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165 مادة تنظم االكتتاب العام والخاص وتضع معايير رقابية صارمة

تطوير آلية تأسيس الصناديق االستثمارية وترويجها وتراخيص جديدة للعاملين في إدارة األصول

أحمد سمير ـ محمود فاروق
أنهت جلنة الشـؤون املالية واالقتصادية مبجلس االمة تقريرها االخير بشأن مشـروع قانون هيئة سوق املال الذي حصلت »األنباء« على نسخة منه حيث 
مت تلخيصه في 165 مادة ليشـمل جميع شؤون سوق الكويت لألوراق املالية وليصبح مبثابة حجر أساس لتنشيط وتنمية االقتصاد الوطني خالل السنوات 

املقبلة فضال عن حتويل البورصة الى سوق اقليمي ورائد بني االسواق العربية ومحط انظار املستثمرين في االسواق الناشئة. 
وفي ضوء التطورات التي شهدها السوق على مدار العام املاضي ادخلت اللجنة عددا من التعديالت على مواد القانون املتعلقة مبراقبة اعمال التداول في 
البورصة السيما آلية حفظ املستندات ومراكز االيداع فضال عن االحكام املنظمة للعقوبات بدال من تضمينها قانون الشركات التجارية. مبا يضمن سهولة ويسر 

حل جميع املنازعات املالية واملتعلقة بالتداوالت اليومية، 

فيمـا قالت مصادر لـ »األنباء« ان هناك عدة خالفات دارت حول مواد القانون إال أنها حسـمت خالل اجتماع اللجنـة األخير لينجز القانون بصيغته النهائية 
ويدرج على جدول أعمال املجلس بعد إجراء 6 تعديالت رئيسية عليه تضمنت: منع تعارض املصالح واستغالل املعلومات الداخلية وتطبيق سياسة االفصاح 
والشـفافية بالكامل. توعية املتداولني بالسوق باملنافع واملخاطر وااللتزامات املرتبطة باالسـتثمار في البورصة.  وضع آلية جديدة لتنظيم االكتتاب العام 
واخلـاص لألوراق املالية على الصعيد احمللي واألجنبي.  تنظيم عمليات االسـتحواذ واالندماج ووضع أطر ومعايير جديدة للرقابة واإلشـراف عليها.  تطوير 
آلية الترويج لصناديق االسـتثمار وتنظيم عمليات إصدار التراخيص للعاملني في إدارة نشاط األوراق املالية وإدارة االصول.  وضع معايير واطر رقابية وضوابط 

لنشاط االوراق املالية وعقوبات وأحكام قضائية تصل إلى احلبس والعزل.
 وفيما يلي اجلزء األول من  مواد مشروع القانون بعد ادخال التعديالت االخيرة عليه حتى الفصل السابع )مادة 72(:

اخلاصة بالهيئة، ويك���ون للهيئة مراقب 
حسابات مستقل او اكثر.

وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب 
توافرها في مراقبي احلسابات للقيد بالسجل 

اخلاص بذلك لدى الهيئة.

مادة 23

مع عدم االخالل بالرقابة الالحقة لديوان 
احملاس���بة على الهيئة، ال تخضع الهيئة 
للرقابة املسبقة لديوان احملاسبة وال الحكام 
قانون املناقصات العامة رقم 37 لس���نة 

1964 وتعديالته.

مادة 24

يحظر على الهيئة القيام بأي عمل جتاري، 
كما ال يجوز لها اقراض االموال او اصدار 

االوراق املالية او االستثمار فيها.

مادة 25

تقدم الهيئة لرئيس مجلس الوزراء خالل 
120 يوما من نهاية كل سنة مالية تقريرا 
سنويا حول انشطتها واعمالها خالل السنة 
املنقضية على ان يش���تمل على حسابات 

الهيئة وتقرير مراقب احلسابات.

مادة 26

ال يجوز ألي شخص مدعو الى اجتماع 
في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في 
املوضوع املطروح للبحث مصلحة مباشرة 
او غير مباش���رة ان يش���ارك في بحثه او 
ابداء رأي فيه او التصويت عليه، ويجب 
عليه ان يفصح عن هذه املصلحة في بداية 
االجتماع وان يت���رك االجتماع قبل البدء 

مبناقشة املوضوع.

مادة 27

يحظر على املفوض اثناء توليه العمل 
في الهيئة القيام بأي عمل جتاري عن نفسه 
او بصفته وكيال او وليا او وصيا، كما ال 
يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل 
آخر في القطاع العام او اخلاص، او تقدمي 
اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او 
غير مباشر او املشاركة في عضوية مجلس 
ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي 

جهة ذات صلة بها.

مادة 28

يلت���زم كل عضو م���ن اعضاء مجلس 
مفوض���ي الهيئة بالتصري���ح خطيا لدى 
الهيئة فور استالم مهامه عن االوراق املالية 
املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية 
التي ميلكها وزوج���ه واوالده القصر كما 
يلتزم باالفصاح خطيا عن اي تغيير يطرأ 
على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس 

املفوضني.

مادة 29

يجب على اي مفوض او موظف او اي 
ش���خص يعمل في جل���ان الهيئة او معها 
مبقابل او دون مقابل، ان يحافظ على سرية 
املعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه 
ه���ذا، وان يحافظ على م���ا حتت يده من 
مستندات فال يطلع عليها سوى املختصني 
بالهيئة، ما لم يقض ه���ذا القانون او اي 
قانون آخ���ر او ان يصدر حكم او امر من 
جهة قضائية يلزم���ه باالفصاح او تقدمي 
اي معلومات او مس���تندات حصل عليها 

بحكم مركزه هذا.
مادة 30

يكون ملوظف���ي الهيئ���ة الذين يصدر 
بتحديدهم قرار من الوزير املختص صفة 
الضبطية القضائية في اثبات اجلرائم التي 
تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذا له، ولهم في س���بيل ذلك 
االطالع على السجالت والدفاتر واملستندات 
والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال 
االوراق املالية او في مقر اسواق االوراق 

املالية او اي جهة اخرى توجد بها.
وعلى املسؤولني في اجلهات املشار اليها 
في الفقرة الس���ابقة ان يقدموا الى هؤالء 
املوظفني املذكورين البيانات واملستندات 

التي يطلبونها لهذا الغرض.
الفصل الثالث: بورصات االوراق المالية

مادة 31

يقصد ببورصة اوراق مالية الس���وق 
املخص���ص للتوفيق بني ع���روض البيع 
وطلبات الشراء في االوراق املالية ويتبع 
االجراءات اخلاصة بالتداول ويؤدي الوظائف 

املعتاد اداؤها من قبل االسواق املالية.
مادة 32

ال يجوز ألي شخص تأسيس او تشغيل 
او املساعدة على تأسيس او تشغيل بورصة 
لالوراق املالية اال بعد احلصول على ترخيص 
مبوجب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائح 
التي تعتمدها الهيئة، وتختص الهيئة دون 
غيرها باصدار هذا الترخيص وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

نقدية.
شخص ذو عالقة: هو فرد يشغل مركز 
عضو في مجلس االدارة او االدارة التنفيذية 
او االشرافية لوسيط او مستشار استثمار، 
او يعمل كمدير او يشغل وظيفة اشرافية 
لدى اجلهات املذكورة اعاله، او يعمل كموظف 
لدى او ممثل ألي م���ن تلك اجلهات يقوم 
بالتعامل مع العامة او لديه حرية التصرف 
ف���ي االوراق املالية او االم���وال، كجز من 
عمله لدى اجلهة املرخصة للعمل في مجال 

االوراق املالية.
السوق الثانوية: هو السوق الذي جتري 
فيه عمليات بيع وش���راء األوراق املالية 
ونقل ملكيتها مبوجب اللوائح واألنظمة 

والقوانني التي حتكمها.
السوق الرئيس���ي: هو ذلك اجلزء من 
السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات 
التي تنطبق عليها معايير محددة تضعها 

السوق.
الس���وق املوازي: هو ذل���ك اجلزء من 
السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات 
التي تنطب���ق عليها معايير ادنى يضعها 

السوق.

الفصل الثاني: هيئة سوق المال

مادة 2

تنش���أ هيئة عام���ة مس���تقلة تتمتع 
بالشخصية االعتبارية تلحق برئيس مجلس 

الوزراء، تسمى )هيئة اسواق املال(.

مادة 3

تهدف الهيئة الى ما يلي:
1� تنظي���م نش���اط االوراق املالية مبا 
يتس���م بالعدالة والكفاءة والتنافس���ية 

والشفافية.
2� توعية اجلمهور بنشاط االوراق املالية 
واملنافع واملخاط���ر وااللتزامات املرتبطة 
باالس���تثمار في االوراق املالية وتشجيع 

تنميته.
3� توفير حماية املتعاملني في نش���اط 

االوراق املالية.
4� تقلي���ل االخطار النمطي���ة املتوقع 

حدوثها في نشاط االوراق املالية.
5� تطبيق سياسة االفصاح ال�����كامل 
العدالة والش���فافية ومينع  ب����ما يحقق 
تعارض املصالح واس���تغالل املعلومات 

الداخلية.
6� العمل على ضمان االلتزام بالقوانني 
واللوائ���ح ذات العالقة بنش���اط االوراق 

املالية.

مادة 4

يخت���ص مجلس مفوض���ي الهيئة مبا 
يلي:

1� اص���دار اللوائح والتعليمات الالزمة 
لتنفيذ القان���ون كما تعمل عل���ى القيام 
الالزمة  التوصيات والدراس���ات  بإصدار 
لتطوير القوانني التي تساعد على حتقيق 

اهدافها.
2� م���ع مراعاة احكام امل���ادة )33( من 
هذا القانون يص���در املجلس التراخيص 
لبورصات األوراق املالية واألنشطة ذات 

الصلة ومراقبة نشاطها.
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات 
األوراق املالية، والتراخيص للعاملني بها، 
وكل م���ن يعمل في إدارة نش���اط األوراق 

املالي���ة، ومنها ش���ركات 
إدارة األصول وصناديق 
وش���ركات  االس���تثمار 
الوساطة املالية وشركات 
حفظ األوراق املالية وأمانة 
االس���تثمار ومؤسسات 
اخلدم���ات االستش���ارية 

وغيرها.
الترويج  4- تنظي���م 
لصنادي���ق االس���تثمار 
وغيره���ا م���ن أنظم���ة 

االستثمار اجلماعي.
5- تنظي���م االكتتاب 
الع���ام واخلاص لألوراق 
الكويتية وغير  املالي���ة 
واإلش���راف  الكويتي���ة 

والرقابة عليه.
6- تنظي���م عمليات 
االس���تحواذ واالندم���اج 
والرقاب���ة  واإلش���راف 

عليها.
7- وضع قواعد الرقابة 
والتنظيم الذاتي في نشاط 

األوراق املالية.
8- املوافقة على جميع 
التي  القواعد والضوابط 
تضعه���ا إدارة البورصة 
أعماله���ا  ملباش���رة 

واعتمادها.
9- وضع قواعد االلتزام 
بأخالقيات املهنة والكفاءة 

ضده حكم نهائي بشهر اإلفالس أو بعقوبة 
مقيدة للحرية في جناية أو جرمية مخلة 

بالشرف أو األمانة.

مادة 8

ميثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام 
القض���اء، ويتولى عمل املدي���ر التنفيذي 
وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى اإلشراف 
على كافة األجهزة الفنية واإلدارية التابعة 
لها، وميارس اختصاصاته وفق القوانني 
واللوائح والق���رارات التي يقرها مجلس 
املفوضني ويكون مسؤوال مع بقية املفوضني 
ع���ن إدارة الهيئة ول���ه ان يفوض بعض 
اختصاصات���ه اإلدارية الى أحد املفوضني 

أو الى وحدة إدارية بالهيئة.

مادة 9

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم 
يكن نائ���ب الرئيس قادرا على أداء مهامه 
ألي سبب كان، فإن على املجلس أن يجتمع 
ويكلف من يق���وم بأعمال رئيس املجلس 

بالوكالة.

مادة 10

مدة عضوية املفوض 5 سنوات قابلة 
للتجديد ويش���غر مقعد املفوض بالوفاة 
أو العجز أو االستقالة، كما يفقد املفوض 
صفته ويصبح مكانه شاغرا في األحوال 

اآلتية:
أ � إذا صدر حكم نهائي بإفالسه.

ب � إذا مت���ت إدانته بحك���م نهائي في 
جرمية ماسة بالشرف أو األمانة.

ج � إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات 
متتالي���ة دون ع���ذر مقب���ول من مجلس 

املفوضني.
د � إذا أخ���ل بأحكام املادة 27 أو أحكام 

املادة 30 من هذا القانون.
ه� � إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي 
يضعه مجلس املفوضني في أول تشكيل 
ل���ه بحيث يحدد مبوجبه قواعد س���لوك 

وأخالقيات املفوضني أعضاء الهيئة.

مادة 11

يحدد مبرسوم مرتبات املفوضني ومكافآت 
الرئيس ونائبه وباقي املفوضني وأي بدالت 
أو مزايا تصرف من أموال الهيئة، وذلك بناء 

على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة 12

يجتمع مجلس املفوضني 8 مرات على 
األقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس 
أو بن���اء على طلب اثنني عل���ى األقل من 

املفوضني.

مادة 13

يكون اجتماع مجلس املفوضني صحيحا 
إذا حضره أغلبية املفوضني على ان يكون من 
بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء االجتماع 
املنصوص عليه في املادة 9، وتصدر قرارات 

املجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

مادة 14

يج�������وز للم����جل���س أن ين����ش���ئ 
جل����انا استش���ارية دائمة أو م�����ؤقتة، 
وان يع����هد اليها بدراسة موضوع معني 
من اختص����اصاته احملددة في هذا القانون 
وله ان يستعني في عمل الل���جان بخبراء 

والنزاه���ة لدى األش���خاص املرخص لهم 
واعتمادها.

10- توفي���ر النظ���م املالئم���ة حلماية 
املتعاملني والعمل على احلد من املمارسات 
غير املالئمة وغير القانونية وغير العادلة 

في نشاط األوراق املالية.
11- التع���اون م���ع الهيئ���ات الرقابية 
واملؤسسات األجنبية املثيلة فيما يتصل 
بالتنظيم والتنسيق واملشاركة باألنشطة 

املشتركة.
امله���ام  بك����اف���ة  القي��������ام   -12
واالختصاصات املوكلة اليه في هذا القانون 
أو أي قان���ون آخر بهدف تالفي اضطراب 

السوق.
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في 
اختصاص الهيئة والالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
القانون والئحته التنفيذية وله أن يفوض 

في بعض هذه االختصاصات.
14- وضع الق�����واعد اخلاصة وال�����نظم 
واإلج�������راءات التي يتطلبها نش���اط كل 
ش���خص يع���مل وفق أحكام الش���ريعة 

اإلسالمية.

مادة 5

تقوم الهيئة مبا يلي:
1- رف���ع الدعاوى املدني���ة والتجارية 
املتعلقة مبخالفة أحكام هذا القانون واللوائح 
الصادرة مبوجبه، أو تلك التي تكون للهيئة 

مصلحة فيها.
2- تلقي الشكاوى املقدمة بشأن املخالفات 
واجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، 
والتحقيق اإلداري فيها واحالتها الى مجلس 

التأديب إذا قّدرت ذلك.
3- القي���ام بجميع اإلجراءات التي من 
ش���أنها أن تؤدي الى الكشف عن اجلرائم 
املنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة 
الشكاوى اجلنائية الى النيابة العامة في 
كل واقعة يشتبه في كونها جرمية سواء 
وقعت في مواجهة الهيئة أو املتعاملني في 

نشاط األوراق املالية.
4- إج���راء التفتيش ومراقبة نش���اط 
له���م مبوجب هذا  األش���خاص املرخص 

القانون.
5- ش���راء وحي���ازة والتص���رف في 
املمتلكات أي���ا كان وصفها والقيام بكافة 

أشكال التصرفات القانونية.
6- طباعة ونش���ر امل���واد ذات الصلة 

بنشاط األوراق املالية.
7- للهيئة فرض الرس���وم وحتصيل 

الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون.
ولها القي���ام بكافة األمور الالزمة التي 
متكنها من أداء مهامه���ا وحتقيق أهدافها 

املبينة بهذا القانون.

مادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس 
مفوضي هيئة أس���واق املال يتكون من 5 
مفوضني متفرغني يصدر بتسميتهم مرسوم 
بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد املرسوم من بني األعضاء رئيسا 
ونائبا للرئيس.

مادة 7

يشترط في املفوض أن يكون شخصا 
طبيعي���ا كويتيا م���ن ذوي النزاهة، ومن 
أصحاب اخلبرة أو التخصص في املجاالت 
ذات الصلة بعمل الهيئة وأال يكون قد صدر 

من خارج الهيئة.

مادة 15

تنظم في الهيئة جلنة لتلقي الشكاوى 
والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم 
بالشكوى اليها من أي خطأ يقوم به أحد 
األشخاص املرخص لهم، كما تتلقى التظلمات 

من القرارات التي تصدرها الهيئة.
وتنص الالئحة التنفيذية على املواعيد 
اللجنة وقواعد  واإلجراءات وقواعد عمل 
وإجراءات الطعن على قراراتها أمام احملكمة 

املختصة.

مادة 16

مع مراعاة حكم املادة الثانية من املرسوم 
األميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم 
إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة 
قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة 
جميع القضايا واحلضور أمام جميع احملاكم 
وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني 
إعداد  التحقيقات، كم���ا تتولى  وإج���راء 
املشروعات واالقتراحات للقوانني واللوائح 

والقرارات املتصلة بنظام السوق.
وفيما ال يوجد به نص خاص يس���ري 
على أعضاء اإلدارة ما يسري على أعضاء 

إدارة الفتوى والتشريع.

مادة 17

يضع مجل���س الهيئة اللوائح اإلدارية 
واملالية لشؤون املوظفني في الهيئة دون 
التقيد بالقواعد املقررة للموظفني املدنيني 
في قانون اخلدمة املدنية ونظامه على ان 
يسري هذا القانون األخير ونظامه فيما لم 

يرد بشأنه نص خاص.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة 
اختصاصات الوزير وديوان اخلدمة املدنية 

فيما يتعلق مبوظفي الهيئة.

مادة 18

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا 
للقواعد الت���ي حتددها الالئحة التنفيذية 
وتبدأ الس���نة املالية ف���ي األول من أبريل 

وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتب���ني الالئح���ة التنفيذي���ة القواعد 
واإلجراءات املالي���ة للتصرف في أموالها 
والدفاتر التي متس���كها لضبط عملياتها 
وكيفية مراقبة حس���اباتها، واستثناء من 
حكم هذه املادة تبدأ الس���نة املالية األولى 
للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 

في 31 مارس من العام التالي.

مادة 19

تتكون موارد الهيئة من:
1- االعتمادات املخصصة لها من ميزانية 

الدولة.
2- الرسوم ومقابل اخلدمات التي تقررها 

الهيئة.
3- 25% من الرسوم واالشتراكات ومقابل 
اخلدمات التي حتصلها أس���واق األوراق 

املالية.
إيرادات اس���تثمار فائض األموال   -4
املرحل للهيئة والتأمينات املودعة لديها.

5- الغرامات واجل���زاءات املالية التي 
تفرض على املخالفني تطبيقا ألحكام هذا 

القانون.
6- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس 

إدارة الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.

مادة 20

تعد اي اموال مستحقة 
امواال  الغير  للهيئة على 
عامة وتتمت���ع باملعاملة 
التي تتمتع بها  نفس���ها 
الديون املستحقة للخزانة 
العام���ة، ويتم حتصيلها 
طبقا إلجراءات حتصيل 
الديون املستحقة للخزانة 

العامة.

مادة 21

عل���ى الهيئة ان تكون 
الس���نوية  من فوائضها 
احتياطيات نقدية تضمن 
لها اس���تقرارا ماليا على 
امل���دى الطوي���ل، ويحدد 
مجلس املفوضني بقرار منه 
طبيعة هذه االحتياطيات 
ومقدارها، فاذا وصلت هذه 
الى املقدار  االحتياطيات 
احملدد يحول الفائض الى 

اخلزانة العامة للدولة.

مادة 22

الهيئة بإمساك  تلتزم 
دفاتر احلسابات والسجالت 
املالئمة واخلاصة بايراداتها 
ومصروفاته���ا واصولها 
والتزاماتها وكل املعامالت 

الفصل األول: التعريفات

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما 
وردت في القانون املعاني احملددة أدناه:

الهيئة: هيئة أسواق املال.
املجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة: بورص���ة األوراق املالية أو 
سوق األوراق املالية.

أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق 
املدرجة في البورصة والوسطاء.

وكالة مقاصة: اجلهة التي تقوم بالتقاص 
وتسوية تداوالت األوراق املالية وعملية 

اإليداع املركزي لألوراق املالية.
شخص: شخص طبيعي او اعتباري.

ُمصدر: شخص اعتباري يحق له اصدار 
اوراق مالية.

شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة 
في البورصة.

ورق���ة مالية: أي صك ايا كان ش���كله 
القانوني يثبت حصة في عملية متويلية 

قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:
أ� االسهم الصادرة او املقترح اصدارها 

في رأسمال شركة.
ب � اي اداة تنش���ئ او تقر مديونية مت 

او سيتم اصدارها بواسطة شركة.
ج � القروض والسندات واألدوات األخرى 
القابلة للتحويل الى اس���هم في رأس���مال 

شركة.
د � جمي���ع أدوات الدي���ن العام القابلة 
للتداول والصادرة عن الهيئات احلكومية 

املختلفة او الهيئات واملؤسسات العامة.
ه� � اي حق او خيار او مشتقات تتعلق 

بأي من األوراق املالية.
و � الوح���دات ف���ي نظ���ام اس���تثمار 

جماعي.
ز � ال تعد أوراقا مالية األوراق التجارية 
مثل الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر 
وكذلك االعتمادات املس���تندية واحلواالت 
النقدية واألدوات الت���ي تتداولها البنوك 
حصرا فيما بينها وبوالص التأمني واحلقوق 
املترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعني.

وس���يط: ش���خص يزاول اعمال شراء 
وبيع االوراق املالية حلساب الغير مقابل 

عمولة.
متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع 

األوراق املالية حلسابه اخلاص.
مدير محفظة االستثمار: الشخص الذي 
توكل إليه مهمة ادارة احملافظ االستثمارية 
بالنيابة عن العمالء او لصالح الش���ركة 

التي يعمل بها.
مستشار اس���تثمار: شخص اعتباري، 
يقوم بتقدمي االستش���ارات االستثمارية 

املتعلقة باألوراق املالية مقابل عمولة.
نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في 
مجال توظيف اموال املستثمرين مبختلف 

ادوات االستثمار.
امني االستثمار او امني احلفظ: شخص 
اعتب���اري مرخص له م���ن الهيئة ملزاولة 
نش���اط حف���ظ االصول املكون���ة ألنظمة 
االستثمار اجلماعي وفقا ألحكام هذا القانون 

ولوائحه.
وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض او 
يبيع اوراقا مالية لصالح ُمصدرها او حليفه، 
او يحصل على اوراق مالية من املصدر او 

حليفه بغرض اعادة التسويق.
املطلع: اي شخص اطلع بحكم موقعه 
على معلومات او بيانات ذات اثر جوهري عن 

شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
االكتتاب العام: عملية الدعوة املوجهة 
للجمهور لالكتتاب ب���األوراق املالية عن 

طريق وسائل النشر املختلفة.
االكتتاب اخلاص: هو دعوة موجهة الى 
فئة معينة او اشخاص معينني لالكتتاب 
في اس���هم شركة مس���اهمة مقفلة او عند 
زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط 

واملتطلبات التي حتددها الهيئة.
احلليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخر 
او اشخاصا آخرين او يخضع لسلطتهم.

احملكمة املختصة: احملكمة املنصوص 
عليها في هذا القانون.

السيطرة الفعلية: كل وضع او اتفاق او 
ملكية ألسهم او حصص ايا كانت نسبتها 
تؤدي الى التحكم في تعيني اغلبية اعضاء 
مجلس االدارة او في القرارات الصادرة منه 
او من اجلمعيات العامة للشركة املعنية.

صانع الس���وق: الشخص الذي يضمن 
توفير قوى الع���رض والطلب على ورقة 
مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها 

الهيئة.
عقود اخلي���ار: عقد او اتف���اق يعطي 
شخصا ما احلق وليس االلتزام بشراء او 
بيع ورق���ة مالية او مجموعة من األوراق 
املالية او مؤشر في االوراق املالية لشخص 
آخ���ر، ولكن هذا احلق ال يحمل حق متلك 

االوراق املالية.
عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية 
ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خالله 

مقابل قيمة نقدية.
عرض الشراء: رغبة متلك ورقة مالية 
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