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الهيئة تتبع وزير التجارة ويتولى إدارتها مجلس من 5 مفوضين متفرغين
تنشر »األنباء« نص قانون هيئة أسواق املال الذي مت نشره في جريدة الكويت اليوم، متضمنا 165 مادة ليأتي في إطار سلسلة القوانني الهادفة إلعادة بناء البنية التشريعية االقتصادية في البالد. وتأمل األوساط االقتصادية  ان يؤدي هذا القانون الى إحداث نقلة في تنظيم أسواق املال في الكويت 

خاصة انه شدد العقوبات اخلاصة بتسريب املعلومات ووضع سياسة جديدة لإلفصاح والشفافية وتطوير آلية تأسيس الصناديق االستثمارية وتنظيم وتسريع اإلجراءات القضائية. وفيما يلي نص القانون:

الفصل األول: التعريفات
مادة 1

يقصد بالكلم����ات والعبارات التالية حيثم����ا وردت في القانون 
املعاني احملددة أدناه:

الوزير املختص: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: هيئة أسواق املال.

املجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
البورصة: بورصة 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.

ورقة مالية: أي صك ايا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية 
متويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:

أ� االسهم الصادرة او املقترح اصدارها في رأسمال شركة.
ب � اي اداة تنشئ او تقر مديونية مت او سيتم اصدارها بواسطة 

شركة.
ج � القروض والس����ندات واألدوات األخرى القابلة للتحويل الى 

اسهم في رأسمال شركة.
د � جميع أدوات الدين 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 � الوحدات في نظام استثمار جماعي.
ز � ال تعد أوراقا مالية األوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت 
والسندات ألمر وكذلك االعتمادات املستندية واحلواالت النقدية واألدوات 
التي تتداولها البنوك حص����را فيما بينها وبوالص التأمني واحلقوق 

املترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعني.
وسيط: شخص يزاول اعمال شراء وبيع االوراق املالية حلساب 

الغير مقابل عمولة.
متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع األوراق املالية حلسابه 

اخلاص.
مدير محفظة االس����تثمار: الش����خص الذي توكل إليه مهمة ادارة 
احملافظ االس����تثمارية بالنيابة عن العمالء او لصالح الش����ركة التي 

يعمل بها.
مستشار استثمار: ش����خص اعتباري، يقوم بتقدمي االستشارات 

االستثمارية املتعلقة باألوراق املالية مقابل عمولة.
نظام اس����تثمار جماع����ي: كيان يعمل في مج����ال توظيف اموال 

املستثمرين فيه مبختلف ادوات االستثمار.
امني االس����تثمار او امني احلفظ: شخص اعتباري مرخص له من 
الهيئة ملزاولة نشاط حفظ االصول املكونة 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 ش����خص اطلع بحكم موقعه على معلومات او بيانات 

ذات اثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
االكتتاب العام: عملية الدعوة املوجهة للجمهور لالكتتاب باألوراق 

املالية عن طريق وسائل النشر املختلفة.
االكتتاب اخلاص: هو دعوة موجهة الى فئة معينة او اش����خاص 
معينني لالكتتاب في اسهم شركة مساهمة مقفلة او عند زيادة رأسمال 

شركة قائمة وفقا للشروط واملتطلبات التي حتددها الهيئة.
احلليف: الشخص الذي يتبع ش����خصا 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 السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب 

على ورقة مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
عقود اخليار: عقد او اتفاق يعطي شخصا ما احلق وليس االلتزام 
بش����راء او بيع ورقة مالية او مجموعة من األوراق املالية او مؤش����ر 
في االوراق املالية لش����خص آخر، ولكن هذا احلق ال يحمل حق متلك 

االوراق املالية.
عرض البي����ع: رغبة التنازل عن ملكية ورق����ة مالية مدرجة في 

السوق ومن خالله مقابل قيمة نقدية.
عرض الش����راء: رغبة متلك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن 

خالله مقابل قيمة 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 من تلك اجلهات يقوم بالتعامل مع العامة 
او لديه حرية التصرف في االوراق املالية او االموال، كجزء من عمله 

لدى اجلهة املرخصة للعمل في مجال االوراق املالية.
السوق الثانوية: هو السوق الذي جتري فيه عمليات بيع وشراء 
األوراق املالي����ة ونقل ملكيتها مبوج����ب اللوائح واألنظمة والقوانني 

التي حتكمها.
السوق الرئيسي: هو ذلك اجلزء من السوق الثانوي الذي تدرج 

فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير محددة تضعها السوق.
السوق املوازي: هو ذلك اجلزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه 

الشركات التي تنطبق عليها معايير ادنى يضعها السوق.

الفصل الثاني: هيئة سوق المال
مادة 2

تنش����أ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية يشرف 
عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى )هيئة اسواق املال(.

مادة 3

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

والتنافسية والشفافية.
2� توعية اجلمهور بنش����اط االوراق املالي����ة واملنافع واملخاطر 
وااللتزام����ات املرتبطة باالس����تثمار ف����ي االوراق املالية وتش����جيع 

تنميته.
3� توفير حماية املتعاملني في نشاط االوراق املالية.

4� تقلي����ل االخطار النمطية املتوقع حدوثها في نش����اط االوراق 
املالية.

5� تطبيق سياسة االفصاح ال�����كامل ب����ما يحقق العدالة والشفافية 
ومينع تعارض املصالح واستغالل املعلومات الداخلية.

6� العم����ل على ضمان االلتزام بالقوان����ني واللوائح ذات العالقة 
بنشاط االوراق املالية.

مادة 4

يختص مجلس مفوضي الهيئة مبا يلي:
1� اص����دار اللوائح والتعليمات الالزمة لتنفيذ القانون كما تعمل 
على القيام بإصدار التوصيات والدراس����ات الالزمة لتطوير القوانني 

التي تساعد على حتقيق اهدافها.
2� مع مراعاة احكام امل����ادة )33( من هذا القانون يصدر املجلس 
التراخيص لبورصات األوراق املالية واألنشطة ذات الصلة ومراقبة 

نشاطها.
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات األوراق املالية، والتراخيص 
للعاملني بها، وكل من يعمل في إدارة نش����اط األوراق املالية، ومنها 
شركات إدارة األصول وصناديق االستثمار وشركات الوساطة املالية 
وشركات حفظ األوراق املالية وأمانة االستثمار ومؤسسات اخلدمات 

االستشارية وغيرها.
4- تنظي����م التروي����ج لصناديق االس����تثمار وغيرها من أنظمة 

االستثمار اجلماعي.
5- تنظيم االكتتاب العام واخلاص لألوراق املالية الكويتية وغير 

1 � اإلنذار.
2 � إصدار امر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك املخالفة.

3 � اخضاع املخالف ملزيد من الرقابة.
4 � الوقف عن العمل او مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز سنة.

5 � فرض قيود على نشاط أو أنشطة املخالف.
6 � إلغ����اء املعامالت ذات العالقة باملخالف����ة وما ترتب عليها من 

آثار إذا أمكن ذلك.
7 � وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.

مادة 43

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه جتاه 
أي من أعضائها وبتفاصيل املخالف����ة التي ارتكبها واإلجراءات التي 

اتخذتها واجلزاء الذي مت توقيعه.
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه املتظلم خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة املوضوع إلى مجلس 
التأديب ليتولى مراجعة االجراء التأديبي وفق نظام املراجعة املعتمد 
لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه 

وذلك بقرار مسبب.

مادة 44

في حاالت الكوارث واالزمات واالضطرابات التي ميكن أن تخلق 
آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض املتداولني 
إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة اوسع الصالحيات باصدار التعليمات 
التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على 

وجه اخلصوص اتخاذ أي من التدابير اآلتية:
1 � إيقاف التداول  في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة 

زمنية مؤقتة.
2 � إلغ����اء التداول لفترة زمنية مح����ددة أو الغاء الصفقات على 

سهم معني.
3 � اص����دار ق����رارات لتصفي����ة كل االرص����دة او ج����زء منها او 

تخفيضها.
4 � تعديل ايام وساعات التداول.

5 � تعديل او ايقاف اي من قواعد البورصة.

مادة 45

في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة 
مبوجب سلطتها املقررة لها في املادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما 
تراه مناس����با من اجراء لتحقيق التداول املنتظم او تصفية اي مركز 

يتعلق باالوراق املالية.

مادة 46

يجوز للهيئة مبوج����ب اخطار كتابي للبورصة الغاء الترخيص 
املمن����وح لها اعتبارا من اليوم احملدد بقرار الهيئة، وذلك في احلاالت 

التالية:
1 � إذا فقدت الش����ركة أحد الش����روط التي أهلتها للحصول على 

الترخيص.
2 � إذا توق����ف العم����ل في البورصة ملدة تزيد على خمس����ة أيام 

عمل.
3 � إذا مت إقفالها.

4 � إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 � إذا لم تقدم للهيئة املعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات 

غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة نش����ر قرار الغاء الترخيص وأس����بابه في اجلريدة 

الرسمية.

مادة 47

يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها 
أو أن متد املهلة املمنوحة له����ا بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا قدرت 
الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة حلني اقفال 

العمليات فيها، او لتسليم انشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.

الفصل الرابع: وكالة المقاصة
مادة 48

يقصد بوكالة مقاصة اي كيان يوفر مرفقا يتولى ع��ملية التسوية 
والتقاص بني متداولي األوراق املالية فيما يتعلق بالدفع او التسليم 
أو كليهما، ويقوم بتوفير اخلدمات اخلاصة بذلك ومنها خدمة ايداع 

االوراق املالية ضمن نظام مركزي حلفظ ونقل امللكية.

مادة 49

ال يجوز ألي ش����خص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة او ادارتها 
او املساعدة في تأسيسها أو ادارتها أو االعالن عن قيامها بذلك إال بعد 
احلصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط 
والقيود التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص 

في اجلريدة الرسمية.

مادة 50

ال يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة اال لش����ركة مساهمة يحدد 
رأس����مالها مجلس املفوضني، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص 
والتسوية وااليداع املركزي لألوراق املالية وحفظها واالمور املتعلقة 

بها او املتصلة بها واملتطلبة حلسن إدارة الوكالة.
وللهيئة ان تطلب من الشركة طالبة الترخيص اية معلومات او 

بيانات تراها ضرورية.
وحتدد الهيئة الشروط الواجب توافرها ملنح الترخيص واجراءاته 

في الالئحة التنفيذية للقانون.

مادة 51

يتعني على وكالة املقاصة التقيد بااللتزامات اآلتية:
1 � اتخ����اذ تدابير املقاصة والتس����وية العادلة وبكل فاعلية فيما 

يتعلق بأي معامالت جتارية في األوراق املالية.
2 � القيام ب����إدارة املخاطر املتعلقة بنش����اطها وعملياتها بأعلى 

درجات املهنية.
3� تغليب املصلحة العامة ومصلحة املتعاملني معها على مصالح 

الشركة.
4� ان تتولى إدارة خدماته����ا طبقا للقواعد اخلاصة املعتمدة من 

الهيئة.
5� احملافظة على سرية كل املع�����لومات والبيانات املوجودة في 

حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة او اجلهات القضائية.
6� تقدمي خدماتها طبق����ا ألحدث التقنيات والتطبيقات واألنظمة 
اآللي����ة مبا يتوافق واملعايير الدولي����ة املعتمدة من الهيئة او وفق ما 

تطلبه او تقرره الهيئة.

مادة 52

يج����ب على وكالة املقاصة إخطار الهيئة على وجه الس����رعة مبا 
يلي:

1� اذا تبني لها عدم قدرة احد املتعاملني معها على االلتزام بأي من 
القواعد اخلاصة بعمليات التقاص والتسوية او االيداع.

2� اذا قدرت ان املركز املالي ألي من املتعاملني معها وقدرته على 
الوف����اء بالتزاماته قد اصبحت تنذر باالضط����راب، او ان قدرته على 

الوفاء بال��تزاماته قد اصبحت مضطربة.

مادة 53

للهيئة ان تطلب م����ن وكالة املقاصة اعداد قواعد ولوائح تتعلق 
بعمليات املقاصة والتس����وية وتس����جيل االوراق املالية وغيرها من 
األنش����طة ذات الصلة بأعمال الوكالة او ان تقوم بتعديلها خالل مدة 
محددة ف����إذا لم تلتزم وكالة املقاصة مبا جاء في الطلب او في املهلة 
احمل����ددة لها فيه، جاز للهيئة ان تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد 

او تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

مادة 54

ال تسري اي قواعد صادرة عن وكالة املقاصة او اي تعديل عليها، 
سواء كان ذلك بسحبها او استبدالها او تغييرها او االضافة عليها، ما 
لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة وعلى وكالة املقاصة ان تقدم للهيئة 

الكويتية واإلشراف والرقابة عليه.
6- تنظيم عمليات االس����تحواذ واالندماج واإلش����راف والرقابة 

عليها.
7- وض����ع قواعد الرقاب����ة والتنظيم الذاتي في نش����اط األوراق 

املالية.
8- املوافق����ة على جميع القواع����د والضوابط التي تضعها إدارة 

البورصة ملباشرة أعمالها واعتمادها.
9- وضع قواعد االلتزام بأخالقيات املهنة والكفاءة والنزاهة لدى 

األشخاص املرخص لهم واعتمادها.
10- توفير النظم املالئمة حلماي����ة املتعاملني والعمل على احلد 
من املمارس����ات غير املالئمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط 

األوراق املالية.
11- التعاون مع الهيئات الرقابية واملؤسسات األجنبية املثيلة فيما 

يتصل بالتنظيم والتنسيق واملشاركة باألنشطة املشتركة.
12- القي�����ام بك����افة املهام واالختصاصات املوكلة اليه في هذا 

القانون أو أي قانون آخر بهدف تالفي اضطراب السوق.
13- إصدار جمي����ع القرارات التي تدخل ف����ي 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 

نشاط كل شخص يع���مل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

مادة 5

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

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

التأديب إذا قّدرت ذلك.
3- القيام بجميع اإلجراءات التي من شأنها 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 األش����خاص املرخص لهم 

مبوجب هذا القانون.
5- شراء وحيازة والتصرف في املمتلكات أيا كان وصفها والقيام 

بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6- طباعة ونشر املواد ذات الصلة بنشاط األوراق املالية.

7- للهيئة فرض الرسوم وحتصيل الغرامات في حدود تطبيق 
هذا القانون.

ولها القيام بكافة األمور الالزمة التي متكنها من أداء مهامها وحتقيق 
أهدافها املبينة بهذا القانون.

مادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال يتكون من 5 مفوضني متفرغني يصدر بتس����ميتهم مرسوم بناء 

على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد املرسوم من بني األعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.

مادة 7

يش����ترط في املفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي 
النزاهة، ومن أصحاب اخلبرة أو التخصص في املجاالت ذات الصلة بعمل 
الهيئة وأال يكون قد صدر 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 القضاء، ويتولى عمل املدير 
التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى اإلشراف على كافة األجهزة 
الفني����ة واإلدارية التابعة لها، ومي����ارس اختصاصاته وفق القوانني 
واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس املفوضني ويكون مسؤوال مع 
بقية املفوضني ع����ن إدارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته 

اإلدارية الى أحد املفوضني أو الى وحدة إدارية بالهيئة.

مادة 9

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على 
أداء مهامه ألي سبب كان، فإن على املجلس أن يجتمع خالل أسبوعني 

ويكلف من يقوم بأعمال رئيس املجلس بالوكالة.

مادة 10

مدة عضوية املفوض 5 سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة باستثناء 
أعضاء املجلس األول فإنه يجدد لثالثة منهم فقط ملدة ثالثة ويشغر 
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 متت إدانته بحكم نهائي في جرمية ماس����ة بالش����رف أو 
األمانة.

ج � إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير 
متتالية دون عذر مقبول من مجلس املفوضني.

د � إذا أخل بأحكام املادة 27 أو أحكام املادة 30 من هذا القانون.
ه� � إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس املفوضني 
في أول تش����كيل له بحيث يحدد مبوجبه قواعد س����لوك وأخالقيات 

املفوضني أعضاء الهيئة.

مادة 11

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

الوزير املختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة 12

يجتمع مجلس املفوضني 8 مرات على األقل في الس����نة بناء على 
دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنني على 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����جلس أن ين����ش����ئ جل����انا استشارية دائمة أو 
م�����ؤقتة، وان يع����هد اليها بدراسة موضوع معني من اختص����اصاته 
احملددة في هذا القانون وله ان يس����تعني ف����ي عمل الل���جان بخبراء 

من خارج الهيئة.

مادة 15

تنظ����م في الهيئة جلنة لتلقي الش����كاوى والتظلمات يجوز لكل 
ذي مصلح����ة ان يتقدم بالش����كوى اليها من أي خط����أ يقوم به أحد 
األش����خاص املرخص لهم، كم����ا تتلقى التظلمات م����ن القرارات التي 

تصدرها الهيئة.
وتن����ص الالئحة التنفيذي����ة على املواعيد واإلج����راءات وقواعد 
عمل اللجن����ة وقواعد وإجراءات الطعن عل����ى قراراتها أمام احملكمة 

املختصة.

مادة 16

مع مراعاة حكم املادة الثانية من املرس����وم األميري رقم 12 لسنة 
1960 بقان����ون تنظيم إدارة الفتوى والتش����ريع، يكون للهيئة إدارة 
قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا واحلضور 
أمام جميع احملاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني وإجراء 
التحقيقات، كما تتولى إعداد املشروعات واالقتراحات للقوانني واللوائح 

والقرارات املتصلة بنظام السوق.

مادة 17

يضع مجلس الهيئة اللوائح اإلدارية واملالية لش����ؤون املوظفني 
ف����ي الهيئة دون التقيد بالقواعد املقررة للموظفني املدنيني في قانون 
اخلدمة املدنية ونظامه على ان يس����ري 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 مس����تقلة تعد وفقا للقواعد التي حتددها 
الالئحة التنفيذية وتبدأ السنة املالية في األول من أبريل وتنتهي في 

نهاية مارس من كل عام.
وتبني الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات املالية للتصرف في 
أموالها والدفاتر التي متسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، 
واستثناء من حكم هذه املادة تبدأ السنة املالية األولى للهيئة من تاريخ 

العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

مادة 19

تتكون املوارد املالية للهيئة من أموال الرس����وم التي يقررها هذا 
القانون ولوائحه حتصلها حلساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل 

من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

مادة 20

تعد اي اموال مس����تحقة للهيئة عل����ى الغير امواال عامة وتتمتع 
باملعاملة نفس����ها التي تتمتع بها الديون املستحقة للخزانة العامة، 
ويتم حتصيلها طبقا إلجراءات حتصيل الديون املس����تحقة للخزانة 

العامة.

مادة 21

على الهيئة ان تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن 
لها استقرارا ماليا على املدى الطويل، ويحدد مجلس املفوضني بقرار 
منه طبيعة هذه االحتياطيات ومقدارها، فاذا وصلت هذه االحتياطيات 

الى املقدار احملدد يحول الفائض الى اخلزانة العامة للدولة.

مادة 22

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر احلسابات والسجالت املالئمة واخلاصة 
بايراداتها ومصروفاتها واصولها والتزاماتها وكل املعامالت اخلاصة 

بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل او اكثر.
وتضع الهيئة القواعد والش����روط الواج����ب 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 لسنة 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 للوزير املختص تقريرا سنويا يرفع لرئيس مجلس 
الوزراء خالل 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها 
خالل الس����نة املنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير 

مراقب احلسابات.

مادة 26

ال يج����وز ألي ش����خص مدعو الى اجتماع ف����ي مجال اختصاص 
الهيئة وكانت له في املوضوع املطروح للبحث مصلحة مباش����رة او 
غير مباشرة ان يشارك في بحثه او ابداء رأي فيه او التصويت عليه، 
ويجب عليه ان يفصح عن هذه املصلحة في بداية االجتماع وان يترك 

االجتماع قبل البدء مبناقشة املوضوع.

مادة 27

يحظر على املفوض واملوظف املختص اثناء توليه العمل في الهيئة 
القيام بأي عمل جتاري عن نفسه او بصفته وكيال او وليا وصيا، كما 
ال يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام 
او اخلاص، او تقدمي اي خدمات او استش����ارات 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 من اعضاء مجل����س مفوضي الهيئة واملوظفني 
بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور اس����تالم مهامه عن االوراق املالية 
املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية التي ميلكها وزوجه 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 جلان 
الهيئة او معها مبقابل او دون مقابل، ان يحافظ على سرية املعلومات 
التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وان يحافظ على ما حتت يده من 
مس����تندات فال يطلع عليها سوى املختصني بالهيئة، ما لم يقض هذا 
القان����ون او اي قانون آخر 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

يك����ون ملوظفي الهيئة الذين يص����در 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 الس����جالت والدفاتر واملستندات والبيانات في مقر 
الشركات العاملة في مجال االوراق املالية او في مقر اسواق االوراق 

املالية او اي جهة اخرى توجد بها.
وعلى املس����ؤولني في اجلهات املشار اليها في الفقرة السابقة ان 
يقدموا الى ه����ؤالء املوظفني املذكورين البيانات واملس����تندات التي 

يطلبونها لهذا الغرض.

الفصل الثالث: بورصات االوراق المالية

مادة 31

يقصد ببورصة اوراق مالية السوق املخصص للتوفيق بني عروض 
البيع وطلبات الش����راء 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 تش����غيل بورصة لالوراق املالي����ة اال بعد احلصول على ترخيص 
مبوج����ب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائ����ح التي تعتمدها الهيئة، 
وتختص الهيئة دون غيرها باصدار هذا الترخيص وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

مادة 33

ال يجوز منح ترخيص بورصة اال لشركة مساهمة يحدد رأسمالها 
بقرار من مجلس املفوضني ويكون نش����اطها مقصورا على تش����غيل 

بورصة االوراق املالية.
على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:

ال يجوز منح ترخيص بورصة اال لشركة مساهمة يحدد رأسمالها 
بقرار من مجلس املفوضني ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة 

األوراق املالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:

1 � 50% تطرح في املزاد العلني بني الش����ركات املسجلة في سوق 
الكويت لألوراق املالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% � ويرسى 
املزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته االسمية مضافا اليها 

مصاريف تأسيس � اذا وجدت.
2 � 50% من األسهم تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

3 � حتويل الزيادة الناجتة عن بيع األسهم وفقا ألحكام البند رقم 
1 من هذه املادة الى االحتياطي العام للدولة.

4 � تتولى هيئة املفوضني املكلفة بتأسيس الشركة حتديد رأسمالها 
وتوزيع جميع األسهم املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي بني جميع 
الكويتيني املس����جلة اس����ماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
في يوم االكتتاب ومن غير تخصيص لكس����ور األسهم، على ان يتم 
تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل املواطنني للدولة وفقا لإلجراءات 
وبالطريقة التي حتددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة 
فوق سعر الس����هم في تاريخ االكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي 
تنقضي في نهايته س����تون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي 
للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة املواطنني عن طريق وسائل اإلعالم 
الكويتية املقروءة واملس����موعة واملرئية الى تسديد قيمة االكتتابات 

املستحقة عليهم.
5 � تؤول الى الدولة كس����ور األسهم غير املخصصة للمواطنني، 
كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي النتهاء املوعد احملدد لتسديد 
املواطنني لقيمة هذه االكتتابات جميع األس����هم التي لم يس����دد فيها 

املواطنون قيمتها للدولة خالل ذلك املوعد ألي سبب من األسباب.
6 � ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقا للبند السابق 

باملزاد العلني في شرائح ال جتاوز أي منها 5% من أسهم الشركة.
7 � وفي جميع األحوال ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري 
بغير طريق امليراث ان ميتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 34

حتدد الالئحة التنفيذية للقانون االجراءات والقواعد والنظم التي 
يتعني على البورصة املرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية االوراق 

املالية الكويتية غير املدرجة في البورصة.

مادة 35

يش����ترط في عضو مجلس ادارة البورصة وكذلك لالستمرار في 
شغل هذا املنصب ما يلي:

1- اال يكون قد س����بق احلكم عليه في جرمية مخلة بالشرف او 
االمانة.

2- اال يكون قد اشهر افالسه.
3- ان يكون حسن السمعة.

4- ان يكون لديه خبرة كافية في الش����ؤون املالية واالقتصادية 
والقانوني����ة وفق����ا للقواعد والضواب����ط التي يصدر به����ا قرار من 

الهيئة.

مادة 36

يدير البورصة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وس����تة اعضاء يتم 
انتخابهم من اجلمعية العمومية لشركة بعد موافقة مجلس مفوضي 
الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه اخطار مجلس 
املفوضني بأس����ماء املرش����حني لعضوية مجلس ادارة البورصة قبل 
ثالثني يوما على االقل من التاريخ املقرر النعقاد اجلمعية العمومية 

للشركة النتخاب اعضاء مجلس االدارة.
وملجلس املفوضني خالل خمسة عشر يوما من اخطاره ان يعترض 
بقرار مسبب على اي من هؤالء املرشحني لعدم توافر الشروط املطلوبة 
فيه. ويترتب على هذا االعتراض استبعاد املرشح لعضوية مجلس 
االدارة وال يجوز ان يعرض على اجلمعية العامة للبورصة مرش����ح 
ل����م يخطر به مجلس املفوضني او املرش����ح الذي اعترض عليه وفقا 

ألحكام هذه املادة.
وملجلس املفوضني ان يطلب من مجلس ادارة البورصة تنحية اي 
من االعضاء اذا فقد – اثناء توليه منصبه – احد الشروط املنصوص 
عليه����ا في هذه املادة او رأى ان في هذا االجراء احلفاظ على س����المة 
اموال املتداولني او الصالح العام للبورصة، واذا لم تتم التنحية كان 
ملجلس املفوضني ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي منهم من عمله 

ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

مادة 37

يتولى رئيس البورصة عمل املدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات 
البورصة، واالشراف على كافة االجهزة الفنية واإلدارية وميثل البورصة 

أمام القضاء، طبقا ملا يوضحه النظام القانوني للبورصة.

مادة 38

يجب على البورصة ما يلي:
1 � ان تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية 

والكفاءة.
2 � ان تضم����ن وج����ود إدارة واعية للمخاط����ر املتعلقة بأعمالها 

وعملياتها.
3 � أن تقدم املصلحة العامة املعللة في حال تعارضها مع مصلحة 

البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
4 � أن تلتزم بتقدمي وتش����غيل خدماته����ا وفق القواعد واللوائح 

التي تقررها الهيئة.
5 � أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها 

طبقا للقواعد والسياسات واالجراءات اخلاصة بالبورصة.
6 � أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات املدرجة 

لديها وموظفيها طبقا للوائح املنظمة لذلك.
7 � أن تلت����زم بتقدمي خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات 
واالنظم����ة اآللية مبا يتوافق واملعايير الدولية املعتمدة من الهيئة أو 

تلك التي تقررها.
8 � أن حتافظ على س����رية كل املعلوم����ات املوجودة في حوزتها 
فيما يتعلق بأعضائها وعمالئها باس����تثناء ما يوجب عليها القانون 
أو اللوائح نشرها أو اإلفصاح عنها، وال يجوز لها أن تفصح عن هذه 

املعلومات إال للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.
9 � االلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

مادة 39

تلتزم ش����ركة البورصة باخطار الهيئة على وجه الس����رعة مبا 
يلي:

1 � إذا تب����ني لها أن أحد أعضائه����ا غير قادر على االلتزام بأي من 
قواعد البورصة أو ضوابط املوارد املالية.

2 � إذا قّدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر ميكن أن يشير 
إلى عدم مالءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

3 � ب����أي إجراء تأديب����ي تتخذه ضد أي عض����و أو عامل معه أو 
تابع له.

مادة 40

ملجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أو ان تقوم باعداد 
قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خالل مدة معينة. 
فاذا لم تلتزم البورصة مب����ا جاء في الطلب او في املهلة احملددة لها 
بالطلب جاز للهيئة ان تق����وم نيابة عن البورصة باعداد القواعد او 

تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

مادة 41

ال تس����ري أي قواعد صادرة عن البورص����ة او اي تعديل عليها، 
سواء كان ذلك بسحبها أو اس����تبدالها أو تغييرها أو االضافة إليها، 
ما لم يت����م اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة 
االس����باب واالهداف التي دعتها القتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن 
تب����ني اآلثار املرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها أو 
ع����دم موافقتها او تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خالل مدة ال 

جتاوز 3 أشهر من تاريخ اإلخطار باالقتراح.

مادة 42

تشكل بالبورصة جلنة تختص بالنظر في املخالفات التي يرتكبها 
البقية ص29أحد أعضائها وللجنة أن توقع اجلزاءات التالية:

»األنباء« تنشر النص الكامل والنهائي لقانون هيئة أسواق المـال ومذكرته اإليضاحية



وضع آليات متطورة لالستحواذ واالندماج ومعايير صارمة للرقابة وحماية المستثمرين
االس����باب واالهداف التي دعتها القتراح هذه القواعد او تعديلها وان 
تب����ني اآلثار املرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها او 
ع����دم موافقتها او تعديلها وان تخطر وكال����ة املقاصة كتابة بقرارها 

خالل مدة اقصاها اسبوع من تاريخ القرار.

مادة 55

يجوز لوكالة املقاصة في حال عدم التزام احد املتعاملني بقواعد 
املقاصة ان تلزمه بالرسوم الناجتة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

مادة 56

للهيئة ان تصدر تعليمات لوكالة املقاصة لضمان التسوية العادلة 
واملنظمة واملالئم����ة للمعامالت ف����ي االوراق املالية وضمان حتقيق 
نزاهة وسالمة ادارة املخاطر الشاملة في اسواق االوراق املالية، ولها 
على وجه اخلصوص ان تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود 
االوراق املالية واجراء التعديالت بااللتزامات التعاقدية التي قد تنشأ 
عن عقود االوراق املالية، او اي امور اخرى تراها الهيئة ضرورية من 

اجل تطبيق احكام هذا القانون.

مادة 57

في حاالت الكوارث واالزمات واالضطرابات التي ميكن ان تخلق 
آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة اصدار التعليمات بالتعديل او 

وقف العمل بأي من قواعد وكالة املقاصة.

مادة 58

في حال عدم التزام وكالة املقاص����ة بقرارات او تعليمات الهيئة 
الصادرة مبوجب س����لطتها املقررة لها في املادة السابقة جاز للهيئة 
اتخاذ اية اجراءات تراها ضرورية لالحتفاظ بتسوية عادلة وحتقيق 

الفاعلية للمعامالت التجارية في األوراق املالية او اي فئة منها.

مادة 59

يجوز للهيئة مبوجب اخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة املقاصة 
املمنوح له����ا وفقا ألحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم احملدد بقرار 

الهيئة، وذلك في اي من احلاالت اآلتية:
1� فق����دان الوكال����ة احد الش����روط التي اهلته����ا للحصول على 

الترخيص.
2� اذا توقف����ت الوكالة عن اداء املهام املوكلة إليها او املرخص لها 

إدارتها.
3� تصفية الوكالة.

4� التخلف عن تنفيذ اي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5� التقاع����س عن تقدمي املعلومات الت����ي تطلبها الهيئة او تقدمي 

معلومات غير صحيحة او مضللة.
6� اجراء الوكالة اي تعديالت على اغراضها في عقد تأسيسها او 

نظامها األساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7� اذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص املمنوح لها.

وعلى الهيئة نش����ر قرار إلغاء الترخيص واس����بابه في اجلريدة 
الرسمية.

مادة 60

يج����وز للهيئ����ة ان متنح وكالة املقاصة مهل����ة محددة او ان متد 
املهلة بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا رأت الهيئة ان في ذلك مصلحة 
عامة، او بناء على طلب الوكالة إليقاف عملياتها او لتسليم انشطتها 

لوكالة اخرى مرخص لها.

مادة 61

يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها 
وذلك خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ اخطارها به كتابة او من 
تاريخ نشره باجلريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار 

مسبب وذلك خالل عشرين يوما من تاريخ تقدميه.

مادة 62 

عند خضوع اي شخص ألحكام االعسار او االفالس او التصفية او 
عند تعيني حارس قضائي على امواله، تكون إلجراءات املقاصة والتسوية 

لوكالة املقاصة األولوية على أية اجراءات او ديون عادية.

الفصل الخامس: أنشطة األوراق المالية المنظمة

مادة 63

ال يجوز ألي ش����خص مزاولة اي من األعمال املبينة أدناه اال بعد 
احلصول على ترخيص من الهيئة يبني فيه النش����اط او االنش����طة 

املصرح بها:
1� وسيط اوراق مالية او مندوب له.
2� مستشار استثمار او مندوب له.

3� مدير محفظة االستثمار.
4� مدير لنظام استثمار جماعي.

5� امني استثمار.
6� اي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط اوراق 

مالية منظما وفقا ألغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنني او اكثر من 
هذه األنشطة وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح 

هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم اخلاصة بذلك.

مادة 64

وال يجوز ألي شخص ان يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له 
أو يدعي ذلك اال بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

مادة 65

للهيئة ان تطلب من االش����خاص املرخص لهم في نشاط االوراق 
املالية رفع تقارير دورية عن كافة اعمالهم، مبا فيها تقرير س����نوي 

عن البيانات املالية املدققة.
وتخضع كافة س����جالتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما 
يجوز لها اخذ صور عن هذه الس����جالت او الطلب من اي منهم تقدمي 

نسخ منها.

مادة 66

يجب على الشخص املرخص له بالعمل في إدارة نشاط االوراق 
املالية االلت����زام بالضوابط التي تضعها الهيئ����ة، وحتددها الالئحة 

التنفيذية وعلى االخص ما يلي:
1� فص����ل التعامل التجاري في اوراقه املالية عن س����ائر األعمال 

التجارية األخرى.
2� االحتفاظ برأسمال كاف.

3� عدم القيام بتحويل اموال العمالء او اوراقهم املالية الستعماله 
اخلاص او ان يسيء ادارتها.

4� عدم اللجوء الى درجة عالية من االئتمان بغرض احلصول على 
اوراق مالية او االحتفاظ بها.

5� ان تكون له مبررات معقولة لالعتقاد بأن األوراق املالية التي 
يوصي بها لعميل ما تعتبر مالئمة لذلك العميل.

6� ع����دم تقدمي الوع����ود للعميل بعائد مع����ني او ضمانة للعميل 
بعدم اخلسارة.

7� ان يسعى لتحقيق افضل اداء ملصلحة العميل.
8� ع����دم القي����ام بتحصيل عموالت مرتفع����ة او يقدم خصومات 

مرتفعة في التعامالت.
9� عدم االرتباط بعمليات ش����راء او بيع مفرطة في حساب عميل 

ما.
10� ان يزود العمالء باملس����تندات وكش����وف احلسابات اخلاصة 

بتعامالتهم.
11� إعداد دفاتر وسجالت منتظمة واالحتفاظ بها.

12� تعيني احد مديريه مسؤوال عن تطبيق االلتزامات القانونية.
13� ان تك����ون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط 
العمل مبا في ذلك االجراءات اخلاصة مبنع سوء استخدام املعلومات 

الداخلية واإلجراءات اخلاصة بكشف ومنع عمليات غسيل األموال.

مادة 67

للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة او تقييد نشاط اي شخص 
مرخص له بالعمل في ادارة انشطة االوراق املالية، او اي شخص ذي 

عالقة تابع له اذا ثبت لها اتيانه احد األمور اآلتية:
1 � ارتكابه خطأ جسيما او اعطاؤه بيانات مضللة او اغفاله ذكر 

حقيقة جوهرية عند تقدمي طلب الترخيص اخلاص به او اغفاله ذكر 
أي معلومات اخرى يتوجب تقدميها للهيئة.

2 � عدم استيفائه للمعايير املطبقة مبوجب احكام هذا الفصل او 
اي نظام او الئحة تصدر بناء عليه.

3 � خالف اي حكم او قاعدة او نظام او الئحة صدرت مبوجب هذا 
القانون، او قانون اوراق مالية آخر أو قاعدة او الئحة لدولة اخرى.

4 � اهماله في مراقبة احد تابعيه ملنعه عن كل ما من شأنه مخالفة 
احكام هذا القانون او الئحته التنفيذية.

الفصل السادس: مراجعة حسابات األشخاص المرخص لهم
مادة 68

على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجالت 
وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او حتويالت امللكية 
لألصول اخلاصة بهذا الش����خص، وفقا للمعايير احملاسبية املعتمدة 

من الهيئة.
وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجالت واحلسابات ملدة ال تقل 
عن خمس س����نوات من تاريخ اعدادها، على ان تبقى خاللها صاحلة 
لالطالع عند الطلب، وتبق����ى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في 

جميع األوقات من قبل الهيئة او من تعينه لهذا الغرض.

مادة 69

يتعني على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية 
االلتزام باألمور اآلتية:

1 � تنفي����ذ العمليات وفق����ا لتفويض عام او خ����اص من االدارة 
املختصة.

2 � حري����ة التصرف باألصول مبوجب تفويض عام أو خاص من 
االدارة املختصة.

3 � مقارنة االصول املس����جلة خالل فترات زمنية مناسبة واتخاذ 
ما يلزم جتاه اي تغييرات جوهرية.

4 � تسجيل العمليات مبا يسمح باعداد بيانات مالية تتوافق مع 
املعايير التي تتبناها الهيئة او عند التدقيق على األصول املس����جلة 

للشركة.

مادة 70

يجب على كل ش����خص مرخص له ان يبادر خالل شهر واحد من 
حصوله عل����ى الترخيص بان يعني مراقبا للحس����ابات توافق عليه 
الهيئة، ش����ريطة اال يكون هذا املراقب مديرا او مسؤوال او موظفا او 

مساهما او شريكا للشخص املرخص له.
وعلي����ه اخطار الهيئة بذلك خالل س����بعة ايام م����ن تعيينه، كما 
يجب عليه اخطارها خالل هذه املدة ايضا في حال اس����تقالة املراقب 

او استبداله.

الفصل السابع: عمليات االستحواذ وحماية حقوق األقلية
مادة 71

يقصد بعرض االستحواذ العرض او احملاولة او الطلب لتملك:
1 � كافة اسهم شركة مدرجة او جميع االسهم اخلاصة بأي فئة او 
فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخالف األسهم التي ميلكها مقدم العرض 

او االطراف التابعة له او املتحالفة معه في تاريخ تقدمي العرض.
2 � كافة االسهم املتبقية في الش����ركة املقدم اليها العرض والتي 
يتم عرضها على جميع حملة االسهم اآلخرين في تلك الشركة نتيجة 
حيازة مقدم العرض واالطراف التابعة له واملتحالفة معه لنسبة اغلبية 

في الشركة متكنه من السيطرة على مجلس االدارة.
وتصدر الهيئة قرارا حتدد فيه نسبة االغلبية املطلوبة لتطبيق 

حكم هذه املادة.

مادة 72

يتعني على الش����خص الذي يرغب في تقدمي عرض استحواذ، ان 
يقدم نس����خ�����ة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات واملعلومات 
األساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر االوراق املالية موضوع 
عرض االستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة 

الهيئة قبل املضي في مباشرة اجراءات عرض االستحواذ.
وللهيئة خالل مدة اقصاها عشرة ايام عمل مراجعة البيان ووثائق 
الع����رض واصدار موافقتها. ومتتنع الهيئ����ة من اصدار موافقتها في 

احلاالت التالية:
1 � ك����ون الع����رض ال يتفق مع اح����كام هذا القان����ون والالئحة 

التنفيذية.
2 � كون العرض غير مشفوع برسوم التقدمي املطلوبة.

3 � اخفاق مقدم العرض في تقدمي البيانات املطلوبة مبوجب احكام 
هذا القانون او الئحته التنفيذية.

4 � انطواء العرض عل����ى بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان 
من شأن ذلك التأثير في قرار حملة االسهم.

مادة 73

يجب على الهيئة ان تضم����ن الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة 
لعمليات متلك اي ش����خص لنس����بة ال تقل عن 5% والتزيد على %30 

من اسهم اي شركة مدرجة في البورصة.
ويجوز ألي من حملة األس����هم املش����ار اليهم في الفقرة السابقة 
االعت����راض على قرارات اجلمعيات العمومية اذا كان من ش����أن هذه 
القرارات االضرار بحقوق االقلية، وله حق التظلم الى هيئة املفوضني 
خالل خمسة عش����ر يوما من تاريخ اصدار القرار املعترض عليه او 

علمه به ايهما ابعد وللهيئة إلغ����اء قرار اجلمعية العمومية إذا ثبت 
الضرر، ويج����وز لكل ذي مصلحة الطعن على ق����رار الهيئة برفض 
التظلم امام احملكمة املختصة وفقا لالجراءات التي يحددها هذا القانون 

والئحته التنفيذية.
واذا ل����م ترد الهيئة على التظلم خالل عش����رين يوما اعتبر ذلك 

رفضا له.

مادة 74

يلتزم الش����خص خالل ثالثني يوما من حصوله بصورة مباشرة 
او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من االوراق املالية املتداولة 
لشركة مساهمة مدرجة، بأن يبادر بتقدمي عرض بالشراء لكل االسهم 
املتداولة املتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي حتددها الالئحة 

التنفيذية.
ويس����تثنى من هذا احلكم االس����تحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه 
مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي املساهمني، ويصدر قرار االعفاء 

مكتوبا ومسببا.

مادة 75

يلتزم املصدر الذي تخضع اوراقه املالية لالستحواذ وخالل سبعة 
ايام من تس����لم العرض، بأن يرفع للهيئ����ة ردا يبني رأيه وتوصيته 

للمساهمني.

الفصل الثامن: أنظمة االستثمار الجماعي

مادة 76

يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور اآلتية:
1 � صندوق استثمار.

2 � نظام اس����تثمار جماعي تعاقدي يتعلق باالصول املنقولة أو 
غير املنقولة يكون الغرض منه متكني األش����خاص املشاركني في هذا 
النظام من املشاركة أو احلصول على األرباح التي قد تنشأ عن حيازة 

أو امتالك أو إدارة أو التصرف في تلك األصول.
3 � نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.

مادة 77

ال يج����وز ادارة أو بيع األوراق املالية أو الوحدات اخلاصة بنظام 
استثمار جماعي إال إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح 
والنظم الص����ادرة منها، وذلك بعد إعداد نش����رة اإلصدار والتقارير 
الدوري����ة اخلاصة ب����ه واعتمادها من الهيئة ونش����رها للجمهور في 

اجلريدة الرسمية.

مادة 78

يجب أن يكون لدى نظام االستثمار اجلماعي مدير وأمني استثمار 
ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم.

ويحتفظ أمني االستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة 
عن املشاركني وفقا للشروط التي حتددها الالئحة.

وحتدد الالئحة التنفيذية الشروط والضوابط التي حتكم تقييم 
أصول نظام االستثمار اجلماعي وإجراءات اصدار واسترداد وحدات 

االستثمار وتسعيرها.

مادة 79

يحق للمشاركني استرداد وحداتهم اخلاصة في نظام االستثمار 
اجلماعي وفقا لنظامه االساسي.

مادة 80

يجوز لنظام االس����تثمار اجلماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة 
أن يدرج في البورصة ويجوز ألنظمة االس����تثمار اجلماعي املؤسسة 
في خارج دول����ة الكويت والتي تعترف الهيئة به����ا في الكويت، أن 
تطلب ادراجها في البورصة، وفقا للشروط والضوابط التي حتددها 

لوائح البورصة.

مادة 81

يجب على كل شخص يعمل مستش����ارا لنظام استثمار جماعي 
االلتزام باألمور اآلتية:

1 � أن يك����ون مرخص����ا ل����ه من قب����ل الهيئة للعمل كمستش����ار 
استثمار.

2 � أن يعمل طبقا للوائح واإلجراءات املنظمة ألنظمة االستثمار 
اجلماعي ومبا يهدف إلى حتقيق مصالح حملة الوحدات.

3 � أن يبذل عناية الش����خص احلريص على أمواله اخلاصة عند 
تقدمي االستشارات االستثمارية.

4 � أن يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقا للنظم احملاسبية وذلك 
فيما يتعلق بأنظمة االستثمار اجلماعي وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، 

وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها.

مادة 82

يحظ����ر على أنظمة االس����تثمار اجلماعي القي����ام بأي من األمور 
اآلتية:

1- منح االئتمان.
2- ش����راء أي ورقة مالية صادرة من الشركة املديرة للنظام أو 
أي من ش����ركاتها التابعة لها إال في حدود القواعد املقررة من الهيئة 

في هذا الشأن.
3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير 
االكتتاب أو وكيل البيع له����ا إال في حدود القواعد املقررة من الهيئة 

في هذا الشأن.

مادة 83

ال يجوز اس����تبدال مدير أو أمني استثمار لنظام استثمار جماعي 
إال بع����د موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها 
مس����ببا خالل 30 يوما من تاريخ تس����لمها للطل����ب، وحتدد الالئحة 

التنفيذية اإلجراءات الالزمة لذلك.

مادة 84

ال يجوز ملدير نظام استثمار جماعي ان يجري أي تعديالت على 
النظام األساسي له إال بعد موافقة الهيئة على هذه التعديالت.

وللهيئ����ة إذا وجدت ان في التعديالت املقترحة ما ميس احلقوق 
املكتسبة حلملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر 

من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديالت.

مادة 85

للهيئة ان تلغي ترخيص أي نظام اس����تثمار جماعي في أي من 
األحوال التالية:

1- إذا تب����ني انه لم يتم الوفاء بأي من الش����روط اخلاصة مبنح 
الترخيص.

2- إذا كان في ذلك حماية ملصلحة املشاركني في النظام.
3- إذا خالف مدير أو أمني استثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح، 

أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
4- إذا طلب مدير النظام إلغ����اء الترخيص، وللهيئة ان ترفض 
الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو مبصلحة 

املشاركني.

مادة 86

للهيئة أن تخطر مدير أو أمني استثمار نظام االستثمار اجلماعي 
كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام واألسباب التي دعتها لذلك، 
وعلى املدير أو أمني االستثمار أن يقدم تعهدات خالل 15 يوما من تاريخ 

إخطاره تقبل بها الهيئة لتالفي إلغاء ترخيص النظام.

مادة 87

للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان 
تكلف ش����خصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب 
ذلك من احملكمة املختصة، ويجب عليها في هذه احلالة أن تخطر مدير 

وأمني استثمار النظام فورا وكتابة باإلجراء الذي اتخذته.

مادة 88

للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار 
جماعي مؤس����س في خارج دولة الكويت، وحتدد الالئحة التنفيذية 

الشروط والضوابط اخلاصة بهذه احلالة.

مادة 89

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في 
خارج دولة الكويت في أي من األحوال التالية:

1- إذا تب����ني أنه لم يتم الوفاء بأي من الش����روط اخلاصة مبنح 
اإلذن.

2- إذا كان في ذلك حماية ملصلحة املشاركني في النظام.
3- إذا خالف مدير أو أمني استثمار النظام أيا من أحكام القانون 
أو الالئح����ة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو 

مضللة.

مادة 90

للهيئة، إذا تبني لها عدم التزام مدير أو أمني استثمار نظام استثمار 
جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر 
تعليماتها ملدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االس����ترداد 
أو االش����تراك � أو كليهما � في وحدات نظام االس����تثمار اجلماعي في 

التاريخ احملدد بتلك التعليمات.

مادة 91

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا ألحكام 
ه����ذا الفصل خالل 15 يوم����ا من تاريخ إخطاره كتابة، وتس����ري في 
ش����أن التظلم القواعد واإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون 

والئحته التنفيذية.

الفصل التاسع: نشرة االكتتاب لألوراق المالية الصادرة عن الشركات
مادة 92

تسري أحكام هذا الفصل على األوراق املالية الصادرة عن الشركات 
أيا كان شكل هذه األوراق وأيا كان الغرض منها.

مادة 93

ال يجوز ألي شخص القيام بطرح اوراق مالية لالكتتاب العام او 
اخلاص ما لم تقدم لهذا االكتتاب نشرة تتفق مع البيانات واإلجراءات 

املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.
وحتدد الالئحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق 

أحكام هذه املادة.

مادة 94

تكون نشرة االكتتاب نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ تقدميها 
للهيئة مكتملة املستندات واملعلومات والبيانات املطلوبة ما لم تعلن 

البقية ص30

»األنباء« تنشر النص الكامل والنهائي لقانون هيئة أسواق المـال ومذكرته اإليضاحية

االثنين 1 مارس 2010 29اقتصاد

المذكرة اإليضاحية لقانون هيئة أسواق المال
صدرت عدة قوانني ومراسيم بقوانني ومراسيم النشاء سوق الكويت لالوراق املالية، 
ء االوراق  ء االوراق املالية وانشاء صناديق االستثمار وتصفية عمليات تداو وتنظيم تداو
ن حجر االس��اس في  ن تكو املالي��ة وغرفة املقاصة. ولقد جنحت تلك التش��ريعات في ا
تأس��يس سوق لالوراق املالية بدولة الكويت، كما ساهمت في تنشيط وتنمية االقتصاد 
ء الس��نوات القليلة املاضية، س��وقا اقليمية رائ��دة ومجاال محط انظار  وأصبحت، خال

املستثمرين في االسواق الناشئة.
ء، وعلى رأسها سقوط  وفي ضوء التطورات العاملية التي ش��هدتها اس��واق رأس املا
ء بني االقطار املختلفة، وظهور مالمح  احلواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس املا
ه املنافسة وحرية التجارة، واكماال لالطار القانوني والتنظيمي  أ عاملي جديد تس��ود نظا

له حتت مظلة منظمة التجارة العاملية واتفاقيات التجارة الدولية.
ء السنوات القليلة  وكذلك في ضوء التطورات التي ش��هدتها الس��وق الكويتية خال
ه من بيع احلكومة جلزء كبير من اس��همها للقطاع  املاضية من جناح بس��بب ما مت تنفيذ
اخلاص، وما نتج عن ذلك من توس��يع قاعدة امللكية وتزايد اعداد املستثمرين في سوق 
الكويت لالوراق املالية من افراد واش��خاص اعتبارية، وانتش��ار الش��ركات العاملة في 
ه التطبيق  ء االوراق املالية وتش��ابك املعامالت فيما بينها. واخيرا في ضوء ما افرز مجا
أ القانوني  أ القوانني واملراس��يم املنظمة من بعض اوجه القصور في النظا العملي الحكا
والتشريعي احلاكم لسوق الكويت لالوراق املالية، خاصة فيما يتعلق باحلاجة الى تطوير 
جهة الرقابة عليها مع توفير قدر اكبر من املرونة في التعامل والس��هولة في االجراءات 
ومن اضفاء حماية قانونية على املستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم واحلد من 

التالعب لتحقيق الربح غير املشروع.
ء تعديال جذريا عن طريق  لكل ذلك، فقد رئي تعديل االطار التشريعي احلاكم السواق املا
ه من تطورات عاملية ومحلية ومن  ن جديد شامل يأخذ في االعتبار ما سبق ذكر وضع قانو
اوجه القصور وضرورات التطوير بحيث حتل محل التش��ريعات الراهنة وهي مجموعة 
ن يتضمن ابرز القواعد التنظيمية  من التش��ريعات العديدة واملتفرقة مع احلرص على ا
مع منح الالئحة التنفيذية مجاال واس��عا لتضمن التفصيالت العديدة ملواجهة املشكالت 

ن. العملية في نشاط الهيئة والبورصات وغيرها من النظم احملتواة في القانو
واسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البالد العربية واالجنبية، فانه من املناسب 
ء، بل  ن أسواق املا ء في دولة الكويت، وهي ركن رئيسي من اركا انشاء هيئة السواق املا
ء تضبط ايقاعها وحتقق توازنها  ن اسواق املا ن بني اركا هي مركز حيث متثل عنصر التواز
ء بدولة الكويت الى  ومتارس الرقابة عليها وتضمن سالمة ادائها، حيث تفتقر اسواق املا
ى  ن اخر ن، وفي احيا ح جهة بوظائفها في بعض االحيا أ ا وجود تلك الهيئة، حيث ال تقو
ن الكثير من الدراسات  أ وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف، خصوصا ا تقو
التي تناولت اصالح وتطوير سوق الكويت لالوراق املالية قد طالبت بهذا النهج كما اوصت 
به الدراس��ات التي اعدتها املنظمات الدولية املعنية ومنها صندوق النقد الدولي. وتتضح 

ء في دولة الكويت بالنظر الى االعتبارات التالية: اهمية انشاء هيئة السواق املا
ن وظائ��ف الهيئة ال تقتصر على دورها في الرقابة على س��وق الكويت لالوراق  أ- ا
ء ابتداء  ء االشراف والرقابة على جميع عناصر اسواق املا ه من خال املالية وامنا تتجاوز
ه  من الترخيص بالتأس��يس واملمارس��ة حتى التصفية جلميع الش��ركات العاملة في هذ

االسواق.
ن عدد الشركات املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية صغير  ب- انه بالرغم من ا
ى، فانه من املالحظ  ء االخر نس��بيا باملقارنة مبثيالتها في اسواق االوراق املالية في الدو
ن القيمة الرأس��مالية للس��وق الكويتي كبيرة نس��بيا باملقارنة مبثيالتها في االسواق  ا
ن القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد مبعدالت كبيرة  ى، كما انه من املالحظ ا االخر

أ آلخر. من عا
ء  ن عدد الش��ركات املقيدة في س��وق الكويت لالوراق املالية قابل للزيادة مبعد ى- ا
ء الكثير من املؤسسات والشركات العائلية  ء السنوات القادمة في ضوء حتو ملموس خال
واملقفلة الى ش��ركات مس��اهمة عامة، وما يترتب على ذلك من ظهور ش��ركات لتقدمي 
خدم��ات النقل واملقاوالت والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضال عن التوس��ع 
املرتق��ب في عدد الش��ركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمي��ة الصناعية وبصفة خاصة في 
ء انتاى  ء البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عش��رات الش��ركات في مجا مجا

السلع الوسيطة والنهائية.
ه الس��وق مبعدالت كبيرة كما سبق  ء، واجتا ء دور هيئة أس��واق املا ونظرا لش��مو
ن اوضحنا، فس��يترتب على انش��اء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي حتكم  ا
ح انه من األسلم واألنسب نظرا لكثرة  ء في دولة الكويت، ومن ثم فقد رن سوق رأس املا
أ املقترح اضافتها هليها، هعداد  أ التش��ريعات القائمة وتعدد األح��كا التعديالت على احكا

ء بدولة الكويت ويتم مبوجبه: ن شامال لتنظيم أسواق املا أ ليكو ن املقد املشروع بقانو
ء. أ- هلغاء جميع التشريعات املتعددة السارية والتي حتكم سوق رأس املا

ء. ب - هنشاء هيئة أسواق املا
ء بعد  أ الالزمة لتنظيم س��وق رأس املا ن جميع األحكا ى - تضمني املش��روع بقانو
ح  ء املختلفة وتفاد ن كل التطورات العاملية واحمللية في أسواق رأس املا األخذ في احلسبا
أوجه القصور التي كش��ف عنها التنفيذ الفعلي للتش��ريعات الس��ارية، وترك املشروع 
أ الهيئة لوضع الضوابط اخلاصة بعمل االس��واق س��واء بالنس��بة الجراءات  ء اما املجا
ن، او بالنسبة للنظم التي يتعني على  منح التراخيص وفقا للش��روط التي حددها القانو
ن مشاركة التخصصات املتنوعة واخلبرات  ء، او بالنس��بة لضما البورصة اتباعها للتداو
ن  ى اعضاء مجالس االدارة في مجموعهم، على االخص اخلبرات في الش��ؤو الكافية لد
املالية والقانونية واالقتصادية، فضال عن ممارس��ة الهيئة لصور عديدة من الرقابة على 

ه االسواق ومبا يحقق لها الكفاءة الشاملة. نشاط هذ
أ الالئحة التنفيذية  ء فسيحا اما د- حتقيق املرونة الالزمة لعمل الهيئة وذلك باتاحة املجا
ء االجراءات او الضوابط التنظيمية مبا  كي تتضمن العديد من التفصيالت سواء في مجا

يحقق االهداف في املجاالت اآلتية:
ء تولي ادارة السوق وضع  ء( من خال ح )سوق التداو 1 – توفير آلية لعمل السوق الثانو
ن قابلة للتنفيذ اال بعد اعتمادها من  كل القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي ال تكو

الهيئة وتتمثل تلك القواعد التي تضمن في الالئحة التنفيذية على ما يلي:
ء السوق. - قواعد قيد األوراق املالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداو

ء في األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة الكويتية وغير الكويتية - قواعد التداو
- قواعد عروض الشراء في عمليات االستحواذ واالندماى.

- قواعد شراء وبيع اسهم اخلزينة.
أ بها شركات الوساطة املالية في تنفيذ اعمالها وشروط  - القواعد والضوابط التي تلتز

عضوية تلك الشركات في السوق.
- قواعد جتزئة السهم.

- قواعد حظر وكش��ف التالعب في االس��عار واملمارس��ات غير العادلة الناجتة عن 
ء املعلومات الداخلية. تسريب واستغال

أ الش��ركات  أ البورصة باتخاذ كل من ش��أنه قيا ن للهيئة الزا ن يكو 2- كما يراعي ا
ح تغي��رات جوهرية غير معلومة للكافة مما ميكن  املدرجة باالس��راع في االفصاح عن ا
ن  ح على س��عر االوراق املالية التي اصدرتها الش��ركة وذلك با ن لها تأثير جوهر ن يكو ا
ه  ن تنشر ن تخطر كال من الهيئة والبورصة وا تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا االمر وا

بالوسيلة التي حتددها الهيئة.
3- توضح الالئحة التنفيذية بعض القرارات واالجراءات التي تؤثر في اسعار االوراق 

املالية والواجب االفصاح عنها.
ن على تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الشركات ولعل  4- كما يحرص القانو
ن تنظم ضوابط كل شركة يتجاوز جملة  ن تتضمنه الالئحة التنفيذية ا من اهم ما يجب ا
ه الالئحة التنفيذية وكل شركة مت  ح حتدد اوراقها املالية في نهاية الس��نة املالية العدد الذ
ء االوراق املالية، وكذلك  قيد اوراقها في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجا
أ للهيئة والس��وق تقريرا سنويا باالضافة الى تقرير  ن تقد انظمة االس��تثمار اجلماعي ا
ء بياناتها املالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها  ح يتناو ح وربع سنو نصف سنو
أ املساواة  البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة املتعاملني في السوق على قد

من حيث حجم املعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها.
أ املنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدال  ن االحكا  ه� - تضمني املش��روع قانو

ن الشركات التجارية. من تضمينها قانو
ء مبا يحقق سهولة ويسر حل  و   - انشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق املا

ن. أ هذا القانو املنازعات التي تنشأ مبناسبة تطبيق احكا
ن موضع هذا  ح نص يتعارض مع احكامه ايا كا ن على هلغاء ا وقد ح��رص هذا القانو

ء يجب في تطبيقه  ن أسواق املا ن خاص بشأ أ قانو ن احكامه هي احكا النص تقديرا لكو
أ. ن آخر خاص أو عا ح قانو أ

ء على النحو التالي: ن الى عدة فصو وفي ضوء ما سبق فقد مت تقسيم القانو

ن  ء التعريفات مبا يش��مل ابرز املصطلحات املتداولة في القانو ء: يتناو الفصل األو
ء. او في اسواق املا

ء ويش��مل هنش��اء الهيئ��ة وتش��كيلها واهدافها  الفص��ل الثاني: هيئة أس��واق املا
واختصاصاتها.

الفصل الثالث: بورصات االوراق املالية.
الفصل الرابع: وكالة املقاصة.

الفصل اخلامس: أنشطة االوراق املالية املنظمة.
الفصل السادس: مراجعة حسابات االشخاص املرخص لهم.
الفصل السابع: عمليات االستحواذ وحماية حقوق االقلية.

الفصل الثامن: انظمة االستثمار اجلماعي.
الفصل التاسع: نشرة االكتتاب لالوراق املالية الصادرة عن الشركات.

الفصل العاشر: االفصاح عن املصالح.
ح عش��ر: العقوبات واجلزاءات التأديبية ويش��مل تنظيم االختصاص  الفصل احلاد
أ احملكمة املختصة، وحتديد اجلرائ��م والعقوبات واملخالفات  القضائي واالج��راءات اما

أ التحكيم. وقواعد التأديب فضال عن تسوية املنازعات وفقا لنظا

أ عامة. الفصل الثاني عشر: احكا
أ انتقالية. الفصل الثالث عشر: أحكا

مادة 33
ال يجوز منح ترخيص بورصة اال لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس 
ن تخصص  ن نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة األوراق املالية على ا املفوضني ويكو

اسهمها على النحو التالي:
1 � 50% تطرح في املزاد العلني بني الشركات املسجلة في سوق الكويت لألوراق املالية 
أ أعلى سعر للسهم  توزع على ش��رائح مقدار كل منها 5% � ويرس��ى املزاد على من يقد

فوق قيمته االسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس � اذا وجدت.
أ جلميع املواطنني. 2 � 50% من األسهم تخصص لالكتتاب العا

ه املادة  أ البند رقم 1 من هذ 3 � حتويل الزيادة الناجتة عن بيع األس��هم وفقا ألحكا
أ للدولة. الى االحتياطي العا

4 � تتولى هيئة املفوضني املكلفة بتأس��يس الشركة حتديد رأسمالها وتوزيع جميع 
ح بني جميع الكويتيني املسجلة اسمانهم في  أ بالتساو األسهم املخصصة لالكتتاب العا
أ االكتتاب ومن غير تخصيص لكسور األسهم، على  الهيئة العامة للمعلومات املدنية في يو
ه االكتتابات من قبل املواطنني للدولة وفقا لإلجراءات وبالطريقة  ن يتم تسديد قيمة هذ ا
ح زيادة فوق س��عر السهم في تاريخ  أ أو أ ح فوائد أو رس��و ن أ التي حتددها الهيئة دو
ن يوما محسوبة بدءا من  ح تنقضي في نهايته ستو أ الذ ه اليو االكتتاب، في موعد أقصا
أ  ح تولت فيه الهيئة دعوة املواطنني عن طريق وسائل اإلعال ء الشهر التالي للشهر الذ أو

الكويتية املقروءة واملسموعة واملرئية الى تسديد قيمة االكتتابات املستحقة عليهم.
ء اليها اعتبارا  ء الى الدولة كسور األسهم غير املخصصة للمواطنني، كما تؤو 5 � تؤو
ه االكتتابات جميع األسهم  أ التالي النتهاء املوعد احملدد لتسديد املواطنني لقيمة هذ من اليو

ح سبب من األسباب. ء ذلك املوعد أل ن قيمتها للدولة خال التي لم يسدد فيها املواطنو
ء اليها من أس��هم وفقا للبند الس��ابق باملزاد العلني  ن تطرح ما آ 6 � ويجوز للدولة ا

ح منها 5% من أسهم الشركة. في شرائح ال جتاوز أ
ح بغير طريق امليراث  ح شخص طبيعي أو اعتبار ء ال يجوز أل 7 � وفي جميع األحوا

ن ميتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ا
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الهيئة موافقتها او رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، وميكن متديد فترة 
املراجعة املذكورة مبوافقة مصدر األوراق املالية.

وعلى اجلهة املصدرة ان توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى 
عنوان واضح في دولة الكويت.

مادة 95

للهيئة ان ترفض نشرة االكتتاب في اي حال من األحوال اآلتية:
1- ك����ون النش����رة ال تتفق مع أح����كام هذا القان����ون والالئحة 

التنفيذية.
2- تقدمي النش����رة دون ان تش����فع مبا يدل على س����داد الرسم 

املقرر.
3- تخلف املصدر عن تقدمي البيانات املالية املطلوبة مبوجب هذا 

القانون او اي نظام او الئحة صدرت مبوجبه.
4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح او ناقص مما من شأنه 

التأثير على قرار املكتتب.

مادة 96

يجب أن تتضمن نشرة االكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها 
اإلفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الش����ركات التجارية 15 
لسنة 1960 وتعديالته في املادة 70 باإلضافة الى البيانات التي حتددها 
الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق املال فضال عن وجوب 

اإلفصاح عن البيانات التالية:
أ � سابقة أعمال الشركة.

ب � أس����ماء أعض����اء مجل����س اإلدارة واملديري����ن املس����ؤولني 
وخبراتهم.

ج � أسماء حاملي األسهم االسمية الذين ميتلك كل منهم اكثر من 
5% من أسهم الشركة والنسبة التي ميتلكها.

د � موجز للقوائم والبيانات املالية املعتمدة من مراقبي احلسابات 
عن السنوات الثالث السابقة أو تلك املدة التي تلت تأسيس الشركة 
أيهما أقل طبقا لقواعد اإلفصاح التي تبينها الالئحة التنفيذية وفقا 

للنماذج التي تضعها الهيئة.

مادة 97

تلتزم الشركات املدرجة في البورصة باإلفصاح عن بياناتها املالية 
وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

مادة 98

للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه اإلسراع بالشركات 
املدرجة أوراقها بها لإلفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد حتدث في 

أي من هذه الشركات.

مادة 99

يس����مح للجمهور مقابل رس����وم حتددها الهيئ����ة باالطالع لدى 
البورصة أو احلصول على نس����خ من نش����رات اإلص����دار والتقارير 
الدوري����ة واملعلومات والبيانات املودعة ل����دى البورصة التي جرى 

اإلعالن او اإلفصاح عنها.

الفصل العاشر: مادة 100

يقصد بالشخص املستفيد كل من له مصلحة متثل خمسة % )%5( 
فأكثر من رأس����مال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل 

مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.
وتنظم الالئحة التنفيذية املقصود بالشخص املستفيد سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر كما تضع حتديدا للشخص املستفيد عندما يعمل 

شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا
كما تضع حتديدا للمصال����ح األخرى التي يتعني اإلفصاح عنها، 

وحتدد اإلجراءات املتعلقة بأسلوب وتوقيت اإلفصاح.

مادة 101

يجب على الشخص املس����تفيد خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام 
عمل من حتقق املصلحة إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة 
التي يتم تداول األوراق املالية فيها واجلهة املصدرة لألوراق املالية، 
على أن يحتوي البيان على املعلومات التي حتددها الالئحة، كما يجب 
على الشركات املس����اهمة املدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء 
مساهميها الذين متثل نسبة مساهماتها 5 % أو أكثر من رأسمالها في 

أي وقت من األوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.

مادة 102

يجب إبالغ البورصة التي يتم تداول األوراق املالية فيها بأي تغيير 
يطرأ على املصلحة محل اإلفصاح يتجاوز نصف الواحد % من رأسمال 
اجلهة املصدرة، وذلك من خالل مدة ال تتجاوز خمس����ة أيام عمل من 
تاري����خ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى 

انخفاض املصلحة عن خمسة % من رأس املال.

مادة 103

على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة 
والشركة عن أي مصلحة له في األوراق املالية اخلاصة بالشركة التي 
يعمل بها او اي ش����ركة تابعة لها أو ش����ركة زميلة بغض النظر عن 
نس����بة هذه املصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا االلتزام على 

كل مصلحة قائمة ألقاربه من الدرجة األولى أو لزوجه.

مادة 104

يجب على كل مدير ينطبق عليه نص املادة الس����ابقة أن يفصح 
عن األمور اآلتية:

1- أي تغيي����ر يطرأ عل����ى املصلحة امللزم اإلفص����اح عنها وفقا 
للمادة السابقة.

2- ممارسته حلق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي 
اكتتاب في األوراق املالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة.

3- ممارس����ته حلق ممنوح له من أي شركة أخرى باالكتتاب في 
األوراق املالية لهذه الشركة.

مادة 105

يجب على كل شركة مس����اهمة مدرجة أن حتتفظ بسجل خاص 
بإفصاح أعضاء مجالس اإلدارات واإلدارة التنفيذية واملدراء يحتوي 
على كل البيانات واملعلومات التي تقررها الهيئة كما يحتوي على كل 
البيانات املتعلقة باملكافآت والرواتب واحلوافز وغيرها من املزايا املالية 
األخرى وتتضمن في تقارير اجلمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب 

الشأن االطالع على هذا السجل خالل ساعات العمل املعتادة.

مادة 106

يتعني على البورص����ة املدرجة بها الورق����ة املالية أن تعلن عن 
املعلومات التي تلقتها بش����أن االفصاحات ع����ن املصالح فور تلقيها 

املعلومات بالشكل الذي حتدده الالئحة التنفيذية.

مادة 107

يتحمل امللزم باإلفصاح املسؤولية عن أي أضرار تلحق بالهيئة 
أو البورصة أو الغير جراء عدم افصاحهم عن مصاحلهم وفقا ألحكام 

هذا القانون والئحته التنفيذية.

الفصل الحادي عشر:

العقوبات والجزاءات التأديبية - أوال: االختصاص واإلجراءات

مادة 108

تنشأ باحملكمة الكلية محكمة تسمى »محكمة أسواق املال« يصدر 
بتحديد مقرها قرار من وزير العدل مبوافقة املجلس األعلى للقضاء، 

وتتألف هذه احملكمة مما يلي:
1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى اجلزائية 
املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، وتش����كل دائرة 
اجلناي����ات من ثالثة قضاة أحدهم بدرجة مستش����ار على األقل، كما 
تشكل دائرة اجلنح من قاض من الدرجة األولى على األقل، وتتبع في 
حتريك الدعوى اجلزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد واإلجراءات 
املقررة في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية، وذلك فيما لم يرد 

به نص خاص في هذا القانون.
2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير 
اجلزائية املتعلقة باملنازعات التجارية واملدنية واإلدارية الناشئة عن 
تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة واللوائح اخلاصة بسوق األوراق 

املالية ومنازعات التنفيذ املوضوعية املتعلقة باألحكام الصادرة منها، 
وذلك أيا كانت قيمة هذه املنازعات وتشكل هذه الدوائر من ثالثة قضاة 

يكون أحدهم بدرجة مستشار على األقل.
3- ق����اض أو أكثر تندب����ه احملكمة الكلية للحك����م بصفة وقتية 
ومع عدم املس����اس بأصل احلق، في املس����ائل التي يخشى عليها من 
فوات الوقت والتي تختص بها هذه احملكمة، وكذلك إشكاالت التنفيذ 
الوقتية وإصدار األوامر على العرائض واألوامر الوقتية وأوامر األداء 

املتعلقة بها.
ويسري قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املكملة له 
على الدعاوى غير اجلزائية، التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك 

فيما لم يرد به نص خاص فيه.

مادة 109

تبل����غ األوراق القضائية وأوامر احلضور الصادرة من احملقق أو 
من احملكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق املال املختصني، وذلك 
طبق����ا للقواعد املقررة في الفصل الثاني م����ن الباب األول من قانون 
اإلج����راءات واحملاكمات اجلزائية، كما يج����وز اعالنه في محل عمله 
بتسليم الصورة فيه ملن يقرر انه من القائمني على إدارة هذا احملل أو 
م����ن العاملني لديه. ويجوز تبليغ تلك األوراق وأوامر احلضور لغير 

املتهم عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني.
 وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية اإلعالن بهذه الطريقة.

 مادة 110

استثناء من القواعد املتعلقة بإعالن األوراق القضائية املنصوص 
عليها في قانون املرافعات املدني����ة والتجارية، يجوز إعالن االوراق 
القضائية املتعلقة باملنازعات املدنية والتجارية واإلدارية املنصوص 

عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد اإللكتروني.
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة املواصالت والهيئة العامة 
ألسواق املال قرارا بالش����روط والضوابط اخلاصة بتنظيم إجراءات 
اإلعالن ونوعية األجهزة والبرامج املس����تخدمة في إجراء هذا االعالن 
ومناذج وش����كل أوراق التكليف باحلضور واإلخطارات والرد عليها 
وطريقة سداد الرسوم القضائية املقررة في شأنها ويترتب البطالن 

على مخالفة أحكام هذه املادة.

مادة 111

اس����تثناء من نص املواد 49 و59 و91 من قانون املرافعات املدنية 
والتجارية يراعى ما يلي:

1- يجب احلكم بناء على طلب املدعى عليه باعتبار الدعوى كأن 
لم تكن إذا لم يت����م تكليف املدعى عليه باحلضور خالل ثالثني يوما 
م����ن تاريخ تقدمي الصحيفة إلى إدارة الكت����اب، وكان ذلك راجعا إلى 

فعل املدعي.
2- إذا لم يحضر املدعي وال املدعى عليه في أول جلسة او في أي 
جلسة أخرى حكمت احملكمة في الدعوى وإال قررت شطبها، وذلك بعد 
التحقق من صحة اإلعالن وتقرر احملكمة الشطب اذا حضر الطرفان 
واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف املدعي أو املستأنف للمرة الثانية 

وجب على احملكمة بدال من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.
وإذا حضر اخلصم الغائب قبل إنهاء اجللسة وجب اعتبار الشطب 

كأن لم يكن.
وحتكم احملكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان 
بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد اخلصوم اآلخر بالسير في الدعوى 
خالل ثالثني يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا امليعاد مدة الشطب 

اذا تكرر ولو لم يكن متصال.
وال يعتبر امليع����اد مرعيا إال بوصول االع����الن الى اخلصم قبل 

انقضائه.
3- يجوز وق����ف الدعوى بناء على اتفاق من اخلصوم على عدم 
السير فيها مدة ال تزيد على شهرين من تاريخ إقرار احملكمة التفاقهم 
وال يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده 
إلجرائه. وإذا لم يعلن أحد اخلصوم السير في الدعوى خالل اخلمسة 
عشر يوما التالية النتهاء األجل- أيا كانت مدة الوقف- اعتبر املدعي 

تاركا دعواه واملستأنف تاركا استئنافه.

مادة 112

ترتب مبحكمة االس����تئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او 
أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من األحكام الصادرة من محكمة 
س����وق املال ويكون حكمها باتا ال يجوز الطعن عليه بأي طريق من 

طرق الطعن.
وتستمر الدوائر االستئنافية مبحكمة االستئناف وباحملكمة الكلية 
في نظر الطعون االستنئافية املرفوعة إليها عن األحكام الصادرة في 
القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق املال او تلك التي ترفع 

إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

مادة 113

يتولى رئيس احملكمة املختصة عند الطعن على األحكام باملعارضة 
أو االس����تئناف، حتديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت 
تقدميها، ويعتبر ذلك مبثابة إعالن للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن 
ميثل����ه قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعالن العريضة لباقي اخلصوم 

بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

مادة 114

تنش����أ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق املال تختص دون غيرها 
بالتحقيق والتصرف واالدعاء في اجلرائم التي تختص بنظرها محكمة 

سوق املال والطعن في االحكام الصادرة فيها.

مادة 115

على كل من هيئة الس����وق وإدارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات 
التحقيق واحملكمة ومعاونتهما في البحث عن األدلة املتعلقة باجلرائم 

الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

مادة 116

حتي����ل الدوائر غير اجلزائية باحملكمة الكلية من تلقاء نفس����ها 
الدعاوى املنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق 
املال مبقتضى اح����كام هذا القانون الى هذه االخي����رة وذلك باحلالة 
الت����ي تكون عليها، وفي حالة غياب احد اخلصوم تعلن ادارة الكتاب 
اإلحالة إليه مع تكليفه باحلضور ف����ي املواعيد احملددة أمام الدوائر 

التي أحيلت إليها الدعوى.
وال تس����ري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى احملكوم في شق 
من موضوعها والدعاوى الت����ي صدر فيها حكم فرعي منه جلزء من 
اخلصومة والدعاوى التي ص����در فيها قرار بتأجيلها للنطق باحلكم 
ولو مع التصريح بتقدمي مذكرات. وتستمر احملاكم اجلزائية في نظر 
القضايا املنظورة امامها ف����ي تاريخ العمل بهذا القانون عن اجلرائم 

التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق املال.

ثانيا: الجرائم والعقوبات

مادة 117

م����ع عدم االخالل بالتدابير املقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة 
أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب على األفعال املؤثمة مبوجب 

هذا القانون بالعقوبات املنصوص عليها في املواد التالية.

مادة 118

يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي ال 
تق����ل عن قيمة املنفعة احملققة او اخلس����ائر التي مت جتنبها أو مبلغ 
عشرة آالف دينار أيهما أعلى وال تتجاوز  ثالثة اضعاف قيمة املنفعة 
احملققة او اخلس����ائر التي مت جتنبها او مبل����غ مائة ألف دينار أيهما 
أعلى أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مطلع انتفع أو استغل معلومات 
داخلية عن طريق شراء أو بيع األوراق املالية أو الكشف عن املعلومات 
الداخلية أو إعطاء مش����ورة على اساس املعلومات الداخلية لشخص 
آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتداول باألوراق املالية اثناء 
حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الش����خص على علم 
بها عندما قام بالبيع أو الش����راء إال إذا استطاع اثبات أنه لم يتداول 

بناء على تلك املعلومات.

مادة 119

يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز س����نة وبغرامة ال تقل عن ثالثة 
آالف دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل من يخضع ألحكام هذا القانون وأفش����ى سرا اتصل بعلمه بحكم 
طبيع����ة عمله أو وظيفته او منصبه. وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تتجاوز ثالث س����نوات وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار 

وال تتجاوز مائة أل����ف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا ثبت أنه 
حصل بأي شكل من األشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه 

أو لغيره مقابل افشاء السر أو املعلومة أو اخلبر.

مادة 120

يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال جتاوز مائة ألف 
دينار كل من أغفل او حجب او منع معلومة جوهرية أوجب القانون 
أو الالئحة االدالء بها او االفصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء 

او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية.

مادة 121

يعاقب بغرام����ة ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز مائة ألف دينار 
كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاش����ر في ش����أن االفصاح عن 

املصالح.

مادة 122

يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز خمس س����نوات وبغرامة ال تقل 
عن عش����رة آالف دينار وال جتاوز مائة أل����ف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من:
1 � تص����رف تصرفا ينطوي على خلق مظه����ر أو إيحاء زائف أو 
مضلل بش����أن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق األوراق املالية 

عن طريق:
أ � الدخول في صفقة بش����كل ال يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية 

الورقة املالية.
ب � إدخال أمر ش����راء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا 
مقاربا من حيث احلجم والس����عر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة 
املالية قد مت أو س����يتم اصداره من قبل نفس الش����خص أو اشخاص 

يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2 � كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:

أ � رفع سعر تلك الورقة املالية لنفس املصدر بهدف حث اآلخرين 
على شرائها.

ب � تخفيض س����عر تلك الورقة املالية لنفس املصدر بهدف حث 
اآلخرين على بيعها.

ج � خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث اآلخرين على الش����راء 
أو البيع.

مادة 123

يعاقب بغرامة ال تقل عن 5 آالف دينار وال جتاوز مائة ألف دينار 
أو 20% من قيمة االس����هم املخالفة وقت وقوع املخالفة أيهما أعلى كل 
من خالف أي نص وارد في الفصل الس����ابع من هذا القانون في شأن 

االستحواذ وحماية حقوق االقلية.

مادة 124

يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز خمس س����نوات وبغرامة ال تقل 
عن مبلغ خمس����ة آالف دينار وال جتاوز مبلغ خمسني ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة 
شجع أو أوصى بش����كل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة. 
وتعن����ي املصلحة غير املعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة 
أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب 

لها عالقة بالورقة املالية.

مادة 125

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تتجاوز خمسني 
ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار 

لم تقم باتخاذه في الواقع.

مادة 126

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تتجاوز خمسني 
ألف دينار كل من: 1 � زاول نشاطا أو مهنة معينة دون احلصول على 

الترخيص من الهيئة وفقا الحكام هذا القانون.
2 � ق����ام بأي طرح عام او اي معاملة اخرى باملخالفة ألحكام هذا 

القانون أو الئحته التنفيذية.
3 � امتنع او تأخر عمدا عن تقدمي اي تقرير دوري او مستند الى 

الهيئة يوجب هذا القانون تقدميه.
كما يجوز ايضا احلكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط 
قام مبزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة او 

صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

مادة 127

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمس����ة آالف دينار وال جتاوز خمسني 
ألف دينار كل من ارتكب فعال من شأنه إعاقة حتقيقات أو أي نشاط 
رقابي للهيئة او ملوظفيه����ا، وتعد األفعال التالية من األفعال املعيقة 

لعمل الهيئة:
1 � ع����دم متكني موظف����ي الهيئة من االطالع عل����ى أي بيانات أو 

معلومات ترى الهيئة أهمية االطالع عليها.
2 � عدم االلتزام بأي ق����رار نهائي صادر عن مجلس التأديب في 

الهيئة.

مادة 128

في جميع األحوال يحكم على اجلاني فضال عن العقوبة األصلية 
برد قيمة املنفعة املالية التي حققها أو قيمة اخلسائر التي مت جتنبها 

نتيجة ارتكابه فعال مخالفا ألحكام هذا القانون.

مادة 129

يج���وز للمحكمة إصدار امر ضد كل م���ن ثبتت ادانته بأي من 
اجلرائم املنص���وص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا 
أو دائما من العمل كعض���و مجلس إدارة او عضو منتدب أو مدير 
تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. 

ويكون احلرمان وجوبيا في حال العود.

مادة 130

يجوز حملكمة سوق املال النزول باحلد األدنى لعقوبة احلبس 
التي يقضى بها في اجلرائم املنصوص عليها في هذا الش���أن، دون 

التقيد بحكم الفقرة الثانية من املادة 83 من قانون اجلزاء.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم في االحوال املنصوص 
عليها في امل���ادة 82 من قانون اجلزاء أيا كان���ت العقوبة املقضي 

بها.

مادة 131

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية وإلى 
أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص 
ارتكب احدى اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل 
أداء مبلغ ال يقل عن احلد األدنى للغرامة املقررة وال يزيد عن حدها 
األقصى، ويشترط للصلح في اجلرائم املنصوص عليها في املواد 
122، 124، 126، 127 اضافة إلى دفع املقابل املش���ار إليه رد قيمة أي 

منفعة محققة أو خسائر مت جتنبها، وأال يكون املتهم عائدا.
وحتدد الهيئ���ة املهلة التي يجب خاللها على املتهم اس���تيفاء 
ش���روط الصلح طبق���ا للقواعد املتقدمة، وفي ح���ال امتام الصلح 

تنقضي الدعوى اجلزائية.

مادة 132

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة او جهة 
العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة 
او مزاولة املهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه 
ف���ي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف 
عن العمل بقوة القانون كل من متت إحالته إلى احملكمة اجلزائية، 
على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات احملاكمة بخالف ذلك، 

بناء على طلب صاحب املصلحة أو من تلقاء نفسها.

مادة 133

للنائب العام إذا جتمعت لديه دالئل كافية بالنسبة لشخص أو 
مجموعة من االش���خاص على أنه ارتكب فعال من األفعال املجرمة 
طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه، أن 
يأمر مبنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ 
كافة االجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة لالموال التي 
حتت يد املتهم أو يد غيره، كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق 
الهيئة، أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة االجراءات القضائية 

التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات االجراءات بالنسبة ألموال 
أوالد املته���م القصر أو زوجه. ويجوز التظل���م من هذا القرار امام 

احملكمة املختصة خالل عشرين يوما من تاريخ اصداره.

مادة 134

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة املنصوص عليه في 
املادة السابقة خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقدميه. وفي حال 
رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز  للهيئة التظلم 
خالل خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام احملكمة املختصة. 

وعلى احملكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

مادة 135

ال يجوز أن تتعدى قيمة األموال املتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة 
مالية ميكن توقيعها على املتهم، وللنائب العام أو احملكمة االستعانة 

بالهيئة في تقدير قيمة املنفعة التي حصل عليها املتهم.

مادة 136

يجوز للنائب العام أو احملكمة بناء على طلب من الهيئة أو من 
كل ذي مصلحة رفع االجراءات التحفظية اذا ما قدم املتهم الضمانات 

الكافية التي تقبل بها الهيئة او احملكمة.

مادة 137

في حالة منع املتهم من ادارة امواله، على النائب العام أن يعني 
مدي���را الدارة االموال التي مت املنع من إداراتها بناء على ترش���يح 
م���ن الهيئة والتي حتدد ببيان منها واجبات وصالحيات وضوابط 

عمل هذا املدير.

ثالثا: المخالفات والتأديب
مادة 138

ال يحول تقدمي البالغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة 
الدعوى اجلزائية دون حق الهيئة في مباشرة املساءلة التأديبية. 
ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في املس���اءلة التأديبية 
حت���ى يتم الفصل في الدعوى اجلزائية. وفي جميع االحوال يكون 

احلكم اجلزائي ملزما للكافة.

مادة 139

تع���د مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو 
الئحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

مادة 140

ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثالثة أعضاء 
برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء االعلى وعضوين من ذوي اخلبرة 
في الشؤون املالية واالقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية 
في مجلس التأديب ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى املجلس 
النظ���ر في األمور اآلتية: 1 � الفصل في املس���اءلة التأديبية احملالة 
إليه واملرفوعة من الهيئة واملتعلقة مبخالفة أحكام هذا القانون أو 

الالئحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة مبوجبه.
2 � الفصل في التظلمات املرفوعة عن قرارات البورصة وجلنة 
النظ���ر في املخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند 
نظر التظلمات في ق���رارات تلك اللجنة مبثابة هيئة اس���تئنافية 
ويكون فصله فيه���ا نهائيا. حتدد الالئحة التنفيذية نظام وقواعد 
واج���راءات عمل مجلس التأديب وكيفية اص���دار قراراته واعالنها 

لذوي الشأن.

مادة 141

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله 
أن تكون له أي مصلحة س���واء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي 

جهة خاضعة ألحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.

مادة 142

تتولى اإلدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق االداري في املخالفات 
الواردة في هذا القانون والئحته واحملالة اليها من الهيئة. وللمحقق 

وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصالحيات التالية:
1 � ح���ق طلب أي بيانات أو مس���تندات أو وثائق من أي جهة 

حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
2 � حق سماع شهادة الشهود.

3 � اس���تدعاء او طل���ب حض���ور كل من يرى ضرورة س���ماع 
اقواله.

4 � ح���ق االنتقال ومراجعة اي س���جل او بيانات لدى أي جهة 
حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

مادة 143

إذا ما اظهرت التحقيقات وج���ود ادلة على اتيان املخالفة جاز 
للهيئة احالة املخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد واالجراءات 
التي حتددها الالئحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على املخالف 

بالتوقف عن ارتكاب املخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبال.

مادة 144

ألي شخص يتم التحقيق معه أو ميثل أمام مجلس التأديب احلق 
الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه.

مادة 145

يتعني إعالن املشكو في حقه بالوقائع املنسوبة إليه وأسانيدها 
وموعد جلس���ة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على األقل 
من تاريخ وساعة التحقيق احملدد، على أن حتدد الالئحة التنفيذية 

طريقة ومواعيد االعالن واجراءاته.

مادة 146

ملجلس التأديب بعد التحقق من املخالفة ان يوقع أيا من اجلزاءات 
التالية:

1 � التنبيه على املخالف بالتوقف عن ارتكاب املخالفة.
2 � االنذار.

3 � اخضاع املخالف ملزيد من الرقابة.
4 � الزام املخالف بإعادة اجتياز االختبارات التأهيلية.

5 � الوقف عن العمل او مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز سنة.
6 � الوقف عن مزاولة العمل أو املهنة بشكل نهائي.

7 � وقف الترخيص ملدة ال جتاوز ستة أشهر.
8 � إلغاء الترخيص.

9 � فرض قيود على نش���اط أو أنشطة املخالف وحتدد الالئحة 
التنفيذية هذه القيود.

10 � الغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما ترتب عليها من 
آثار مع عدم االضرار بحقوق الغير حسن النية.

11 � إلغ���اء أي تصويت من صاحب���ه أو توكيل او تفويض يتم 
احلصول عليه وذلك باملخالفة ألحكام هذا القانون.

12 � طلب ايقاف او الغاء أي عرض اس���تحواذ أو صفقات شراء 
خارج نطاق عرض االستحواذ وذلك باملخالفة ألحكام الفصل السابع 

من هذا القانون او أي نص يتصل به في الالئحة التنفيذية.
13 � حظر ممارسة حق التصويت ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات 
ملس���اهم امتنع عن تقدمي اي بيان او قدم بيان���ا ناقصا او مخالفا 
للحقيقة وذلك باملخالف���ة ألحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة 

مبوجبه.
14 � اص���دار امر لكل ش���خص او مجموعة حصلت على ملكية 
تتعدى 30% من قيمة االوراق املالية املتداولة لشركة مدرجة تلزمه 
بتقدمي عرض بالش���راء لكافة االس���هم املتداولة املتبقية وإحالته 

للمحكمة املختصة في حالة عدم االلتزام.
15 � تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا الحكام هذا القانون.

16 � وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق أو الغاء 
قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

17 � عزل مدير أو أمني استثمار نظام استثمار جماعي فشل في 
تنفيذ املسؤوليات املنصوص عليها في هذا القانون أو الالئحة.

 مادة 147

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من اجلزاءات املنصوص عليها 
في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم 
نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام احملكمة املختصة، ويعتبر عدم الرد 

على التظلم خالل شهر من تاريخ تقدميه مبثابة رفض له.

رابعا: تسوية المنازعات بالتحكيم
مادة 148

يجوز تس����وية املنازعات الناشئة عن االلتزامات املقررة في هذا 
القانون او اي قانون آخر إذا تعلقت مبعامالت سوق املال عن طريق نظام 

التحكيم. وذلك وفقا للنظام اخلاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.

الفصل الثاني عشر : أحكام عامة
مادة 149

يجوز لله�����يئة القيام بت�����بادل املعلومات واملستندات املتعلقة 
باملخالفات في ام����ور األوراق املالية بني الهيئة والهيئات املقابلة في 
الدول االخرى، وذلك وفقا ملا تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما 

تقتضيه املصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ املعاملة باملثل.

مادة 150

تتمتع كل البيانات واملعلومات املتعلقة بعمل الهيئة بالس����رية، 
وال يجوز الكشف عنها إال مبوافقة الهيئة او مبوجب أمر من القاضي، 
كما تتمتع بيانات ومعلومات األشخاص املرخص لهم واملتعاملني في 
سوق األوراق املالية باحلماية املقررة للبيانات الشخصية والسرية، 
وال يجوز الكشف عنها إال في االحوال التي يجيزها القانون او مبوجب 

امر من القاضي.

الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية
مادة 151

يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس املفوضني خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ إصدار هذا القانون.

مادة 152

على الهيئة أن تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة 
أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس املفوضني وتنشر في 

اجلريدة الرسمية.

مادة 153

استثناء من أح����كام املادة 164 تسري بش�����أن تسوية املنازعات 
الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم األحكام الواردة بالقرار 
رقم 2 لس��������نة 1984 بإن�����شاء جلنة التحكيم والقواعد واإلجراءات 

املتبعة امامها الى  حني اص���دار الهيئة نظاما للتحكيم.

مادة 154

مبوجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت لألوراق املالية 
احلالي بورصة اوراق مالي����ة مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا 
الحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وبش����كل خاص تلك املتعلقة 
بشروط وضوابط الترخيص، وذلك خالل سنة من تاريخ نشر الالئحة 

التنفيذية في اجلريدة الرسمية.
وتكون جميع القرارات والتعليمات واألنظمة الداخلية لس����وق 
الكويت لألوراق املالية سارية املفعول الى حني الغائها او تعديلها من 

قبل الهيئة وفقا الحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

مادة 155

تنتقل املهام الرقابية املقررة في هذا القانون الى الهيئة خالل ستة 
اش����هر من تاريخ نش����ر الالئحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل جلنة 
سوق الكويت لألوراق املالية في جانبه الرقابي، وال يجوز للبورصة 
التي حلت محل الس����وق وال للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة 

اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.

مادة 156

تؤول إلى الهيئة كامل األصول املادية واملعنوية لس����وق الكويت 
لألوراق املالية عند صدور هذا القانون، وتس����تمر جلنة السوق في 
ادارتها الى حني تولي الهيئة مهام االدارة. وتقوم الهيئة خالل السنة 
األولى من سريان القانون بتكليف جلنة استشارية لتقييم األصول 
املادية واملعنوية لسوق الكويت لألوراق املالية وحتديد ما يؤول منها 
للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كال من البورصة 
وجلنة السوق بإدارة هذه االصول والقيام باملهام االدارية واملالية التي 

يقتضيها سير مرفق البورصة خالل الفترة االنتقالية.

مادة 157

دون إخالل باألوضاع الوظيفية املقررة ملوظفي س����وق الكويت 
لألوراق املالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤالء املوظفون 
في العمل لدى الهيئة بذات احلقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ 
ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة مبعرفة سوق 
الكويت لألوراق املالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع 
موظفي س����وق الكويت لألوراق املالية وف����ق مقتضيات العمل بهذا 
القانون والئحته التنفيذية. وحتدد نسبة توظيف الكويتيني بحيث 
ال تقل نسبتهم عن 75% من اجمالي عدد العاملني في هيئة سوق املال 

وبورصات األوراق املالية ووكاالت املقاصة.

مادة 158

مبوجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة 
مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية خالل سنة من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية.

مادة 159

مبوجب احكام هذا القانون يعتبر الوسيط املالي املرخص له في 
سوق الكويت لألوراق املالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، 
وعلى الوس����يط ترتيب أوضاعه وفقا ألح����كام هذا القانون والئحته 

التنفيذية خالل ستة اشهر من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية.

مادة 160

مبوجب احكام هذا القانون تعتبر جميع االوراق املالية املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية، مدرجة في البورصة.

مادة 161

تعتبر الصناديق االستثمارية املصرح لها مبوجب املرسوم بقانون 
رقم 31 لس����نة 1990 مرخصا لها مبوجب احكام هذا القانون والئحته 
التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا الحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية خالل ستة اشهر من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية.

مادة 162

تعتبر شركات االستثمار املسجلة لدى بنك الكويت املركزي والتي 
تزاول نشاط إدارة اموال الغير، واملرخص لها بادارة محافظ استثمارية 
مرخصا لها بادارة انظمة استثمار جماعي مبوجب احكام هذا القانون 
والئحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا الحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية خالل سنة من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية.

مادة 163

بعد انتهاء املراحل االنتقالية املش����ار اليها في هذا القانون يلغى 
العمل بالقوانني ومراسيم القوانني واملراسيم التالية:

1- املرس����وم الصادر بتاريخ 14 اغس����طس 1983 بتنظيم سوق 
الكويت لألوراق املالية.

2- املرسوم الصادر بتنظيم عمليات تداول األوراق املالية وغرفة 
املقاصة في سوق الكويت لألوراق املالية املؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 

.1986
3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص النشاء شركات 

االجارة واالستثمار.
4- امل����ادة )1( واملادة )2( واملواد من )6( الى )13( من املرس����وم 
بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء 
صناديق االستثمار، وتعديل املادتني )3( و)5( بحيث تنتقل مسؤوليات 

وزارة التجارة والصناعة اخلاصة بهذه املواد الى الهيئة.
5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن اإلعالن عن املصالح في اسهم 

الشركات املساهمة.

مادة 164

يعتبر هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة 
ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.

مادة 165

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر 
في اجلريدة الرسمية.

تعزيز معايير الشفافية وإنشاء جهاز قضائي متخصص ومحكمة ألسواق المال
تتمة المنشور ص 29


