكام هــذا القان توزي
ــة أو تــم ختفيضــه يتــم إعــادة النصيــب املحفــوظ  عــدم االعــرتاف بالديــن املقبــول مؤقت

ــني. بقــدر نســبته إىل الضــامن العــام للدائن

املادة ١١٦
جيــوز للدائــن الــذي مل يقــدم املســتندات املؤيــدة لدينــه يف األجــل املحــدد يف املــادة )١٠٤( 
مــن هــذا القانــون، التقــدم بطلب لألمني لقبوهلــا واالشــرتاك يف اإلجــراءات، ويتم اعتامد 
موافقــة األمــني عــى ذلــك مــن قبل قــايض اإلفــالس، ويتــم تعديل قائمــة الديــون وإعادة 
إعالهنــا، ويســتويف هــذا الدائــن دينــه ممــا جيــري مــن توزيعــات الحقــة عــى تاريــخ قبــول 

دينه.
وإذا رفــض األمــني طلــب الدائــن أو مل يــرد عليــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، 
فللدائــن أن يتقــدم إىل قــايض اإلفــالس بطلــب قبــول تقديــم مســتنداته املؤيــدة لدينــه، 
ويصــدر قــاديض اإلفــالس قــرارًا بقبــول الطلــب أو رفضــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ 
تقديــم الطلــب، وإذا أمــر بقبــول الديــن، يتــم تعديــل قائمــة الديــون وفقــا لذلــك ويقــوم 

األمــني بإعــادة إعالهنــا.
ولقــايض اإلفــالس أن يكلــف األمــني بتقديــم تقريــر عــن مــدى تأثــري الديــن اجلديــد عى 
مــرشوع اخلطــة، ورفعــه لــه للتصديــق عليــه، ويف مجيــع األحــوال ال توقــف اإلجــراءات 
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املنصــوص عليهــا يف هــذا البــاب.

املادة ١١٧
إذا أصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا بافتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة، يقــوم املديــن حتــت 
إرشاف األمــني بإعــداد خطــة إعــادة اهليكلــة، وللمديــن أن يســتعني بلجنــة اإلفــالس يف 
إعــداد اخلطــة إذا كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافها، وعى املديــن أن يقوم بايــداع اخلطة 
إدارة اإلفــالس خــالل مــدة ال جتــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ القــرار، وجيــوز للقــايض 
ــن بعــد االســتامع  ــاء عــى طلــب املدي ــر بن ــة أو أكث ــدة مماثل اإلفــالس مــد هــذه الفــرتة مل
اللجنــة اإلفــالس، ويف مجيــع األحــوال جيــب موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى أي متديــد 

مــن شــأنه أن جيعــل مــدة إعــداد وتطويــر خطــة إعــادة اهليكلــة جتــاوز ســتة أشــهر.
ويف حالــة عــدم إيــداع خطــة إعــادة اهليكلــة خــالل املوعــد املبني هبــذه املادة، جيــوز لقايض 
اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن أحــد الدائنــني أو جلنــة اإلفــالس إذا كانــت 
املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا، بإهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة، ويصــدر القــايض قــراره 

خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

املادة ١١٨
جيب أن تشتمل خطة إعادة اهليكلة عى ما يأيت:

١- خطة املدين ملزاولة نشاطه.
٢- تصنيــف فئــات الدائــني، واملبالــغ املســتحقة لــكل منهــم والضامنــات املقدمــة مقابــل 

كل مديونيــة وقيمتهــا.
٣- التأكيد عى قابلية أعامل املدين لالستمرارية.
٤- نشاطات املدين التي يتعني وقفها أو إهناؤها.

٥- أحكام ورشوط تسوية أية التزامات.
٦- أية ضامنات حلسن تنفيذ اخلطة يكون مطلوبًا تقديمها من املدين إن وجدت.

٧- أي عــرض لــرشاء كل أمــوال املديــن أو جــزء منهــا عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول 
أو عــى أجــزاء، إن وجــد. 

٨- مدد السامح وخصومات الدفع.
٩- مدى إمكانية حتويل الدين إىل حصص أو أسهم يف رأس مال أي رشكة أو مرشوع.

١٠- مــدى إمكانيــة توحيــد أو إنشــاء أو فــك أو بيــع أو اســتبدال أيــة ضامنــات إذا كان 
ذلــك رضوريــًا لتنفيــذ اخلطــة.

١١- اقرتاح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
١٢- مــدى احتيــاج املديــن لتمويــل أثنــاء مــدة تنفيــذ اخلطــة، وأغــراض ذلــك التمويــل 

وضامناتــه.
١٣- آليــة متابعــة الدائنــني واألمــني لتنفيــذ اخلطــة ومــا يقــدم مــن تقاريــر بشــأن تنفيذهــا 

ومواعيــد تقديــم تلــك التقاريــر وحمتواهــا.
١٤- أيــة أمــور أخــرى يراهــا املدين جمديــة يف تنفيذ مقرتح إعــادة اهليكلة ويــرى تضمينها 

باملقرتح.
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املادة ١١٩
ــة  ــون اخلاضع ــن الدي ــن م ــالس، إذا كان الدي ــة اإلف ــالس وجلن ــني إدارة اإلف ــر األم خيط

إلرشافهــا كل شــهر بمــدى تقــدم ســري إعــداد خطــة إعــادة اهليكلــة.

املادة ١٢٠
عــى املديــن أن يقــوم خــالل املوعــد املبني باملــادة )١١٧( من هــذا القانــون بإخطار األمني 
وجلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا - وممثــل جلنــة الدائنــني 
وأعضــاء اللجنــة باخلطــة ومرفقاهتــا، وعــى ممثــل جلنــة الدائنــني وكل عضــو مــن أعضائها 
أن يقــوم بإخطــار فئــة الدائنــني التــي يمثلهــا باخلطــة ومرفقاهتــا يف موعــد أقصــاه هناية يوم 

العمــل التــايل لتاريــخ تســلمه للخطــة ومرفقاهتا.
 

املادة ١٢١
جيــوز أن تؤســس اخلطــة عــى أســاس ختــيل املديــن عــن أموالــه كلهــا أو بعضهــا مقابــل 
ــًا أو  ــدادًا عيني ــن س ــون املدي ــل دي ــداد كام ــم س ــن ث ــا، وم ــا أو بعضه ــه كله ــوية ديون تس
نقديــًا، أو ســداد جانــب منهــا ســدادًا عينيــًا أو نقديــًا وإســقاط الباقــي أو جدولــة الباقــي 
بحيــث تــربأ ذمــة املديــن مــن الديــن كلــه أو بعضــه، وجيــب موافقــة اجلمعيــة العامــة غــري 
ــة يف  ــري العادي ــة غ ــة العام ــام اجلمعي ــوم مق ــا يق ــة أو م ــامهة املدين ــة املس ــة يف رشك العادي

الــرشكات األخــرى عــى اخلطــة.
 

املادة ١٢٢
فيــام عــدا األحــكام الــواردة هبــذا الفــرع، تــري عــى املوافقــة عــى خطــة إعــادة اهليكلــة 
وعــى التظلــم مــن هــذه املوافقــة وعــى التصديــق عى اخلطــة وأثر هــذا التصديــق وكذلك 
عــى تنفيــذ اخلطــة وإهنــاء إجراءاهتــا قبــل تنفيذهــا األحــكام الــواردة يف البــاب اخلــاص 

بالتســوية الوقائيــة.
املادة ١٢٣

عــى املديــن أن يقــوم بدعــوة الدائنــني للموافقة عــى خطة إعــادة اهليكلة بموجــب إخطار 
يشــتمل عــى موعــد االجتــامع ومكانــه، وذلــك وفقــًا لإلجــراءات الــواردة بخطــة إعــادة 
اهليكلــة، عــى أن يتــم عقــد االجتــامع يف موعــد أقصــاه شــهر مــن تاريــخ إخطــار عمــل 

جلنــة الدائنــني وأعضــاء اللجنــة باخلطــة و مرفقاهتــا.
ــد  ــني أو أح ــني األم ــة تعي ــة املطلوب ــة األغلبي ــوز بموافق ــامع، وجي ــن اإلجت ــرتأس املدي وي

ــامع. ــرتؤس االجت ــم ل ــني أو غريه الدائن
كــام يقــوم املديــن بتوجيــه الدعــوة خــالل املوعــد املبــني بالفقــرة الســابقة للجنــة اإلفــالس 
يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا وإىل اجلهــة الرقابيــة املعنيــة إذا كان املديــن 
خيضــع إلرشاف إحــدى اجلهــات الرقابيــة. يف حالــة امتنــاع املديــن عــن عقــد االجتــامع 
عــى النحــو املبــني بالفقــرة األويل مــن هــذه املــادة، يكلــف قــايض اإلفــالس، بنــاء عــى 
ــع  ــة ال ختض ــت املديوني ــو كان ــى ل ــالس حت ــة اإلف ــني، جلن ــد الدائن ــني أو أح ــب األم طل
إلرشافهــا، أو األمــني بالدعــوة الجتــامع الدائنــني، ويــرتأس األمــني أو مــن تفوضــه جلنــة 

اإلفــالس مــن بــني أعضائهــا - حســب األحــوال - اإلجتــامع. 
وإذا كان احلضــور عــن طريــق وســائل االتصــال احلديثــة فيجــب أن حيــرض األمــني 
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االجتــامع، ويف هــذه احلالــة جيــوز االكتفــاء بتوقيــع املديــن واألمــني أو رئيــس االجتــامع 
ــون عــى غــري ذلــك. ــة هلــذا القان ــا مل تنــص الالئحــة التنفيذي ــك م عــى املحــرض، وذل

 
املادة ١٢٤

ــة  ــة املطلوب ــة األغلبي ــخ موافق ــن تاري ــام م ــرشة أي ــا ع ــدة أقصاه ــالل م ــني خ ــوم األم يق
عــى خطــة إعــادة اهليكلــة أو رفضهــا بإخطــار إدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفــالس- حســب 
األحــوال - بذلــك، ويرفــق باإلخطار اخلطة املعتمــدة أو املرفوضة وحمــارض اإلجتامعات 
و دليــل احلضــور والتصويــت، ويف حالــة املوافقــة عــى اخلطــة يطلــب التصديــق عليهــا .

ــه  ــار إلي ــار املش ــلمها لإلخط ــخ تس ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس خ ــوم إدارة اإلف تق
بالفقــرة الســابقة، بإخطــار املديــن ومجيــع الدائنــني باإلخطــار املشــار إليــه بالفقرة الســابقة 

ومرفقاتــه. 

ويف حالــة رفــض اخلطــة لقــايض اإلفــالس خــالل مــدة أقصاهــا عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك بإصــدار قــرار - بنــاء عــى طلــب املديــن - بالتصديــق عى 
اخلطــة التــي تــم رفضهــا رشيطــة أن ال تقــل حقــوق الدائنــني باخلطــة املرفوضــة عــام كان 
ســيتحصلون عليــه يف حالــة إفــالس املديــن وذلــك بعــد أخــذ رأي األمــني يف هــذا الشــأن 
وســامع اعرتاضــات الدائنــني، أو بإهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة وحفــظ الطلــب، وجيوز 
لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم لــه مــن املديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني - 
وفقــًا ملــا هــو مقــرر هبــذا القانــون يف شــأن تقديــم طلــب افتتــاح اإلجــراءات - أن يقــرر 

- بموجــب قــرار مســبب - افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس.

املادة ١٢٥
ــايض  ــن ق ــدر ع ــرار يص ــى كل ق ــابقة ع ــادة الس ــن امل ــرية م ــرة األخ ــم الفق ــري حك ي

ــة . ــى اخلط ــق ع ــض التصدي ــالس برف اإلف

املادة ١٢٦
يتــويل األمــني اإلرشاف عــى تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة طيلــة مدة اخلطــة وحتــى االنتهاء 
مــن تنفيذهــا، وإذا كانــت املديونيــة مــن بــني الديــون اخلاضعــة إلرشاف جلنــة اإلفــالس، 
ــة -  ــادة التالي ــني بامل ــو املب ــى النح ــني ع ــع األم ــيق م ــالل التنس ــن خ ــة - م ــوىل اللجن تت

اإلرشاف عــى تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة.

املادة ١٢٧
يلتزم األمني بام ييل:

ــب  ــالس - بحس ــة اإلف ــالس وجلن ــار إدارة اإلف ــة وإخط ــري اخلط ــدم س ــة تق ١- مراقب
ــا. ــن تنفيذه ــف ع ــأي ختل ــوال- ب األح

٢- التأكــد مــن أن بيــع أي مــن أمــوال املديــن التــي يتقــرر بيعهــا وفقــًا خلطة إعــادة اهليكلة 
ســيتم بأفضــل ســعر يمكــن احلصــول عليــه يف ظــل الظــروف الســائدة يف الســوق بتاريــخ 

البيــع، وأن إيــرادات البيــع ســيتم اســتخدامها عــى النحــو الــوارد باخطة.
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٣- أن يقــدم إلدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفــالس -بحســب األحــوال- تقريــرًا عــن تقــدم 
ــن احلــق يف احلصــول عــى صــورة مــن هــذا  ــكل دائ ــة أشــهر، ول ــذ اخلطــة كل ثالث تنفي

التقريــر.

املادة ١٢٨
جيــوز للمديــن يف أي وقــت خــالل تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة، بعــد إخطار األمــني وجلنة 
اإلفــالس يف حــال كانــت املديونيــة خاضعة إلرشافهــا ، أن يوجه الدعوة للدائنني ملناقشــة 
أيــة تعديــالت يــرى رضورة إجرائهــا عــى اخلطــة، وجيــب إخطــار الدائنــني بالتعديــالت 
املقرتحــة ومربراهتــا قبــل املوعــد املحــدد لالجتــامع بعــرشة أيــام عــى األقــل، ويف حالــة 
موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى التعديــالت، يقــوم املدين بإخطــار إدارة اإلفــالس باخلطة 
املعدلــة وحمــارض اجتامعــات الدائنــني ودليل احلضــور والتصويت ويطلــب التصديق عى 
اخلطــة املعدلــة، ويقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــار إدارة اإلفــالس 

باخلطــة املعدلــة بالتصديــق عليهــا إذا كانت
مســتوفية ملعايــري العدالــة وحــازت عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة وإالرفــض التصديــق 

عــى اخلطــة املعدلــة أو قــام بتعليــق التصديــق عليهــا.
وجيــوز التظلــم مــن قــرار التصديــق عــى اخلطــة املعدلــة وفقــًا لألحــكام املبينــة يف املــادة 

)٨٤(مــن هــذا القانــون.

املادة ١٢٩
ــرار  ــة لق ــرتة الالحق ــالل الف ــه خ ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاًء ع ــالس، بن ــايض اإلف ــوز لق جي
التصديــق عــى خطــة إعــادة اهليكلــة وقبــل متــام تنفيــذ اخلطــة، أن يقــرر إهنــاء إجــراءات 

ــني: ــني التاليت ــن احلالت ــق أي م ــة حتق ــك يف حال ــة، وذل ــادة اهليكل إع
ــراءات إعــادة  ــاح إج ــتنادا إىل أن رشوط افتت ــن إهنــاء اإلجــراءات اس ــب املدي ١. إذا طل
اهليكلــة مل تعــد منطبقــة عليــه، أو كان مــن غــري املتوقــع تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة وفقــا 

لــرشوط اخلطــة.
٢، إذا طلــب املديــن أو اجلهــة الرقابيــة افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس. وتقــوم إدارة 
ــخ  ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــك خ ــب وذل ــني بالطل ــني واألم ــار الدائن ــالس باخط اإلف
تقديمــه، ويصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا باملوافقــة عــى الطلــب أو برفضــه خــالل عرشة 

أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

املادة ١٣٠
إذا قــرر قــايض اإلفــالس إهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة، جيــوز لــه بنــاء عــى طلــب يقــدم 
إليــه مــن املديــن أو األمــني أو اجلهــة الرقابيــة أو أحــد الدائنــني أن يقــرر افتتــاح إجــراءات 

ــهر اإلفالس. ش
وتقــوم إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بنــرشه وإعالنــه 
واإلفصــاح عنــه واإلخطــار بــه وقيــده وفقا للــامدة )٣٣( من هــذا القانون، وجيــوز لقايض 

اإلفــالس االكتفــاء بقيــد احلكــم يف ســجل اإلفــالس والســجل التجــاري.
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املادة ١٣١
مــع مراعــاة األحــكام املقــررة هبــذا القانــون بشــأن طلــب افتتــاح اإلجــراءات وكذلــك 
احلــاالت املبينــة بالبــاب اخلــاص بالتســوية الوقائيــة والباب اخلــاص بإعــادة اهليكلة والتي 
جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يصــدر فيهــا قــرارًا بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، يصدر 
قــايض اإلفــالس قــراره بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس إذا توافــرت الــرشوط التالية:

١- أن يكون املدين متوقفًا عن الدفع.
٢- أن يوجد عجز يف املركز املايل للمدين.

٣- أن تكون أعامل املدين غري قابلة لالستمرارية.

املادة ١٣٢
ــاح إجــراءات شــهر  ــع األحــوال التــي يصــدر فيهــا قــايض اإلفــالس قــراره بافتت يف مجي
اإلفــالس حتيــل إدارة اإلفــالس ملــف طلــب افتتــاح اإلجــراءات إىل حمكمــة اإلفــالس 
خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار قــايض اإلفــالس بافتتــاح إجــراءات شــهر 
اإلفــالس، ويــودع بامللــف تقريــر بــام تــم يف الطلــب مــن إجــراءات منــذ تقديمــة وحتــى 

صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات مــع بيــان األســانيد الواقعيــة والقانونيــة للقــرار.

املادة ١٣٣
إذا مل يكــن قــد ســبق إعــداد قائمــة الديــون وفقــًا لألحــكام املبينــة بالبــاب اخلــاص 
بإجــراءات إعــادة اهليكلــة، يقــوم األمــني بإعــداد قائمــة الديــون واعتامدهــا مــن قــايض 

اإلفــالس.
فــإن كان قــد ســبق إعــداد قائمــة الديــون، يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــاره بتعيينــه أو مــن تاريــخ نرش قــرار افتتاح إجراءات شــهر اإلفــالس، إن كان معينًا، 
بتكليــف الدائنــني بتقديــم أي مطالبــات هنائيــة مل تقــدم مــن قبــل خــالل عــرشة أيــام مــن 
تاريــخ إخطارهــم، وجيــوز لألمــني توجيــه هــذا التكليــف مــن خــالل اإلعــالن، وال يعتــد 

بأيــة مطالبــات تــرد بعــد هــذا التاريــخ مــا مل يكــن لســبب يقبلــه قــايض اإلفــالس.
فيــام عــدا مــا ورد بالفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة، يــري عــى إعــداد قائمــة الديــون وفقــا 
للفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة وحتديثهــا وفقــا للفقــرة الثانيــة أحكام إعــداد قائمــة الديون 

املنصــوص عليهــا يف البــاب اخلــاص بإجــراءات إعــادة اهليكلة.

املادة ١٣٤
ال يعتــد بــأي مطالبــات ســبق رفضهــا مــن قــايض اإلفــالس وفقــا ألحــكام هــذا القانــون، 

متــی كان قــرار الرفــض قــد أصبــح هنائيــًا.   

املادة ١٣٥
ــه أن  ــني ل ــا إذا تب ــة هب ــداد قائم ــون أو إع ــق للدي ــام تدقي ــراء أو إمت ــني بإج ــزم األم ال يلت
إيــرادات بيــع أمــوال املديــن ســيعرف مجيعهــا لســداد أتعــاب ورســوم وتكاليــف اختــاذ 

ــراءات. اإلج
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املادة ١٣٦
ــام مــن  ينــدب قــايض اإلفــالس أحــد موظفــي إدارة اإلفــالس ليقــوم خــالل عــرشة أي
تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، بوضــع األختــام عى حمــال املدين 
و مكاتبــه وخمازنــه ودفاتــره وأوراقــه ومنقوالتــه، وحيــرر حمــرض بوضــع األختــام يســلم 

لقــايض اإلفــالس.
وإذا تبــني لقــايض اإلفــالس إمــكان جــرد موجــودات املديــن يف يــوم واحــد، جــاز لــه أن 

ينــدب مــن يــرى للقيــام باجلــرد دون حاجــة لوضــع األختــام.

املادة ١٣٧
ال جيــوز وضــع األختــام عــى املالبــس واملنقــوالت واألشــياء الرضوريــة للمديــن ومــن 

يعوهلــم والتــي تســلم إليــه بقائمــة يوقعهــا.
وجيــوز لقــايض اإلفــالس أن يأمــر بعــدم وضــع األختــام أو برفعهــا مــن الدفاتــر التجاريــة 
واألوراق التجاريــة وغريهــا مــن األوراق التــي تســتحق الوفــاء يف ميعــاد قريــب أو التــي 
حتتــاج إىل إجــراءات املحافظــة عــيل احلقــوق الثابتــة فيهــا والنقــود الالزمــة للــرف عــى 
ــع أو لنقــص عاجــل يف  ــة لتلــف رسي ــن واألشــياء القابل ــة ألعــامل املدي الشــئون العاجل
القيمــة أو التــي تقتــي صيانتهــا نفقــات باهظــة واألشــياء الالزمــة ملامرســة أعــامل املديــن 
إذا تقــرر االســتمرار يف ممارســتها وجتــرد األشــياء املذكــورة يف الفقــرة الســابقة بحضــور 
ــة إال  ــر التجاري ــه قــايض اإلفــالس لذلــك، وتســلم لألمــني. وال تســلم الدفات مــن يندب

بعــد أن يقــوم قــايض اإلفــالس بإقفاهلــا بحضــور املديــن.

املادة ١٣٨
ــام جلــرد أمــوال املديــن،  ــاء عــى طلــب األمــني، برفــع األخت يأمــر قــايض اإلفــالس، بن
وجيــب أن يبــدأ رفــع األختــام واجلــرد خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح 

إجــراءات شــهر اإلفــالس.

املادة ١٣٩
حيصــل اجلــرد بحضــور قــايض اإلفــالس أو مــن يندبــه لذلــك واألمــني وخيطــر املديــن 
ــايض  ــام ق ــختني يوقعه ــن نس ــرد م ــة ج ــرر قائم ــور، وحت ــه احلض ــوز ل ــرد، وجي ــوم اجل بي
اإلفــالس أو مــن يندبــه لذلــك واألمــني، وتــودع إحدامهــا بــإدارة اإلفــالس واألخــرى 
لــدى األمــني، وتذكــر يف القائمــة األمــوال التــي مل توضــع عليهــا األختــام أو التــي رفعــت 

عنهــا، وجيــوز االســتعانة بمقيــم أصــول يف إجــراء اجلــرد وتقويــم األمــوال.

املادة ١٤٠
للنيابــة العامــة احلــق يف حضــور اجلرد، وهلــا أن تطلب يف كل وقت االطــالع عى األوراق 
والدفاتــر املتعلقــة بالتفليســة، وطلــب إيضاحــات عــن حالتهــا وســري إجراءاهتــا وكيفيــة 

إدارهتا.

املادة ١٤١
إذا صــدر قــرار افتتــاح االجــراءات بعــد وفاة املديــن ومل حترر قائمــة جرد بمناســبة الوفاة، 
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أو إذا تــويف املديــن بعــد صــدور القــرار املشــار إليــه وقبــل الــرشوع يف حتريــر قائمــة اجلــرد 
أو قبــل إمتامهــا، وجــب حتريــر القائمــة فــورًا أو االســتمرار يف حتريرهــا بالكيفيــة املبينــة 
ــد إخطارهــم  ــن أو بع ــة املدي ــك بحضــور ورث ــون، وذل ــادة )١٣٩( مــن هــذا القان يف امل
باحلضــور، ويف حالــة وفــاة املديــن بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس 
وإمتــام قائمــة اجلــرد، يقــوم ورثتــه مقامــه يف إجــراءات شــهر اإلفــالس وهلــم أن ينيبــوا 
عنهــم مــن يمثلهــم يف ذلــك، وإال اختــار قــايض اإلفــالس مــن ينــوب عنهــم وفقــًا لنــص 

املــادة )١٩( مــن هــذا القانــون.

املادة ١٤٢
يتســلم األمــني بعــد اجلــرد أمــوال املديــن ودفاتــره وأوراقــه، ويوقــع يف هنايــة قائمــة اجلــرد 

بــام يفيــد ذلــك.
كــام يتســلم الرســائل الواردة باســم املدين واملتعلقة بأشــغاله، ولألمني فضهــا واالحتفاظ 

هبــا، وللمدين االطــالع عليها.

املادة ١٤٣
إذا مل يكــن املديــن قــد قــدم امليزانيــة، وجــب عــى األمــني أن يقــوم بإعدادهــا فــورًا وأن 

يودعهــا بــإدارة اإلفــالس .

املادة ١٤٤
بمجــرد صــدور قــرار بافتتــاح إجراءات شــهر اإلفــالس، تغل يــد املدين عــن الترف يف 
أموالــه وأعاملــه وحــني إدارهتــا، ويتــويل األمــني إدارة أمــوال املديــن وأعاملــه، وتعترب مجيع 
الترفــات التــي جيرهيــا املديــن يــوم صــدور القــرار املشــار إليــه حاصلــة بعــد صــدوره، 
ويعتــرب كأن مل يكــن أي تــرف يصــدر خالفــًا لذلــك، ويكــون لألمــني إقامــة الدعــوى 
أمــام حمكمــة اإلفــالس الســتصدار احلكــم بعــدم نفــاذه، كــام جيــوز أن يتقــدم بالطلبــات 
الالزمــة لقــايض اإلفــالس الختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــري حتفظيــة حلاميــة حقــوق الدائنــني .

وال حيــول غــل يــد املديــن دون قيامــه باإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة عــى حقوقــه بــام 
ال يــرض بمصالــح الدائنــني.

املادة ١٤٥
إذا كان التــرف ممــا ال حيتــج بــه إال بالقيــد أو التســجيل أو غــري ذلــك مــن اإلجــراءات، 
ــاح إجــراءات  ــرار افتت ــل صــدور ق ــم اإلجــراء قب ــني إال إذا ت ال ينفــذ يف مواجهــة الدائن

شــهر اإلفــالس.

املادة ١٤٦
يشــمل غــل يــد املديــن مجيــع األمــوال اململوكــة لــه يــوم صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات 

شــهر اإلفــالس واألمــوال التــي تــؤول ملكيتهــا إليــه بعــد صــدور القــرار املشــار إليــه.
وال يشمل غل يد املدين ما يأيت:

١- األموال التي ال جيوز احلجز عليها قانونًا واإلعانة التي تقرر له. 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٥٧       -العودة لفهرس القانون

٢- األموال اململوكة لغريه.
٣- احلقوق املتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية. 

ــل  ــن قب ــه املدي ــح أبرم ــني صحي ــد تأم ــتفيد يف عق ــتحق للمس ــي تس ــات الت ٤- التعويض
صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، ويلتــزم املســتفيد بــأن يــرد إىل األمــني 
مجيــع أقســاط التأمــني التــي دفعهــا املديــن ابتــداء مــن اليــوم الــذي عينــه قــايض اإلفــالس 
أو حمكمــة اإلفــالس تارخيــًا للتوقــف عــن الدفــع مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك.

املادة ١٤٧
لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب األمــني أو املديــن، أن يــأذن يف االســتمرار يف تشــغيل 
ــني  ــة الدائن ــن أو مصلح ــة املدي ــة أو مصلح ــة العام ــت املصلح ــن إذا اقتض ــامل املدي أع
ذلــك ، ويعــني قــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب األمــني مــن يتــوىل إدارة أعــامل املديــن 
ــن  ــه م ــل علي ــذي حيص ــر ال ــرب األج ــإلدارة ويعت ــه ل ــن نفس ــني املدي ــوز تعي ــره، وجي وأج
ــهريًا إىل  ــرًا ش ــدم تقري ــه أن يق ــإلدارة، وعلي ــني ل ــن يع ــى م ــني ع ــرشف األم ــة، وي النفق

ــة. قــايض اإلفــالس عــن أعــامل املديــن التجاري

وجيوز لقايض اإلفالس أن يطلب رأي جلنة اإلفالس فيام يقدم من
طلبات استنادًا هلذه املادة حتى لو كانت املديونية غري خاضعة إلرشاف اللجنة.

املادة ١٤٨
ال جيــوز بيــع أمــوال املديــن خــالل فــرتة اإلجــراءات التمهيديــة، ومــع ذلــك جيــوز لقايض 
ــي  ــة للتلــف أو الت ــع األشــياء القابل ــأذن يف بي ــاء عــى طلــب األمــني، أن ي اإلفــالس، بن
تقتــي صيانتهــا مروفــات باهظــة ، كــام جيــوز اإلذن يف بيــع أمــوال املديــن للحصــول 

عــى نقــود للــرف يف شــؤون التفليســة .
ويتــم البيــع يف األحــوال املبينــة بالفقــرة الســابقة بالكيفيــة التــي يعينهــا قــايض اإلفــالس، 
وجيــوز لــه أن يطلــب مــن املراقــب أو جلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة 

إلرشافهــا - تزويــده برأهيــام هبــذا الشــأن.

املادة ١٤٩
جيــوز لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى اقــرتاح األمــني، أن يأمــر عنــد االقتضــاء باســتخدام 
أول مبالــغ يتــم حتصيلهــا حلســاب التفليســة يف الوفــاء بديــون الدائنــني الذيــن هلــم امتيــاز 
عــى أمــوال املديــن ووردت أســامؤهم بالقائمــة النهائية للديــون غري املتنــازع فيها، وذلك 
ــغ، وإذا حصلــت  ــخ أداء تلــك املبال ــن يف تاري ــة للدي يف حــدود مقــدار األمــوال الضامن
منازعــة يف اإلمتيــاز، مل جيــز الوفــاء إال بعــد الفصــل يف املنازعــة بحكــم هنائــي، وختتــص 

حمكمــة اإلفــالس بالفصــل يف تلــك املنازعــات.

املادة ١٥٠
ال يشــمل اإلمتيــاز املقــرر للحكومــة بســبب الرضائــب والرســوم عــى اختــالف أنواعهــا 
إال الرضيبــة املســتحقة عــى املديــن عــن الســنتني الســابقتني عــى صــدور قــرار بافتتــاح 

إجــراءات شــهر اإلفــالس.
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املادة ١٥١
إذا كان املديــن مســتأجرًا للعقــار الــذي يــزاول فيــه التجارة، يســتمر عقد اإلجيــار وال حتل 
األجــرة عــن املــدة الباقيــة النقضائــه بصــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، 

ويكــون باطــال كل رشط يقــي بخــالف ذلــك.

املادة ١٥٢
ــهر  ــراءات ش ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــًا م ــتني يوم ــالل س ــني، خ ــوز لألم جي
ــد  ــك بع ــه، وذل ــن جتارت ــه املدي ــزاول في ــذي ي ــار ال ــاء إجيارالعق ــرر إهن ــالس، أن يق اإلف
احلصــول عــى إذن مــن قــايض اإلفــالس، وعــى األمــني يف هــذه احلالــة إخطــار مؤجــر 

ــورة. ــدة املذك ــالل امل ــرار خ ــذا الق ــار هب العق

املادة ١٥٣
يكــون ملؤجــر العــني للمديــن، يف حالــة إهنــاء اإلجيــار طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون، امتياز 
عــيل الســنتني الســابقتني عــيل صــدور قــرار بافتتاح إجــراءات شــهر اإلفالس وعن الســنة 

اجلاريــة، يف كل مــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد اإلجيــار ومــا قــد حيكــم بــه مــن تعويض.
وإذا بيعت املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة أو نقلت دون إهناء

ــرة  ــور يف الفق ــو املذك ــى النح ــاز ع ــه يف اإلمتي ــتعمل حق ــر أن يس ــار، كان للمؤج اإلجي
ــة  ــة الســنة اجلاري ــدأ مــن هناي ــاز عــن ســنة أخــرى تب ــه فــوق ذلــك امتي الســابقة، وكان ل
التــي صــدر خالهلــا قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، ســواء كان عقــد اإلجيــار 

ــخ. ــت التاري ــخ أو غــري ثاب ــت التاري ثاب

املادة ١٥٤
إذا قــرر األمــني االســتمرار يف اإلجــارة، وجــب عليــه أن يدفــع األجــرة املتأخــرة، وذلــك 
دون اإلخــالل بحــق املؤجــر يف طلــب إهنــاء عقــد اإلجيــار بســبب االمتنــاع أو التأخــر يف 
ســداد األجــرة، وجيــوز للمؤجــر أن يطلــب مــن حمكمــة اإلفــالس إهنــاء اإلجــارة مــا مل 

يقــدم األمــني ضامنــًا كافيــًا لســداد األجــرة يف مواعيــد اســتحقاقها . 
ولألمــني، بعــد احلصــول عــى إذن مــن قــايض اإلفــالس، تأجــري العقــار مــن الباطــن أو 
النــزول عــن اإلجيــار، ولــو كان املديــن ممنوعــًا مــن ذلــك بموجــب عقــد اإلجيــار، بــرشط 

أال يرتتــب عــى ذلــك رضر للمؤجــر.  
 

املادة ١٥٥
ــد  ــل وكان عق ــرب العم ــبة ل ــالس بالنس ــهر اإلف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق إذا ص
ــن،  ــدة، فــال جيــوز إهنــاؤه إال إذا تقــرر عــدم االســتمرار يف أعــامل املدي العمــل حمــدد امل
وجيــور للعامــل يف حالــة إهنــاء العقــد املطالبــة بالتعويــض، وذلــك كلــه مــا مل يقــرر قــايض 
اإلفــالس غــري ذلــك محايــة ملصلحــة املديــن والدائنــني ومــع مراعــاة مصلحــة العامــل.
وإذا كان عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة، جــاز لــكل مــن األمــني والعامــل إهنــاء العقــد مــع 
مراعــاة األحــكام املنصــوص عليهــا يف قوانــني العمــل. وإذا تقــرر االســتمرار يف أعــامل 
املديــن، عــى األمــني أن يدفــع األجــور واملرتبــات بانتظــام يف موعدهــا املتفــق عليــه إذا 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٥٩       -العودة لفهرس القانون

كان يف أحــوال املديــن مــا يكفــي لذلــك.

املادة ١٥٦
إذا تقــرر االســتمرار يف أعــامل املديــن، فعــى األمــني أن يدفــع أمــوال مــوردي البضائــع 
ومــزودي اخلدمــات الالزمــة الســتمرار أعــامل املديــن بانتظــام يف موعدهــا املتفــق عليــه 

بالعقــد إذا كان يف أمــوال املديــن مــا يكفــي لذلــك.

املادة ١٥٧
عــى األمــني أن يدفــع خــالل األيــام العــرشة التالية لصــدور قــرار بافتتاح إجراءات شــهر 
اإلفــالس، ممــا يكــون حتــت يــده مــن نقــود وبالرغــم مــن وجــود أي ديــن آخــر، األجــور 
واملرتبــات املســتحقة قبــل صــدور القــرار بافتتــاح اإلجــراءات فــإذا مل يكــن لــدى األمــني 
النقــود الالزمــة لوفــاء هــذه الديــون، وجــب الوفــاء مــن أول نقــود حتصــل ولــو وجــدت 

ديــون أخــرى تســبقها يف مرتبــة األمتيــاز . 
ويكــون للمبالــغ الزائــدة عــى مــا تقدم املســتحقة للفئــات املذكــورة مرتبة االمتيــاز املقررة 

قانونا.

املادة ١٥٨
ال جيــوز التمســك يف مواجهــة الدائنــني بالترفــات اآلتيــة إذا قــام هبــا املديــن الذي صدر 
قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس بشــأن ديونــه خــالل الثالثــة أشــهر الســابقة عــى 

تاريــخ التوقــف عــن الدفع:
١. التربعات أو اهلبات، ما عدا اهلدايا الصغرية التي جيري هبا العرف.

٢. أي معامــالت تكــون فيهــا التزامــات املديــن غــري متوازنــة بشــكل ملحــوظ مــع 
التزامــات الطــرف املقابــل، ســواء كانــت هــذه االلتزامــات

عينية أو نقدية.
٣. وفــاء الديــون قبــل حلــول األجــل أيــا كانــت كيفيــة هــذا الوفــاء، أو بطريقــة ختتلــف 
عــن تلــك التــي تتبــع عــادة لســداد ذلــك النــوع مــن الديــون، ويعتــرب إنشــاء مقابــل وفــاة 
ورقــة جتاريــة مل حيــل ميعــاد اســتحقاقها يف حكــم الوفــاء قبــل حلــول األجــل، وذلــك مــا 

مل يكــن هنــاك اختبــارات جتاريــة تــربر ذلــك.
٤. وفــاء الديــون احلالــة بغــري الــيء املتفق عليــه، ويعرب الوفــاء بطريــق األوراق التجارية 

أو النقــل املــريف الوفــاء بالنقــود، وذلــك مــا مل يكــن هناك اعتبــارات جتارية تــربر ذلك 
٥. ترتيــب أي نــوع مــن أنــواع الضــامن اجلديــد عــى أموالــه لضــامن ســداد ديــن ســابق، 

وذلــك مــا مل يكــن هنــاك اختبــارات جتاريــة تــربر ذلــك.
وفيــام عــدا الترفــات املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة جيــوز ملحكمــة اإلفــالس أن حتكــم 
بعــدم نفــاذ أي تــرف أجــراه املديــن خــالل الفــرتة املذكــورة إذا كان ضــارًا بالدائنــني، 
ــه أن يعلــم وقــت وقوعــه بتوقــف املديــن عــن  ــه يعلــم أو يفــرتض ب وكان املتــرف إلي

الدفــع أو أنــه يف حالــة عجــز يف املركــز املــايل.
وتكــون املــدة املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ســنتان إذا كانــت الترفــات املشــار إليهــا 
هبــذه املــادة قــد متــت بــني املديــن وبــني أحــد املطلعــني عــى املعلومــات الداخليــة أو طرف 

عالقة. ذو 
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املادة ١٥٩
جيــوز احلكــم بعــدم نفــاذ قيــد حقــوق الرهــن أو االمتيــاز املقــررة عى أمــوال املديــن الذي 
ــني إذا  ــة الدائن ــه يف مواجه ــأن ديون ــالس بش ــهر اإلف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق ص
حصــل القيــد بعــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع رشيطــة إثبــات علــم الدائــن بــأن املديــن 

متوقــف عــن دفــع ديونــه.
ــد  ــاز لغــرض جتدي ــد حــق الرهــن واالمتي ــرة الســابقة إذا كان قي وال يــري حكــم الفق
ديــن قائــم مضمــون بــذات احلقــوق عــى ذات األمــوال وتــم قيــد هــذه احلقــوق ضامنــًا 
للديــن القائــم يف تاريــخ ســابق عــى تاريــخ التوقــف عــن الدفــع، أو كان القيــد قــد ثــم 

نفــاذًا لعقــد موثــق يف تاريــخ ســابق عــى تاريــخ الوقــوف عــن الدفــع.
ويأخــذ الدائــن صاحــب الرهــن التــايل للرهــن املحكــوم بعــدم نفــاذه مرتبــة هــذا الرهــن، 
ومــع ذلــك ال يعطــى مــن الثمــن الناتــج مــن بيــع املــال املقــرر عليــه الرهــن إال مــا كان 

حيصــل عليــه بفــرض نفــاذ الرهــن الســابق ويــؤول الفــرق إىل مجاعــة الدائنــني.

املادة ١٦٠
تســقط الدعــاوى التــي ترفــع تأسيســًا عــى املادتــني الســابقتني، بمــي ســنة مــن تاريــخ 

نــرش قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ــن  ــام املدي ــا أن قي ــني هل ــاوى، إذا تب ــك الدع ــض تل ــي برف ــالس أن تق ــة اإلف وملحكم
بالتــرف كان بحســن نيــة وهبــدف ممارســة أعاملــه، وأنــه عنــد قيامــه بذلــك كانــت هنــاك 

ــه . ــة حتقيــق التــرف نفعــًا ألعامل أســباب تــؤدي إىل اإلعتقــاد بإمكاني

املادة ١٦١
لألمــني طلــب عــدم نفــاذ بــرف املديــن احلاصــل قبــل صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات 
شــهر اإلفــالس إرضارًا بالدائنــني وفقــًا ألحــكام القانــون املــدين بشــأن الدعــوى عــدم 
نفــاذ الترفــات، ويرتتــب عــى احلكــم بعــدم نفــاذ التــرف عــدم نفــاذه يف حــق مجيــع 

الدانتــني، ســواء نشــأت حقوقهــم قبــل حصــول الــرف أو بعــد حصولــه.

املادة ١٦٢
إذا حكــم بعــدم نفــاذ تــرف يف حــق الدائنــني، التــزم املتــرف إليــه بــأن يــرد إىل املديــن 
أو األمــني بحســب األحــوال مــا حصــل عليــه مــن املديــن بموجــب التــرف املذكــور 
أو قيمــة هــذا الــيء وقــت قبضــه إذا تعــذر رده عينــًا، كــام يلتــزم بدفــع فوائــد مــا قبضــه 
أو ثــامره مــن تاريــخ القبــض. ويكــون للمتــرف إليــه احلــق يف اســرتداد العــوض الــذي 
قدمــه للمديــن إذا وجــد هــذا العــوض بعينــه يف إدارة أمــوال املديــن، فــإذا مل يوجــد كان 
مــن حــق املتــرف إليــه أن يطالــب املديــن والدائنــني باملنفعــة التــي عــادت عليهــم مــن 

التــرف وأن يشــرتك يف اإلجــراءات بوصفــه دائنــًا عاديــًا بــام يزيــد عــى ذلــك.

املادة ١٦٣
إذا كان املديــن ملتزمــًا بدفــع مرتــب دوري مــدى احليــاة أو بالوفــاء بتعهــدات مقســطة، 
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ــاء عــى طلــب الدائــن أن يأمــر،  وكان ذلــك مقابــل عــوض، جــاز لقــايض اإلفــالس بن
بعــد ســامع رأي األمــني، وخــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، بتجنيــب مبلــغ 

كاف للوفــاء باملرتبــات واألقســاط املذكــورة مــع بيــان كيفيــة أدائهــا.

املادة ١٦٤
ــا  ــل، أم ــم كفي ــع تقدي ــراءات م ــرتك يف اإلج ــخ يش ــى رشط فاس ــه ع ــق دين ــن املعل الدائ
الدائــن املعلــق دينــه عــى رشط واقــف نصيبــه يف التوزيعــات إىل أن يتبــني مصــري الديــن.

املادة ١٦٥
ــن أو مــن يعوهلــم، وبعــد ســامع أقــوال  ــاء عــى طلــب املدي جيــوز لقــايض اإلفــالس، بن
ــالس  ــهر إف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق ــذي ص ــن ال ــة للمدي ــرر نفق ــني، أن يق األم
بشــأن مديونيتــه أو تقــرر إســناد إدارة أعاملــه وأموالــه ألمــني، ولــه أن يزيــد مقــدار النفقــة 

أو ينقصهــا أو أن يأمــر بإلغائهــا وفقــًا ملقتــي احلــال.

املادة ١٦٦
ال جيــوز بعــد صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس رفــع الدعــوى عــى املديــن 

أو الســري فيهــا فيــام عــدا الدعــاوى اآلتيــة:
١. الدعاوى املتعلقة باألموال والترفات التي ال يمتد إليها غل يد املدين.

ــه  ــز ل ــي جيي ــون الت ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــراءات املنص ــة باإلج ــاوى املتعلق ٢. الدع
ــا. ــام فيه ــا أو االختص ــون إقامته القان

٣. الدعاوى اجلزائية.
وإذا رفــع املديــن أو رفعــت عليــه دعــوى جزائيــة أو دعــوي متعلقــة بشــخصه أو بأحوالــه 

الشــخصية، وجــب إدخــال األمــني فيهــا إذا اشــتملت عــى طلبــات مالية.
ــهر  ــراءات ش ــة بإج ــاوى املتعلق ــن يف الدع ــال املدي ــأذن يف إدخ ــة أن ت ــوز للمحكم وجي
ــه  ــت ل ــاوى إذا كان ــذه الدع ــن يف ه ــال الدائ ــأذن يف إدخ ــا أن ت ــوز هل ــام جي ــالس، ك اإلف

ــا. ــة فيه ــة خاص مصلح

املادة ١٦٧
تنقــي الوكالــة بصــدور قــرار افتتــاح إجراءات شــهر إفــالس الوكيل أو إفــالس املوكل، 
ومــع ذلــك ال تنقــي بصــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس إذا كان للوكيــل 

أو للغــري مصلحــة فيهــا.
ــون  ــن أن يك ــوز للمدي ــالس ال جي ــهر اإلف ــراءات ش ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــرد ص وبمج

ــة. ــس إدارة أي رشك ــوًا يف جمل ــرًا أو عض مدي

املادة ١٦٨
يرتتــب عــى صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفالس ســقوط آجــال مجيــع الديون 
النقديــة التــي عــى املديــن، ســواء كانــت ديونــًا عاديــة أو كانــت ديونــًا مضمونــة بامتيــاز 

عــام أو خــاص، كــام يوقــف رسيــات فوائــد الديــون العاديــة بالنســبة إىل الدائنــني فقــط.
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وال جتــوز املطالبــة بفوائــد الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز إال مــن املبالــغ الناجتــة مــن 
بيــع األمــوال الضامنــة هلــذه الديــون، ويســتنزل أصــل الديــن أوالً، ثــم الفوائــد املســتحقة 
قبــل صــدور قــرار بافتتاح إجراءات شــهر اإلفــالس، ثم الفوائد املســتحقة بعــد صدوره.
وإذا كانــت الديــون مقومــة بغــري الدينــار الكويتــي، وجــب حتويلهــا إىل الدينــار الكويتــي 

طبقــًا لســعر الــرف الرســمي يــوم صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس.

املادة ١٦٩
ــًا  ــد مبلغ ــه فوائ ــرتط في ــذي مل يش ــل ال ــن املؤج ــن الدي ــتنزل م ــالس أن تس ــة اإلف ملحكم
ــاح إجــراءات شــهر  ــرار بافتت ــة عــن املــدة مــن تاريــخ صــدور ق ــدة القانوني يعــادل الفائ

ــن. ــتحقاق الدي ــخ اس ــالس إىل تاري اإلف

املادة ١٧٠
جيــوز للمديــن بــإذن من قــايض اإلفالس، أن يــامرس جتارة جديــدة بغري أموال التفليســة، 
ــم  ــأ ديوهن ــن تنش ــني الذي ــون للدائن ــني، ويك ــك رضر للدائن ــى ذل ــب ع ــرشط أال يرتت ب

بمناســبة هــذه التجــارة األولويــة يف اســتيفاء حقوقهــم مــن أمواهلــا .
املادة ١٧١

إذا دفــع املديــن قيمــة ورقــة جتاريــة بعــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع وقبــل صــدور القــرار 
بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، ال جيــوز اســرتداد مــا دفــع مــن احلامــل وإنــام يلــزم 
الســاحب أو مــن ســحبت الورقــة التجاريــة حلســابه بــرد القيمــة املدفوعــة إىل األمــني أو 
املديــن - ســحب األحــوال - إذا كان يعلــم وقــت إنشــاء الورقــة التجاريــة بوقــف املديــن 

عــن الدفــع.
ويقــع االلتــزام بالــرد يف حالــة الســند ألمر عــى املظهــر األول إذا كان يعلــم وقت حصوله 

عــى الســند بتوقــف املدين عــن الدفع.

  املادة ١٧٢
ال تنشأ حالة اإلفالس إال بحكم يصدر بشهر اإلفالس.

ــهر  ــم بش ــدور احلك ــخ ص ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــوم خ ــالس أن تق ــى إدارة اإلف وع
اإلفــالس بإعــالن منطوقــه ونــرشه واإلفصــاح عنــه يف بورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة 
إذا كان املديــن مدرجــًا فيهــا، وتكليــف املديــن باإلفصــاح عنــه عــى موقعــه اإللكــرتوين 
وقيــده عــى النحــو املبــني باملــادة )٣٣( مــن هــذا القانــون، كــام تقــوم خــالل عــرشة أيــام 

مــن تاريــخ صــدور ذلــك احلكــم بنــرش ملخصــه وإعالنــه.

 املادة ١٧٣
فضــاًل عــن األحــكام الــواردة يف هــذا الفصــل، تظــل اآلثــار التــي ترتبــت عــى صــدور 
قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وفقــًا هلــذا القانــون قائمة عــى املفلــس، كام تري 

عــى إفالســه األحــكام الــواردة يف البــاب الســادس مــن هــذا القانــون.

 املادة ١٧٤
ــة أو  ــس النيابي ــة يف املجال ــن العضوي ــية، وم ــوق السياس ــارشة احلق ــن مب ــًا م ــرم مؤقت حي
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املجالــس املهنيــة، أو مــن تــويل وظيفــة أو مهمــة عامــة، أو مــن أن يكــون عضــوًا بمجلــس 
إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة أو جمالــس إدارة اجلمعيــات التعاونيــة واالحتــادات 
واألنديــة الرياضيــة أو مديــرًا أو عضــوًا بمجلــس إدارة أي رشكــة، كل مــن صــدر ضــده 
حكــم بــات الرتكابــه إحــدى جرائــم اإلفالس بالتدليــس، وذلــك إىل أن يرد إليــه اعتباره 

وفقــًا للقانــون.

املادة ١٧٥
ال جيوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن خيطر األمني كتابة بمحل إقامته.

 
املادة ١٧٦

يلــزم تضمــني مجيــع املراســالت اخلاصــة بأعــامل املفلــس أثناء إجــراءات إشــهار اإلفالس 
اإلشــارة إىل أن املديــن خيضــع إلجــراءات إشــهار افالس وتصفيــة األموال.

 املادة ١٧٧
جيــوز لقــايض اإلفــالس، مــن تلقــاء نفســه أو بناء عــى طلــب النيابــة العامــة أو األمني، أن 
يقــرر وضــع املفلــس حتــت املراقبة، وتقــوم النيابة العامــة بتنفيذ هــذا القرار فــور صدوره، 
وللمفلــس أن يطعــن عــى هــذا القــرار أمــام حمكمــة اإلفــالس وفقــًا هلــذا القانــون، وجيوز 

لقــايض اإلفــالس أن يقــرر يف أي وقــت رفــع املراقبة عــن املفلس.

 املادة ١٧٨
إذا صــار املديــن، قبــل أن يصبــح حكــم شــهر اإلفــالس هنائيــًا، قــادرًا عــى الوفــاء بجميــع 
مــا هــو مســتحق عليــه مــن ديــون، جيــوز ملحكمــة اإلســتئناف، بنــاء عــى طلــب املديــن أو 
األمــني، أن متنــح املديــن أجــاًل للوصــول إىل تســوية مــع دائنيــه أو وقــف الطعــن للمــدة 
التــي تراهــا مالئمــة، فــإن تــم االتفــاق عــى التســوية يتــم تقديمهــا للمحكمــة العتامدهــا 

وإلغــاء حكــم شــهر اإلفــالس، عــى أن يتحمــل املديــن مروفــات الدعــوي.

 املادة ١٧٩
يدعــو األمــني املديــن والدائنــني الجتــامع لتقديــم مقرتحاهتــم بشــأن التصفيــة والتوزيــع، 
عــى أن يتــم عقــد االجتــامع خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تســلم األمــني ألمــوال املديــن 
وفقــًا لنــص املــادة )١٤٢( مــن هــذا القانــون، وتوجــه الدعــوة عــن طريــق اإلخطــار قبــل 
املوعــد املحــدد لالجتــامع بعــرشة أيــام عــى األقــل، ويــرتأس األمــني االجتــامع، وجيــوز 
بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة تعيــني أحــد الدائنــني أو غريهــم لــرتأس االجتــامع إذا كانــت 

هنــاك أســباب تربيــر ذلــك.
وتوجــه الدعــوة حلضــور االجتــامع للجنــة اإلفــالس يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة 

إلرشافهــا.
ويبــت قــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم لــه مــن ذي مصلحــة خــالل عــرشة أيــام 
مــن تقديــم الطلــب، يف أي خــالف يثور بشــأن ما يعقــد من اجتامعــات الدائنــني وفقًا هلذا 
البــاب، ســواء كان اخلــالف بشــأن من له حق الدعــوة لالجتامع أو حضــوره أو التصويت 
فيــه وصحــة إجــراءات عقــد االجتــامع والتصويــت فيــه، وجيــوز لقــايض اإلفــالس، بنــاء 
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عــى طلــب أحــد الدائنــني أن يكلــف جلنــة االفــالس، يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة 
إلرشافهــا، بالدعــوة لعقــد تلــك اإلجتامعــات وتفويــض أحــد أعضائهــا برتأســها إذا مل 

يقــم األمــني بعقدهــا يف املواعيــد املحــددة لعقدهــا.

 املادة ١٨٠
يضــع األمــني خطــة لتصفيــة أمــوال املديــن وتوزيعهــا عــى الدائنــني عــى أن ينتهــي مــن 
ــني - يف  ــة والدائن ــاء اللجن ــني وأعض ــة الدائن ــل جلن ــا ممث ــر هب ــة وخيط ــك اخلط ــداد تل إع
حالــة عــدم تشــكيل جلنــة للدائنــني - وإدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفــالس، يف حــال كانــت 
املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا ، وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني، وجيــوز 
لقــايض اإلفــالس بنــاًء عــى طلــب األمــني متديــد هــذه املــدة بحــد أقــى ثالثــة أشــهر.

 املادة ١٨١
جيب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع عى ما ييل:
١- كشف بجميع أموال املدين وأحدث تقييم هلا.

٢- الطريقــة التــي يقرتحهــا األمــني لتصفيــة أمــوال املديــن ومــربرات ذلــك. ٣- مــا إذا 
كان يمكــن بيــع كل أمــوال املديــن دفعــة واحــدة أو جانــب كبــري منــه عــى أســاس نشــاط 

قائــم ويــزاول أم ســيتعذر ذلــك وســيباع عــى أجــزاء، ومــربره يف ذلــك.
ــًا أم غــري ممكــن،  ــًا ممكن ٤- مــا إذا كان توزيــع أمــوال املديــن عــى الدائنــني توزيعــًا عيني

ويف حالــة كونــه ممكــن فأهيــام أفضــل.
٥- التوقيت املالئم للبيع.

٦- بيــان باألمــوال التــي تبــاع باملــزاد، وتلــك التــي يفــرح بيعهــا بغــري مــزاد. ٧- مــا إذا 
كان يمكــن إجــراء تســوية مــع مســامهي املديــن مقابــل التخــيل عــن ملكيتهــم يف الرشكــة 
املدينــة للدائنــني وتســوية املديونيــة مقابــل أســهمهم يف الرشكــة، ومــا إذا كان ذلك أفضل 
للدائنــني، ومــا إذا كان ذلــك ســيتم مــن خــالل تأســيس رشكــة ذات غــرض خــاص تنقل 
إليهــا أمــوال املديــن وتــوزع أســهمها عــى الدائنــني، أم من خالل حتويل أســهم املســامهني 

يف الرشكــة املدينــة للدائنــني أو بــأي طريقــة أخــرى.
٨- بيــان بالكيفيــة التــي ســيوزع هبــا ناتــج تصفيــة أمــوال املديــن عــى الدائنــني، عــى أن 

يوضــح بــه ترتيــب الدائنــني وأولوياهتــم، والقــدر املتوقــع حتصيلــه مــن كل منهــم.
٩- الربنامج الزمني املتوقع لإلنتهاء من عملية التصفية والتوزيع .

١٠- مــا إذا كان األمــني ســيقوم بإعــداد قائمــة توزيــع بشــأن ناتــج األصــول التــي يبيعهــا 
خــالل فــرتات معينــة، مثــل ثالثــة أو ســتة أشــهر، أم ســيعد قائمــة توزيــع كلــام بــاع نســبة 

مئويــة معينــة مــن أمــوال املديــن، أم غــري ذلــك، ومــربره يف ذلــك.
١١- أقى فرتة يمكن أن متر بني حتصيل ناتج بيع األصل وتوزيعه عى الدائنني.

وأي أمور أخرى يرى األمني رضورة إيرادها باخلطة أو يكلفه هبا قايض اإلفالس.
وجيــوز لقــايض اإلفــالس إعفــاء األمــني مــن ايــراد أي مــن البنــود الــواردة هبــذه املــادة إذا 

رأى عــدم مالءمتهــا حلالــة املفلــس.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٦٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٨٢
عــى األمــني أن يقــوم بدعــوة الدائنــني للموافقــة عــى خطــة التصفيــة بموجــب إخطــار 
يتضمــن عــى موعــد االجتــامع ومكانــه، وعــى أن يتــم عقــد يف موعــد أقصــاه شــهر مــن 

تاريــخ إخطــار ممثــل جلنــة الدائنــني وأعضــاء اللجنــة أو الدائنــني باخلطــة ومرفقاهتــا.
ويــرتأس األمــني اإلجتــامع، وجيــوز بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة تعيــني أحــد الدائنــني أو 

غريهــم لــرتأس االجتــامع إذا وجــدت أســباب تــربر ذلــك .
كــام يقــوم األمــني بتوجيــه الدعــوة خــالل املوعــد املبــني بالفقــرة الســابقة للجنــة اإلفالس 

يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافها .
يف حالــة امتنــاع األمــني عــن عقــد االجتــامع عــى النحــو املبــني بالفقــرة األوىل مــن هــذه 
املــادة، يكلــف قــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن أحــد الدائنــني، جلنــة 
اإلفــالس حتــى لــو كانــت املديونيــة ال ختضــع إلرشافهــا، بالدعــوة الجتــامع الدائنــني، 

ويــرتأس مــن تفوضــه جلنــة اإلفــالس مــن بــني أعضائهــا االجتــامع.

 املادة ١٨٣
ــة  ــون املقبول ــع إال الدائن ــة والتوزي ال جيــوز أن يشــرتك يف التصويــت عــى خطــة التصفي
ــع قــد اســتوفت موافقــة الدائنــني  ــة والتوزي ــًا، وتكــون خطــة التصفي ــو مؤقت ديوهنــم ول
إذا وافــق عليهــا األغلبيــة املطلوبــة، فــإذا مل حتصــل اخلطــة عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة 
ــد  ــاين يعق ــامع ث ــام الجت ــرشة أي ــدة ع ــامع مل ــل االجت ــني، يؤج ــامع األول للدائن يف االجت

للتصويــت عــى اخلطــة.
ــل  ــة، ومل حتص ــى اخلط ــوا ع ــن مل يوافق ــني الذي ــع الدائن ــوية م ــول لتس ــم الوص وإذا مل يت
ــة يف االجتــامع املؤجــل، يعتــرب ذلــك رفضــًا خلطــة  ــة املطلوب اخلطــة عــى موافقــة األغلبي

ــع. ــة والتوزي التصفي
 

املادة ١٨٤
حيــرر حمــرض بــام تــم يف اجتــامع التصويــت عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع يوقعــة األمــني 
ومــن تــرأس اإلجتــامع والدائنــون احلــارضون الذيــن جيــوز هلــم التصويــت، وممثــل جلنــة 
الدائنــني، ويف حالــة رفــض أحــد الدائنــني التوقيــع يتــم ذكــر اســمه يف املحــرض وســبب 

رفضــه التوقيــع.
ــة فيجــب أن يوقــع األمــني عــى  ــق وســائل االتصــال احلديث إذا كان احلضــور عــن طري

ــة اإلفــالس، حســب األحــوال.    املحــرض مــع ممثــل عــن جلن

املادة ١٨٥
يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيــام مــن موافقــة الدائنــني عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع أو 
رفضهــا بإخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك، ويرفــق باإلخطــار اخلطــة التــي تــم عرضهــا عى 
الدائنــني وحمــارض اجتامعــات الدائنــني ودليــل احلضــور والتصويــت، ويف حالــة املوافقــة 

عــى اخلطــة يطلــب اعتامدهــا مــن قــايض اإلفــالس.
ويف حالــة رفــض الدائنــني للخطــة، يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ 
إخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك بتكليــف جلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة 
ــات  ــوء مالحظ ــة يف ض ــى اخلط ــة ع ــالت الالزم ــراء التعدي ــا - بإج ــة إلرشافه خاضع
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٦٦       -العودة لفهرس القانون

الدائنــني ورأي األمــني وبــام حيقــق املصلحــة املشــرتكة للدائنــني أو بتقديــم خطــة بديلــة 
وذلــك خــالل امليعــاد الــذي حيــدده.

ويف مجيــع األحــوال، يصــدر قــايض اإلفــالس قــراره باعتــامد اخلطــة خــالل عــرشة أيــام 
مــن تاريــخ إخطــار إدارة اإلفــالس هبــا.

 املادة ١٨٦
جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يوافــق عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع حتــى لــو كانــت تقــرتح 
بيــع أمــوال املديــن كلهــا أو بعضهــا مــن خــالل مزايــدة علنيــة أو بــدون مزايــدة علنيــة، 
أو أن يتــم بيــع أمــوال املديــن كلهــا أو جانــب منهــا كوحــدة واحــدة عــى أســاس نشــاط 

قائــم ويــزاول أو عــى أي أســاس آخــر أو بيعهــا عــى أجــزاء أو أي مقرتحــات أخــري.
ــدة،  ــالل املزاي ــن خ ــن م ــوال املدي ــع أم ــراءات بي ــة رشوط وإج ــة التنفيذي ــني الالئح وتب
عــى أن تشــتمل اإلجــراءات عــى كيفيــة حتديــد ســعر األســاس الــذي ســتفتتح بــه املزايدة 
لبيــع أمــوال املديــن مــن األوراق املاليــة أو العقــارات أو غــري ذلــك مــن أمــوال املديــن، 
وإجــراءات اإلعــالن عــن املزايدة، وكيفيــة تقديم العطــاءات، وأحكام تقديــم العطاءات 
بمظاريــف مغلقــة، واحلــاالت التي يبقــي فيها املزايــد ملتزمًا بعطائه، وإجــراءات ختفيض 
ســعر األســاس وبيــع املــال بــدون حتديــد ســعر أســاس عــى صاحــب أعــى ســعر يف حالــة 

عــدم تقــدم مشــرت للــرشاء بســعر األســاس.
 

املادة ١٨٧
ال جيــوز للمديــن أو أي طــرف ذو عالقــة بــه تقديــم عــرض لــرشاء أي مــن أصــول املديــن 

املعروضــة للبيــع إال عنــد عرضهــا يف مــزاد علني.

 املادة ١٨٨
يقــدم األمــني إىل قــايض اإلفــالس بيانًا شــهريًا عن حالة التصفيــة ومقدار املبالــغ املودعة، 

ومــا أجــراه مــن توزيعات عــى الدائنني وفقــًا للخطة.

 املادة ١٨٩
١- تســتويف تكاليــف بيــع أمــوال املفلــس املقــرر عليهــا حــق امتيــاز أو رهــن باألولويــة 

عــى حقــوق الدائــن صاحــب حــق االمتيــاز أو الرهــن عــى تلــك األمــوال.
٢- مــع مراعــاة حكــم الفقــرة الســابقة، يكــون للدائــن صاحــب حــق االمتيــاز أو الرهــن 
األولويــة عــى غــريه مــن الدائنــني يف اســتيفاء حقوقــه مــن ناتــج بيــع مــال املديــن املقــرر 

لــه عليــه حــق امتيــاز أو رهــن.
٣- يــوزع مــا بقــي مــن أمــوال املديــن عــى دائنيــه، فــإن مل تكن أمــوال املديــن كافية لســداد 
ديونــه، ودون إخــالل حكــم البنديــن )١و٢( مــن هــذه املــادة، تــوزع أمــوال املديــن وفقــًا 
للرتتيــب املبــني هبــذا البنــد، ويكــون لــكل دائــن مــن الدائنــني أولويــة يف اســتيفاء كامــل 

حقوقــه عــى الدائــن الــذي يليــه: 
أ- النفقة املقررة للزوجة واألبناء واألقارب.

ب- أيــة أتعــاب أو رســوم أو نفقــات ترتبــت لتوفــري ســلع وخدمــات لنشــاط املديــن أو 
أي ديــون كانــت الزمــة ألعــامل املديــن أو عــادت بالنفــع عــى أموالــه، وكان ذلــك كلــه 
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قــد نشــأ بعــد صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ــذا  ــًا هل ــراءات وفق ــة إج ــارشة أي ــن مب ــئة ع ــف الناش ــاب والتكالي ــوم واألتع ج- الرس

القانــون.
د- أي أجــور أو مرتبــات أو مكافــآت غــري مدفوعــة لعــامل املديــن وتكــون ناشــئة عــن 
قوانــني العمــل، ويدخــل ضمــن ذلــك االشــرتاكات التــي جيــب عــى املديــن رب العمــل 

أدائهــا عــن عاملــه للمؤسســة العامــة للتأمينــات اإلجتامعيــة.
هـــ- املبالــغ التــي تفــرض عــن التأخر يف ســداد االشــرتاكات املســتحقة للمؤسســة العامة 

ــات اإلجتامعية. للتأمين
ــام  ــًا للنظ ــتحقة وقف ــامرك واملس ــودة باجل ــع املوج ــى البضائ ــرر ع ــوم املق ــغ الرس و- مبل

ــي.  اجلمرك
ــتحق  ــن مس ــة أو أي دي ــات العام ــات واملؤسس ــوزارات واهليئ ــتحقة لل ــون املس ز- الدي

ــة. ــة للدول ــة العام للخزان
ح- الديــون الناشــئة عــن التمويــل غــري املضمــون الــذي تــم منحــه املديــن بعد افتتــاح أي 
إجــراء مــن اإلجــراءات املبينــة هبــذا القانــون، وذلــك مــا مل تنــص رشوط منــح التمويــل 

عــى غــري ذلــك.
ط- الديــون املســتحقة للدائنــني العاديــني )الدائنــون غــري املضمونــة ديون املديــن جتاههم 
ــري  ــدر غ ــدود الق ــاز يف ح ــن أو امتي ــم بره ــة ديوهن ــون املضمون ــاز والدائن ــن أو امتي بره

املدفــوع مــن الديــن بعــد توزيــع ناتــج بيــع املــال املقــرر عليــه امتيــاز أو رهــن(.
ي- الديون املساندة ،ما مل تتضمن مستندات نشأة هذه الديون عى ما خيالف ذلك.

ك- الصكــوك والســندات الدائمــة، مــا مل تتضمــن مســتندات نشــأة هــذه الديــون عــى مــا 
ــف ذلك. خيال

ل - إن بقــي يشء بعــد ذلــك يكــون للمســامهني أو الــرشكاء، يــوزع بينهــم حســب نســبة 
ملكيــة كل منهــم.

ــاز  ــوع االمتي ــاز حســب ن ــة بامتي ــون املضمون ــة الدائنــني أصحــاب الدي ٤- حتــدد أولوي
ــة  ــدد درج ــاز، كــام تتح ــق االمتي ــأ ح ــذي أنش ــون ال ــني بالقان ــو مب ــا ه ــًا مل ــه وفق وأولويت
الدائــن املرهتــن بمرتبــة رهنه، فــإن كان الدائنــون يف ذات أولوية األمتيــاز أو مرتبة الرهن، 

يقســم مــال املديــن املقــرر عليــه حــق امتيــاز أو رهــن بينهــم قســمة غرمــاء.
٥- يف حالــة عــدم كفايــة ناتــج بيــع مــال املديــن املقــرر عليــه حــق امتيــاز أو رهــن للوفــاء 
بكامــل حقــوق الدائــن صاحــب حــق األمتياز أو الرهــن، فإن ذلــك الدائن يعامــل كدائن 

عــادي بالنســبة للقــدر املتبقــي مــن دينه.
 

املادة ١٩٠
ال جيــوز لألمــني الوفــاء بحصــة الدائــن يف التوزيعــات إال إذا قــدم ســند الديــن مــؤرشًا 

عليــه بتحقيقــه وقبولــه، ويــؤرش عــى ســند الديــن باملبالــغ املدفوعــة.
ــع  ــأذن يف دف ــن، جــاز لقــايض اإلفــالس أن ي ــم ســند الدي ــن تقدي وإذا تعــذر عــى الدائ
دينــه بعــد التحقــق مــن قبولــه، ويف مجيــع األحــوال جيــب أن يعطــى الدائــن خمالصــة عــى 

قائمــة التوزيــع.
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املادة ١٩١
ــى  ــب ع ــا، وج ــوس فيه ــور ملم ــة، أو تط ــاز التصفي ــهر دون إنج ــتة أش ــت س إذا انقض
ــة التصفيــة وأســباب التأخــري يف  ــرًا عــن حال األمــني أن يقــدم إىل قــايض اإلفــالس تقري
إنجازهــا، وختطــر إدارة اإلفــالس الدائنــني هبــذا التقريــر وتدعوهــم لالجتــامع ملناقشــته، 
و يتكــرر هــذا اإلجــراء كلــام انقضــت ســتة أشــهر دون أن ينجــز األمــني أعــامل التصفيــة.

 املادة ١٩٢
يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيــام من االنتهــاء من أعــامل التصفيــة بإخطــار إدارة اإلفالس 
والدائنــني بذلــك ويرفــق باإلخطــار حســابًا ختاميــًا بأعــامل التفليســة مبينــًا به كيفيــة تنفيذ 
خطــة التصفيــة والتوزيــع ، ويقــوم بتوجيــه الدعــوة للدائنــني واملديــن لالجتــامع ملناقشــة 
ــرض  ــن حي ــًا بم ــامع صحيح ــد االجت ــه، وينعق ــم علي ــداء مالحظات ــي وإب ــاب اخلتام احلس
اإلجتــامع مــن الدائنــني أو املديــن، وتوجــه الدعــوة للجنــة اإلفــالس حلضــور االجتــامع 
يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا ، ويتــم عقــد االجتــامع يف موعد أقصاه شــهر 
ــة  ــني باحلســاب اخلتامــي أنصب ــة. يب ــني بانتهــاء أعــامل التصفي ــخ اخطــار الدائن مــن تاري
الديــون التــي مل يتــم قبوهلــا بصــورة هنائيــة وتلك التــي مل تنتهــي املنازعات بشــأهنا، وجتنب 
وحتفــظ يف خزانــة املحكمــة حتــى يفصــل هنائيــًا فيهــا، وتعــرف للمســتحق بنــاء عــى قــرار 

مــن قــايض اإلفــالس.
 املادة ١٩٣

يقــوم األمــني بإخطــار إدارة اإلفــالس والدائنــني بنســخة مــن حمــرض االجتــامع املشــار إليه 
باملــادة الســابقة خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ االجتــامع، وتعتــرب التفليســة منتهيــة بحكــم 
القانــون بعــد انفضــاض االجتــامع املذكــور يف املــادة الســابقة، ويكــون األمــني مســؤوالً 
ملــدة ثالث ســنوات مــن تاريخ انتهــاء الطلبة عــن الدفاتر واملســتندات واألوراق املســلمة 

إليــه مــن املديــن أو اخلاصــة بــه.
كــام يقــوم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ االجتــامع باإلعــالن عــن انتهــاء التفليســة ونــرش 

بيــان يفيــد ذلــك وقيــده.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف أي تظلــم يقــدم بشــأن انتهــاء التفليســة بنــاء عــى طلــب يقــدم 

إليــه مــن الدائــن ذي املصلحــة وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم التظلــم.

املادة ١٩٤
عــى األمــني تســليم املديــن أيــة مبالــغ فائضــة عنــد التصفيــة بعــد الوفــاء بجميــع ديونــه، 
وعليــه إعــادة كافــة الوثائــق التــي يف عهدتــه إىل صاحــب الصفــة يف تســلمها بعــد انتهــاء 

اإلجــراءات وأدائــه ألعاملــه.  

املادة ١٩٥
يعــود إىل كل دائــن بعــد انتهــاء التفليســة احلــق يف اختــاذ اإلجــراءات الفرديــة للحصــول 
عــى مــا تبقــى مــن دينــه، وإذا كان ديــن الدائــن قــد حقــق وقبــل هنائيــًا يف التفليســة، يعتــرب 
احلكــم الصــادر بشــهر إفــالس املديــن ســندًا تنفيذيــًا، ينفــذ كل دائــن بمقتضاه عــى أموال 
مدينــه ويف حــدود دينــه، ويصــدر قلــم كتــاب حمكمــة اإلفــالس أو األســتئناف بحســب 
األحــوال صــورة تنفيذيــة مــن احلكــم لــكل دائــن مبــني فيهــا اســم صاحبهــا ومبلــغ الدين 
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اخلــاص بــه، وذلــك بنــاًء عــى شــهادة تصــدر بذلــك عــن إدارة اإلفــالس.

 املادة ١٩٦
إذا تــم ايقــاف أعــامل التفليســة لعدم كفايــة األموال قبــل التصديق عى الصلــح القضائي، 

جاز لقــايض اإلفالس أن يقــرر إقفاهلا.
ويرتتــب عــى قــرار إقفــال التفليســة لعــدم كفايــة أمواهلــا أن يعــود إىل كل دائــن احلــق يف 
اختــاذ اإلجــراءات ومبــارشة الدعــاوى الفرديــة، وإذا كان ديــن الدائــن قــد حقــق وقبــل 
ــًا يف التفليســة جــاز لــه التنفيــذ عــى املديــن وفقــا ألحــكام املــادة )١٩٥( مــن هــذا  هنائي

القانــون.
ويكــون أمــني التفليســة مســؤوالً ملــدة ســنة مــن تاريــخ قــرار إقفــال التفليســة عــن 

املســتندات التــي ســلمها لــه الدائنــون.

 املادة ١٩٧
جيــوز للمفلــس ولــكل ذي مصلحــة أن يطلــب مــن قــايض اإلفــالس العــدول عــن قــرار 
إقفــال التفليســة إذا ثبــت وجــود مــال كاف ملواجهــة مروفــات أعــامل التفليســة، أو إذا 

ســلم لألمــني مبلغــًا كافيــا لذلــك.

املادة ١٩٨
عــى إدارة اإلفــالس أن تقــوم بنــرش قــرار اقفــال التفليســة وإعالنــه وقيــده خــالل عــرشة 

أيــام مــن تاريــخ صــدوره.
 

املادة ١٩٩
جيــوز لقــايض اإلفــالس، بعــد وضــع القائمــة النهائيــة للدائنــني عــى النحــو امليــني هبــذا 
القانــون بنــاء عــى طلــب املفلــس أو األمــني، أن يصــدر قــرارًا بانتهــاء التفليســة، إذا توافر 

أي مــن الرشطــني التاليــني:
١. الوفاء بكل ديون املدين املدرجة بالقائمة النهائية للدائنني.

٢. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون املدين.

 املادة ٢٠٠
ال جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يصــدر قــرارًا بانتهــاء التفليســة لــزوال مصلحــة احلالتــني 
ــه حتقــق أحــد الرشطــني املنصــوص عليهــام يف  ــرًا يبــني في إال بعــد أن يقــدم األمــني تقري

املــادة الســابقة. 
وتنتهــي التفليســة بمجــرد صــدور القــرار، وتقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام من 

تاريــخ صــدور القــرار بنــرشه وإعالنــه وقيده.

 املادة ٢٠١
ــًا  ــن وفق ــالس املدي ــهر إف ــي بش ــم هنائ ــدور حك ــد ص ــة بع ــى املديوني ــح ع ــوز الصل جي
لألحــكام املبينــة باملــواد التاليــة، وال جيــوز عقــد الصلــح مــع مفلــس حكــم عليــه بعقوبــة 
اإلفــالس بالتدليــس، وإذا بــدأ التحقيق مــع املفلس يف جريمة اإلفــالس بالتدليس وجب 
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ــة اإلفــالس بالتقصــري  تأجيــل النظــر يف الصلــح. وال حيــول احلكــم عــى املفلــس بعقوب
دون الصلــح معــه، وإذا بــدأ التحقيــق مــع املفلــس يف جريمــة اإلفــالس بالتقصــري، جــاز 

للدائنــني املداولــة يف الصلــح أو تأجيــل املداولــة.

 املادة ٢٠٢
يقــدم طلــب الصلــح إلدارة اإلفــالس مــن املديــن أو األمــني مبينــًا بــه رشوطــه، ومرفقــًا 

بــه قائمــة حمدثــة بالدائنــني و مقــدار ديوهنــم يف تاريــخ تقديــم الطلــب .

 املادة ٢٠٣
إذا كان طلــب الصلــح مقدمــًا مــن األمــني فعليــه أن يرفــق بــه تقريــر مشــتماًل عــن حالــة 
التفليســة، ومــا تــم بشــأهنا مــن إجــراءات، ومــا يفيــد قيامــه بعــرض رشوط الصلــح عــى 
املديــن ومنحــه مهلــة عــرشة أيــام عــى األقــل إلبــداء رأيــه بشــأنه، ومــا إذا كان املديــن قــد 

أبــدى رأيــه يف رشوط الصلــح مــن عدمــه، وتعليــق األمــني عــى رأي املديــن.
ــه أن خيطــر األمــني بــرشوط الصلــح  ــن، فيجــب علي وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن املدي
قبــل تقديــم الطلــب، ويطلــب منــه تزويــده برآيــه فيهــا وكذلــك تزويــده بتقريــر عــن حالة 
التفليســة ومــا تــم بشــأهنا مــن إجــراءات ، وعــى األمــني أن يــزود املدين باملطلــوب خالل 
عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره، وعــى املديــن أن يبــني بالطلــب مــا يفيــد اختــاذه هــذه 
اإلجــراءات، كــام يبــني مــا تلقــاه مــن مالحظــات مــن األمــني وتعليقــه عليهــا، ويرفــق 
ــى  ــد رد ع ــني ق ــون األم ــة أن يك ــك يف حال ــني وذل ــن األم ــل م ــر املرس ــب التقري بالطل

املديــن.
 

املادة ٢٠٤
تقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيام مــن تقديم طلــب الصلح بإخطــار جلنة اإلفالس 
بالطلــب و مرفقاتــه، يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا، كــام تقــوم خــالل ذات 
املهلــة بإخطــار الدائنــني واألمــني إن كان الطلــب مقدمــا مــن املديــن، كــام ختطــر بــه املدين 

إن كان الطلــب مقدمــا مــن األمني   

املادة ٢٠٥
يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيام مــن إخطــاره بتوجيــه الدعــوة للدائنــني لالجتامع ملناقشــة 
رشوط الصلــح، وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن املديــن ومل يكــن األمني قد ســبق وأن أبدى 
مالحظاتــه عــى رشوط الصلــح أو زود املديــن بالتقريــر املشــار إليــه باملــادة )٢٠٣( مــن 
هــذا القانــون، فعليــه أن يرفــق بالدعــوة التقريــر املشــار إليــه باملــادة املذكــورة ومالحظاتــه 

ــى رشوط الصلح. ع
وتري عى الدعوة لالجتامع والتصويت فيه أحكام املادة )١٨٢( من هذا القانون.

 املادة ٢٠٦
ــح أو رفضــه خــالل  ــني عــى الصل ــة الدائن عــى األمــني إخطــار إدارة اإلفــالس بموافق
ــه أن  ــض، وعلي ــة أو الرف ــه املوافق ــررت في ــذي تق ــامع ال ــخ االجت ــن تاري ــام م ــرشة أي ع
يرفــق باإلخطــار رشوط الصلــح وحمــارض االجتامعــات ودليــل احلضــور والتصويــت، 
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ويف حالــة موافقــة الدائنــني عــى رشوط الصلــح يطلــب التصديــق عليــه، ويقــوم قــايض 
اإلفــالس بالتصديــق عليــه خــالل عــرشة أيام من تاريــخ اخطــار إدارة اإلفــالس باملوافقة 
ــق  ــام مــن صــدور قــرار التصدي عــى الصلــح، وتقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أي
عــى الصلــح بنــرش القــرار وإعالنــه وقيــد ملخصــه، وختطــر بــه إدارة التســجيل العقــاري 

والتوثيــق ووكالــة املقاصــة وأمنــاء احلفــظ.
والتصديــق عــى الصلــح جيعلــه نافــذًا يف حــق الدائنــني الذيــن حيــق هلــم التصويــت عــى 
رشوط الصلــح، كــام ينفــذ يف حــق مــن وافــق عليــه مــن الدائنــني ومــن رفضــه أو اعــرتض 

عليــه أو مل حيــرض االجتــامع.

 املادة ٢٠٧
ــًا حلقــوق الدائنــني الذيــن يــرى عليهــم الصلــح، تقــوم كل مــن إدارة التســجيل  ضامن
ــظ، كل يف  ــاء احلف ــة وأمن ــة املقاص ــاري ووكال ــجل التج ــق وإدارة الس ــاري والتوثي العق
حــدود اختصاصــه، خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــاره بالصلــح، برتتيــب رهــن عــى مــا 
يملكــه املفلــس مــن عقــارات بســجالت إدارة التســجيل العقــاري والتوثيــق ومــا يملكــه 
ــتثامرية أو  ــظ اس ــن حماف ــه م ــا يمتلك ــة وم ــة مقاص ــدى وكال ــة ل ــة مودع ــن أوراق مالي م
أمــوال مودعــة لــدى أمــني حفــظ، ومــا هــو مســجل بالســجل التجــاري بانــه مــن متجــر 
وحصــص يف رشكات أشــخاص، وذلــك مــا مل ينــص يف عقــد الصلــح عى خــالف ذلك، 

ويقــوم األمــني بشــطب الرهــن بعــد تنفيــذ رشوط الصلــح.

  املادة ٢٠٨
يــرشف األمــني عــى تنفيــذ رشوط الصلــح، ويقــدم تقريــر دوري، كل شــهر أو أي مــدة 
ــة  ــه إدارة اإلفــالس والدائنــني واملديــن وجلن أخــرى حيددهــا قــايض اإلفــالس، خيطــر ب
األفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا - عــام تــم بشــأن تنفيــذ رشوط 

الصلــح.

 املادة ٢٠٩
يف حالــة متــام تنفيــذ رشوط الصلــح يقــوم األمني بتقديم طلــب إلدارة اإلفــالس إلصدار 
ــذا  ــابقة هب ــادة الس ــة بامل ــات املبين ــار اجله ــوم بإخط ــح، ويق ــة بالصل ــاء العقلي ــرار بانته ق
الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، وعى الدائنــني تقديــم اعرتاضاتــم إلدارة 

اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطارهــم بالطلــب. 
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ويف 
حالــة موافقــة عــى الطلب يصدر قــراره بانتهاء التفليســة بالصلح، وتقــوم إدارة اإلفالس 

بنــرش القــرار وإعالنــه وقيــده خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ صــدوره.

 املادة ٢١٠
عــى األمــني أن يقــدم إلدارة اإلفــالس حســابًا ختاميــًا عــن التفليســة خــالل عــرشة أيــام 
ــن  ــار املدي ــالس بإخط ــوم إدارة اإلف ــح، وتق ــة بالصل ــاء التفليس ــرار انته ــدور ق ــن ص م

باحلســاب اخلتامــي خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.
ــخ  ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــي خ ــاب اخلتام ــى احلس ــرتاض ع ــن االع ــوز للمدي وجي
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إخطــاره، ويقــدم االعــرتاض إىل إدارة اإلفــالس، وخيطــر بــه األمــني خــالل عــرشة أيــام 
مــن تاريــخ تقديمــه، وعــى األمــني أن يقــوم بالــرد عــى االعــرتاض خــالل عرشة أيــام من 
تاريــخ إخطــاره، وتقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن انتهــاء املهلــة املمنوحــة 
لألمــني للــرد بإحالــة ملــف االعــرتاض ملحكمة اإلفــالس للفصــل يف االعــرتاض، مرفقًا 

بــه مذكــرة برأهيــا يف االعــرتاض .

 املادة ٢١١
ــح  ــال الصل ــح إبط ــة بالصل ــاء التفليس ــرار انته ــدور ق ــالس بص ــار اإلف ــع آث ــزول مجي ت

ــخه وفس

 املادة ٢١٢
يبطل الصلح يف حالة حتقق أي من احلالتني التاليتني:

١. إذا صــدر بعــد التصديــق عليــه أو بعــد صــدور قــرار انتهــاء التفليســة بالصلــح، حكــم 
بإدانــة املفلــس يف إحــدى جرائــم اإلفــالس بالتدليــس.

٢. إذا ظهــر بعــد التصديــق عليــه أو بعــد صــدور قــرار بانتهاء التفليســة بالصلــح، تدليس 
ناشــئ عــن إخفــاء موجــودات املفلــس أو املبالغــة يف ديونــه، ويف هــذه احلالــة جيــب طلــب 

إبطــال الصلــح خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ العلــم بالتدليس.
 املادة ٢١٣

لكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا مل يقم املفلس بتنفيذ رشوطه .

 املادة ٢١٤
يقــدم طلــب إيطــال الصلــح أو فســخه إىل إدارة اإلفــالس، مــن أحــد الدائنــني، مرفقــًا بــه 
كافــة املســتندات والبيانــات واملعلومــات الدالــة عــى حتقق إحــدى حالتي بطــالن الصلح 
ــم  ــن تقدي ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس، خ ــوم إدارة اإلف ــخ وتق ــبب الفس ــق س ــى حتق أو ع
ــن وأمــني التفليســة  ــه املدي ــه، كــام ختطــر ب ــب ومرفقات ــني بالطل ــار الدائن ــب، بإخط الطل
ــة  ــة خاضع ــت املديوني ــال كان ــالس يف ح ــة اإلف ــة وجلن ــًا إلدارة التفليس ــذي كان معين ال

إلرشافهــا.
وعــى املديــن أن يقــوم بالــرد عــى الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره، وجيوز 

لألمــني إبــداء مــا لديــه مــن مالحظــات عــى الطلــب خــالل ذات املدة. 

املادة ٢١٥
إذا كان ظاهــر الطلــب ومرفقاتــه يكشــف عــن جديتــه، يصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا 
ــادة  ــن امل ــة م ــرة الثاني ــة بالفق ــة املبين ــاء املهل ــخ انته ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــه خ بقبول
الســابقة، وحييــل ملــف الطلــب إىل حمكمــة اإلفــالس مرفقــًا بــه تقريــر عــن الطلــب ومــا 

تــم فيــه مــن إجــراءات .
ويقــوم األمــني بحضــور قــايض اإلفــالس أو مــن ينيبــه لذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن 
صــدور القــرار املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة بعمل جــرد تكمييل ألمــوال املفلــس وبوضع 

ميزانيــة إضافيــة.



قانون االفالس
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 املادة ٢١٦
ينــرش قــرار قبــول الطلــب واإلحالــة حمكمــة اإلفــالس ويعلــن ويقيــد وخيطــر بــه املديــن 
والدائنــون واألمــني وجلنــة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدوره. ويرتــب 
عــى هــذا القــرار ذات اآلثــار املرتتبــة عــى قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وفقــًا 
هلــذا القانــون، ويعــود أمــني التفليســة إلدارة أموال املديــن اعتبارًا مــن اليوم التــايل لتاريخ 
صــدوره، فــإذا تعــذرت عودتــه بســبب تنحيــه أو ألي ســبب آخــر يقــوم قــايض اإلفــالس 

بتعيــني أمــني آخــر وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة ٢١٧
يعتــرب القــرار املشــار إليــه باملــادة الســابقة الغيــًا بقــوة القانــون، مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك 

مــن آثــار، يف حالــة حتقــق إحــدى احلالتــني التاليتــني:
١- صــدور حكــم عــن حمكمــة اإلفــالس برفــض طلــب بطــالن الصلــح أو رفــض طلــب 

فســخه أو عــدم قبــول الطلــب.
٢- إذا كان القــرار صــادرًا بشــأن طلــب بطــالن الصلــح وصــدر قــرار عــن النيابــة العامــة 
ــأن ذات  ــم يف ش ــرباءة املته ــة ب ــة اجلزائي ــن املحكم ــم ع ــدر حك ــق أو ص ــظ التحقي بحف

الوقائــع املقــدم بشــأهنا الطلــب.

 املادة ٢١٨
مــع مراعــاة حكــم املادتــني الســابقتني، إذا بــدأ التحقيــق مــع املفلــس يف جريمــة اإلفــالس 
بالتدليــس بعــد التصديــق عــى الصلــح أو بعــد صــدور قــرار بانتهــاء التفليســة بالصلــح، 
أو رفعــت عليــه الدعــوى اجلزائيــة يف هــذه اجلريمــة بعــد هــذا الصديــق أو القــرار، جــاز 
لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب النيابــة العامــة أو أي ذي شــأن، أن يأمــر باختــاذ مــا 
يــراه مــن تدابــري حتفظيــة للمحافظــة عــى أمــوال املديــن، وتلغــي هــذه التدابــري تلقائيــًا إذا 

تقــرر حفــظ التحقيــق أو حكــم بــراءة املفلــس.

  املادة ٢١٩
حتكــم حمكمــة اإلفــالس يف الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ اجللســة األويل لنظــره 

.
وإذا قضــت املحكمــة ببطــالن الصلــح أوفســخه تقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيام 

مــن تاريــخ صــدور احلكــم بنــرش ملخــص هــذا احلكــم واعالنــه وقيده.

 املادة ٢٢٠
يدعــو األمــني الدائنــني اجلــدد لتقديم مســتندات ديوهنم وفقــًا إلجراء ات حتقيــق الديون، 
وحتقــق الديــون اجلديــدة وفقــًا لتلــك اإلجــراءات، ودون أن يعــاد حتقيــق الديــون التــي 

ســبق قبوهلــا ويقــوم األمــني بتحديــث بياناهتــا عــى ضــوء مــا تــم ســداده منهــا.

 املادة ٢٢١
يرتتــب عــى إبطــال الصلــح بــراءة ذمــة الكفيــل حســن النيــة الــذي يضمــن تنفيــذ رشوط 
الصلــح، وال يرتتــب عــى فســخ الصلــح بــراءة ذمــة الكفيل الــذي يضمن تنفيــذ رشوطه، 
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وجيــب تكليــف هــذا الكفيــل بحضــور اجللســة التــي ينظــر فيهــا طلــب فســخ الصلح.

 املادة ٢٢٢
ــبة إىل  ــك بالنس ــة، وذل ــم كامل ــخه ديوهن ــح أو فس ــال الصل ــد إبط ــني بع ــود إىل الدائن تع
املفلــس فقــط، ويشــرتك هــؤالء الدائنــون يف مجاعــة الدائنــني بديوهنــم األصليــة كاملــة إذا 
مل يكونــوا قــد قبضــوا شــيئا مــن القــدر الــذي تقــرر هلــم يف الصلــح، وإال وجــب ختفيــض 

ديوهنــم بقيمــة مــا قبضــوا.
وتــري األحــكام املذكــورة يف الفقــرة الســابقة يف حالــة شــهر إفــالس املديــن قبــل إمتــام 

تنفيــذ رشوط الصلــح.

 املادة ٢٢٣
تــري األحــكام املنصــوص عليهــا يف هذا البــاب عى إجراءات التســوية الوقائيــة وإعادة 

اهليكلــة وشــهر اإلفــالس، وذلــك مــا مل ينص عى غــري ذلك.

 املادة ٢٢٤
جيــوز ملالــك األصــول التــي يف حيــازة املديــن بعــد احلصول عــى إذن من قــايض اإلفالس 
اســرتداد تلــك األصــول إذا أثبــت أنــه ســيلحق بــه رضر جســيم جــراء عــدم اســرتدادها 

بــام ال يتناســب مــع الــرضر الــذي يلحــق باملديــن والدائنــني اآلخريــن نتيجــة فقداهنــا.
ويتحقــق الــرضر اجلســيم املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة يف حــال حتقــق أي مــن احلالتــني 

التاليتــني :
أ- إذا كان من املتوقع انخفاض قيمة األصول انخفاضًا جوهريًا.

ب- إذا كانــت األصــول غــري رضوريــة لتنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة 
اهليكلــة أو بيــع أمــوال املديــن املفلــس كنشــاط قائــم ويــزاول . 

املادة ٢٢٥
جيــوز للدائنــني أصحــاب الديــون املضمونــة بعــد احلصــول عــى إذن قــايض اإلفــالس، 
اختــاذ إجــراءات التنفيــذ عــى األمــوال الضامنــة لديوهنــم أو ممارســة حقوقهــم املنصــوص 
ــة  ــني ودون حاج ــالل األم ــن خ ــة م ــذه احلال ــع يف ه ــم البي ــوز أن يت ــد، وجي ــا بالعق عليه
التبــاع إجــراءات التنفيــذ، ويــؤدي الدائــن رســوم بيــع إلدارة اإلفــالس حتددهــا الالئحــة 
التنفيذيــة هلــذا القانــون، كــام يــؤدي أتعابــًا لألمــني وفقــًا ملــا يصــدر بــه قــرار عــن الوزيــر 
بنــاء عــى اقــرتاح جلنــة اإلفــالس وحتصــل رســوم البيــع وأتعــاب األمــني بعــد متــام البيــع 
وحتصيــل الثمــن، فــإذا مل يكــن قــد تــم تعيــني أمــني، جيــوز لقــايض اإلفــالس تعيــني أمــني 

بنــاء عــى طلــب الدائــن للقيــام باملهــام املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة.
 

املادة ٢٢٦
ــة  ــة خاضع ــت املديوني ــال كان ــالس - يف ح ــة اإلف ــن وجلن ــني واملدي ــار األم ــب إخط جي
ــامدة  ــًا لل ــة وفق ــون املضمون ــني أصحــاب الدي ــن الدائن ــأي طلــب يقــدم م إلرشافهــا- ب
الســابقة خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، وجيــوز للجنــة اإلفــالس أو األمــني أو 
املديــن أن يعــرتض عــى طلــب الدائــن لــدى قــايض اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن 
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ــة: ــك يف األحــوال التالي ــخ إخطارهــم، وذل تاري
١- إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة املدين عن ممارسة نشاطه عى نحو جمدي.

٢- إذا كان مــن شــأن قبــول الطلــب أن حيــول دون تقديــم مقــرتح بالتســوية الوقائيــة أو 
خطــة إعــادة اهليكلــة يمكــن قبوهلــا مــن الدائنــني أو جيعــل مــن التســوية الوقائيــة أو إعــادة 

اهليكلــة غــري جمديــة.
٣- إذا كان مــن شــأن قبــول الطلــب أن يلحــق باملديــن والدائنــني رضرًا يفــوق الــرضر 

الــذي قــد يلحــق بالدائــن يف حــال رفــض طلبــه.
ويصدر قايض اإلفالس قراره يف اإلعرتاض خالل عرشة أيام من تاريخ تقديمه.

 املادة ٢٢٧
مــع مراعــاة حكــم املــادة الســابقة، يصــدر قــايض اإلفــالس قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن 
ــن أو األمــني مراعــاة  ــإذا أصــدر اإلذن، جيــب عــى الدائ ــم طلــب اإلذن، ف ــخ تقدي تاري
عــدم بيــع األمــوال الضامنــة لديــون املديــن أو نقــل ملكيتهــا بأقــل مــن قيمتهــا الســوقية 
خــالل الشــهرين الســابقني عــى البيــع أو نقــل امللكيــة بواقــع ١٠% أو أكثــر، وإال حصــل 

عــى إذن جديــد مــن قــايض اإلفــالس بالبيــع أو التملــك هبــذه القيمــة.

 املادة ٢٢٨
جيــوز لقــايض اإلفــالس رفــض اإلذن بالبيــع، ســواء كانــت املديونيــة خاضعــة إلجراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس، بنــاًء عــى اعــرتاض يقــدم إليــه من 
املديــن أو األمــني أو جلنــة اإلفــالس - حســب األحــوال - خــالل املواعيــد املبينــة باملــادة 
ــوال  ــاع كل أم ــي أن تب ــني تقت ــة الدائن ــرتاض أن مصلح ــدم االع ــت مق )٢٢٦( إذا أثب
ــة للدائنــني املشــار إليهــم -  ــي يدخــل ضمنهــا األمــوال الضامن ــن أو بعضهــا - الت املدي

عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول.
 

املادة ٢٢٩
ــاًل  ــًا بدي ــة ضامن لألمــني أو املديــن أن يعــرض عــى الدائنــني أصحــاب الديــون املضمون
عــى أن يكــون معــادالً للضــامن القائــم، ويف حــال عــدم قبوهلــم هــذا العــرض فلمحكمــة 
اإلفــالس أن حتكــم باســتبدال الضــامن إذا تبــني هلا أن الضــامن البديل ال يقــل يف قيمته عن 
الضــامن القائــم وال يــرض بمصلحــة الدائــن املعــروض عليــه الضــامن البديــل ومــن دون 
اإلخــالل بامتيــازات القيــد الســابق وآثــاره، ويؤخــذ يف االعتبــار لــدى مقارنــة الضــامن 

القائــم مســتوى القابليــة للبيــع ومســتوى التقلــب يف األســعار.

 املادة ٢٣٠
تــري مــواد هــذا الفــرع عــى املتعاقــد مــع املديــن يف اتفاقيــات إعــادة الــرشاء، إذا كان 
املتعاقــد قــد متلــك يشء مــن أمــوال املديــن مقابــل منــح املديــن مبلــغ مــن املــال واحتفــظ 
املديــن بحــق اســرتداد ذلــك الــيء إن هــو دفــع مبلــغ مــن املــال للمتعاقــد خــالل فــرتة 

معينــة.
 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٧٦       -العودة لفهرس القانون

املادة ٢٣١
ــع  ــج بي ــؤدي نات ــون، ي ــًا للقان ــون وفق ــتيفاء الدي ــة يف اس ــق األولوي ــالل بح دون اإلخ
األمــوال الضامنــة للديــون املضمونــة لألمــني، ويقــوم األمــني بــأداء مــا يســتحق للدائــن 
املضمــون دينــه مــن ناتــج البيــع، وإذا كان نتائــج البيــع يزيــد عــن الديــن املضمــون قــام 
األمــني باالحتفــاظ بالفائــض حســاب ســداد باقــي ديــون املديــن، يف حــال كان األمــني 
ــإذا مل يكــف  ــن، ف ــك الفائــض للمدي ــه، وإال ســلم ذل ــن وأعامل ــويل إدارة أمــوال املدي يت
ناتــج البيــع لســداد كامــل الديــن املضمون، اشــرتك الدائــن بمبلــغ الفــارق يف اإلجراءات 

بوصفــه دائنــًا عاديــًا.
وتــؤدي املبالــغ املبينــة بالفقــرة الســابقة للدائــن املضمــون دينه خــالل موعد أقصــاه عرشة 
ــام مــن تاريــخ حتصيــل األمــني ناتــج البيــع ودون انتظــار إلجــراءات توزيــع الديــون  أي

عــى الدائنــني وفقــًا هلــذا القانــون.
وإذا بيعــت األمــوال الضامنــة للديــن أثنــاء إجــراءات التســوية الوقائية فيــؤدي ناتج بيعها 
للدائــن مبــارشة بــام ال جيــاوز مقــدار الديــن املضمــون، فــإن كان ناتــج البيــع جيــاوز الديــن 
املضمــون فيــؤدى الفائــض للمديــن، فــإن مل يكــف نائــج البيــع لســداد الديــن املضمــون، 

اشــرتك الدائــن بمبلــغ الفــارق يف اإلجــراءات بوصفــه دائنــًا عاديًا.

 املادة ٢٣٢
جيــوز لألمــني أو املدين- حســب األحــوال - بعد احلصول عى إذن مــن قايض اإلفالس، 

ســداد الديــن املضمون برهن الســتخدام املال املرهون ملصلحــة باقي الدائنني .

  املادة ٢٣٣
إذا وجــد مجلــة ملتزمــني بديــن واحــد، وصــدر قــرار بافتتــاح اإلجــراءات بشــأن أحدهــم 
يف هــذا الديــن، مل يرتتــب عــى هــذا القــرار أثــر بالنســبة إىل امللتزمــني اآلخريــن مــا مل ينــص 

عــى غــري ذلــك.
ــح  ــة أو الصل ــادة اهليكل ــة إع ــة أو خط ــوية الوقائي ــرتح التس ــى مق ــق ع ــم التصدي وإذا ت
اخلــاص باملديونيــة التــي صــدر بشــأهنا قــرار افتتــاح اإلجــراءات، تــري رشوطــه عــى 

ــن. ــني اآلخري امللتزم

املادة ٢٣٤
إذا اســتويف الدائــن مــن أحــد امللتزمــني بديــن واحــد جــزء مــن الديــن، ثــم صــدر قــرار 
ــن أن يشــرتك يف  ــي امللتزمــني أو أحدهــم ،مل جيــز للدائ ــاح اإلجــراءات بالنســبة لباق افتت
ــذي مل  ــزم - ال ــة امللت ــه، ويبقــی حمتفظــًا بحقــه يف مطالب اإلجــراءات إال بالباقــي مــن دين
ــزم أن  ــذا امللت ــوز هل ــي، وجي ــذا الباق ــراءات - هب ــاح إج ــرار افتت ــه ق ــأن التزام ــدر بش يص
ــرار  ــأنه ق ــادر بش ــن الص ــن املدي ــاه ع ــام وف ــون ب ــذا القان ــًا هل ــراءات وفق ــرتك يف اإلج يش

ــراءات. ــاح اإلج افتت

املادة ٢٣٥
إذا صــدر قــرار افتتــاح إجــراءات بالنســبة جلميــع امللتزمــني بديــن واحــد دفعــة واحــدة، 
جــاز للدائــن أن يشــرتك يف كل إجــراءات خاصــة بــكل ملتــزم بــكل دينــه إىل أن يســتوفيه 
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بتاممــه مــن أصــل وفوائــد ومروفــات. وإذا كان جممــوع مــا حصــل عليــه الدائــن يزيــد 
عــى دينــه وتوابعــه عــادت الزيــادة إىل أمــوال املديــن الــذي يكــون مكفــوالً مــن اآلخريــن 
ــادة إىل  ــإذا مل يوجــد هــذا الرتتيــب عــادت الزي ــن، ف ــب التزاماهتــم يف الدي بحســب ترتي

أمــوال املدينــني التــي دفعــت أكثــر مــن حصتهــا يف الديــن.

 املادة ٢٣٦
ــه إخطــار األمــني أو الدائنــني - حســب األحــوال  إذا آلــت إىل املديــن تركــة، جيــب علي
- وال يكــون لدائنيــه حــق عــى أمواهلــا إال بعــد أن يســتويف دائنــو املــورث حقوقهــم مــن 

هــذه األمــوال وال يكــون لدائنــي املــورث أي حــق عــى أمــوال املديــن.
وإذا كانــت أمــوال املديــن ختضــع إلدارة األمــني أو كان قــد اختــذ بشــأهنا تدابــري حتفظيــة، 
فعــى األمــني أن يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلاميــة مصالــح الدائنني بشــأن حقــوق املدين 

يف تلــك الرتكــة.

 املادة ٢٣٧
ال جيوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح اإلجراءات الوفاء بام عليه من ديون.

وال يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى الديــون الناشــئة عــن حقــوق العــامل و املورديــن 
لــآالت واملعــدات واألدوات والبضائــع واخلدمــات أو غــري ذلــك ممــا يلــزم الســتمرار 
أعــامل املديــن واملحافظــة عــى أموالــه وتنميتهــا، كــام ال يــری حكــم الفقــرة الســابقة عى 
مــا يلــزم للمديــن وأرستــه مــن نفقــة، بحيــث تــؤدي هــذه املبالــغ يف مواعيــد اســتحقاقها 

بشــكل دوري مــن أمــوال املديــن.

 املادة ٢٣٨
ــن  ــا مل يك ــراءات م ــاح اإلج ــرار افتت ــد ق ــت بع ــون ترتب ــني دي ــة ب ــراء املقاص ــوز إج ال جي
ذلــك بنــاء عــى تنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة أو بنــاًء عــى قــرار 
قــايض اإلفــالس، الــذي يصــدر خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم طلــب إليــه بذلــك 

مــن األمــني أو الدائــن.
 

املادة ٢٣٩
ــن  ــن دون املدي ــة ضم ــراء املقاص ــد إج ــن بع ــتحق للدائ ــن املس ــن الدي ــي م ــل الباق يدخ
وحيتــل املرتبــة التــي كان هلــا الديــن األصــيل، كــام يدخــل الباقــي املســتحق للمديــن ضمــن 

أمــوال املديــن، ويســدد إىل القائــم بــإدارة أمــوال املديــن وأعاملــه.

 املادة ٢٤٠
ــن أن يتمســك بإجــراء املقاصــة بــني مــا آل  الجيــوز ملــن حــل حلــول اتفاقــي حمــل الدائ
إليــه مــن حقــوق مــن الدائــن وبــني مــا عليــه مــن ديــون جتــاه املديــن ، وعليــه أن يــؤدي 
حقــوق املديــن وفقــًا إلتفاقــه مــع املديــن وحيــل حمــل الدائــن الــذي أحــال لــه حقوقــه يف 

اإلجــراءات ضــد املديــن .
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 املادة ٢٤١
ال جيــوز بعــد صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات قيــام املديــن أو األمني بأي مــن الترفات 

التاليــة إال بــإذن من قــايض إلفالس.
١- توزيع أرباح عى املسامهني والرشكاء .

٢- ترف أعضاء جملس اإلدارة واملدراء يف أسهمهم يف الرشكة املدينة.
كــام ال جيــوز إجــراء أي تعديــل عــى عقــد الرشكــة إال بعــد احلصــول عــيل موافقــة جلنــة 
اإلفــالس بالنســبة للتعديــالت التــي جتــرى أثنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة أو األمــني 

بالنســبة للتعديــالت التــي جتــرى أثنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس.
ــام مــن إخطــاره إذا  ــل خــالل عــرشة أي ــة اإلفــالس أو األمــني أن يرفــض التعدي وللجن
كان مــن شــأن التعديــل أن يؤثــر عــى حقــوق الدائنــني، وحيــق للمديــن االعــرتاض لــدى 
قــايض اإلفــالس عــى قــرار جلنــة اإلفــالس أو األمــني خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــاره، 

ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم االعــرتاض.
 

املادة ٢٤٢
ال يؤثــر صــدور القــرارات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بــام يف ذلــك قــرار افتتــاح 
اإلجــراءات أو قــرار التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة أو عــى خطة إعــادة اهليكلة 
ــة  أو صــدور حكــم شــهر اإلفــالس عــى إجــراءات التســوية والتقــاص لــألوراق املالي
التــي جتــري عــن طريــق وكالــة املقاصــة أو الوســيط املركــزي، وتظــل تلــك اإلجــراءات 
خاضعــة ألحــكام القانــون رقــم )٧( لســنة ٢٠١٠ املشــار إليــه، والقواعــد املعمــول هبــا 

لــدى البورصــة واملعتمــدة مــن اهليئــة.
وال تدخــل الضامنــات التــي يقدمهــا املديــن أو الكفيــل العينــي أو أمــوال املديــن املودعــة 
ــك  ــون ، وذل ــي ختضــع هلــذا القان ــة نظــام التســوية والتقــاص ضمــن األمــوال الت خلدم
بالقــدر الــالزم لضــامن عمليــات التســوية والتقــاص، ويكون لوكالــة املقاصة أو الوســيط 
ــرار  ــاز عــيل هــذه األمــوال وملــدة ســنتني ســابقتني عــى صــدور ق املركــزي حقــوق امتي

افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وعــن الســنة اجلاريــة.
ويكــون لوكالــة املقاصــة أو الوســيط املركزي احلــق يف اهناء آجــال العقود القائمة بالنســبة 

للمديــن املتوقــف عــن الســداد أو من املحتمــل أن يتوقف عن الســداد.

 املادة ٢٤٣
ــة أمــوال أخــرى  ــة واحلصــص والعقــارات وأي ــع واألوراق املالي جيــوز اســرتداد البضائ
موجــودة يف حيــازة املديــن عــى ســبيل الوديعــة أو ألجــل بيعها حلســاب مالكهــا أو ألجل 
تســليمها إليــه، بــرشط أن توجــد بعينهــا يف أمــوال املديــن، وتكــون النقود موجــودة بعينها 
يف أمــوال املديــن إذا تــم إيداعهــا لــدى مؤسســة ماليــة يف حســاب خــاص بعمــالء املدين.
وإذا كان املديــن قــد أودع األمــوال املشــار إليهــا لــدى الغــري، جــاز اســرتدادها مــن هــذا 

الغــري.
وإذا اقــرتض املديــن ورهــن األمــوال املشــار إليهــا تأمينــًا هلــذا القــرض، وكان املقــرض 
ــة املديــن هلــا، مل جيــز اســرتدادها إال بعــد وفــاء الديــن  ــد الرهــن بعــدم ملكي ال يعلــم عن

املضمــون بالرهــن.
وتقــدم طلبــات االســرتداد املنصــوص عليهــا هبــذا الفصــل إلدارة اإلفــالس مرفقــًا هبــا 
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املســتندات الدالــة عــى أحقية طالب اإلســرتداد يف طلبــه ، وتقــوم إدارة اإلفالس بإخطار 
ــا ،  ــع إلرشافه ــة ختض ــت املديوني ــالس، إن كان ــة اإلف ــني وجلن ــني واألم ــن والدائن املدي
بالطلــب ومرفقاتــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، وجيــوز لــكل منهــم أن يبــدى 
ــالس يف  ــايض اإلف ــت ق ــه ، ويب ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــب خ ــه يف الطل رأي

الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة للــرد عــى الطلــب.

  املادة ٢٤٤
جيــوز اســرتداد ثمــن البضائــع أو األوراق املاليــة أو احلصــص أو العقــارات التــي باعهــا 
املديــن حلســاب مالكهــا إذا مل يكــن قــد تــم الوفــاء بــه نقــدًا أو بورقــة جتاريــة أو بمقاصة يف 
حســاب جــار بــني املديــن واملشــرتي، مــا مل يكــن ذلــك احلســاب خــاص بعمــالء املديــن.

املادة ٢٤٥
ــني  ــع لألم ــابقتني أن يدف ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــوال املنص ــرتد، يف األح ــى املس ع

ــن. ــتحقة للمدي ــوق املس احلق

 املادة ٢٤٦
إذا تــم فســخ عقــد البيــع بحكــم أو بموجــب رشط يف العقــد قبــل صــدور قــرار بافتتــاح 
إجــراءات شــهر اإلفــالس بالنســبة ملديونيــة املشــرتي جــاز للبائــع اســرتداد البضائــع أو 

األوراق املاليــة أو احلصــص أو العقــارات مــن أمــوال املديــن إذا وجــدت عينــًا.

وجيــوز االســرتداد ولــو وقــع الفســخ بعــد صــدور قــرار بافتتــاح اإلجــراءات، بــرشط أن 
تكــون دعــوى االســرتداد أو الفســخ قــد رفعــت قبــل صــدور القــرار املذكــور.

ــا  ــًا هب ــالس مرفق ــرع إلدارة اإلف ــذا الف ــا هب ــوص عليه ــرتداد املنص ــات االس ــدم طلب وتق
املســتندات الدالــة عــى أحقية طالب اإلســرتداد يف طلبــه ، وتقــوم إدارة اإلفالس بإخطار 
املديــن والدائنــني واألمــني وجلنــة اإلفــالس، إذ كانــت املديونيــة ختضــع إلرشافهــا ، 
بالطلــب ومرفقاتــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، وجيــوز لــكل منهــم أن يبــدي 
ــالس يف  ــايض اإلف ــت ق ــه ، ويب ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــب خ ــه يف الطل رأي

الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة للــرد عــى الطلــب.

 املادة ٢٤٧
إذا صــدر القــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس بالنســبة للمشــرتي قبــل دفــع الثمــن 
وكانــت البضائــع ال تــزال عنــد البائــع، أو كانت البضائــع مل تدخل بعد يف خمازن املشــرتي 
ــة أو احلصــص أو  أو خمــازن وكيلــه املأمــور ببيعهــا، أو كان البائــع مل ينقــل األوراق املالي
العقــارات الســم املشــرتي، جــاز للبائــع حبــس األمــوال املشــار إليهــا أو اســرتداد حيــازة 

مــا ختــى عــن حيازتــه منهــا لغــرض تســليمها للمشــرتي وفســخ عقــد البيــع.
ومــع ذلــك ال جيــوز اســرتداد البضائــع إذا فقــدت ذاتيتهــا أو تــرف فيهــا املديــن قبــل 
وصوهلــا بغــري تدليــس بموجــب قائمــة امللكيــة أو وثيقــة النقــل. ويف مجيــع األحــوال جيوز 
لألمــني أو املديــن، بعــد اســتئذان قــايض اإلفــالس أن يطلــب تنفيــذ عقــد البيــع برشط أن 
يدفــع للبائــع الثمــن املتفــق عليــه، فــإذا مل يطلــب األمــني ذلــك، جــاز للبائــع أن يتمســك 
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حقــه يف الفســخ وطلــب التعويــض - إن كان لــه مقتضــی - واالشــرتاك بــه يف إجــراءات 
شــهر اإلفــالس.

 املادة ٢٤٨
ــل دفــع  ــة املشــرتي قب ــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس بشــأن مديوني ــرار بافتت إذا صــدر ق
ــد  ــك بع ــا، وكذل ــور ببيعه ــه املأم ــازن وكيل ــه أو خم ــع خمازن ــول البضائ ــد دخ ــن وبع الثم
نقــل ملكيــة األوراق املاليــة أو احلصــص أو العقــارات الســم املشــرتي، مل جيــز للبائــع أن 

يطلــب فســخ البيــع أو االســرتداد ، كــام يســقط حقــه يف االمتيــاز بالنســبة للبضائــع.

 املادة ٢٤٩
جيــوز اســرتداد األوراق التجاريــة وغريهــا مــن األوراق ذات القيمــة املســلمة إىل املديــن 
ــن ومل  ــًا يف أمــوال املدي ــاء معــني، إذا وجــدت عين ــل قيمتهــا أو لتخصيصهــا لوف لتحصي

تكــن قيمتهــا قــد دفعــت عنــد صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ــني  ــار ب ــاب ج ــورة يف حس ــدت األوراق املذك ــرتداد إذا وج ــوز االس ــك ال جي ــع ذل وم

ــن. ــرتداد واملدي ــب اإلس طال

 املادة ٢٥٠
ال جيــوز اســرتداد أوراق النقــد املودعــة عنــد املديــن، إال إذا أثبت املســرتد ذاتيتهــا، وتثبت 
ذاتيــة النقــود إذا كانــت مودعــة لــدى بنــك أو أمــني حفــظ يف حســاب خمصــص لعمــالء 

املديــن، وجيــوز إثبــات ذاتيــة النقــود وفقــًا هلــذه املــادة بكافــة طــرق اإلثبــات.

 املادة ٢٥١
لــكل شــخص أن يســرتد مــن أمــوال املديــن مــا يثبــت ملكيتــه لــه مــن أشــياء ، فــإذا رفــض 
املديــن أو األمــني -حســب األحــوال - الــرد وجب عــرض النزاع عى حمكمــة اإلفالس.

يف مجيــع األحــوال التــي يقــدم فيهــا طلــب االســرتداد بعــد صــدور قــرار افتتاح إجــراءات 
شــهر اإلفــالس ال جيــوز أن يســلم طالــب اإلســرتداد مــا يطالــب بــه إال بعــد احلصــول 

عــى إذن مــن قــايض اإلفــالس.

 املادة ٢٥٢
ال جيــوز ألي مــن الزوجــني أن يســرتد مــن أمــوال الــزوج اآلخــر التربعــات التــي قررهــا 
ــام ال  ــوت، ك ــد امل ــا بع ــاف إىل م ــاء أو مض ــني األحي ــرف ب ــزواج بت ــاء ال ــه أثن ــه زوج ل

جيــوز للدائنــني أن يطالبــوا بذلــك.

  املادة ٢٥٣
ــن  ــرتد م ــزواج - أن يس ــع يف ال ــايل املتب ــام امل ــًا كان النظ ــني - أي ــن الزوج ــكل م ــوز ل جي
ــه هلــا، وتبقــى هــذه األمــوال  ــة إذا أثبــت ملكيت ــة والعقاري ــه املنقول أمــوال اآلخــر أموال

ــوين. ــه قان ــا بوج ــري عليه ــبها الغ ــي كس ــوق الت ــة باحلق حممل
وإذا كان طلــب االســرتداد مقــدم بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس ، 
ال جيــوز أن يســلم طالــب االســرتداد مــا يطالــب بــه إال بعــد احلصــول عــى إذن من قايض 
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اإلفالس.

 املادة ٢٥٤
تــري عــى إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس املقدمــة 
بشــأن مديونيــات الــرشكات نصــوص هــذا القانــون بوجــه عــام ، وتــري بوجــه خــاص 

ــة. النصــوص اآلتي

املادة ٢٥٥
ال جيــوز ملديــر الرشكــة أو للمصفــي أن يتقــدم بطلــب بافتتــاح اإلجــراءات وفقــًا ألحــكام 
ــة  ــرشكاء يف رشك ــة ال ــن أغلبي ــك م ــة بذل ــى موافق ــول ع ــد احلص ــون إال بع ــذا القان ه
ــك يف  ــك املال ــة، ومــن الرشي ــني يف رشكــة التوصي ــة الــرشكاء املتضامن التضامــن وأغلبي
ــة يف الــرشكات األخــرى،  ــة العامــة غــري العادي رشكــة الشــخص الواحــد ومــن اجلمعي

ــي . ويكتفــي بموافقــة األمــني بالنســبة للصلــح القضائ
وجيــب أن يشــتمل الطلــب عــى أســامء الــرشكاء املتضامنــني وقــت تقديــم الطلــب والذين 
خرجــوا مــن الرشكــة بعــد توقفهــا عــن الدفــع، مــع بيــان موطــن كل رشيــك متضامــن 

وجنســيته وتاريــخ شــهر خروجــه مــن الرشكــة يف الســجل التجــاري.

 املادة ٢٥٦
إذا كان املديــن رشكــة وتقــرر افتتــاح اإلجــراءات بالنســبة لديوهنــا، يوقــف الفصل يف كل 
طلــب يكــون موضوعــه تصفيــة الرشكــة، أو وضعهــا حتــت احلراســة القضائيــة، وتســتمر 
شــخصية الرشكــة التــي تكــون حتــت التصفيــة حتــى اإلنتهــاء مــن اإلجــراءات املنصوص 

عليهــا يف هــذا القانــون.

 املادة ٢٥٧
يقــوم األمــني مقــام الرشكــة التــي أشــهر إفالســها يف كل أمــر يســتلزم فيــه القانــون أخــذ 

رأي املفلــس أو حضــوره أو موافقــة جملــس إدارتــه أو مجعيتــه العامــة.

 املادة ٢٥٨
فيــام عــدا الــرشكات اخلاضعــة إلجــراءات التســوية الوقائيــة، إذا كان بعــض الــرشكاء أو 
املســامهني مدينــني للرشكــة بســبب عــدم دفــع الباقــي مــن حصصهــم يف رأس املــال أو أي 
ســبب آخــر، فيجــوز أن يعهــد قــايض اإلفــالس لألمــني بمتابعة حتصيــل هــذه الديون ويف 
متثيــل الرشكــة يف حتصيلهــا حتــى لــو كانــت الرشكــة خاضعــة إلجــراءات إعــادة اهليكلــة 

وحتتفــظ بــإدارة أمواهلــا وأعامهلــا– 
ويف حالــة صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس جيــوز لقــايض اإلفــالس أن 
ــة الــرشكاء أو املســامهني باملبالــغ غــري املدفوعــة مــن حصصهــم  يــرح لألمــني بمطالب
يف رأس املــال حتــى لــو مل يكــن قــد حــل أجــل اســتحقاقها، ولقــايض اإلفــالس أن يأمــر 

بقــر هــذه املطالبــة عــى القــدر الــالزم لوفــاء ديــون الرشكــة.
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املادة ٢٥٩
ــل  ــون، وتقب ــق الدي ــراءات حتقي ــة إلج ــا الرشك ــي أصدرهت ــة الت ــع األوراق املالي ال ختض

ــه الرشكــة مــن هــذه القيمــة . هــذه األوراق بقيمتهــا بعــد اســتنزال مــا دفعت

 املادة ٢٦٠
يعتــرب طلــب افتتــاح اإلجــراءات املقــدم بشــأن مديونيــة الرشكــة مقــدم يف الوقــت ذاتــه 
ــب  ــم الطل ــخ تقدي ــا يف تاري ــني فيه ــرشكاء املتضامن ــن ال ــك م ــة كل رشي ــأن مديوني بش

ــا– ــني بديوهن ــوا ملتزم ــة وظل ــن الرشك ــوا م ــن خرج ــرشكاء الذي ــة لل باإلضاف
وتكــون كل مديونيــة مســتقلة عــن غريهــا مــن حيــث اإلجــراءات مثــل حتقيــق الديــون 
وتعيــني األمنــاء واجتامعــات الدائنــني واخلطــط املقدمــة واألمنــاء واملراقبــني، ومــا يتخــذ 
ــا يصــدر فيهــا مــن أحــكام، وتتألــف أصــول الرشكــة  ــرارات وم ــة مــن ق يف كل مديوني
مــن موجوداهتــا بــام فيهــا حصــص الــرشكاء وال تشــمل خصومهــا إال حقــوق دائنيهــا، 
أمــا الرشيــك املتضامــن فتتألــف أصولــه مــن أموالــه اخلاصــة، وتشــمل خصومــه حقــوق 

دائنيــه ودائنــي الرشكــة.
وإذا صــدر قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر إفــالس الرشكــة أو قــي بشــهر إفالســها فــإن 
ذلــك ال يمنــع مــن إصــدار قــرار بافتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة 
بالنســبة للرشيــك أو العكــس، ويــري ذات احلكــم عــى مديونيــة كل رشيــك متضامــن 

بالنســبة لغــريه مــن الــرشكاء.

 املادة ٢٦١
جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يعترب طلــب افتتاح اإلجــراءات املقدم بشــأن مديونيــة الرشكة 
مقــدم بشــأن مديونيــة أي شــخص قــام حتــت ســتار هــذه الرشكــة بأعــامل جتاريــة حلســابه 
ــه اخلاصــة، وتــري أحــكام  ــو كانــت أموال اخلــاص وتــرف يف أمــوال الرشكــة كــام ل

الفقرتــني الثانيــة والثالثــة مــن املــادة الســابقة عــى احلالــة املبينــة هبــذه املــادة.

 املادة ٢٦٢
إذا حكــم بشــهر إفــالس الرشكــة فلمحكمــة اإلفــالس بنــاء عــى طلــب قــايض اإلفــالس 
أو األمــني أو جلنــة اإلفــالس أو أحــد الدائنني أن تلــزم أعضاء جملــس اإلدارة أو املديرين، 
أو القائمــني عــى التصفيــة يف إجــراءات التصفيــة التــي متــت خــارج إطــار هــذا القانــون، 
بســداد مبلــغ يتناســب مــع مــا هــو منســوب للشــخص املعني مــن خطــأ، ويســتخدم املبلغ 
لتغطيــة ديــون الرشكــة وذلــك إذا ثبــت قيــام أي منهــم بارتــكاب أي مــن األفعــال التاليــة 

خــالل الســنتني الســابقني عــى توقــف الرشكــة عــن الدفــع :
١. اســتعامل أســاليب جتاريــة غــري مدروســة املخاطــر، كالتــرف بالســلع بأســعار أدنــى 
مــن قيمتهــا الســوقية بغيــة احلصــول عــى األمــوال بقصــد جتنــب إجــراءات اإلفــالس أو 

تأخــري بدئهــا. 
٢. الدخــول يف معامــالت مــع طــرف ثالــث للتــرف باألمــوال بــدون مقابــل أو لقــاء 

بــدل غــري كاف ودون منفعــة مؤكــدة أو متناســبة مــع أمــوال الرشكــة .
٣. الوفاء بديون أي من الدائنني بقصد إحلاق الرضر بغريهم من الدائنني. 

٤. إذا تبــني بعــد إفــالس الرشكــة أن موجوداهتــا ال تكفــي لوفــاء ٢٠% عــى األقــل مــن 
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ديوهنــا، متــى ثبــت أهنــم قــروا يف إدارة الرشكــة عــى النحو الــذي أدى لتدهــور وضعها 
املايل.

وال تصــدر املحكمــة حكمهــا املنصــوص عليــه يف هذه املادة إذا أثبت الشــخص املنســوب 
إليــه األفعــال املبينــة هبــذه املــادة أنــه قــد اختــذ كافــة اإلجــراءات االحتياطيــة التــي يمكــن 

للشــخص املعتــاد اختاذهــا لتقليــص اخلســائر املحتملــة عــى أمــوال الرشكــة ودائنيها. 
وجيــب إقامــة الدعــوى املبينــة هبــذه املــادة خــالل ســنتني مــن تاريــخ صــدور احلكم بشــهر 

إفــالس الرشكــة وإال ســقط احلــق يف إقامتهــا . 
ويعفــي مــن املســؤولية عــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة كل شــخص أثبــت 

حتفظــه كتابيــًا عليهــا.

 املادة ٢٦٣
إذا كان املديــن املقــدم بشــأنه طلــب افتتــاح إجــراءات وفقــا ألحــكام هذا القانــون يصنف 
عــى أنــه مــرشوع صغــري أو متوســط، وفقــا للقانــون رقــم ٩٨ لســنة ٢٠١٣ املشــار إليــه، 
يف تاريــخ تقديــم الطلــب، جــاز لقــايض اإلفــالس، مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب 
املديــن أو أحــد الدائنــني أن يأمــر بــأن ختفــض املواعيــد املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون 
إىل النصــف، وجيــرب الرقــم غــري الصحيــح يف هــذه املواعيــد إىل أقــرب أكــرب رقــم صحيــح 

.
ــني أو التصويــت فيهــا،  ــاء مــن تشــكيل جلــان الدائن كــام جيــوز لقــايض اإلفــالس اإلعف
وإصــدار قــراره يف األمــور التــي يوجــب القانــون عرضهــا عيل جلــان الدائنني بغــري حاجة 

ملوافقتهــا أو إعفاءهــا مــن أي إجــراءات أخــرى منصــوص عليهــا هبــذا القانــون.

 املادة ٢٦٤
اســتثناء مــن حكــم املــادة )١٩٥( مــن هــذا القانــون، إذا انتهت التفليســة بالنســبة للمدين 
ــراء  ــه يف املــادة الســابقة، حيــق للمديــن أن يتقــدم بطلــب إلدارة اإلفــالس إلب املشــار إلي

ذمتــه ممــا تبقــى عليــه مــن ديــون يف تاريــخ تقديــم الطلــب. 
ــة مــن املــادة )١٩٢( مــن هــذا  فــإذا كان الديــن مــن الديــون املشــار إليهــا بالفقــرة الثاني
ــم  ــذي ت ــن ال ــب الدائ ــن نصي ــا زاد ع ــدود م ــن يف ح ــة املدي ــراءة ذم ــون ب ــون، فيك القان
جتنيبــه وحفظــه للدائــن موجــب تلــك الفقــرة. وترتــب عــى تقديــم الطلــب وقــف مجيــع 

ــن جتاههــم. ــة املدي اإلجــراءات املتخــذة مــن الدائنــني الســتيفاء املتبقــي مــن مديوني
ــه،  ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــب خ ــراره يف الطل ــالس ق ــايض اإلف ــدر ق ويص
ويــرى هــذا احلكــم عــى أي ضامنــات شــخصية تقــدم هبــا الــرشكاء بالرشكــة املفلســة.

املادة ٢٦٥
ال جيــوز أن يرتتــب عــيل إبــراء ذمــة املديــن مــن الديــون وفقــًا للــامدة الســابقة أن يســرتد 
الديــن أمــواالً كانــت خاضعــة للتصفيــة والتوزيــع وفقــًا ألحكام هــذا القانون عــى النحو 
الــذي يفــوت عــى الدائنــني األطــراف يف إجــراءات التصفية والتوزيــع من اســتيفاء كامل 

ديوهنم.
ــع احلجــر  ــد أوق ــن ق ــي يكــون الدائ ــادة الســابقة عــى األمــوال الت وال يــري حكــم امل
عليهــا حتــى تاريــخ اليــوم الســابق عــى تقديــم طلــب إبــراء الذمــة مــن املتبقــي مــن الديــن 
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وفقــًا للــامدة الســابقة، ويــري إبــراء ذمــة املديــن يف هــذه احلالــة عــى مــا يزيــد مــن ديــن 
الدائــن احلاجــز عــى األمــوال املحجــوز عليهــا.

 املادة ٢٦٦
ال جيــوز إبــراء ذمــة املديــن مــن املتبقــي مــن الديــن وفقــًا للــامدة )٢٦٤( مــن هــذا القانــون 

يف احلــاالت التاليــة : 
١. إذا كان الديــن مســتحقًا يف ذمتــه بموجــب قانــون األحــوال الشــخصية، أو ناشــئًا عــن 

ديــون مســتحقة للخزانــة العامــة، أو مضمونــًا بتأمينــات شــخصية . 
٢. إذا أخفــي املديــن أي معلومــات أو مســتندات أوجــب عليــه هــذا القانــون تقديمهــا أو 
صــدر لــه أمــر مــن قــايض اإلفــالس بتقديمهــا وامتنــع عــن تقديمهــا أو قــدم مســتندات 

أو معلومــات مضللــة.
ــا يف  ــوص عليه ــراءات املنص ــري اإلج ــلوك أدى إىل تأخ ــن أي س ــن املدي ــدر ع ٣. إذا ص

ــون .  هــذا القان
٤. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقًا هلذا

القانــون خــالل الســت ســنوات الســابقة عــى تاريــخ انتهــاء التفليســة التــي تقــدم بشــأهنا 
بطلــب إبــراء ذمتــه مــن الديــن. 

٥. صــدور حكــم بــات عــى املديــن بعقوبة ســالبة للحريــة يف أي جريمة ماســة باالقتصاد 
الوطنــي أو إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون، مــا مل يكــون قــد رد إليــه 
اعتبــاره ، فــإذا كانــت الدعــوى اجلزائيــة املتعلقــة بــأي مــن اجلرائــم املذكــورة ال زالــت قيد 
التحقيــق أو املحاكمــة، توقــف إجــراءات طلــب إبــراء الذمــة وكافــة اإلجــراءات املتخــذة 
ــايض  ــا، ولق ــات فيه ــم ب ــدور حك ــني ص ــن حل ــن الدي ــي م ــتيفاء املتبق ــن الس ــد املدي ض
اإلفــالس يف هــذه احلالــة أن يصــدر مــا يــراه مــن تدابــري حتفظيــة للمحافظــة عــى حقــوق 

الدائنني.

 املادة ٢٦٧
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم أمــام قــايض اإلفــالس عنــد قيــام املديــن أو األمــني بــأي من 

ــال اآلتية: األفع
١- إذا مل يقــم بأخطــاره بحضــور أي مــن اجتامعــات الدائنــني أو مل يقــم باإلعــالن عــن 

ذلــك االجتــامع وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.
٢- إذا اقرتح الترف أو ترف بطريقة غري عادلة لإلرضار بمصاحله. 

ــول  ــا لألص ــة وفق ــة الواجب ــا العناي ــذل فيه ــه أو مل يب ــر يف أداء مهام ــل أو ق ٣- إذا أمه
ــة. املرعي

ــل  ــا، أو أخ ــن أو احتجزه ــدة للمدي ــكات عائ ــوال أو ممتل ــتعامل أي أم ــاء اس ٤- إذا أس
ــح املديــن. ــه لصال ــزام متوجــب علي ــأي الت ب

 املادة ٢٦٨
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم أمــام قــايض اإلفــالس عنــد عــدم قيــام إدارة اإلفــالس بــأي 

مــن التزاماهتــا املبينــة هبــذا القانــون.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٨٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٦٩
يقــدم التظلــم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ علــم املتظلــم بالواقعــة املتظلــم منهــا، فــإذا 
كانــت هــذه الواقعــة ختضــع لإلخطــار أو اإلعــالن أو النــرش وقفــًا هلــذا القانــون، فيبــدأ 

ميعــاد التظلــم مــن تاريــخ إخطــار املتظلــم أو اإلعــالن أو النــرش أهيــام أســبق.

 املادة ٢٧٠
يقــدم التظلــم إلدارة اإلفــالس التــي تقــوم بإخطــار األمــني وجلنــة اإلفــالس واملراقــب 
واملديــن إن كان التظلــم مقدمــًا مــن غــريه بــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، كــام 
خيطــر بالتظلــم أي شــخص آخــر قــد تتأثــر حقوقــه بالقــرار الصــادر يف التظلــم وذلــك 

وفقــًا ملــا حيــدده قــايض اإلفــالس هبــذا الشــأن.
ــرة  ــدم بمذك ــم أن يتق ــاره بالتظل ــخ إخط ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــأن خ ــكل ذي ش ول

ــه. ــرد علي ــالس بال إلدارة اإلف
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف التظلــم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة 

املبينــة بالفقــرة الســابقة.

املادة ٢٧١
ال يرتتــب عــى التظلــم وقــف اإلجــراءات مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس غري ذلــك، وجيوز 
لقــايض اإلفــالس أن يطلــب مــن املتظلــم تقديــم كفالــة عينيــة أو بنكيــة صــادرة عــن أحــد 
البنــوك العاملــة يف دولــة الكويــت أو أي كفالــة أخــرى يقررهــا القــايض لضــامن أي رضر 

حيتمــل وقوعــة نتيجــة وقف اإلجــراءات.
ويسرتد املتظلم الكفالة يف حالة الفصل لصاحله يف التظلم.

 املادة ٢٧٢
لــكل ذي مصلحــة أن يطعــن عــى قــرار قــايض اإلفــالس أمــام حمكمــة اإلســتئناف خــالل 

شــهر مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار أو نــرشه أو إعالنــه.

كــام جيــوز الطعــن عــى األحــكام الصــادرة عــن حمكمــة اإلفــالس أمــام حمكمة االســتئناف 
خــالل شــهر مــن تاريــخ صــدور احلكم.

 املادة ٢٧٣
يقــدم الطعــن إىل إدارة اإلفــالس التــي تتــوىل قيــده بمحكمة اإلســتئناف، وحتــدد املحكمة 

جلســة لنظــره خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمه .
وتقــوم إدارة اإلفــالس بإخطــار اخلصــوم بالطعــن واخطــار جلنــة اإلفــالس - إذا تعلــق 
الطعــن بمديونيــة خاضعــة إلرشافها- وكذلك األمــني واملراقــب إن مل يكونوا خمتصمني، 
وكل مــن يــرى قــايض اإلفــالس إخطــاره، وذلــك خــالل موعــد أقصــاه عــرشة أيــام مــن 

تاريــخ تقديــم الطعــن. 
وعــى جلنــة اإلفالس -حســب األحــوال - واألمني واملراقــب أن يقدمــا إلدارة اإلفالس 
مذكــرة برأهيــام يف الطعــن خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطارمهــا، ولــكل ذي شــأن أن 

يتقــدم إلدارة اإلفــالس خــالل املــدة املشــار إليهــا بمذكــرة بدفاعــه أو برأيه.



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٨٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٧٤
حتيــل إدارة اإلفــالس ملــف الطعــن ومــا تســلمته مــن مذكــرات إىل حمكمــة االســتئناف 
ــادة  ــن امل ــرية م ــرة األخ ــا بالفق ــار إليه ــدة املش ــاء امل ــخ انته ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع خ
الســابقة، عــى أن ترفــق بــه مذكــرة برأهيــا فيــه، وال يرتتــب عى الطعــن وقــف اإلجراءات 

أو احلكــم أو القــرار املطعــون عليــه، مــا مل تقــرر املحكمــة غــري ذلــك.
ــق مــن طــرق  ــأي طري ــه ب ــًا ال جيــوز الطعــن علي ويكــون حكــم املحكمــة يف الطعــن بات

ــن .  الطع
تنفــذ األحــكام الصــادرة عــن حمكمــة اإلســتئناف بموجــب مســودهتا وبغــري إعــالن، وال 

جيــوز اإلشــكال فيهــا.

املادة ٢٧٥
ــة أشــد ينــص عليهــا يف  ــة عقوب ــاب بأي ــات املنصــوص عليهــا يف هــذا الب ال ختــل العقوب

قانــون آخــر.

  املادة ٢٧٦
يعتــرب مديــرًا يف حكــم هــذا البــاب، الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املســامهة ومــدراء رشكــة 
التضامــن والتوصية وذات املســئولية املحدودة ورشكة الشــخص الواحد، وكل شــخص 
يعمــل لــدى الشــخص اإلعتباري اخلاضع ألحــكام هذا القانون ويشــغل لديــه الوظائف 
التــي يتصــل اختصاصهــا بالنشــاطات األساســية للشــخص اإلعتبــاري، ســواء كان يتبــع 
الرئيــس التنفيــذي للشــخص االعتبــاري أو املديــر بشــكل مبــارش يف اهليــكل التنظيمــي 
ــن يتبعــون  ــع بشــكل مبــارش األشــخاص الذي ــاري أو كان يتب املعتمــد للشــخص االعتب

الرئيــس التنفيــذي أو املديــر يف اهليــكل التنظيمــي املشــار إليــه.
ويعــري األمــني واملراقــب واملفتــش موظفــًا عامــًا فيــام يتعلــق باألفعــال التــي قــررت هلــا 

ــة أو شــددت مــن عقوبتهــا إذا ارتكبــت مــن موظــف عــام. القوانــني عقوب

  املادة ٢٧٧
يعتــرب مفلســًا بالتدليــس، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات، وبالغرامــة 
التــي ال تزيــد عــى مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مديــن صــدر حكم 

هنائــي بشــهر إفالســه، وثبــت ارتكابــه بعــد توقفــه عــن الدفــع أحــد األفعــال اآلتيــة:
١. اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتالفها أو تغيريها بقصد اإلرضار بدائنيه.

٢. التــرف يف أموالــه بعــد توقفــه عــن الدفــع أو بعــد أن أصبــح يف حالــة عجــز يف املركــز 
املــايل، متــى كان ذلــك بقصــد إقصــاء هــذه األمــوال عــن الدائنني.

٣. اختالس جزء من ماله أو إخفائه بقصد اإلرضار بدائنيه.
٤. اإلقــرار بديــون غــري واجبــة عليــه أو القيــام بتخفيــض أموالــه وهــو يعلــم ذلك، ســواء 
رفــع اإلقــرار كتابــة أو شــفاهة أو يف امليزانية أو باإلمتناع عن تقديــم أوراق أو إيضاحات.

٥ . احلصول عى تصديق عى رشوط صلح بطريق التدليس.



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٨٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٧٨
يعاقــب رئيــس وأعضــاء جملــس إدارة الرشكــة ومديروهــا و مراقبــو حســاباهتا والقائمون 
بتصفيتهــا باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى مائــة 
ألــف دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني،إذا ارتكبــوا بعــد صــدور قــرار هنائــي 

بافتتــاح اإلجــراءات ضــد الرشكــة أحــد األفعــال اآلتيــة:
١. إخفاء دفاتر الرشكة كلها أو بعضها أو اتالفها أو تغيريها.

٢. اختالس جزء من أموال الرشكة أو إخفاؤها.
٣. اإلقــرار بديــون غــري واجبــة عــى الرشكــة مــع العلــم بذلــك، ســواء كان اإلقــرار كتابــة 
أو شــفاهة أو يف امليزانيــة أو باالمتنــاع عــن تقديــم أوراق أو إيضاحــات يف حيازهتــم مــع 

علمهــم بــام يرتتــب عــى ذلــك.
٤ . احلصــول عــى تصديــق عــى مقــرتح تســوية وقائيــة أو خطــة إعــادة هيكلــة أو رشوط 

صلــح بطريــق التدليــس.
٥ .إعــالن مــا خيالــف احلقيقــة عــن رأس املــال املكتســب بــه أو املدفــوع، أو توزيــع أربــاح 
ــت  ــى ثب ــآت، مت ــورة مكاف ــة يف ص ــوال الرشك ــن أم ــى أي م ــتيالء ع ــة، أو االس صوري
علمهــم وقــت االســتيالء عــى تلــك األمــوال بعــدم اســتحقاقهم هلــا كلهــا أو بعضهــا.

 
املادة ٢٧٩

يعتــرب مفلســًا بالتقصــري، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتني وبالغرامــة التــي ال 
تزيــد عــى عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مديــن أشــهر إفالســه 

بحكــم هنائــي، وثبــت ارتكابــه أحــد األعــامل اآلتيــة:
ــه، إذا كان أي  ــه الشــخصية أو مروفــات منزل ــغ باهظــة عــى مروفات ١ .إنفــاق مبال

مــن ذلــك مــن بــني أســباب توقفــه عــن الدفــع.
٢. عــدم إمســاك دفاتــر جتاريــة تكفــي للوقــوف عــى حقيقــة مركــزه املــايل أو عــدم القيــام 

باجلــرد املفــروض طبقــًا للقانــون.
٣. االمتنــاع عــن تقديــم البيانــات التــي يطلبهــا منــه قــايض اإلفــالس أو األمــني أو حمكمة 

اإلفــالس أو حمكمة االســتئناف.
٤. ســداد أي مديونيــة خالفــًا لــرشوط مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة 

املصــادق عليهــا، أو تــرف بــأي أمــوال خالفــًا ملــا هــو وارد يف املقــرتح أو اخلطــة.
٥. الوفــاء بعــد توقفــه عــن الدفــع ديــن ألحــد الدائنــني إرضارًا بالباقــني أو قــرر تأمينــات 
أو مزايــا خاصــة ألحــد الدائنــني الذيــن تفضيــاًل لــه عــى الباقــني، ولــو كان ذلــك بقصــد 
ــادة  ــة إع ــة أو خط ــوية وقائي ــرتح تس ــى مق ــة ع ــة املطلوب ــة األغلبي ــى موافق ــول ع احلص

هيكلــة أو صلــح.
٦ . التــرف يف بضائعــه أو أي مــن أموالــه أو حقوقــه بأقــل مــن ســعرها أو قيمتهــا 
الســوقية بفــارق ملحــوظ بقصــد تأخــري توقفــه عــن الدفــع أو شــهر إفالســه أو تأخــري 
ــذا  ــًا هل ــأ حتقيق ــة، أو التج ــادة هيكل ــة إع ــة أو خط ــوية وقائي ــرتح تس ــح أو مق ــخ صل فس

ــود. ــى نق ــول ع ــة للحص ــري مرشوع ــائل غ ــرض إىل وس الغ
٧. إنفاق مبالغ جسيمة يف املضاربات الومهية يف غري ما تستلزمه أعامله التجارية.
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املادة ٢٨٠
ــا  ــس إدارهت ــاء جمل ــب أعض ــة، يعاق ــه رشك ــهر إفالس ــي بش ــم هنائ ــدور حك ــة ص يف حال
ومديروهــا ومصفوهــا باحلبــس ملــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبالغرامة التــي ال تزيد 

عــى مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني إذا ارتكبــوا أحــد األفعــال اآلتيــة:
١. تقريــر مكافــآت باهظــة ألعضــاء جملــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي واملــدراء خــالل 
ــباب  ــن أس ــك م ــع، وكان ذل ــن الدف ــة ع ــف الرشك ــى توق ــابقة ع ــنوات الس ــالث س الث

التوقــف.
٢. عــدم إمســاك دفاتــر جتاريــة تكفــي للوقــوف عــى حقيقــة مركــز الرشكــة املــايل أو عــدم 

القيــام باجلــرد املفــروض طبقــًا للقانــون.
ــات التــي يطلبهــا قــايض اإلفــالس أو األمــني أو حمكمــة  ــم البيان ــاع عــن تقدي ٣. اإلمتن

ــات غريصحيحــة . ــم بيان اإلفــالس أو حمكمــة األســتئناف، أو تعمــد تقدي
٤. التــرف يف أمــوال الرشكــة بعــد توقفهــا عــن الدفــع، متــى كان ذلــك بقصــد إقصــاء 

هــذه األمــوال عــن الدائنــني.
٥ .ســداد أي مديونيــة خالفــًا لــرشوط مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة 

املصــادق عليهــا، أو ترفــوا بــأي أمــوال خالفــًا ملــا هــو وارد يف املقــرتح أو اخلطــة.
٦. الوفــاء بعــد توقــف الرشكــة عــن الدفــع دين ألحــد الدائنــني إرضارًا بالباقــني أو قرروا 
تأمينــات أو مزايــا خاصــة ألحــد الدائنــني تفضيــاًل لــه عــى الباقني، ولــو كان ذلــك بقصد 
احلصــول عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عى مقرتح تســوية وقائيــة أو خطة إعــادة هيكلة 

أو رشوط صلح. 
ــعرها أو  ــن س ــل م ــا بأق ــا أو حقوقه ــن أمواهل ــة أو أي م ــع الرشك ــرف يف بضائ ٧. الت
ــري  ــد تأخ ــه بقص ــامح في ــى التس ــرف ع ــري الع ــوظ ال جي ــارق ملح ــوقية بف ــا الس قيمته
توقــف الرشكــة عــن الدفــع أو شــهر إفالســها أو تأخــري فســخ مقــرتح تســوية وقائيــة أو 
خطــة إعــادة هيكلــة أو رشوط صلــح، أو التجــأوا حتقيقــًا هلــذا الغــرض إىل وســائل غــري 

مرشوعــة للحصــول عــى نقــود.
ــا تســتلزمها أعــامل الرشكــة  ــة يف غــري م ــات الومهي ــغ جســيمة يف املضارب ٨. إنفــاق مبال

ــة. التجاري
 

املادة ٢٨١
إذا أقيمــت الدعــوى اجلزائيــة باإلفــالس بالتدليــس أو بالتقصــري أو صــدر حكــم بذلــك 
وفقــًا ألحــكام املــواد الســابقة، تظــل إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر 
اإلفــالس والصلــح حمتفظــة باســتقالهلا عــن الدعوى اجلزائيــة، دون أن حتــال إىل املحكمة 
اجلزائيــة، أو أن يكــون مــن حــق هــذه املحكمــة التصــدي هلــا، مــا مل ينــص القانــون عــى 

غــري ذلــك.

املادة ٢٨٢
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات وبالغرامــة التــي ال جتــاوز مائــة ألــف 
دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل أمــني اختلــس مــاالً للمديــن أثنــاء قيامــه 

عــى إدارهتــا.
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املادة ٢٨٣
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات كل مــن رسق أو اختلــس أو أخفــى 
مــاالً للمديــن مــع علمــه بصــدور قــرار افتتــاح اجــراءات شــهر إفالســه، ولــو كان زوجــًا 

لــه أو مــن أصولــه أو فروعــه أو أصــول أو فــروع زوجــه.
وتقــي املحكمــة مــن تلقــاء ذاهتــا بــرد األمــوال، وللمحكمــة أن تقــي بنــاء عــى طلــب 

ذوي الشــأن بالتعويــض عنــد اإلقتضــاء.

املادة ٢٨٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى ثالثــني 
ــاح  ــرار افتت ــأنه ق ــدر بش ــن ص ــن ملدي ــني كل دائ ــني العقوبت ــدى هات ــار أو إح ــف دين أل

ــة: إجــراءات ارتكــب أحــد األفعــال األتي
١. زاد من ديونه عى املدين بطريق الغش.

٢. اشــرتط لنفســه مــع املديــن أو مــع غــريه مزايــا خاصــة مقابــل التصويت لصالــح املدين 
يف اجتامعــات الدائنني.

ــًا يكســبه مزايــا خاصــة إرضارًا  ٣. عقــد مــع املديــن بعــد توقفــه عــن الدفــع اتفاقــًا رسي
بباقــي الدائنــني مــع علمــه بذلــك.

وتقــي املحكمــة مــن تلقــاء ذاهتــا ببطــالن اإلتفاقــات املذكــورة بالنســبة إىل املديــن وألي 
شــخص آخــر، وبإلــزام الدائــن بــرد مــا اســتويل عليــه بموجــب االتفــاق الباطــل، ولــو 
صــدر احلكــم بالــرباءة، وللمحكمــة أن تقــي بنــاًء عــى طلــب ذوي الشــأن، بالتعويــض 

عنــد االقتضــاء.

املادة ٢٨٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى مائــة 
ألــف دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن قــدم بطريــق الغــش أثنــاء إجــراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس ، ديونــًا صوريــة باســمه أو باســم 

غــريه.

 املادة ٢٨٦
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى ثالثــني 

ألــف دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مديــن قــام بأحــد األفعــال التاليــة:
١- إذا أخفــى عمــدًا كل أموالــه أو بعضهــا، وذلــك بقصــد احلصول عى موافقــة األغلبية 

املطلوبــة عــى مقــرتح تســوية وقائية أو خطة إعــادة هيكلــة أو رشوط صلح.
٢- إذا مكــن عمــدًا دائنــًا ومهيــًا أو ممنوعــًا مــن االشــرتاك يف اإلجــراءات أو مغــايل يف دينه 

مــن االشــرتاك يف املــداوالت والتصويــت، أو تركــه عمــدا يشــرتك يف ذلك.
٣- إذا أغفل عمدًا ذكر دائن يف قائمة الدائنني.

 
املادة ٢٨٧

يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتني، وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى عرشيــن ألــف 
أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل دائــن قــام بأحــد األفعــال التاليــة:
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١- تعمد املغاالة يف تقدير ديونه .
٢- اشرتك يف املداوالت أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونًا من ذلك .

٣- عقــد اتفاقــًا رسيــًا مــع املديــن يكســبه مزايــا خاصــة إرضارًا بباقــي الدائنــني مــع علمــه 
بذلك.

املادة ٢٨٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة والغرامــة التــي ال تزيــد عــيل عرشيــن الــف دينــار 

أو إحــدى هاتــني العقوبتني:
١- كل من مل يكن دائنًا واشرتك وهو يعلم ذلك يف املداوالت أو التصويت.

٢- كل مراقــب أو أمــني أو مفتــش تعمــد إعطــاء بيانــات غــري صحيحــة عــن حالــة املدين 
أو أيــد هــذه البيانــات أو أفــي بيانــات ذات طبيعــة رسيــة وصلــت إليــه بمناســبة تعيينــه 

مراقــب أو أمــني أو مفتــش وفقــا هلــذا القانــون.

املادة ٢٨٩
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة والغرامة التــي ال تزيد عــى عــرشة آالف دينار أو 
إحــدى هاتــني العقوبتــني كل شــخص امتنــع عــن تنفيــذ قرار صــادر عن قــايض اإلفالس 

وفقــًا هلــذا القانــون بتقديم بيانــات أو معلومات أو مســتندات أو اإلدالء بشــهادته.

املادة ٢٩٠
إذا قــرر قــايض اإلفــالس افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة وفقــًا هلــذا 
القانــون، توقــف أي إجــراءات جزائيــة اختــذت أو ســتتخذ يف مواجهــة املديــن إذا كانــت 
ــن  ــا املدي ــي حرره ــيكات الت ــن الش ــد ع ــدون رصي ــيك ب ــدار ش ــا إص ــن قضاي ــئة ع ناش
قبــل مبــارشة اإلجــراءات املشــار إليهــا، ويدخــل الدائــن حامــل الشــيك الــذي ال يقابلــه 

رصيــد ضمــن الدائنــني و يصبــح دينــه جــزًء مــن جممــوع ديــون املديــن.

املادة ٢٩١
يســتمر أثــر وقــف اإلجــراءات اجلزائيــة املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة إىل حــني قيــام 
قــايض اإلفــالس بالبــت يف مقــرتح التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة بالتصديــق عليــه أو 

رفــض التصديــق وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
ويف حــال تصديــق قــايض اإلفــالس عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطة إعــادة اهليكلة 
فــإن ذلــك يــؤدي إىل حتديد وقــف اإلجــراءات اجلزائية التي متــت مبارشهتا حتــى االنتهاء 

مــن تنفيــذ املقــرتح أو اخلطة . 
ــة أو خطــة إعــادة  ــذ مقــرتح التســوية الوقائي ــرار بانتهــاء تنفي ــن عــى ق وإذا حصــل املدي
اهليكلــة، تصــدر النيابــة العامــة قــرارًا حفــظ التحقيــق، وتصــدر املحكمــة حكــاًم بانقضــاء 
الدعــوى اجلزائيــة، وإذا كان قــد صــدر حكــم بــات يف الدعــوى اجلزائيــة يوقــف تنفيــذه. 
ــرار أو حكــم بإهنــاء إجــراءات  ــة بمجــرد صــدور ق وينتهــي وقــف اإلجــراءات اجلزائي

ــا. ــة أو بطالهن ــادة اهليكل ــة أو إع ــوية الوقائي التس
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املادة ٢٩٢
عــى إدارة اإلفــالس أن تنــرش مجيــع األحــكام اجلزائيــة الصــادرة يف اجلرائــم املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون بالطــرق املقــررة لنــرش األحــكام الصــادرة بشــهر اإلفــالس وفــق 

أحــكام هــذا القانــون.

املادة ٢٩٣
ــواد )٢٨٧، ٢٨٨ ، ٢٨٩ (  ــا يف امل ــم املنصــوص عليه ــة يف اجلرائ ــد اإلدان للمحكمــة عن
ــة  ــة أو مزاول ــن إدارة أي رشك ــه م ــوم علي ــان املحك ــم بحرم ــون، أن حتك ــذا القان ــن ه م
أي نشــاط جتــاري ، وذلــك ملــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة، 
ويتــم قيــد اســم املحكــوم عليــه والعقوبــة الصــادرة عليــه يف الســجل التجــاري أو املهنــي 

حســب األحــوال ، وإن كان مقيــدًا يتــم التأشــري بالعقوبــة الصــادرة عليــه.

املادة ٢٩٤
مــا مل تقــض أحــكام هــذا الفصــل بغــري ذلــك، تعــود احلقــوق التــي حــرم منهــا مــن أشــهر 
ــني خاصــة،  ــون أو أي قوان إفالســه بموجــب األحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذا القان

وذلــك بانقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة .

املادة ٢٩٥
ــادة  ــه يف امل ــوص علي ــاد املنص ــض امليع ــو مل ينق ــس ول ــار للمفل ــرد االعتب ــم ب ــب احلك جي
ــت  ــذي أبرئ ــزء ال ــا اجل ــام فيه ــف، ب ــل ومصاري ــن أص ــه م ــع ديون ــابقة، إذا أويف مجي الس

ــه. ــه من ذمت

وإذا كان املفلــس رشيــكًا متضامنــًا يف رشكــة حكــم بشــهر إفالســها، فــال يــرد إليــه اعتباره 
إال إذا أويف مجيــع ديــون الرشكــة مــن أصــل ومصاريف.

املادة ٢٩٦
ــم  ــدى جرائ ــة يف إح ــم باإلدان ــه حك ــدر علي ــذي ص ــس ال ــار للمفل ــوز رد االعتب ال جي
اإلفــالس بالتدليــس إال بعــد انقضــاء ثالث ســنوات عــى تنفيذ العقوبــة، أو العفــو عنها، 
أو ســقوطها بمــي املــدة، أو انقضــاء مدهتــا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، بــرشط أن يكــون 
قــد أويف بجميــع ديونــه مــن أصــل وفوائــد ومروفــات، أو اتفــق عــى صلــح بشــأهنا مــع 

الدائنــني ونفــذ رشوط الصلــح.
فــإذا مل يكــن قــد أويف بديونــه فــال جيــوز رد اعتبــاره إال بعــد انقضــاء عــرش ســنوات عــى 
تنفيــذ العقوبــة أو انقضــاء مدهتــا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، أو عــى العفــو عنهــا، أو عــى 

ســقوطها بمــي املــدة .

املادة ٢٩٧
جيــوز احلكــم بــرد االعتبــار للمفلــس بالتدليــس ولــو مل ينقــض امليعــاد املنصــوص عليــه يف 

املــادة الســابقة يف احلالتــني اآلتيتني:
ــك  ــى الرشي ــم ع ــذا احلك ــري ه ــح، وي ــذ رشوط الصل ــة بتنفي ــت التفليس ١. إذا انته
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املتضامــن يف رشكــة حكــم بإشــهار إفالســها، إذا تــم التصالــح مــع الرشيــك وفــق رشوط 
صلــح خاصــة بالرشيــك وقــام الرشيــك بتنفيــذ رشوطهــا وانتهــت التفليســة بالنســبة لــه.
٢. إذا أثبــت أن الدائنــني قــد أبــرؤه مــن مجيــع الديــون التــي بقيــت يف ذمتــه بعــد انتهــاء 

التفليســة.

املادة ٢٩٨
ــالس  ــم اإلف ــدى جرائ ــم يف إح ــه حك ــدر علي ــذي ص ــس ال ــار للمفل ــوز رد االعتب ال جي
بالتقصــري، إال بعــد تنفيــذ العقوبــة املحكــوم هبا أو انقضــاء مدهتا إذا حكم بوقــف تنفيذها 

أو عــى ســقوطها بمــي املــدة.

املادة ٢٩٩
ــد  ــة، وحتســب املواعي ــاء عــى طلــب أحــد الورث ــه، بن ــار للمفلــس بعــد وفات ــرد االعتب ي
املنصــوص عليهــا يف املــواد أرقــام )٢٩٤ إىل ٢٩٧ ( مــن هــذا القانــون اعتبــارًا مــن تاريــخ 

الوفــاة.

املادة ٣٠٠
ــه  ــًا، أو تعــذر معرفــة حمــل إقامت ــه، أو كان غائب ــع أحــد الدائنــون عــن قبــض دين إذا امتن
ــار  ــرد االعتب ــام يتعلــق ب ــداع في ــة املحكمــة ويعتــرب إيصــال اإلي ــداع الديــن خزان جــاز إي

ــة خمالصــة. بمثاب

املادة ٣٠١
يقــدم طلــب رد االعتبــار مرفقــًا بــه املســتندات املؤيــدة لــه إىل إدارة اإلفــالس، وترســل 
ــة العامــة وإىل  ــخ تقديمــة إىل النياب ــام مــن تاري إدارة اإلفــالس الطلــب خــالل عــرشة أي

ــده بالســجل . إدارة الســجل التجــاري لقي
كــام تقــوم خــالل ذات املــدة بإخطــار الدائنــني الذيــن قبلــت ديوهنــم يف التفليســة بطلــب 
رد االعتبــار، وينــرش ملخــص الطلــب يف اجلريــدة الرســمية عــى نفقــة املفلــس، وجيــب 
أن يشــتمل امللخــص املذكــور عــى اســم املفلــس وتاريــخ صــدور حكــم شــهر اإلفــالس 
وكيفيــة انتهــاء التفليســة والتنبيــه عــى الدائنــني بتقديــم معارضتهــم إن كان هلــا مقتــض.

املادة ٣٠٢
تقــدم النيابــة العامــة إىل إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تســلمها صــورة 
ــرًا يشــتمل عــى بيانــات عــن نــوع اإلفــالس واألحــكام التــي  ــار، تقري طلــب رد اإلعتب
صــدرت عــى املفلــس يف جرائــم اإلفــالس أو املحاكــامت أو التحقيقــات اجلاريــة معــه يف 

هــذا الشــأن ورأهيــا يف الطلــب.

املادة ٣٠٣
كل دائــن مل يســتوف حقــه أن يقــدم اعرتاضــًا عــى طلــب رد االعتبــار خــالل عــرشة أيــام 
مــن نــرش ملخــص الطلــب يف اجلريــدة الرســمية، ويكــون االعــرتاض بتقريــر كتــايب يقــدم 

إىل إدارة اإلفــالس مرفقــًا بــه املســتندات املؤيــدة لــه.
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املادة ٣٠٤
ــة ملــف  ــة العامــة بإحال ــام مــن تلقيهــا رد النياب تقــوم إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أي
ــدد  ــب، وحت ــا يف الطل ــر برأهي ــه تقري ــًا ب ــالس مرفق ــة اإلف ــات حمكم ــب واالعرتاض الطل
املحكمــة جلســة عاجلــة لنظــر الطلــب خيطــر هبــا الدائنــون الذيــن قدمــوا اعرتاضــات.

املادة ٣٠٥
ــض  ــة برف ــت املحكم ــي، وإذا قض ــم هنائ ــار بحك ــب رد االعتب ــة يف طل ــل املحكم تفص
الطلــب، فــال جيــوز تقديمــه مــن جديــد إال بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ صــدور احلكــم.

املادة ٣٠٦
إذا أجريــت قبــل الفصــل يف طلــب رد االعتبــار حتقيقات مع املفلس بشــأن إحــدى جرائم 
اإلفــالس، أو أقيمــت عليــه الدعــوى اجلزائيــة بذلــك، وجــب عــى النيابــة العامــة إخطــار 

حمكمــة اإلفالس فــورًا.
ــات أو  ــاء التحقيق ــى انته ــار حت ــب رد االعتب ــل يف طل ــف الفص ــة أن توق ــى املحكم وع

ــة. ــوى اجلزائي ــي يف الدع ــم هنائ ــدور حك ص

املادة ٣٠٧
ــرد  ــم ب ــد احلك ــالس بع ــم اإلف ــدى جرائ ــة يف إح ــم باإلدان ــس حك ــى املفل ــدر ع إذا ص

ــن . ــري كأن مل يك ــم األخ ــذا احلك ــرب ه ــاره، اعت اعتب

وال جيــوز للمفلــس احلصــول عــى رد االعتبــار بعــد ذلــك، إال طبقــًا للــرشوط املنصوص 
عليهــا يف املــواد )٢٩٤ إىل ٢٩٧( مــن هــذا القانــون .

املادة ٣٠٨
ــة  ــه السياســية وإزال ــار اســرتداد املفلــس حلقوق ــرد االعتب يرتتــب عــى صــدور احلكــم ب
كافــة القيــود عــى أهليتــة املدنيــة الكتســاب احلقــوق ومحــل االلتزامــات وتقلــد الوظائــف 
العامــة، ويعــود املفلــس مــن حيــث األهليــة إىل احلالــة التــي كان عليهــا قبــل توقفــه عــن 

دفــع ديونــه .
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٩٩٥الفصل األول : التعريفات
٩٩٧الفصل الثانى : هيئة سوق املال

١٠٠٤الفصل الثالث : بورصات األوراق املالية
١٠٠٨الفصل الرابع : وكالة املقاصة

١٠١١الفصل اخلامس : أنشطة األوراق املالية املنظمة
١٠١٣الفصل السادس : مراجعة حسابات األشخاص املرخص هلم

١٠١٤الفصل السابع : عمليات األستحواذ ومحاية حقوق األهلية
١٠١٥الفصل الثامن : أنظمة اإلستثامر اجلامعى

١٠١٨الفصل التاسع : نرشة االكتتاب لألوراق املالية الصادرة من الرشكات
١٠١٩الفصل العارش : االفصاح عن املصالح

الفصل احلادى عرش : العقوبات واجلزاءات التأديبية
١٠٢١أوال : االختصاص واإلجراءات

١٠٢٣ثانيا : اجلرائم والعقوبات
١٠٢٨ثالثا : املخالفات والتأديب

١٠٣٠رابعا : تسوية املنازات بالتحكيم
١٠٣٠الفصل الثانى عرش : أحكام عامة

١٠٣١الفصل الثالث عرش : أحكام انتقالية
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املادة ١
يقصــد بالكلــامت والعبــارات التاليــة - حيثــام وردت يف القانــون- املعــاين املبينــة قريــن 

كل منهــا :-
الوزير املختص : وزير التجارة والصناعة .

اهليئــــــــــــــة : هيئة أسواق املال .
املجلـــــــــــــس : جملس مفويض هيئة أسواق املال .

الالئحــــــــــــة : الالئحة التنفيذية للقانون .
البورصــــــــــة : بورصة األوراق املالية أو أسواق األوراق املالية.

أعضاء البورصة : هي الرشكات والصناديق املدرجة يف البورصة والوسطاء .
وكالـــــة مقاصــة : اجلهــة التــي تقــوم بالتقاص وتســوية تــداوالت األوراق املاليــة وعملية 

اإليــداع املركــزي لــألوراق املاليــة ، واخلدمــات األخــرى املتعلقــة بذلك .
شخــــــــــــــص : شخص طبيعي أو اعتباري .

مصــــــــــــــدر : شخص اعتباري حيق له إصدار أوراق مالية.
رشكة مدرجـة : رشكة مسامهة مدرجة يف البورصة .

ورقـــة ماليـــــــة : أي صــك - أيــًا كان شــكله القانــوين - يثبــت حصــة يف عملـــية متويليــة 
قابلــة للتــداول برتخيــص مــن اهليئــة مثــل :

أ  األسهم الصادرة أو املقرتح إصدارها يف رأسامل رشكة.
ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة رشكة .

ج- القــروض والســندات والصكــوك واألدوات األخــرى القابلــة للتحويــل إىل أســهم 
يف رأســامل رشكــة.

د- مجيــع أدوات الديــن العــام القابلــة للتداول والصــادرة عن اهليئات احلكوميــة املختلفة 
أو اهليئات واملؤسســات العامة .

هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية .
و- الوحدات يف نظام استثامر مجاعي .

ز- أي ورقــة أو صــك تعتــربه اهليئــة ورقــة ماليــة ألغــراض تطبيق هــذا القانــون والالئحة 
.

وال تعــد أوراقــًا ماليــة األوراق التجاريــة مثل الشــيكات والكمبياالت والســندات ألمر، 
ــوك  ــا البن ــي تتداوهل ــة واألدوات الت ــواالت النقدي ــتندية واحل ــامدات املس ــك االعت وكذل

حــرًا فيــام بينهــا وبوالــص التأمــني واحلقــوق املرتتبــة يف صناديــق التقاعــد للمنتفعــني.
- التعامــل يف األوراق املاليــة : هــو تعامل الشــخص عى الورقة املالية حلســابه اخلــــــاص 
أو بالنيابــة عــن غــريه عــن طريــق بيعهــا، أو رشائهــا، أو تقديــم عــرض بيــع أو رشاء أو 
استــــحواذ بشــأهنا، أو إصدارهــا، أو طرحهـــا لالكتتــاب ، أو االكتتــاب فيهــا، أو التنــازل 
عــن حــق االكتتــاب فيهــا، أو الرتويج هلــا، أو تســويقها، أو التعهد بتغطيــة االكتتاب فيها، 
أو حفظهــا، أو إدراجهــا، أو إيداعهــا، أو تســويتها، أو متويــــل التعامــل هبــا، أو إقراضهــا، 
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أو البيــع عــى املكشــــوف هلــا، أو رهنهــا، أو التنــــازل عنهــا، أو أي عملية أخــرى تعتربها 
اهليئــة تعامــاًل يف األوراق املاليــة .

متــــــــــداول : شخص يزاول أعامل رشاء وبيع األوراق املالية حلسابه اخلاص .
وسيـــــــــــــــــط : شــخص اعتبــاري يــزاول مهنـــة رشاء وبيــع األوراق املاليــة حلســاب 

ــة . الغــري مقابــل عمول
حمفظـــة اســـتثامرية : حســاب يفتح لصالــح أحد العمالء لدى إحــدى الرشكات املرخص 
هلــا بــإدارة املحافــظ االســتثامرية ، ويشــتمل عــى نقــد أو أوراق ماليــة أو أصــول أخــرى 
ــة ، وتكــون املحفظــة االســتثامرية  ــط التــي تضعهــا اهليئ ــًا للضواب ــل ووفق مملوكــة للعمي

إمــا حمفظــة حفــظ أو إدارة بواســطة مديــر املحفظــة أو بواســطة العميــل . 
مديــر حمفظــة االســتثامر : الشــخص الــذي تــوكل إليــه مهمــة إدارة املحافــظ االســتثامرية 

بالنيابــة عــن العمــالء أو لصــــــالح العمــالء أو لصالــح الرشكــة التــي يعمــل هبــا .
ــتثامرية  ــارات االس ــم االستش ــوم بتقدي ــاري ، يق ــخص اعتب ــتثامر : ش ــار اســـــــــ مستش

ــة . ــل عمول ــة مقاب ــاألوراق املالي ــة ب املتعلق
نظــام اســتثامر مجاعــي : كيــان يعمــل يف جمــال توظيــف أمــوال املســتثمرين فيــه بمختلــف 

أدوات االســتثامر .
أمـــني احلفــــــــــــــظ : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه مــن اهليئــة ملزاولــة حفــظ األصــول 

املكونــة ألنظمــة االســتثامر اجلامعــي وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون والالئحــة.
وكيـــــل اكتتــــــــــاب : الشــــــــــخص الــذي يعــرض أو يبيــع أوراقــًا ماليـــــــــــة لصالــح 
ــه بغــرض  ــة مــن املصــدر أو حليفـ ــل عــى أوراق مالي مصدرهــا أو حليفــه أو حيصــــــــ

إعــادة التســويق .
املطلــــــــــــــــــــــــــع : أي شــخص اطلــع بحكــم موقعــه عــى معلومــات أو بيانات ذات 

أثــر جوهــري عــن رشكــة مدرجــة مل تكــن متاحــة للجمهــور .
االكتتـــاب العـــــــــــام : عمليــة الدعــوة املوجهــة للجمهــور لالكتتاب أو لــرشاء األوراق 

املاليــة عــن طريــق وســائل النــرش املختلفــة.
االكتتــــاب اخلـــــــاص : هــــــــو دعــوة موجهــة إىل فئــة معينــة أو شــخص أو أشــخاص 

ــة.  ــة مالي ــاب يف ورق معينــني لالكتت
احلليـــــــــــــــــــــــف : الشــخص الــذي يتبــع شــــــــخصًا آخــرًا أو أشــخاصًا آخريــن أو 

خيضــع لســلطتهم .
املحكمة املختصـــــــة : حمكمة أسواق املال املنصوص عليها يف هذا القانون .

الســيطرة الفعليـــــــــة : كل وضـــع ، أو اتفــاق ، أو ملكيــة ألســهم ، أو حصــص أيا كانت 
نســـبتها تؤدي إىل التحكم يف تعيني أغلبية أعضاء جملس اإلدارة أو يف القرارات الصادرة 

منــه أو مــن اجلمعيــات العامة للرشكــة املعنية .
صانــع الســــــــــــــــوق : الشــخص الــذي يعمـــــل عــى توفــري قــوى العــرض والطلــب 

عــى ورقــة ماليــة أو أكثــر طبقــًا للضوابــط التــي تضعهــا اهليئــة .
ــًا مــا احلــق وليــس االلتــزام  عقــود اخليــــــــــــــــــار: عقــــــد أو اتفــاق يعطــي شخصـــــ
ــن هــذا احلــق ال  ــة ، ولكــــ ــة أو جمموعــة مــن األوراق املاليــ ــة مالي ــع ورق بــرشاء أو بيــ

ــة . ــك األوراق املالي ــق متل ــل ح حيم
املشــتقات املاليــــــــــــة : أدوات ماليـــة تشـــتق قيمتهــا مــن قيمــة األصــــول املعنيــة ، مثــل 
األســـهم والســـندات والســلع والعمــالت ، ويمكــن رشاؤهــا وبيعهــا وتداوهلــــا بطريقة 
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مماثلــة لألســهم أو أيــة أصــول ماليــة أخــرى .
عــرض البيــــــــــــــــع : رغبــة التنــازل عــن ملكيــة ورقــة ماليــة مدرجــــة يف الســوق ومــن 

خاللــه مقابــل قيمــة نقديــة .
طلـــب الشـــــــــــــراء : رغبــة متلــك ورقــة ماليــة مدرجــة يف الســــوق ومــن خاللــه مقابــل 

قيمــة نقديــة .
شخص ذو عالقـــة : هـــــــو فــــــــرد يشغل مركز عضـــــو يف جملــــــس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذيــة أو اإلرشافيــة ، لوســيط ، أو مستشــار اســتثامر ، أو يعمــل كمديــر ، أو يشـــغل 
وظيفــة إرشافيــة لــدى اجلهــــــات املذكــورة أعــاله ، أو يعمــل كموظـــف لــدى أو ممـــثل 
ألي مــن تلــك اجلهــات يقــوم بالتعامــل مــع العامــة ، أو لديه حريــة التصـــرف يف األوراق 
ــال األوراق  ــل يف جم ــة للعم ــة املرخص ــدى اجله ــه ل ــن عمل ــزء م ــوال كج ــة أو األم املالي

املاليــة .
الســـــوق الثانويـــة : هــو الســــــوق أو األســواق التــي جتــري فيــه عمليــات بيــع وشـــراء 
األوراق املاليــة ونقــل ملكيتهــا بموجـــــــب اللوائــح واألنظمــة والقوانــني التــي حتكمهــا 

.
مراقــب االســـتثامر : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بمزاولــة نشــاط املراقبــة واإلرشاف 

عــى أنظمــة االســتثامر اجلامعــي .
ــف  ــاط التصني ــة نش ــه بمزاول ــص ل ــاري مرخ ــخص اعتب ــي : ش ــف ائتامنـ ــة تصني وكال

االئتــامين أو نشــاط تصنيــف معلومــات االئتــامن .
املعلومــات الداخليـــة : املعلومــات أو البيانــات غــري املعلــن عنهــا للجمهــور والتــي لــو 

أعلــن عنهــا يكــون مــن شــأهنا التأثــري عــى ســعر أو تــداوالت الورقــة املاليــة .

 املادة ٢
تنشــا عامــة مســتقلة تتمتع بالشــخصية االعتباريــة يرشف عليهــا وزير التجــارة والصناعة 

، تســمى ) هيئــة أســواق املال ( .
 

املادة ٣
هتدف اهليئة إىل ما يى :-

١ - تنظيم نشاط األوراق املالية بام يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .
٢ - تنميــة أســواق املــال وتنويــع وتطويــر أدواهتــا االســتثامرية ، مــع الســعي للتوافــق مــع 

أفضــل املامرســات العامليــة .
٣ - توفري محاية املتعامليــن يف نشاط األوراق املالية.

٤ - تقليل األخطار النمطية املتوقع حدوثها يف نشاط األوراق املالية .
ــارض  ــع تع ــفافية ويمن ــة والش ــق العدال ــام حيق ــل ب ــاح الكام ــة اإلفص ــق سياس ٥ - تطبي

ــة . ــات الداخلي ــتغالل املعلوم ــح واس املصال
٦ - العمل عى ضامن االلتزام بالقوانني واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق املالية.

٧ - توعيــة اجلمهــور بنشــاط األوراق املاليــة واملنافــع واملخاطــر وااللتزامــات املرتبطــة 
باالســتثامر يف األوراق املاليــة وتشــجيع تنميتــه.
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 املادة ٤
خيتص جملس مفويض اهليئة بام ييل :-

١- إصــدار اللوائــح والتعليــامت الالزمــة لتنفيــذ القانــون ، كــام يعمل عى القيــام بإصدار 
التوصيــات والدراســات الالزمــة لتطويــر القوانــني التي تســاعد عى حتقيــق أهدافها.

ــص  ــس الرتاخي ــدر املجل ــون يص ــذا القان ــن ه ــادة )٣٣( م ــكام امل ــاة أح ــع مراع ٢- م
لبورصــات األوراق املاليــة واألنشــطة ذات الصلــة ومراقبــة نشــاطها .

٣- إصــدار الرتاخيــص لعضويــة بورصــات األوراق املاليــة، والرتاخيــص للعاملــني هبا، 
وكل مــن يعمــل يف إدارة نشــاط األوراق املالية ، ومنهــا رشكات إدارة األصول وصناديق 
املاليــة ومؤسســات  املاليــة ورشكات حفــظ األوراق  الوســاطة  االســتثامر ورشكات 

اخلدمــات االستشــارية وغريهــا .
٤- تنظيم الرتويج لصناديق االستثامر وغريها من أنظمة االستثامر اجلامعي .

٥- تنظيــم االكتتــاب العــام واخلاص لألوراق املاليــة الكويتية وغــري الكويتية واإلرشاف 
والرقابــة عليه .

٦- تنظيم عمليات االستـــحواذ واالندماج واإلرشاف والرقابة عليها .
٧- وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذايت يف نشاط األوراق املالية .

٨- املوافقــة عــى كافــة القواعــد والضوابــط التــي تضعهــا إدارة البورصــة ملبــارشة أعامهلــا 
واعتامدها.

ــخاص  ــدى األش ــة ل ــاءة والنزاه ــة والكف ــات املهن ــزام بأخالقي ــد االلت ــع قواع ٩- وض
ــا . ــم واعتامده ــص هل املرخ

ــة املتعاملــني والعمــل عــى احلــد مــن املامرســات غــري  ١٠- توفــري النظــم املالئمــة حلامي
ــة . ــة يف نشــاط األوراق املالي ــة وغــري العادل املالئمــة وغــري القانوني

١١- التعــاون مــع اهليئــات الرقابيــة واملؤسســات األجنبيــة املثيلــة فيــام يتصــل بالتنظيــم 
والتنســيق واملشــاركة باألنشــطة املشــرتكة.

١٢- القيــام بكافــة املهــام واالختصاصــات املوكلــة إليــه يف هــذا القانــون أو أي قانــون 
آخــر هبــدف تــاليف اضطــراب الســوق.

١٣- إصــدار مجيــع القــرارات التــي تدخــل يف اختصــاص اهليئــة والالزمــة لتنفيــذ أحكام 
هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة ، ولــه أن يفــوض يف بعــض هــذه االختصاصــات .

١٤- وضــع القواعــد اخلاصــة والنظــم واإلجراءات التي يتطلبها نشــاط كل األشــخاص 
املرخــص هلــم والذيــن يعملــون وفق أحــكام الرشيعة اإلســالمية .

١٥- إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

 املادة ٥
تقــوم اهليئــة بجميــع األعــامل الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا - وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 

- وعــى األخــص مــا يــيل :-
١ - رفــع الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة املتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
واللوائــح والتعليــامت والقواعــد الصـــادرة بموجبــه أو تلــك التــي تكون للهيئــة مصلحة 

فيهــا .
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص ــات واجلرائ ــأن املخالف ــة بش ــكاوى املقدم ــي الش ٢ - تلق
ــك . ــدرت ذل ــب إذا ق ــس التأدي ــا إىل جمل ــا وإحالته ــق اإلداري فيه ــون، والتحقي القان
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ــم  ــن اجلرائ ــف ع ــؤدي إىل الكش ــأهنا أن ت ــن ش ــي م ــراءات الت ــع اإلج ــام بجمي ٣ - القي
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ، وإحالــة الشــكاوى اجلنائيــة إىل النيابــة العامــة يف كل 
واقعــة يشــتبه يف كوهنــا جريمــة ، ســواء وقعــت يف مواجهــة اهليئــة أو املتعاملــني يف نشــاط 

األوراق املاليــة.
ــخاص  ــاط األش ــة ، ونش ــل يف األوراق املالي ــى التعام ــة ع ــش والرقاب ــراء التفتي ٤ - إج

ــون . املرخــص هلــم بموجــب هــذا القان
ــكال  ــة أش ــام بكاف ــا والقي ــًا كان وصفه ــكات أي ــرف يف املمتل ــازة والت ٥ - رشاء وحي

ــة. ــات القانوني الترف
٦ - طباعة ونرش املواد ذات الصلة بنشاط األوراق املالية .

ــل الغرامــات يف حــدود  ــام يتناســب مــع اخلدمــة ، وحتصي ــة فــرض الرســوم ب ٧ - للهيئ
تطبيــق هــذا القانــون . وهلــا القيــام بكافــة األمــور الالزمــة التــي متكنهــا مــن أداء مهامهــا 

وحتقيــق أهدافهــا املبينــة هبــذا القانــون .
٨ - تضــع اهليئــة القواعــد التــي تنظــم التعامــل يف األوراق املاليــة ونقــل ملكيتهــا ، وال 
تــري عــى هــذه التعامــالت األحكام املنصــوص عليهــا يف املــواد ٥٠٨ ، ٩٩٢ ، ١٠٥٣ 
مــن القانــون املــدين واملــواد ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٧ مــن قانــون التجــارة . كــام تضــع 
اهليئــة القواعــد التــي تنظــم التنفيــذ عــى األوراق املاليــة دون التقيــد باألحــكام املنصوص 
عليهــا يف الكتــاب الثالــث مــن قانــون املرافعــات والالئحــة التنفيذيــة لقانــون الــرشكات .

٩ - إصــدار القواعــد التــي تنظــم الــرشكات ذات الغــرض اخلــاص التــي تصــدر أوراقــًا 
ماليــة ، وذلــك دون التقيــد بأحــكام قانــون الــرشكات.

١٠ - للهيئــة إنشــاء أو املســامهة يف إنشــاء مؤسســة تعليميــة أو تدريبيــة يف جمــال أســواق 
األوراق املاليــة ، تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ، وختضــع لرقابــة وإرشاف اهليئة وحدها. 

وتنظــم هــذه املؤسســة بموجــب لوائــح وقواعــد تصدرهــا اهليئــة .

املادة ٦
يتــوىل إدارة اهليئــة جملــس يســمى مفــويض هيئــة أســواق املــال يتكــون مــن مخســة مفوضني 

متفرغــني يصــدر بتســميتهم مرســوم بنــاء عــى ترشــيح الوزيــر املختص .
وحيدد املرسوم من بني األعضاء رئيسا ونائبا لرئيس .

 املادة ٧
يشــرتط ىف املفــوض أن يكــون شــخصا طبيعيــا كويتيــا مــن ذوى النزاهــة ، ومــن أصحاب 
اخلــربة أو التخصــص ىف املجــاالت ذات الصلــة يعمــل اهليئــة وأال يكــون قــد صــدر ضده 
حكــم هنائــي يشــهر اإلفــالس أو بعقوبة مقيــدة للحريــة ىف جناية أو جريمــة خملة بالرشف 

أو األمانة .

املادة ٨
يمثــل الرئيــس اهليئــة أمــام الغــري وأمــام القضــاء . ويتــوىل عمــل املديــر التنفيــذى وينفــذ 
ــة التابعــة هلــا ،  ــة واإلداري ــة كــام يتــوىل اإلرشاف عــى كافــة األجهــزة الفني قــرارات اهليئ
ويــامرس اختصاصاتــه رفــق القوانــني واللوائــح والقــرارات التــى يقرها جملــس املفوضني 
ويكــون مســئوال مــع بقيــة املفوضــني عــن إدارة اهليئة ولــه أن يفــوض بعــض اختصاصاته 
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اإلداريــة إىل أحــد املفوضــني أو إىل وحــدة إداريــة باهليئــة .

املادة ٩
إذ غــاب الرئيــس أو شــغر منصبــه ، ومل يكــن نائــب الرئيــس قــادرا عــى أداء مهامــه ألي 
ســبب كان ، فــإن عــى املجلــس أن جيتمــع خــالل أســبوعني ويكلــف مــن يقــوم بأعــامل 

رئيــس املجلــس بالوكالــة .

املادة ١٠
ــاء  ــتثناء أعض ــدة بإس ــدة واح ــد مل ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــوض أرب ــة املف ــدة عضوي م
جملــس املفوضــني األول فإنــه جيــوز التجديــد لثالثــة منهــم فقــط ملــدة ثالثة ، ويشــغر مقعد 
ــه  ــح مكان ــه ويصب ــوض صفت ــد املف ــام يفق ــتقالة ، ك ــز أو اإلس ــاة أو العج ــوض بالوف املف

ــة: ــه يف األحــوال اآلتي شــاغرا ويصــدر مرســوم بإهنــاء عضويت
أ - إذا صدر حكم هنائي بإفالسه .

ب - إذا متــت إدانتــه بحكــم هنائــي ىف جريمــة ماســة بالــرشف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيدة 
للحريــة ىف جناية .

ج - إذا تغيــب خــالل الســنة الواحــدة عــن حضور ثالثــة اجتامعات متتاليــة أو اجتامعات 
غــري متتاليــة دون عــذر مقبــول من جملــس املفوضني .

د - إذا أخل بأحكام املادة ) ٢٧ ( أو أحكام املادة ) ٢٩ ( من هذا القانون .
ه - إذا خالــف عمــدا ميثــاق الــرشف الــذي يضعــه جملــس املفوضــني ىف أول تشــكيل لــه 

بحيــث حيــدد بموجبــه قواعــد ســلوك وأخالقيــات املفوضــني .

املادة ١١
ــدالت أو  ــه وباقــى املفوضــني وأى ب ــات ومكافــآت الرئيــس ونائب حيــدد بمرســوم مرتب
ــر املختــص وموافقــة  ــاء عــى اقــرتاح الوزي ــة . وذلــك بن ــا تــرف مــن أمــوال اهليئ مزاي

ــوزراء . جملــس ال

 املادة ١٢
جيتمــع املجلــس ثــامن مــرات عــى األقــل يف الســنة بنــاًء عــى دعــوة مــن الرئيــس ، أو بنــاًء 

عــى طلــب اثنــني عــى األقــل مــن املفوضــني .

 املادة ١٣
يكــون اجتــامع جملــس املفوضــني صحيحــا إذا حــرضه أغلبيــة املفوضــني عــى أن يكــون 

مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه ، باســتثناء االجتــامع املنصــوص عليــه ىف املــادة 
) ٩ ( . وتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات أعضائه .

 املادة ١٤
جيــوز للمجلــس أن ينــيء جلانــا إستشــارية دائمــة أو مؤقتــة ، وأن يعهــد إليهــا بدراســة 
ــل  ــتعني ىف عم ــه أن يس ــون ول ــذا القان ــددة ىف ه ــه املح ــن اختصاصات ــني م ــوع مع موض

اللجــان بخــرباء مــن خــارج اهليئــة .



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠١       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٥
ــة لتلقــى الشــكاوى والتظلــامت جيــوز لــكل ذى مصلحــة أن يتقــدم  ــة جلن تنظــم ىف اهليئ
ــه أحــد األشــخاص املرخــص هلــم ، كــام تتلقــى  بالشــكوى إليهــا مــن أى خطــأ يقــوم ب
التظلــامت مــن القــرارات التــى تصدرهــا اهليئــة . وتنــص الالئحــة التنفيذيــة عــى املواعيــد 
ــام  ــة وقواعــد وإجــراءات الطعــن عــى قراراهتــا أم واإلجــراءات وقواعــد عمــل اللجن

املحكمــة املختصــة .

 املادة ١٦
مــع مراعــاة حكــم املــادة الثانيــة من املرســوم األمريي رقــم )١٢( لســنة ١٩٦٠ بقانــــــون 
تنظيــم إدارة الفتــوى والترشيــع حلكومــة الكويت، يكــون للهيئة إدارة قانونيــة تتبع رئيس 
اهليئــة وتتــوىل مبــارشة مجيــع القضايــا واحلضــور أمــام مجيــع املحاكــم وهيئــات التحكيــم 

، أو إبــداء الــرأي القانــوين وإجــراء التحقيقــات .
كــام تتــوىل إعــداد املرشوعــات واالقرتاحــات للقوانيـــــن واللوائــح والقــرارات املتصلــة 

باهليئــة وعملهــا .

 املادة ١٧
ــد  ــة دون التقي ــني ىف اهليئ ــئون املوظف ــة لش ــة واملالي ــح اإلداري ــة اللوائ ــس اهليئ ــع جمل يض
بالقواعــد املقــررة للموظفــني املدنيــني ىف قانــون اخلدمــة املدنيــة ونظامــه عــى أن يــرى 

هــذا القانــون اآلخــري ونظامــه فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص .
ــة  ــة املدني ــوان اخلدم ــر ودي ــات الوزي ــة اختصاص ــويض اهليئ ــس مف ــس جمل ــون لرئي ويك

ــة . ــى اهليئ ــق بموظف ــام يتعل فيم

 املادة ١٨
يكــون للهيئــة ميزانيــة مســتقلة تصــدر بقانــون ، وتعد وفقــًا للقواعد التي حتددهــا الالئحة 
التنفيذيــة ، مــع مراعــاة أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )٣١( لســنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد 
ــة  ــنة املالي ــدأ الس ــة ، وتب ــابات اخلتامي ــا واحلس ــى تنفيذه ــة ع ــة والرقاب ــات العام امليزاني
ــة  ــة مــارس مــن كل عــام . وتبــني الالئحــة التنفيذي يف األول مــن أبريــل وتنتهــي يف هناي
القواعــد واإلجــراءات املاليــة لتــرف اهليئــة يف أمواهلــا ، والدفاتــر التــي متســكها لضبــط 
عملياهتــا ، وكيفيــة مراقبــة حســاباهتا . ويكــون لرئيــس جملــس املفوضــني اختصاصــات 

وزيــر املاليــة فيــام خيــص أحــكام املرســوم بالقانــون املشــــــار إليــه .

 املادة ١٩
تتكــون املــوارد املاليــة للهيئــة مــن أمــوال الرســوم ، التــي يقررهــا هــذا القانــون ولوائحــه 
ــة ، أو أي مــوارد  ــة الدول ــة ، ومــا خيصــص هلــا مــن ميزاني ويتــم حتصيلهــا حلســاب اهليئ

أخــرى تتحصــل مــن ممارســة نشــاطها أو توظيــف احتياطياهتــا .

 املادة ٢٠
تعــد أى أمــوال مســتحقة للهيئــة عــى الغــري أمــواال عامــة وتتمتــع باملعاملــة نفســها التــى 
تتمتــع هبــا الديــون املســتحقة للخزانــة العامــة ، ويتــم حتصيلهــا طبقــا إلجــراءات حتصيــل 
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الديــون املســتحقة للخزانــة العامــة .

املادة ٢١
يكــون للهيئــة احتياطيــات نقديــة تضمــن هلــا اســتقرارًا ماليــًا عــى املــدى الطويــل ملقابلــة 
األخطــار النمطيــة املتوقــع حدوثهــا يف نشــاط األوراق املاليــة ، ويتحــدد بقــرار يصــدره 
جملــس الــوزراء - بنـــــاء عــى اقــرتاح املجلــس - مقــــــدار هــذه االحتياطيــات وكيفيــة 
تكوينهــا ، وتقــوم اهليئــة بتوظيــف هــذه االحتياطيــات ، فــإذا وصلــت إىل املقــدار املحــدد 
حيــول الفائــض إىل اخلزانــة العامــة للدولــة ، وإذا نقصــت يف أي وقــت عــن املقــدار املحدد 

تقــوم احلكومــة باســتكامل وأداء مبلــغ النقــص .
كــام يكــون للهيئــة رأس مــال تشــغييل مقــداره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك )أربعــون مليــون دينــار 
كويتــي( يســتخدم للــرف منــه عــى مجيــع أوجــه نشــاط اهليئــة ، ويدفــع ويغطــى مبــارشة 
ــة .  ــا يف الالئح ــص عليه ــي ين ــد الت ــًا للقواع ــة ، وطبق ــة للهيئ ــات النقدي ــن االحتياطي م

وجيــوز بمرســوم زيــادة رأس مــال اهليئــة .

 املادة ٢٢
بإيرادهتــا  املالئمــة واخلاصــة  والســجالت  احلســابات  دفاتــر  بإمســاك  اهليئــة  تلتــزم 
ومروفاهتــا وأصوهلــا والتزاماهتــا وكل املعامــالت اخلاصــة باهليئــة ويكــون للهيئــة 

مراقــب حســابات مســتقل أو أكثــر .
وتضــع اهليئــة القواعــد والــرشوط الواجــب توافرها ىف مراقبى احلســابات املقيد بالســجل 

اخلــاص بذلــك لــدى اهليئة .

املادة ٢٣
مــع عــدم اإلخــالل بالرقابــة الالحقــة لديــوان املحاســبة عــى عــى اهليئــة ، ال ختضــع اهليئة 
للرقابــة املســبقة لديــوان املحاســبة وال ألحــكام قانــون املناقصــات العامــة رقــم ٣٧ لســنة 

١٩٦٤ وتعديالته .

 املادة ٢٤
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام هــذا القانــون ، حيظــر عــى اهليئــة القيــام بــأي عمــل جتــاري ، 

كــام ال جيــوز هلــا إقــراض األمــوال أو إصــدار األوراق املاليــة أو االســتثامر فيهــا .

 املادة ٢٥
تقــدم اهليئــة للوزيــر املختــص تقريــرًا ســنويًا يرفــع إىل جملــس الــوزراء خــالل ١٢٠ يومــًا 
مــن هنايــة كل ســنة ماليــة حول أنشــطتها ، وأعامهلــا ، وانجازاهتــا يف تطوير وتنمية الســوق 
خــالل الســنة املنقضيــة ، عــى أن يشــتمل عــى حســابات اهليئة وتقريــر مراقب احلســابات 

.

مادة ٢٦
ال جيــوز ألي مفــوض أو موظــف يف اهليئــة مدعــو إىل اجتــامع يف جمــال اختصــاص اهليئــة ، 
وكانــت لــه يف املوضــوع املطــروح للبحــث مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة ، أن يشــارك 
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يف بحثــه أو إبــداء رأي فيــه أو التصويــت عليــه ، وجيــب عليه أن يفصح عــن هذه املصلحة 
يف بدايــة االجتــامع وأن يــرتك االجتــامع قبــل البــدء يف مناقشــة املوضوع .

كــام يتعــني عــى كل شــخص مدعــو إىل اجتــامع يف جمـــــال اختصــاص اهليئــة ، وكانــت لــه 
يف املوضــوع املطــروح للبحــث مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة ، أن يفصــح عــن هــذه 

املصلحــة يف بدايــة االجتــامع وقبــل أن يشــارك يف بحثـــــــه أو إبــداء رأي فيــه .
ــه احلضــور بــرضورة اإلفصــاح  ــامع أن ينب ــس االجت ــع األحــوال جيــب عــى رئي ويف مجي

ــابقتني . ــني الس ــه يف الفقرت ــار إلي املش

مادة ٢٧
حيظــر عــى املفوضــني واملوظفــني أثنــاء توليــه العمــل ىف اهليئــة القيــام بــأى عمــل جتــارى 
عــن نفســه أو بصفتــه وكيــال أو وليــا وصيــا ، كــام ال جيــوز لــه ممارســة أى وظيفــة أو مهنــة 
أو عمــل آخــر ىف القطــاع العــام أو اخلــاص ، أو تقديم أى خدمات أو استشــارات بشــكل 
مبــارش أو غــري مبــارش أو املشــاركة ىف عضويــة جملــس إدارة أى جهــة ختضــع لرقابــة اهليئــة 

أو أى جهــة ذات صلــة هبــا .

املادة ٢٨
ــور  ــة ف ــدى اهليئ ــًا ل ــح خطي ــزم كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس واملوظفــني بالتري يلت
اســتالم مهامــه عــن األوراق املاليــة املدرجــة يف ســـــــوق الكويــت لــألوراق املاليــة التــي 
يملكهــا وأوالده القــر املشــمولني بواليتــه ، كــام يلتــزم باإلفصــاح خطيــًا عــن أي تغيــري 

يطــرأ عــى ذلــك وفقــًا للنظــام الــذي يضعــه املجلــس .
وحيظــر عــى أعضــاء املجلــس التعامــل يف أســهم الــرشكات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة طوال 

فــرتة عضويتهــم يف املجلس .

املادة ٢٩
جيــب عــى أي مفــوض ، أو موظــف ، أو أي شــخص يعــــــمل يف جلــان اهليئــة أو معهــا 
بمقابــل أو دون مقابــل أن حيافــظ عــى رسيــة املعلومــات التــي وصلت إليه بحكــم منصبه 
ــع عليهــا ســوى املختصــني  ــال يطل ــده مــن مســتندات ، ف ــا حتــت ي ــظ عــى م ، وأن حياف
باهليئــة . مــا مل يقــض هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر ، أو أن يصــدر حكــم أو أمــر مــن 
ــا  ــل عليه ــتندات حص ــات أو مس ــم أي معلوم ــاح أو تقدي ــه باإلفص ــة يلزم ــة قضائي جه

بحكــم منصبــه .

املادة ٣٠
يكــون ملوظفــى اهليئــة الذيــن يصــدر بتحديدهم قرار مــن الوزيــر املختص صفــة الضبطية 
ــرارات  ــون والق ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــع باملخالف ــى تق ــم الت ــات اجلرائ ــة ىف إثب القضائي
الصــادرة تنفيــذا لــه ، هلــم ىف ســبيل ذلــك اإلطالع عــى الســجالت والدفاتر واملســتندات 
والبيانــات ىف مقــر الــرشكات العاملــة ىف جمــال األوراق املاليــة و ىف مقــر أســواق األوراق 

املاليــة أو أى جهــة اخــرى توجــد هبــا .
وعــى املســئولني ىف اجلهات املشــار إليها ىف الفقرة الســابقة أن يقدمــوا إىل هؤالء املوظفني 

املذكوريــن البيانات واملســتندات التى يطلبوهنــا هلذا الغرض .
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املادة ٣١
ــة الســوق املختــص للتوفيــق بــني عــروض البيــع وطلبــات  يقصــد ببورصــة أوراق مالي
الــرشاء ىف األوراق املاليــة ويتبــع اإلجــراءات اخلاصــة بالتــداول ويؤدى الوظائــف املعتاد 

أداؤهــا قبــل األســواق املاليــة .

 املادة ٣٢
ال جيــوز ألى شــخص تأســيس أو تشــغيل أو املســاعدة عــى تأســيس أو تشــغيل بورصــة 
لــألوراق املاليــة إال بعــد احلصــول عــى ترخيــص بموجــب هــذا القانــون ووفقــا للنظــم 
ــص  ــذا الرتخي ــدار ه ــا بإص ــة دون غريه ــص اهليئ ــة وختت ــا اهليئ ــى تعتمده ــح الت واللوائ

وينــرش ىف اجلريــدة الرســمية .

 املادة ٣٣
متنــح اهليئــة ترخيــص بورصــة لرشكــة مســامهة حتــل حمل ســوق الكويــت لــألوراق املالية، 
وحيــدد رأس مــال هــذه الرشكــة بقــرار مــن جملــس املفوضــني، ويكــون نشــاطها مقصــورًا 
عــى تشــغيل بورصــة األوراق املاليــة ، وتكــون اهليئــة مكلفــة بتأســيس هــذه الرشكــة عــى 

أن ختصــص أســهمها عــى النحــو التــايل :-
١ - نســبة ال تقــل عــن ســتة يف املئــة )٦%( وال تزيــد عــى أربعــة وعرشيــن يف املئــة )٢٤%( 
ختصــص للجهــات العامــة التــي حيــق هلــا متلــك األســهم وتــؤول النســبة التــي مل يكتتــب 

فيهــا إىل املســتثمر الفائــز .
ــني يف  ــة وأربع ــاوز أربع ــة )٢٦%( وال جت ــن يف املئ ــتة وعرشي ــن س ــل ع ــبة ال تق ٢ - نس
ــة )٤٤%( ختصــص لتكتتــب فيهــا الــرشكات املســجلة يف ســوق الكويــت لــألوراق  املئ
املاليــة مــع مشــغل عاملــي للبورصــات أو مشــغاًل عامليــًا منفــردًا ، وتضــع اهليئــة الــرشوط 
والضوابــط الــالزم توافرهــا يف املزايديــن واملزايــدة ، ويرســى املــزاد عــى مــن يقــدم أعــى 

ســعر للســهم فــوق قيمتــه االســمية مضافــًا إليهــا مصاريــف تأســيس - إذا وجــدت .
٣ - نسبة مخسون يف املئة )٥٠%( ختصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

ــع  ــع مجي ــامهلا وتوزي ــد رأس ــة حتدي ــيس الرشك ــة بتأس ــني املكلف ــة املفوض ــوىل هيئ ٤ - تت
األســهم املخصصــة لالكتتــاب العــام بالتســاوي بــني مجيــع الكويتيــني املســجلة أســامئهم 
ــة للمعلومــات املدنيــة يف يــوم االكتتــاب ، عــى أن يتــم تســديد قيمــة  يف اهليئــة العامــــــ
هــذه االكتتابــات مــن قبــل املواطنــني للهيئــة وفقــًا لإلجــراءات وبالطريقــة التــي حتددهــا 
اهليئــة ، دون أي فوائــد أو رســــوم أو أي زيــادة فـــــوق ســــعر الســهم يف تاريــخ االكتتاب 
، يف موعــــد أقصــــاه اليــوم الــذي تنقــي يف هنايتــه ســتون يومــًا ، حمســوبة بــدءًا مــن أول 
الشــهر التــايل للشــهر الــذي تولــت فيــه اهليئــة دعــوة املواطنني عــن طريق وســائل اإلعالم 
الكويتيــة املقــروءة واملســموعة واملرئيــة إىل تســديد قيمــة االكتتابــات املســتحقة عليهــم.

وعــى اهليئــة أن تضمــن نــرشة االكتتــاب بنــدًا جييــز للمواطنــني طلــب زيــادة التخصيــص 
هلــم مــن األســهم التــي مل يتــم ســداد قيمتهــا للهيئــة بــام يضمــن تغطية نســبة مخســني يف املئة 
)٥٠%( املخصصــة للمواطنــني بالكامــل. وحتــدد اهليئــة آليــة وإجــراءات ختصيــص مقدار 
ــدادهم  ــد س ــراءات، ومواعي ــة، وإج ــني وكيفي ــؤالء املواطن ــى ه ــا ع ــادة، وتوزيعه الزي

قيمتهــا للهيئــة .
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قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٥       -العودة لفهرس القانون

ــاطها  ــا ونش ــدد رأس ماهل ــرى، حي ــات أخ ــص بورص ــى ترخي ــة ع ــة املوافق ــوز للهيئ وجي
والــرشوط اخلاصــة بأعامهلــا وإداراهتــا وكل مــا يتعلــق هبــا بقــرار مــن جملــس املفوضــني

 املادة ٣٤
تضــع البورصــة - بعــد موافقــة اهليئــة - اإلجــراءات والقواعــد والنظــم التــي يتعــني عــى 
البورصــة املرخــص هلــا اتباعها لتداول ونقل ملكيــة األوراق املالية املدرجــة يف البورصة.
ــى  ــني ع ــي يتع ــم الت ــد والنظ ــراءات والقواع ــون اإلج ــة للقان ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
ــري  ــة غ ــة الكويتي ــة األوراق املالي ــل ملكي ــداول ونق ــا لت ــا اتباعه ــص هل ــة املرخ البورص

املدرجــة يف البورصــة .

 املادة ٣٥
يشــرتط يف عضــو جملــس إدارة البورصــة وكذلــك لالســتمرار يف شــغل هــذا املنصــب مــا 

ييل:-
١- أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة .

٢- أال يكون قد أشهر إفالسه بحكم هنائي .
٣- أن يكون حسن السمعة .

ــد  ــًا للقواع ــة وفق ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــئون املالي ــربة يف الش ــه خ ــون لدي ٤- أن يك
ــة . ــن اهليئ ــرار م ــا ق ــدر هب ــي يص ــط الت والضواب

 املادة ٣٦
يديــر البورصــة جملــس إدارة يشــكل مــن رئيــس ونائــب للرئيــس ، حيــل حملــه عنــد غيابه ، 
وســتة أعضــاء يتــم انتخاهبــم واختيارهــم مــن اجلمعيــة العموميـــــــة للرشكــة بعــد موافقة 

. املجلس 
وجيــب عــى رئيــس جملــس إدارة البورصــة أو مــن ينــوب عنــه إخطــار املجلــس بأســامء 
املرشــحني لعضويــة جملــس إدارة البورصــة قبــل ثالثــني يومــًا عــى األقــل مــن التاريــخ 

ــة للرشكــة النتخــاب أعضــاء جملــس اإلدارة . ــة العمومي املقــرر النعقــاد اجلمعي
وللمجلــس خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن إخطــاره أن يعــرتض بقــرار مســبب عــى أي 

مــن املرشــحني لعــدم توافــر الــرشوط املطلوبــــــة فيــه .
ويرتتــب عــى هــذا االعــرتاض اســتبعاد املرشــح لعضويــة جملــس اإلدارة ، وال جيــوز أن 
ــذي  ــه املجلــس أو املرشــح ال ــة للرشكــة مرشــح مل خيطــر ب ــة العامـ يعــرض عــى اجلمعي

اعــرتض عليــه وفقــًا ألحــكام هــذه املــادة .
ــة أي مــن األعضــاء إذا فقــد -  وللمجلــس أن يطلــب مــن جملــس إدارة البورصــة تنحي
ــابقة ، أو رأى أن  ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــرشوط املنص ــد ال ــه - أح ــه منصب ــاء تولي أثن
يف هــذا اإلجــراء احلفــاظ عــى ســالمة أمــوال املتداولــني أو الصالــح العــام للبورصــة ، 
وإذا مل تتــم التنحيــة كان للمجلــس أن يصــدر قــرارًا مســببًا باســتبعاده مــن عملــه ويــؤرش 

بذلــك يف ســجل اهليئــة .

املادة ٣٧
يمثــل رئيــس جملس اإلدارة البورصة أمــام الغري وأمام القضــاء إىل جانب االختصاصات 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٦       -العودة لفهرس القانون

األخــرى التــي يبينهــا عقــد التأســيس والنظام األســايس ، كام يقــوم بتنفيذ قــرارات جملس 
اإلدارة .

ويكــون للبورصــة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه جملــس اإلدارة وفــق الضوابــط املحــددة 
مــن اهليئــة وبعــد موافقتهــا ، وينــاط بالرئيــس التنفيــذي إدارة البورصــة ، وحيــدد جملــس 
ــي رئيــس جملــس اإلدارة  ــه . وال جيــوز اجلمــع بــني منصب ــه وصالحيات اإلدارة خمصصات

والرئيــس التنفيــذي.

املادة ٣٨
جيب عى البورصة ما يى : 

١ - أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة .
٢ - أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر املتعلقة بأعامهلا وعملياهتا .

ــة أو  ــة البورص ــع مصلح ــا م ــال تعارضه ــة ىف ح ــة املعلق ــة العام ــدم املصلح ٣ - أن تق
أعضائهــا أو مســامهيها أو إدارهتــا .

٤ - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماهتم وفق القواعد واللوائح التى تقررها اهليئة .
ــد  ــل للقواع ــا قب ــلوك أعضائه ــتها وس ــري ممارس ــا ومعاي ــم عملياهت ــزم بتنظي ٥ - أن تلت

والسياســات واإلجــراءات اخلاصــة بالبورصــة .
٦ - أن تلتــزم بتنظيــم عمليــات ومعايــري ممارســات الــرشكات املدرجــة لدهيــا وموظفيهــا 

طبقــا للوائــح املنظمــة لذلــك .
٧ - أن تلتــزم بتقديــم خدماهتــا وفــق أحــدث التقنيــات والتطبيقــات واألنظمــة اآلليــة بــام 

يتوافــق واملعايــري الدوليــة املعتمــدة مــن اهليئــة أو تلــك التــى تقررهــا .
ــام يتعلــق بأعضائهــا  ــة كل املعلومــات املوجــودة ىف حوزهتــا في ٨ - أن حتافــظ عــى رسي
ــح نرشهــا أو اإلفصــاح عنهــا  ــون أو اللوائ ــا يوجــب عليهــا القان وعمالئهــا باســتثناء م
ــن  ــر م ــا أو بأم ــر منه ــة أو بأم ــات إال للهيئ ــذه املعلوم ــن ه ــح ع ــا أن تفص ــوز هل ، وال جي

ــايض . الق
٩ - اإللتزام بالتعليامت التى تصدرها اهليئة .

 املادة ٣٩
تلتزم رشكة البورصة بإخطار اهليئة عى وجه الرعة بام يى :

١ - إذا تبــني هلــا أن أحــد أعضائهــا غــري قــادر عــى اإللتــزام بــأى من مــن قواعــد البورصة 
أو ضوابــط املــوارد املالية .

٢ - إذا قــدرت وجــود عــدم انتظــام مــاىل أو أى أمــر آخــر يمكــن أن يشــري إىل عــدم مالءة 
العضــو أو عــدم قدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماته .

٣ - بأى أجراء تأديبي تتخذه ضد أى عضو أو عامل معه أو تابع له .

مادة ٤٠
ملجلــس مفــوىض اهليئــة أن يطلــب مــن البورصــة أن تقــوم بإعــداد قواعــد حمــددة ىف جمــال 
ــاء ىف  ــام ج ــة ب ــزم البورص ــإذا مل تلت ــة ، ف ــدة معين ــالل م ــا خ ــوم بتعديله ــا أو أن تق عمله
ــة  ــن البورص ــة ع ــوم نياب ــة أن تق ــاز للهيئ ــب ج ــا بالطل ــددة هل ــة املح ــب أو ىف املهل الطل

بإعــداد القواعــد أو تعديلهــا مــع إلزامهعــا بالتكاليــف .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٧       -العودة لفهرس القانون

 مادة ٤١
ــك  ــواء كان ذل ــا ، س ــل عليه ــة أو أى تعدي ــن البورص ــادرة ع ــد ص ــرى أى قواع ال ت
بســحبها أو اســتبداهلا أو تغيريهــا أو اإلضافــة إليهــا ، مــا مل يتــم اعتامدهــا مــن قبــل اهليئــة . 
وعــى البورصــة أن تقــدم للهيئــة األســباب واألهــداف التى دعتهــا القرتاح هــذه القواعد 
أو تعديلهــا ، وأن تبــني اآلثــار املرجــوة هلــا ، وللهيئــة أن تقــرر بنــاء عــى ذلــك موافقتهــا 
أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن ختطــر البورصــة بقرارهــا خــالل مــدة ال جتــاوز ثالثــة 

أشــهر مــن تاريــخ اإلخطــار باإلفــراج .

 مادة ٤٢
تشــكل بالبورصــة جلنــة ختتــص بالنظــر يف املخالفــات التــي يرتكبهــا أحــد أعضــاء 
البورصــة، وتصــدر اهليئــة التعليــامت والضوابــط الالزمــة لعملهــا وعضويتهــا ، وللجنــة 

ــية :- أن توقــع اجلــزاءات التالـــــ
١ - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب املخالفة .

٢ - اإلنــــذار .
٣ - إخضاع املخالف ملزيد من الرقابة .

٤ - الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز سنة .
٥ - فرض قيود عى نشاط أو أنشـــــطة املخالف .

٦ - وقف تداول ورقة مالية لفرتة زمنية حمددة ملا فيه مصلحة السوق .
ويف مجيــع األحــوال جيــوز للجنــة إلغــاء املعامــالت ذات العالقــة باملخالفــة ومــا ترتــب 

عليهــا مــن آثــار .

 املادة ٤٣
عــى إدارة البورصــة إخطــار اهليئــة بــأي إجــراء تأديبــي تتخــذه جتــاه أي مــن أعضائهــا، 
وبتفاصيــل املخالفــة التــي ارتكبهــا، واإلجــراءات التــي اختذهتــا واجلــزاء الذي تــم توقيعه 

وموافاهتــا بكافــة أوراق املوضــوع .
ــًا مــن  ــم خــالل مخســة عــرش يوم ــه املتظل ــم يقدم ــاء عــى تظل ــرار منهــا أو بن ــة بق وللهيئ
ــة  ــوىل مراجع ــب ليت ــس التأدي ــوع إىل جمل ــة املوض ــرار ، إحال ــة بالق ــاره كتاب ــخ إخط تاري
اإلجــراء التأديبــي وفــق نظــام املراجعــة املعتمــد لديــه ، وملجلــس التأديــب أن يؤيــد قــرار 

ــه وذلــك بقــرار مســبب . ــه أو يلغي البورصــة أو يعدل

 املادة ٤٤
ــة  ــارا بالغ ــق آث ــن أن ختل ــى يمك ــات الت ــات واإلضطراب ــوارث واألزم ــاالت الك ىف ح
ــارات  ــاءات أو إش ــني إحي ــض املتداول ــة بع ــة ممارس ــك ىف حال ــوق وكذل ــرضر ىف الس ال
ــتعادة  ــدف ىف اس ــى هت ــامت الت ــات بإصــدار التعلي ــة أوســع الصالحي مضللــة ، فللهيئ
العدالــة والشــفافية والكفــاءة للســوق وهلــا عــى وجــه اخلصــوص اختــاذ أى مــن التدابــري 

ــة :  اآلتي
١ - إيقاف التداول ىف البورصة ، أو أى ورقة مالية مدرجة لفرتة زمنية مؤقتة .

٢ - إلغاء التداول لفرتة زمنية حمددة أو إلغاء الصفقات عى سهم معني .
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٣ - إصدار قرارات لتصفية كل األرصدة أو جزء منها أو ختفيضها .
٤ - تعديل أيام وساعات التداول .

٥ - تعديل أو إيقاف أى من قواعد البورصة .

املادة ٤٥
ىف حالــة عــدم التــزام البورصــة بقــرارات أو تعليــامت اهليئــة الصــادرة بموجــب ســلطتها 
ــق  ــراء لتحقي ــن إج ــبا م ــراه مناس ــا ت ــاذ م ــة اخت ــوز للهيئ ــابقة جي ــادة الس ــا ىف امل ــررة هل املق

ــة . ــة أى مركــز يتعلــق بــاألوراق املالي التــداول املنتظــم أو تصفي

املادة ٤٦
جيــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــايب للبورصــة إلغــاء الرتخيــص املمنــوح هلــا اعتبــارا من 

اليــوم املحــدد بقــرار اهليئــة ، وذلــك ىف احلــاالت التاليــة : 
١ - إذا فقدت الرشكة أحد الرشوط التى أهلتها للحصول عى الرتخيص .

٢ - إذا توقف العمل ىف البورصة ملدة تزيد عى مخسة أيام عمل .
٣ - إذا تم إقفاهلا .

٤ - إذا مل تلتزم بتعليامت اهليئة رغم تنبيه اهليئة هلا .
٥ - إذا مل تقــدم للهيئــة املعلومــات التــى طلبتهــا أو قدمــت معلومــات غــري صحيحــة أو 

مضللــة .
وعى اهليئة نرش قرار إلغاء الرتخيص وأسبابه ىف اجلريدة الرسمية .

 املادة ٤٧
جيــوز للهيئــة أن تعطــى الرشكــة مهلــة حمــددة وذلــك مــن تلقــاء نفســها أو أن متــد املهلــة 
املمنوحــة هلــا بعــد تاريــخ إلغــاء الرتخيــص إذا قــدرت اهليئــة أن ىف ذلــك مصلحــة عامــة ، 
أو بنــاء عــى طلــب البورصــة حلــني إقفــال العمليــات فيهــا ، أو لتســليم أنشــطتها لبورصة 

أخــرى مرخــص هلــا .

املادة ٤٨
يقصــد بوكالــة املقاصــة أي كيــان قانــوين يتــوىل عمليــة التســوية والتقــاص بــني متــداويل 
ــات  ــري اخلدم ــوم بتوف ــا ، ويق ــليم أو كالمه ــع أو التس ــق بالدف ــام يتعل ــة في األوراق املالي
اخلاصــة بذلــك ومنهــا خدمــة إيــداع األوراق املاليــة ضمــن نظــام مركــزي حلفــظ ونقــل 

ــة . ــة أو خدمــة الوســيط املركــزي ملعامــالت األســواق املالي امللكي
وجيوز للهيئة أن متنح الرتخيص خلدمة أو أكثر من خدمات وكالة املقاصة .

املادة ٤٩
ال جيوز ألى شــخص أن يقوم بتأســس وكالة مقاصة أو إدراهتا أو املســاعدة ىف تأسيســها 
أو إدراهتــا أو اإلعــالن عــن قيامهــا بذلــك إال بعــد احلصــول عــى ترخيــص وكالــة مقاصة 
صــادر مــن اهليئــة وفقا للــرشوط والقيــود التى حتددهــا الالئحــة التنفيذية للقانــون وينرش 

الرتخيــص ىف اجلريدة الرســمية .
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املادة ٥٠
ال جيــوز منــح ترخيــص وكالــة مقاصــة إال لرشكة مســامهة حيدد رأســامل جملــس املفوضني 
، ويكــون نشــاطها ال جيــوز منــح ترخيص وكالة مقاصة إال لرشكة مســامهة حيدد رأســامل 
جملــس املفوضــني ، ويكــون نشــاطها إدارة عمليات التقاص والتســوية واإليــداع املركزى 
ــة حلســن إدارة  ــة وحفظهــا واألمــور املتعلقــة هبــا أو املتصلــة هبــا واملتطلب لــألوراق املالي

. الوكالة 
وللهيئــة أن تطلــب مــن الرشكة طالبــة الرتخيص أيــة معلومات أو بيانــات تراها رضورية 

.
وحتــد اهليئــة الــرشوط الواجــب توافرهــا ملنــح الرتخيــص وإجراءاتــه ىف الالئحــة التنفيذية 

. للقانون 

املادة ٥١
يتعني عى وكالة املقاصة التقيد باإللتزامات اآلتية :

١ - إختــاذ تدابــري املقاصــة والتســوية العادلــة وبــكل فاعليــة فيــام يتعلــق بــأى معامــالت 
جتاريــة ىف األوراق املاليــة .

٢ - القيام بإدارة املخاطر املتعلقة بنشاطها وعملياهتا بأعى درجات املهنية .

٣ - تغليب املصلحة العامة ومصلحة املتعاملني معها عى مصالح الرشكة .
٤ - أن تتوىل إدارة خدماهتا طبقا للقواعد اخلاصة املعتمدة من اهليئة .

٥ - املحافظــة عــى رسيــة كل املعلومــات والبيانــات املوجــودة ىف حوزهتــا باســتثناء مــا 
تطلبــه اهليئــة أو اجلهــات القضائيــة .

٦ - تقديــم خدماهتــا طبقــا ألحــدث التقنيــات والتطبيقــات واألنظمــة اآلليــة بــام يتوافــق 
واملعايــري الدوليــة املعتمــدة مــن اهليئــة أو وفــق مــا تطلبــه أو تقــرر اهليئــة .

املادة ٥٢
جيب عى وكالة املقاصة إخطار اهليئة عى وجه الرعة بام يى :

١ ( إذا تبــني هلــا عــدم قــدرة أحــد املتعامــني معهــا عــى اإللتــزام بــأى مــن القواعــد اخلاصة 
بعمليــات التقــاص والتســوية أو اإليداع .

٢ ( إذا قــدرت أن املركــز املــاىل ألى مــن املتعاملــني معهــا وقدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه 
ــت  ــد أصبح ــه ق ــاء بالتزامات ــى الوف ــه ع ــراب ، أو أن قدرت ــذر باإلضط ــت تن ــد أصبح ق

مضطربــة .

املادة ٥٣
عــى اهليئــة أن تطلــب مــن وكالــة املقاصة إعــداد قواعــد ولوائح تتعلــق بعمليــات املقاصة 
والتســوية وتســجيل األوراق املاليــة وغريهــا مــن األنشــطة ذات الصلــة بأعــامل الوكالــة، 
أو أن تقــوم بتعديلهــا خــالل مــدة حمــددة . فــإذا مل تلتــزم وكالــة املقاصــة بام جــاء يف الطلب 
أو يف املهلــة املحــددة هلــا فيــه جــاز للهيئــة أن تقــوم نيابــة عنهــا بإعــداد تلــك القواعــد أو 

تعديلهــا مــع إلــزام الوكالــة بالتكاليــف .
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املادة ٥٤
ال تــرى أى قواعــد صــادرة عــن وكالــة املقاصــة أو أى تعديــل عليهــا ، ســواء كان ذلــك 
بســحبها أو إســتبداهلا أو تغيريهــا أو اإلضــاىف عليهــا ، مــامل يتــم إعتامدهــا مــن قبــل اهليئــة 
، وعــى وكالــة املقاصــة أن تقــدم للهيئــة األســباب واألهــداف التــى دعتهــا القــرتاح هــذه 
القواعــد أو تعديلهــا ، وأن تبــني اآلثــار املرجــوة هلــا . وللهيئــة أن تقــرر بنــاء عــى ذلــك 
موافقتهــا أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن ختطــر وكالــة املقاصــة كتابــة بقرارهــا خــالل 

مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ القــرار .

املادة ٥٥
جيــوز لوكالــة املقاصــة ، ىف حــال عــدم التــزام أحــد املتعاملــني بقواعــد املقاصــة ، أن تلزمــه 

بالرســوم الناجتــة عــن عــدم التزامــه بتلــك القواعد .

 املادة ٥٦
للهيئــة أن تصــدر تعليــامت لوكالــة املقاصــة لضــامن التســوية العادلــة واملنظمــة واملالئمــة 
للمعامــالت ىف األوراق املاليــة ، وضــامن حتقيــق نزاهــة وســالمة إدارة املخاطــر الشــاملة 
ىف أســواق األوراق املاليــة ، وهلــا عــى وجــه اخلصــوص أن تصــدر تعليــامت فيــام يتعلــق 
بتســوية عقــود األوراق املاليــة وإجــراء التعديــالت باإللتزامــات التعاقديــة التــى قد تنشــأ 
عــن عقــود األوراق املاليــة ، أو أى أمــور أخــرى تراهــا اهليئــة رضوريــة مــن أجــل تطبيــق 

أحــكام هــذا القانــون .

 املادة ٥٧
ىف حــاالت الكــوارث واألزمــات واإلضطرابــات التى يمكــن أن ختلق آثــارا بالغة الرضر 
ىف الســوق فللهيئــة إصــدار التعليــامت بالتعديــل أو وقــف العمــل بــأى مــن قواعــد وكالــة 

. املقاصة 
 

املادة ٥٨
ــب  ــادرة بموج ــة الص ــامت اهليئ ــرارات أو تعلي ــة بق ــة املقاص ــزام وكال ــدم الت ــال ع ىف ح
ســلطتها املقــررة هلــا ىف املائــدة الســابقة جــاز للهيئــة إختــاذ أيــة إجــراءات تراهــا رضوريــة 
لالحتفــاظ بتســوية عادلــة وحتقيــق الفاعليــة للمعامــالت التجاريــة ىف األوراق املاليــة أو 

أى فئــة منهــا .

املادة ٥٩
جيــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــايب إلغــاء ترخيــص وكالــة املقاصــة املمنــوح هلــا وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون اعتبــارا مــن اليــوم املحدد بقــرار اهليئــة ، وذلك ىف أى مــن احلاالت 

اآلتيــة : 
١ - فقدان الوكالة أحد الرشوط التى أهلتها للحصول عى الرتخيص .

٢ - إذا توقفت الوكالة عن أداء املهام املوكلة إليها أو املرخص هلا إدارهتا .
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٣ - تصفية الوكالة .
٤ - التخلف عن تنفيذ أى التزام يفرضه عليها هذا القانون .

ــري  ــات غ ــم معلوم ــة أو تقدي ــا اهليئ ــى تطلبه ــات الت ــم املعلوم ــن تقدي ــس ع ٥ - التقاع
صحيحــة أو مضللــة .

٦ - إجــراء الوكالــة أى تعديــالت عــى أغراضهــا ىف عقــد تأسيســها أو نظامهــا األســايس 
دون أخــذ موافقــة مســبقة مــن اهليئــة .

٧ - إذا طلبت الوكالة إلغاء الرتخيص املمنوح هلا .
وعى اهليئة نرش قرار إلغاء الرتخيص وأسبابه ىف اجلريدة الرسمية .

 املادة ٦٠
ــخ إلغــاء  ــة بعــد تاري ــة حمــددة أو أن متــد املهل ــة املقاصــة مهل ــح وكال ــة أن متن جيــوز للهيئ
الرتخيــص إذا رأت اهليئــة أن ىف ذلــك مصلحــة عامــة ، أو بنــاء عى طلــب الوكالة إليقاف 

عملياهتــا أو لتســليم أنشــطتها لوكالــة أخــرى مرخــص هلــا .

املادة ٦١
جيــوز للوكالــة التظلــم للهيئــة مــن القــرار الصــادر بإلغــاء ترخيصهــا وذلــك خــالل مخســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطارهــا بــه كتابــة أو مــن تاريــخ نــرشه باجلريــدة الرســمية وعــى 

اهليئــة البــت ىف التظلــم بقــرار مســبب وذلــك خــالل عرشيــن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه.

 املادة ٦٢
ــني  ــد تعي ــة أو عن ــالس أو التصفي ــار أو اإلف ــكام اإلعس ــخص ألح ــد خضــوع أى ش عن
ــة  ــة املقاص ــة والتســوية لوكال ــراءات املقاص ــه ، تكــون إلج ــي عــى أموال ــارس قضائ ح

ــة . ــون عادي ــة إجــراءات أو دي ــة عــى أي األولوي

 املادة ٦٣
ال جيــوز ألي شــخص مزاولــة أي مــن األعامل املبينــة أدناه إال بعد احلصــول عى ترخيص 

مــن اهليئــة يبــني فيه النشــاط أو األنشــطة املرخص هبا :
١ - وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

٢ - مستشار استثامر أو مندوب له.
٣ - مراقب اســـتثامر .

٤ - مدير حمفظة االستثامر.
٥ - مدير نظام استثامر مجاعي .

٦ - أمني حفظ .
٧ - صــانع الســـوق .

٨ - وكالــة تصنيف ائتامين .
٩ - أي شــخص يعمــل أو يشــارك يف نشــاط آخــر تعتــربه اهليئــة نشــاط أوراق ماليــة منظم 

وفقــًا ألغــراض هــذا القانون .
وجيــوز الرتخيــص لشــخص اعتبــاري واحــد للقيام بنشــاطني أو أكثــر من هذه األنشــطة، 
وحتــدد الالئحــة رشوط وضوابــط منــح هــذه الرتاخيــص ، ومعايــري ممارســة النشــاط ، 
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والنظــم اخلاصــة بذلــك .

املادة ٦٤
وال جيــوز ألى شــخص أن يقــوم بــدور منــدوب لشــخص مرخــص لــه أو يدعــى ذلــك 

إال بعــد موافقــة اهليئــة وترخيصهــا لــه .
 

املادة ٦٥
للهيئــة أن تطلــب مــن األشــخاص املرخــص هلــم ىف نشــاط األوراق املاليــة رفــع تقاريــر 

دوريــة هلــا عــن كافــة أعامهلــم ، بــام فيهــا تقريــر ســنوى عــن البيانــات املاليــة املدققــة .
وختضــع كافــة ســجالهتم للفحــص والتدقيــق مــن قبــل اهليئــة ، كــام جيــوز هلــا أخــذ صــور 

عــن هــذه الســجالت أو الطلــب مــن أى منهــم تقديــم نســخ منهــا .

 املادة ٦٦
جيــب عــى الشــخص املرخــص لــه بالعمــل يف إدارة نشــاط األوراق املاليــة االلتــزام 

ــيل :- ــا ي ــص م ــى األخــــــ ــة ، وع ــا الالئح ــي حتدده ــط الت بالضواب
١ - فصل التعامل التجاري يف أوراقه املالية عن سائر األعامل التجارية األخرى .

٢ - االحتفاظ برأسامل كاف .
٣ - عــدم القيــام بتحويــل أمــوال العمــالء أو أوراقهــم املاليــة الســتعامله اخلــاص ، أو أن 

يــيسء إدارهتــا .
٤ - عــدم اللجــوء إىل درجــة عاليــة مــن االئتــامن بغــرض احلصــول عــى أوراق ماليــة أو 

االحتفــاظ هبــا .
٥ - أن تكــون لــه مــربرات معقولــة لالعتقــاد بــأن األوراق املاليــة التــي يــويص هبــا لعميل 

مــا تعتــرب مالئمــة لذلــك العميل .
٦ - عــدم تقديــم وعــود للعميــل بعائــد معــني أو أي ضــامن بعــدم اخلســارة ، مــا مل تكــن 

طبيعــة الورقــة املاليــة حتتــم ذلــك.
٧ - أن يسعى لتحقيق أفضل أداء ملصلحة العميل .

٨ - عــدم القيــام بتحصيــل عمــوالت مرتفعــة أو يقدم خصومــات مرتفعــة يف التعامالت 
.

٩ - عدم االرتباط بعمليات رشاء أو بيــــع مفرطة يف حساب عميل ما .
١٠ - أن يزود العمالء باملستندات وكشوف احلسابات اخلاصة بتعامالهتم .

١١ - إعداد دفاتر وسجالت منتظمة واالحتفاظ هبا .
١٢- تعيني أحد مديريه مسئوالً عن تطبيق االلتزامات القانونية.

١٣- أن تكــون لديــه لوائــح رقابيــة مكتوبــة ، وأنظمــة وقواعــد لضبــط العمــل ، بــام يف 
ذلــك اإلجــراءات اخلاصــة بمنــع ســوء اســتخدام املعلومــات الداخليــة ، واإلجــراءات 

اخلاصــة بكشــف ومنــع عمليــات غســيل األمــوال.

املادة ٦٧
للهيئــة رفــض ، أو وقــف ، أو إلغــاء رخصــة ، أو تقييــد نشــاط أي شــخص مرخــص لــه 
بالعمــل يف إدارة أنشــطة األوراق املاليــة ، أو أي شــخص ذي عالقــة تابــع لــه إذا ثبــت هلــا 
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إتيانــه أحــد األمــور اآلتيــة :-
١ - ارتكابــه خطــًأ جســياًم ، أو إعطائــه بيانــات مضللــة ، أو إغفالــه ذكــر حقيقــة جوهريــة 
عنــد تقديــم طلــب الرتخيــص اخلــاص بــه ، أو إغفالــه ذكــر أي معلومات أخــرى يتوجب 

تقديمهــا للهيئة .
٢ - عــدم اســتيفائه للمعايــري املطبقــة بموجــب أحــكام هــذا الفصل أو أي نظــام أو الئحة 

تصــدر بنــاء عليه .
٣ - خالــف أي حكــم أو قاعــدة أو نظــام أو الئحــة صــدرت بموجــب هــذا القانــون ، أو 
أي قانــون آخــر يتعلــق بنشــاطه أو قانــون أوراق ماليــة أو قاعــدة أو الئحــة لدولــة أخــرى 

.
ــذا  ــكام ه ــة أح ــأنه خمالف ــن ش ــا م ــن كل م ــه ع ــه بمنع ــد تابعي ــة أح ــه يف مراقب ٤ - إمهال

القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة .

املادة ٦٨
ــر وســجالت وحســابات  ــه أن يقــوم بتنظيــم وحفــظ دفات عــى كل شــخص مرخــص ل
تعكــس بشــكل مفصــــــل ودقيــق صفقــات أو حتويــالت امللكيــة لألصــول اخلاصــة هبــذا 

الشــخص ، وفقــًا للمعايــري املحاســبية املعتمــدة مــن اهليئــة .
وعليــه أن حيتفــظ هبــذه الدفاتــر والســجالت واحلســابات ملــدة ال تقــل عن مخس ســنوات 
ــه  ــص ل ــخص املرخ ــني الش ــم ب ــزاع قائ ــأي ن ــل ب ــني الفص ــا ، أو حل ــخ إعداده ــن تاري م
والعميــل . عــى أن تبقــى خالهلــا صاحلــة لالطــالع عنــد الطلــب ، وتبقى خاضعــة لعملية 

الفحــص والتدقيــق يف مجيــع األوقــات مــن قبــل اهليئــة أو مــن تعيينــه هلــذا الغــرض.

املادة ٦٩
يتعــني عــى كل شــخص مرخــص لــه اســتخدام نظــام للرقابــة الداخليــة اإللتــزام باألمــور 

اآلتيــة : 
١ - تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام أو خاص من اإلدارة املختصة .

٢ - حريــة التــرف باألصــول بموجــب تفويــض عــام أو خــاص مــن اإلدارة املختصــة 
.

٣ - مقارنــة األصــول املســجلة خــالل فــرتات زمنيــة مناســبة وإختــاذ مــا يلــزم جتــاه أى 
ــة . تغيــريات جوهري

٤ - تســجيل العمليــات بــام يســمح بإعــداد بيانــات ماليــة تتوافــق مــع املعايري التــى تتبناها 
اهليئــة أو عنــد التدقيــق عى األصــول املســجلة للرشكة .

املادة ٧٠
ــه عــى  ــادر خــالل شــهر واحــد مــن حصول ــه أن يب جيــب عــى كل شــخص مرخــص ل
ــذا  ــون ه ــة أال يك ــة ، رشيط ــه اهليئ ــق علي ــابات تواف ــا للحس ــني مراقب ــص أن يع الرتخي
ــه . ــص ل ــخص املرخ ــكا للش ــامها أو رشي ــا أو مس ــئوال أو موظف ــرا أو مس ــب مدي املراق
وعليــه إخطــار اهليئــة بذلــك خــالل ســبعة أيــام مــن تعيينــه ، كــام جيــب عليــه إخطارهــا 

خــالل هــذه املــدة أيضــا ىف حــال اســتقالة املراقــب أو إســتبداله .
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املادة ٧١
يقصد بعرض األستحواذ العرض أو املحاولة أو الطلب لتملك : 

١ - كافــة أســهم رشكــة مدرجــة أو مجيــع األســهم اخلاصة بــأى فئة أو فئــات ضمن رشكة 
مدرجــة ، وذلــك بخــالف األســهم التــى يملكهــا مقــدم العــرض واألطــراف التابعــة لــه 

أو املتحالفــة معــه ىف تاريــخ تقديــم العرض .
ــى  ــا ع ــم عرضه ــى يت ــرض والت ــا الع ــدم إليه ــة املق ــة ىف الرشك ــهم املتبقي ــة األس ٢- كاف
مجيــع محلــة األســهم اآلخريــن ىف تلــك الرشكــة نتيجــة حيــازة مقــدم العــرض واألطــراف 
ــه مــن الســيطرة عــى جملــس  ــة ىف الرشكــة متكن ــه واملتحالفــة معــه لنســبة أغلبي التابعــة ل

اإلدارة .
وتصدر اهليئة قرارا حتدد فيه نسبة األغلبية املطلوبة لتطبيق حكم هذه املادة .

مادة ٧٢
يتعــني عــى الشــخص الــذي يرغــب ىف تقديــم عــرض اســتحواذ ، أن يقــدم نســخة مــن 
وثائــق العــرض مصحوبــة بالبيانــات واملعلومــات األساســية إىل كل من اهليئــة والبورصة 
ــخص  ــل الش ــب أن حيص ــتحواذ . وجي ــرض األس ــوع ع ــة موض ــدر األوراق املالي ومص
مقــدم العــرض عــى موافقــة اهليئــة قبــل املــي ىف مبــارشة إجــراءات عــرض األســتحواذ 

.
وللهيئــة خــالل مــدة أقصاهــا عــرشة أيام عمــل مراجعــة البيــان ووثائق العــرض وإصدار 

موافقتهــا . ومتتنــع اهليئــة عــن إصــدار موافقتها ىف احلــاالت التالية : 
١ - كون العرض ال يتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية .

٢ - كون العرض غري مشفوع برسوم التقديم املطلوبة .
٣ - إخفــاق مقــدم العــرض ىف تقديــم البيانــات املطلوبــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون 

أو الئحتــه التنفيذيــة .
٤ - إنطــواء العــرض عــى بيــان غــري صحيــح او جــاء ناقصــا وكان مــن شــأن ذلــك التأثري 

ىف قــرار محلة األســهم .

املادة ٧٣
ــك أى  ــات متل ــة لعملي ــد املنظم ــة القواع ــة التنفيذي ــن الالئح ــة أن تضم ــى اهليئ ــب ع جي
شــخص لنســبة ال تقــل عــن ٥ % وال تزيــد عــى ٣٠ % مــن أســهم أى رشكــة مدرجــة ىف 

البورصــة .
وجيــوز ألى مــن محلــة األســهم املشــار إليهــم ىف الفقــر الســابق األعــرتاض عــى قــرارت 
اجلمعيــات العموميــة إذا كان مــن شــأن هــذه القــرارات اإلرضار بحقــوق األقليــة ، ولــه 
ــرار  ــخ إصــدار الق ــا مــن تاري ــة املفوضــني خــالل مخســة عــرش يوم ــم إىل هيئ حــق التظل
املعــرتض عليــه أو علمــه بــه أهيــام أبعــد ، وللهيئــة إلغــاء قــرار اجلمعيــة العموميــة إذا ثبــت 
الــرضر وجيــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن عــى قــرار اهليئــة أمــام املحكمــة املختصــة وفقــا 

لإلجــراءات التــى حيددهــا هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
وإذا مل ترد اهليئة عى التظلم خالل عرشين يوما اعترب ذلك رفضا له .
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 املادة ٧٤
يلتــزم الشــخص خــالل ثالثــني يومــًا مــن حصولــه بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة عــى 
ــة ، أن  ــامهة مدرج ــة مس ــة لرشك ــة املتداول ــن األوراق املاليــــ ــى ٣٠% م ــد ع ــة تزي ملكي
يبــادر بتقديــم عــرض بالــرشاء لكافــة األســهم املتداولــة املتبقيــة طبقــًا للــرشوط ووفقــًا 

للضوابــط التــي حتددهــا الالئحــة .
ويعفى من هذا احلكم احلاالت اآلتية :

ــة  ــح باقــي املســامهني ، وتصــدر اهليئ ١ - االســتحواذ مراعــاة للمصلحــة العامــة وصال
ــًا ومســببًا . قــرار اإلعفــاء مكتوب

٢ - احلصــول عــى النســبة املشــار إليهــا بســبب زيــادة رأســامل الرشكــة وامتنــاع بعــض 
املســامهني عــن االكتتــاب .

٣ - احلصول عى النسبة املشار إليها بسبب رسملة الدين .
٤ - احلصــول عــى النســبة املشــار إليهــا بســبب إرث ، أو وصيــة، أو حكــم قضائــي ، ويف 
هــذه احلالــة يتعــني عليــه أن يوفــق أوضاعــه خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنتني مــن أيلولــة 

هــذه الزيــادة.
٥ - احلاالت األخرى التي تقررها التعليامت والقواعد التي تصدرها اهليئة .

املادة ٧٥
يلتــزم املصــدر الــذي ختضــع أوراقــه املاليــة لالســتحواذ ، وخــالل ســبعة أيــام عمــل مــن 

اســتالم العــرض ، بــأن يرفــع للهيئــة ردًا يبــني رأيــه وتوصيتــه للمســامهني .

املادة ٧٦
يقصد بنظام االستثامر اجلامعي أي من الصور التالية :-

١ - صندوق استثامر يتمتع بالشخصية االعتبارية .
٢ - نظــام اســتثامر مجاعــي تعاقــدي يتعلــق باألصــول املنقولــة أو غــري املنقولــة ، يكــون 
الغــرض منــه متكــني األشــخاص املشــاركني يف هــذا النظــام مــن املشــاركة أو احلصــول 
ــازة أو امتــالك أو إدارة أو التــرف يف تلــك  علــــــــى األربــاح التــي قــد تنشــأ عــن حي

األصــول.
٣ - ما تقرر اهليئة أنه يندرج ضمن نظام االســــــتثامر اجلامعي .

ــة القواعــد املنظمــة ألنظمــة االســتثامر اجلامعــي مــع مراعــاة أحــكام مــواد  وتضــع اهليئ
ــون . هــذا الفصــل مــن القان

املادة ٧٧
ــدات اخلاصــة بنظــام االســتثامر اجلامعــي  ــة أو الوح ــع األوراق املالي ال جيــوز إدارة أو بي
ــا ،  ــادرة منه ــم الص ــح والنظ ــد واللوائ ــق القواع ــة وف ــن اهليئ ــه م ــًا ل إال إذا كان مرخص

ــمية. ــدة الرس ــور يف اجلري ــا للجمه ــة ونرشه ــن اهليئ ــا م واعتامده

املادة ٧٨
حتــدد الالئحــة االشــرتاطات الالزمــة لتأســيس وإدارة أنظمــة االســتثامر اجلامعــي ، 
ــد  ــة القواع ــدر اهليئ ــئولياهتا . وتص ــا ومس ــة فيه ــف املتطلب ــدة والوظائ ــكاهلا املعتم وأش
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واألنظمــة اخلاصــة بإصدار واســرتداد وحــدات االســــــتثامر يف هذه األنظمــة ، وضوابط 
ــعريها . تس

املادة ٧٩
حيــق للمشــاركني اســرتداد وحداهتــم اخلاصــة يف نظــام االســتثامر اجلامعــي وفقــًا للنظــام 

األســايس أو التعاقــدي .

املادة ٨٠
جيوز لصندوق االستثامر - الذي رخصت بإنشائه اهليئة - أن يدرج يف البورصة.

ــا  ــص هل ــي ترخ ــت - والت ــة الكوي ــارج دول ــة يف خ ــتثامر املؤسس ــق االس ــوز لصنادي وجي
ــًا  ــة ، وفق ــا يف البورص ــب إدراجه ــت - أن تطل ــة الكوي ــا يف دول ــويق وحداهت ــة بتس اهليئ

ــة . ــد البورص ــح وقواع ــا لوائ ــي حتدده ــط الت ــرشوط والضواب لل

املادة ٨١
جيــب عــى كل شــخص يعمــل مستشــارا لنظــام إســتثامر مجاعــى اإللتــزام باألمــور اآلتيــة 

:
١ - أن يكون مرخصا له من قبل اهليئة للعمل كمستشار إستثامر .

٢ - أن يعمــل طبقــا للوائــح واإلجــراءات املنظمــة ألنظمة اإلســتثامر اجلامعــى وبام هيدف 
إىل حتقيــق مصالــح محلــة الوحدات .

٣ - أن يبــذل عنايــة الشــخص احلريــص عــى أموالــه اخلاصــة عنــد تقديــم اإلستشــارات 
اإلســتثامرية .

ــام يتعلــق  ــر وســجالت منتظمــة وفقــا للنظــم املحاســبية وذلــك في ٤ - أن حيتفــظ بدفات
بأنظمــة اإلســتثامر اجلامعــى ، وأن يقــدم للهيئــة تقاريــر دوريــة ، وذلــك بحســب مــا تطلبــه 

منــه وذلــك طبقــا للوائــح الصــادرة عنهــا .

املادة ٨٢
حيظر عى أنظمة اإلستثامر اجلامعى القيام بأى من األمور اآلتية :

١ - منح اإلئتامن .
٢ - رشاء أى ورقــة ماليــة صــادرة مــن الرشكــة املديــرة للنظــام أو أى من رشكائهــا التابعة 

هلــا إال ىف حــدود القواعــد املقــررة مــن اهليئــة ىف هذا الشــأن .
٣ - رشاء أى ورقــة ماليــة للجهــة التــى يكــون مديــر النظــام هو مديــر االكتتــاب أو وكيل 

البيــع هلــا إال ىف حــدود القواعــد املقــررة مــن اهليئــة ىف هذا الشــان .

املادة ٨٣
ال جيــوز اســتبدال مديــر أو أمــني حفــظ نظــام االســتثامر اجلامعــي ، إال بعــد موافقــة اهليئــة 
عــى ذلــك ، وختطــر اهليئــة مقــدم الطلــب بقرارهــا مســــــببًا خالل ثالثــني يومًا مــن تاريخ 

اســـــتالمها الطلــب ، وحتــدد الالئحــة اإلجراءات الالزمــة لذلك .
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املادة ٨٤
ال جيــوز ملديــر نظام اســتثامر مجاعي أن جيــري أي تعديالت عى العقد أو النظام األســايس 

، إال بعــد موافقــة اهليئة عى هــذه التعديالت . 
وللهيئــة - إذا وجــدت يف التعديــالت املقرتحــة مــا يمــس احلقــوق املكتســبة حلملــة 
ــة  ــن محل ــر مــن ) ٥٠% ( م ــة أكث ــذ موافق ــر النظــام أخ ــن مدي ــب م ــدات - أن تطل الوح

ــالت. ــذه التعدي ــى ه ــدات ع الوح

املادة ٨٥
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثامر مجاعي يف أي من األحوال التالية :

١ - إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط اخلاصة بمنح الرتخيص .
٢ - إذا كان يف ذلك محاية ملصلحة املشاركني يف النظام .

٣ - إذا خالــف مديــر أو مراقــب االســتثامر أو أمــني احلفــظ أيــًا مــن أحــكام القانــون أو 
اللوائــح ، أو قــدم للهيئــة معلومــات غــري صحيحــة أو غــري دقيقــة أو مضللــة .

٤ - إذا طلــب مديــر النظــام إلغــاء الرتخيــص ، وللهيئــة أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت 
رضورة للتحــري عــن أمــر يتعلــق بالنظــام أو بمصلحــة املشــاركني .

املادة ٨٦
للهيئــة أن ختطــر مديــر أو مراقــب االســتثامر أو أمــني احلفــظ لنظــام االســتثامر اجلامعــي 
كتابــًة بعزمهــا عــى إلغــاء ترخيــص النظــام واألســباب التــي دعتهــا لذلــك ، وعــى املديــر 
أو أمــني احلفــظ أن يقــدم تعهــدًا خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ إخطــاره ، تقبــل بــه 

اهليئــة لتــاليف إلغــاء ترخيــص النظــام .

املادة ٨٧
عــى اهليئــة إذا أصــدرت قــرارًا بإلغــاء ترخيــص نظام اســتثامر مجاعــي، أن تكلف شــخصًا 
مرخصــًا لــه ليقــوم بأعــامل تصفيــة النظــام ، أو أن تطلــب ذلــك مــن املحكمــة املختصــة 
ــًة -  ــر وأمــني حفــظ - النظــام فــورًا وكتاب ــة أن ختطــر مدي . وجيــب عليهــا يف هــذه احلال

باإلجــراء الــذي اختذتــه .
وحتدد اهليئة القواعد واإلجراءات لتصفية نظام االستثامر اجلامعي .

املادة ٨٨
ــأذن بتســويق نظــام إســتثامر مجاعــى مؤســس ىف  ــاء عــى طلــب يقــدم هلــا أن ت ــة بن للهيئ
خــارج دولــة الكويــت ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة الــرشوط والضوابــط اخلاصــة هبــذه 

ــة . احلال

املادة ٨٩
للهيئــة أن تلغــي إذن التســويق لنظــام اســتثامر مجاعــي مؤســس يف خــارج دولــة الكويــت 

، يف أي مــن األحــوال التاليــة :-
١- إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط اخلاصة بمنح اإلذن .

٢- إذا كان يف ذلك محاية ملصلحة املشاركني يف النظام.
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٣- إذا خالــف مديــــر أو مراقــب االســتثامر أو أمــني احلفــظ أيــًا مــن أحــكام القانــون أو 
الالئحــة ، أو قــدم للهيئــة معلومــات غــري صحيـــــحة أو غــري دقيقــة أو مضللــة .

املادة ٩٠
للهيئــة - إذا تبــني هلــا عــدم التزام مديــر أو مراقب االســتثامر أو أمني احلفظ لنظام اســتثامر 
مجاعــي بأحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح الصــادرة تنفيــذًا لــه - أن تصــدر تعليامهتــا ملدير 
النظــام بالتوقــف لفــرتة مؤقتــة عــن عملية االســرتداد أو االشــرتاك أو كالمهــا يف وحدات 

نظــام االســتثامر اجلامعــي يف التاريــخ املحدد بتلــك التعليامت .

املادة ٩١
ــل  ــذا الفص ــكام ه ــذا ألح ــادرة تنفي ــرارات الص ــن الق ــة م ــدى اهليئ ــم ل ــرضر التظل للمت
خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره كتابــة . وتــرى ىف شــأن التظلــم القواعــد 

واإلجــراءات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
 

املادة ٩٢
تــرى أحــكام هــذا الفصــل عــى األوراق املاليــة الصــادرة عــن الــرشكات أيا كان شــكل 

هــذه األوراق وأيــا كان الغــرض منهــا .

املادة ٩٣
ال جيــوز ألي شــخص القيــام بطــرح أوراق ماليــة لالكتتــاب العــام أو اخلاص ، مــا مل تقدم 
ــراءات املنصــوص عليهــا يف الالئحــة  ــات واإلج ــرشة تتفــق مــع البيان ــاب ن ــذا االكتت هل

التنفيذيــة وتصــادق عليهــا اهليئــة .
وال جيــوز طــرح أو إصــدار أوراق ماليــة أجنبيــة لالكتتــاب العــام أو اخلــاص أو الرتويــج 

هلــا أو تســويقها ، إال برتخيــص مــن اهليئــة .
وحتدد الالئحــــة أي استثناءات تقررها اهليئة من تطبيق أحكام هذه املادة .

املادة ٩٤
تكــون نــرشة االكتتــاب نافــذة بعــد مــي ثالثني يومــا من تاريــخ تقديمهــا للهيئــة مكتملة 
املســتندات واملعلومــات والبيانــات املطلوبــة ، مــا مل تعلن اهليئــة موافقتهــا أو رفضها كتابة 
ــد فــرتة املراجعــة املذكــورة بموافقــة مصــدر األوراق  قبــل هــذا التاريــخ ، ويمكــن متدي

املاليــة .
وعــى اجلهــة املصــدرة أن توفــر النــرشة للجمهــور بــدون مقابــل وعــى عنــوان واضــح ىف 

دولــة الكويــت .

 املادة ٩٥
للهيئة أن ترفض نرشة االكتتاب ىف أى حال من األحوال االتية : 

١ - كون النرشة ال تتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية .
٢ - تقديم النرشة دون أن تشفع بام يدل عى سداد الرسم املقرر .

٣ - ختلــف املصــدر عــن تقديــم البيانــات املاليــة املطلوبــة بموجــب هــذا القانــون أو أى 
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نظــام أو الئحــة صــدرت بموجبــه .
٤ - احتــواء النــرشة عــى بيــان غــري صحيــح أو ناقــص ممــا مــن شــأنه التأثــري عــى قــرار 

املكتــب .

املادة ٩٦
ــد تأسيســها اإلفصــاح عــن  ــاب يف أســهم الرشكــة - عن جيــب أن تتضمــن نــرشة االكتت
البيانــات التــي نــص عليهــا قانون الرشكات التجارية املشــار إليــه ، باإلضافــة إىل البيانات 
التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون ، كــام جيــب اإلفصــاح عــن البيانــات التاليــة 

-:
أ- سابقة أعامل الرشكة .

ب- أسامء أعضاء جملس اإلدارة واملديرين املسئولني وخرباهتم .
ج- أســامء حامــيل األســهم االســمية الذيــن يمتلــك كل منهــم أكثــر مــن ٥% مــن أســهم 

الرشكــة والنســبة التــي يمتلكهــا .
ــي احلســابات عــن الســنوات  ــة املعتمــدة مــن مراقب ــات املالي ــم والبيان د- موجــز للقوائ
الثــالث الســابقة ، أو تلــك املــدة التــي تلــت تأســيس الرشكــة - أهيــام أقــل - طبقــًا لقواعد 
اإلفصــاح التــي تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون وفقــًا للنــامذج التــي تضعهــا اهليئــة 

.

املادة ٩٧
تلتــزم الــرشكات املدرجــة ىف البورصــة باإلفصــاح عــن بياناهتــا املاليــة وفــق اللوائــح التــى 

تصدرهــا البورصــة وتوافــق عليهــا اهليئــة .

املادة ٩٨
للهيئــة إلــزام البورصــة باختــاذ كل مــا مــن شــأنه اإلرساع بالــرشكات املــدرة أوراقهــا هبــا 

لالفصــاح عــن أى تغيــريات جوهريــة قــد حتــدث ىف أى مــن هــذه الــرشكات .

املادة ٩٩
يســمح للجمهــور مقابــل رســوم حتددهــا اهليئــة باالطــالع لــدى البورصــة أو احلصــول 
عــى نســخ مــن نــرشات اإلصــدار والتقاريــر الدوريــة واملعلومــات والبيانــات املودعــة 

لــدى البورصــة التــى جــرى االعــالن أو االفصــاح عنهــا .

املادة ١٠٠
ــن  ــر م ــة )٥%( فأكث ــة باملائ ــل مخس ــة متث ــه مصلح ــن ل ــتفيد كل م ــخص املس ــد بالش يقص
رأســامل رشكــة مدرجــة يف البورصــة ، ســواء كان ذلــك بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش أو 

بالتحالــف مــع آخريــن .
وتنظــم التعليــامت والقواعــد التــي تصدرهــا اهليئــة املقصــود بالشــخص املســتفيد ســواء 
ــل  ــا يعم ــتفيد عندم ــخص املس ــدًا للش ــع حتدي ــام تض ــارش ، ك ــري مب ــارش أو غ ــكل مب بش
شــخص أو أكثــر كمجموعــة قــد تعتــرب مالــكًا مســتفيدًا أو عندمــا يعمــل شــخص أو أكثر 
بالتحالــف مــع آخريــن ، كــام تضــع حتديــدًا للمصالــح األخــرى التــي يتعــني اإلفصــاح 
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عنهــا ، وحتــدد اإلجــراءات املتعلقــة بأســلوب وتوقيــت اإلفصــاح .

املادة ١٠١
جيــب عــى الشــخص املســتفيد - خــالل مــدة ال جتــاوز مخســــــــة أيــام عمــل مــن حتقــق 
ــداول  ــم ت ــي يت ــة الت ــة والبورص ــه إىل اهليئ ــع من ــد وموق ــان معتم ــال بي ــة - إرس املصلح
ــى  ــان ع ــوي البي ــى أن حيت ــة ، ع ــألوراق املالي ــدرة ل ــة املص ــا واجله ــة فيه األوراق املالي

ــة . ــا اهليئ ــي تصدره ــد الت ــامت والقواع ــا التعلي ــي حتدده ــات الت املعلوم
كــام جيــب عــى الــرشكات املســامهة املدرجــة يف البورصــة أن تفصــح عن أســامء مســامهيها 
الذيــن متثــل نســبة مســامهتهم ) ٥% ( أو أكثــر مــن رأس ماهلــا أو أي تغيــري يطــرأ عــى هذه 
النســبة، وحتــدد التعليــامت والقواعــد التــي تصدرهــا اهليئــة إجــراءات وتوقيــت االفصاح 

.

املادة ١٠٢
ــة فيهــا بــأي تغيــري يطــرأ  ــة والبورصــة التــي يتــم تــداول األوراق املالي جيــب إبــالغ اهليئ
عــى املصلحــــة - حمــل اإلفصــــاح - يتجـــاوز نصــف الواحــد باملئــة مــن رأس مــال اجلهة 
املصــدرة ، وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز عشــــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ التغيــري . ويبقى 
هــذا التبليــغ واجبــًا عندمــا يــؤدي التغيــري إىل انخفــاض املصلحــة عــن مخســة باملئــة مــن 

رأس املــال .

 املادة ١٠٣
تضــع اهليئــة التعليمـــــات والقواعــد التــي تنظــم اإلفصــاح والتعامــل يف األوراق املاليــة 
بالنســبة إىل املطلعــني ، وكذلــك أعضــاء جملــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 

للــرشكات .

املادة ١٠٤
تضــع اهليئــة التعليــامت والقواعــد التــي تنظــم إفصــاح الــرشكات املدرجة عــن املعلومات 

. اجلوهرية 

املادة ١٠٥
جيــب عــى كل رشكــة مســامهة مدرجــة أن حتتفــظ بســجل خــاص بإفصاح أعضــاء جمالس 
اإلدارات واإلدارة التنفيذيــة واملــدراء حيتــوى عــى كل البيانات واملعلومــات التى تقررها 
اهليئــة ، كــام حيتــوى عــى كل البيانــات املتعلقــة باملكافــآت والرواتــب واحلوافــز وغريهــا 
ــة ، ويكــون مــن حــق  ــة العمومي ــة األخــرى وتضمــن ىف تقاريــر اجلمعي ــا املالي مــن املزاي

أصحــاب الشــأن اإلطــالع عــى هــذا الســجل خــالل ســاعات العمــل املعتــادة .

املادة ١٠٦
ــي  ــات الت ــن املعلوم ــن ع ــة - أن تعل ــة املالي ــا الورق ــة هب ــة - املدرج ــى البورص ــني ع يتع
تلقتهــا بشــــــــأن اإلفصاحــات فــور تلقيهــا املعلومــات بالشــكل الــذي حتــدده القواعــد 

ــة . ــي تضعهــا اهليئ والتعليــامت الت



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢١       -العودة لفهرس القانون

ــة  ــى البورص ــني ع ــل : يتع ــل التعدي ــص قب ــنة ٢٠١٥ الن ــم ٢٢ لس ــون رق ــة بالقان معدل
املدرجــة هبــا الورقــة املاليــة أن تعلــن عــن املعلومــات التــى تلقتهــا بشــأن اإلفصاحــات 

ــة . ــذى حتــدده الالئحــة التنفيذي ــور تلقيهــا املعلومــات بالشــكل ال ــح ف عــن املصال

املادة ١٠٧
يتحمــل امللــزم باإلفصــاح املســئولية عــن أيــة أرضار تلحــق باهليئــة أو البورصــة أو 
الغــري جــراء عــدم إفصاحهــم عــن مصاحلهــم وفقــًا ، ألحــكام هــذا القانــون والقواعــد 

ــة . ــا اهليئ ــي تضعه ــامت الت والتعلي

املادة ١٠٨
تنشــا باملحكمــة الكليــة حمكمــة تســمى حمكمــة أســواق املــال يصــدر بتحديــد مقرهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل بموافقــة املجلــس األعــى للقضــاء ن وتتألــف هــذه املحكمــة ممــا يــى :

١ - دوائــر جزائيــة ختتــص دون غريهــا بالفصــل ىف الدعــارة اجلزائيــة املتعلقــة باجلرائــم 
املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون وتشــكل دائــرة اجلنايــات مــن ثالثــة قضــاة أحدهــم 
بدرجــة مستشــار عــى األقــل كــام تشــكل دائــرة اجلنــح مــن قــايض مــن الدرجــة األوىل 
عــى األقــل ، وتتبــع ىف حتريــات الدعــوى اجلزائيــة ورفعهــا أمــام تلــك الدوائــر القواعــد 
واإلجــراءات املقــررة ىف قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة وذلــك فيــام مل يــرد بــه 

نــص خــاص ىف هــذا القانــون .
٢ - دوائــر غــري جزائيــة ختتــص دون غريهــا بالفعــل ىف الدعــاوى غــري اجلزائيــة املتعلقــة 
باملنازعــات التجاريــة واملدنيــة واإلداريــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
ــة  ــذ املوضوعي ــة ، ومنازعــات التنفي ــح اخلاصــة بســوق األوراق املالي واألنظمــة واللوائ
ــا كانــت قيمــة هــذه املنازعــات ، وتشــكل  املتعلقــة باألحــكام الصــادرة منهــا وذلــك أي

ــة قضــاة يكــون أحدهــم بدرجــة مستشــار عــى األقــل . ــر مــن ثالث هــذه الدوائ
٣ - قــاض أو أكثــر تندبــه املحكمــة الكليــة للحكــم بصفــة وقتيــة ، ومــع عــدم املســاس 
بأصــل احلــق ، ىف املســائل التــى خيــي عليهــا مــن فــوات الوقــت والتــى ختتــص هبــا هــذه 
املحكمــة ، وكذلــك إشــكاالت التنفيــذ الوقتية وإصــدار األوامر عى العرائــض واألوامر 

الوقتيــة وأوامــر اآلداء املتعلقــة هبــا .
ويــرى قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة والقوانــني املكملــة لــه عــى الدعــاوى غــري 
اجلزائيــة التــى ترفــع وفــق أحــكام هــذا القانــون وذلــك فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص فيــه .

املادة ١٠٩
تبلــغ األوراق القضائيــة وأوامــر احلضــور الصــادرة مــن املحقــق أو مــن املحكمــة للمتهم 
بواســطة منــدويب هيئــة ســوق املــال املختصــني وذلــك طبقــا للقواعــد املقــررة ىف الفصــل 
الثانــى مــن البــاب األول مــن قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة ، كام جيــوز إعالنه 
ىف حمــل عملــه بتســليم الصــورة فيــه ملــن يقــرر أنــه مــن القائمــني عــى إدارة هــذا املحــل أو 

مــن العاملــني لديــه .
وجيــوز تبليــغ تلــك األوراق وأوامــر احلضــور لغــري املتهــم عــن طريــق الفاكــس أو الربيــد 
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. اإللكرتونى 
وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية اإلعالن هبذه الطريقة 

املادة ١١٠
ــون  ــوص عليهــا يف قان ــة املنص ــالن األوراق القضائي ــة بإع ــد املتعلق ــن القواع ــتثناًء م اس
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ، جيــوز إعــالن األوراق القضائيــة املتعلقــة باملنازعــات 
املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بطريــق الفاكــس والربيــد 

ــرتوين. اإللك
ــرشوط  ــرارًا بال ــة - ق ــالت واهليئ ــع وزارة املواص ــيق م ــدل - بالتنس ــر الع ــدر وزي ويص
والضوابــط اخلاصــة بتنظيــم إجــراءات اإلعــالن ، ونوعيــة األجهزة والربامج املســتخدمة 
ــارات  ــور واإلخط ــف باحلض ــكل أوراق التكلي ــامذج وش ــالن ، ون ــذا اإلع ــراء ه يف إج
والــرد عليهــا ، وطريقــة ســداد الرســوم القضائيــة املقــررة يف شــأهنا . ويرتتــب البطــالن 

عــى خمالفــة أحــكام هــذه املــادة .

املادة ١١١
اســتثناء مــن نــص املــواد ٤٩ ، ٥٩ ، ٩١ مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة يراعــى 

مــا يــى : 
١ - جيــب احلكــم - بنــاء عــى طلــب املدعــى عليــه - باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن إذا مل 
يتــم تكليــف املدعــى عليــه باحلضــور خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقديــم الصحيفــة 

إدارة الكتــاب وكان ذلــك راجعــا إىل فعــل املدعــى .
٢ - إذا مل حيــرض املدعــى ال املدعــى عليــه ىف أول جلســة أو ىف أى جلســة أخــرى حكمــت 
املحكمــة ىف الدعــوى وإال قــررت شــطبها وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة اإلعــالن ، 
وتقــرر املحكمــة الشــطب إذا حــرض الطرفــان واتفقــا عــى الشــطب ، وىف حالــة ختلــف 
املدعــى أو املســتأنف للمــرة الثانيــة وجــب عــى املحكمــة بــدال مــن شــطب اعتبارهــا كأن 
مل يكــن . وإذا حــرض اخلصــم الغائــب قبــل إهنــاء اجللســة وجــب اعتبــار الشــطب كأن مل 

يكــن .
وحتكــم املحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن إذا مل حيــرض الطرفــان بعــد الســري فيهــا أو 
إذا مل يعلــن أحــد اخلصــوم اآلخــر بالســريال ىف الدعــوى خــالل ثالثــني يومــا مــن شــطبها 
وتدخــل ىف حســاب هــذا امليعــاد مــدة الشــطب إذا تكــرر ولــو مل يكــن متصــال . وال يعتــرب 

امليعــاد مرعيــا إال بوصــول اإلعــالن إىل اخلصــم قبــل انقضائــه .
٣ - جيــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق مــن اخلصــوم عــى عــدم الســري فيهــا مــدة ال 
تزيــد عــى شــهرين مــن تاريــخ إقــرار املحكمــة التفاقهــم ، وال يكــون هلــذا الوقــف ، أثــر 

ىف أى ميعــاد حتمــى يكــون القانــون قــد حــدده إلجرائــه .
وإذا مل يعلــن أحــد اخلصــوم الســري ىف الدعــوى خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة النتهاء 
األجــل - أيــا كان مــدة الوقــف - اعتــرب املدعــى تــاركا دعــواه واملســتأنف تــاركا اســتئنافه 

.
املادة ١١٢

ترتــب بمحكمــة اإلســتئناف دائــرة جزائيــة ودائــرة غــري جزائيــة او أكثر متخصصــة للنظر 
فيــام يســتأنف مــن األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة ســوق املــال ويكــون حكمهــا باتــا ال 
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جيــوز الطعــن عليــه بــأى طريــق مــن طــرق الطعــن .
وتســتمر الدوائــر اإلســتئنافية بمحكمــة اإلســتئناف وباملحكمــة الكليــة وىف نظــر الطعون 
ــن  ــت م ــى أصبح ــا الت ــادرة ىف القضاي ــكام الص ــن األح ــا ع ــة إليه ــتئنافية املرفوع اإلس
اختصــاص حمكمــة ســوق املــال أو تلــك التــى ترفــع إليهــا بعــد نفــاذ هــذا القانــون حتــى 

يصــدر حكــم بــات ىف موضوعهــا .

املادة ١١٣
يتــوىل رئيــس املحكمــة املختصــة عنــد الطعــن عــى األحــكام باملعارضــة أو اإلســتتئناف 
، حتديــد جلســة لنظــر الطعــن تــدون ىف عريضتــه وقــت تقديمهــا ، ويعتــرب ذلــك بمثابــة 
إعــالن للطاعــن هبــا ولــو رفــع الطعــن بمــن يمثلــه قانونــا ، وتقــوم إدارة الكتــاب بإعــالن 

العريضــة لباقــى اخلصــوم بطريــق الفاكــس بواســطة هيئــة الســوق .

املادة ١١٤
تنشــا نيابــة خاصــة تســمى نيابــة ســوق املــال ختتــص دون غريهــا بالتحقيــق والتــرف 
ــال ىف األحــكام الصــادرة  ــى ختتــص بنظرهــا حمكمــة ســوق امل ــم الت واإلدعــاء ىف اجلرائ

فيهــا .

املادة ١١٥
عــى كل مــن هيئــة الســوق وإدارة البورصــة تنفيــذ أوامــر ســلطات التحقيــق واملحكمــة 
ومعاونتهــام ىف البحــث عــن األدلــة املتعلقــة باجلرائــم الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا 

القانــون .

املادة ١١٦
حتيــل الدوائــر غــري اجلزائيــة باملحكمــة الكليــة من تلقاء نفســها الدعــاوى املنظــورة أمامها 
والتــى أصبحــت مــن اختصــاص حمكمــة ســوق املــال بمقتــي أحــكام هــذا القانــون إىل 
هــذه األخــرية وذلــك باحلالــة التــى يكــون عليهــا ، وىف حالــة غيــاب أحــد اخلصــوم تعلــن 
ــر  ــام الدوائ ــددة أم ــد املح ــور ىف املواعي ــه باحلض ــع تكليف ــه م ــة إلي ــاب اإلحال إدارة الكت

التــى أحيلــت إليهــا الدعــوى .
ــا  ــن موضوعه ــق م ــوم ىف ش ــاوى املحك ــى الدع ــابقة ع ــرة الس ــكام الفق ــرى أح وال ت
والدعــاوى التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــى منــه جلــزء مــن اخلصومــة والدعــاوى التــى 

ــم مذكــرات . ــح بتقدي ــو مــع التري ــرار بتأجيلهــا للنطــق باحلكــم ول صــدر فيهــا ق
وتســتمر املحاكــم اجلزائيــة ىف نظــر القضايــا املنظورة أمامهــا ىف تاريخ العمل هبــذا القانون 

عــن اجلرائــم التــى أصبحــت من اختصــاص حمكمة ســوق املال .

املادة ١١٧
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة ىف هــذا القانــون أو بــاى عقوبــة اشــد ينــص عليها ىف 
قانــون آخــر ، يعاقــب عــى األفعــال املؤملــة بموجــب هــذا القانــون بالعقوبــات املنصــوص 

عليهــا ىف املــواد التاليــة .
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املادة ١١٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن قيمــة املنفعــة 
ــار - أهيــام أعــى - وال  ــم جتنبهــا، أو مبلــغ عــرشة آالف دين ــي ت املحققــة أو اخلســائر الت
تتجــاوز ثالثــة أضعــاف قيمــة املنفعــة املحققــة أو اخلســائر التــي تــم جتنبهــا، أو مبلــغ مائــة 
ألــف دينــار - أهيــام أعــى - أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مطلــع قــام ببيــع ، أو رشاء 
ورقــة ماليــة أثنــاء حيازتــه ملعلومــات داخليــة عنهــا ، أو كشــف عــن املعلومــات الداخليــة 

، أو أعطــى مشــورة عــى أســاس املعلومــات الداخليــة لشــخص آخــر .
ــاء عــى  ــة ، بن ــة مالي ــع ورق ــام بــرشاء أو بي ــات أي شــخص ق ــذات العقوب كــام يعاقــب ب
معلومــات داخليــة حصــل عليهــا مــن شــخص مطلــع مــع علمــه بطبيعــة تلــك املعلومات 

، بغــرض حتقيــق أي منفعــة لــه أو لغــريه .

املادة ١١٩
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال جتــاوز 
عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن خيضــع ألحــكام هــذا القانــون 

وأفشــى رسًا اتصــل بعلمــه بحكــم طبيعــة عملــه أو وظيفتــه أو منصبــه .
ــن  ــل ع ــي ال تق ــة الت ــنوات وبالغرام ــالث س ــاوز ث ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــون العقوب وتك
عــرشة آالف دينــار وال جتــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، إذا ثبــت 
أنــه حصــل بــأي شــكل مــن األشــكال عــى منفعــة أو مصلحــة أو مقابــل لنفســه أو لغــريه 

مقابــل إفشــاء الــر أو املعلومــة .

املادة ١٢٠
ــة ألــف دينــار ، كل مــن  يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال جتــاوز مائ
ــة  ــون أو الالئح ــب القان ــري - أوج ــر جوه ــة ذات أث ــع معلوم ــب أو من ــل أو حج أغف
اإلدالء هبــا أو اإلفصــاح عنهــا للهيئــة والبورصــة - بشــــــأن رشاء أو بيــع ورقــة ماليــة أو 

بشــأن توصيــة لــرشاء أو بيــع ورقــة ماليــة .

املادة ١٢١
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال جتــاوز مائــة ألــف دينــار كل مــن خالــف أى 

مــن أحــكام الفصــل العــارش ىف شــأن اإلفصــاح عــن املصالــح .

املادة ١٢٢
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال جتـــــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن ثبــت قيامــه عمــدًا 

بأحــد األفعــال اآلتيــة :
١- تــرف ترفــًا ينطــوي عــى خلــق مظهــر وإحيــاء زائــف أو مضلــل بشــأن التــداول 

الفعــيل لورقــة ماليــة أو لســوق األوراق املاليــة عــن طريــق : -
أ- الدخول يف صفقة بشكل ال يؤدي إىل تغيري فعيل يف ملكية الورقة املالية .

ب- إدخــال أمــر رشاء أو بيــع ورقــة ماليــة ، وهــو عــى علــم بــأن أمــرًا مقاربــًا مــن حيــث 
احلجــم والســعر وزمــن البيــع أو الــرشاء لتلــك الورقــة املاليــة قــد تــم أو ســيتم إصــداره 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٥       -العودة لفهرس القانون

مــن قبــل نفــس الشــخص أو أشــخاص يعملــون باتفــاق مــع ذلــك الشــخص .
٢- كل من أبرم صفقة أو أكثر يف ورقة مالية من شأهنا : -

أ- رفع سعر تلك الورقة املالية لنفس املصدر ، هبدف حث اآلخرين عى رشائها .
ــن عــى  ــة لنفــس املصــدر ، هبــدف حــث اآلخري ــة املالي ب- ختفيــض ســعر تلــك الورق

بيعهــا.
ج- خلق تداول فعيل أو ومهي هبدف حث اآلخرين عى الرشاء أو البيع .

وتضــع اهليئــة القواعــد التــي تبــني احلــاالت التــي تقــع فيهــا األفعــال املنصــوص عليهــا 
يف البنديــن )١/أ ، ٢/ج ( ، وحتــدد تلــك القواعــد املامرســات املرشوعــة املســتثناة مــن 

تطبيــق حكــم هــذه املــادة .

املادة ١٢٣
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز ألــف دينــار أو ٢٠ % مــن قيمــة 
ــص وارد ىف  ــف أى ن ــن خال ــى كل م ــام أع ــدث أهي ــوع احل ــت وق ــة وق ــهم املخالف األس

الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون ىف شــأن األســتحواذ ومحايــة حقــوق األقليــة .

املادة ١٢٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مبلــغ مخســة آالف 
دينــار وال جتــاوز مبلــغ مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتني كل شــخص ثبت 
أن لديــه مصلحــة معلنــه شــجع أو أوىص بشــكل علنــى عــى رشاء أو بيــع ورقــة معينــة 
وتعنــى املصلحــة غــري املعلنــة أى عمولــة خفيــة أو عائــد أو هبــة أو هديــة مــن مصــدر أو 

وســيط أو متــداول أو مستشــار أو اكتتــاب هلــا عالقــة بالورقــة املاليــة .

املادة ١٢٥
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز مخســني ألف دينار كل شــخص 
ادعــى - عــى خــالف احلقيقــة - بــأن اهليئــة قامت باختــاذ أي إجــراء أو قرار مل تقــم باختاذه 

الواقع. يف 

املادة ١٢٦
يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تتجاوز مخسني ألف دينار كل من: 

١ ( زوال نشــاطا أو مهنــة معينــة دون احلصــول عــى الرتاخيــص مــن اهليئــة وفقــا ألحكام 
ــذا القانون . ه

٢ ( قــام بــأى طــرح عــام أو أى معاملــة أخــرى باملخالفــة ألحكام هــذا القانــون أو الئحته 
. التنفيذية 

٣ ( امتنــع أو تأخــر عمــداٍ عــن تقديــم أى تقريــر دورى أو مســتند إىل اهليئــة يوجــب هــذا 
القانــون تقديمــه .

كــام جيــوز أيضــا احلكــم بحرمانــه لفــرتة مؤقتــة مــن مزاولــة أى نشــاط قــام بمزاولتــه دون 
ترخيــص أو حرمانــه مــن الدخــول ىف أى معاملــة أو صفقــة يتطلــب القانــون تســجيلها .
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املادة ١٢٧
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار ، كل مــن 
ــا ،  ــة أو ملوظفيه ــايب للهيئ ــاط رق ــات أو أي نش ــة حتقيقــــ ــأنه إعاق ــن ش ــاًل م ــب فع ارتك

وتعــد األفعــال التاليــة مــن األفعــال املعيقــة لعمــل اهليئــة : -
١- عــدم متكــني موظفــي اهليئــة مــن االطــالع عــى أي بيانــات أو معلومــات تــرى اهليئــة 

أمهيــة االطــالع عليهــا.
٢- عدم االلتزام بأي قرار هنائي صادر عن جملس التأديب يف اهليئة .

٣- تزويد اهليئة ببيانات غري صحيحة أو مضللة .

املادة ١٢٨
ــرد قيمــة املنفعــة  ــة ب ــة األصلي ــع األحــوال حيكــم عــى اجلانــى فضــال عــن العقوب ىف مجي
املاليــة التــى حققهــا أو قيمــة اخلســائر التــى تــم جتنبهــا نتيجــة ارتكابــه فعال خمالفــا ألحكام 

هــذا القانــون .

املادة ١٢٩
جيــوز للمحكمــة إصــدار أمــر ضــد كل مــن ثبتــت إدانتــه بــأي مــن اجلرائــم املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون بحرمانــه حرمانــًا مؤقتــًا أو دائــاًم مــن العمــل كعضــو جملــس إدارة 
أو عضــو منتــدب أو رئيــس تنفيــذي يف رشكــة مســامهة ، أو ممارســة مهنتــه أو أي مهنــة 

مشــاهبة . ويكــون احلرمــان وجوبيــًا يف حــال العــود .

املادة ١٣٠
ــى يقــي هبــا ىف  ــة احلبــس الت ــى لعقوب ــزول باحلــد األدن ــال الن جيــوز ملحكمــة ســوق امل
اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا الشــأن ، دون التقيــد بحكــم الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 

٨٣ مــن قانــون اجلــزاء .
كــام جيــوز هلــا أن تأمــر بوقــف تنفيــذ احلكــم ىف األحــوال املنصــوص عليهــا ىف املــادة ٨٢ 

مــن قانــون اجلــزاء أيــا كانــت العقوبــة املقــي هبــا .

املادة ١٣١
جيــوز للهيئــة ، ىف أى مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى اجلزائيــة وإىل أن يصــدر فيهــا حكــم 
بــات ، عــرض الصلــح أو القبــول بــه مــع أى شــخص ارتكب إحــدى اجلرائــم املنصوص 
ىف هــذا القانــون وذلــك مقابــل أداء مبلــغ ال يقــل عــن احلــد األدنــى للغرامــة املقــررة وال 
يزيــد عــن حدهــا األقى ، ويشــرتط للصلــح ىف اجلرائم املنصــوص عليهــا ىف املواد ١٢٢ 
، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٧ إضافــة إىل دفــع املقابــل املشــار إليــه رد قيمــة أى منفعــة حمققــة أو 

خســائر تــم جتنبهــا ، وأال يكــون املتهــم عائــدا .
وحتــدد اهليئــة املهلــة التــى جيــب خالهلا عــى املتهــم اســتيفاء رشوط الصلح طبقــا للقواعد 

املتقدمــة ، وىف حــال إمتــام الصلــح تنقي الدعــوى اجلزائية .

املادة ١٣٢
جيــوز للنائــب العــام بقــرار منــه أو بنــاء عــى طلــب مــن اهليئــة أو جهــة العمــل ، إذا تطلبت 
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مصلحــة التحقيــق أن يوقــف عــن العمــل أو الوظيفــة أو مزاولــة املهنــة بصفــة مؤقتــة كل 
ــذا  ــا ىف ه ــوص عليه ــم املنص ــن اجلرائ ــة م ــه ىف جريم ــق مع ــة التحقي ــارشت النياب ــن ب م
القانــون . ويوقــف عــن العمــل بقــوة القانــون كل مــن متــت إحالتــه إىل املحكمــة اجلزائيــة 
، عــى أنــه جيــوز للمحكمــة أن تأمــر أثنــاء إجــراءات املحاكمــة بخــالف ذلــك ، بنــاء عــى 

طلــب صاحــب املصلحــة أو مــن تلقــاء نفســها .

املادة ١٣٣
للنائــب العــام إذا جتمعت لديه دالئل كافية بالنســبة لشــخص أو جمموعة من األشــخاص 
عــى أنــه ارتكــب فعــال مــن األفعــال املجرمــة طبقــا هلــذا القانــون ، أو بنــاء عــى طلــب من 
اهليئــة أو مــن تفوضــه ، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر والتــرف ىف أمواله وإدارهتــا وكذلك 
إختــاذ كافــة اإلجــراءات التحفظيــة ىف هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة لألمــوال التــى حتــت 
يــد املتهــم أو يــد غــريه كلهــا أو بعضهــا دون أن خيــل ذلــك بحــق اهليئــة أو مــن تكــون لــه 

مصلحــة ، ىف إختــاذ كافــة اإلجــراءات القضائيــة التحفظيــة .
وجيــوز للنائــب العــام إختــاذ ذات اإلجــراءات بالنســبة ألمــوال أوالد املتهــم القــر أو 

زوجــه .
وجيــوز التظلــم مــن هــذا القــرار أمــام املحكمــة املختصــة خــالل عرشيــن يومــا مــن تاريــخ 

. إصداره 

املادة ١٣٤
ــادة الســابقة  ــه ىف امل ــة املنصــوص علي ــرار بشــأن طلــب اهليئ ــب العــام إختــاذ ق عــى النائ
خــالل أربــع وعرشيــن ســاعة مــن وقــت تقديمــه ، وىف حــال رفــض الطلــب جيــب أن 
يكــون الرفــض مســببا . وجيــوز للهيئــة التظلــم خــالل مخســة عــرش يومــا مــن قــرار النائب 
العــام أمــام املحكمــة املختصــة . وعــى املحكمــة أن تفصــل ىف هــذا التظلــم عــى وجــه 

الرعــة .

املادة ١٣٥
ــن  ــة يمك ــة مالي ــى عقوب ــة أق ــا قيم ــظ عليه ــوال املتحف ــة األم ــدى قيم ــوز أن تتع ال جي
توقيعهــا عــى املتهــم ، وللنائــب العــام أو املحكمة األســتعانة باهليئــة ىف تقدير قيمــة املنفعة 

التــى حصــل عليهــا املتهــم .

املادة ١٣٦
ــة  ــن كل ذى مصلح ــة أو م ــن اهليئ ــب م ــى طل ــاء ع ــة بن ــام أو املحكم ــب الع ــوز للنائ جي
رفــع اإلجــراءات التحفظيــة إذا مــا قــدم املتهــم الضامنــات الكافيــة التــى تقبــل هبــا اهليئــة 

ــة . أو املحكم

املادة ١٣٧
ىف حالــة منــع املتهــم مــن إدارة أموالــه ، عــى النائــب العــام أن يعــني مديــرا إلدارة األموال 
التــى تــم املنــع مــن إدارهتــا بنــاء عــى ترشــيح مــن اهليئــة والتــى حتــدد ببيــان منهــا واجبــات 

وصالحيــات وضوابــط عمــل هــذا املدير .
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املادة ١٣٨
ال حيــول تقديــم البــالغ ومبــارشة النيابــة العامــة التحقيــق وإقامــة الدعــوى اجلزائيــة دون 
حــق اهليئــة ىف مبــارشة املســاءلة التأديبيــة ، وجيــوز للمجلــس التأديبــي أن يرجــيء البــت 
ىف املســاءلة التأديبيــة حتــى يتــم الفصــل ىف الدعــوى اجلزائيــة . وىف مجيــع األحــوال يكــون 

احلكــم اجلزائــي ملزمــا للكافــة .

املادة ١٣٩
ــرار أو  ــة أو ق ــام أو الئح ــون أو أي نظ ــذا القان ــكام ه ــف أح ــل خيال ــة كل فع ــد خمالف تع

ــون . ــذا القان ــار ه ــة يف إط ــن اهليئ ــادرة ع ــامت ص تعلي

املادة ١٤٠
ينشــا جملــس تأديــب أو أكثــر ىف اهليئة يشــكل مــن ثالثة أعضاء برئاســة قــاض يندبه جملس 
القضــاء األعــى وعضويــن مــن ذوى اخلــربة ىف الشــئون املاليــة واالقتصاديــة والقانونيــة . 

وتكــون مــدة العضويــة ىف جملــس التأديــب ثالث ســنوات قابلــة للتجديد . 
ويتوىل املجلس النظر ىف األمور االتية :

أ - الفصــل ىف املســاءلة التأديبيــة املحالــة إليــه واملرفوعــة مــن اهليئــة واملتعلقــة بمخالفــة 
أحــكام هــذا القانــون أو الالئحــة أو أى قــرارات أو تعليــامت صــادرة بموجبــه .

٢ - الفصــل ىف التظلــامت املرفوعــة عــن قــرارات البورصــة وجلنــة النظــر ىف املخالفــات 
فيهــا . ويعتــرب جملــس التأديــب ىف اهليئــة عنــد نظــر التظلــامت ىف قــرارات تلــك اللجنــة 

بمثابــة هيئــة إســتثنافية ويكــون فصلــه فيهــا هنائيــا .
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة نظــام وقواعــد وإجراءات عمــل جملــس التأديب وكيفيــة إصدار 

قراراتــه وإعالهنــا لذوى الشــأن .

املادة ١٤١
حيظــر عــى أى عضــو ىف جملــس التأديــب أثنــاء توليــه مهــام عملــه أن تكــون أى مصلحــة 
ــون أو  ــارش مــع أى جهــة خاضعــة ألحــكام هــذا القان ــارش أو غــري مب ســواء بشــكل مب

يكــون حليفــا هلــا .

املادة ١٤٢
ــواردة ىف هــذا  ــق اإلداري ىف املخالفــات ال ــة مهمــة التحقي ــة باهليئ ــوىل اإلدارة القانوني تت
القانــون والئحتــه واملحالــة إليهــا مــن اهليئــة . وللمحقــق وهيــدف ممارســة مهمــة التحقيق 

وأداء عملــه الصالحيــات التاليــة :
١ - حــق طلــب أى بيانــات أو مســتندات أو وثائــق مــن أى جهــة حكوميــة أو جهــة ذات 

شــأن بنشــاط اهليئــة .
٢ - حق سامع شهادة الشهود .

٣ - استدعاء أو طلب حضور كل من يرى رضورة سامع أقواله .
ــة  ــة أو جه ــة حكومي ــدى أى جه ــات ل ــجل أو بيان ــة أى س ــال ومراجع ــق االنتق ٤ - ح

ــة . ــاط اهليئ ــأن بنش ذات ش
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املادة ١٤٣
إذا مــا أظهــرت التحقيقــات وجــود أدلــة عى إتيــان املخالفة ، جــاز للهيئة إحالــة املخالف 
إىل جملــس التأديــب ، وفــق القواعــد واإلجــراءات التــي حتددهــا الالئحــة. وجيــوز للهيئــة 
التنبيــه عــى املخالــف بالتوقــف عــن ارتكاب املخالفــة مع التعهــد بعدم تكرارها مســتقباًل 

، وهلــا إخضاعــه ملزيــد مــن الرقابة .

املادة ١٤٤
ألى شــخص يتــم التحقيــق معــه أو يمثــل أمــام جملــس التأديــب احلــق الكامــل ىف الدفــاع 

عــن نفســه ، ولــه أن يــوكل كل حمــام للدفــاع عنــه .

املادة ١٤٥
يتعــني إعــالن املشــكو ىف حقــه بالوقائع املنســوبة إليه وأســانيدهم وموعد جلســة التحقيق 
معــه وذلــك قبــل ســبعة أيــام عمــل عــى األقــل من تاريــخ وســاعة التحقيــق املحــدد ، عى 

أن حتــدد الالئحــة التنفيذية طريقــة ومواعيد اإلعــالن وإجراءاته .

املادة ١٤٦
ملجلس التأديب - بعد التحقق من املخالفة - أن يوقع أي من اجلزاءات التالية :

١- التنبيه عى املخالف بالتوقف عن ارتكابه املخالفة.
٢- اإلنذار . 

٣- إلزام املخالف بإعادة اجتياز االختبارات التأهيلية .
٤- الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز سنة .

٥- الوقف عن مزاولة العمل أو املهنة بشكل هنائي .
٦- وقف الرتخيص ملدة ال تتجاوز ستة أشهر .

٧- إلغاء الرتخيص .
٨- فرض قيود عى نشاط أو أنشطة املخالف، وحتدد الالئحة هذه القيود .

٩- إلغــاء التصويــت أو التوكيــل أو التفويــض الــذي تم احلصول عليــه باملخالفة ألحكام 
هــذا القانون .

ــرض  ــاق ع ــارج نط ــات رشاء خ ــتحواذ أو صفق ــرض اس ــاء أي ع ــاف أو إلغ ١٠- إيق
االســتحواذ إذا متــت باملخالفــة ألحــكام الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون أو الالئحــة .
١١- حظــر ممارســة حــق التصويــت ملــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات ملســاهم امتنــع عن 

تقديــم أي بيــان أو قــدم بيانــًا ناقصــًا أو خمالفــًا للحقيقــة أو للقانــون أو الالئحــة .
١٢- تعليق نفاذ نرشة ساريًة طبقًا ألحكام هذا القانون .

١٣- وقــف تــداول ورقــة ماليــة لفــرتة حمــدودة ، أو تعليــق ، أو إلغــاء قــرار إدراج ورقــة 
ماليــة قبــل نفــاذه .

١٤- عــزل عضــو جملــس إدارة أو مديــر يف إحــدى الــرشكات املرخــص هلــا أو الــرشكات 
ــذ  ــم بتنفي ــي ، مل يق ــتثامر مجاع ــام اس ــظ نظ ــني حف ــتثامر أو أم ــب االس ــة أو مراق املدرج

ــون أو الالئحــة . املســؤوليات املنصــوص عليهــا يف هــذا القان
١٥- فــرض جــزاءات ماليــة تتــدرج تبعــًا ملــدى جســامة املخالفــة ، وبحــد أقــى مقــداره 

مخســون ألــف دينــار كويتــي .
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ــع األحــوال ، جيــوز ملجلــس التأديــب أن يأمــر بإلغــاء املعامــالت ذات العالقــة  ويف مجي
باملخالفــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار ، أو إلــزام املخالــف بمبالــغ ماليــة تســاوي قيمــة 
املنفعــة التــي حصــل عليهــا أو قيمــة اخلســارة التي جتنبهــا نتيجــة ارتكابه املخالفــة ، وجيوز 

مضاعفــة القيمــة يف حالــة تكــرار ارتــكاب املخالفــات .

املادة ١٤٧
جيــوز لــكل مــن صــدر بحقــه جــزاء مــن اجلــزاءات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون 
التظلــم منــه كتابــة لــدى اهليئــة خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــار كتابــة بالقــرار 
، ويعتــرب قــرار اهليئــة برفــض التظلــم هنائيــا وجيــوز الطعــن فيــه أمــام املحكمــة املختصــة 

ويعتــرب عــدم الــرد عــى التظلــم خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمــه بمثابــة رفــض لــه .

املادة ١٤٨
جيــوز تســوية املنازعــات الناشــئة عــن االلتزامــات املقــررة ىف هــذا القانــون أو أى قانــون 
آخــر إذا تعلقــت بمعامــالت ســوق املــال عــن طريق نظــام التحكيــم ، وذلك وفقــا للنظام 

اخلــاص بالتحكيــم الــذي تضعــه اهليئــة .

املادة ١٤٩
جيــوز للهيئــة تبــادل املعلومــات واملســتندات املتعلقــة باملخالفــات يف أمــور األوراق املالية 
بــني اهليئــة وبــني اجلهــات واهليئــات املامثلــة يف الــدول األخــرى ، وذلــك وفقــًا ملــا تقــدره 
اهليئــة يف كل حالــة عــى حــده ، ومــا تقتضيــه املصلحــة العامة رشيطــة تطبيق مبــدأ املعاملة 

باملثــل .
ويكــون للهيئــة توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع اجلهــات واهليئــات املامثلة يف الــدول األخرى 

لتنســيق التعــاون بينها .
كــام جيــوز للهيئــة إبــرام اتفاقيــات مــع اجلهــات واهليئــات املقابلــة يف الــدول األخــرى ، 

ــًا لألحــكام واإلجــراءات املقــررة بالدســتور . وفق

املادة ١٥٠
ــف  ــوز الكش ــة ، وال جي ــة بالري ــل اهليئ ــة بعم ــات املتعلق ــات واملعلوم ــع كل البيان تتمت

ــايض . ــن الق ــر م ــب أم ــة أو بموج ــة اهليئ ــا إال بموافق عنه
كــام تتمتــع بيانــات ومعلومــات األشــخاص املرخــص هلــم واملتعاملــني ىف ســوق األوراق 
املاليــة باحلاميــة املقــررة للبيانــات الشــخصية والريــة ، وال جيــوز الكشــف عنهــا إال ىف 

األحــوال التــى جييزهــا القانــون أو بموجــب أمــر مــن القــايض .

املادة ١٥٠ مكرر
مــع عــدم اإلخــالل باإلعفــاءات الرضيبية املقــررة عى أربــاح التــرف يف األوراق املالية 
الصــادرة مــن الــرشكات املدرجــة يف ســوق األوراق املاليــة ، تعفــى مــن الرضيبــة عوائــد 
األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املامثلــة ، 

أيــًا كانــت اجلهــة املصــــــــدرة هلا .
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املادة ١٥١
يصــدر مرســوم بتســمية أعضــاء جملــس املفوضــني خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إصدار 

ــذا القانون . ه

املادة ١٥٢
ــخ  ــون خــالل ســتة أشــهر مــن تاري ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي ــدر الالئح ــة أن تص عــى اهليئ

ــمية . ــدة الرس ــرش ىف اجلري ــني وتن ــس املفوض ــمية جمل ــوم تس ــدور مرس ص

املادة ١٥٣
اســتثناء مــن أحــكام املــادة ١٦٤ تــرى بشــأن تســوية املنازعــات الناشــئة عــى تطبيق هذا 
القانــون بطريــق التحكيــم األحــكام الــواردة بالقــرار رقــم ٢ لســنة ١٩٨٤ بإنشــاء جلنــة 
التحكيــم والقواعــد واإلجــراءات املتبعــة أمامهــا إىل حــني إصــدار اهليئــة نظامــا للتحكيــم 

.

املادة ١٥٤
ــة احلــاىل بورصــة  بموجــب أحــكام هــذا القانــون يعتــرب ســوق الكويــت لــألوراق املالي
أوراق ماليــة مرخصــة ، وعليــه ترتيــب أوضاعــه وفقــا ألحــكام هــذا القانــون والئحتــه 
التنفيذيــة وبشــكل خــاص تلــك املتعلقــة بــرشوط وضوابــط الرتخيــص وذلــك خــالل 

ســنة مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة ىف اجلريــدة الرســمية .
ــألوراق  ــت ل ــوق الكوي ــة لس ــة الداخلي ــامت واألنظم ــرارات والتعلي ــع الق ــون مجي وتك
املاليــة ســارية املفعــول إىل حــني إلغائهــا أو تعديلهــا مــن قبــل اهليئــة وفقــا ألحــكام هــذا 

ــة . ــه التنفيذي ــون والئحت القان

املادة ١٥٥
تنتقــل املهــام الرقابيــة املقــررة ىف هــذا القانــون إىل اهليئــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
نــرش الالئحــة التنفيذيــة ، وينتهــى بذلــك عمــل جلنــة ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ىف 
جانبــه الرقــايب . وال جيــوز للبورصــة التــى حلــت حمــل الســوق وال للجنــة الســوق بعــد 

هــذا التاريــخ مبــارشة أى اختصاصــات قررهــا هــذا القانــون للهيئــة .

املادة ١٥٦
تــؤول إىل اهليئــة كامــل األصــول املاديــة واملعنويــة لســوق الكويــت لــألوراق املاليــة عنــد 
صــدور هــذا القانــون ، وتســتمر جلنــة الســوق يف إدارهتــا إىل حني تــويل اهليئة مهــام اإلدارة 

، وجيــوز للهيئــة أن تعهــد بإداراهتــا لرشكــة بورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة .
ــة استشــارية  ــون - بتكليــف جلن ــان القان ــة - خــالل الســنة األوىل مــن رسي وتقــوم اهليئ
لتقييــم األصــول املاديــة واملعنويــة لســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ، وحتديــد مــا يــؤول 
منهــا للهيئــة ومــا يبقــى منهــا للبورصــة . عــى أن تفــوض اهليئــة كل مــن البورصــة وجلنــة 
ــام  ــول ، والقي ــذه األص ــإدارة ه ــة ب ــألوراق املالي ــت ل ــة الكوي ــة بورص ــوق أو رشك الس
باملهــام اإلداريــة واملاليــة التــي يقتضيهــا ســري مرفــق البورصــة خــالل الفــرتة االنتقاليــة .
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ــة كامــل  ــة بالقانــون رقــم ٢٢ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تــؤول إىل اهليئ معدل
األصــول املاديــة واملعنويــة لســوق الكويــت لــألوراق املاليــة عنــد صــدور هــذا القانــون . 
وتســتمر جلنــة الســوق ىف إدارهتــا إىل حــني تــوىل اهليئــة مهــام اإلدارة . وتقــوم اهليئــة خالل 
ــة  ــول املادي ــم األص ــارية لتقيي ــة إستش ــف جلن ــون بتكلي ــان القان ــن رسي ــنة األوىل م الس
ــة ومــا يبقــى  ــد مــا يــؤول منهــا للهيئ ــة وحتدي ــة لســوق الكويــت لــألوراق املالي واملعنوي
ــإدارة هــذه  منهــا للبورصــة . عــى أن تفــوض اهليئــة كل مــن البورصــة وجلنــة الســوق ب
األصــول والقيــام باملهــام اإلداريــة واملاليــة التــى يقتضيهــا ســري مرفــق البورصــة خــالل 

الفــرتة األنتقاليــة .

املادة ١٥٧
دون إخــالل باألوضــاع الوظيفيــة املقــررة ملوظفــى ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ىف 
ــذات  ــة ب ــدى اهليئ ــون ، يســتمر هــؤالء املوظفــون ىف العمــل ل ــخ العمــل هبــذا القان تاري
احلقــوق والواجبــات القائمــة ىف ذلــك التاريــخ ويتــم تســوية ودفــع مكافآهتــم عــن فــرتة 
عملهــم الســابقة بمعرفــة ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ، وتلتــزم اهليئــة بإعــادة تأهيــل 
وتســوية أوضــاع موظفــى ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة وفــق مقتضيــات العمــل هبــذا 

القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
وحتــدد نســبة توظيــف الكويتيــني بحيــث ال تقــل نســبتهم عــن ) ٧٥ % ( مــن إمجــاىل عــدد 

العاملــني ىف هيئــة ســوق املــال وبورصــات األوراق املاليــة ووكالت املقاصــة .

املادة ١٥٨
بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعتــرب الرشكــة الكويتيــة للمقاصــة وكالة مقاصــة مرخصة 
، وعــى الرشكــة توفيــق أوضاعهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة خالل 

ســنة مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذية .

املادة ١٥٩
ــت  ــوق الكوي ــه ىف س ــص ل ــاىل املرخ ــيط امل ــرب الوس ــون تعت ــذا القان ــكام ه ــب أح بموج
لــألوراق املاليــة وســيطا ماليــا مرخصــا لــه ىف البورصــة ، وعــى الوســيط ترتيــب أوضاعه 
ــرش  ــخ ن ــن تاري ــهر م ــتة أش ــالل س ــة خ ــه التنفيذي ــون والئحت ــذا القان ــكام ه ــا ألح وفق

ــة . الالئحــة التنفيذي

املادة ١٦٠
بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعتــرب مجيــع األوراق املاليــة املدرجــة ىف ســوق الكويــت 

لــألوراق املاليــة مدرجــة ىف البورصــة .

املادة ١٦١
ــنة  ــم ٣١ لس ــون رق ــوم بقان ــب املرس ــا بموج ــرح هل ــتثامرية امل ــق االس ــرب الصنادي تعت
١٩٩٠مرخصــا هلــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب 
أوضاعهــا وفقــا ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرش 
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الالئحــة التنفيذيــة .

املادة ١٦٢
تعتــرب رشكات اإلســتثامر املســجلة لــدى بنــك الكويــت املركــزى والتــى تــزاول نشــاط 
إدارة أمــوال الغــري واملرخــص هلــا بــإدارة اســتثامرية مرخصــا هلــا بــإدارة أنظمــة اســتثامر 
مجاعــي بموجــب أحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب أوضاعــه وفقا 

ألحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة خــالل ســنة مــن نــرش الالئحــة التنفيذيــة .

املادة ١٦٣
أوالً :- بعــد انتهــاء املراحــل االنتقالية املشــار إليهــا يف هذا القانون يلغــى العمل بالقوانني 

ومراســيم القوانني واملراسيم التالية : -
ــألوراق  ــت ل ــم ســوق الكوي ــخ ١٤ أغســطس ١٩٨٣ بتنظي ١- املرســوم الصــادر بتاري

املاليــة .
٢- املرســوم الصــادر بتنظيــم تصفيــة عمليــات تــداول األوراق املاليــة وغرفــة املقاصــة يف 

ســوق الكويــت لــألوراق املاليــــــــة املــؤرخ بتاريخ ٢٧ ديســمرب ١٩٨٦ .
٣- القانــون رقــم )١٢( لســنة ١٩٩٨ يف شــأن الرتخيــص إلنشــاء رشكات اإلجــارة 

واالســتثامر .
٤- املرســوم بالقانــون رقــم )٣١( لســنة ١٩٩٠ يف شــأن تنظيــم تــداول األوراق املاليــة 

وإنشــاء صناديــق االســتثامر .
٥- القانــون رقــم )٢( لســنة ١٩٩٩ بشــأن اإلعــالن عــن املصالــح يف أســهم الــرشكات 

املســامهة .
ثانيــًا :- ال تــري أحــكام املواد مــن )٣٢٣ إىل ٣٢٨( من قانون التجــارة عى البورصات 

التــي يطبق عليهــا أحكام هــذا القانون .
ــون  ــن قان ــع م ــاب التاس ــن الب ــادس م ــس والس ــل اخلام ــكام الفص ــى أح ــًا :- تلغ ثالث

الــرشكات .

املادة ١٦٤
يعتــرب هــاذ القانــون ، قانونــا خاصــا كــام تعتــرب أحكامــه أحــكام خاصــة ، ويلغــى كل نــص 

ىف قانــون عــام أو خــاص يتعــارض أحكامــه .

املادة ١٦٥
عى رئيس جملس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينرش ىف اجلريدة الرسمية.



العودة للصفحة الرئيسية

 

الباب األول: السفينة
١٠٣٥الفصل األول: أحكام عامة

١٠٣٦الفصل الثانى: تسجيل السفينة
١٠٣٩الفصل الثالث: الوثائق والرقابة عى السفن

الفصل الرابع: احلقوق العينية عى السفينة
١٠٤١أوال: بناء السفينة

١٠٤٢ثانيا: امللكية الشائعة
١٠٤٣ثالثا: حقوق االمتياز

١٠٤٦رابعا: الرهن البحري
الفصل اخلامس: احلجز عى السفينة

١٠٤٩أوال: احلجز التحفظي
١٠٥٠ثانيا: احلجز التنفيذي

الباب الثانى: أشخاص املالحة البحرية
١٠٥٢الفصل األول: املالك واملجهز

١٠٥٤الفصل الثانى: الربان
الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري

١٠٥٧أوال: أحكام عامة
١٠٥٧ثانيا: عقد العمل البحري

الفصل الرابع: الوكالء البحريون
١٠٦١أوال: وكيل السفينة
١٠٦١ثانيا: وكيل احلمولة

١٠٦٢ثالثا: مقاول الشحن والتفريغ
الباب الثالث: إستغالل السفينة

١٠٦٢الفصل األول: أحكام عامة يف إجيار السفينة
١٠٦٣الفصل الثانى: تأجري السفينة غري جمهزة

١٠٦٤الفصل الثالث: تأجري السفينة جمهزة
١٠٦٤الفرع األول: مشارطة اإلجيار بالرحلة

١٠٦٦الفرع الثانى: مشارطة اإلجيار الزمنية
الفصل الرابع: عقد النقل البحري

١٠٦٧أوال: عقد نقل البضائع
١٠٧٤ثانيا: عقد نقل األشخاص

١٠٧٦ثالثا: الوكالة بالعمولة للنقل
الفصل اخلامس: القطر واإلرشاد

١٠٧٦أوال: القطر
١٠٧٦ثانيا: اإلرشاد

١٠٧٧ثالثا: التقادم
الباب الرابع: احلوادث البحرية

١٠٧٧الفصل األول: التصادم
١٠٧٩الفصل الثانى: املساعدة واإلنقاذ

١٠٨٠الفصل الثالث: اخلسارات البحرية املشرتكة
الباب اخلامس: التأمني البحري

١٠٨٤الفصل األول: أحكام عامة
١٠٨٤أوال: عقد التأمني

١٠٩٠ثانيا: تسوية األرضار
١٠٩١ثالثا: التقادم

الفصل الثانى: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمني
١٠٩١أوال: التأمني عى السفينة
١٠٩٣ثانيا: التأمني عى البضائع
١٠٩٥ثالثا: التأمني من املسئولية

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة البحرية



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٥       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة البحرية

املادة ١
ال ترى أحكام قانون التجارة البحرية املرافق عى: 

١- السفن احلربية.
٢- الســفن اململوكــة للحكومــة أو أحــد األشــخاص العامــة والتــى ختصصهــا ملرفــق عام 

ــارى. غري جت
٣- السفن الصغرية التى ال تزيد محولتها االمجالية عى مائة ومخسني طنا.

٤- السفن اخلشبية بدائية الصنع.
 

املادة ٢
ال جيــوز أن تكــون حمــال للحجز أو الضبط أو االحتجاز الســفن التى تســتأجرها احلكومة 
أو أحــد األشــخاص العامــة ســواء لفــرتة مــن الزمــن أو لرحلــة أو رحــالت معنيــة متــى 
كانــت خمصصــة ملرفــق عــام غــري جتــارى، وذلــك مــع عــدم املســاس بــام لــذوى الشــأن 

مــن احلقــوق والدعــاوى األخــرى.
 

املادة ٣
اســتثناء مــن أحــكام الفقرتــني األوىل والثانيــة مــن املــادة األوىل لــذوى الشــأن أن يرفعــوا 
عــى احلكومــة أو األشــخاص العامــة -دون أن يكون هلا التمســك بحصانتهــا- الدعاوى 

اآلتية: 
١- الدعاوى الناشئة عن التصادم البحرى وغريه من حوادث املالحة البحرية.

٢- الدعاوى الناشئة عن أعامل املساعدة واالنقاذ وعن اخلسارات البحرية املشرتكة.
٣- الدعــاوى الناشــئة عــن االصالحــات أو التوريــدات وغريهــا مــن العقــود املتعلقــة 

بالســفينة.
 

املادة ٤
حيــدد بقــرار مــن الوزيــر املختــص مــا ال يــرى مــن أحــكام القانــون املرافــق عــى املالحــة 

الساحلية.

املادة ٥
للوزيــر املختــص بقــرار منــه أن يعــدل مقــدار املبالــغ املنصــوص عليهــا ىف املادتــني ٩٤ و 

١٩٣ مــن القانــون املرافــق لتظــل معادلــة ملــا تنــص عليــه االتفاقيــات الدوليــة

املادة ٦
يلغــى املرســوم االمــريى رقــم ٣ لســنة ١٩٥٩ املشــار إليــه، وكل نــص آخــر يتعــارض مــع 

احــكام هــذا القانون.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٦       -العودة لفهرس القانون

املادة ٧
يعمل هبذا القانون بعد شهرين من تاريخ نرشه ىف اجلريدة الرسمية

املادة ٨
عى الوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون، وينرش ىف اجلريدة الرسمية.

للوزيــر املختــص بقــرار منــه أن يعــدل مقــدار املبالــغ املنصــوص عليهــا يف املادتــني ٩٤ و 
١٩٣ مــن القانــون املرافــق لتظــل معادلــة ملــا تنــص عليــه االتفاقيــات الدوليــة

املادة ٩
١- الترفــات التــي يكــون موضوعهــا انشــاء ، او نقــل ، او انقضــاء حــق امللكيــة عــى 
ــمية ، او  ــة رس ــم بورق ــب ان تت ــة ، جي ــة االصلي ــوق العيني ــن احلق ــريه م ــفينة ، او غ الس

ــز لقــوة االمــر املقــي.  بمقتــىض حكــم حائ
ــة  ــل دول ــام قنص ــا ام ــب حتريره ــي وج ــد اجنب ــات يف بل ــذه الترف ــت ه ــإذا وقع ٢- ف

ــة.  ــود قنصلي ــدم وج ــد ع ــد عن ــذا البل ــص يف ه ــف املخت ــام املوظ ــت ، او ام الكوي
ــا مل  ــري ، م ــبة للغ ــن ، او بالنس ــني املتعاقدي ــذة ب ــورة ناف ــات املذك ــون الترف ٣- وال تك

ــفن. ــجيل الس ــح وتس ــب مس ــهر يف مكت تش

املادة ١٠
١- ال جيــوز نقــل ملكيــة ســفينة كويتيــة ألجنبــي اذا كانــت مملوكــة لرشكــة تســاهم فيهــا 
الدولــة ، او تدعمهــا بــأي صــورة كانــت ، اال بعــد احلصــول عــى اذن بذلــك مــن الوزيــر 

املختــص. 
٢- ويقع باطال بقوة القانون كل ترف يتم دون احلصول عى هذا االذن.

املادة ١١
ــا  ــجلة وفق ــت مس ــي اال اذا كان ــم الكويت ــة العل ــري رافع ــفينة ان تس ــة س ــوز الي ١- ال جي

ــون.  ألحــكام هــذا القان
٢- ويقــوم باجــراء هــذا التســجيل مكتــب مســح وتســجيل الســفن ، ويعــد هبــذا املكتــب 
ــم  ســجل خــاص يســمى ســجل الســفن وترقــم صحائفــه ويوضــع عــى كل منهــا خات

املكتــب. 
ــم  ــو رق ــا ه ــون رقمه ــور ، ويك ــجل املذك ــة يف الس ــفينة صحيف ــكل س ــص ل ٣- وختص

ــفينة. ــجيل الس تس

املادة ١٢
أ- يكــون تســجيل الســفينة بنــاء عــى طلــب يقــدم مــن املالــك اىل مكتب مســح وتســجيل 

الســفن ، وجيــب ان يشــتمل الطلــب عــى وجــه اخلصــوص عــى البيانــات اآلتية: 
١- اسم السفينة احلايل ، واسامئها السابقة. 

٢- ميناء التسجيل. 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٧       -العودة لفهرس القانون

٣- تاريخ ومكان بناء السفينة. 
٤- سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة. 

٥- نوع السفينة رشاعية كانت أو ذات حمرك مع بيان نوع املحرك وقوته . 
٦- ابعاد السفينة طوال وعرضا وعمقا. 

٧- محولة السفينة االمجالية والصافية. 
٨- اســم ، ولقــب ، ومهنــة ، وموطــن ، وجنســية املالــك ، او املالكــني عــى الشــيوع ، مــع 

بيــان حصــة كل منهــم. 
٩- اسم املجهز ولقبه وجنسيته وموطنه. 
١٠- احلقوق العينية املرتتبة عى السفينة. 

١١- احلجوز التي وقعت عى السفينة. 
ــة  ــق الالزم ــتندات والوثائ ــع املس ــب مجي ــق بالطل ــجيل ان يرف ــب التس ــى طال ب- وع
ــه للســفينة وجنســيتها  الثبــات صحــة البيانــات املقدمــة ، وعــى االخــص وثائــق ملكيت
، وعليــه ان يقــدم شــهادة رســمية بشــطب الســفينة مــن ســجل الســفن االجنبــي الــذي 
كانــت مقيــدة فيــه ، ويــؤرش مكتــب مســح وتســجيل الســفن عــى الطلــب بتاريخ وســاعة 

وروده.

املادة ١٣
يقــدم طلــب التســجيل خــالل ثالثني يومــا من تاريخ بنــاء الســفينة او متلكهــا ، وتبدأ هذه 
املــدة مــن تاريــخ دخــول الســفينة احــد مــواينء الكويــت اذا بنيــت او اكتســبت ملكيتهــا 

اخلارج. يف 

املادة ١٤
يمســك مكتــب مســح وتســجيل الســفن دفــرتا يســمى دفــرت الطلبــات يثبــت فيــه طلبــات 
التســجيل واملســتندات املؤيــدة هلــا بأرقــام متتابعــة حســب الرتتيــب الزمنــي لورودهــا ، 

ويســلم طالــب التســجيل ايصــاال يذكــر فيــه رقــم القيــد وتارخيــه وســاعته.

املادة ١٥
١- يقــوم مكتــب مســح وتســجيل الســفن بــإدراج البيانــات املبينــة يف املــادة ١٢ يف ســجل 
الســفن ، وحيتفــظ بأصــول املســتندات والوثائــق املقدمــة مــع طلــب التســجيل او بصــورة 

ــميه منها.  رس
ــتمل  ــجيل تش ــهادة تس ــفينة ش ــك الس ــفن مال ــجيل الس ــح وتس ــب مس ــلم مكت ٢- ويس

ــجل.  ــفينة يف الس ــة للس ــة املخصص ــة يف الصحيف ــات املدون ــع البيان ــى مجي ع
٣- واذا فقــدت هــذه الشــهادة ، او هلكــت ، جــاز لصاحــب الشــأن احلصــول مــن مكتب 

مســح وتســجيل الســفن عــى شــهادة بــدال منهــا بعــد اداء الرســم املقرر.

املادة ١٦
١- يتــم شــهر الترفــات واالحــكام املنصــوص عليهــا يف املادة ٩ يف ســجل الســفينة بناء 
عــى طلــب ذوي الشــأن ، فــإذا امتنــع احدهــم عــن اجرائــه جــاز رفــع االمــر اىل املحكمــة 

لتأمــر بــه. 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٨       -العودة لفهرس القانون

٢- كــام جيــب شــهر انتقــال امللكيــة ، او احلقــوق العينيــة بســبب االرث بنــاء عــى طلــب 
الورثــه بعــد تقديــم مــا يثبــت حقهــم يف االرث ونصيــب كل منهــم.

املادة ١٧
١- عــى مالــك الســفينة ان يبلــغ مكتــب مســح وتســجيل الســفن كل تعديــل يطــرأ عــى 

البيانــات الــواردة يف الســجل. 
٢- وجيــب تقديــم طلــب التعديــل مرفقــا بــه املســتندات الالزمــة ألثبــات صحــة البيانات 
اجلديــدة ، وذلــك خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ حصــول التعديــل ، ويــدون املكتــب 
مضمــون التعديــل يف صحيفــة الســفينة ، وتقــدم شــهادة التســجيل مــع طلــب التعديــل 

للتأشــري عليهــا بــام يفيــد حصولــه.

املادة ١٨
ــا عــى  ــا عيني ــكل دعــوى يكــون موضوعهــا حق ــة التســجيل ب جيــب التأشــري يف صحيف
الســفينة ، وعــى املدعــى ان خيطــر مكتــب مســح وتســجيل الســفن فــورا بإقامــة الدعــوى 
إلجــراء التأشــري املذكــور ، وعــى قلــم كتــاب املحكمــة اخطــار املكتــب باحلكــم الــذي 

يصــدر فيهــا.

املادة ١٩
١- يشــطب التســجيل اذا هلكــت الســفينة او فقــدت اجلنســية الكويتيــة او صــدر حكــم 

هنائــي بالشــطب. 
٢- وتشــطب القيــود اخلاصــة باحلقــوق والدعــوى العينيــة بنــاء عــى اتفــاق ذوي الشــأن 

او بحكــم هنائــي.

املادة ٢٠
أ- جيــب عــى ذوي الشــأن تقديــم طلــب الشــطب خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ قيــام 

ســببه ، ويشــتمل الطلــب عــى البيانــات اآلتيــة : 
١- اسم طالب الشطب ، ولقبه ، وجنسيته ، وموطنه ، ومهنته. 

٢- اسم السفينة ، ورقم تسجيلها. 
٣- احلق العيني ، او البيان املطلوب شطبه. 

٤- سبب الشطب ، واملستندات الالزمة إلثبات صحته. 
ب- ويــؤرش بالشــطب عــى شــهادة التســجيل ، ويمنــح مكتــب مســح وتســجيل الســفن 

الطالــب شــهادة تفيــد حصــول الشــطب.

املادة ٢١
ملــن يشــاء ان يطلــب مــن مكتــب مســح وتســجيل الســفن صــورة مــن البيانات الــواردة يف 
صحيفــة تســجيل الســفينة ، كــام جيــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب صــورة مــن املســتندات 

ــة باملكتب. املحفوظ
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املادة ٢٢
تكون مرتبة التسجيل بحسب اسبقية تقديم طلبات التسجيل.

املادة ٢٣
١- يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرين وبغرامــة ال جتــاوز الفــي دينــار او بإحــدى 
ــي دون ان تكــون مســجلة  ــم الكويت ــع العل ــني كل مــن يســري ســفينة ترف ــني العقوبت هات

وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ، وذلــك مــع مراعــاة مــا يقــي بــه العــرف الــدويل. 
٢- وجيوز للمحكمة ان تقي بمصادرة السفينة.

املادة ٢٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرا وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او بإحــدى هاتــني 

العقوبتــني: 
١- مالك السفينة الذي ال يطلب قيد التعديالت وفقا للامدة ١٧. 

ــادة  ــذي ال يطلــب شــطب التســجيل يف االحــوال املذكــورة يف امل ــك الســفينة ال ٢- مال
.١٩

املادة ٢٥
١- جيــب عــى كل ســفينة مســجلة يف الكويــت ان حتصــل عــى ترخيــص باملالحــة وعــى 

شــهادات الســالمة ، وخطــوط الشــحن. 
ــة  ــات الدولي ــكام االتفاقي ــهادات اح ــك الش ــح تل ــرشوط من ــق ب ــام يتعل ــي في ٢- وتراع
النافــذة يف الكويــت واخلاصــة بســالمة االرواح ، يف البحــار وخطــوط الشــحن والقواعد 

التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر املختــص.

 املادة ٢٦ 
١- يقــدم طلــب ترخيــص املالحــة اىل مكتــب مســح وتســجيل الســفن عــى النمــوذج 

الــذي يعــده املكتــب لذلــك. 
٢- ويتــوىل املكتــب اصــدار هــذا الرتخيــص بعــد التحقق مــن صالحية الســفينة للمالحة 

، وتوافــر مجيــع الــرشوط التــي تتطلبها القوانــني واالنظمة. 
٣- ويف حالــة وجــود الســفينة باخلــارج يتــوىل قنصــل الكويــت اصــدار ترخيــص املالحــة 
باالســتعانه باحــدى هيئــات االرشاف البحــري املعتــرب هبــا والتــي يعينهــا قرار مــن الوزير 
املختــص ، فــاذا مل يوجــد قنصــل للكويــت جــاز ان تقــوم باملعاينــة ومنــح هــذا الرتخيــص 
ــدم  ــى ان يق ــفينة ، ع ــه الس ــد ب ــذي توج ــي ال ــاء االجنب ــه باملين ــة املختص االدارة البحري
هــذا الرتخيــص بمجــرد وصــول الســفينة للكويــت اىل مكتــب مســح وتســجيل الســفن 

العتــامده.

 املادة ٢٧ 
١- يكــون ترخيــص املالحــة نافــذا ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد ، ويف مجيــع االحــوال جيــب 

ان تظــل رشوط منــح الرتخيــص متوافــرة يف الســفينة طــوال مــدة الرتخيــص. 
ــا  ــأنه ان يعرضه ــن ش ــف م ــفينة بتل ــت الس ــدة ان اصيب ــذه امل ــالل ه ــدث خ ٢- واذا ح
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للخطــر او اجريــت فيهــا تغيــريات جوهريــة وجــب عــى الربــان اخطــار مكتــب مســح 
وتســجيل الســفن فــورا ليأمــر بوقــف العمــل برتخيــص املالحــة وال جيــوز اعــادة العمــل 
بــه اال بعــد اجــراء معاينــة الســفينة واحلصــول عــى الشــهادات الالزمــة يف هــذا الشــأن. 
٣- واذا انتهــت مــدة الرتخيــص اثنــاء الرحلــة امتــد نفــاذه بحكــم القانــون اىل ان تدخــل 
الســفينة اول مينــاء يف الكويــت او اول مينــاء اجنبــي يمكــن اجــراء الكشــف عــى الســفينة 

فيــه ، وال متتــد مــدة الرتخيــص عــى ايــه حــال الكثــر مــن ســتني يومــا.

 املادة ٢٨ 
جيــوز يف حالــة الــرضورة ملكتــب مســح وتســجيل الســفن ، او لقنصل الكويــت يف اخلارج 

، منــح الســفينة ترخيصــا مؤقتــا باملالحــة للقيــام برحلة معينــة او الكامل تلــك الرحلة.

 املادة ٢٩ 
ال جيــوز لســفينة اجنبيــة ان تبحــر مــن احــد مــواينء الكويــت ، او ان متــر ، او توجــد يف 
ــات  ــكام االتفاقي ــا الح ــالمة طبق ــا رشوط الس ــرت فيه ــة ، اال اذا تواف ــا االقليمي مياهه
الدوليــة النافــذة يف الكويــت واخلاصــة بســالمة االرواح يف البحــار ، وخطــوط الشــحن.

 املادة ٣٠ 
١- لــالدارة البحريــة املختصــة يف كل وقــت حــق الرقابــة والتفتيــش عى الســفن الكويتية 

، والســفن االجنبيــة التــي متــر او توجــد يف امليــاه االقليميــة للكويت. 
٢- وتشــمل هــذه الرقابــة فيــام يتعلــق بالســفن الكويتيــة التحقــق مــن تســجيل الســفينة 
وحصوهلــا عــى ترخيص املالحة ، وصحيــة اآلالت واملراجل للعمــل وصيانتها ، وتوافر 
الــرشوط القانونيــة يف عــدد املالحــني ، ومؤهالهتــم ، ومراعــاة العــدد املســموح بــه مــن 
املســافرين ، وكفايــة ادوات النجــاه واالنقــاذ ومراعــاة خطوط الشــحن ، واالصول الفنية 
لشــحن البضائــع يف الســفينة او عــى ســطحها ، وتوافــر اخلدمــات الطبيــة والصحيــة فيها. 
٣- وفيــام يتعلــق بالســفن االجنبيــة تشــمل الرقابة التحقق مــن توافر الــرشوط املنصوص 

عليهــا يف االتفاقيــات الدوليــة املتعلقة بســالمة االرواح يف البحار ، وخطوط الشــحن. 
٤- ويراعــى بقــدر االمــكان يف اجــراء الرقابــة عــدم تعطيــل العمليــات التجاريــة التــي 

تقــوم هبــا الســفينة.

 املادة ٣١ 
ملنــدويب االدارة البحريــة املختصــة ، ولقناصــل الكويــت يف اخلــارج ، وللخــرباء الذيــن 
يندبوهنــم حــق الصعــود اىل الســفن الكويتية للتفتيــش عليها والتحقق مــن توافر الرشوط 
ووجــود الوثائــق التــي يتطلبهــا القانــون ، وهلــم حــق االطــالع عــى الوثائــق املذكــورة، 

وتــدون اعامهلــم يف حمــارض تــودع لــدى الســلطات املختصــة وتســجل بدفــرت الســفينة.
 املادة ٣٢ 

لرئيــس االدارة البحريــة املختصــة ، او مــن يقــوم مقامــه يف املينــاء الذي توجد فيه الســفينة 
، أن يأمــر بمنعهــا مــن الســفر اذا مل تتوافــر فيهــا الــرشوط املبينــة باملــادة ٣٠ ، ولــه ان يأمــر 

بالغــاء املنــع والتريح للســفينة بالســفر.
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 املادة ٣٣ 
١- القــرارات الصــادرة برفــض منــح ترخيــص املالحــة ، او برفــض اعتــامده ، او برفــض 
منــح شــهادات الســالمة وخطــوط الشــحن ، او بمنــع الســفينة مــن الســفر جيــب ان تكون 
مســببة ، وتبلــغ قــرارات الرفــض اىل الطالــب ، وقــرارات منــع الســفر او التريــح بــه اىل 

الربــان فــور صدورها. 
٢- وجيــوز لــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرارات املذكــورة اىل الوزيــر املختــص او مــن 
يندبــه لذلــك خــالل عــرشه ايــام مــن تاريــخ تبليــغ القــرار ، ويكــون القــرار الصــادر يف 

هــذا الشــأن هنائيــا.

 املادة ٣٤ 
جيــب ان تتوافــر يف كل ســفينة خدمــة طبيــة وصحيــة وفقــا للقــرار الــذي يصــدر بذلــك 

مــن الوزيــر املختــص.

 املادة ٣٥ 
١- جيــب ان توجــد يف كل ســفينة مســجلة يف الكويت شــهادة التســجيل ، ودفــرت البحارة 
، وترخيــص املالحــة ، وشــهادات الســالمة وخطــوط الشــحن ، ودفــرت الســفينة ، ودفــرت 
اآلالت ، واجلــوازات اخلاصــة بالربــان والبحــارة ، والتريــح بالســفر ، وبيــان بشــحنة 

الســفينة، وشــهادة صحيــة صــادرة مــن املكتــب الصحــي باملينــاء. 
٢- وفيــام يتعلــق بالســفن املعــدة للصيــد جيــب ان توجــد فيهــا شــهادة التســجيل ، ودفــرت 

اليوميــة ، ودفــرت البحــارة ، وترخيــص املالحــة ، والرتاخيــص املتعلقــة بالصيــد. 
٣- أمــا ســفن النزهــة فيجــب ان حتمــل شــهادة التســجيل ، ودفــرت البحــارة ، وترخيــص 

املالحــة.

 املادة ٣٦ 
ــدى  ــار او بإح ــي دين ــاوز ألف ــة ال جت ــهرين وبغرام ــاوز ش ــدة ال تتج ــس م ــب باحلب يعاق

ــني :  ــني العقوبت هات
١- مالك السفينة الذي ال حيصل عى ترخيص املالحة. 

٢- الربــان الــذي ال خيطــر مكتــب مســح وتســجيل الســفن بالتلــف او التغيــري املذكــور 
يف املــادة ٢٧. 

٣- جمهز السفينة ورباهنا اذا ابحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر. 
٤- ربان السفينة التي ال توجد هبا االوراق والوثائق املنصوص عليها يف املادة ٣٥. 

٥- كل مــن خيالــف اللوائــح والقــرارات اخلاصــة بتنظيــم العمــل داخل املــواينء واملالحة 
يف امليــاه االقليمية.

 املادة ٣٧ 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرا وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او باحــدى هاتــني 

العقوبتــني : 
١- كل من يعرقل عمل املوظفني املكلفني بالتفتيش عى السفن. 

٢- جمهــز الســفينة ورباهنــا اذا مل تتوافــر يف الســفينة اخلدمــات الطبيــة والصحية املنصوص 
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عليهــا يف املادة ٣٤.

املادة ٣٨ 
جيــب ان يكــون عقــد بنــاء الســفينة مكتوبــا واال يكــون باطــال ، ويــرى هــذا احلكــم عــى 

ــل للعقد. كل تعدي

 املادة ٣٩ 
تبقــى ملكيــة الســفينة ملتعهــد البناء وال تنتقــل امللكية اىل طالــب البناء اال بقبول اســتالمها 

بعــد جتربتهــا مــامل يوجــد اتفــاق عى غــري ذلك.

 املادة ٤٠ 
ــتالم  ــرتي اس ــل املش ــو قب ــة ول ــوب اخلفي ــن العي ــفينة م ــو الس ــاء خل ــد البن ــن متعه يضم

ــا. ــد جتربته ــفينة بع الس

 املادة ٤١ 
تنقــي دعــوى ضــامن العيــوب اخلفيــة بمــي ســنة مــن وقــت العلــم بالعيــب ، ويف مجيــع 

االحــوال تنقــي الدعــاوي املتعلقــة بالضــامن بمــي ســنتني مــن وقت تســليم الســفينة.

 املادة ٤٢ 
١- يتبــع رأي االغلبيــة يف كل قــرار يتعلــق باســتغالل ســفينة مملوكــة عــى الشــيوع مــامل 

ينــص القانــون او يتفــق عــى غــري ذلــك. 
ــوا  ــرشط ان يكون ــل ب ــى االق ــني ع ــدد املالك ــف ع ــة نص ــة بموافق ــر االغلبي ٢- وتتواف
حائزيــن الكثــر مــن نصــف احلصــص يف الســفينة مــامل ينــص القانــون او يتفــق املالكــون 

ــة اخــرى. عــى اغلبي

 املادة ٤٣ 
ــه  ــبة حصت ــفينة بنس ــن الس ــئة ع ــات الناش ــن االلتزام ــيوع ع ــى الش ــك ع ــأل املال ١- يس

فيهــا. 
٢- واذا مل يكــن احــد املالكــني عــى الشــيوع قــد وافــق عــى عمــل تــم باالغلبيــة املشــار 
اليهــا يف املــادة الســابقة ، فلــه ان يتخــى عــن حصتــه للاملكــني االخريــن ويف هــذه احلالــة 
ــه مــن االلتزامــات التــي نشــأت عــن هــذا العمــل ، وتــوزع هــذه احلصــة عــى  تــربأ ذمت

املالكــني اآلخريــن بنســبة حصصهــم يف الســفينة.

 املادة ٤٤ 
١- جيــوز بقــرار مــن املالكــني ان يعهــد بــادارة الشــيوع اىل مديــر واحــد او اكثــر وجيــوز ان 

يكــون املديــر مــن املالكــني او مــن غريهــم. 
٢- ويقــوم املديــر بجميــع اعــامل االدارة ويمثــل املالكــني عــى الشــيوع امــام القضــاء يف 
كل مــا يتعلــق هبــذه االعــامل ، وال جيــوز تقييــد ســلطاته اال بقــرار كتــايب صــادر باالغلبيــة 
املنصــوص عليهــا يف املــادة ٤٢ وال حيتــج هبــذا القــرار عــى الغــري اال مــن تاريــخ شــهره يف 
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ســجل الســفن. 
٣- وال جيــوز للمديــر بيــع الســفينة ، او رهنهــا ، او ترتيــب أي حــق عينــي آخــر عليهــا ، 

اال بتفويــض خــاص مــن املالكــني.

 املادة ٤٥ 
١- اذا بــاع احــد املالكــني عــى الشــيوع حصتــه يف الســفينة وجــب عــى املشــرتي اخطــار 
ــه ، ويكــون لــكل مالــك خــالل  ــع وبالثمــن املتفــق علي املالكــني اآلخريــن رســميا بالبي
مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ االخطــار ان يســرتد احلصــة املبيعــة بــرشط ان يدفــع الثمــن 

واملصاريــف خــالل تلــك املــدة. 
٢- ويكون االسرتداد باعالن يوجهه طالب االسرتداد اىل كل من البائع واملشرتي. 

٣- واذا طلــب االســرتداد اكثــر مــن مالــك قســمت احلصــة املبيعــة بــني طالبي االســرتداد 
بنســبه حصصهم.

 املادة ٤٦ 
١- تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا او بيعا قضائيا. 

٢- وال جيــوز بيــع الســفينة بيعــا رضائيــا اال بقــرار يصــدر بموافقــة مــن يملكــون نصفهــا 
عــى االقــل مــامل يوجــد اتفــاق كتــايب عــى خــالف ذلــك ، ويبــني يف القــرار كيفيــة حصول 

ــع ورشوطه.  البي
٣- وجيــوز لــكل مالــك يف حالــة وقوع خــالف بــني املالكني يتعذر معه اســتمرار الشــيوع 
عــى وجــه مفيــد ان يطلــب مــن املحكمــة الكلية اهنــاء حالة الشــيوع ببيــع الســفينة ، ويبني 

احلكــم كيفيــة حصول البيــع ورشوطه.

 املادة ٤٧ 
تكون الديون األتية دون غريها ممتازة :

١- املصاريــف القضائيــة التــي انفقــت حلفــظ الســفينة وبيعهــا وتوزيــع ثمنهــا، ورســوم 
احلمولــه واملــواينء وغريهــا مــن الرســوم والرضائــب مــن النوع ذاته ، ورســوم االرشــاد ، 
والتعويضــات عــن االرضار التــي تلحــق منشــآت املــواينء واالحــواض وطــرق املالحة ، 
ومصاريــف رفــع عوائــق املالحــة التــي احدثتها الســفينة، ومصاريــف احلراســة والصيانة 

مــن وقــت دخــول الســفينة يف آخــر مينــاء. 
ــان والبحــارة وغريهــم ممــن يرتبطــون بعقــد  ــون الناشــئة عــن عقــد عمــل الرب ٢- الدي

عمــل عــى الســفينة. 
٣- املكافــآت املســتحقة عــى املســاعدة واالنقــاذ ، وحصــة الســفينة يف اخلســارات 

املشــرتكة. 
٤- التعويضــات املســتحقة عــن التصــادم وغــريه مــن حــوادث املالحــة ، والتعويضــات 
عــن االصابــات البدنيــة التــي حتــدث للمســافرين والبحــارة ، والتعويضــات عــن هــالك 

او تلــف البضائــع واالمتعــه. 
٥- الديــون الناشــئة عــن العقــود التــي يربمهــا الربــان ، والعمليــات التــي جيرهيــا خــارج 
مينــاء تســجيل الســفينة يف حــدود ســلطاته القانونيه حلاجة فعليــة تقتضيها صيانة الســفينة 
ــواء أكان  ــا ، وس ــك هل ــري مال ــفينة ام غ ــكا للس ــان مال ــواء أكان الرب ــفر س ــة الس او متابع



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
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الديــن مســتحقا لــه ام ملتعهــدي التوريــد ام لالشــخاص الذيــن قامــو باصــالح الســفينة 
ام غريهــم مــن املتعاقديــن.

 املادة ٤٨ 
ال ختضع حقوق االمتياز ألي اجراء شكيل ، أو ألي رشط خاص باالثبات.

 املادة ٤٩ 
١- ترتتــب حقــوق االمتيــاز املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون عــى الســفينة ، وأجــرة 
ــفينة  ــن الس ــات كل م ــى ملحق ــن وع ــا الدي ــأ خالهل ــي تنش ــة الت ــة بالرحل ــل اخلاص النق

ــدء الرحلــة.  ــذ ب وأجــرة النقــل املكتســبة من
ــى  ــادة ٤٧ ع ــن امل ــاين م ــد الث ــه يف البن ــوص علي ــاز املنص ــب االمتي ــك يرتت ــع ذل ٢- وم

ــد.  ــل واح ــد عم ــالل عق ــم خ ــي تت ــالت الت ــع الرح ــى مجي ــتحقة ع ــل املس ــور النق اج
٣- وتعتــرب يف حكــم اجــرة النقــل اجــرة ســفر الــركاب وعنــد االقتضــاء قيمــة مــا يقابــل 

حتديــد مســئولية مالــك الســفينة.

 املادة ٥٠ 
١- يعترب من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأيت : 

١- التعويضــات املســتحقة للاملــك عــن االرضار املاديــة التــي حلقــت بالســفينة ومل يتــم 
اصالحهــا او عــن خســارة اجــرة النقــل. 

٢- التعويضــات املســتحقة للاملك عن اخلســارات املشــرتكة اذا نشــأت عــن ارضار مادية 
حلقــت بالســفينة ومل يتــم اصالحهــا او عن خســارة اجــرة النقل. 

٣- املكافــآت املســتحقة للاملــك عــن اعــامل املســاعدة او االنقــاذ التــي حصلــت حتــى 
ــان والبحــارة وغريهــم ممــن يرتبطــون              ــة الرحلــة بعــد خصــم املبالــغ املســتحقة للرب هناي

بعقــد عمــل عــى الســفينة. 
ــك  ــتحقة للامل ــات املس ــل التعويض ــرة النق ــفينة أو أج ــات الس ــن ملحق ــرب م ٢- وال تعت
نظــري عقــود التأمــني ، أو املكافــآت أو االعالنــات او املســاعدات التــي متنحهــا الدولــة.

 املادة ٥١ 
يبقــى حــق االمتيــاز عــى اجــرة النقــل قائــام مادامــت االجــرة مســتحقة الدفــع أو كانــت 
ــاز عــى ملحقــات  ــان او ممثــل املالــك ، وكذلــك احلــال بالنســبة اىل االمتي حتــت يــد الرب

الســفينة وملحقــات اجــرة النقــل.

 املادة ٥٢ 
١- ترتــب الديــون املمتــازة املتعلقــة برحلــة واحــدة طبقــا لرتتيــب االمتيــازات الــواردة 

يف املــادة٤٧. 
ــرتك يف  ــدة وتش ــة واح ــادة ٤٧ يف مرتب ــن امل ــد م ــواردة يف كل بن ــون ال ــون الدي ٢- وتك

ــا.  ــة كل منه ــبة قيم ــع بنس التوزي
٣- وترتــب الديــون الــواردة يف البنديــن الثالــث واخلامــس مــن املــادة٤٧ بالنســبة اىل كل 

بنــد عــى حــده طبقــا للرتتيــب العكــيس لتاريــخ نشــوئها. 
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٤- وتعترب الديون املتعلقة بحادث واحد ناشئة يف تاريخ واحد. 
٥- وتتقــدم الديــون املمتــازة الناشــئة عــن ايــة رحلــة الديــون املمتــازة الناشــئة عــن رحلــة 

سابقة. 
٦- ومــع ذلــك فالديــون الناشــئة عــن عقــد عمــل واحــد يشــمل عــدة رحــالت تــأيت كلها 

يف املرتبــة مــع ديــون آخــر رحلة.

 املادة ٥٣ 
تتبــع الديــون املمتــازة الســفينة يف أيــة يــد كانــت ، ويكون االمتيــاز ســابقا يف املرتبة مبارشة 

عــى الرهن.

 املادة ٥٤ 
- تنقي حقوق االمتياز عى السفينة: 

١- ببيع السفينة بيعا قضائيا. 
٢- ببيع السفينة بيعا رضائيا بالرشوط اآلتية: 

اوال : تسجيل عقد البيع يف سجل السفن. 
ثانيــا: النــرش بلوحــة االعالنــات يف مكتــب مســح وتســجيل الســفن ويشــمل النــرش بيانــا 

بحصــول البيــع والثمــن واســم املشــرتي وموطنــه. 
ثالثــا: نــرش ملخــص للعقــد يف اجلريــدة الرســمية يذكر فيه الثمن واســم املشــرتي وموطنه 

فضــال عــن النــرش مرتــني تفصل بينهــام ثامنية أيــام يف صحيفة يومية واســعة االنتشــار. 
٣- وتنتقــل حقــوق االمتيــاز اىل الثمــن اذا قــام الدائــن املمتــاز خــالل ثالثــني يومــا مــن 
تاريــخ آخــر نــرش يف الصحــف باعــالن كل مــن املالــك القديــم واملالــك اجلديــد رســميا 
بمعارضتــه يف دفــع الثمــن ، ومــع ذلــك يظــل امتيــاز الدائنــني قائــام عــى الثمــن مــامل يكــن 

قــد دفــع او وزع.

 املادة ٥٥ 
أ- تنقــي حقــوق االمتيــاز عــى الســفينة بمــي ســنة ماعــدا حقــوق االمتيــاز الضامنــه 
لديــون التوريــد املشــار اليهــا يف الفقــره اخلامســة مــن املــادة ٤٧ فاهنــا تنقــي بمــي ســتة 

اشــهر. 
ب- ويبدأ رسيان املدة املشار اليها يف الفقره السابقة كام يأيت : 

ــوم  ــن ي ــاذ م ــاعدة واالنق ــامل املس ــأة اع ــة ملكاف ــاز الضامن ــوق االمتي ــبة اىل حق ١- بالنس
انتهــاء هــذه االعــامل. 

ــرى  ــوادث االخ ــادم واحل ــات التص ــة لتعويض ــاز الضامن ــوق االمتي ــبة اىل حق ٢- بالنس
ــوم حصــول الــرضر.  ــة مــن ي ــات البدني واالصاب

ــوم تســليم  ــع واالمتعــة او تلفهــا مــن ي ــاز اخلــاص هبــالك البضائ ٣- بالنســبة اىل االمتي
ــه.  ــوم الــذي كان جيــب تســليمها في ــع او االمتعــة او مــن الي البضائ

ــدات وســائر احلــاالت االخــرى املشــار اليهــا يف  ٤- بالنســبة اىل االصالحــات والتوري
الفقــره اخلامســة مــن املــادة ٤٧ مــن يــوم نشــوء الديــن. 

ج- ويف مجيع االحوال االخرى تري املدة من يوم استحقاق الدين. 
د- وال يرتتــب عــى تســليم الربــان والبحــارة وغريهــم ممــن يرتبطــون بعقــد عمــل عــى 
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الســفينة مبالــغ مقدمــا او عــى احلســاب اعتبــار ديوهنــم املشــار اليهــا يف الفقــره الثانيــة مــن 
املــادة ٤٧ مســتحقة الدفــع قبــل حلــول االجــل املعــني هلــا. 

هـــ- ومتتــد مــدة التقــادم اىل ثــالث ســنوات اذا تعذر حجز الســفينة املقــرر عليهــا االمتياز 
يف امليــاه االقليميــة الكويتيــة ، وال يفيــد مــن ذلك اال االشــخاص الذين يتمتعون بجنســية 
الكويــت او االشــخاص الذيــن هلــم موطــن هبــا او االشــخاص الذيــن ينتمون اىل جنســية 

دولــة تعامــل رعايــا الكويــت باملثل.

 املادة ٥٦ 
لــالدارة البحريــة املختصــة حــق حبــس حطــام الســفينة ضامنــا ملصاريــف ازالــة احلطــام ، 
وهلــا بيعــه اداريــا باملــزاد واحلصــول عــى دينهــا مــن الثمــن باالفضليــة عــى أي دائــن آخــر 

ويــودع باقــي الثمــن خزانــة املحكمــة.

 املادة ٥٧ 
تــري أحــكام هــذا الفــرع عــى الســفن التــي يســتغلها املجهــز غــري املالــك او املســتأجر 
االصــيل ، ومــع ذلــك ال تــري االحــكام املذكــورة اذا فقــد املالــك حيــازة الســفينة بفعــل 

غــري مــرشوع وكان الدائــن يسء النيــة.

 املادة ٥٨ 
١- يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي. 

٢- وجيب ان يتم الرهن بعقد رسمي واال كان باطال.

 املادة ٥٩ 
١- الرهن املقرر عى السفينة او عى حصة منها يبقى عى حطامها. 

٢- وال يــري الرهــن املقــرر عــى الســفينة عــى اجــرة النقــل أو املكافــآت او االعانــات 
او املســاعدات التــي متنحهــا الدولــة.

 املادة ٦٠ 
جيــوز رهــن الســفينة وهــي يف دور البنــاء ، وجيــب ان يســبق قيــد الرهــن اقــرار يف مكتــب 
التســجيل الواقــع بدائرتــه حمــل بناء الســفينة يبــني فيه هذا املحــل وطول الســفينة وابعادها 

االخــرى ومحولتهــا عــى وجــه التقريب.

 املادة ٦١ 
جيــب قيــد الرهــن يف ســجل الســفن بمكتــب مســح وتســجيل الســفن لينفــذ يف حــق الغري 
ــفن  ــجل الس ــده يف س ــب قي ــاء جي ــي يف دور البن ــفينة وه ــى الس ــن ع ــب الره ، واذا ترت

بمكتــب التســجيل املشــار اليــه يف املــاده الســابقه.

 املادة ٦٢ 
جيــب الجــراء القيــد تقديــم صــورة رســميه مــن عقــد الرهــن ملكتــب مســح وتســجيل 
الســفن ، ويرفــق هبــا قائمــة مــن نســختني اصليتــني موقعتــني مــن طالــب القيــد تشــتمالن 
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بوجــه خــاص عــى مــا يــأيت : 
١- االسم الكامل لكل من الدائن واملدين وحمل اقامته ومهنته. 

٢- تاريخ العقد. 
٣- مقدار الدين املبني يف العقد. 

٤- الرشوط اخلاصة بالوفاء. 
٥- اســم الســفينة املرهونــة وأوصافهــا وتاريــخ ورقــم شــهادة التســجيل او اقــرار ببنــاء 

الســفينة. 
٦- املحل املختار للدائن يف دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

 املادة ٦٣ 
ــات القائمــة يف الســجل ويســلم الطالــب  يثبــت مكتــب مســح وتســجيل الســفن حمتوي
ــات ذلــك يف شــهادة  ــد مــع اثب ــد حصــول القي ــام يفي نســخه منهــا بعــد التأشــري عليهــا ب

ــجيل. التس

 املادة ٦٤ 
١- تكــون مرتبــة الديــون املضمونــة برهــن حســب تاريــخ قيدهــا ، واذا قيــد رهنــان او 
اكثــر عــى ســفينة او عــى حصــة فيهــا كان ترتيبهــا حســب اســبقية القيــد ولو كانــت مقيدة 

يف يــوم واحــد. 
٢- وحيفــظ القيــد مرتبــة الرهــن ملــدة مخــس ســنوات مــن تاريــخ اجرائــه ، ويســقط القيــد 

اذا مل جيــدد قبــل هنايــة املــدة.

 املادة ٦٥ 
الدائنــون املرهتنــون لســفينة او جلــزء منهــا يتتبعوهنــا يف ايــة يــد كانــت ، وال جيــوز الترف 

يف الســفينة املرهونــة بعــد قيــد حمــرض احلجز يف ســجل الســفينة.

 املادة ٦٦ 
١- اذا كان الرهــن واقعــا عــى جــزء ال يزيــد عــى نصــف الســفينة فليــس للدائــن املرهتــن 
اال حجــز هــذا اجلــزء وبيعــه ، واذا كان الرهــن واقعــا عــى اكثــر مــن نصــف الســفينة جــاز 
ــفينة  ــع الس ــر ببي ــز ان تأم ــراء احلج ــد اج ــن بع ــب الدائ ــى طل ــاء ع ــة بن ــه الكلي للمحكم

بأكملهــا. 
٢- وجيــب يف احلالتــني املنصــوص عليهــام يف الفقــره الســابقة التنبيــه رســميا عــى باقــي 
الــرشكاء قبــل ابتــداء اجــراءات البيــع بخمســة عــرش يومــا بدفــع الديــن املســتحق او اختــاذ 

اجــراءات التنفيــذ.

 املادة ٦٧ 
يرتتــب عــى حكم مرســى املــزاد تطهري الســفينة مــن كل الرهــون وتنتقل حقــوق الدائنني 

الثمن. اىل 

 املادة ٦٨ 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٤٨       -العودة لفهرس القانون

ــن  ــى الدائ ــز فع ــرض احلج ــد حم ــل قي ــا قب ــة اوبعضه ــفينة املرهون ــة الس ــت ملكي اذا انتقل
املرهتــن الــذي اختــذ اجــراءات التنفيــذ عــى الســفينة ان يعلــن احلائــز بمحــرض احلجــز مــع 

التنبيــه عليــه رســميا بدفــع الديــن.

 املادة ٦٩ 
ــراءات او  ــذه االج ــدء يف ه ــل الب ــه قب ــب علي ــع وج ــراءات البي ــاء اج ــز اتق اذا اراد احلائ
خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة للتنبيــه ان يعلــن الدائنــني املقيديــن يف ســجل الســفن 
يف حملهــم املختــار بملخــص العقــد مــع بيــان تارخيــه واســم البائــع واســم الســفينة ونوعها 
ومحولتهــا وثمنهــا واملصاريــف وقائمــة بالديــون املقيــدة مع توارخيهــا ومقدارها ، وأســامء 
الدائنــني ، وعــى احلائــز ان يــرح باســتعداده لدفــع الديــون املضمونــة بالرهــون فــورا 

ســواء أكانــت مســتحقة االداء ام غــري مســتحقة وذلــك يف حــدود ثمــن الســفينة.

 املادة ٧٠ 
١- جيــوز لــكل دائــن يف احلالــة املبينــة يف املــادة الســابقة ان يطلــب بيــع الســفينة او جــزء 

منهــا باملزايــدة مــع التريــح بزيــادة العــرش وتقديــم كفالــة بالثمــن واملصاريــف. 
ــام مــن  ــن خــالل عــرشة اي ــز موقعــا مــن الدائ ٢- وجيــب اعــالن هــذا الطلــب اىل احلائ
ــف  ــى تكلي ــب ع ــتمل الطل ــابقه ، ويش ــادة الس ــه يف امل ــوص علي ــالن املنص ــخ االع تاري
احلائــز باحلضــور امــام املحكمــه الكليــه التــي توجــد الســفينة يف دائرهتــا او التــي يقــع يف 
دائرهتــا مينــاء تســجيل الســفينة اذا كانــت غــري موجــودة يف احــد مــواينء الكويــت وذلــك 

لســامع احلكــم باجــراء البيــع باملزايــدة.

 املادة ٧١ 
ــر  ــز ان يطه ــابقة ، فللحائ ــادة الس ــور يف امل ــب املذك ــن بالطل ــن مرهت ــدم أي دائ اذا مل يتق
ــب  ــة ان يطل ــذه احلال ــه يف ه ــة ، ول ــة املحكم ــن خزان ــداع الثم ــون باي ــن الره ــفينة م الس

ــرى. ــراءات اخ ــة اج ــاع اي ــد دون اتب ــطب القي ش

 املادة ٧٢ 
١- ال جيــوز بيــع الســفينة املرهونــة يف الكويــت بيعــا اختياريــا يف اخلــارج واال كان البيــع 
باطــال بقــوة القانــون مــامل يتنــازل الدائــن يف نفــس عقــد البيــع عــن الرهــن وذلــك بمراعاة 

مــا تقــي بــه املــادة ١٠ مــن هــذا القانــون. 
٢- ويف حالــة خمالفــة احــكام الفقــره الســابقة يعاقــب البائــع باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى 

ســتة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز ســتة آالف دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ٧٣ 
١- جيــوز توقيــع احلجــز التحفظــي عى الســفينة بأمر من قــايض األمور الوقتيــة باملحكمة 

الكليــة ، وال يوقــع هــذا احلجز اال وفــاء لدين بحري. 
٢-ويقصد بالدين البحري االدعاء بحق مصدره احد االسباب اآلتية : 

أ- االرضار التي حتدثها السفينة بسبب التصادم او غريه. 
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ب- اخلســائر يف االرواح او االصابــات البدنيــة التــي تســببها الســفينة او التــي تنشــأ عــن 
استغالهلا. 

٣- مصاريف املساعدة واالنقاذ. 
٤- العقود اخلاصة باستعامل السفينة او استئجارها بمقتىض عقد اجيار او غريه. 

٥- العقود اخلاصة بنقل البضائع بمقتىض عقد اجيار او سند شحن او غري ذلك. 
٦- هالك او تلف البضائع واالمتعة التي تنقلها السفينة. 

٧- اخلسارات املشرتكة. 
٨- قطر السفينة. 

٩- االرشاد. 
١٠- توريــد املنتجــات او االدوات الالزمــة الســتغالل الســفينة او صيانتهــا يف أيــة جهــة 

حصــل فيهــا التوريــد. 
١١- بناء السفينة او اصالحها او جتهيزها ومصاريف وجودها يف االحواض. 

١٢- اجور الربان والضباط والبحارة. 
١٣- املبالــغ التــي ينفقهــا الربــان او الشــاحنون او املســتأجرون او الــوكالء حلســاب 

ــا.  ــاب مالكه ــفينة او حلس الس
١٤- املنازعة يف ملكية السفينة. 

١٥- املنازعــة يف ملكيــة ســفينة عــى الشــيوع او يف حيازهتــا او يف اســتغالهلا او يف حقــوق 
املالكــني عــى الشــيوع عــى املبالــغ الناجتــة عــن االســتغالل. 

١٦- الرهن البحري.

 املادة ٧٤ 
١- لــكل مــن يتمســك بأحــد الديــون املذكــورة يف املــادة الســابقة ان حيجــز عــى الســفينة 
التــي يتعلــق هبــا الديــن او عــى ايــة ســفينة أخــرى يملكهــا املديــن اذا كانــت هــذه الســفينة 

مملوكــة لــه وقــت نشــوء الديــن. 
٢- ومــع ذلــك ال جيــوز احلجــز عــى ســفينة غــري تلــك التــي يتعلــق هبــا الديــن اذا كان 
الديــن مــن الديــون املنصــوص عليهــا يف البنــود الثــالث االخــرية مــن الفقــرة الثانيــة مــن 

املــادة الســابقة.

 مادة ٧٥ 
ــئول  ــو املس ــة وكان ه ــا املالحي ــوىل ادارهت ــفينة يت ــتأجر الس ــذي يس ــن ال ١- اذا كان املدي
وحــده عــن ديــن بحــري متعلــق هبــا جــاز للدائــن توقيــع احلجــز عــى هــذه الســفينة او 
ــة ســفينة  ــع احلجــز عــى اي ــة ســفينة اخــرى مملوكــة للمســتأجر ، وال جيــوز توقي عــى اي

ــن البحــري.  أخــرى للاملــك املؤجــر بمقتــىض ذلــك الدي
٢- وتــري احــكام الفقــرة الســابقة يف مجيــع احلــاالت التــي يكــون فيهــا شــخص آخــر 

غــري مالــك الســفينة ملزمــا بديــن بحــري.

 مادة ٧٦ 
ــة او  ــت كفال ــز اذا قدم ــع احلج ــة برف ــة الكلي ــة باملحكم ــور الوقتي ــايض األم ــر ق ١- يأم

ــن.  ــاء بالدي ــي للوف ــر يكف ــامن آخ ض
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٢- ومــع ذلــك ال جيــوز االمــر برفــع احلجــز اذا تقــرر بســبب الديــون البحريــة املذكــورة 
ــة جيــوز لرئيــس  ــادة ٧٣ ويف هــذه احلال ــة مــن امل ــن ١٤ و ١٥ مــن الفقــره الثاني يف البندي
املحكمــة ان يــأذن حلائــز الســفينة باســتغالهلا اذا قــدم ضامنــا كافيــا او ينظــم ادارة الســفينة 

خــالل مــدة احلجــز بالكيفيــة التــي يقررهــا.

 املادة ٧٧ 
ــوره  ــا وص ــه عليه ــوم مقام ــن يق ــفينة او مل ــان الس ــز لرب ــرض احلج ــن حم ــورة م ــلم ص تس
ثانيــه للجهــة البحريــة املختصــة باملينــاء الــذي وقــع فيــه احلجــز ملنــع الســفينة مــن الســفر 

ــة ملكتــب مســح وتســجيل الســفن. وصــورة ثالث

 املادة ٧٨ 
ــة التــي وقــع  ١- يشــتمل حمــرض احلجــز عــى التكليــف باحلضــور امــام املحكمــة الكلي

ــا كان مقــداره.  احلجــز يف دائرهتــا لســامع احلكــم بصحــة احلجــز وثبــوت احلــق اي
٢- ويعــني للجلســة ميعــاد ال جيــاوز اخلمســة عــرش يومــا التاليــة لتاريــخ حمــرض احلجــز ، 
وتنظــر املحكمــة الدعــوى عــى وجــه الرعــة ، وال يضــاف اىل هــذا امليعاد ميعاد مســافة.

املادة ٧٩ 
١- ال جيــوز توقيــع احلجــز التنفيــذي عــى الســفينة اال بعــد مــي اربــع وعرشيــن ســاعة 
ــن  ــف املدي ــى تكلي ــالن ع ــذا االع ــتمل ه ــب ان يش ــذي ، وجي ــند التنفي ــالن الس ــن اع م

بالوفــاء. 
٢- ويعلــن الســند لشــخص مالــك الســفينة او يف موطنــه ، فــاذا كان االمــر متعلقــا بديــن 

بحــري عــى الســفينة جــاز تســليم االعــالن للربــان او مــن يقــوم مقامــه عليهــا.

 املادة ٨٠ 
ــب ان  ــذ وجي ــور التنفي ــرره مأم ــرض حي ــفينة بمح ــى الس ــذي ع ــز التنفي ــون احلج ١- يك
ــات الواجــب ذكرهــا يف اوراق االعــالن ، عــى اســم مأمــور  يشــتمل فضــال عــن البيان
ــه  ــن اجل ــوز م ــغ املحج ــذي واملبل ــند التنفي ــان الس ــه وبي ــز ومكان ــخ احلج ــذ وتاري التنفي

ــذ.  ــور التنفي ــع مأم ــوزه وتوقي ــفينة املحج ــف الس ووص
٢- كــام جيــب ان يشــتمل حمــرض احلجــز عــى التكليــف باحلضــور امــام املحكمــة الكليــة 
بميعــاد ال يقــل عــن مخســة عــرش يومــا وال جيــاوز ثالثــني يومــا مــن تاريــخ احلجــز لســامع 

االمــر بالبيــع. 
٣- ويعلن املحرض للمدين اذا مل يكن حارضا وقت احلجز.

 املادة ٨١ 
١- تســلم صــورة مــن حمــرض احلجــز لربــان الســفينة او ملــن يقــوم مقامــه عليهــا ، وصــورة 
ثانيــة للجهــة البحريــة املختصــة باملينــاء الــذي وقــع فيــه احلجــز ملنــع الســفينة مــن الســفر 

وصــورة ثالثــة ملكتــب مســح وتســجيل الســفن لقيــده يف الســجل. 
٢- كام تعلن صورة من املحرض للحائز وللدائنني املقيدين يف سجل السفينة.
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 املادة ٨٢ 
١- اذا امــرت املحكمــة بالبيــع وجــب ان حتــدد رشوط البيــع والثمــن االســايس وهلــا ان 

تســتعني يف حتديــده بأهــل اخلــربة ، كــام تعــني اجللســة التــي جتــري فيهــا املزايــدة. 
٢- وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع بالنــرش يف احــدى الصحــف اليوميــة الواســعة 
االنتشــار ويف اجلريــدة الرســمية كــام تعلــن رشوط البيــع بمكتب مســح وتســجيل الســفن 

ــة املحكمــه.  ــة ويف أي مــكان آخــر تعين ويف ســوق االوراق املالي
٣- ويشتمل االعالن عى ما يأيت : 

١- اسم احلاجز وموطنه. 
٢- بيان السند الذي حيصل التنفيذ بموجبه. 

٣- املبلغ املحجوز من اجله. 
٤- املوطن الذي اختاره احلاجز يف دائرة املحكمة التي توجد فيها السفينة. 

٥- اسم مالك السفينة وموطنه. 
٦- اسم املدين املحجوز عليه وموطنه. 

٧- اوصاف السفينة. 
٨- اسم الربان. 

٩- املكان الذي توجد فيه السفينة. 
١٠- الثمن االسايس ورشوط البيع. 

١١- اليوم واملحل والساعة التي حيصل فيه البيع. 
٤- وال جيوز اجراء البيع اال بعد مي مخسة عرش يوما من تاريخ امتام النرش.

 املادة ٨٣ 
١- حيصــل البيــع بعــد جلســتني يفصــل بينهــام ســبعة أيــام ، ويقبــل اكــرب عطــاء يف اجللســة 
ــع فيهــا  ــي يقــع البي ــة الت ــدة يف اجللســة الثاني ــه ويتخــذ اساســا للمزاي االوىل بصفــة مؤقت

هنائيــا للمزايــد الــذي قــدم اكــرب عطــاء يف اجللســتني. 
ــاب  ــا او خط ــا نقدي ــدة تأمين ــرتاكه يف املزاي ــل اش ــد قب ــن املزاي ــة م ــتويف املحكم ٢- وتس

ــه. ــة قيمت ــدر املحكم ــامن تق ض

 املادة ٨٤ 
اذا مل يقــدم عــرض يف اليــوم املعــني للبيــع وجــب ان حتــدد املحكمــة ثمنــا اساســيا جديــدا 
ــع اجــراءات االعــالن  ــدة وتتب ــا املزاي ــي حتصــل فيه ــل مــن االول وتعــني اجللســة الت اق

املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨٢.

 املادة ٨٥ 
جيــب عــى الــرايس عليــه املــزاد ان يدفــع الثمــن واملصاريــف يف خزانــة املحكمــة خــالل 
ســبعة ايــام عــى االكثــر مــن تاريــخ رســو املــزاد واال اعيــد بيــع الســفينة عــى مســئوليته.

 املادة ٨٦ 
١- ال جيوز الطعن يف حكم مرسى املزاد اال لعيب يف االجراءات. 

٢- وتبلــغ ادارة الكتــاب احلكــم بعــد صريورتــه هنائيا اىل مكتب مســح وتســجيل الســفن 
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للتأشــري به يف الســجل.

 املادة ٨٧ 
ــون  ــة يف قان ــد املبين ــدة القواع ــن املزاي ــل م ــن املتحص ــيم الثم ــق بتقس ــام يتعل ــري في ي

املرافعــات املدنيــة والتجاريــة.

 املادة ٨٨ 
املجهــز هــو مــن يقــوم باســتغالل الســفينة حلســابه بوصفــه مالــكا او مســتأجرا هلــا. ويعترب 

املالــك جمهــزا حتــى يثبــت العكس.

 املادة ٨٩ 
ــكيل  ــفينة وتش ــز الس ــة بتجهي ــة املتعلق ــائل الفني ــص املس ــر املخت ــن الوزي ــرار م ــم بق تنظ
ــة النافــذة يف الكويــت  بحارهتــا ووســائل الســالمة فيهــا مــع مراعــاة االتفاقيــات الدولي

ــري. ــرف البح والع

 املادة ٩٠ 
يســأل مالــك الســفينة مدنيــا عــن افعــال الربــان والبحــارة واملرشــد وأي شــخص آخــر 
يف خدمــة الســفينة متــى وقعــت منهــم اثنــاء تأديــة وظائفهــم او بســببها ، كــام يســأل عــن 

التزامــات الربــان الناشــئة عــن العقــود التــي يربمهــا يف حــدود ســلطاته القانونيــة.

 املادة ٩١ 
١- جيــوز ملالــك الســفينة ان حيــدد مســئوليته بالقــدر املبــني يف املــادة ٩٤ فيــام يتعلــق 

بااللتزامــات الناشــئة عــن احــد االســباب اآلتيــة: 
أ- وفــاة او اصابــة أي شــخص يوجــد عــى ظهــر الســفينة بقصــد نقلــه وكذلــك ضيــاع او 

تلــف أي مــال يوجــد عــى الســفينة. 
ب- وفــاة او اصابــة أي شــخص آخــر عــى الــرب او يف البحــر وكذلــك ضيــاع او تلــف أي 
مــال آخــر او اعتــداء عــى أي حــق اذا كان الــرضر ناشــئا عــن فعــل او خطــأ أي شــخص 
يكــون املالــك مســئوال عنــه ســواء وجــد هــذا الشــخص عــى الســفينة او مل يوجــد.  ويف 
هــذه احلالــة األخــرية جيــب أن يكــون الفعــل أواخلطــأ متعلقــا باملالحــة أو بــإدارة الســفينة 
ــم .  ــم أو نزوهل ــافرين أو نقله ــود املس ــا أو بصع ــا أو تفريغه ــع أو نقله ــحن البضائ أو بش
عــى انــه إذا كانــت مســئولية املالــك يف البندنــني الســابقني ناشــئة عــن التــزام عقــدي فيــام 
يتصــل بنقــل األشــخاص أو البضائــع طبقــت قواعــد حتديــد املســئولية الــواردة يف الفصل 

الرابــع مــن البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون .
٢- وملالــك الســفينة احلــق يف حتديد مســئوليته عن االلتزامــات املذكور يف الفقره الســابقه 
ــن  ــخاص الذي ــأ االش ــه او خط ــات خطئ ــاج اىل اثب ــئولية ال حيت ــذه املس ــام ه ــو كان قي ول

يســأل عنهــم. 
٣- وال يعترب التمسك بتحديد املسئولية اقرار هبا.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩٢ 
اذا نشــأ ملالــك الســفينة عــن احلــادث ذاتــه ديــن قبــل احــد الدائنــني ، فــال يــري حتديــد 

املســئولية اال بالنســبة اىل املبلــغ الباقــي بعــد اجــراء املقاصــة بــني الدينــني.

املادة ٩٣ 
ال جيوز حتديد املسئولية يف األحوال اآلتية : 

١- اذا كانت الواقعة املنشئة لاللتزام مرتتبة عى خطأ شخي من املالك. 
٢- االلتزامات الناشئة عن املساعدة واالنقاذ واملسامهة يف اخلسارات املشرتكة. 

٣- حقــوق الربــان والبحــارة وكل تابــع آخــر ملالــك الســفينة موجــود عليهــا او يتعلــق 
عملــه بخدمتهــا وكذلــك حقــوق ورثتهــم وخلفائهــم.

 املادة ٩٤ 
١- يكون حتديد مسئولية املالك بالكيفية اآلتية : 

أ- بمبلــغ قــدره مخســة وعــرشون دينــارا عــن كل طــن مــن محلــة الســفينة اذا مل ينتــج عــن 
احلــادث اال ارضار ماديــة. 

ب- بمبلــغ قــدره مخســون دينــارا عــن كل طــن مــن محولة الســفينة اذا مل ينتج عــن احلادث 
اال ارضار بدنية. 

ج- بمبلــغ قــدره مخســة وســبعون دينــارا عــن كل طــن مــن محولــة الســفينة اذا نتــج عــن 
احلــادث ارضار ماديــة وارضار بدنيــة معــا ، وخيصــص مــن املبلــغ املذكــور مخســون دينــارا 
ــارا عــن كل طــن  ــة ومخســة وعــرشون دين عــن كل طــن للتعويــض عــن االرضار البدني
للتعويــض عــن االرضار املاديــه ، فــاذا مل يكــف املبلــغ املخصص لــالرضار البدنيــة للوفاء 
هبــا كاملــة اشــرتك الباقــي منهــا مع ديــون االرضار املاديــة يف املبالــغ املخصصــة للتعويض 

عــن هــذه االرضار االخــرية. 
٢- ويكــون التوزيــع يف كل جمموعــة مــن املجموعــات الــواردة بالفقــره الســابقة بنســبة 

كل ديــن غــري متنــازع فيــه. 
ــون  ــد الدي ــض اح ــة للتعوي ــغ املخصص ــع املبال ــل توزي ــفينة قب ــك الس ٣- واذا ويف مال
املذكــورة يف املــادة ٩١ جــاز لــه ان حيــل حمــل الدائــن يف التوزيــع بقــدر املبلــغ الــذي وفــاه. 
٤- وجيــوز للمحكمــة االحتفــاظ مؤقتــا بجــزء مــن املبالــغ املخصصــة للتعويــض للوفــاء 

بالديــون التــي مل يتقــدم اصحاهبــا للمطالبــة هبــا.

 املادة ٩٥ 
حتسب محولة السفينة يف تطبيق املادة السابقة بالكيفية اآلتية : 

ــا  ــفينة مضاف ــة للس ــة الصافي ــاس احلمول ــى اس ــرك ع ــفن ذات املح ــبة اىل الس ١- بالنس
ــركات.  ــغله اآلالت واملح ــذي تش ــراغ ال ــا الف اليه

٢- بالنسبة اىل السفن الرشاعية عى اساس احلمولة الصافية للسفينة. 
٣- ويعتــرب احلــد االدنــى للحمولــة الصافيــة للســفينة ثالثامئــة طــن ولــو كانــت محولتهــا 

تقــل عــن ذلــك.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩٦ 
ــن  ــئة ع ــة الناش ــة واالرضار املادي ــض االرضار البدني ــددة لتعوي ــغ املح ــف املبال ١- تؤل
حــادث واحــد وحــده مســتقله ختصــص ألداء التعويضــات املســتحقة عــن هــذا احلــادث 

بغــض النظــر عــن الديــون الناشــئة او التــي قــد تنشــأ عــن حــادث آخــر. 
٢- وال جيــوز للدائــن اختــاذ أي اجــراء عــى امــوال مالــك الســفينة اذا وضــع حتت ترف 
الدائــن بالفعــل املبالــغ املخصصــة للتعويــض او اذا قــدم ضامنــا مــن احــد البنــوك تقبلــه 

املحكمه.

 املادة ٩٧ 
١- تــري احــكام حتديــد املســئولية عــى جمهز الســفينة غــري املالــك واملســتأجر ، واملجهز 
ــز او  ــك او املجه ــن للامل ــني االخري ــى التابع ــري ع ــام ت ــارة ، ك ــان والبح ــر والرب املدي
املســتأجر او املجهــز املديــر وذلــك فيــام يتعلــق بتأديــة وظائفهــم وبــذات الــرشوط التــي 
تــري عــى املالــك عــى ان ال جتــاوز مســئولية املالــك ومســئولية االشــخاص املذكوريــن 

عــن احلــادث الواحــد احلــدود املبينــة يف املــادة ٩٤. 
٢- واذا اقيمــت الدعــوى عــى الربــان او البحــارة جاز هلم التمســك بتحديد مســئوليتهم 
ولــو كان احلــادث الــذي نشــأ عنــه الــرضر يرجــع اىل خطــأ شــخي صــادر منهــم. مــع 
ذلــك اذا كان الربــان او البحــار يف الوقــت ذاتــه مالكــه منفــردا او عــى الشــيوع او جمهــزا 
ــه  ــع من ــد وق ــأ ق ــم اال اذا كان اخلط ــذا احلك ــري ه ــال ي ــرا ف ــزا مدي ــتأجرا او جمه او مس

بوصفــه ربانــا او بحــارا.

 املادة ٩٨ 
يعــني جمهــز الســفينة الربــان ويعزلــه ، وللربــان املعــزول احلــق يف التعويض وفقــا للقواعد 

العامة.

 املادة ٩٩ 
١- للربــان وحــده قيــادة الســفينة وادارة الرحلــة البحريــة ، ويقــوم الضابــط الــذي يليــه 

مبــارشة يف الدرجــة مقامــه يف حالــة وفاتــه او غيابــه او وجــود مانــع آخــر. 
٢- وجيــب عــى الربــان ان يراعــي يف قيــادة الســفينة االصــول الفنيــة يف املالحــة البحريــة 
واالتفاقيــات الدوليــة والعــرف البحــري واالحــكام املعمــول هبــا يف مــواينء الدولــة التــي 

توجــد هبــا الســفينة. 
٣- وعليــه ان حيافــظ عــى صالحيــة الســفينة للمالحــة وان يراعي كفاية املــؤن ، واللوازم 

ــة البحرية. خالل الرحل

 املادة ١٠٠ 
١- ال جيــوز للربــان ان يتخــى عــن قيــادة الســفينة منــذ بــدء الرحلــة حتى وصول الســفينة 

اىل مرســى او مينــاء مأمون. 
ــد  ــق وبع ــر حمق ــبب خط ــا اال بس ــر برتكه ــفينة او أن يأم ــادر الس ــه ان يغ ــوز ل ٢- وال جي
اخــذ رأي ضباطهــا ، ويف هــذه احلالــة جيــب عليــه انقــاذ النقــود وأوراق الســفينة وأثمــن 

البضائــع اذا تيــر ذلــك.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٠١ 
عــى الربــان ان يتــوىل بنفســه توجيــه قيــادة الســفينة عنــد دخوهلــا اىل املــواينء او املــرايس او 
االهنــار او خروجهــا منهــا وبوجه عــام يف مجيع االحــوال التي تعــرتض املالحة صعوبات 

خاصــة ولو كان ملزما باالســتعانة بمرشــد.

 املادة ١٠٢ 
١- تكون للربان سلطة التوثيق عى السفينة. 

٢- وهــو مســئول عــن املحافظــة عــى النظــام يف الســفينة ولــه توقيــع العقوبــات التأديبيــة 
طبقــا للقانــون اخلــاص بذلــك.

 املادة ١٠٣ 
يتــوىل الربــان قيــد املواليــد والوفيــات التــي تقــع يف الســفينة وعليــه اثبــات هــذه الوقائــع 
ــفينة واىل  ــه الس ــو في ــاء ترس ــت يف أول مين ــل الكوي ــا اىل قنص ــفينة وتبليغه ــرت الس يف دف

ــد العــودة اليهــا. ــة املختصــة يف الكويــت عن الســلطات االداري

 املادة ١٠٤ 
١- اذا وقعــت جريمــة عــى ظهــر الســفينة تــوىل الربــان مجــع التحريــات الالزمــة حتــى 
وصــول الســلطات املختصــة ، ولــه عنــد االقتضــاء ان يأمــر بالقبــض عــى املتهــم وتفتيش 
ــد يف  ــي تفي ــياء الت ــى االش ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــاذ التداب ــارة واخت ــافرين والبح املس

اثبــات اجلريمــة. 
٢- وحيــرر الربــان تقريــرا بــام تــم مــن اجــراءات ويســلم هــذا التقريــر مرفقــا بــه حمــرض 

ــاء يف الكويــت. ــه العامــه يف اول مين ــق واالشــياء املضبوطــه اىل النياب التحقي

 املادة ١٠٥ 
١- يعتــرب الربــان نائبــا قانونيــا عــن املجهــز ويمثلــه امــام القضــاء ، ويــامرس الســلطات 
التــي يقررهــا لــه القانــون قبــل مــن لــه مصلحــة يف الســفينة او الشــحنة دون حاجــه اىل 
ــه عــى الغــري حســن  ــج ب ــة ال حيت ــرد عــى هــذه النياب ــد ي ذكــر اســم املجهــز ، وكل حتدي

النيــة. 
٢- وال تثبــت للربــان صفــة النائــب القانــوين عــن املجهــز اال يف املــكان الــذي ال يوجــد 

فيــه املجهــز او وكيــل عنــه. 
٣- وتشــمل النيابــة االعــامل الالزمــة للســفينة والرحلــة ، ومــع ذلــك جيــوز للربــان القيام 
باالعــامل املعتــاده املتعلقــة بــادارة الســفينة وباالصالحــات البســيطة وباســتخدام البحارة 
وفصلهــم يف املــكان الــذي يوجــد فيــه املجهــز او وكيــل عنــه. وال حيتــج املجهــز او وكيلــه 

بوجــوده قبــل الغــري اال اذا كان هــذا الغــري يعلــم بذلــك.

 املادة ١٠٦ 
ــه ان  ــز وعلي ــامت املجه ــع تعلي ــه ان يتب ــه التجاري ــق بوظائف ــام يتعل ــان في ــى الرب ــب ع جي

ــحنة. ــفينة او الش ــاص بالس ــر خ ــكل ام ــرف ب ــا للع ــره وفق خيط
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 املادة ١٠٧ 
عــى الربــان ان حيتفــظ يف الســفينة اثنــاء الرحلــة بالوثائــق التــي يتطلبهــا القانــون والتــي 

تتعلــق بالســفينة والبحــارة واملســافرين والشــحنة.

 املادة ١٠٨ 
١- عــى الربــان ان يمســك دفــرتا للســفينة ، وجيب ترقيــم صفحات هذا الدفرت والتأشــري 

عليــه مــن االدارة البحرية املختصة. 
ــة  ــاء الرحل ــي تتخــذ اثن ــة والقــرارات الت ــرت الســفينة احلــوادث الطارئ ٢- ويذكــر يف دف
واملالحظــات اليوميــة اخلاصــة بحالــة اجلــو والبحــر ، ويشــمل الدفــرت قائمــة االيــرادات 
ــات  ــافرون والعقوب ــارة او املس ــا البح ــد يرتكبه ــي ق ــم الت ــا باجلرائ ــات وبيان واملروف

ــات التــي حدثــت يف الســفينة.  ــد والوفي ــة التــي وقعــت عليهــم واملوالي التأديبي
ــاالالت  ــرتا خاصــا ب ــان يف الســفن ذات املحــرك ان يمســك دف ٣- كــام جيــب عــى الرب
املحركــة يذكــر فيــه كميــة الوقــود التــي أخذهــا عنــد الســفر ومــا يســتهلك منهــا يوميــا 

وكافــة مــا يتعلــق بــاالالت املحركــة.

 املادة ١٠٩ 
ــاء املقصــود او  ــان خــالل اربــع وعرشيــن ســاعة مــن وصــول الســفينة اىل املين عــى الرب
املــكان الــذي رســت فيــه اختيــارا او اضطــرارا ان يقــدم دفــرت الســفينة اىل االدارة البحريــة 
املختصــة للتأشــري عليــه ، ويكــون التأشــري خــارج الكويت من الســلطة املحليــة املختصة.

 املادة ١١٠ 
١- اذا طــرأت اثنــاء الرحلــة حــوادث غــري عاديــة تتعلــق بالســفينة او باالشــخاص 

املوجوديــن عليهــا او بالشــحنة وجــب عــى الربــان ان يعــد تقريــرا بذلــك. 
٢- وعــى الربــان ان يقــدم التقريــر اىل االدارة البحريــة املختصــة خــالل اربــع وعرشيــن 
ســاعة مــن وصــول الســفينة اىل املينــاء او املرســى ، ويقــدم التقريــر خــارج الكويــت اىل 

قنصــل دولــة الكويــت او اىل الســلطة املحليــة املختصــة عنــد عــدم وجــوده. 
٣- وعــى الســلطة التــي تســلمت التقريــر ان حتيلــه يف اقــرب وقــت اىل رئيــس املحكمــة 
ــتجواب  ــك باس ــه وذل ــق في ــارج للتحقي ــة يف اخل ــة املختص ــة القضائي ــة او اىل اجله الكلي
البحــارة واملســافرين ومجــع املعلومــات التــي تســاعد عــى الوصــول اىل احلقيقــة وحتريــر 

حمــرض بــكل ذلــك. 
٤- فاذا مل حيقق التقرير بالطريقة السابقة فال يصلح دليال امام القضاء. 

٥- وجيوز يف مجيع االحوال اقامة الدليل عى خالف ماجاء بالتقرير. 
٦- وال جيــوز للربــان فيــام عــدا حالــة الــرضورة القصــوى ان يــرشع يف تفريــغ الســفينة 

قبــل تقديــم التقريــر املذكــور.

 املادة ١١١ 
ــي تقتضيهــا املحافظــة عــى  ــة الت ــان ان يتخــذ االجــراءات الرضوري ١- جيــب عــى الرب
مصلحــة مالــك الســفينة واملجهــز والبحــارة واملســافرين وذوي احلقــوق عــى الشــحنة 
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وذلــك طبقــا للعــرف. 
٢- وال جيــوز لــه شــحن البضائــع عــى ســطح الســفينة اال بموافقــة الشــاحن او اذا وجــد 

عــرف يقــي بذلــك. 
ــالمة  ــه س ــل تقتضي ــل عاج ــكل عم ــرضورة ب ــوال ال ــوم يف اح ــان ان يق ــى الرب ٣- وع
ــز  ــار املجه ــه اخط ــب علي ــك جي ــع ذل ــحنة ، وم ــفينة والش ــى الس ــة ع االرواح واملحافظ

ــك.  ــروف بذل ــمحت الظ ــادي اذا س ــري ع ــراء غ ــام بإج ــرر القي ــل ان يق قب
٤- ويكون الربان مسئوال عن اخطائه ولو كانت يسريه.

املادة ١١٢ 
يعتــرب بحــارا كل شــخص يرتبــط بعقــد عمــل عــى الســفينة ، ويعتــرب الربــان مــن البحــارة 

فيــام يتعلــق بعقــد العمــل املــربم بينــه وبــني املجهــز.

 املادة ١١٣ 
ــون  جيــب ان تكــون كل ســفينة مــزودة بعــدد كاف مــن البحــارة االكفــاء ، وحيــدد القان
واللوائــح واالتفاقيات الدوليــة والعرف البحري املقصود بالربان والضباط واملهندســني 
البحريــني الذيــن جيــب وجودهــم عى الســفينة وعددهــم واملؤهــالت التي جيــب توافرها 

. فيهم

 املادة ١١٤ 
ــي  ــفن الت ــل يف الس ــأي عم ــوا ب ــت ان يقوم ــية الكوي ــون بجنس ــن يتمتع ــوز مل ١- ال جي
تبحــر خــارج امليــاه االقليميــة اال بعــد احلصــول عــى جــواز بحــري مــن االدارة البحريــة 

املختصــة. 
٢- ويصدر بتنظيم اجلوازات البحرية ورشوط منحها قانون خاص.

 املادة ١١٥ 
١- ال جيــوز الجنبــي ان يعمــل يف ســفينة تقــوم باملالحــة الســاحلية او بالصيــد او القطــر 

او االرشــاد يف امليــاه االقليميــة اال برتخيــص مــن االدارة البحريــة املختصــة. 
ــد عــدد البحــارة  ــي تقــوم باملالحــة يف أعــايل البحــار ان يزي ٢- وال جيــوز يف الســفن الت

ــر املختــص. االجانــب عــى النســب التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزي

 املادة ١١٦ 
تــري عــى عقــد العمــل البحــري االحــكام الــواردة يف قانــون العمــل يف القطــاع االهــيل 

وقانــون التأمينــات االجتامعيــة فيــام مل يــرد بشــأنه نــص يف هــذا القانــون.

 املادة ١١٧ 
ال جيــوز اثبــات عقــد العمــل البحــري اال بالكتابــة ، ومــع ذلــك اذا مل يكــن العقــد مكتوبــا 

جــاز للبحــار وحــده اثباتــه بكافــة الطــرق.

 املادة ١١٨ 
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١- حيــرر عقــد العمــل البحــري مــن ثــالث نســخ اصليــة تســلم احداهــا لــرب العمــل 
ــد  ــار اال اذا كان العق ــة اىل البح ــلم الثالث ــة وتس ــة املختص ــة االدارة البحري ــودع الثاني وت
مشــرتكا فيحتفــظ رب العمــل هبــذه النســخة االخــرية وللبحــار ان حيصــل عى مســتخرج 

بــام خيصــه فيهــا مــن بيانــات. 
ــيته  ــنه وجنس ــار وس ــم البح ــه واس ــكان ابرام ــخ وم ــد تاري ــني يف العق ــب ان يب ٢- وجي
وموطنــه ونــوع العمــل الــذي يلتــزم بأدائــه وأجــره وكيفيــة حتديــده وزمــان ومــكان دفعــه 
ورقــم وتاريــخ ومــكان اصــدار اجلــواز البحــري وتاريــخ الســفر واملينــاء الــذي تبــدأ منــه 

الرحلــة واملينــاء الــذي تنتهــي فيــه اذا كان العقــد لرحلــة واحــدة. 
٣- وعى رب العمل ان يسلم البحار ايصاال بام يكون قد اودعه من اوراق.

 املادة ١١٩ 
جيــب عــى البحــار القيــام بالعمــل املتفــق عليــه واطاعــة اوامر رؤســائه فيــام يتعلــق بخدمة 
ــاذ  ــة اخلطــر بالعمــل عــى انق ــزم يف حال ــإذن. ويلت ــه مغادرهتــا اال ب الســفينة وال جيــوز ل
الســفينة واالشــخاص الذيــن يوجــدون عليهــا والشــحنة ، ويف هــذه احلالــة يمنــح البحــار 
مكافــأة عــن كل ســاعة اضافيــة بــام يعــادل ذات النســبة املقــررة لالجــر االضــايف يف قانــون 

العمــل بالقطــاع االهــيل وذلــك ايــا كان عــدد ســاعات العمــل االضافيــة.

 املادة ١٢٠ 
ــه بضاعــه يف الســفينة حلســابه اخلــاص اال  ــان او الحــد البحــارة شــحن اي ال جيــوز للرب
بــاذن مــن رب العمــل ، ويرتتــب عــى خمالفــة هــذا اخلطــر الــزام املخالــف بدفــع اجــرة 
مقابــل نقــل البضائــع تعــادل أعــى اجــرة اشــرتطت يف مــكان وزمــان الشــحن وللربــان 
ان يأمــر بالقــاء هــذه البضائــع يف البحــر اذا كانــت هتــدد ســالمة الســفينة او االشــخاص 
املوجوديــن عليهــا او الشــحنة او تســتلزم اداء غرامــات او نفقات فضال عــن التعويضات 

ان كان هلــا مقتــض.

 املادة ١٢١ 
يلتــزم رب العمــل بــأداء اجــر البحــارة يف الزمــان واملــكان املعينــني يف العقــد ، او الذيــن 

يقــي هبــام العــرف البحــري.

 املادة ١٢٢ 
اذا كان االجــر معينــا بالرحلــة فــال جيــوز ختفيضــه يف حالــة تقصــري الســفر يفعــل املجهز او 
الربــان ، امــا اذا نشــأ عــن الفعــل املذكــور اطالــة الســفر أو تأجيلــه فتــزاد االجــور بنســبة 
ــفر او  ــل الس ــان اذا كان تأجي ــى الرب ــري ع ــم االخ ــذا احلك ــري ه ــده ، وال ي ــداد امل امت

اطالتــه ناشــئا عــن خطئــه.

 املادة ١٢٣ 
١- اذا كان البحــار معينــا بالرحلــة يف الذهــاب وحــده اســتحق كامــل اجــره اذا تــوىف بعــد 

ــفر.  بدء الس
٢- واذا كان معينــا للذهــاب وااليــاب معــا اســتحق نصــف اجــره اذا تــوىف اثنــاء الذهاب 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة
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او يف مينــاء الوصــول ، واســتحق كامــل االجــر اذا تــوىف اثنــاء االياب.

 املادة ١٢٤ 
١- اذا تقــرر ســفر البحــار جــاز لــه احلصــول عــى ســلفة ال جتــاوز ربــع اجــره االصــيل 
، ويذكــر بيــان عــن الســلفة يف دفــرت البحــاره او دفــرت اليوميــة حســب االحــوال ويوقعــه 

البحــار ، ولــرب العمــل رفــض طلــب الســلفة. 
ــه او فروعــه او غريهــم مــن  ٢- وجيــوز اداء الســلفة لزوجــة البحــار او اوالده او اصول
االشــخاص الذيــن يقيمــون معــه ويتــوىل االنفــاق عليهــم بــرشط وجــود تفويــض بذلك. 
وال جيــوز اســرتداد الســلفه املذكــوره يف حالــة انتهــاء العقــد ألي ســبب كان مــا مل يتفــق 

عــى خــالف ذلــك.

 املادة ١٢٥ 
١- اذا حالــت قــوة قاهــرة دون البــدء يف الســفر او دون مواصلتــه اســتحق البحــار املعــني 
بالرحلــة اجــره عــن االيــام التــي قضاهــا فعــال يف خدمــة الســفينة ، ومــع ذلــك يشــرتك 
البحــار فيــام قــد حيصــل عليــه املالــك او املجهــز مــن مبالــغ التأمــني او التعويضــات بالقدر 

الباقــي لــه مــن اجــره. 
ــأة او  ــة مكاف ــة بأي ــابقه املطالب ــره الس ــورة يف الفق ــة املذك ــار يف احلال ــوز للبح ٢- وال جي

ــض. تعوي

املادة ١٢٦ 
١- اذا كان البحــار معينــا بالرحلــة يف الســفينة وغرقــت او صــودرت او فقــدت او 
اصبحــت غــري صاحلــة للمالحــة جــاز لــرب العمــل ان يطلــب مــن املحكمــة اعفــاءه مــن 
دفــع اجــور البحــارة كلهــا او بعضهــا اذا كان مــا حلــق الســفينة مــن رضر نشــأ عــن فعلهــم 

او تقصريهــم يف انقــاذ الســفينة او احلطــام او املســافرين او الشــحنة. 
٢- وجيــوز لــرب العمــل يف احلالــة املذكــورة يف الفقــره الســابقة اهناء عقد العمــل البحري 

دون اخطار ســابق.

 املادة ١٢٧ 
ال جيوز احلجز عى اجر البحار اال يف احلدود املبينة يف قانون العمل بالقطاع االهيل.

 املادة ١٢٨ 
ــل  ــفينة دون مقاب ــه يف الس ــار ، واقامت ــذاء البح ــفر بغ ــاء الس ــل اثن ــزم رب العم ١- يلت

ــص.  ــر املخت ــن الوزي ــرار م ــك بق ــم ذل ــون تنظي ويك
٢- ويف حالــة خمالفــة احــكام الفقــره الســابقة يعاقــب رب العمــل باحلبــس مــدة ال جتــاوز 

شــهرا وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

 املادة ١٢٩ 
ــو  ــرض وه ــرح او م ــب بج ــل اذا اصي ــار دون مقاب ــالج البح ــل بع ــزم رب العم ١- يلت
يف خدمــة الســفينة ، واذا كان اجلــرح او املــرض ناشــئا عــن العصيــان او غــري ذلــك مــن 
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حــاالت ســوء الســلوك وجــب عــى رب العمــل اداء نفقــات العــالج عــى ان يكــون لــه 
خصمهــا ممــا يســتحقه البحــار مــن اجــر. 

٢- وينقــي التــزام رب العمــل بعــالج البحــار اذا تبــني ان اجلــرح او املــرض غــري قابــل 
للشفاء.

املادة ١٣٠ 
ــره  ــفينة اج ــة الس ــو يف خدم ــرض وه ــرح او بم ــاب بج ــذي يص ــار ال ــتحق البح ١- يس

ــة.  ــاء الرحل كامــال اثن
٢- وتــري فيــام يتعلــق باســتحقاق االجــر بعــد انتهــاء الرحلــة االحــكام الــواردة بقانون 

العمــل بالقطــاع االهيل. 
٣- كــام يلتــزم رب العمــل بتعويــض البحــار اذا ختلــف عــن اجلــرح او املــرض عجــز كيل 

او جزئــي وفقــا الحــكام قانــون العمــل بالقطــاع االهــيل. 
٤- وال يســتحق البحار أي اجر او تعويض اذا كان اجلرح او املرض ناشــئا عن العصيان 

او غــري ذلك من احوال ســوء الســلوك.

 املادة ١٣١ 
اذا تــوىف البحــار وهــو يف خدمــة الســفينة وجــب عــى رب العمــل اداء نفقــات دفنــه ايــا 

كان ســبب الوفــاه.

 املادة ١٣٢ 
١- يلتــزم رب العمــل باعــادة البحــار الكويتــي اىل الكويــت اذا حــدث اثنــاء الســفر مــا 
يوجــب انزالــه مــن الســفينة اال اذا كان ذلــك بنــاء عــى امــر مــن الســلطة االجنبيــة ، او 

بنــاء عــى اتفــاق بــني رب العمــل والبحــار. 
ــم  ــاء ، واذا ت ــذا املين ــد اىل ه ــت اعي ــواينء الكوي ــد م ــار يف اح ــني البح ــم تعي ــاذا ت ٢- ف
التعيــني يف مينــاء اجنبــي اعيــد البحــار حســب اختيــاره اىل هــذا املينــاء او اىل أي مينــاء يف 

ــت.  الكوي
٣- ويعــاد البحــار االجنبــي اىل املينــاء الــذي تــم تعيينــه فيــه اال اذا نــص العقد عــى اعادته 

اىل احــد مــواينء الكويت. 
٤- ويشمل االلتزام باعادة البحار نفقات غذائه ، واقامته ، فضال عن نقله.

 املادة ١٣٣ 
اذا ابــرم عقــد العمــل ملــدة حمــدده وانتهــت هــذه املــدة اثنــاء الرحلــة امتــد العقــد بحكــم 
القانــون حتــى هنايــة الرحلــة ، فــاذا مــرت الســفينة باملينــاء الــذي جتــب اعــادة البحــار اليــه 

وفقــا الحــكام املــادة الســابقة امتــد العقــد حتــى دخــول الســفينة هــذا املينــاء.

 املادة ١٣٤ 
اذا فصــل البحــار فــال جيــوز للربــان الزامــه بــرتك الســفينة اذا كانــت يف مينــاء اجنبــي اال 
بــاذن مــن قنصــل الكويــت او الســلطة البحريــة املحليــة عنــد عــدم وجــوده مــا مل يكــن 
ــات قــرار الفصــل وتارخيــه  ــه البحــار ، وجيــب اثب ــاء الــذي عــني في ــاء هــو املين هــذا املين
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واســبابه يف دفــرت البحــارة واال اعتــرب الفصــل غــري مــرشوع.

 املادة ١٣٥ 
ــخ  ــن تاري ــنة م ــي س ــري بم ــل البح ــد العم ــن عق ــئة ع ــاوى الناش ــع الدع ــي مجي تنق

ــد. ــاء العق انقض

املادة ١٣٦ 
١- وكيل السفينة هو وكيل املجهز يف اجلهات التي ال يوجد له فيها فروع. 

٢- يقــوم وكيــل الســفينة باســتالم البضاعــة قبــل بــدء الرحلــة بقصــد شــحنها وتســليمها 
الصحــاب الشــأن فيهــا عــن وصــول الســفينة. 

٣- كــام يقــوم بتحصيــل اجــرة النقــل ، وجيــوز ان يعهــد اليــه باالعــامل املعتــادة املتعلقــة 
بحاجــة الســفينة او الرحلــة والتــي يقــوم هبــا الربــان وفقــا للــامدة ١٠٥ ويف هــذه احلالــة 
تكــون الديــون الناشــئة عــن هــذه االعــامل مضمونــة باالمتيــاز املنصــوص عليــه يف البنــد 

اخلامــس مــن املــادة ٤٧.

 املادة ١٣٧ 
يســأل وكيــل الســفينة امــام املجهــز مســئولية الوكيــل بأجــر ، وال يســأل قبــل الشــاحنني 

او املرســل اليهــم اال يف حالــة خطــأه الشــخي.

املادة ١٣٨ 
ــل  ــامل النق ــن أع ــئة ع ــاوي الناش ــري يف الدع ــل البح ــال للناق ــفينة ممث ــل الس ــرب وكي يعت

ــل. ــر الوكي ــا مق ــع هب ــي يق ــة الت ــه يف اجله ــه او علي ــام من ــي تق ــري والت البح

 املادة ١٣٩ 
ــة  ــية الكويتي ــا باجلنس ــن كان متمتع ــفن اال م ــة الس ــامل وكال ــزاول اع ــوز ان ي ١- ال جي

ــالت.  ــوزارة املواص ــك ب ــد لذل ــجل املع ــدا يف الس ومقي
٢- وجيــب عــى الوكيــل ان يــودع احــد البنــوك الكويتيــة وديعــه نقديــة او كفالــة مرفيــة 

لضــامن تنفيــذ االحــكام القضائيــة التــي تصــدر عــى موكليــه. 
٣- ويصــدر بتنظيــم ســجل وكالء الســفن ، وحتديــد قيمــة الوديعــة او الكفالــة الواجــب 

ايداعهــا قــرار مــن وزيــر املواصــالت بعــد اخــذ رأي املؤسســة العامــة للمــواينء. 
٤- ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عى شــهرين وبغرامة ال جتــاوز الفي دينــار او باحدى 

هاتــني العقوبتني: 
١- كل مــن يــزاول اعــامل وكالــة الســفن ، أو يعلــن بأيــة وســيلة مــن وســائل النــرش عــن 

قيامــه بأعــامل هــذه الوكالــة دون ان يكــون اســمه مقيــدا بالســجل. 
٢- كل من يقدم عمدا لوزارة املواصالت بيانات غري صحيحة لقيدها يف السجل.

املادة ١٤٠ 
ــد الوصــول  ــة عــن اصحــاب الشــأن يف البضاعــة يف اســتالمها عن ينــوب وكيــل احلمول

ودفــع االجــرة املســتحقة عنهــا.
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املادة ١٤١ 
ــوق  ــى حق ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــراءات والتداب ــاذ االج ــة باخت ــل احلمول ــوم وكي يق
ــة  ــة باحلال ــلم البضاع ــه تس ــرتض ان ــل ، واال اف ــل الناق ــة قب ــأن يف البضاع ــاب الش اصح

ــك. ــري ذل ــة غ ــل احلمول ــت وكي ــامل يثب ــحن م ــند الش ــني يف س ــة املذكورت والكمي

املادة١٤٢ 
١- يقــوم مقــاول الشــحن والتفريــغ بكافــة العمليــات املاديــة اخلاصــة بشــحن البضاعــة 

عــى الســفينة وتفريغهــا منهــا. 
٢- ويعمــل مقــاول الشــحن والتفريــغ بتكليــف مــن الناقل البحــري امللزم وحده بتســليم 
ــب رشط يف  ــه بموج ــل الي ــاحن او املرس ــن الش ــف م ــل بتكلي ــوز ان يعم ــة وجي البضاع

مشــارطة االجيــار او ســند الشــحن. 
٣- ويســأل مقــاول الشــحن والتفريــغ عــام يقــع منــه مــن خطــأ ، وتكــون مســئوليته قبــل 

مــن كلفــه بالعمــل الــذي لــه وحــده توجيــه الدعــوى املبــارشه اليــه.

 املادة ١٤٣ 
ــة  ــذه احلال ــة ويف ه ــل احلمول ــامل وكي ــغ بأع ــحن والتفري ــاول الش ــد اىل مق ــوز ان يعه جي

ــني ١٤٠ و ١٤١. ــررة يف املادت ــكام املق ــه االح ــري علي ت

 املادة ١٤٤ 
ــق  ــام يتعل ــة في ــل احلمول ــفينة ووكي ــل الس ــغ ووكي ــحن والتفري ــاول الش ــى مق ــري ع ت
بالدعــاوي الناشــئة عــن نشــاط كل منهم احــكام حتديد املســئولية واالعفاء منهــا واحكام 

التقــادم املقــرره بالنســبة اىل الناقــل البحــري.

 املادة ١٤٥ 
١- اجيــار الســفينة عقــد يلتــزم املؤجــر بمقتضــاه ان يضــع حتــت تــرف املســتأجر نظــري 
اجــر ســفينة او جــزءا منهــا ، بقصــد االســتغالل البحــري ، ملــدة حمــدده ، او للقيــام برحلــة 

او رحــالت معينــة. 
٢- واذا كانــت الســفينة معينــة باســمها يف العقــد فليــس للمؤجــر ان يســتبدل هبــا غريهــا 

، مــامل يتفــق عــى غــري ذلــك.

 املادة ١٤٦ 
ــدة  ــاذا زادت م ــار ، ف ــارطة االجي ــمى مش ــرر يس ــة بمح ــفينة كتاب ــار الس ــد اجي ــت عق يثب
ــد بســجل الســفن ، ويكــون  العقــد عــى ســنة فــال يكــون نافــذا يف حــق الغــري اال اذا قي

ــد. ــدة العق ــتأجر وم ــر واملس ــات اســم املؤج ــد باثب القي

 املادة ١٤٧ 
ــازل للغــري عــن احلقــوق  ١- ال جيــوز للمســتأجر ان يؤجــر الســفينة مــن الباطــن او يتن

ــة مــن املؤجــر.  الناشــئة عــن عقــد االجيــار اال بموافــق كتابي
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ــني املؤجــر واملســتأجر مــن  ــارشة ب ــة مب ٢- وال يرتتــب عــى االجيــار مــن الباطــن عالق
ــن.  الباط

ومــع ذلــك جيــوز للمؤجــر الرجــوع عى املســتأجر مــن الباطن بــام ال جياوز ماهو مســتحق 
عــى هذا املســتأجر للمســتأجر االصيل.

 املادة ١٤٨ 
١- ملؤجــر الســفينة حــق حبــس البضائــع اململوكة للمســتأجر يف ميناء الوصول الســتيفاء 
ــة باملحكمــة  ــة يقدرهــا قــايض االمــور الوقتي ــه مــامل تقــدم لــه كفال االجــرى املســتحقه ل
الكليــة ، ويأمــر القــايض يف حالــة اســتعامل حــق احلبــس بايــداع البضائــع عنــد امــني يعينــه 
، ولــه ان يأمــر ببيعهــا او ببيــع جــزء منهــا وفــاء لالجــرة ، ويعــني ميعــادا للبيــع وكيفيــة 

اجرائــه. 
٢- وللمؤجــر امتيــاز عــى بضائــع املســتأجر املوجــودة يف الســفينة او املودعــة عنــد امــني 

طبقــا الحــكام الفقــرة الســابقة ، ويضمــن االمتيــاز ديــن االجــرة وملحقاهتــا.

 املادة ١٤٩ 
ــن  ــتأجر م ــني املس ــك بتمك ــاه املال ــزم بمقتض ــد يلت ــزة عق ــري جمه ــفينة غ ــري الس ١- تأج

االنتفــاع بســفينة معينــة دون ان جيهزهــا بمــؤن او لــوازم أو بحــاره. 
٢- وتكون للمستأجر ادارة السفينة من الناحيتني املالحية والتجارية.

 املادة ١٥٠ 
١- يلتــزم املؤجــر بتســليم الســفينة يف حالــة صاحلــة للمالحــة مــع الوثائــق املتعلقــة هبــا 
ــزم باصــالح االرضار التــي تنشــأ عــن القــوة القاهــرة واالرضار التــي يقتضيهــا  كــام يلت
ــإذا  ــه ، ف االســتهالك النــايشء عــن االســتعامل العــادي للســفينة يف الغــرض املتفــق علي
ترتــب عــى هــذه االرضار تعطيــل اســتعامل الســفينة فــال تســتحق االجــرة عــن املــدة التــي 

تبقــى فيهــا الســفينة معطلــة. 
٢- ويســأل املؤجــر عــن الــرضر الــذي يرتتــب عى تســليم الســفينة غــري صاحلــة للمالحة 
اال اذا اثبــت ان ذلــك نــايشء عــن عيــب خفــي مل يكــن مــن املســتطاع كشــفه بالفحــص 

العادي.

 املادة ١٥١ 
١- يلتــزم املســتأجر بدفــع االجــرة يف املواعيــد املتفــق عليهــا. كام يلتزم باســتعامل الســفينة 

يف الغــرض املتفــق عليــه وفقــا خلصائصهــا الفنيــة الثابتة يف ترخيــص املالحة. 
ــذي تســلمها  ــاء ال ــد انتهــاء عقــد االجيــار يف املين ــرد الســفينة عن ــزم املســتأجر ب ٢- ويلت
فيــه وباحلالــة التــي كانــت عليهــا وقــت التســليم مــع مراعــاة االســتهالك النــايشء عــن 

ــادي.  ــتعامل الع االس
ــا  ــون اىل هنايته ــم القان ــد بحك ــد العق ــة امت ــاء الرحل ــار اثن ــدة االجي ــت م ٣- واذا انقض

ــدة.  ــام الزائ ــن االي ــد ع ــا يف العق ــوص عليه ــرة املنص ــر االج ــتحق املؤج واس
٤- ويف حالــة التأخــري يف رد الســفينة بســبب منســوب اىل املســتأجر يلتــزم بــأداء تعويــض 
ــذا  ــاوز ه ــرضر جي ــر ان ال ــت املؤج ــامل يثب ــري م ــدة التأخ ــن م ــرة ع ــف االج ــادل ضع يع
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التعويــض.

 املادة ١٥٢ 
يضمن املستأجر رجوع الغري عى املؤجر بسبب يرجع اىل استغالل السفينة.

 املادة ١٥٣ 
تنقــي الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد اجيــار الســفينة غــري جمهــزة بمــي ســنة مــن تاريــخ 
انتهــاء العقــد ، او مــن تاريــخ ردهــا اىل املؤجــر يف احلالــة املبينــة يف الفقــره االخــرية مــن 
املــادة ١٥١ ، او مــن تاريــخ شــطبها مــن ســجل الســفن يف حالــة هالكهــا او مــن تاريــخ 

رجــوع الغــري عــى املؤجــر يف احلالــة املبينــة يف املــادة الســابقة.

املادة ١٥٤
ــة  ــة كامل ــفينة معين ــع س ــاه بوض ــر بمقتض ــزم املؤج ــد يلت ــزة عق ــفينة جمه ــري الس ١- تأج
التجهيــز حتــت تــرف املســتأجر للقيــام برحلــة او برحــالت معينــة او خــالل املــدة املتفق 

عليهــا يف العقــد وبالــرشوط املذكــورة فيــه او التــي يقــي هبــا العــرف. 
٢- واذا كانــت الســفينة مؤجــرة بكاملها فال يشــمل االجيار الغــرف واالماكن املخصصة 

والبحارة. للربان 

املادة ١٥٥
١- تنقي الدعاوي الناشئة عن عقد اجيار السفينة جمهزة بمي سنة. 

٢- ويبــدأ رسيــان هــذه املــدة يف حالــة التأجــري بالرحلــة مــن تاريــخ انتهــاء كل رحلــة او 
ــتحيال ،  ــا مس ــتمرار فيه ــة او االس ــدء الرحل ــل ب ــذي جع ــادث ال ــوع احل ــخ وق ــن تاري م
وتنتهــي الرحلــة بوصــول الســفينة اىل املينــاء املتفــق عليــه وانــزال البضائــع التــي وضعهــا 

املســتأجر فيهــا. 
٣- ويبــدأ رسيــان املــادة يف حالــة التأجــري باملــدة مــن تاريــخ انقضــاء مــدة العقــد او مــن 
تاريــخ انتهــاء الرحلــة االخــرية اذا امتــدت املــدة وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة ١٧٤ او 
مــن تاريــخ وقــوع احلــادث الــذي جعــل تنفيــذ العقــد او االســتمرار يف تنفيــذه مســتحيال. 
٤- ويبــدأ رسيــان املــدة يف حالــة افــرتاض هــالك الســفينة مــن تاريــخ شــطبها مــن ســجل 

السفن.

 املادة ١٥٦ 
يذكــر يف مشــارطة االجيــار اســم املؤجــر واملســتأجر وموطنهــام واســم الســفينة وجنســيتها 
ــا  ــا واوصافه ــحنة ومقداره ــوع الش ــان ون ــم الرب ــا واس ــر منه ــزء املؤج ــا واجل ومحولته
واملــكان واملــدة املتفــق عليهــا للشــحن والتفريــغ ومقــدار االجــرة وطريقــة حســاهبا ومدة 

العقــد وبيــان الرحــالت املتفــق عــى القيــام هبــا.

 املادة ١٥٧ 
١- عــى املؤجــر ان يضــع حتــت تــرف املســتأجر الســفينة املعينــة يف حالــة صاحلــة 
للمالحــة وجمهــزة بــام يلــزم لتنفيــذ العمليات املتفــق عليها يف املشــارطة وأن تبقى الســفينة 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٥       -العودة لفهرس القانون

يف هــذه احلالــة طــوال مــدة الرحلــة او الرحــالت موضــوع االتفــاق. 
٢- وعى املؤجر كذلك أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحالت.

 املادة ١٥٨ 
حيتفظ املؤجر باالدارة املالحية واالدارة التجارية للسفينة.

 املادة ١٥٩ 
يلتــزم املســتأجر بشــحن البضائــع وتفريغهــا يف املهــل املتفــق عليهــا يف عقــد االجيــار فــإذا 
مل ينــص يف العقــد عــى مهــل معينــة وجــب الرجــوع اىل العــرف ، ويف هــذه احلالــة يتبــع 
يف حســاب املهــل وبــدء رسياهنــا العــرف الســائد يف املينــاء الــذي جيــري فيــه الشــحن او 

التفريــغ ، فــإذا مل يوجــد عــرف يف هــذا املينــاء اتبــع العــرف البحــري العــام.

 املادة ١٦٠ 
للربــان عنــد انقضــاء مهلــة التفريــغ احلق يف انــزال البضائــع املشــحونة عى نفقة املســتأجر 
ــى  ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــاذ التداب ــان باخت ــزم الرب ــة يلت ــذه احلال ــئوليته ، ويف ه ومس

البضائــع.

 املادة ١٦١ 
ال جيــوز للمؤجــر أن يشــحن يف الســفينة او يف اجلــزء املؤجــر منهــا بضائــع غــري خاصــة 

ــه. باملســتأجر دون اذن من

 املادة ١٦٢ 
ــا اذا  ــحونة فيه ــع املش ــفينة او بالبضائ ــق بالس ــي تلح ــن االرضار الت ــتأجر ع ــأل املس يس

ــه. ــب يف بضائع ــن عي ــئة ع ــتأجر او ناش ــل املس ــن فع ــئة ع ــت ناش كان

 املادة ١٦٣ 
١- ال تســتحق اجــرة الســفينة اذا مل تســلم البضائــع املشــحونة فيهــا للمرســل اليــه او مل 

توضــع حتــت ترفــه يف مينــاء الوصــول. 
٢- ومــع ذلــك تســتحق االجــرة اذا كان عــدم التســليم ناشــئا عــن خطــأ املســتأجر او اذا 
ــان لبيعهــا  ــع لعيــب فيهــا او بســبب طبيعتهــا اخلاصــة او اذا اضطــر الرب هلكــت البضائ
اثنــاء الرحلــة بســبب العيــب او التلــف او اذا امــر الربــان باتالفهــا بســبب خطورهتــا او 

رضرهــا او حظــر نقلهــا ومل يكــن املؤجــر يعلــم بذلــك عــن وضعهــا يف الســفينة. 
٣- وكذلــك تســتحق االجــرة عــن احليوانــات التــي تنفــق اثنــاء الرحلــة بســبب ال يرجــع 

اىل فعــل املؤجــر.

 املادة ١٦٤ 
١- يبقــى عقــد اجيــار الســفينة نافــذا دون تعويــض او زيــادة االجــرة اذا اوقفــت الســفينة 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٦       -العودة لفهرس القانون

مؤقتــا اثنــاء الرحلــة بســبب ال يرجــع اىل فعــل املؤجــر او الربــان. ويف هــذه احلالــة جيــوز 
للمســتأجر ان يطلــب تفريــغ بضائعــه عــى نفقتــه ، ولــه بعــد ذلــك ان يعيــد شــحنها يف 

الســفينة عــى نفقتــه ايضــا، وأن يدفــع األجــرة كاملــة يف احلالــني. 
٢- فــإذا تعــذر عــى الســفينة اســتئناف الســفر وجــب عــى الربان اســتئجار ســفينة او اكثر 
بمصاريــف مــن قبلــه لنقــل البضائــع اىل املحــل املعــني دون ان يســتحق زيــاده يف االجــره 
، فــإذا تعــذر عليــه ذلــك فــال تســتحق االجــرة اال بقــدر مــا تــم مــن الرحلــة ، وذلــك كلــه 

مــامل يوجــد اتفــاق عــى خــالف ذلــك. 
٣- وللمســتأجر يف كل وقــت أن يطلــب تســليم البضائــع قبــل وصوهلــا اىل املــكان املتفــق 
ــذي  ــاء ال ــون املين ــة ، وأن يك ــات االضافي ــة والنفق ــرة كامل ــع االج ــرشط ان يدف ــه ب علي

يطلــب تســليم البضائــع فيــه آمنــا بالنســبة اىل الســفينة.

 املادة ١٦٥ 
ينفســخ عقــد اجيــار الســفينة دون تعويــض عــى املؤجــر او املســتأجر اذا منعــت التجــاره 
مــع الدولــة التــي يقــع فيهــا املينــاء املعــني لتفريــغ البضاعــة او اذا قامــت قــوة قاهــرة جتعــل 

تنفيــذ الرحلــة مســتحيال.

 املادة ١٦٦ 
اذا مل يشحن املستأجر كل البضائع املتفق عليها التزم بدفع كامل االجرة.

 مادة ١٦٧ 
١- ال يربأ املستأجر من دفع االجرة بالتخيل عن البضائع للمؤجر. 

٢- وكذلــك ال يــربأ مــن دفــع االجــرة اذا قامــت اجلهــات الرســمية بمصــادرة البضائــع 
قبــل تســليمها اىل املرســل اليــه.

 املادة ١٦٨ 
اذا تعــذر عــى الســفينة الوصــول اىل املينــاء املتفــق عــى تســليم البضائــع فيــه وجــب عــى 
املؤجــر ان يوجــه الســفينة اىل اقــرب مــكان مــن املينــاء املذكــور ، ويف هــذه احلالــة يتحمــل 

املؤجــر مصاريــف نقــل البضائــع اىل املينــاء املتفــق عليــه.

املادة ١٦٩ 
تتضمن مشارطة االجيار الزمنية عى وجه اخلصوص البيانات اآلتية: 

١- عنارص تعيني السفينة املؤجرة. 
٢- اسم كل من املؤجر واملستأجر. 

٣- مقدار االجرة. 
٤- مدة االجيار.

 املادة ١٧٠ 
ــة  ــزم املؤجــر ان يضــع حتــت تــرف املســتأجر وللمــدة املتفــق عليهــا الســفينة املعين يلت
ــى  ــى ع ــه ان يبق ــا ، وعلي ــق عليه ــة املتف ــة وللخدم ــة للمالح ــة صاحل ــارطة يف حال باملش
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٧       -العودة لفهرس القانون

ــة طــوال مــدة العقــد. هــذه الصالحي

 املادة ١٧١ 
حيتفــظ املؤجــر بــاالدارة املالحيــة للســفينة ، وتنتقــل اىل املســتأجر ادارهتــا التجاريــة 
ويتحمــل اعبــاء هــذه االدارة ، وعــى وجــه اخلصــوص تزويــد الســفينة بالوقــود والزيوت 

والشــحوم ودفــع رســم املــواينء واالرشــاد وغريهــا مــن املصاريــف.

 املادة ١٧٢ 
يلتــزم املســتأجر بدفــع كامــل االجــرة عــن املــدة التــي تكــون فيهــا الســفينة حتــت ترفــه 
ولــو توقفــت بســبب حــوادث املالحة ، ومــع ذلك ال تســتحق االجرة اذا هلكت الســفينة 

او توقفــت بســبب قــوة قاهــرة او فعــل املؤجر.

 املادة ١٧٣ 
ــه بعــد  يســرتد املؤجــر حقــه يف التــرف يف الســفينة اذا مل يســتوف االجــرة املســتحقة ل
اعــذار املســتأجر ، ومــع ذلــك يلتــزم املؤجــر بنقــل البضائــع املشــحونة اىل مينــاء الوصــول 

مقابــل اجــرة املثــل مــع عــدم االخــالل بحقــه يف املطالبــة بالتعويــض.

 املادة ١٧٤ 
١- يلتــزم املســتأجر عنــد انقضــاء عقــد االجيــار باعــادة الســفينة اىل املينــاء الــذي وضعــت 

فيــه حتــت ترفــه مــامل يتفــق عــى خــالل ذلــك. 
ــا  ــون اىل هنايته ــم القان ــد بحك ــد العق ــة امت ــاء الرحل ــار اثن ــدة االجي ــت م ٢- واذا انقض

ــدة.  ــام الزائ ــن االي ــد ع ــا يف العق ــوص عليه ــرة املنص ــر االج ــتحق املؤج واس
٣- وال جيــوز ختفيــض االجــرة اذا اعيــدت الســفينة قبــل امليعــاد املتفــق عليــه اال اذا اتفــق 

عــى غــري ذلــك.

املادة ١٧٥ 
ــفينه او  ــك الس ــواء كان مال ــل س ــاه الناق ــد بمقتض ــد يتعه ــري عق ــل البح ــد النق ١- عق

ــر.  ــل اج ــني مقاب ــاء مع ــفينة اىل مين ــع يف الس ــل بضائ ــتأجرها بنق ــا او مس جمهزه
ــه  ــل الي ــات املرس ــوق والتزام ــق بحق ــام يتعل ــري في ــل البح ــد النق ــى عق ــري ع ٢- وت

ــارة. ــون التج ــن قان ــني ٤٤٥ و ٢/٤٥٩ م ــكام املادت اح

املادة ١٧٦ 
١- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن. 

٢- ويكتــب ســند الشــحن باللغــة العربيــة بصــورة واضحــة ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا 
ــة يف التعامــل.  احــدى اللغــات الدولي

٣- وجيــب ان يكــون ســند الشــحن مؤرخــا وموقعــا من الناقــل او من ينوب عنــه، ويذكر 
ــه وموطــن كل منهــم وصفــات  يف الســند اســم كل مــن الناقــل والشــاحن واملرســل الي
البضائــع كــام دوهنــا الشــاحن وعــى وجــه اخلصــوص عــدد الطــرود ووزن البضائــع او 
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حجمهــا او كميتهــا عــى حســب االحــوال وعالمــات البضائــع وحالتهــا الظاهــره وميناء 
القيــام ومينــاء الوصــول واســم الســفينة ومحولتها وجنســيتها ومقــدار اجرة النقــل وكيفية 
حســاهبا اذا كانــت مســتحقة يف مينــاء الوصــول ، ومــكان اصــدار الســند وتارخيــه وعــدد 

الصــور التــي حــررت منــه. 
٤- وجيــب ان تكــون العالمــات التــي يضعهــا الشــاحن عــى البضائــع كافيــة لتعيينها وان 

توضــع بحيــث تبقــى قراءهتــا ممكنــة حتــى هنايــة الرحلة.

 املادة ١٧٧ 
١- حيــرر ســند الشــحن مــن نســختني اصليتــني تســلم احدامهــا اىل الشــاحن ، واالخــرى 

اىل الناقــل وختتــم االخــرية بخاتــم غــري قابــل للتــداول. 
ــى  ــاحن ، وتعط ــلمة للش ــة املس ــخة االصلي ــه النس ــوب عن ــن ين ــل او م ــع الناق ٢- ويوق

ــا.  ــرف فيه ــع والت ــلم البضائ ــق يف تس ــي احل ــا الرشع ــخة حلائزه ــذه النس ه
٣- وجيــوز ان حتــرر مــن النســخة االصليــة املســلمة للشــاحن عــدة صــور مماثلــة وجيــب 
ان تكــون كل صــورة منهــا مرقمــة وان يذكــر فيهــا اهنــا غــري قابلــة للتــداول وال تعطــى 

هــذه الصــورة حلائزهــا احلــق يف تســلم البضائــع والتــرف فيهــا.

 املادة ١٧٨ 
١- حيرر سند الشحن باسم شخص معني او المره او للحامل. 

٢- ويتداول سند الشحن بالتظهري اذا كان اسميا او لالمر ، وبالتسليم اذا كان للحامل. 
ــداول ســند الشــحن بالتظهــري جيــوز االتفــاق عــى قــر الضــامن عــى  ــة ت ٣- ويف حال
ــل ان يتمســك يف  ــد النقــل وقــت التظهــري وال جيــوز للناق ــع وصحــة عق وجــود البضائ
مواجهــة املظهــر اليــه تظهــريا ناقــال للملكيــة بالدفــوع التــي جيــوز لــه التمســك هبــا قبــل 

حامــل ســابق للســند. 
٤- وجيــوز للنــص يف ســند الشــحن عــى حظــر تداولــه او التنــازل عنــه. عــى ان يكــون 

ذلــك بصــورة بــارزة وواضحــة.

 املادة ١٧٩ 
١- يقــدم الشــاحن كتابــة البيانــات املتعلقــة بالبضائــع قبل الشــحن ، وتقيد هــذه البيانات 
ــة  ــات املتعلق ــد البيان ــن قي ــاع ع ــه االمتن ــوب عن ــن ين ــل او م ــحن ، وللناق ــند الش يف س
بعالمــات البضائــع او عددهــا او كميتهــا او وزهنــا اذا كانــت لديــه اســباب جديــة للشــك 
يف صحتهــا او مل تكــن لديــه الوســائل الكافيــة للتأكــد منهــا ، ويف مجيــع االحــوال جيــب 
ــات يف ســند الشــحن ، وللشــاحن او مــن تســلم  ــد البيان ــاع عــن قي ذكــر اســباب االمتن

البضائــع اثبــات صحــة هــذه البيانــات. 
ــدم  ــى ع ــب ع ــرضر املرتت ــض ال ــن تعوي ــل ع ــل الناق ــئوال قب ــاحن مس ــون الش ٢- ويك
صحــة البيانــات التــي قدمهــا عــن البضائــع ، وال جيــوز للناقــل التمســك بعــدم صحــة 

ــاحن. ــري الش ــر غ ــخص آخ ــل أي ش ــحن قب ــند الش ــورة يف س ــات املذك البيان

 املادة ١٨٠ 
ــت  ــا واملثب ــدم عنه ــان املق ــف البي ــع ختال ــفر بضائ ــل الس ــفينة قب ــان يف الس ــد الرب اذا وج
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يف ســند الشــحن جــاز لــه اخراجهــا مــن الســفينة يف حمــل الشــحن او ابقاؤهــا فيهــا مــع 
اســتيفاء اجــرة تعــادل اعــى اجــرة تدفــع لبضائــع مــن نوعهــا يف املحــل املذكــور وذلــك 

مــع عــدم االخــالل بــام قــد يســتحق مــن تعويــض.

 املادة ١٨١ 
١- اذا شــحنت يف الســفينة بضائــع خطــرة او قابلــة لاللتهــاب او لالنفجــار جــاز للناقــل 
ــدون أي  ــا ب ــل خطورهت ــا او ان يزي ــفينة او ان يعدمه ــن الس ــا م ــت ان خيرجه يف كل وق
ــو علــم بنوعهــا او بطبيعتهــا ، وفضــال  ــه مل يكــن يــرىض بشــحنها ل تعويــض اذا ثبــت ان
ــري  ــارش او غ ــق مب ــئة بطري ــف الناش ــن االرضار واملصاري ــاحن ع ــأل الش ــك يس ــن ذل ع

مبــارش عــن شــحنها يف الســفينة. 
٢- وإذا شــحنت بضائــع مــن هــذا القبيــل بعلــم الناقــل ورضائــه وأصبحــت خطــرا عــى 
الســفينة أو عــى شــحنتها جــاز انزاهلــا مــن الســفينة او اعدامهــا او ازالــة خطرهــا بمعرفــة 
الناقــل بــدون مســئولية عليــه اال فيام يتعلق باخلســارات البحرية املشــرتكة عنــد االقتضاء.

 املادة ١٨٢ 
ــفينة  ــحنها يف الس ــل ش ــع قب ــتالم البضائ ــاال باس ــاحن ايص ــي الش ــل ان يعط ــى الناق ع
ــاء عــى طلــب الشــاحن ســند شــحن بعــد وضــع البضائــع  ويســتبدل هبــذا االيصــال بن
يف الســفينة ، ويكــون لاليصــال احلجيــة املقــررة لســند الشــحن اذا اشــتمل عــى البيانــات 
املنصــور عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ١٧٦ وكان مــؤرشا عليــه بكلمــة مشــحون.

 املادة ١٨٣ 
١- يعتــرب ســند الشــحن حجــة يف اثبــات البيانــات التــي يشــتمل عليهــا وذلــك فيــام بــني 

الناقــل والشــاحن وبالنســبة اىل الغــري. 
٢- وجيــوز يف العالقــة بــني الناقــل والشــاحن اثبــات عكــس مــا ورد بســند الشــحن. امــا 

بالنســبة اىل الغــري فــال جيــوز للناقــل اثبــات عكــس ماجــاء بــه وانــام جيــوز ذلــك للغــري. 
٣- ويعترب املرسل اليه من الغري يف حكم هذه املادة اال اذا كان هو الشاحن نفسه.

 املادة ١٨٤ 
١- جيــوز لــكل مــن لــه حــق يف تســلم البضائــع بمقتــىض ســند الشــحن ان يطلــب مــن 
ــل  ــد النق ــك يف عق ــى ذل ــص ع ــرشط ان ين ــا ب ــة منه ــات معين ــليم كمي ــا بتس ــل اذن الناق
وتصــدر اذون التســليم باســم شــخص معــني او المــره او للحامــل ويكــون تــداول هــذه 
ــداول هبــا ســندات الشــحن ، وجيــب ان تكــون موقعــة  ــي تت ــذات الطريقــة الت االذون ب

مــن الناقــل. 
٢- واذا كان ســند الشــحن قابــال للتــداول وجــب عــى الناقــل ان يذكــر فيــه بيانــا عــن 
اذون التســليم التــي اصدرهــا والبضائــع املبينــة هبــا ، واذا وزعــت الشــحنة بكاملهــا بــني 
اذون تســليم متعــددة وجــب عــى الناقــل ان يســرتد ســند الشــحن. ويعطــى اذن التســليم 

حاملــه الرشعــي احلــق يف تســلم البضائــع املبينــة بــاالذن.

 املادة ١٨٥ 
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١- عى الناقل تسليم البضائع للحامل الرشعي لسند الشحن او اذن التسليم. 
٢- واذا مل حيــرض صاحــب احلــق يف تســلم البضائــع او رفــض تســلمها جــاز للناقــل ان 
يطلــب مــن قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة الكليــة االذن لــه بايداعهــا عنــد امــني يعينــه 

القــايض.

 املادة ١٨٦ 
عــى الناقــل ان يقــوم بشــحن البضائــع وجتميعهــا ورصهــا ونقلهــا وحفظهــا والعنايــة هبــا 

وتفريغهــا بــام يلــزم لذلــك مــن عنايــة ودقــة.

 املادة ١٨٧ 
١- ال تســتحق اجــرة النقــل اذا مل تســلم البضائــع للمرســل اليــه او مل توضــع حتت ترفه 

يف مينــاء الوصول. 
ــاحن او  ــأ الش ــن خط ــئا ع ــليم ناش ــدم التس ــرة اذا كان ع ــتحق االج ــك تس ــع ذل ٢- وم
ــب فيهــا ، او بســبب طبيعتهــا اخلاصــة او اذا  ــع لعي ــه ، او اذا هلكــت البضائ املرســل الي
اضطــر الربــان لبيعهــا اثنــاء الرحلــة بســبب العيــب او التلــف ، او اذا امــر الربــان باتالفهــا 
بســبب خطورهتــا او رضرهــا او حظــر نقلهــا ومل يكــن الناقــل يعلــم بذلــك عنــد شــحنها. 
٣- وكذلــك تســتحق االجــرة عــن احليوانــات التــي تنفــق اثنــاء الرحلــة بســبب ال يرجــع 

اىل فعــل الناقــل.

 املادة ١٨٨ 
١- ال يربأ الشاحن من دفع اجرة النقل بالتخيل عن البضائع للناقل. 

٢- وكذلــك ال يــربأ مــن دفــع االجــرة اذا قامــت اجلهــات الرســمية بمصــادرة البضائــع 
قبــل تســليمها اىل املرســل اليــه.

 املادة ١٨٩ 
١- للناقــل حــق حبــس البضائــع يف مينــاء الوصــول الســتيفاء اجــرة نقلهــا املســتحقة لــه 
مــامل تقــدم لــه كفالــة يقدرهــا قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة الكليــة. ويأمــر القــايض 
يف حالــة إســتعامل حــق احلبــس بإيــداع البضائــع عنــد أمــني يعينــه . ولــه أن يأمــي ببيعهــا 

أو بيــع جــزء منهــا وفــاء لألجــرة , ويعــني ميعــادا للبيــع وكيفيــة إجــراءه.
ــا  ــني طبق ــد ام ــة عن ــفينة او املودع ــحونة يف الس ــع املش ــى البضائ ــاز ع ــل امتي ٢- وللناق

ــا. ــرة وملحقاهت ــن االج ــاز دي ــن االمتي ــابقة ، ويضم ــرة الس ــكام الفق الح

 املادة ١٩٠ 
يســأل الشــاحن عــن االرضار التــي تلحق بالســفينة او بالبضائع املشــحونة فيهــا اذا كانت 

هــذه االرضار ناشــئة عــن فعلــه او عن عيــب يف بضائعه.

 املادة ١٩١ 
١- ال يســأل الناقــل عــن هــالك البضائــع او تلفهــا الناتــج عــن عــدم صالحيــة الســفينة 
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ــة  ــة الكافي ــذل اهلم ــل يف ب ــال الناق ــا اىل امه ــة راجع ــدم الصالحي ــة اال اذا كان ع للمالح
ــام  ــا ب ــه او ضــامن جتهيزه ــدء في ــد الب ــفر وعن ــل الس ــة قب ــة للمالح ــفينة صاحل ــل الس جلع
يلزمهــا مــن مــواد ومــؤن وبحــارة عــى وجــه مــرض او يف اعــداد العنابــر والغــرف الباردة 
واملــربدة ومجيــع اقســام الســفينة االخــرى املخصصــة لشــحن البضائــع بحيث تكــون هذه 

االماكــن صاحلــة لوضــع البضائــع ونقلهــا وحفظهــا. 
٢- ويف مجيــع احلــاالت التــي ينشــأ فيهــا هــالك البضائــع او تلفهــا عــن عــدم صالحيــة 
الســفينة يقــع عــبء االثبــات فيــام يتعلــق ببــذل اهلمــة الكافيــة عــى عاتــق الناقــل او أي 

شــخص آخــر يتمســك باالعفــاء املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة.

 املادة ١٩٢ 
ال يســأل الناقــل عــن هــالك البضائــع او تلفهــا او التأخــري يف تســليمها اذا كان ذلك ناشــئا 

عــن أحــد االســباب اآلتية : 
١- الفعــل او اخلطــأ او االمهــال الــذي يقــع يف املالحــة او يف ادارة الســفينة مــن الربــان او 

البحــارة او املرشــد او احــد تابعــي الناقــل. 
٢- احلريق مامل حيدث بفعل الناقل او خطئه. 

٣- خماطر البحر او املياه املالحية االخرى او اخطارها او حوادثها. 
٤- القضاء والقدر. 

٥- حوادث احلرب. 
٦- اعامل االعداء العامني. 

٧- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شغب او حجز قضائي. 
٨- قيود احلجر الصحي. 

٩- كل فعل او امتناع من جانب الشاحن او مالك البضائع او وكيله او ممثله. 
ــق عــاريض اذا كان مــن  ــه اواغــالق او عائ ١٠- كل ارضاب عــن العمــل او توقــف عن

شــأن هــذه االفعــال منــع اســتمرار العمــل كليــا او جزئيــا. 
١١- الفتن او االضطرابات االهلية. 

١٢- انقاذ او حماولة انقاذ االرواح او االموال يف البحر. 
١٣- أي انحــراف يف الســري النقــاذ او حماولــة انقــاذ االرواح او االمــوال يف البحــر او أي 

انحــراف آخــر يــربره ســبب معقــول. 
١٤- العجــز يف احلجــم او الــوزن او أي هــالك او تلــف آخــر ناتــج عــن عيــب خفــي يف 

البضائــع او عــن طبيعتهــا اخلاصــة او عــن عيــب ذايت فيهــا. 
١٥- عدم كفاية التغليف. 

١٦- عدم كفاية او عدم اتقان العالمات. 
١٧- العيوب اخلفية التي ال يكشفها الفحص العادي. 

١٨- أي ســبب آخــر غــري نــايشء عــن فعــل الناقــل او وكالئــه او تابعيــه او اخطائهــم. 
وعــى مــن يتمســك هبــذا الدفــع اثبات انه ال شــأن لفعــل هــؤالء االشــخاص او اخطائهم 

يف احــداث اهلــالك او التلــف.

 املادة ١٩٣ 
١- اذا تقــررت مســئولية الناقــل عــن هــالك البضائــع او تلفهــا كليــا فيحســب التعويــض 
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وفقــا للقيمــة املعتــادة لبضاعــة مــن جنســها ونوعهــا يف مــكان الوصــول وزمانــه. ويكــون 
التعويــض الــذي يدفعــه الناقــل عــن اهلــالك أو التلــف اجلزئــي أو التأخــري يف التســليم بــام 
يعــادل النقــص الــذي أصابــة قيمــة البضاعــة وفــق أحــكام الفقــرة الســابقة عــى أال يزيــد 

هــذا التعويــض يف أيــة حــال عــام يســتحق يف حالــة اهلــالك الــكيل للبضائــع .
٢- ويف مجيــع االحــوال ال يلــزم الناقــل بســبب اهلــالك او التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
او التأخــري يف تســليمها بمبلــغ يزيــد عــى مائتــني ومخســني دينــارا عــن كل طــرد او وحــدة 
، أو عــى ســبعامئة ومخســني فلســا عــن كل كيلوجــرام مــن الــوزن االمجــايل للبضائــع أي 
ــل الشــحن عــن طبيعــة  ــا قب ــد قــدم بيان ــن أكــرب وذلــك مــامل يكــن الشــاحن ق التحديدي
البضائــع وقيمتهــا واثبــت الناقــل هــذا البيــان يف ســند الشــحن ، ويعتــرب البيــان املذكــور 
قرينــة عــى صحــة القيمــة التــي عينهــا الشــاحن للبضائــع وجيــوز للناقــل اثبــات عكســها. 
ــن  ٣- اذا مجعــت الطــرود او الوحــدات املشــحونة يف صناديــق او اوعيــة او غريهــا م
ــة  ــملها احلاوي ــي تش ــدات الت ــرود او الوح ــدد الط ــحن ع ــند الش ــر يف س ــات وذك احلاوي
اعتــرب كل منهــا طــردا او وحــدة مســتقلة فيــام يتعلــق بتعيــني احلد االعــى للمســئولية املبني 
بالفقــرة الســابقة ، ويف غــري هــذه احلالــة تعتــرب احلاوية بــام احتوته طــردا او وحــدة واحدة. 
٤- وجيــوز باتفــاق خــاص بــني الشــاحن والناقــل او مــن ينــوب عنــه تعيــني حــد اقــى 
ملســئولية الناقــل خيتلــف عــن احلــد املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة بــرشط ان ال يقــل عنه. 
٥- ويف مجيــع االحــوال ال يســأل الناقــل عــن اهلــالك او التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
اذا تعمــد الشــاحن تقديــم بيانــات غــري صحيحــة الثباهتــا يف ســند الشــحن تتعلــق بطبيعــة 

البضائــع او بقيمتهــا.

 املادة ١٩٤ 
ــة هالكهــا او تلفهــا ان ييــر لالخــر  عــى كل مــن الناقــل ومــن تســلم البضائــع يف حال

ــع والتحقــق مــن عــدد الطــرود. وســائل فحــص البضائ

 املادة ١٩٥ 
١- يعتــرب باطــال كل رشط يف ســند الشــحن او يف أيــة وثيقــة أخــرى مماثلة يكون من شــأنه 
اعفــاء الناقــل مــن املســئولية عــن هــالك البضائــع او تلفهــا او تأخــري وصوهلــا النــايشء 
عــن اخلطــأ او االمهــال او التقصــري يف االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف هــذا الفــرع او 

يتضمــن ختفيــف هــذه املســئولية. 
٢- وكل رشط يتضمــن التنــازل اىل الناقــل عن احلقوق الناشــئة عــن التأمني عى البضائع 

وكل رشط آخــر يامثلــه يعترب يف حكم رشوط االعفاء من املســؤولية.

 املادة ١٩٦ 
١- للناقــل ان يتنــازل عــن كل او بعــض احلقــوق واالعفــاءات املقــررة لــه وان يزيــد مــن 
ــادة  ــازل او زي ــون التن ــرشط ان يك ــك ب ــرع وذل ــذا الف ــا يف ه ــوص عليه ــه املنص التزامات

االلتزامــات قــد ذكــرت يف ســند الشــحن املســلم للشــاحن. 
٢- وجيــوز االتفــاق عــى رشوط او حتفظــات او اعفــاءات تتعلــق بالتزامــات الناقــل 
ومســئوليته عــن هــالك البضائــع او تلفهــا او بالتزامــه بحفظهــا او العنايــة هبــا او جتميعهــا 

وذلــك بالنســبة للفــرتة الســابقة عــى الشــحن او الالحقــة للتفريــغ.
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 املادة ١٩٧ 
جيــوز االتفــاق عــى خمالفــة احــكام املســئولية الــواردة باملــواد الســابقة اذا كانــت طبيعــة 
البضائــع املطلــوب نقلهــا وحالتهــا وظــروف شــحنها والظــروف والــرشوط واملواعيــد 
ــرام اتفــاق خــاص بــرشط ان ال يكــون هــذا  التــي جيــب ان يتــم فيهــا النقــل ممــا يــربر اب
االتفــاق خمالفــا للنظــام العــام او متعلقــا بعنايــة عــامل الناقــل او وكالئــه او يقظتهــم 
ــة  ــع املنقول ــة بالبضائ ــع والــرص والنقــل واحلفــظ والعناي بخصــوص الشــحن والتجمي
بحــرا وتفريغهــا ، وبــرشط ان يــدون االتفــاق يف ســند الشــحن او يف ايصــال االســتالم 

ــداول. وان يــؤرش عليهــام اهنــام غــري قابلــني للت

 املادة ١٩٨ 
١- يف حالــة هــالك البضائــع او تلفهــا جيــب عــى مــن تســلمها ان خيطــر كتابــة الناقــل او 
مــن ينــوب عنــه يف مينــاء التفريــغ قبــل التســلم او خاللــه هبــالك البضائــع او تلفهــا واال 
افــرتض اهنــا ســلمت اليــه بحالتهــا املذكــورة يف ســند الشــحن حتــى يقــدم الدليــل عــى 
ــم االخطــار املذكــور  العكــس ، أمــا اذا كان اهلــالك او التلــف غــري ظاهــر فيجــب تقدي

خــالل ثالثــة ايــام مــن تاريــخ التســليم الفعــيل للبضائــع. 
ــور  ــليم بحض ــت التس ــع وق ــة البضائ ــت معاين ــار اذا اجري ــم االخط ــزم تقدي ٢- وال يل

ــع. ــلم البضائ ــه ومــن تس ــن يمثل ــل او م الناق

 املادة ١٩٩ 
١- تــري احــكام املســئولية املذكــورة يف هــذا الفــرع عــى النقــل البحــري بمقتــىض ســند 

الشــحن يف الفــرتة الواقعــة بــني شــحن البضائــع يف الســفينة وتفريغهــا منهــا. 
٢- وال تــري هــذه االحــكام عــى النقــل بمشــارطة اجيــار اال اذا صــدر بمقتــىض هــذه 
ــة بــني  ــه هــذا الســند العالق ــذي ينظــم في املشــارطة ســند شــحن وذلــك مــن الوقــت ال

حاملــه والناقــل. 
٣- كــام ال تــري هــذه االحــكام عــى نقــل احليوانــات احليــة او البضائــع التــي يذكــر يف 

عقــد النقــل ان شــحنها يكــون عــى ســطح الســفينة وتنقــل فعــال هبــذه الكيفيــة.

 املادة ٢٠٠ 
١- للناقــل ان يصــدر ســند شــحن مبــارش يتعهــد بمقتضــاه بنقــل البضائــع مــن مــكان 
معــني عــى مراحــل متتابعــة ، ويف هــذه احلالــة يســأل الناقل عن مجيــع االلتزامات الناشــئة 
عــن الســند اىل انتهــاء النقــل ويكــون مســئوال عــن افعــال الناقلــني الالحقــني لــه الذيــن 

يتســلمون البضاعــة. 
٢- وال يســأل كل مــن الناقلــني الالحقــني اال عــن االرضار التــي تقــع اثنــاء قيامــه بنقــل 

البضائــع.

 املادة ٢٠١ 
١- تنقــي الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري بمــي ســنة مــن تاريــخ تســليم 
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البضائــع او مــن التاريــخ الــذي كان جيــب ان يتــم فيــه التســليم. 
٢- ويف حالــة اســرتداد مــا دفــع بغــري وجــه حــق تبــدأ هــذه املــدة مــن اليــوم الــذي يعلــم 

فيــه مــن دفــع غــري املســتحق بحقــه يف االســرتداد. 
٣- وينقطــع رسيــان التقــادم باملطالبــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول ، كــام 
ينقطــع بمفاوضــات التســوية التــي جتــري بــني الطرفــني او بنــدب خبــري لتقديــر االرضار 

وذلــك باالضافــة اىل االســباب املقــررة قانونــا.

املادة ٢٠٢ 
عقــد نقــل االشــخاص عقــد يلتــزم فيــه الناقــل بنقــل املســافر يف رحلــة بحريــة معينــة نظري 

اجر.

 املادة ٢٠٣ 
١- يثبت عقد نقل االشخاص بالبحر كتابة بمحرر يسمى تذكرة السفر. 

٢- ويذكــر يف تذكــرة الســفر عــى وجــه اخلصــوص اســم الناقــل واســم املســافر وبيــان 
عــن الرحلــة واســم الســفينة وتاريــخ ومــكان القيــام ومــكان الوصــول ، ومــواينء الرســو 
املتوســط وأجــرة النقــل والدرجــة التــي يشــغلها املســافر يف الســفينة ومكانــه فيهــا وتاريخ 

ومــكان اصــدار التذكــرة. 
٣- وال جيوز النزول عن تذكرة السفر اىل الغري اال بموافقة الناقل.

 املادة ٢٠٤ 
يضمــن الناقــل ســالمة املســافر ويســأل عام حيــدث له مــن رضر بســبب الوفــاة او االصابة 
باصابــات بدنيــة اذا كان احلــادث الــذي نشــأ عنــه الــرضر وقــع يف الفــرتة بــني بــدء صعــود 

املســافر اىل الســفينة ومتــام نزولــه منها. 
وال جيوز للناقل ان ينفي مسئوليته اال باثبات السبب االجنبي.

 املادة ٢٠٥ 
يســأل الناقــل عــن الــرضر النــايشء عــن التأخــري يف الوصــول او عن عــدم تنفيــذ التزاماته 

الناشــئة عــن العقــد اال اذا اثبــت ان ذلــك نــايشء عــن ســبب اجنبــي عنه.

 املادة ٢٠٦ 
١- تري احكام املادتني السابقتني عى النقل املجاين. 

ــة النقــل الــودي ال يســأل الناقــل اال اذا اثبــت املــرضور ان الــرضر نــايشء  ٢- ويف حال
عــن الغــش أو اخلطــأ اجلســيم مــن جانــب الناقــل او تابعيــه.

 املادة ٢٠٧ 
يقــع باطــال كل اتفــاق يقــي باعفــاء الناقــل من املســئولية عــن وفاة املســافر او عــام يصيبه 
مــن ارضار بدنيــة ، وفيــام عــدا حالتــي اخلطــأ العمــدي واخلطــأ اجلســيم مــن الناقــل او مــن 
ــة او  ــري البدني ــن االرضار غ ــئولية ع ــن املس ــاءه م ــرتط اعف ــل ان يش ــوز للناق ــه ، جي تابعي

ارضار التأخــري التــي تلحــق املســافر.
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 املادة ٢٠٨ 
ــام مــن  ــة خــالل عــرشة اي ــة باالصاب ــغ الناقــل كتاب ــة جيــب تبلي ــة البدني ــة االصاب يف حال
تاريــخ مغــادرة املســافر للســفينة ، واال يفــرتض انــه غــادر الســفينة دون اصابــة مــامل يثبــت 

عكــس ذلــك.

 املادة ٢٠٩ 
١- اذا تعــذر ســفر الســفينة بســبب ال يرجــع اىل الناقــل ، انفســخ العقــد دون تعويــض 

ووجــب عــى الناقــل رد االجــرة املحصلــة مــن املســافر. 
٢- واذا توقفــت الرحلــة مــدة جتــاوز احلــد املعقــول ، جــاز للمســافر فســخ العقــد مــع 
ــة  ــزام الناقــل بالتعويــض ، ويعفــى الناقــل مــن التعويــض اذا اثبــت ان توقــف الرحل ال

ــه.  يرجــع اىل ســبب غــري منســوب الي
٣- وال جيــوز الفســخ اذا قــام الناقــل بنقــل املســافر اىل مــكان الوصــول املتفــق عليــه يف 

ميعــاد معقــول ، وعــى ســفينة مــن نفــس الدرجــة.

 املادة ٢١٠ 
يشمل التزام الناقل نقل امتعة املسافر يف احلدود التي يعينها العقد ، او العرف.

 املادة ٢١١ 
١- يســلم الناقــل ، او وكيلــه ، او الربــان ، ايصــاال باالمتعــة التــي يســلمها اليــه املســافر 
لنقلهــا ، وجيــب تســجيل هــذه االمتعــة يف دفــرت خــاص يف الســفينة ، وتــري عــى هــذه 

االمتعــة االحــكام اخلاصــة بمســئولية الناقــل املقــررة يف حالــة نقــل البضائــع. 
ــاع او  ــت ان الضي ــى ثب ــافر ، مت ــا املس ــظ هب ــي حيتف ــة الت ــن االمتع ــل ع ــأل الناق ٢- ويس

ــه. ــد تابعي ــل ، أو اح ــأ الناق ــع اىل خط ــف راج التل

 املادة ٢١٢ 
للناقــل ان حيبــس امتعــة املســافر املســلمة اليــه ، ولــه حــق امتيــاز عــى ثمنهــا ، وفــاء الجرة 

النقل.

 املادة ٢١٣ 
ال تري االحكام اخلاصة بمسئولية الناقل عى االشخاص املسافرين خلسة.

 املادة ٢١٤ 
١- تتقــادم بمــي ســنة الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد نقــل املســافرين وامتعتهــم ، ومــع 
ذلــك اذا كانــت الدعــوى ناشــئة عــن فعل يعتــرب جريمة فال تنقــي اال بانقضــاء الدعوى 

اجلنائية. 
ــوم الــذي كان جيــب ان  ــوم مغــادرة املســافر الســفينة ، او مــن الي ــدأ املــدة مــن ي ٢- وتب

يغادرهــا فيــه.
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 املادة ٢١٥ 
١- ال جتــوز مزاولــة مهنــة الوكالــة بالعمولــة للنقــل البحري اال ملــن كان متمتعا باجلنســية 

الكويتيــة ، ومقيــدا يف الســجل املعــد لذلك بــوزارة املواصالت. 
٢- ويصــدر بتنظيــم هــذا الســجل قــرار مــن وزيــر املواصــالت بعــد اخــذ رأي املؤسســة 

العامــة للمــواينء. 
٣- ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى شــهرين وبغرامــة ال جتــاوز الفي دينــار او احدى 

هاتــني العقوبتني. 
١- كل مــن يــزاول اعــامل الوكالــة بالعمولــة للنقــل البحــري ، او يعلــن بأيــة وســيلة مــن 

وســائل النــرش عــن قيامــه بأعــامل هــذه الوكالــة دون ان يكــون اســمه مقيــدا بالســجل. 
٢- كل من يقدم عمدا لوزارة املواصالت بيانات غري صحيحة لقيدها بالسجل.

 املادة ٢١٦ 
تســأل كل مــن الســفينة القاطــرة ، والســفينة املقطــورة ، بالتضامــن بينهــام عــن االرضار 

التــي تلحــق بالغــري بمناســبة القيــام بعمليــة القطــر.

 املادة ٢١٧ 
١- تكــون الســفينة القاطــرة مســئولة عــن االرضار التــي تلحــق بالســفينة املقطــورة. اال 
اذا اثبتــت ان الــرضر نشــأ عــن قــوة قاهــرة او حــادث مفاجــيء او عيــب ذايت يف الســفينة 

املقطــورة ، أو خطــأ مــن رباهنــا. 
٢- امــا الــرضر الــذي يلحــق بالســفينة القاطــرة ، فــال تســأل عنــه الســفينة املقطــورة ، اال 

اذا كان خطؤهــا هــو الســبب يف احــداث هــذا الــرضر.
 املادة ٢١٨ 

١- االرشاد اجباري يف مواينء الكويت. 
٢- وتــري فيــام يتعلــق بتنظيــم االرشــاد وحتديــد مناطقــه وتعيــني الرســوم التي تســتحق 

عنــه وجــزاء خمالفــة احكامــه القوانــني والقــرارات اخلاصــة بذلك. 
٣- وتعفــي مــن االلتــزام باالرشــاد الســفن التــي تقــل محولتهــا االمجاليــة املســجلة عــن 

اربعامئــة طــن.

 املادة ٢١٩ 
تبقى قيادة السفينة وادارهتا للربان اثناء قيام املرشد بعمله.

 املادة ٢٢٠ 
١- يســأل جمهــز الســفينة وحــده ، عــن االرضار التــي تلحــق بالغــري ، بســبب االخطــاء 

التــي تقــع مــن املرشــد بمناســبة قيامــه بعمليــة االرشــاد. 
٢- وال يســأل املرشــد عــن االرضار التــي تلحــق بالســفينة التــي يرشــدها ، اال اذا صــدر 

منــه خطــأ جســيم بمناســبة قيامــه بعمليــة االرشــاد.

 املادة ٢٢١ 
يكــون جمهــز الســفينة مســئوال عــن االرضار التــي تصيــب ســفينة االرشــاد اثنــاء عمليــة 
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االرشــاد ، اال اذا كان الــرضر ناشــئا عــن خطــأ جســيم مــن املرشــد.

 املادة ٢٢٢ 
تتقــادم الدعــاوي الناشــئة عــن عمليــات القطــر واالرشــاد بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 

ــذه العمليات. ه

 املادة ٢٢٣ 
١- اذا وقــع تصــادم بني ســفن بحرية ، أو بني ســفن بحرية ومراكــب للمالحة الداخلية ، 
تســوى التعويضات املســتحقة عن االرضار التي تلحق بالســفن واالشــياء واالشــخاص 
ــاه  ــار للمي ــواردة يف هــذا الفصــل دون اعتب ــا لالحــكام ال ــن عــى الســفينة طبق املوجودي

التــي حصل فيــه التصــادم. 
٢- وتــري االحــكام املذكــورة - ولــو مل يقــع تصــادم مــادي - عــى تعويــض االرضار 
التــي تســببها ســفينة لســفينة أخــرى ، أو لالشــياء ، أو االشــخاص املوجوديــن عــى هــذه 
الســفينة ، اذا كانــت هــذه االرضار ناشــة عن حركة االمواج بســبب قيام الســفينة بمناورة 

ا و امهــال القيــام هبــا او عــن عــدم مراعــاة القوانــني واللوائــح.

 املادة ٢٢٤ 
اذا نشــأ التصــادم عــن قــوة قاهــرة ، او قــام شــك حــول اســبابه ، حتملــت كل ســفينة مــا 
اصاهبــا مــن رضر ، ويــري هــذا احلكــم ولــو كانــت الســفن او احداهــا راســية وقــت 

التصــادم.

 املادة ٢٢٥ 
اذا نشــأ التصــادم عــن خطــأ ىف احــدى الســفن ، التزمــت هــذه الســفينة بتعويــض الــرضر 

النــايشء عــن التصــادم.

 املادة ٢٢٦ 
١- اذا كان اخلطــأ مشــرتكا قــدرت مســئولية كل ســفينة بنســبة اخلطــأ الــذي وقــع منهــا ، 
ومــع ذلــك اذا حالــت الظــروف دون تعيــني نســبة اخلطــأ الــذي وقــع مــن كل ســفينة ، او 

اذا تبــني ان اخطاءهــا متعادلــة ، وزعــت املســئولية بينهــا بالتســاوي. 
ــابقة  ــره الس ــا يف الفق ــار اليه ــبة املش ــأ بالنس ــرتكت يف اخلط ــي اش ــفن الت ــأل الس ٢- وتس
ــع او  ــي تلحــق بالســفن او البضائ ــل الغــري عــن االرضار الت ــدون تضامــن بينهــا ، قب وب
االمتعــة او االمــوال االخــرى اخلاصــة بالبحارة او املســافرين او أي شــخص آخر موجود 

عــى الســفينة. 
٣- وتكــون املســئولية بالتضامــن اذا كان الــرضر ناشــئا عــن وفاة االشــخاص املوجودين 
عليهــا او اصابتهــم ، ويكــون للســفينة التــي تدفــع اكثــر مــن حصتهــا الرجوع عى الســفن 

االخرى.

 املادة ٢٢٧ 
ــو كان  ــد ول ــأ املرش ــادم بخط ــع التص ــل اذا وق ــذا الفص ــررة يف ه ــئولية املق ــب املس ترتت
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ــا. ــاد اجباري االرش

 املادة ٢٢٨ 
ال يفرتض اخلطأ فيام يتعلق باملسئولية الناشئة عن التصادم.

 املادة ٢٢٩ 
ال تــري احــكام هــذا الفصــل عــى التصــادم الــذي يقع بــني الســفينة القاطرة ، والســفينة 

املقطــورة ، وال عــى أيــة حالــة أخــرى توجــد فيهــا عالقــة عقدية بني الســفينتني.

 املادة ٢٣٠ 
ــادر اىل مســاعدة الســفينة  ــة ان يب ــان كل ســفينة مــن الســفن املتصادم ١- جيــب عــى رب
ــض  ــتطاعته ، ودون تعري ــدود اس ــك ىف ح ــا وذل ــافرين عليه ــا واملس ــرى وبحارهت االخ
ســفينته و بحارهتــا واملســافرين عليهــا خلطــر جــدي ، وعليــه بقــدر اســتطاعته ان خيطــر 
الســفينة االخــرى باســم ســفينته ومينــاء تســجيلها واجلهــة القادمــة منهــا واجلهــة املســافرة 

اليهــا. 
- وال يكون مالك السفينة او جمهزها مسئوال ملجرد خمالفة االحكام السابقة.

 املادة ٢٣١ 
١- للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى املحاكم اآلتية : 

أ- حمكمــة موطــن املدعــى عليــه او املحكمــة التــي يقــع يف دائرهتــا احــد مراكــز اســتغالل 
 . لسفينة ا

ــت  ــي احدث ــه الت ــى علي ــفينة املدع ــى س ــز ع ــه احلج ــع في ــذي وق ــكان ال ــة امل ب- حمكم
ــزا ، او حمكمــة  ــه ، اذا كان احلجــز عليهــا جائ الــرضر ، أو عــى ســفينة أخــرى مملوكــة ل
املــكان الــذي كان مــن اجلائــز توقيــع احلجــز فيــه والــذي قــدم فيــه املدعــى عليــه كفيــال او 

ضامنــا آخــر. 
ــرايفء او يف  ــواينء او امل ــدث يف امل ــادم ، اذا ح ــه التص ــع في ــذي وق ــكان ال ــة امل ج- حمكم

ــة.  ــاه الداخلي املي
٢- وجيــوز للخصــوم االتفــاق عــى رفــع الدعــوى امــام حمكمــة غــري املحاكــم املذكــورة 

يف الفقــرة الســابقة ، او عــرض النــزاع عــى التحكيــم.

 املادة ٢٣٢ 
ــوع  ــخ وق ــن تاري ــنتني م ــي س ــادم بم ــن التص ــئة ع ــض الناش ــاوي التعوي ــي دع تنق

احلــادث.

 املادة ٢٣٣ 
ينقــي حــق الرجــوع املشــار اليــه يف الفقــرة االخــرية مــن املــادة ٢٢٦ بمــي ســنة مــن 

تاريــخ الوفــاء.
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 املادة ٢٣٤ 
تــري احــكام هــذا الفصــل عــى مســاعدة وانقــاذ الســفن البحريــة التــي تكــون يف حالــة 
اخلطــر ، واألشــياء التــي تنقلهــا وأجــور النقــل ، كــام تــري عــى اخلدمــات مــن النــوع 
ذاتــه التــي تــؤدي بــني الســفن البحريــة ومراكــب املالحــة الداخليــة ، دون اعتبــار للميــاه 

التــي تقــدم فيهــا هــذه اخلدمــات او حتصــل فيــه املســاعدة او االنقــاذ.

 املادة ٢٣٥ 
١- كل عمــل مــن اعــامل املســاعدة او االنقــاذ يعطــي احلــق يف مكافــأة عادلــة اذا أدى اىل 

نتيجــه نافعــه. 
٢- ويف مجيع األحوال ال جيوز ان جتاوز املكافأة قيمة األشياء التي انقذت. 

٣- وتستحق املكافأة ولو متت املساعدة او االنقاذ بني سفن مملوكة لشخص واحد.

 املادة ٢٣٦ 
ال يســتحق االشــخاص الذيــن ســامهوا يف أعــامل املســاعدة ايــة مكافــأة اذا كانــت الســفينة 

التــي قدمــت هلــا املســاعدة قــد منعتهــم عــن معونتهــا رصاحــة ولســبب معقــول.

 املادة ٢٣٧ 
يف حالــة القطــر او االرشــاد ال تســتحق أيــة مكافــأة - للســفينة التــي تقــوم هبــذه العمليه - 
عــن مســاعدة او انقــاذ الســفينة التــي تقطرهــا او ترشــدها او البضائــع املوجــودة عليها اال 
اذا قامــت الســفينة القاطــرة او املرشــدة بخدمــات اســتثنائية ال تدخــل عــادة يف عمليــات 

ــاد. القطر واالرش

 املادة ٢٣٨ 
١- حيدد الطرفان مقدار املكافأة واال فتحدده املحكمة. 

٢- وحتــدد بالكيفيــة ذاهتــا نســبة توزيــع املكافــأة بــني الســفن التــي اشــرتكت يف عمليــات 
املســاعدة او االنقــاذ ، وكذلــك نســبة التوزيــع بــني مالــك كل ســفينة ورباهنــا وبحارهتــا. 
٣- واذا كانــت الســفينة التــي قامــت باالنقــاذ اجنبيــة فيتــم التوزيــع بــني مالكهــا ورباهنــا 

واالشــخاص الذيــن يف خدمتهــا طبقــا لقانــون الدولــة التــي تتمتــع الســفينة بجنســيتها.

 املادة ٢٣٩ 
١- ال تستحق مكافأة عن انقاذ االرواح البرشية. 

ــا عــادال يف  ــة نصيب ــن انقــذوا االرواح البرشي ٢- ومــع ذلــك يســتحق االشــخاص الذي
املكافــأة التــي تعطــي ملــن قامــوا بانقــاذ الســفينة والبضائــع بمناســبة احلــادث ذاتــه.

 املادة ٢٤٠ 
١- جيــوز للمحكمــة بنــاء عــى طلــب احــد الطرفــني ابطــال او تعديــل كل اتفــاق عــى 
مســاعدة او انقــاذ تــم وقــت اخلطــر وحتــت تأثــريه اذا وجــدت ان رشوط االتفــاق غــري 

عادلــة. 
٢- ويف مجيــع األحــوال جيــوز للمحكمــة بنــاء عــى طلــب ذوي الشــأن ابطــال او تعديــل 
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االتفــاق املذكــور اذا تبــني ان رضــاء احــد الطرفــني شــابه تدليــس او اخفــاء للحقيقــة او 
ان املكافــأة ال تتناســب زيــادة او نقصــا واخلدمــات التــي اديــت.

 املادة ٢٤١ 
١- تراعــي املحكمــة يف حتديــد املكافــأة - تبعــا للظــروف - االساســني االتيــني حســب 

ترتيــب ذكرمهــا: 
ــر  ــم ، واخلط ــن وكفاءهت ــود املنقذي ــاذ ، وجه ــن االنق ــت ع ــي نتج ــدة الت ــدار الفائ أ- مق
ــي قدمــت هلــا املســاعدة واملســافرون عليهــا وبحارهتــا  ــه الســفينة الت ــذي تعرضــت ل ال
والبضائــع املشــحونه فيهــا ، واخلطــر الــذي تعــرض لــه املنقــذون والســفينة التــي قامــت 
باملســاعدة واالنقــاذ ، والوقــت الــذي اســتغرقته هــذه العمليات ، واملصاريــف واالرضار 
التــي نتجــت عنهــا. وخماطــر املســئولية وغريهــا مــن املخاطــر التــي تعــرض هلــا املنقــذون 
, وقيمــة األدوات التــي إســتعملوها , مــع مراعــاة ختصــص الســفينة يف املســاعدة واإلنقــاذ 

عنــد اإلقتضــاء .
ب- قيمة االشياء التي انقذت. 

٢- وتراعــي املحكمــة االساســني املذكوريــن يف الفقــره الســابقة عنــد توزيــع املكافــأة بني 
القائمــني باالنقــاذ اذا تعددوا. 

٣- وجيــوز للمحكمــة ان تقــي بتخفيض املكافأة او الغائهــا اذا تبني ان القائمني باالنقاذ 
قــد ارتكبــوا اخطــاء جعلــت املســاعدة او االنقــاذ الزمــا ، او اذا ارتكبوا رسقــات او اخفو 

اشــياء مروقــة او وقــع منهــم غــري ذلــك من اعــامل الغش.

 املادة ٢٤٢ 
ــض ســفينته او بحارهتــا او  ــى كل ربــان يف حــدود اســتطاعته ودون تعري ١- جيــب ع
املســافرين عليهــا خلطــر جــدي ان يقــدم املســاعدة لــكل شــخص يوجــد يف البحــر معرضا 

خلطــر اهلــالك ولــو كان مــن االعــداء. 
٢- ويعاقــب ربــان الســفينة الــذي ال يقــدم املســاعدة املذكــورة يف الفقره الســابقة باحلبس 
مــدة ال جتاوز ســتة شــهور وبغرامــة ال جتاوز ســتة آالف دينار او باحدى هاتــني العقوبتني 

، وال يســأل املالــك او املجهــز عــام حيكــم بــه للغــري من تعويض بســبب هــذه اجلريمة.

 املادة ٢٤٣ 
تنقــي دعــاوي املطالبــة باملكافــأة عــن املســاعدة واالنقــاذ بمي ســنتني من تاريــخ انتهاء 

هــذه االعامل.

املادة ٢٤٤ 
تــري عــى اخلســارات البحريــة األحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذا الفصــل فيــام مل يــرد 
بشــأنه اتفــاق خــاص بــني ذوي الشــأن ، فــإذا مل يوجــد اتفــاق ، أو نــص ، تطبــق القواعــد 

املقــررة يف العــرف البحــري.

 املادة ٢٤٥ 
اخلسارات البحرية اما مشرتكة ، واما خاصة.
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 املادة ٢٤٦ 
ــان او  ــا الرب ــة يبذهل ــري اعتيادي ــف غ ــة او مصاري ــرتكة كل تضحي ــارة مش ــرب خس ١- تعت
ينفقهــا قصــدا ، وبكيفيــة معقولــة ، مــن اجــل تأمــني املصالــح املشــرتكة دفعــا خلطــر هيــدد 

الســفينة وشــحنتها. 
٢- وكل خسارة ال تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعترب خسارة خاصة. 

٣- ويفرتض ان اخلسارة خاصة وعى من يدعي اهنا خسارة مشرتكة اثبات ذلك.

 املادة ٢٤٧ 
ــف  ــه الــرضر او مــن انفــق املصاري ــذي حلق ــك الــيء ال يتحمــل اخلســارة اخلاصــة مال
مــع مراعــاة حقــه يف الرجــوع عــى مــن احــدث الــرضر او مــن افــاد مــن املصاريــف التــي 

انفقــت.

 املادة ٢٤٨ 
يســاهم يف حتمــل اخلســارة املشــرتكة كل األطــراف الذيــن مجعــت بينهــم مصاحلهــم 

املشــرتكة يف الرحلــة البحريــة الواحــدة.

 املادة ٢٤٩ 
١- تعتــرب اخلســارة مشــرتكة ولــو كان احلــادث الــذي نتجــت عنــه بخطــأ احــد املشــاركني 
ــه  ــدر من ــن ص ــى م ــوع ع ــأن يف الرج ــق ذوي الش ــالل بح ــري اخ ــك بغ ــة ، وذل يف الرحل

اخلطــأ. 
٢- وال جيوز ملن صدر منه اخلطأ ان يطالب باعتبار ما حلقه من رضر خسارة مشرتكة.

 املادة ٢٥٠ 
ــن  ــارشة ع ــئة مب ــف الناش ــرتكة اال االرضار واملصاري ــارات املش ــل يف اخلس ١- ال تدخ

ــه صفــة اخلســارة املشــرتكة.  عمــل ل
٢- امــا االرضار واملصاريــف غــري املبــارشة الناشــئة عــن تأخــري الســفينة او تعطيلهــا او 

عــن فــرق اســعار البضائــع او غــري ذلــك فــال تدخــل يف اخلســارات املشــرتكة. 
٣- وتعتــرب خســارة مشــرتكة املصاريــف التــي انفقــت بــدال مــن مصاريــف أخــرى كانت 
تدخــل يف اخلســارة املشــرتكة لــو اهنــا كانــت قــد انفقــت بــرشط ان ال جتــارز املصاريــف 

التــي مل تنفــق.

 املادة ٢٥١ 
ــا للعــرف البحــري يف اخلســارة  ــع املشــحونه عــى ســطح الســفينة خالف تســاهم البضائ
املشــرتكة اذا انقــذت ، أمــا اذا القيــت يف البحــر ، أو اتلفــت ، جــاز لصاحبهــا طلــب 

ــحنها. ــة ش ــى طريق ــق ع ــه مل يواف ــت ان ــرتكة اذا اثب ــارة مش ــا خس اعتباره

 املادة ٢٥٢ 
١- ال يدخــل يف اخلســارات املشــرتكة اهلــالك أو التلــف الــذي يلحــق البضائــع املشــحونة 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨٢       -العودة لفهرس القانون

بغــري علــم الربــان أو التــي قــدم عنهــا عمــدا وصــف غــري صحيــح. 
٢- وإذا قــدم بيــان عــن قيمــة البضائــع بأقــل مــن قيمتهــا احلقيقية فــال تقبل يف اخلســارات 

اال عــى اســاس القيمــة التــي وردت يف البيان. 
٣- ومــع ذلــك إذا انقــذت البضائــع التــي شــحنت بغــري علــم الربــان أو التــي قــدم بيــان 
ــى  ــرتكة ع ــارات املش ــاهم يف اخلس ــا تس ــا فاهن ــن وصفه ــا أو ع ــن قيمته ــح ع ــري صحي غ

اســاس قيمتهــا احلقيقيــة.

 املادة ٢٥٣ 
تتكــون مــن احلقــوق وااللتزامات الناشــئة عن اخلســارات املشــرتكة جمموعتــان ، جمموعة 

دائنــة وجمموعــة مدينة.

 املادة ٢٥٤ 
ــرب مــن اخلســارات املشــرتكة  ــي تعت ــة النفقــات واالرضار الت ــدرج يف املجموعــة الدائن ت

مقــدرة كــام يــيل : 
١- تقــدر قيمــة األرضار التــي تلحق بالســفينة يف املينــاء الذي تنتهي فيــه الرحلة ، ويكون 
التقديــر عــى اســاس املصاريــف التــي أنفقــت فعــال يف اصــالح مــا اصــاب الســفينة مــن 
رضر ، أو عــى اســاس املصاريــف التقديريــة يف حالــة عــدم اجــراء اصالحات يف الســفينة 
ــا او هــالكا يف احلكــم الــكيل ، حيــدد املبلــغ الــذي يدخــل يف  ، وإذا هلكــت الســفينة كلي
ــارشة  ــوع احلــادث مب ــل وق اخلســارات املشــرتكة عــى اســاس قيمــة الســفينة ســليمة قب
بعــد خصــم القيمــة التقديريــة لالصالحــات التــي ليــس هلــا صفــة اخلســارات والثمــن 

املتحصــل مــن بيــع احلطــام ان وجــد. 
ــر  ــون التقدي ــغ ، ويك ــاء التفري ــع يف مين ــق بالبضائ ــي تلح ــة االرضار الت ــدر قيم ٢- تق
عــى اســاس القيمــة التجاريــة هلــذه البضائــع وهــي ســليمة يف املينــاء املذكــور. ويف حالــة 
ــوم  ــر ي ــك يف آخ ــة ، وذل ــا تالف ــليمة وقيمته ــا س ــني قيمته ــرق ب ــاس الف ــى اس ــف ع التل
لتفريــغ الســفينة يف املينــاء املعــني اصــال لوصوهلــا ، او يف يــوم انتهــاء الرحلــة البحريــة اذا 
انتهــت يف غــري املينــاء املذكــور ، وإذا بيعــت البضائــع التالفــة حــدد الــرضر الــذي يدخــل 
يف اخلســارات املشــرتكه عــى اســاس الفــرق بــني الثمــن الصــايف الناتــج مــن البيــع ، وقيمة 
البضائــع وهــي ســليمة يف آخــر يــوم لتفريــغ الســفينة يف املينــاء املعــني اصــال لوصوهلــا او 

يف يــوم انتهــاء الرحلــة البحريــة اذا انتهــت يف غــري املينــاء املذكــور.

 املادة ٢٥٥ 
اذا مل يدفــع أحــد ذوي الشــأن األمــوال املطلوبــة منــه للمســامهة يف اخلســارات املشــرتكة 
ــل يف  ــا تدخ ــا يعادهل ــوال ، أو م ــذه األم ــى ه ــول ع ــرف للحص ــي ت ــات الت ــإن النفق ف

ــرتكة. ــارات املش اخلس

 املادة ٢٥٦ 
تــدرج يف املجموعــة املدنيــة الســفينة وأجــرة النقل والبضائع املشــحونة يف الســفينة مقدرة 

ــيل :  كام ي
١- تقــدر الســفينة بقيمتهــا يف املينــاء الــذي تنتهــي فيــه الرحلــة البحريــة ، مضافــا اليهــا 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨٣       -العودة لفهرس القانون

عنــد االقتضــاء قيمــة التضحيــات التــي حتملتهــا. 
٢- وتقــدر االجــرة االمجاليــة لنقــل البضائــع وأجــرة نقــل االشــخاص التــي مل يشــرتط 

اســتحقاقها ، يف مجيعــا األحــوال ، بمقــدار الثلثــني. 
٣- وتقــدر البضائــع التــي انقــذت بقيمتهــا التجاريــة احلقيقيــة يف مينــاء التفريــغ وتقــدر 

البضائــع التــي ضحيــت بقيمتهــا التجاريــة التقديريــة يف املينــاء املذكــور.

 املادة ٢٥٧ 
ال تســاهم يف حتمــل اخلســارة املشــرتكة امتعــة املســافرين التــي مل يصــدر بشــأهنا ايصــال 
مــن الناقــل أو وكيلــه او الربــان ، ومــع ذلــك اذا هلكــت هــذه االمتعــة ، أو تلفــت فاهنــا 

تســاهم يف اخلســارة املشــرتكة بقيمتهــا التقديريــة.

 املادة ٢٥٨ 
١- اذا قــدم اصحــاب البضائــع مبالــغ نقديــة لضــامن مســامهتهم يف اخلســارات املشــرتكة 
، وجــب ايداعهــا فــورا يف حســاب مشــرتك يفتــح باســم نائــب عــن املجهــز ونائــب عــن 
اصحــاب البضائــع يف أحــد املصــارف التــي يتفــق عليهــا الطرفــان ، وحتفــظ هــذه املبالــغ 
لضــامن الوفــاء بحقــوق ذوي الشــأن يف اخلســارات املشــرتكة ، وال جيــوز رصف دفعــات 
مــن هــذه املبالــغ او ردهــا اىل مــن دفعهــا ، اال بــاذن كتــايب مــن خبــري التســوية ، وذلــك مــع 

عــدم االخــالل باحلقــوق ، وااللتزامــات التــي ترتتــب عــى التســوية النهائيــة. 
٢- ويف حالــة اخلــالف ، يعــني قايض األمــور الوقتيــة باملحكمة الكلية نائبــا عن اصحاب 

البضائــع ، كــام يعــني املــرف الذي تــودع فيه هــذه املبالغ.

 املادة ٢٥٩ 
تــوزع اخلســارات املشــرتكة بــني مجيــع ذوي الشــأن يف الرحلة البحرية عى اســاس النســبة 

بــني املجموعــة الدائنة واملجموعــة املدينة.

 املادة ٢٦٠ 
ــة  ــور الوقتي ــايض األم ــه ق ــر ، يعين ــري أو أكث ــرتكة خب ــارات املش ــوية اخلس ــوم بتس ١- يق

ــه.  ــى تعيين ــأن ع ــع ذوي الش ــق مجي ــة اذا مل يتف ــة الكلي باملحكم
٢- وجيوز هلؤالء اخلرباء االستعانة بغريهم يف تأدية مهمتهم.

 املادة ٢٦١ 
اذا مل يــرض مجيــع ذوي الشــأن بالتســوية ، وجــب عرضهــا عــى املحكمــة بنــاء عــى طلب 

احدهــم للفصــل فيها.

 املادة ٢٦٢ 
جيــوز للربــان االمتنــاع عــن تســليم البضائــع التي جيب ان تســاهم يف اخلســارات املشــرتكة 
، اال اذا قــدم صاحبهــا ضامنــا كافيــا لدفــع نصيبهــا مــن اخلســارات ، واذا مل يتفــق الطرفــان 
عــى الضــامن ، يعــرض االمــر عــى قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة الكليــة لتعيــني خبــري 
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قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨٤       -العودة لفهرس القانون

ــر الضامن. لتقدي

 املادة ٢٦٣ 
١- تعترب الديون الناشئة عن اخلسارات املشرتكة ممتازة. 

٢- ويقــع هــذا االمتيــاز فيــام يتعلــق باملبالــغ املســتحقة ملجهــز الســفينة عــى البضائــع التــي 
انقــذت ، أو الثمــن املتحصــل مــن بيعهــا. 

٣- امــا بالنســبة اىل املبالــغ املســتحقة الصحــاب البضائــع ، فيقــع االمتيــاز عــى الســفينة 
التــي انقــذت واجرهتــا وتوابعهــا. 

ــن  ــا م ــا عداه ــى م ــة ع ــرتكة باألولوي ــارات املش ــوية اخلس ــف تس ــتويف مصاري ٤- وتس
ــون. الدي

 املادة ٢٦٤ 
ال تضامــن بــني امللتزمــني باملســامهة يف اخلســارات املشــرتكة ، ومع ذلــك إذا عجز احدهم 
عــن دفــع نصيبــه يف هــذه اخلســارات ، وزع اجلــزء غــري املدفــوع عــى آخريــن بنســبة مــا 

يتحمــل بــه كل منهــم يف اخلســارات املشــرتكة.

 املادة ٢٦٥ 
١- اذا حدثــت خســارة مشــرتكة فعــى الربــان ان يثبــت يف دفــرت الســفينة الظــروف التــي 
أدت اليهــا ، والتضحيــة التــي بذلــت أو املروفات التــي انفقت من اجــل تأمني املصالح 

املشــرتكة ، وعليــه أن يبلــغ هــذه املعلومــات يف أقــرب وقــت اىل املجهز. 
٢- وال يقبــل طلــب االشــرتاك يف تســوية اخلســارات املشــرتكة عــن االرضار التــي حلقت 
البضائــع اال اذا اخطــر املجهــز او الربــان كتابــة بالطلــب خــالل ثالثــني يومــا مــن تســلم 
ــار  ــب اخط ــفينة وج ــت الس ــي حلق ــاالرضار الت ــا ب ــب متعلق ــع ، واذا كان الطل البضائ

اصحــاب البضائــع بــه يف امليعــاد املذكــور مــن يــوم انتهــاء الرحلــة.

 املادة ٢٦٦ 
١- تنقــي دعــوى االشــرتاك يف اخلســارات املشــرتكة بمــي ســنتني مــن يــوم وصــول 
الســفينة اىل املينــاء الــذي كان معينــا لوصوهلــا او اىل املينــاء الــذي انقطعــت فيــه الرحلــة 

البحريــة. 
ــباب  ــة اىل االس ــك باالضاف ــوية ، وذل ــري التس ــني خب ــادم بتعي ــان التق ــع رسي ٢- وينقط

ــا ــررة قانون املق

املادة ٢٦٧ 
١- التأمــني البحــري عقــد يلتــزم املؤمــن بموجبــه بضــامن االرضار الناشــئة عــن األخطار 

البحريــة يف نظــري قســط مــايل معــني يؤديــه املؤمــن له. 
ــادة  ــه اف ــب علي ــوز ان يرتت ــض ، وال جي ــد تعوي ــري عق ــني البح ــد التأم ــرب عق ٢- ويعت
املؤمــن لــه مــن حتقــق اخلطــر بــام يزيــد عــن القــدر احلقيقــي للــرضر. ويبطــل كل اتفــاق 

خيالــف ذلــك.
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 املادة ٢٦٨ 
١- ال جيوز اثبات عقد التأمني اال بالكتابة. 

٢- وجيوز ان تكون وثيقة التأمني املتضمنة رشوط العقد رسمية أو عرفية. 
٣- وكل ما يطرأ عى هذه الوثيقة من تعديالت جيب اثباته بالكتابة أيضا.

 املادة ٢٦٩ 
ــات  ــدى اللغ ــا اح ــاف اليه ــوز ان تض ــة ، وجي ــة العربي ــني باللغ ــة التأم ــب وثيق ١- تكت

الدوليــة يف التعامــل. 
٢- كــام جيــب ابــراز الــرشوط املطبوعــة بشــأن األحــوال التــي يتعــرض فيهــا حــق املؤمــن 
لــه للبطــالن او الســقوط او حتديــد الضــامن بــأن تكتــب بحــروف أكثــر ظهــورا او اكــرب 

حجــام واال بطــل الــرشط.

 املادة ٢٧٠ 
١- تكوين وثيقة التأمني باسم املؤمن له او المره او للحامل. 

٢- وجيوز اجراء عقد التأمني ملصلحة شخص غري معني. 
٣- ويكــون حلامــل الوثيقــة الرشعــي احلــق يف املطالبــة بالتعويــض ، وللمؤمــن ان حيتــج 
ــو كانــت وثيقــة  ــه توجيههــا اىل املتعاقــد االصــيل ول ــه بالدفــوع التــي جيــوز ل يف مواجهت

التأمــني حمــرره لالمــر أو للحامــل.

 املادة ٢٧١ 
أ- تشتمل وثيقة التأمني عى البيانات اآلتية : 
١- تاريخ عقد التأمني مبينا باليوم والساعة. 

٢- مكان التعاقد. 
٣- اسم كل من املؤمن واملؤمن له وموطنه. 

٤- األموال املؤمن عليها. 
٥- االخطار التي يشملها التأمني واملستثناه منه وزماهنا ومكاهنا. 

٦- مبلغ التأمني وقسطه. 
ب- وجيب أن يوقع املؤمن أو من يمثله وثيقة التأمني.

 املادة ٢٧٢ 
يقع باطال ما يرد يف الوثيقة من الرشوط اآلتية: 

١- الــرشط الــذي يقــي بســقوط احلــق يف التأمــني بســبب خمالفــة القوانــني واللوائــح اال 
اذا انطــوت هــذه املخالفــة عــى جنايــة او جنحــه عمديــة. 

ــادث  ــالن احل ــره يف اع ــبب تأخ ــه بس ــن ل ــق املؤم ــقوط ح ــي بس ــذي يق ــرشط ال ٢- ال
املؤمــن منــه اىل الســلطات او يف تقديــم املســتندات اذا تبــني مــن الظــروف ان التأخــري كان 

لعــذر مقبــول. 
٣- رشط التحكيــم اذا ورد يف الوثيقــة بــني رشوطهــا العامــة املطبوعــة ومل يتخــذ صــورة 

اتفــاق خــاص منفصــل عــن الــرشوط العامــة. 
ــوع احلــادث املؤمــن  ــر يف وق ــه أث ــه مل يكــن ملخالفت ــت ان ٤- كل رشط تعســفي آخــر يثب
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منــه.

 املادة ٢٧٣ 
١- جيوز ان يكون حمال للتأمني كل مصلحة مرشوعة بام يف ذلك الربح املتوقع. 

٢- وال جيــوز ان يكــون طرفــا يف عقــد التأمــني او مســتفيدا منــه اال مــن كانــت لــه مصلحة 
يف عــدم حصــول اخلطر.

 املادة ٢٧٤ 
ــل  ١- جيــوز للمؤمــن اعــادة التأمــني عــى األمــوال املؤمــن عليهــا او عــى املســئولية قب

الغــري. 
٢- وال يكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التأمني الذي يربمه املؤمن.

 املادة ٢٧٥ 
اذا كان اخلطــر مؤمنــا عليــه يف عقــد واحــد مــن قبــل عــدة مؤمنــني التــزم كل منهــم بنســبة 

حصتــه يف مبلــغ التأمــني ويف حــدود هــذه احلصــة بغــري تضامــن بينهــم.

١- ال يرتتــب عــى التأمــني اثــر اذا انقــىض تســعون يومــا مــن تاريــخ عقــد التأمــني او مــن 
التاريــخ املحــدد لبــدء رسيــان اخلطــر دون ان يبــدأ اخلطــر املؤمــن منــه يف الريــان. 
٢- وال يري هذا احلكم عى وثائق التأمني العائمة اال بالنسبة اىل الشحنة األوىل.

 املادة ٢٧٧ 
١- يقــع باطــال عقــد التأمــني الــذي يــربم بعــد حتقــق اخلطــر املؤمــن منــه او بعــد زوالــه اذا 
ثبــت ان نبــأ حتققــه أو زوالــه بلــغ اىل املــكان الــذي يوجــد فيــه املؤمــن لــه قبــل اصــداره 

امــره باجــراء التأمــني او اىل مــكان توقيــع العقــد قبــل ان يوقعــه املؤمــن. 
٢- واذا كان التأمــني معقــودا عــى رشط األنبــاء الســارة او الســيئة فــال يبطــل اال اذا ثبــت 

علــم املؤمــن لــه بتحقــق اخلطــر او علــم املؤمــن بزوالــه.

املادة ٢٧٨ 
يلتزم املؤمن له بام يأيت : 

١- أن يدفع قسط التأمني والرسوم واملروفات يف املكان والزمان املتفق عليهام. 
٢- أن يبذل العناية املعقولة للمحافظة عى السفينة او البضائع. 

٣- ان يعطــي بيانــا صحيحــا عنــد التعاقــد بالظــروف التــي يعلــم هبــا والتــي مــن شــأهنا 
متكــني املؤمــن مــن تقديــر األخطــار التــي جيــري التأمــني عليهــا. 

٤- أن يطلعــه اثنــاء رسيــان العقــد عــى مــا يطــرأ مــن تغيــري جوهــري يكــون مــن شــأنه 
زيــادة االخطــار وذلــك يف حــدود علمــه بــه. 

٥- أن خيطــره بــكل حادثــة مــن شــأهنا ان جتعله مســئوال يف موعد ال جياوز مخســة ايام عى 
األكثــر مــن تاريــخ علمــه بوقوعهــا مــامل يتفــق عــى اطالــة هــذا امليعــاد أو تقصــريه ، فــإذا 
ختلــف املؤمــن لــه عــن االخطــار يف املــدة املحــددة جــاز خفــض قيمــة التعويــض بمقــدار 
مــا اصــاب املؤمــن مــن رضر نتيجــة التأخــري يف األخطــار ويســقط احلــق يف التعويــض اذا 
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اثبــت املؤمــن ان عــدم االخطــار كان عــن عمــد بقصــد منعــه مــن الوقــوف عــى اســباب 
حتقــق اخلطــر يف الوقــت املناســب.

املادة ٢٧٩ 
١- اذا مل يدفــع املؤمــن لــه قســط التأمــني املســتحق جــاز للمؤمــن ان يوقــف التأمــني او ان 
يفســخ العقــد. وال ينتــج اإليقــاف أو الفســخ أثــره إال بعــد إنقضــاء مخســة عــرش يومــا عى 
إخطــار املؤمــن لــه بطلــب الوفــاء . وجيــوز أن يقــع االخطــار بكتــاب مســجل مصحــوب 

بعلــم الوصــول أو بربقيــة ىف آخــر موطــن للمؤمــن لــه يعلمــه املؤمــن .
٢- وال حيــول األخطــار بايقــاف التأمــني دون وجــوب توجيــه اخطــار آخــر بفســخ العقد 

طاملــا ان قســط التأمــني واملصاريــف مل تدفع. 
٣- ويعــود عقــد التأمــني اىل انتــاج آثــاره يف املســتقبل بعــد انقضــاء اربــع وعرشيــن ســاعة 

عــى دفــع أقســاط التأمــني واملصاريــف. 
ــام يعــادل االخطــار  ــرد قســط التأمــني ب ــزام املؤمــن ب ــد ال ــب عــى فســخ العق ٤- ويرتت

ــات.  ــن تعويض ــتحق م ــام يس ــالل ب ــك دون اخ ــارية وذل الس
٥- وال يــري اثــر االيقــاف او الفســخ عــى الغــري حســن النيــة الــذي انتقلت اليــه ملكية 

وثيقــة التأمــني قبــل وقــوع أي حــادث وقبل تبليــغ االيقاف او الفســخ. 
ــة  ــري باملقاص ــة الغ ــك يف مواجه ــادث ان يتمس ــوع احل ــة وق ــن يف حال ــوز للمؤم ٦- وجي

بقــدر القســط املســتحق.

 املادة ٢٨٠ 
١- جيــوز للمؤمــن ان يطلــب ابطــال عقــد التأمــني اذا قــدم املؤمــن لــه ولــو بغــري ســوء نيــة 
بيانــات غــري صحيحــة او كتــم بســوء قصــد مــا يلــزم مــن البيانــات وكان مــن شــأن ذلــك 

التقليــل بصــورة حمسوســة مــن تقديــر املؤمــن ألمهيــة اخلطــر. 
ــة  ــة صل ــامن اي ــح او الكت ــري الصحي ــان غ ــن للبي ــو مل يك ــال ول ــب االبط ــوز طل ٢- وجي

ــه.  ــن علي ــيء املؤم ــق ال ــذي حل ــرضر ال بال
٣- ويكــون للمؤمــن احلــق يف قســط التأمــني كامــال اذا ثبــت ســوء القصــد مــن جانــب 

املؤمــن لــه.

 املادة ٢٨١ 
١- عــى املؤمــن لــه ان خيطــر املؤمــن بالظــروف اجلوهريــة التــي تطــرأ اثنــاء رسيــان العقــد 
ويكــون مــن شــأهنا زيــادة االخطــار التــي يتحملهــا املؤمــن ، وذلــك خــالل ثالثة ايــام من 
تاريــخ العلــم هبــا بعــد اســتبعاد ايــام العطلــة الرســمية ، فــإذا مل يقــع االخطــار يف امليعــاد 

املذكــور جــاز للمؤمــن فســخ العقــد. 
٢- واذا وقــع االخطــار يف امليعــاد املذكــور يف الفقــره الســابقة وتبــني ان زيــادة االخطــار 
مل تكــن ناشــئة عــن فعــل املؤمــن لــه ، بقــي التأمــني ســاريا مقابــل قســط اضــايف ، امــا اذا 
كانــت زيــادة االخطــار ناشــئة عــن فعــل املؤمن لــه ، جــاز للمؤمن امــا فســخ العقد خالل 
ثالثــة ايــام مــن تاريــخ علمــه بزيــادة االخطــار مــع االحتفــاظ باحلــق يف قســط التأمــني ، 

وامــا ابقــاء العقــد مــع املطالبــة بقســط اضــايف مقابــل زيــادة االخطــار.
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 املادة ٢٨٢ 
اذا قــدم املؤمــن لــه بســوء نيــة ترحيــا غــري مطابــق للحقيقــة فيــام يتعلــق باحلــادث ســقط 

حقــه يف مبلــغ التأمــني.

  املادة ٢٨٣ 
ــاذ  ــتطاعته النق ــايف اس ــذل م ــه ان يب ــن من ــر املؤم ــوع اخلط ــد وق ــه عن ــن ل ــى املؤم ١- ع
االشــياء املؤمــن عليهــا ، وعليــه ان يتخــذ كافــة االجــراءات التحفظيــة للمحافظــة عــى 
حــق الرجــوع عــى الغــري املســئول ، وال يؤثــر ذلــك عــى حقــوق املؤمــن لــه الناشــئة عــن 

عقــد التأمــني. 
٢- ويســأل املؤمــن لــه يف مواجهــة املؤمــن عــن الــرضر الــذي يلحقــه بســبب عــدم تنفيــذ 

هــذا االلتــزام نتيجــة خطــأ او امهــال املؤمــن لــه.

  املادة ٢٨٤ 
١- جيــوز للمؤمــن طلــب ابطــال العقــد اذا كان مبلــغ التأمــني يزيــد عــى قيمــة االشــياء 
املؤمــن عليهــا وثبــت التدليــس مــن جانــب املؤمــن لــه او وكيلــه ويف هــذه احلالــة يبقــى 

القســط كامــال مــن حــق املؤمــن. 
٢- فاذا انتفى التدليس اعترب العقد صحيحا بقدر قيمة االشياء املؤمن عليها. 

٣- امــا اذا كان مبلــغ التأمــني اقــل مــن القيمــة احلقيقيــة لالشــياء املؤمــن عليهــا فــال يلتزم 
املؤمــن اال يف حــدود مبلــغ التأمني.

  املادة ٢٨٥ 
١- فيــام عــدا حالــة الغــش اذا كان اخلطــر مؤمنــا عليــه بعــدة عقــود ســواء اكانــت مربمــة 
ــغ التأمــني املذكــور يف هــذه  ــخ خمتلفــة ، وكان جممــوع مبل ــخ واحــد ، ام يف تواري يف تاري
العقــود يزيــد عــى قيمــة الــيء املؤمــن عليــه ، اعتــربت عقــود التأمــني صحيحــة وجــاز 
للمؤمــن لــه الرجــوع يف حــدود الــرضر وبــام ال يزيــد عــى قيمــة الــيء املؤمــن عليــه عــى 
املؤمنــني املتعدديــن بغــري ترتيــب بينهــم بنســبة مبلــغ التأمــني الــذي يلتــزم بــه كل منهــم اىل 

القيمــة احلقيقيــة للــيء املؤمــن عليــه. 
٢- وجيــب عــى املؤمــن لــه الــذي يطلب تســوية الــرضر الذي حلق بــه ان يــرح للمؤمن 

بوجــود التأمينــات االخــرى التــي يعلم هبــا واال كان طلبه غــري مقبول. 
٣- ويف حالــة ثبــوت الغــش مــن املؤمــن لــه ، يكــون كل عقــد مــن عقــود التأمــني املتعددة 

قابــال لالبطــال بنــاء عــى طلــب املؤمن. 
٤- ويف مجيع األحوال يكون قسط التأمني بأكمله من حق املؤمن حسن النية.

  املادة ٢٨٦ 
يلتــزم املؤمــن لــه عــن الــرضر الناتــج عــن وقــوع اخلطــر املؤمــن منــه عــى اال جيــاوز ذلــك 

قيمــة التأمــني.

  املادة ٢٨٧ 
ــوع  ــي تلحــق االشــياء املؤمــن عليهــا بســبب وق ــة الت يســأل املؤمــن عــن االرضار املادي
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ــرب قــوة قاهــرة ، كــام يســأل كذلــك :  خطــر بحــري او حــادث يعت
ــن  ــا مل تك ــرتكة م ــة املش ــارات البحري ــا يف اخلس ــن عليه ــوال املؤم ــامهة االم ــن مس ١- ع

ناشــئة عــن خطــر مســتثني مــن التأمــني. 
٢- عــن املصاريــف التــي تنفــق بســبب خطــر مؤمــن منــه حلاميــة األمــوال املؤمــن عليهــا 

مــن رضر مــادي أو للحــد منــه.

  املادة ٢٨٨ 
١- يســأل املؤمــن عــن الــرضر املــادي الــذي يلحــق االشــياء املؤمــن عليهــا بفعــل او خطأ 
املؤمــن لــه او تابعيــه الربيــني مــامل يثبــت املؤمــن ان الــرضر نــايشء عــن خطــأ عمــدي او 
ــة  ــة الالزم ــة املعقول ــذل العناي ــه يف ب ــن امهال ــه او ع ــن ل ــب املؤم ــن جان ــيم م ــأ جس خط

حلاميــة االشــياء املؤمــن عليهــا. 
٢- كــام يســأل املؤمــن عــن الــرضر املــادي الــذي يلحــق االشــياء املؤمــن عليهــا بفعــل او 

خطــأ الربــان او البحــارة دون اخــالل بــام تقــي بــه الفقــره الثانيــة مــن املــادة ٣٠٤.

  املادة ٢٨٩ 
ال يشمل التأمني االخطار التالية اال اذا اتفق عى خالل ذلك: 

١- اخطــار احلــرب االهليــة ، أو اخلارجية ، وأعامل القرصنــة، واالضطرابات والثورات 
، واالضطــراب ، واالغــالق ، واعــامل التخريــب ، واالرهــاب واالرضار الناشــئة عــن 
تفجــريات او اشــعاعات ذريــة ايــا كان ســببها ، وكذلــك االســتيالء واملنــع الصــادر مــن 

ســلطة عاملــة يف أيــة دولــة. 
٢- االرضار التــي حتدثهــا االشــياء املؤمــن عليهــا لالمــوال االخــرى او لالشــخاص فيــام 

عــدا مــا نصــت عليــه املــادة ٣٠٥.

  املادة ٢٩٠ 
اذاال اتفــق عــى تأمــني اخطــار احلــرب ، شــمل هــذا التأمــني االرضار التي تلحق االشــياء 
املؤمــن عليهــا بســبب االعــامل العدائيــة ، واالنتقاميــة ، واالرس ، واالســتيالء وااليقــاف 
، واالكــراه ، اذا وقعــت بفعــل احلكومــات او الســلطات ســواء كانــت معرتفــا هبــا او غــري 
معــرتف هبــا ، او بســبب انفجــار االلغــام ومعــدات احلــرب االخــرى ولــو مل تكــن احلرب 

قــد اعلنــت او كانــت قــد انتهــت.

  املادة ٢٩١ 
إذا تعــذر معرفــة مــا إذا كان الــرضر قــد وقــع بســبب خطــر حــريب أو خطــر بحــري أعتــرب 

ناشــئا عــن خطــر بحــري مــا مل يثبــت خــالف ذلــك.

  املادة ٢٩٢ 
ال يسأل املؤمن عام ييل : 

١- االرضار املاديــة الناشــئة عــن عيــب ذايت يف البضائــع املؤمــن عليهــا او عن عــدم كفاية 
تغليفهــا او حزمها. 

٢- النقص الطبيعي الذي يطرأ عى البضائع اثناء الطريق. 
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احلراســة  والوضــع حتــت  واملصــادرة  الغرامــات  عــن  الناشــئة  املاديــة  ٣- االرضار 
واالســتيالء والتدابــري الصحيــة والتعقيــم واخــرتاق احلصــار واعــامل التهريــب وممارســة 

ــة.  ــارة ممنوع جت
٤- التعويضات املستحقة بسبب احلجز والكفالة املقدمة لرفع احلجز. 

٥- االرضار التــي ال تعتــرب تلفــا ماديــا يلحــق مبــارشة باالشــياء املؤمــن عليهــا كالبطالــة 
ــا  ــي جيرهي ــة الت ــة التجاري ــر يف العملي ــي تؤث ــات الت ــعار والعقب ــروق االس ــري وف والتأخ

املؤمــن لــه.
 

املادة ٢٩٣ 
تســوي االرضار بطريــق التعويــض وفقــا لنــص املــادة ٢٨٦ اال اذا اختــار املؤمــن لــه تــرك 
الــيء املؤمــن عليــه يف االحــوال التــي جييــز لــه االتفــاق او القانــون اتبــاع هــذه الطريقــة.

  املادة ٢٩٤ 
ال يلزم املؤمن باصالح او استبدال االشياء املؤمن عليها.

  املادة ٢٩٥ 
عــى املؤمــن ان يدفــع حصــة االشــياء املؤمــن عليهــا يف املســامهة يف اخلســارات املشــرتكة 
ومصاريــف املســاعدة واالنقــاذ وذلــك يف حــدود مبلــغ التأمــني بعــد خصــم اخلســارات 

اخلاصــة التــي يتحملهــا املؤمــن ان وجــدت.

  املادة ٢٩٦ 
١- ال جيوز ان يكون الرتك جزئيا او معلقا عى رشط. 

٢- ويرتتــب عــى الــرتك انتقــال ملكيــة االشــياء املؤمــن عليهــا اىل املؤمــن والتزامــه بدفــع 
مبلــغ التأمــني بكاملــه. 

٣- وحيــدث انتقــال امللكيــة اثــره بــني الطرفــني مــن يــوم اعــالن املؤمن لــه رغبتــه يف الرتك 
املؤمن.  اىل 

٤- وجيــوز للمؤمــن دون اخــالل بالتزامــه بدفــع مبلــغ التأمــني ان يرفــض انتقــال ملكيــة 
االشــياء املؤمــن عليهــا اليــه.

   املادة ٢٩٧ 
١- يبلغ الرتك اىل املؤمن باعالن او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

٢- وعى املؤمن ان يدفع مبلغ التأمني خالل ثالثة شهور من تاريخ تبليغه بالرتك.

  املادة ٢٩٨ 
جيــب عــى املؤمــن لــه عنــد تبليــغ رغبتــه يف الــرتك ان يــرح بجميــع عقــود التأمــني التــي 

اجراهــا او التــي يعلــم بوجودهــا.

  املادة ٢٩٩ 
حيــل املؤمــن قانونــا بــام دفعــه مــن تعويــض يف الدعــاوي التــي تكــون للمؤمــن لــه قبــل 
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مــن تســبب بفعلــه يف الــرضر الــذي نجمــت عنــه مســئولية املؤمــن.

  املادة ٣٠٠ 
١- تنقي بمي سنتني كل دعوى ناشئة عن عقد التأمني البحري. 

٢- وتبدأ هذه املدة كام ييل : 
أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمني فيام يتعلق بدعوى املطالبة به. 

ب- مــن تاريــخ وقــوع احلــادث الــذي تنشــأ عنــه الدعــوى فيــام يتعلــق بدعــوى املطالبــة 
بتعويــض االرضار التــي تلحــق بالســفينة. 

ج- مــن تاريــخ وصــول الســفينة ، او التاريــخ الــذي كان جيــب ان تصــل فيــه فيــام يتعلــق 
بدعــوى املطالبــة بتعويــض االرضار التــي تلحــق بالبضائــع امــا اذا كان احلــادث الحقــا 

الحــد هذيــن التارخيــني رسى التقــادم مــن تاريــخ وقــوع احلــادث. 
ــق  ــوية األرضار بطري ــة بتس ــوى املطالب ــق بدع ــام يتعل ــادث في ــوع احل ــخ وق ــن تاري د- م
الــرتك. ويف حالــة حتديــد مهلــة يف العقــد القامــة دعــوى الــرتك يــري التقــادم مــن تاريخ 

انقضــاء هــذه املهلــة. 
ــارات  ــامهة يف اخلس ــوى املس ــق بدع ــام يتعل ــاء في ــه بالوف ــن ل ــام املؤم ــخ قي ــن تاري هـــ- م

ــاعدة.  ــن املس ــتحقة ع ــأة املس ــة باملكاف ــوى املطالب ــرتكة، أو بدع املش
و- مــن التاريــخ الــذي يقيــم فيــه الغــري الدعــوى عــى املؤمــن لــه ، او من يــوم قيــام املؤمن 

لــه بالوفــاء ، فيــام يتعلــق بدعــواه قبــل املؤمن بســبب رجــوع الغري. 
٣- وكذلــك تنقــي بمــي ســنتني دعــوى اســرتداد املبالــغ املدفوعــه بغــري وجــه حــق. 

وتبــدأ هــذه املــدة مــن تاريــخ علــم مــن دفــع هــذه املبالــغ بحقــه يف االســرتداد. 
٤- وينقطــع رسيــان التقــادم باملطالبــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول كــام 
ــري عقــب وقــوع  ــدب خب ــني الطرفــني او ين ــي جتــري ب ينقطــع بمفاوضــات التســوية الت

ــا. ــررة قانون ــباب املق ــة اىل االس ــك باالضاف ــادث ، وذل احل

 املادة ٣٠١ 
يعقد التأمني عى السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحالت متعاقبة ، أو ملدة حمددة.

  املادة ٣٠٢ 
١- يــري ضــامن املؤمــن يف التأمــني بالرحلــة منــذ البــدء يف شــحن البضائــع اىل االنتهــاء 
مــن تفريغهــا دون ان جتــاوز مــدة رسيــان التأمــني عــى أيــة حــال مخســة عــرش يومــا مــن 

وصــول الســفينة اىل املــكان املقصــود. 
ــا  ــت حتركه ــن وق ــن م ــامن املؤم ــع رسى ض ــن البضائ ــة م ــفينة فارغ ــت الس ٢- واذا كان

ــه.  ــاء املتفــق علي ــى رســوها يف املين للســفر حت
٣- واذا شــمل التأمــني عــدة رحــالت متعاقبــة اعتــرب املينــاء املتفــق عليــه النتهــاء الرحلــة 

االخــرية مــكان اهتــاء العقــد.

  املادة ٣٠٣ 
اذا كان التأمني ملدة حمددة فان ضامن املؤمن يبدأ وينتهي يف التاريخ املحدد يف العقد.
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  املادة ٣٠٤ 
١- يسأل املؤمن عن االرضار الناشئة عن العيب اخلفي يف السفينة. 

٢- وال يسأل عن االرضار الناشئة عام يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.

  مادة ٣٠٥ 
فيــام عــدا الــرضر الــذي يصيــب االشــخاص يلتــزم املؤمــن بدفــع التعويضــات ايــا كان 
نوعهــا التــي ترتتــب عــى املؤمــن لــه قبــل الغــري يف حالــة تصــادم الســفينة املؤمــن عليهــا 
بســفينة أخــرى او ارتطامهــا بــيء ثابــت او متحــرك عائــم مــامل يتفــق عــى تغطيــة نســبة 

معينــة مــن هــذه التعويضــات.

  املادة ٣٠٦ 
١- اذا كان التأمــني عــى الســفينة لرحلــة واحــدة ، أو لعــدة رحــالت متعاقبــة ، اســتحق 

املؤمــن قســط التأمــني كامــال بمجــرد بــدء رسيــان االخطــار املؤمــن منهــا. 
ــني إذا  ــدة التأم ــل م ــن كام ــط ع ــن القس ــتحق املؤم ــة اس ــدة معين ــني مل ٢- وإذا كان التأم
هلكــت الســفينة كليــا أو قــرر املؤمــن لــه تركهــا وكان اهلــالك أو الــرتك ممــا يقــع عــى عاتق 
املؤمــن ، أمــا إذا كان اهلــالك أو الــرتك ممــا ال يقــع عــى عاتــق املؤمــن فــال يســتحق مــن 
القســط إال القــدر الــذي يقابــل املــدة بــني تاريــخ بــدء رسيــان األخطــار وتاريــخ وقــوع 

احلــادث الــذي أدى إىل هــالك الســفينة أو إعــالن تركهــا.

  املادة ٣٠٧ 
ــة  ١- يبقــى املؤمــن مســئوال عــن األخطــار التــي يشــملها التأمــني عــى الســفينة يف حال
ــه.  ــان دون تدخــل املؤمــن ل اضطرارهــا إىل تغيــري طريقهــا أو رحلتهــا مــن جانــب الرب

ــر  ــادة املخاط ــأنه زي ــن ش ــا وكان م ــة اضطراري ــق أو الرحل ــري الطري ــن تغي ٢- وإذا مل يك
ــزء  ــت يف ج ــا وقع ــت أهن ــي يثب ــوادث الت ــن احل ــن إال ع ــأل املؤم ــال يس ــا ، ف ــن منه املؤم

ــه. ــق املتفــق علي الطري

  املادة ٣٠٨ 
ــاء  ــع أثن ــادث يق ــن كل ح ــئة ع ــني األرضار الناش ــغ التأم ــدود مبل ــن يف ح ــن املؤم يضم

ــوادث.  ــددت احل ــني وان تع ــة التأم ــان وثيق رسي
وجيوز للمؤمن أن يشرتط عند التعاقد طلب قسط تكمييل عقب كل حادث.

  املادة ٣٠٩ 
ــزم املؤمــن بمصاريــف اســتبدال القطــع  ــق التعويــض يلت ــة تســوية التأمــني بطري يف حال
واإلصالحــات الرضوريــة جلعــل الســفينة صاحلــة للمالحــة دون التعويضــات األخــرى 

الناشــئة عــن انخفــاض قيمــة الســفينة أو عــن بطالتهــا أو عــن أي ســبب آخــر.

  املادة ٣١٠ 
١- تشــمل القيمــة املتفق عليها للســفينة جســم الســفينة واآلالت املحركة هلــا وامللحقات 

اململوكــة للمؤمــن له بــام فيها املــؤن ومصاريــف التجهيز. 
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٢- وكل تأمــني آخــر ايــا كان تارخيــه يعقــد عــى امللحقــات اململوكــة للمؤمــن لــه وحدهــا 
، يرتتــب عليــه يف حالــة اهلــالك الــكيل أو الــرتك ختفيــض القيمــة املتفــق عليهــا بــام يعــادل 

قيمــة هــذه امللحقــات.

  املادة ٣١١ 
جيوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن يف األحوال اآلتية : 

١- إذا هلكت السفينة كليا. 
٢- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آلخر أنباء عنها. 

٣- إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصالحه. 
٤- إذا كانت نفقات إصالح السفينة تعادل ثالثة أرباع قيمتها عى األقل.

  املادة ٣١٢ 
١- تــري التأمينــات املعقــودة عــى عــدة ســفن تابعــة ملجهــز واحــد كــام لــو كانــت كل 

ســفينة منهــا تابعــة ملجهــز خمتلــف. 
٢- وتعتــرب البضائــع وغريهــا مــن األمــوال اململوكــة للمجهــز بالنســبة إىل املؤمــن عــى 

الســفينة كــام لــو كانــت مملوكــة للغــري.

  املادة ٣١٣ 
١- إذا انتقلــت ملكيــة الســفينة أو أجــرت غــري جمهــزة اســتمر التأمــني بحكــم القانــون 
لصالــح املالــك اجلديــد أو املســتأجر بــرشط أن يعلــن املؤمــن خــالل مخســة عــرش يومــا 
مــن تاريــخ انتقــال امللكيــة أو مــن تاريــخ اإلجيــار. وعــى املالــك اجلديــد أو املســتأجر أن 
يقــوم بجميــع االلتزامــات التــي كانــت عــى عاتــق املؤمــن لــه قبــل املؤمــن بمقتــىض عقــد 
التأمــني. ومــع ذلــك جيــوز للمؤمــن فســخ العقــد خــالل شــهر مــن تاريــخ إعالنــه بانتقال 
امللكيــة أو اإلجيــار , وىف هــذه احلالــة يســتمر العقــد قائــام مــدة مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

اإلعــالن بالفســخ. 
٢- ويبقــى املؤمــن لــه األصــيل ملزمــا قبــل املؤمــن بدفــع أقســاط التأمــني املســتحقة حتــى 

تاريــخ انتقــال امللكيــة أو تاريــخ اإلجيــار.

  املادة ٣١٤ 
١- تــري أحــكام هــذا الفــرع عــى عقــد التأمــني عــى الســفن الــذي يقتــر عــى فــرتة 
وجــود الســفينة يف أحــد املوانــئ أو املــرايس أو األحــواض اجلافــة أو يف أي مــكان آخــر. 

٢- كام ترى هذه األحكام عى التأمني عى السفينة وهى يف دور البناء.

  املادة ٣١٥ 
يكون التأمني عى البضائع بمقتىض وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشرتاك.

  املادة ٣١٦ 
١- تكــون البضائــع مشــمولة بالتأمــني دون انقطــاع يف أي مــكان توجــد فيــه أثنــاء الرحلة 

املحــددة يف الوثيقة. 
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٢- وإذا كانــت البضائــع أثنــاء الرحلــة حمــال لنقــل بــري أو هنــري أو جــوي مكمــل هلــذه 
الرحلــة رست عليهــا قواعــد التأمــني البحــري خــالل فــرتة النقــل املذكــورة إال إذا اتفــق 

عــى غــري ذلــك.

  املادة ٣١٧ 
ال جيــوز أن يزيــد مبلــغ التأمــني عــى الســعر العــادي للبضائــع يف مــكان الشــحن وزمانــه 

مضافــا إليــه مــا حتملتــه مــن نفقــات حتــى بلوغهــا مــكان الوصــول والربــح املتوقــع.

  املادة ٣١٨ 
ــليمة يف  ــا س ــة وقيمته ــا تالف ــني قيمته ــرق ب ــع بالف ــت البضائ ــي أصاب ــائر الت ــدر اخلس تق

ــني. ــغ التأم ــى مبل ــة ع ــص القيم ــبة نق ــق نس ــد ، وتطب ــكان واح ــان وم زم

  املادة ٣١٩ 
جيوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن يف احلاالت اآلتية : 

١- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. 
٢- إذا أصبحــت الســفينة غــري صاحلــة للمالحــة خــالل الرحلــة واســتحال نقــل البضائع 
بأيــة طريقــة أخــرى إىل مــكان الوصــول املتفــق عليــه خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ قيــام 

املؤمــن لــه بإخطــار املؤمــن بعــدم صالحيــة الســفينة للمالحة. 
٣- إذا هلكت البضائع أو تلفت بام يعادل ثالثة أرباع قيمتها عى األقل. 

ــة بســبب إصابتهــا بتلــف مــادي متــى نشــأ الــرضر  ــاء الرحل ــع أثن ٤- إذا بيعــت البضائ
عــن خطــر يشــمله التأمــني.

  املادة ٣٢٠ 
ــزم  ــي يلت ــرشوط الت ــى ال ــتمل ع ــب أن تش ــة وج ــة عائم ــني بوثيق ــرى التأم ١- إذا أج
بمقتضاهــا كل مــن املؤمــن واملؤمــن لــه واحلــد األعــى للمبلــغ الــذي يتعهــد بدفعــه عــن 
كل شــحنة وأقســاط التأمــني. أمــا البضائــع املؤمــن عليهــا ، والرحــالت والســفن ، وغــري 

ذلــك مــن البيانــات ، فتعــني بمالحــق تصــدر بمناســبة كل شــحنة عــى حــده. 
٢- ويلتــزم املؤمــن لــه يف وثيقــة التأمــني العائمــة بإخطــار املؤمــن بالشــحنات املذكــورة 

فيــام يــيل ويكــون املؤمــن ملزمــا بقبــول التأمــني عليهــا : 
١- مجيــع الشــحنات التــي تتــم حلســاب املؤمــن لــه ، أو تنفيــذا لعقــود رشاء أو بيــع تلزمــه 
بإجــراء التأمــني. ويشــمل التأمــني هــذه الشــحنات تلقائيــا مــن وقــت تعرضهــا لألخطــار 
ــه يف  ــوص علي ــاد املنص ــا يف امليع ــارا عنه ــه إخط ــن ل ــدم املؤم ــرشط أن يق ــا ب ــن منه املؤم

العقــد. 
٢- مجيــع الشــحنات التــي تتــم حلســاب الغــري والتــي يعهــد إىل املؤمــن لــه بإجــراء التأمني 
عليهــا بــرشط أن تكــون لــه مصلحــة يف الشــحنة بوصفــه وكيــال بالعمولــة أو أمينــا عــى 
البضائــع أو غــري ذلــك. وال يشــمل التأمــني هــذه الشــحنات إال مــن وقــت إخطــار املؤمن 

. هبا
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  املادة ٣٢١ 
١- إذا خالــف املؤمــن لــه االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف املادة الســابقة جــاز للمحكمة 
ــبيل  ــى س ــن - ع ــتيفاء املؤم ــع اس ــة م ــد دون مهل ــخ العق ــن فس ــب املؤم ــى طل ــاء ع بن

التعويــض - أقســاط التأمــني اخلاصــة بالشــحنات التــي مل خيطــر هبــا. 
ــوادث  ــن احل ــه ع ــا دفع ــرتد م ــن أن يس ــاز للمؤم ــه ج ــن ل ــة املؤم ــوء ني ــت س ٢- وإذا ثب
ــه. ــة مــن جانــب املؤمــن ل اخلاصــة بالشــحنات الالحقــة عــى وقــوع أول خمالفــة عمدي

  املادة ٣٢٢ 
ــع إخطــار املؤمــن خــالل مخســة  ــع حــاالت التأمــني عــى البضائ ــه يف مجي عــى املؤمــن ل
أيــام مــن تاريــخ تســليم البضائــع املؤمــن عليهــا بوجــود التلــف وإال افــرتض أنــه تســلمها 

ســليمة ، مــا مل يثبــت املؤمــن لــه خــالف ذلــك.

  املادة ٣٢٣ 
يف حالــة التأمــني لضــامن املســئولية ال يلتــزم املؤمــن بدفــع التعويــض عــن وقــوع احلــادث 
املذكــور يف وثيقــة التامــني إال إذا وجــه الغــري الــذي أصابه الــرضر مطالبة وديــة أو قضائية 
إيل املؤمــن لــه. ويكــون التــزام املؤمــن يف حــدود مــا يلتــزم املؤمــن لــه بأدائــه مــن تعويض.

  املادة ٣٢٤ 
إذا كان حمــل التامــني مــن املســئولية تعويــض الــرضر الــذي يصيــب الغــري بفعــل الســفينة 
وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة ٣٠٥ فــال ينتــج التأمــني أثــره إال إذا كان مبلــغ التأمــني عــى 

الســفينة ال يكفــي لتعويــض الــرضر.

 املادة ٣٢٥ 
اذا عقــدت عــدة تأمينــات لضــامن املســئولية التــزم كل مؤمــن عــن كل حــادث عــى حــده 

يف حــدود املبلــغ املذكــور يف وثيقــة التأمــني وان تعــددت احلــوادث.


