


�شدر القانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط 
الأوراق املالية بتاريخ 21 فرباير 2010 م ون�رش يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 28 فرباير 

2010 م.
 

كم��ا �ش��در القان��ون رقم 108 ل�ش��نة 2014 بتعدي��ل بع�ض اأح��كام القانون رقم 7 
ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية بتاريخ 

23 يوليو 2014 م  ون�رش يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 10 اأغ�شط�ض 2014 م.

كم��ا �ش��در القان��ون رق��م 22 ل�ش��نة  2015 بتعدي��ل بع���ض اأحكام القان��ون رقم 7 
ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية بتاريخ 

4 مايو 2015 م ون�رش يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ  10 مايو  2015 م.
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ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية
- املذكرة الإي�شاحية

للقانون رقم )108( ل�سنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010
ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية

- املذكرة الإي�شاحية
للقانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال 

وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية



   قانون رقم 7 لسنة 2010 *
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط األوراق المالية 
وتعديالته

٭ مت تعديل القانون رقم 7 ل�سنة 2010 مبوجب القانون رقم )108( ل�سنة 2014 والقانون رقم )22( ل�سنة 2015.



- بعد الطلع على الد�ستور،
- وعلى القانون رقم 15 ل�سنة 1960 باإ�سدار قانون ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له، 

- وعلى القانون رقم 16 ل�سنة 1960 باإ�سدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 ل�سنة 1960 ب�ساأن الإجراءات واملحاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم 30 ل�سنة 1964 ب�ساأن اإن�ساء ديوان املحا�سبة والقوانني املعدلة له،
- وعلى القانون 37 ل�سنة 1964 يف �ساأن قانون املناق�سات العامة والقوانني املعدلة له،

امل�رشفية  واملهنة  املركزي  الكويت  و بنك  النقد  1968 يف �ساأن  32 ل�سنة  القانون رقم  - وعلى 
والقوانني املعدلة له،

- وعلى املر�سوم بالقانون رقم 31 ل�سنة 1978 يف �ساأن قواعد اإعداد امليزانيات العامة والرقابة 
على تنفيذها واحل�شاب اخلتامي والقوانني املعدله له.

- وعلى املر�سوم بالقانون رقم 15 ل�سنة 1979 ب�ساأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،
- وعلى املر�سوم ال�سادر يف 1979/4/4 ب�شاأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته،

- وعلى املر�سوم بالقانون رقم 38 ل�سنة 1980 باإ�سدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني 
املعدلة له، 

- وعلى املر�سوم بالقانون رقم 67 ل�سنة 1980 باإ�شدار القانون املدين وتعديالته،
- وعلى املر�سوم بالقانون رقم 68 ل�سنة 1980 باإ�سدار قانون التجارة والقوانني املعدلة له،

والقوانني  1981 ب�ساأن مزاولة مهنة مراقبة احل�سابات  5 ل�سنة  بالقانون رقم  املر�سوم  - وعلى 
املعدلة له،

- وعلى القانون رقم 42 ل�سنة 1984 ب�ساأن الت�رشف يف اأ�سهم �رشكات امل�ساهمة والأوراق املالية 
وتداولها.

- وعلى املر�سوم بالقانون رقم 23 ل�سنة 1990 ب�شاأن تنظيم الق�شاء والقوانني املعدلة له،
واإن�شاء  املالية  الأوراق  تداول  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�سنة   31 رقم  بالقانون  املر�سوم  وعلى   -

�سناديق ال�ستثمار، 
الخت�سا�سات  وحتديد  الإداري  التنظيم  �ساأن  يف   1992 ل�سنة   116 بالقانون   املر�سوم  وعلى   -

والتدابري فيها والقوانني املعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 ل�سنة 1993 يف  �ساأن حماية املال العام والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم 11 ل�سنة 1998 برتخي�ص اإن�ساء �رشكات الإجارة وال�ستثمار والقوانني املعدلة له،
- وعلى القانون رقم 2 ل�سنة 1999 يف �ساأن الإعلن عن امل�سالح يف اأ�سهم ال�رشكات امل�ساهمة،

املالية  لالأوراق  الكويت  �شوق  تنظيم  �شاأن  1983 يف  اأغ�سط�ص   14 ال�سادر يف  املر�سوم  وعلى   -
واملرا�سيم املعدلة له،

 - وعلى املر�سوم اخلا�ص بوزارة التجارة وال�سناعة ال�سادر يف 12 اأغ�سط�ص 1986،
- وعلى املر�شوم بتنظيم ت�شفية عمليات تداول الأوراق املالية وغرفة املقا�شة يف �شوق الكويت 

للأوراق املالية ال�سادر يف 27 دي�سمرب 1986، 
- وافق جمل�س الأمة على القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 
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الفصل األول

التعريفات
مادة )1(*

يق�شد بالكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت يف القانون- املعاين املبينة قرين كل منها:- 
- الوزير املخت�ص: وزير التجارة وال�سناعة.

- الهيئة: هيئة اأ�سواق املال.
- املجل�س: جمل�س مفو�شي هيئة اأ�شواق املال.

- اللئحة: اللئحة التنفيذية للقانون.
- البور�سة: بور�سة الأوراق املالية اأو اأ�سواق الأوراق املالية.

- اأع�ساء البور�سة: هي ال�رشكات وال�سناديق املدرجة يف البور�سة والو�سطاء.
الإيداع  وعملية  املالية  الأوراق  تداولت  وت�شوية  بالتقا�س  تقوم  التي  اجلهة  مقا�شة:  وكالة   -

املركزي للأوراق املالية، واخلدمات الأخرى املتعلقة بذلك.
- �سخ�ص: �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري.

- م�سدر: �سخ�ص اعتباري يحق له اإ�سدار اأوراق مالية.
- �رشكة مدرجة: �رشكة م�ساهمة مدرجة يف البور�سة.

- ورقة مالية: اأي �شك - اأياً كان �شكله القانوين - يثبت ح�شة يف عملية متويلية قابلة للتداول 
برتخي�ص من الهيئة مثل: 

اأ   - الأ�سهم ال�سادرة اأو املقرتح اإ�سدارها يف راأ�سمال �رشكة.
ب - اأي اأداة تن�شىء اأو تقر مديونية مت اأو �شيتم اإ�شدارها بوا�شطة �رشكة.

ج - القرو�ص وال�سندات وال�سكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل اإلى اأ�سهم يف راأ�سمال 
�رشكة.

د  - جميع اأدوات الدين العام القابلة للتداول وال�سادرة عن الهيئات احلكومية املختلفة اأو 
الهيئات واملوؤ�س�سات العامة.

هـ-  اأي حق اأو خيار اأو م�شتقات تتعلق باأي من الأوراق املالية. 
و  - الوحدات يف نظام ا�ستثمار جماعي.

ز  - اأي ورقة اأو �شك تعتربه الهيئة ورقة مالية لأغرا�س تطبيق هذا القانون والالئحة.
لأمر،  وال�شندات  والكمبيالت  ال�شيكات  مثل  التجارية  الأوراق  مالية  اأوراقاً  تعد  ول   
وكذلك العتمادات امل�شتندية واحلوالت النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك ح�رشاً 

فيما بينها وبوال�س التاأمني واحلقوق املرتتبة يف �شناديق التقاعد للمنتفعني.

* عدلت املادة )1( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015  بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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-  التعامل يف الأوراق املالية: هو تعامل ال�شخ�س على الورقة املالية حل�شابه اخلا�س اأو بالنيابة عن 
غريه عن طريق بيعها، اأو �رشائها، اأو تقدمي عر�س بيع اأو �رشاء اأو ا�شتحواذ ب�شاأنها، اأو اإ�شدارها، 
اأو  لها،  الرتويج  اأو  فيها،  الكتتاب  التنازل عن حق  اأو  فيها،  الكتتاب  اأو  للكتتاب،  اأو طرحها 
ت�شويقها، اأو التعهد بتغطية الكتتاب فيها، اأو حفظها، اأو اإدراجها، اأو اإيداعها، اأو ت�شويتها، 
اأو متويل التعامل بها، اأو اإقرا�سها، اأو البيع على املك�سوف لها، اأو رهنها، اأو التنازل عنها، اأو اأي 

عملية اأخرى تعتربها الهيئة تعامالً يف الأوراق املالية.
- متداول: �سخ�ص يزاول اأعمال �رشاء وبيع الأوراق املالية حل�سابه اخلا�ص.

- و�شيط: �شخ�س اعتباري يزاول مهنة �رشاء وبيع الأوراق املالية حل�شاب الغري مقابل عمولة.
- حمفظة ا�ستثمارية: ح�ساب يفتح ل�سالح اأحد العملء لدى اإحدى ال�رشكات املرخ�ص لها باإدارة 
املحافظ ال�شتثمارية، وي�شتمل على نقد اأو اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى مملوكة للعميل ووفقاً 
اإدارة  اأو  حفظ  حمفظة  اإما  ال�شتثمارية  املحفظة  وتكون  الهيئة،  ت�شعها  التي  لل�شوابط 

بوا�سطة مدير املحفظة اأو بوا�سطة العميل.
- مدير حمفظة ال�شتثمار: ال�شخ�س الذي توكل اإليه مهمة اإدارة املحافظ ال�شتثمارية بالنيابة 

عن العملء اأو ل�سالح العملء اأو ل�سالح ال�رشكة التي يعمل بها.
- م�ست�سار ا�ستثمار: �سخ�ص اعتباري، يقوم بتقدمي ال�ست�سارات ال�ستثمارية املتعلقة بالأوراق 

املالية مقابل عمولة. 
اأدوات  اأموال امل�شتثمرين فيه مبختلف  - نظام ا�شتثمار جماعي: كيان يعمل يف جمال توظيف 

ال�ستثمار.
لأنظمة  املكونة  الأ�شول  ملزاولة حفظ  الهيئة  له من  اعتباري مرخ�س  احلفظ: �شخ�س  اأمني   -

ال�شتثمار اجلماعي وفقاً لأحكام هذا القانون والالئحة.
- وكيل اكتتاب: ال�شخ�س الذي يعر�س اأو يبيع اأوراقاً مالية ل�شالح م�شدرها اأو حليفه اأو يح�شل 

على اأوراق مالية من امل�شدر اأو حليفه بغر�س اإعادة الت�شويق.
اأثر جوهري عن �رشكة  اأو بيانات ذات  اأي �سخ�ص اطلع بحكم موقعه على معلومات  - املطلع: 

مدرجة مل تكن متاحة للجمهور.
- الكتتاب العام: عملية الدعوة املوجهة للجمهور للكتتاب اأو ل�رشاء الأوراق املالية عن طريق 

و�سائل الن�رش املختلفة.
- الكتتاب اخلا�ص: هو دعوة موجهة اإلى فئة معينة اأو �سخ�ص اأو اأ�سخا�ص معينني للكتتاب يف 

ورقة مالية.  
- احلليف: ال�شخ�س الذي يتبع �شخ�شاً اآخراً اأو اأ�شخا�شاً اآخرين اأو يخ�شع ل�شلطتهم.

- املحكمة املخت�سة: حمكمة اأ�سواق املال املن�سو�ص عليها يف هذا القانون.
- ال�شيطرة الفعلية: كل و�شع، اأو اتفاق، اأو ملكية لأ�شهم، اأو ح�ش�س اأيا كانت ن�شبتها توؤدي اإلى 
التحكم يف تعيني اأغلبية اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو يف القرارات ال�شادرة منه اأو من اجلمعيات 

العامة لل�رشكة املعنية.
- �شانع ال�شوق: ال�شخ�س الذي يعمل على توفري قوى العر�س والطلب على ورقة مالية اأو اأكرث 

طبقاً لل�شوابط التي ت�شعها الهيئة.
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- عقود اخليار: عقد اأو اتفاق يعطي �شخ�شاً ما احلق - ولي�س اللتزام -  ب�رشاء اأو بيع ورقة مالية 
اأو جمموعة من الأوراق املالية، ولكن هذا احلق ل يحمل حق متلك الأوراق املالية.

- امل�شتقات املالية: اأدوات مالية ت�شتق قيمتها من قيمة الأ�شول املعنية، مثل الأ�شهم وال�شندات 
وال�شلع والعمالت، وميكن �رشاوؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة لالأ�شهم اأو اأية اأ�شول مالية 

اأخرى. 
- عر�ص البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة يف ال�سوق ومن خلله مقابل قيمة 

نقدية.
- طلب ال�رشاء: رغبة متلك ورقة مالية مدرجة يف ال�سوق ومن خلله مقابل قيمة نقدية.

- �شخ�س ذو عالقة: هو فرد ي�شغل مركز ع�شو يف جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية اأو الإ�رشافية، 
اجلهات  لدى  اإ�رشافية  وظيفة  ي�شغل  اأو  كمدير،  يعمل  اأو  ا�شتثمار،  م�شت�شار  اأو  لو�شيط، 
املذكورة اأعاله، اأو يعمل كموظف لدى اأو ممثل لأي من تلك اجلهات يقوم بالتعامل مع العامة، 
اأو لديه حرية الت�رشف يف الأوراق املالية اأو الأموال كجزء من عمله لدى اجلهة املرخ�سة للعمل 

يف جمال الأوراق املالية.
اأو الأ�سواق التي جتري فيه عمليات بيع و�رشاء الأوراق املالية ونقل  - ال�سوق الثانوية: هو ال�سوق 

ملكيتها مبوجب اللوائح والأنظمة والقوانني التي حتكمها.
اأنظمة  والإ�رشاف على  املراقبة  ن�شاط  مبزاولة  له  اعتباري مرخ�س  ال�شتثمار: �شخ�س  مراقب   -

ال�ستثمار اجلماعي.
اأو  الئتماين  الت�شنيف  ن�شاط  مبزاولة  له  مرخ�س  اعتباري  �شخ�س  ائتماين:  ت�شنيف  وكالة   -

ن�شاط  ت�شنيف معلومات الئتمان.
- املعلومات الداخلية: املعلومات اأو البيانات غري املعلن عنها للجمهور والتي لو اأعلن عنها يكون 

من �شاأنها التاأثري على �شعر اأو تداولت الورقة املالية.



12

الفصل الثاني
هيئة �شوق املال

مادة )2(
التجارة  وزير  عليها  ي�رشف  العتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع  م�شتقلة  عامة  هيئة  تن�شاأ 

وال�شناعة، ت�شمى )هيئة اأ�شواق املال(.

مادة )3(*
تهدف الهيئة اإلى ما يلي:ـ

تنظيم ن�شاط الأوراق املالية مبا يت�شم بالعدالة والتناف�شية وال�شفافية.  - 1
اأف�شل  مع  للتوافق  ال�شعي  مع  ال�شتثمارية،  اأدواتها  وتطوير  وتنويع  املال  اأ�شواق  تنمية   - 2

املمار�سات العاملية.
توفري حماية املتعاملني يف ن�شاط الأوراق املالية.  - 3

تقليل الأخطار النمطية املتوقع حدوثها يف ن�شاط الأوراق املالية.   - 4
امل�شالح  تعار�س  ومينع  وال�شفافية  العدالة  يحقق  مبا  الكامل  الإف�شاح  �شيا�شة  تطبيق   - 5

وا�شتغالل املعلومات الداخلية.
العمل على �شمان اللتزام بالقوانني واللوائح ذات العالقة بن�شاط الأوراق املالية.  - 6

توعية اجلمهور بن�شاط الأوراق املالية واملنافع واملخاطر واللتزامات املرتبطة بال�شتثمار يف   - 7
الأوراق املالية وت�شجيع تنميته.

مادة )4( *
يخت�س جمل�س مفو�شي الهيئة مبا يلي:ـ

باإ�سدار  القيام  على  يعمل  كما  القانون،  لتنفيذ  اللزمة  والتعليمات  اللوائح  اإ�سدار   - 1
التو�شيات والدرا�شات الالزمة لتطوير القوانني التي ت�شاعد على حتقيق اأهدافها.

الأوراق  لبور�سات  الرتاخي�ص  املجل�ص  ي�سدر  القانون  هذا  من   )33( املادة  اأحكام  مراعاة  مع   - 2
املالية والأن�سطة ذات ال�سلة ومراقبة ن�ساطها.

اإ�سدار الرتاخي�ص لع�سوية بور�سات الأوراق املالية، والرتاخي�ص للعاملني بها، وكل من يعمل   - 3
و�رشكات  ال�شتثمار  و�شناديق   الأ�شول  اإدارة  �رشكات  ومنها  املالية،  الأوراق  ن�شاط  اإدارة  يف 

الو�شاطة املالية و�رشكات حفظ الأوراق املالية وموؤ�ش�شات اخلدمات ال�شت�شارية وغريها.
تنظيم الرتويج ل�شناديق ال�شتثمار وغريها من اأنظمة ال�شتثمار اجلماعي.  - 4

تنظيم الكتتاب العام واخلا�س لالأوراق املالية الكويتية وغري الكويتية والإ�رشاف والرقابة عليه.  - 5
تنظيم عمليات ال�شتحواذ والندماج والإ�رشاف والرقابة عليها.  - 6

* عدلت املواد )3( و )4(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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و�شع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي يف ن�شاط الأوراق املالية.  - 7
اأعمالها  ملبا�رشة  البور�شة  اإدارة  ت�شعها  التي  وال�شوابط  القواعد  كافة  على  املوافقة   - 8

واعتمادها.
لهم  املرخ�ص  الأ�سخا�ص  لدى  والنزاهة  والكفاءة  املهنة  باأخلقيات  اللتزام  قواعد  و�سع   - 9

واعتمادها.
10 - توفري النظم املالئمة حلماية املتعاملني والعمل على احلد من املمار�شات غري املالئمة وغري 

القانونية وغري العادلة يف ن�شاط الأوراق املالية.
11 - التعاون مع الهيئات الرقابية واملوؤ�س�سات الأجنبية املثيلة فيما يت�سل بالتنظيم والتن�سيق 

وامل�ساركة بالأن�سطة امل�سرتكة.
12 - القيام بكافة املهام والخت�شا�شات املوكلة اإليه يف هذا القانون اأو اأي قانون اآخر بهدف تاليف 

ا�سطراب ال�سوق.
13 - اإ�شدار جميع القرارات التي تدخل يف اخت�شا�س الهيئة والالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 

ولئحته التنفيذية، وله اأن يفو�ص يف بع�ص هذه الخت�سا�سات.
املرخ�س  الأ�شخا�س  التي يتطلبها ن�شاط كل  والإجراءات  والنظم  القواعد اخلا�شة  14 - و�شع 

لهم والذين يعملون وفق اأحكام ال�رشيعة الإ�سلمية.
15 - اإ�شدار نظام خا�س لن�شاط �شانع ال�شوق.

مادة )5(*
اأهدافها، وفقاً لأحكام هذا القانون،  وعلى   تقوم الهيئة بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق 

الأخ�ص ما يلي:-
واللوائح  القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  املتعلقة  والإدارية  والتجارية  املدنية  الدعاوى  رفع   - 1

والتعليمات والقواعد ال�شادرة مبوجبه اأو تلك التي تكون للهيئة م�شلحة فيها.
القانون،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  واجلرائم  املخالفات  ب�شاأن  املقدمة  ال�شكاوى  تلقي   - 2

والتحقيق الإداري فيها واإحالتها اإلى جمل�س التاأديب اإذا قدرت ذلك.
القيام بجميع الإجراءات التي من �شاأنها اأن توؤدي اإلى الك�شف عن اجلرائم املن�شو�س عليها   - 3
يف هذا القانون، واإحالة ال�سكاوى اجلنائية اإلى النيابة العامة يف كل واقعة ي�ستبه يف كونها 

جرمية، �شواء وقعت يف مواجهة الهيئة اأو املتعاملني يف ن�شاط الأوراق املالية.
لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  ون�شاط  املالية،  الأوراق  التعامل يف  على  والرقابة  التفتي�س  اإجراء   - 4

مبوجب هذا القانون.
الت�رشفات  اأ�شكال  بكافة  والقيام  و�شفها  كان  اأياً  املمتلكات  يف  والت�رشف  وحيازة  �رشاء   - 5

القانونية.
طباعة ون�رش املواد ذات ال�شلة بن�شاط الأوراق املالية.   - 6

هذا  تطبيق  حدود  يف  الغرامات  وحت�شيل  اخلدمة،  مع  يتنا�شب  مبا  الر�شوم  فر�س  للهيئة   - 7
* عدلت املادة )5(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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اأهدافها  اأداء مهامها وحتقيق  من  التي متكنها  اللزمة  الأمور  بكافة  القيام  ولها  القانون. 
املبينة بهذا القانون.

ت�شع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل يف الأوراق املالية ونقل ملكيتها، ول ت�رشي على   - 8
هذه التعاملت الأحكام املن�سو�ص عليها يف املواد 508، 992، 1053 من القانون املدين واملواد 
231، 232، 233، 237 من قانون التجارة. كما ت�شع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على 
الأوراق املالية دون التقيد بالأحكام املن�سو�ص عليها يف الكتاب الثالث من قانون املرافعات 

واللئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات.
اإ�شدار القواعد التي تنظم ال�رشكات ذات الغر�س اخلا�س التي ت�شدر اأوراقاً مالية، وذلك دون   - 9

التقيد باأحكام قانون ال�رشكات.
10 -للهيئة اإن�شاء اأو امل�شاهمة يف اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليمية اأو تدريبية يف جمال اأ�شواق الأوراق 
املالية، تتمتع بال�شخ�شية العتبارية، وتخ�شع لرقابة واإ�رشاف الهيئة وحدها. وتنظم هذه 

املوؤ�ش�شة مبوجب لوائح وقواعد ت�شدرها الهيئة.

مادة )6(
يتولى اإدارة الهيئة جمل�س ي�شمى مفو�شي هيئة اأ�شواق املال يتكون من خم�شة مفو�شني 

متفرغني ي�شدر بت�شميتهم مر�شوم بناء على تر�شيح الوزير املخت�س.
ويحدد املر�شوم من بني الأع�شاء رئي�شاً ونائباً للرئي�س.

مادة )7(
ي�شرتط يف املفو�س اأن يكون �شخ�شاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن اأ�شحاب اخلربة اأو 
التخ�س�ص يف املجالت ذات ال�سلة بعمل الهيئة واأل يكون قد �سدر �سده حكم نهائي ب�سهر 

الإفال�س اأو بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية اأو جرمية خملة بال�رشف اأو الأمانة.

مادة )8(
وينفذ  التنفيذي  املدير  عمل  ويتولى  الق�شاء.  واأمام  الغري  اأمام  الهيئة  الرئي�س  ميثل 
وميار�س  لها،  التابعة  والإدارية  الفنية  الأجهزة  كافة  على  الإ�رشاف  يتولى  كما  الهيئة  قرارات 
اخت�شا�شاته وفق القوانني واللوائح والقرارات التي يقرها جمل�س املفو�شني ويكون م�شئول مع 
بقية املفو�شني عن اإدارة الهيئة وله اأن يفو�س بع�س اخت�شا�شاته الإدارية الى اأحد املفو�شني 

اأو اإلى وحدة اإدارية بالهيئة.

مادة )9(
اإذا غاب الرئي�س اأو �شغر من�شبه، ومل يكن نائب الرئي�س قادراً على اأداء مهامه لأي �شبب كان، 

فاإن على املجل�ص اأن يجتمع خلل اأ�سبوعني ويكلف من يقوم باأعمال رئي�ص املجل�ص بالوكالة.
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مادة )10( *
جمل�س  اأع�شاء  با�شتثناء  واحدة  ملدة  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأربع  املفو�س  ع�شوية  مدة 
املفو�شني الأول فاإنه يجوز التجديد لثالثة منهم فقط ملدة ثالثة، وي�شغر مقعد املفو�س بالوفاة 
اأو العجز اأو ال�شتقالة، كما يفقد املفو�س �شفته وي�شبح مكانه �شاغراً وي�شدر مر�شوم باإنهاء 

ع�شويته يف الأحوال الآتية:-
اأ -  اإذا �سدر حكم نهائي باإفل�سه.

ب-  اإذا متت اإدانته بحكم نهائي يف جرمية ما�شة بال�رشف اأو الأمانة اأو بعقوبة مقيدة للحرية 
يف جناية.

ج - اإذا تغيب خالل ال�شنة الواحدة عن ح�شور ثالثة اجتماعات متتالية اأو �شتة اجتماعات 
غري متتالية دون عذر مقبول من جمل�س املفو�شني.

د -  اإذا اأخل باأحكام املادة )27( اأو اأحكام املادة )29( من هذا القانون.
هـ- اإذا خالف عمدا ميثاق ال�رشف الذي ي�شعه جمل�س املفو�شني يف اأول ت�شكيل له بحيث 

يحدد مبوجبه قواعد �سلوك واأخلقيات املفو�سني.

مادة )11(
يحدد مبر�شوم مرتبات ومكافاآت الرئي�س ونائبه وباقي املفو�شني واأي بدلت اأو مزايا ت�رشف من 

اأموال الهيئة. وذلك بناءً على اقرتاح الوزير املخت�س وموافقة جمل�س الوزراء.

مادة )12(**
يجتمع املجل�س ثمان مرات على الأقل يف ال�شنة بناءً على دعوة من الرئي�س، اأو بناءً على طلب 

اثنني على الأقل من املفو�سني.

مادة )13(
من  يكون  اأن  على  املفو�شني  اأغلبية  ح�رشه  اإذا  �شحيحاً  املفو�شني  جمل�س  اجتماع  يكون 
بينهم الرئي�ص اأو نائبه، با�ستثناء الجتماع املن�سو�ص عليه يف املادة )9(.  وت�شدر قرارات املجل�س 

باأغلبية اأ�سوات اأع�سائه.

مادة )14(
يجوز للمجل�س اأن ين�شئ جلاناً ا�شت�شارية دائمة اأو موؤقتة، واأن يعهد اإليها بدرا�شة مو�شوع معني من 

اخت�شا�شاته املحددة يف هذا القانون وله اأن ي�شتعني يف عمل اللجان بخرباء من خارج الهيئة.

* عدلت املادة )10( مبوجب القانون رقم )108( ل�سنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.

** عدلت املادة )12( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.



16

مادة )15(
يتقدم  اأن  م�شلحة  ذي  لكل  يجوز  والتظلمات  ال�شكاوى  لتلقي  جلنة  الهيئة  يف  تنظم 
بال�شكوى اإليها من اأي خطاأ يقوم به اأحد الأ�شخا�س املرخ�س لهم، كما تتلقى التظلمات من 
القرارات التي ت�شدرها الهيئة. وتن�س الالئحة التنفيذية على املواعيد والإجراءات وقواعد عمل 

اللجنة وقواعد واإجراءات الطعن على قراراتها اأمام املحكمة املخت�شة.

مادة )16(*
تنظيم  بقانون   1960 ل�سنة   )12( رقم  الأمريي  املر�سوم  من  الثانية  املادة  مراعاة حكم  مع 
اإدارة الفتوى والت�رشيع حلكومة الكويت، يكون للهيئة اإدارة قانونية تتبع رئي�س الهيئة وتتولى 
مبا�رشة جميع الق�شايا واحل�شور اأمام جميع املحاكم وهيئات التحكيم، اأو اإبداء الراأي القانوين 

واإجراء التحقيقات.
كما تتولى اإعداد امل�رشوعات والقرتاحات للقوانني واللوائح والقرارات املت�شلة بالهيئة وعملها.

مادة )17(
ي�شع جمل�س الهيئة اللوائح الإدارية واملالية ل�شئون املوظفني يف الهيئة دون التقيد بالقواعد 
اأن ي�رشي هذا القانون الأخري  املقررة للموظفني املدنيني يف قانون اخلدمة املدنية ونظامه على 

ونظامه فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س.
ويكون لرئي�س جمل�س مفو�شي الهيئة اإخت�شا�شات الوزير وديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق 

مبوظفي الهيئة.

مادة )18(*
الالئحة  حتددها  التي  للقواعد  وفقاً  وتعد  بقانون،  ت�شدر  م�شتقلة  ميزانية  للهيئة  يكون 
التنفيذية، مع مراعاة اأحكام املر�سوم بالقانون رقم )31( ل�سنة 1978 بقواعد اإعداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها و احل�شاب اخلتامي، وتبداأ ال�شنة املالية يف الأول من اأبريل وتنتهي 
يف نهاية مار�س من كل عام. وتبني الالئحة التنفيذية القواعد والإجراءات املالية لت�رشف الهيئة 
يف اأموالها، والدفاتر التي مت�شكها ل�شبط عملياتها، وكيفية مراقبة ح�شاباتها. ويكون لرئي�س 

جمل�س املفو�شني اخت�شا�شات وزير املالية فيما يخ�س اأحكام املر�شوم بالقانون امل�شار اإليه.

مادة )19(*
ويتم  ولوائحه  القانون  هذا  يقررها  التي  الر�شوم  اأموال  من  للهيئة  املالية  املوارد  تتكون 
حت�شيلها حل�شاب الهيئة، وما يخ�ش�س لها من ميزانية الدولة، اأو اأي موارد اأخرى تتح�شل من 

ممار�شة ن�شاطها اأو توظيف احتياطياتها.
* عدلت املواد )16( و )18( و )19( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن 

اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )20(
التي  نف�شها  باملعاملة  وتتمتع  عامة  اأموال  الغري  على  للهيئة  م�شتحقة  اأموال  اأي  تعد 
تتمتع بها الديون امل�شتحقة للخزانة العامة، ويتم حت�شيلها طبقاً لإجراءات حت�شيل الديون 

امل�ستحقة للخزانة العامة.

مادة )21(*
ملقابلة  الطويل  املدى  على  مالياً  ا�شتقراراً  لها  ت�شمن  نقدية  احتياطيات  للهيئة  يكون 
الأخطار النمطية املتوقع حدوثها يف ن�شاط الأوراق املالية، ويتحدد بقرار ي�شدره جمل�س الوزراء 
-بناء على اقرتاح املجل�س- مقدار هذه الحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف 
هذه الحتياطيات، فاإذا و�سلت اإلى املقدار املحدد يحول الفائ�ص اإلى اخلزانة العامة للدولة، واإذا 

نق�شت يف اأي وقت عن املقدار املحدد تقوم احلكومة با�شتكمال واأداء مبلغ النق�س.
كما يكون للهيئة راأ�س مال ت�شغيلي مقداره 40,000,000 د.ك )اأربعون مليون دينار كويتي( 
ي�شتخدم لل�رشف منه على جميع اأوجه ن�شاط الهيئة، ويدفع ويغطى مبا�رشة من الحتياطيات 
النقدية للهيئة، وطبقاً للقواعد التي ين�س عليها يف الالئحة. ويجوز مبر�شوم زيادة راأ�س مال 

الهيئة.

مادة )22(
وم�رشوفاتها  باإيرادتها  واخلا�شة  املالئمة  وال�شجالت  احل�شابات  دفاتر  باإم�شاك  الهيئة  تلتزم 
واأ�شولها والتزاماتها وكل املعامالت اخلا�شة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب ح�شابات م�شتقل 

اأو اأكرث.
وت�شع الهيئة القواعد وال�رشوط الواجب توافرها يف مراقبي احل�شابات للقيد بال�شجل اخلا�س 

بذلك لدى الهيئة.

مادة )23(
مع عدم الإخالل بالرقابة الالحقة لديوان املحا�شبة على الهيئة، ل تخ�شع الهيئة للرقابة 
امل�سبقة لديوان املحا�سبة ول لأحكام قانون املناق�سات العامة رقم 37 ل�سنة 1964م وتعديالته.

  مادة )24(*
مع عدم الإخلل باأحكام هذا القانون، يحظر على الهيئة القيام باأي عمل جتاري، كما ل يجوز 

لها اإقرا�ص الأموال اأو اإ�سدار الأوراق املالية اأو ال�ستثمار فيها.

* عدلت املواد )21( و )24( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.



18

مادة )25(*
تقدم الهيئة للوزير املخت�س تقريراً �شنوياً يرفع اإلى جمل�س الوزراء خالل 120 يوماً من نهاية 
اأن�شطتها، واأعمالها، واجنازاتها  يف تطوير وتنمية ال�شوق خالل ال�شنة  كل �شنة مالية حول 

املنق�شية، على اأن ي�شتمل على ح�شابات الهيئة وتقرير مراقب احل�شابات.

مادة )26(*
الهيئة،  اخت�شا�س  جمال  يف  اجتماع  اإلى  مدعو  الهيئة  يف  موظف  اأو  مفو�س  لأي  يجوز  ل 
وكانت له يف املو�سوع املطروح للبحث م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، اأن ي�سارك يف بحثه اأو 
اإبداء راأي فيه اأو الت�سويت عليه، ويجب عليه اأن يف�سح عن هذه امل�سلحة يف بداية الجتماع 

واأن يرتك الجتماع قبل البدء يف مناق�سة املو�سوع.
الهيئة، وكانت له يف  اإلى اجتماع يف جمال اخت�شا�س  كما يتعني على كل �شخ�س مدعو 
امل�سلحة يف  اأن يف�سح عن هذه  اأو غري مبا�رشة،  للبحث م�سلحة مبا�رشة  املطروح  املو�سوع 

بداية الجتماع وقبل اأن ي�سارك يف بحثه اأو اإبداء راأي فيه.
ويف جميع الأحوال يجب على رئي�ص الجتماع اأن ينبه احل�سور ب�رشورة الإف�ساح امل�سار اإليه 

يف الفقرتني ال�شابقتني.

مادة )27(
عن  جتاري  باأي عمل  القيام  الهيئة  يف  العمل  توليه  اأثناء  واملوظفني  املفو�شني  على  يحظر 
اأو و�شيا، كما ل يجوز له ممار�شة اأي وظيفة اأو مهنة اأو عمل  اأو وليا  اأو ب�شفته وكيال  نف�شه 
اآخر يف القطاع العام اأو اخلا�س، اأو تقدمي اأي خدمات اأو ا�شت�شارات ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش 

اأو امل�شاركة يف ع�شوية جمل�س اإدارة اأي جهة تخ�شع لرقابة الهيئة اأو اأي جهة ذات �شلة بها.

مادة )28(*
ا�شتالم  فور  الهيئة  لدى  بالت�رشيح خطياً  واملوظفني  املجل�س  اأع�شاء  من  يلتزم كل ع�شو 
الق�رش  واأولده  التي ميلكها  املالية  لالأوراق  الكويت  املدرجة يف �شوق  املالية  الأوراق  مهامه عن 
امل�شمولني بوليته، كما يلتزم بالإف�شاح خطياً عن اأي تغيري يطراأ على ذلك وفقاً للنظام الذي 

ي�سعه املجل�ص.
      ويحظر على اأع�ساء املجل�ص التعامل يف اأ�سهم ال�رشكات اخلا�سعة لرقابة الهيئة طوال 

فرتة ع�سويتهم يف املجل�ص.

* عدلت املواد )25( و )26( و )28( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن 
اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )29(*
يجب على اأي مفو�ص، اأو موظف، اأو اأي �سخ�ص يعمل يف جلان الهيئة اأو معها مبقابل اأو دون 
مقابل اأن يحافظ على �رشية املعلومات التي و�شلت اإليه بحكم من�شبه، واأن يحافظ على ما 
حتت يده من م�شتندات، فال يطلع عليها �شوى املخت�شني بالهيئة.  ما مل يق�س هذا القانون اأو 
اأي قانون اآخر، اأو اأن ي�شدر حكم اأو اأمر من جهة ق�شائية يلزمه بالإف�شاح اأو تقدمي اأي معلومات 

اأو م�ستندات ح�سل عليها بحكم من�سبه.

مادة )30(
ال�سبطية  �سفة  املخت�ص  الوزير  من  قرار  بتحديدهم  ي�سدر  الذين  الهيئة  ملوظفي  يكون 
الق�شائية يف اإثبات اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذاً 
له، لهم يف �شبيل ذلك الطالع على ال�شجالت والدفاتر وامل�شتندات والبيانات يف مقر ال�رشكات 

العاملة يف جمال الأوراق املالية اأو يف مقر اأ�شواق الأوراق املالية اأو اأي جهة اأخرى توجد بها.
وعلى امل�سئولني يف اجلهات امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة اأن يقدموا اإلى هوؤلء املوظفني 

املذكورين البيانات وامل�شتندات التي يطلبونها لهذا الغر�س.

* عدلت املادة )29( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل الثالث
بور�شات الأوراق املالية

مادة )31(
يق�سد ببور�سة اأوراق مالية ال�سوق املخ�س�ص للتوفيق بني عرو�ص البيع وطلبات ال�رشاء يف 
الأوراق املالية ويتبع الإجراءات اخلا�سة بالتداول ويوؤدي الوظائف املعتاد اأداوؤها من قبل الأ�سواق 

املالية.

مادة )32(
ل يجوز لأي �شخ�س تاأ�شي�س اأو ت�شغيل اأو امل�شاعدة على تاأ�شي�س اأو ت�شغيل بور�شة لالأوراق 
املالية اإل بعد احل�شول على ترخي�س مبوجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها 

الهيئة وتخت�س الهيئة دون غريها باإ�شدار هذا الرتخي�س وين�رش يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )33(*
متنح الهيئة ترخي�س بور�شة ل�رشكة م�شاهمة حتل حمل �شوق الكويت لالأوراق املالية، ويحدد 
ت�شغيل  على  مق�شوراً  ن�شاطها  ويكون  املفو�شني،  جمل�س  من  بقرار  ال�رشكة  هذه  مال  راأ�س 
بور�شة الأوراق املالية، وتكون الهيئة مكلفة بتاأ�شي�س هذه ال�رشكة على اأن تخ�ش�س اأ�شهمها 

على النحو التايل:ـ
ن�شبة ل تقل عن �شتة يف املئة )6%( ول تزيد على اأربعة وع�رشين يف املئة )24%( تخ�ش�س   - 1
اإلى  فيها  يكتتب  مل  التي  الن�شبة  وتوؤول  الأ�شهم  متلك  لها  يحق  التي  العامة  للجهات 

امل�ستثمر الفائز. 
 )%44( املئة  يف  واأربعني  اأربعة  جتاوز  ول   )%26( املئة  يف  وع�رشين  �شتة  عن  تقل  ل  ن�شبة   - 2
م�شغل  مع  املالية  لالأوراق  الكويت  �شوق  يف  امل�شجلة  ال�رشكات  فيها  لتكتتب  تخ�ش�س 
عاملي للبور�شات اأو م�شغالً عاملياً منفرداً، وت�شع الهيئة ال�رشوط وال�شوابط الالزم توافرها 
يف املزايدين واملزايدة، وير�سى املزاد على من يقدم اأعلى �سعر لل�سهم فوق قيمته ال�سمية 

م�شافاً اإليها م�شاريف تاأ�شي�س - اإذا وجدت.
ن�سبة خم�سون يف املئة )50%( تخ�ش�س لالكتتاب العام جلميع املواطنني.  - 3

الأ�شهم  وتوزيع جميع  راأ�شمالها  ال�رشكة حتديد  بتاأ�شي�س  املكلفة  املفو�شني  تتولى هيئة   - 4
املخ�س�سة للكتتاب العام بالت�ساوي بني جميع الكويتيني امل�سجلة اأ�سمائهم يف الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية يف يوم الكتتاب، على اأن يتم ت�شديد قيمة هذه الكتتابات من 
قبل املواطنني للهيئة وفقاً لالإجراءات وبالطريقة التي حتددها الهيئة، دون اأي فوائد اأو ر�شوم 
الذي تنق�شي يف  اليوم  اأق�شاه  تاريخ الكتتاب، يف موعد  ال�شهم يف  زيادة فوق �شعر  اأي  اأو 

* عدلت املادة )33( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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نهايته �شتون يوماً، حم�شوبة بدءاً من اأول ال�شهر التايل لل�شهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة 
املواطنني عن طريق و�شائل الإعالم الكويتية املقروءة وامل�شموعة واملرئية اإلى ت�شديد قيمة 

الكتتابات امل�ستحقة عليهم.
وعلى الهيئة اأن ت�شمن ن�رشة الكتتاب بنداً يجيز للمواطنني طلب زيادة التخ�شي�س لهم 
املئة  ن�شبة خم�شني يف  تغطية  ي�شمن  مبا  للهيئة  قيمتها  �شداد  يتم  التي مل  الأ�شهم  من 
)50%( املخ�ش�شة للمواطنني بالكامل. وحتدد الهيئة اآلية واإجراءات تخ�شي�س مقدار الزيادة، 

وتوزيعها على هوؤلء املواطنني وكيفية، واإجراءات، ومواعيد �شدادهم قيمتها للهيئة. 
راأ�س مالها ون�شاطها وال�رشوط  اأخرى، يحدد  ويجوز للهيئة املوافقة على ترخي�س بور�شات 

اخلا�شة باأعمالها واإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من جمل�س املفو�شني.

مادة )34(*
على  يتعني  التي  والنظم  والقواعد  الإجراءات   - الهيئة  موافقة  بعد   - البور�شة  ت�شع 

البور�شة املرخ�س لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق املالية املدرجة يف البور�شة.
البور�سة  على  يتعني  التي  والنظم  والقواعد  الإجراءات  للقانون  التنفيذية  اللئحة  وحتدد 

املرخ�س لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق املالية الكويتية غري املدرجة يف البور�شة. 

مادة )35(*
ي�شرتط يف ع�شو جمل�س اإدارة البور�شة وكذلك لال�شتمرار يف �شغل هذا املن�شب ما يلي:-

1- األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�رشف اأو الأمانة.
2- األ يكون قد اأ�سهر اإفل�سه بحكم نهائي.

3- اأن يكون ح�سن ال�سمعة.
4- اأن يكون لديه خربة يف ال�شئون املالية والقت�شادية والقانونية وفقاً للقواعد وال�شوابط 

التي ي�سدر بها قرار من الهيئة.

مادة )36(*
اإدارة ي�شكل من رئي�س ونائب للرئي�س، يحل حمله عند غيابه، و�شتة  يدير البور�شة جمل�س 

اأع�ساء يتم انتخابهم واختيارهم من اجلمعية العمومية لل�رشكة بعد موافقة املجل�ص .
ويجب على رئي�س جمل�س اإدارة البور�شة اأو من ينوب عنه اإخطار املجل�س باأ�شماء املر�شحني 
لع�شوية جمل�س اإدارة البور�شة قبل ثالثني يوماً على الأقل من التاريخ املقرر لنعقاد اجلمعية 

العمومية لل�رشكة لنتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة.

* عدلت املواد  )34( و )35( و)36( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن 
اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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 وللمجل�س خالل خم�شة ع�رش يوماً من اإخطاره اأن يعرت�س بقرار م�شبب على اأي من املر�شحني 
لعدم توافر ال�رشوط املطلوبة فيه.

ويرتتب على هذا العرتا�س ا�شتبعاد املر�شح لع�شوية جمل�س الإدارة، ول يجوز اأن يعر�س على 
وفقاً  عليه  اعرت�س  الذي  املر�شح  اأو  املجل�س  به  يخطر  مل  مر�شح  لل�رشكة  العامة  اجلمعية 

لأحكام هذه املادة.
وللمجل�س اأن يطلب من جمل�س اإدارة البور�شة تنحيه اأي من الأع�شاء اإذا فقد - اأثناء توليه 
اأن يف هذا الإجراء احلفاظ  راأى  اأو  ال�شابقة،  املادة  اأحد ال�رشوط املن�شو�س عليها يف  من�شبه - 
على �شالمة اأموال املتداولني اأو ال�شالح العام للبور�شة، واإذا مل تتم التنحية كان للمجل�س اأن 

ي�شدر قراراً م�شبباً با�شتبعاده من عمله ويوؤ�رش بذلك يف �شجل الهيئة.

مادة )37(*
ميثل رئي�س جمل�س الإدارة البور�شة اأمام الغري واأمام الق�شاء اإلى جانب الخت�شا�شات الأخرى 

التي يبينها عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي، كما يقوم بتنفيذ قرارات جمل�س الإدارة.
  ويكون للبور�شة رئي�س تنفيذي اأو اأكرث يعينه جمل�س الإدارة وفق ال�شوابط املحددة من الهيئة 
الإدارة خم�ش�شاته  ويحدد جمل�س  البور�شة،  اإدارة  التنفيذي  بالرئي�س  ويناط  موافقتها،  وبعد 

و�شالحياته. ول يجوز اجلمع بني من�شبي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.

مادة )38(
يجب على البور�سة ما يلي:

1- اأن ت�شمن وجود �شوق اأوراق مالية يت�شم بالعدالة وال�شفافية والكفاءة.
2- اأن ت�شمن وجود اإدارة واعية للمخاطر املتعلقة باأعمالها وعملياتها.

3- اأن تقدم امل�شلحة العامة املعللة يف حال تعار�شها مع م�شلحة البور�شة اأو اأع�شائها اأو 
م�شاهميها اأو اإدارتها.

4- اأن تلتزم بتقدمي وت�شغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
للقواعد  طبقاً  اأع�شائها  و�شلوك  ممار�شاتها  ومعايري  عملياتها  بتنظيم  تلتزم  اأن   -5

وال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة بالبور�سة.
وموظفيها طبقاً  لديها  املدرجة  ال�رشكات  ممار�شات  ومعايري  عمليات  بتنظيم  تلتزم  اأن   -6

للوائح املنظمة لذلك.
يتوافق  الآلية مبا  والأنظمة  والتطبيقات  التقنيات  اأحدث  تلتزم بتقدمي خدماتها وفق  اأن   -7

واملعايري الدولية املعتمدة من الهيئة اأو تلك التي تقررها.
8- اأن حتافظ على �رشية كل املعلومات املوجودة يف حوزتها فيما يتعلق باأع�شائها وعمالئها 
اأن  اأو الف�ساح عنها، ول يجوز لها  اأو اللوائح ن�رشها  با�ستثناء ما يوجب عليها القانون 

* عدلت املادة  )37 ( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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تف�شح عن هذه املعلومات اإل للهيئة اأو باأمر منها اأو باأمر من القا�شي.
9- اللتزام بالتعليمات التي ت�شدرها الهيئة.

مادة )39(
تلتزم �رشكة البور�شة باإخطار الهيئة على وجه ال�رشعة مبا يلي:

اأو �شوابط  باأي من قواعد البور�شة  اأع�شائها غري قادر على اللتزام  اأحد  اأن  اإذا تبني لها   -1
املوارد املالية.

2- اإذا قدرت وجود عدم انتظام مايل اأو اأي اأمر اآخر ميكن اأن ي�شري اإلى عدم مالءة الع�شو اأو عدم 
قدرته على الوفاء بالتزاماته.

3- باأي اإجراء تاأديبي تتخذه �شد اأي ع�شو اأو عامل معه اأو تابع له.

مادة )40(
جمال  يف  حمددة  قواعد  باإعداد  تقوم  اأن  البور�شة  من  يطلب  اأن  الهيئة  مفو�شي  ملجل�س 
عملها اأو اأن تقوم بتعديلها خالل مدة معينة. فاإذا مل تلتزم البور�شة مبا جاء يف الطلب اأو يف 
املهلة املحددة لها بالطلب جاز للهيئة اأن تقوم نيابة عن البور�شة باإعداد القواعد اأو تعديلها 

مع اإلزامها بالتكاليف.

مادة )41(
اأو  ب�شحبها  ذلك  كان  �شواء  عليها،  تعديل  اأي  اأو  البور�شة  عن  �شادرة  قواعد  اأي  ت�رشي  ل 
ا�شتبدالها اأو تغيريها اأو الإ�شافة اإليها، ما مل يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البور�شة 
اأن تقدم للهيئة الأ�شباب والأهداف التي دعتها لقرتاح هذه القواعد اأو تعديلها، واأن تبني الآثار 
املرجوة لها، وللهيئة اأن تقرر بناء على ذلك موافقتها اأو عدم موافقتها اأو تعديلها واأن تخطر 

البور�شة بقرارها خالل مدة ل جتاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ الخطار بالقرتاح.

مادة )42(*
البور�شة،  اأع�شاء  اأحد  يرتكبها  التي  املخالفات  بالنظر يف  تخت�س  بالبور�شة جلنة  ت�شكل 
اجلزاءات  توقع  اأن  وللجنة  الالزمة لعملها وع�شويتها،  وال�شوابط  التعليمات  الهيئة  وت�شدر 

التالية:-
1 -  التنبيه بالتوقف عن ارتكاب املخالفة.

2 -  الإنذار.
اإخ�ساع املخالف ملزيد من الرقابة.  - 3

4 -  الوقف عن العمل اأو مزاولة املهنة ملدة ل جتاوز �سنة.
5 -  فر�س قيود على ن�شاط اأو اأن�شطة املخالف.

*  عدلت املادة )42( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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6 -  وقف تداول ورقة مالية لفرتة زمنية حمددة ملا فيه م�شلحة ال�شوق.
ترتب عليها  باملخالفة وما  العالقة  املعامالت ذات  اإلغاء  الأحوال يجوز للجنة  ويف جميع 

اآثار. من 
مادة )43(*

على اإدارة البور�شة اإخطار الهيئة باأي اإجراء تاأديبي تتخذه جتاه اأي من اأع�شائها وبتفا�شيل 
املخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها واجلزاء الذي مت توقيعه وموافاتها بكافة اأوراق 

املو�سوع. 
اأو بناء على تظلم يقدمه املتظلم خالل خم�شة ع�رش يوماً من تاريخ  وللهيئة بقرار منها 
اإخطاره كتابة بالقرار، اإحالة املو�شوع اإلى جمل�س التاأديب ليتولى مراجعة الإجراء التاأديبي وفق 
اأو يلغيه وذلك  اأو يعدله  اأن يوؤيد قرار البور�شة  نظام املراجعة املعتمد لديه، وملجل�س التاأديب 

بقرار م�سبب.

مادة )44(
ال�شوق  ال�رشر يف  بالغة  اآثاراً  اأن تخلق  التي ميكن  وال�شطرابات  والأزمات  الكوارث  يف حالت 
وكذلك يف حالة ممار�شة بع�س املتداولني اإيحاءات اأو اإ�شارات م�شللة، فللهيئة اأو�شع ال�شالحيات 
باإ�شدار التعليمات التي تهدف اإلى ا�شتعادة العدالة وال�شفافية والكفاءة لل�شوق ولها على 

وجه اخل�شو�س اتخاذ اأي من التدابري الآتية:
1- اإيقاف التداول يف البور�سة، اأو اأي ورقة مالية مدرجة لفرتة زمنية موؤقتة.
2- اإلغاء التداول لفرتة زمنية حمددة اأو اإلغاء ال�شفقات على �شهم معني.

3- اإ�شدار قرارات لت�شفية كل الأر�شدة اأو جزء منها اأو تخفي�شها.
4- تعديل اأيام و�شاعات التداول.

5- تعديل اأو اإيقاف اأي من قواعد البور�شة.

مادة )45(
يف حالة عدم التزام البور�شة بقرارات اأو تعليمات الهيئة ال�شادرة مبوجب �شلطتها املقررة 
لها يف املادة ال�شابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه منا�شباً من اإجراء لتحقيق التداول املنتظم اأو 

ت�شفية اأي مركز يتعلق بالأوراق املالية.

مادة )46(
اإلغاء الرتخي�س املمنوح لها اعتباراً من اليوم  يجوز للهيئة مبوجب اإخطار كتابي للبور�شة 

املحدد بقرار الهيئة، وذلك يف احلالت التالية:
* عدلت املادة )43( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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1- اإذا فقدت ال�رشكة اأحد ال�رشوط التي اأهلتها للح�شول على الرتخي�س.
2- اإذا توقف العمل يف البور�شة ملدة تزيد على خم�شة اأيام عمل.

3- اإذا مت اإقفالها.
4- اإذا مل تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

5- اإذا مل تقدم للهيئة املعلومات التي طلبتها اأو قدمت معلومات غري �شحيحة اأو م�شللة.
وعلى الهيئة ن�رش قرار اإلغاء الرتخي�س واأ�شبابه يف اجلريدة الر�شمية.  

مادة )47(
املهلة  متد  اأن  اأو  نف�شها  تلقاء  من  وذلك  حمددة  مهلة  ال�رشكة  تعطى  اأن  للهيئة  يجوز 
املمنوحة لها بعد تاريخ اإلغاء الرتخي�س اإذا قدرت الهيئة اأن يف ذلك م�شلحة عامة، اأو بناء على 

طلب البور�سة حلني اقفال العمليات فيها، اأو لت�سليم اأن�سطتها لبور�سة اأخرى مرخ�ص لها.
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الفصل الرابع
وكالة املقا�شة

مادة )48(*
يق�شد بوكالة املقا�شة اأي كيان قانوين يتولى عملية الت�شوية والتقا�س بني متداويل الأوراق 
املالية فيما يتعلق بالدفع اأو الت�سليم اأو كلهما، ويقوم بتوفري اخلدمات اخلا�سة بذلك ومنها 
خدمة اإيداع الأوراق املالية �شمن نظام مركزي حلفظ ونقل امللكية اأو خدمة الو�شيط املركزي 

ملعاملت الأ�سواق املالية.
ويجوز للهيئة اأن متنح الرتخي�ص خلدمة اأو اأكرث من خدمات وكالة املقا�سة. 

مادة )49(
ل يجوز لأي �شخ�س اأن يقوم بتاأ�شي�س وكالة مقا�شة اأو اإدارتها اأو امل�شاعدة يف تاأ�شي�شها اأو اإدارتها 
الهيئة وفقاً  اإل بعد احل�شول على ترخي�س وكالة مقا�شة �شادر من  الإعالن عن قيامها بذلك  اأو 

لل�رشوط والقيود التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون وين�رش الرتخي�س يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )50(
ل يجوز منح ترخي�س وكالة مقا�شة اإل ل�رشكة م�شاهمة يحدد راأ�شمالها جمل�س املفو�شني، 
وحفظها  املالية  للأوراق  املركزي  والإيداع  والت�سوية  التقا�ص  عمليات  اإدارة  ن�ساطها  ويكون 

والأمور املتعلقة بها اأو املت�سلة بها واملتطلبة حل�سن اإدارة الوكالة.
وللهيئة اأن تطلب من ال�رشكة طالبة الرتخي�س اأية معلومات اأو بيانات تراها �رشورية.  

وحتدد الهيئة ال�رشوط الواجب توافرها ملنح الرتخي�س واإجراءاته يف الالئحة التنفيذية للقانون.

مادة )51(
يتعني على وكالة املقا�شة التقيد باللتزامات الآتية:

1- اإتخاذ تدابري املقا�شة والت�شوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق باأي معامالت جتارية يف 
الأوراق املالية.

2- القيام باإدارة املخاطر املتعلقة بن�شاطها وعملياتها باأعلى درجات املهنية.
3- تغليب امل�شلحة العامة وم�شلحة املتعاملني معها على م�شالح ال�رشكة.

4- اأن تتولى اإدارة خدماتها طبقاً للقواعد اخلا�شة املعتمدة من الهيئة.
5- املحافظة على �رشية كل املعلومات والبيانات املوجودة يف حوزتها با�شتثناء ما تطلبه الهيئة 

اأو اجلهات الق�سائية.
واملعايري  يتوافق  مبا  الآلية  والأنظمة  والتطبيقات  التقنيات  لأحدث  طبقاً  خدماتها  تقدمي   -6

الدولية املعتمدة من الهيئة اأو وفق ما تطلبه اأو تقرره الهيئة.

* عدلت املادة )48( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )52(
يجب على وكالة املقا�سة اإخطار الهيئة على وجه ال�رشعة مبا يلي:

1( اإذا تبني لها عدم قدرة اأحد املتعاملني معها على اللتزام باأي من القواعد اخلا�شة بعمليات 
التقا�ص والت�سوية اأو الإيداع.

2( اإذا قدرت اأن املركز املايل لأي من املتعاملني معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد اأ�شبحت تنذر 
بال�شطراب، اأو اأن ُقدرته على الوفاء بالتزاماته قد اأ�شبحت م�شطربة.

مادة )53(*
املقا�شة  بعمليات  تتعلق  ولوائح  قواعد  اإعداد  املقا�شة  وكالة  من  تطلب  اأن  الهيئة  على 
والت�شوية وت�شجيل الأوراق املالية وغريها من الأن�شطة ذات ال�شلة باأعمال الوكالة، اأو اأن تقوم 
بتعديلها خالل مدة حمددة. فاإذا مل تلتزم وكالة املقا�شة مبا جاء يف الطلب اأو يف املهلة املحددة 
الوكالة  اإلزام  مع  تعديلها  اأو  القواعد  تلك  باإعداد  عنها  نيابة  تقوم  اأن  للهيئة  جاز  فيه  لها 

بالتكاليف.

مادة )54(
ل ت�رشي اأي قواعد �شادرة عن وكالة املقا�شة اأو اأي تعديل عليها، �شواء كان ذلك ب�شحبها 
اأو ا�شتبدالها اأو تغيريها اأو الإ�شافة عليها، ما مل يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة 
املقا�شة اأن تقدم للهيئة الأ�شباب والأهداف التي دعتها لقرتاح هذه القواعد اأو تعديلها، واأن 
تبني الآثار املرجوة لها. وللهيئة اأن تقرر بناء على ذلك موافقتها اأو عدم موافقتها اأو تعديلها 

واأن تخطر وكالة املقا�شة كتابة بقرارها خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوع من تاريخ القرار.

مادة )55(
يجوز لوكالة املقا�شة، يف حال عدم التزام اأحد املتعاملني بقواعد املقا�شة، اأن تلزمه بالر�شوم 

الناجتة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

مادة )56(
واملالئمة  واملنظمة  العادلة  الت�شوية  ل�شمان  املقا�شة  لوكالة  تعليمات  ت�شدر  اأن  للهيئة 
اأ�سواق  ال�ساملة يف  اإدارة املخاطر  نزاهة و�سلمة  املالية، و�سمان حتقيق  الأوراق  للمعاملت يف 
الأوراق املالية، ولها على وجه اخل�شو�س اأن ت�شدر تعليمات فيما يتعلق بت�شوية عقود الأوراق 
املالية واإجراء التعديالت باللتزامات التعاقدية التي قد تن�شاأ عن عقود الأوراق املالية، اأو اأي اأمور 

اأخرى تراها الهيئة �رشورية من اأجل تطبيق اأحكام هذا القانون.

* عدلت املادة )53( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )57(
ال�شوق  ال�رشر يف  بالغة  اآثاراً  اأن تخلق  التي ميكن  وال�شطرابات  والأزمات  الكوارث  يف حالت 

فللهيئة اإ�سدار التعليمات بالتعديل اأو وقف العمل باأي من قواعد وكالة املقا�سة.

مادة )58(
�شلطتها  ال�شادرة مبوجب  الهيئة  تعليمات  اأو  بقرارات  املقا�شة  وكالة  التزام  يف حال عدم 
اأية اإجراءات تراها �رشورية لالحتفاظ بت�شوية  املقررة لها يف املادة ال�شابقة جاز للهيئة اتخاذ 

عادلة وحتقيق الفاعلية للمعاملت التجارية يف الأوراق املالية اأو اأي فئة منها.

مادة )59(
يجوز للهيئة مبوجب اإخطار كتابي اإلغاء ترخي�س وكالة املقا�شة املمنوح لها وفقاً لأحكام 

هذا القانون اعتباراً من اليوم املحدد بقرار الهيئة، وذلك يف اأي من احلالت الآتية:
1- فقدان الوكالة اأحد ال�رشوط التي اأهلتها للح�شول على الرتخي�س.

2- اإذا توقفت الوكالة عن اأداء املهام املوكلة اإليها اأو املرخ�س لها اإدارتها.
3- ت�شفية الوكالة.

4- التخلف عن تنفيذ اأي التزام يفر�شه عليها هذا القانون.
5- التقاع�س عن تقدمي املعلومات التي تطلبها الهيئة اأو تقدمي معلومات غري �شحيحة اأو م�شللة.
اأو نظامها الأ�شا�شي دون  تاأ�شي�شها  اأغرا�شها يف عقد  اأي تعديالت على  اإجراء الوكالة   -6

اأخذ موافقة م�سبقة من الهيئة.
7- اإذا طلبت الوكالة اإلغاء الرتخي�س املمنوح لها.

وعلى الهيئة ن�رش قرار اإلغاء الرتخي�س واأ�شبابه يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )60(
يجوز للهيئة اأن متنح وكالة املقا�شة مهلة حمددة اأو اأن متد املهلة بعد تاريخ اإلغاء الرتخي�س 
اإذا راأت الهيئة اأن يف ذلك م�شلحة عامة، اأو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها اأو لت�شليم 

اأن�سطتها لوكالة اأخرى مرخ�ص لها.

مادة )61(
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار ال�شادر باإلغاء ترخي�شها وذلك خالل خم�شة ع�رش 
يوماً من تاريخ اإخطارها به كتابة اأو من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�شمية وعلى الهيئة البت يف 

التظلم بقرار م�شبب وذلك خالل ع�رشين يوما من تاريخ تقدميه.

مادة )62(
عند خ�شوع اأي �شخ�س لأحكام الإع�شار اأو الإفال�س اأو الت�شفية اأو عند تعيني حار�س ق�شائي 
اأو  اأية اإجراءات  على اأمواله، تكون لإجراءات املقا�شة والت�شوية لوكالة املقا�شة الأولوية على 

ديون عادية.
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الفصل الخامس
اأن�شطة الأوراق املالية املنظمة

مادة )63(*
ترخي�س من  اإل بعد احل�شول على  اأدناه  املبينة  الأعمال  اأي من  ل يجوز لأي �شخ�س مزاولة 

الهيئة يبني فيه الن�شاط اأو الأن�شطة املرخ�س بها:
و�شيط اأوراق مالية اأو مندوب له.  - 1
م�ست�سار ا�ستثمار اأو مندوب له.  - 2

مراقب ا�ستثمار.  - 3
مدير حمفظة ال�ستثمار.  - 4

مدير نظام ا�ستثمار جماعي.  - 5
اأمني حفظ.  - 6

�سانع ال�سوق.  - 7
وكالة ت�شنيف ائتماين.  - 8

اأي �شخ�س يعمل اأو ي�شارك يف ن�شاط اآخر تعتربه الهيئة ن�شاط اأوراق مالية منظم وفقاً   - 9
لأغرا�ص هذا القانون.

ويجوز الرتخي�ص ل�سخ�ص اعتباري واحد للقيام بن�ساطني اأو اأكرث من هذه الأن�سطة، وحتدد 
الالئحة �رشوط و�شوابط منح هذه الرتاخي�س، ومعايري ممار�شة الن�شاط، والنظم اخلا�شة بذلك.

مادة )64(
ول يجوز لأي �سخ�ص اأن يقوم بدور مندوب ل�سخ�ص مرخ�ص له اأو يدعي ذلك اإل بعد موافقة 

الهيئة وترخي�شها له.

مادة )65(
للهيئة اأن تطلب من الأ�شخا�س املرخ�س لهم يف ن�شاط الأوراق املالية رفع تقارير دورية لها 

عن كافة اأعمالهم، مبا فيها تقرير �شنوي عن البيانات املالية املدققة.
وتخ�شع كافة �شجالتهم للفح�س والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها اأخذ �شور عن 

هذه ال�شجالت اأو الطلب من اأي منهم تقدمي ن�شخ منها.

مادة )66(*
يجب على ال�شخ�س املرخ�س له بالعمل يف اإدارة ن�شاط الأوراق املالية اللتزام بال�شوابط التي 

حتددها الالئحة، وعلى الأخ�س ما يلي:ـ

* عدلت املواد )63( و )66( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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ف�سل التعامل التجاري يف اأوراقه املالية عن �سائر الأعمال التجارية الأخرى.  - 1
الحتفاظ براأ�سمال كاف.  - 2

ي�سيء  اأن  اأو  اخلا�ص،  ل�ستعماله  املالية  اأوراقهم  اأو  العملء  اأموال  بتحويل  القيام  عدم   - 3
اإدارتها.

عدم اللجوء اإلى درجة عالية من الئتمان بغر�س احل�شول على اأوراق مالية اأو الحتفاظ   - 4
بها.

اأن تكون له مربرات معقولة لالعتقاد باأن الأوراق املالية التي يو�شي بها لعميل ما تعترب   - 5
ملئمة لذلك العميل.

تكن طبيعة  ما مل  اخل�شارة،  بعدم  اأي �شمان  اأو  بعائد معني  للعميل  وعود  تقدمي  عدم   - 6
الورقة املالية حتتم ذلك. 

اأن ي�سعى لتحقيق اأف�سل اأداء مل�سلحة العميل.  - 7
عدم القيام بتح�شيل عمولت مرتفعة اأو يقدم خ�شومات مرتفعة يف التعامالت.  - 8

عدم الرتباط بعمليات �رشاء اأو بيع مفرطة يف ح�شاب عميل ما.  - 9
10 - اأن يزود العمالء بامل�شتندات وك�شوف احل�شابات اخلا�شة بتعامالتهم.

11 - اإعداد دفاتر و�شجالت منتظمة والحتفاظ بها.
12 - تعيني اأحد مديريه م�شئولً عن تطبيق اللتزامات القانونية.

13 - اأن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة، واأنظمة وقواعد ل�شبط العمل، مبا يف ذلك الإجراءات 
ومنع  بك�سف  اخلا�سة  والإجراءات  الداخلية،  املعلومات  ا�ستخدام  �سوء  مبنع  اخلا�سة 

عمليات غ�سيل الأموال.

مادة )67(*
اأي �شخ�س مرخ�س له بالعمل يف  اأو تقييد ن�شاط  اإلغاء رخ�شة،  اأو  اأو وقف،  للهيئة رف�س، 
اإدارة اأن�شطة الأوراق املالية، اأو اأي �شخ�س ذي عالقة تابع له اإذا ثبت لها اإتيانه اأحد الأمور الآتية:-

اإغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند  اأو  بيانات م�شللة،  اإعطائه  اأو  ارتكابه خطاأً ج�شيماً،   - 1
تقدمي طلب الرتخي�س اخلا�س به، اأو اإغفاله ذكر اأي معلومات اأخرى يتوجب تقدميها للهيئة.

عدم ا�شتيفائه للمعايري املطبقة مبوجب اأحكام هذا الف�شل اأو اأي نظام اأو لئحة ت�شدر   - 2
بناء عليه.

خالف اأي حكم اأو قاعدة اأو نظام اأو لئحة �شدرت مبوجب هذا القانون، اأو اأي قانون اآخر   - 3
يتعلق بن�ساطه اأو قانون اأوراق مالية اأو قاعدة اأو لئحة لدولة اأخرى.

اإهماله يف مراقبة اأحد تابعيه مبنعه عن كل ما من �شاأنه خمالفة اأحكام هذا القانون اأو   - 4
لئحته التنفيذية.

* عدلت املادة )67( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل السادس
مراجعة ح�شابات الأ�شخا�ض املرخ�ض لهم

مادة )68(*
تعك�س  وح�شابات  و�شجالت  دفاتر  وحفظ  بتنظيم  يقوم  اأن  له  مرخ�س  �شخ�س  كل  على 
وفقاً  ال�شخ�س،  بهذا  اخلا�شة  لالأ�شول  امللكية  حتويالت  اأو  �شفقات  ودقيق  مف�شل  ب�شكل 

للمعايري املحا�سبية املعتمدة من الهيئة.
�شنوات من  تقل عن خم�س  ل  ملدة  واحل�شابات  وال�شجالت  الدفاتر  بهذه  يحتفظ  اأن  وعليه 
تاريخ اإعدادها، اأو حلني الف�شل باأي نزاع قائم بني ال�شخ�س املرخ�س له والعميل. على اأن تبقى 
جميع  يف  والتدقيق  الفح�س  لعملية  خا�شعة  وتبقى  الطلب،  عند  لالطالع  �شاحلة  خاللها 

الأوقات من قبل الهيئة اأو من تعيينه لهذا الغر�س.

مادة )69(
يتعني على كل �شخ�س مرخ�س له ا�شتخدام نظام للرقابة الداخلية اللتزام بالأمور الآتية:

1  - تنفيذ العمليات وفقاً لتفوي�س عام اأو خا�س من الإدارة املخت�شة.
2  - حرية الت�رشف بالأ�شول مبوجب تفوي�س عام اأو خا�س من الإدارة املخت�شة.

تغيريات  اأي  جتاه  يلزم  ما  واتخاذ  منا�شبة  زمنية  فرتات  خالل  امل�شجلة  الأ�شول  مقارنة   -  3
جوهرية.

4  - ت�شجيل العمليات مبا ي�شمح باإعداد بيانات مالية تتوافق مع املعايري التي تتبناها الهيئة 
اأو عند التدقيق على الأ�سول امل�سجلة لل�رشكة.

مادة )70(
يجب على كل �سخ�ص مرخ�ص له اأن يبادر خلل �سهر واحد من ح�سوله على الرتخي�ص اأن 
يعني مراقباً للح�شابات توافق عليه الهيئة، �رشيطة األ يكون هذا املراقب مديراً اأو م�شئولً اأو 

موظفاً اأو م�شاهماً اأو �رشيكاً لل�شخ�س املرخ�س له.
وعليه اإخطار الهيئة بذلك خالل �شبعة اأيام من تعيينه، كما يجب عليه اإخطارها خالل هذه 

املدة اأي�شاً يف حال ا�شتقالة املراقب اأو ا�شتبداله.

* عدلت املادة )68( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل السابع
عمليات ال�شتحواذ وحماية حقوق الأقلية

مادة )71(
يق�سد بعر�ص ال�ستحواذ العر�ص اأو املحاولة اأو الطلب لتملك:

�رشكة  �سمن  فئات  اأو  فئة  باأي  اخلا�سة  الأ�سهم  جميع  اأو  مدرجة  �رشكة  اأ�سهم  كافة   - 1
اأو  له  التابعة  الأطراف  اأو  العر�س  مقدم  ميلكها  التي  الأ�شهم  بخالف  وذلك  مدرجة، 

املتحالفة معه يف تاريخ تقدمي العر�س.
كافة الأ�سهم املتبقية يف ال�رشكة املقدم اإليها العر�ص والتي يتم عر�سها على جميع   - 2
حملة الأ�شهم الآخرين يف تلك ال�رشكة نتيجة حيازة مقدم العر�س والأطراف التابعة له 

واملتحالفة معه لن�شبة اأغلبية يف ال�رشكة متكنه من ال�شيطرة على جمل�س الإدارة.
وت�شدر الهيئة قراراً حتدد فيه ن�شبة الأغلبية املطلوبة لتطبيق حكم هذه املادة.

مادة )72(
يتعني على ال�شخ�س الذي يرغب يف تقدمي عر�س ا�شتحواذ، اأن يقدم ن�شخة من وثائق العر�س 
م�سحوبة بالبيانات واملعلومات الأ�سا�سية الى كل من الهيئة والبور�سة وم�سدر الأوراق املالية 
مو�سوع عر�ص ال�ستحواذ. ويجب اأن يح�سل ال�سخ�ص مقدم العر�ص على موافقة الهيئة قبل 

امل�سي يف مبا�رشة اإجراءات عر�ص ال�ستحواذ.
وللهيئة خلل مدة اأق�ساها ع�رشة اأيام عمل مراجعة البيان ووثائق العر�ص واإ�سدار موافقتها. 

ومتتنع الهيئة عن اإ�سدار موافقتها يف احلالت التالية:
كون العر�ص ل يتفق مع اأحكام هذا القانون واللئحة التنفيذية.  - 1

كون العر�ص غري م�سفوع بر�سوم التقدمي املطلوبة.  - 2
اأو لئحته  القانون  اأحكام هذا  املطلوبة مبوجب  البيانات  تقدمي  العر�س يف  اإخفاق مقدم   - 3

التنفيذية.
قرار  التاأثري يف  ذلك  �شاأن  وكان من  ناق�شاً  اأو جاء  بيان غري �شحيح  العر�س على  انطواء   - 4

حملة الأ�سهم.

مادة )73(
يجب على الهيئة اأن ت�شمن الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لعمليات متّلك اأي �شخ�س 

لن�شبة ل تقل عن 5% ول تزيد على 30% من اأ�شهم اأي �رشكة مدرجة يف البور�شة.
قرارات  على  الإعرتا�ص  ال�سابقة  الفقرة  يف  اإليهم  امل�سار  الأ�سهم  حملة  من  لأي  ويجوز 
اإذا كان من �ساأن هذه القرارات الإ�رشار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم  اجلمعيات العمومية 
اأو علمه  املعرت�س عليه  القرار  اإ�شدار  تاريخ  من  يوماً  املفو�شني خالل خم�شة ع�رش  اإلى هيئة 



33

به اأيهما اأبعد، وللهيئة اإلغاء قرار اجلمعية العمومية اإذا ثبت ال�رشر ويجوز لكل ذي م�شلحة 
الطعن على القرار الهيئة اأمام املحكمة املخت�شة وفقاً لالإجراءات التي يحددها هذا القانون 

ولئحته التنفيذية.
واإذا مل ترد الهيئة على التظلم خالل ع�رشين يوماً اعترب ذلك رف�شا له.

مادة )74(*
يلتزم ال�شخ�س خالل ثالثني يوماً من ح�شوله ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة على ملكية تزيد 
على 30% من الأوراق املالية املتداولة ل�رشكة م�شاهمة مدرجة، اأن يبادر بتقدمي عر�س بال�رشاء 

لكافة الأ�شهم املتداولة املتبقية طبقاً لل�رشوط ووفقاً لل�شوابط التي حتددها الالئحة.
     ويعفى من هذا احلكم احلالت الآتية:

قرار  الهيئة  وت�شدر  امل�شاهمني،  باقي  و�شالح  العامة  للم�شلحة  مراعاة  ال�شتحواذ   - 1
الإعفاء مكتوباً وم�شبباً.

احل�سول على الن�سبة امل�سار اإليها ب�سبب زيادة راأ�سمال ال�رشكة وامتناع بع�ص امل�ساهمني   - 2
عن الكتتاب.

احل�سول على الن�سبة امل�سار اإليها ب�سبب ر�سملة الدين.  - 3
احل�شول على الن�شبة امل�شار اإليها ب�شبب اإرث، اأو و�شية، اأو حكم ق�شائي، ويف هذه احلالة   - 4

يتعني عليه اأن يوفق اأو�شاعه خالل مدة ل تتجاوز �شنتني من اأيلولة هذه الزيادة.
احلالت الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي ت�شدرها الهيئة.  - 5

مادة )75(*
ا�شتالم  من  عمل  اأيام  �شبعة  وخالل  لال�شتحواذ،  املالية  اأوراقه  تخ�شع  الذي  امل�شدر  يلتزم 

العر�س، باأن يرفع للهيئة رداً يبني راأيه وتو�شيته للم�شاهمني.

* عدلت املواد )74( و )75( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل الثامن
اأنظمة ال�شتثمار اجلماعي

مادة )76(*
يق�سد بنظام ال�ستثمار اجلماعي اأي من ال�سور التالية:-

�سندوق ا�ستثمار يتمتع بال�سخ�سية العتبارية.  - 1
اأو غري املنقولة، يكون الغر�س  نظام ا�شتثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأ�شول املنقولة   - 2
منه متكني الأ�سخا�ص امل�ساركني يف هذا النظام من امل�ساركة اأو احل�سول على الأرباح التي 

قد تن�شاأ عن حيازة اأو امتالك اأو اإدارة اأو الت�رشف يف تلك الأ�شول.
ما تقرر الهيئة اأنه يندرج �شمن نظام ال�شتثمار اجلماعي.  - 3

هذا  مواد  اأحكام  مراعاة  مع  اجلماعي  ال�شتثمار  لأنظمة  املنظمة  القواعد  الهيئة  وت�شع 
الف�سل من القانون .

مادة )77(*
اإذا كان  اإل  اأو الوحدات اخلا�سة بنظام ال�ستثمار اجلماعي  اأو بيع الأوراق املالية  اإدارة  ل يجوز 
الهيئة  ال�شادرة منها، واعتمادها من  واللوائح والنظم  القواعد  الهيئة وفق  له من  مرخ�شاً 

ون�رشها للجمهور يف اجلريدة الر�سمية.

مادة )78(*
واأ�سكالها  اجلماعي،  ال�ستثمار  اأنظمة  واإدارة  لتاأ�سي�ص  اللزمة  ال�سرتاطات  اللئحة  حتدد 
املعتمدة والوظائف املتطلبة فيها وم�شئولياتها. وت�شدر الهيئة القواعد والأنظمة اخلا�شة 

باإ�شدار وا�شرتداد وحدات ال�شتثمار يف هذه الأنظمة، و�شوابط ت�شعريها.

مادة )79(*
للنظام  وفقاً  اجلماعي  ال�شتثمار  نظام  يف  اخلا�شة  وحداتهم  ا�شرتداد  للم�شاركني  يحق 

الأ�سا�سي اأو التعاقدي.

مادة )80(*
يجوز ل�سندوق ال�ستثمار - الذي رخ�ست باإن�سائه الهيئة - اأن يدرج يف البور�سة.

الهيئة  لها  ترخ�س  والتي   - الكويت  دولة  خارج  يف  املوؤ�ش�شة  ال�شتثمار  ل�شناديق  ويجوز 
بت�شويق وحداتها يف دولة الكويت - اأن تطلب اإدراجها يف البور�شة، وفقاً لل�رشوط وال�شوابط 

التي حتددها لوائح وقواعد البور�سة.

* عدلت املواد  )76( و )77( و )78( و )79( و )80(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( 
ل�سنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )81(
يجب على كل �شخ�س يعمل م�شت�شاراً لنظام ا�شتثمار جماعي اللتزام بالأمور الآتية:

1- اأن يكون مرخ�سا له من قبل الهيئة للعمل كم�ست�سار ا�ستثمار.
اإلى  ال�شتثمار اجلماعي ومبا يهدف  املنظمة لأنظمة  والإجراءات  للوائح  اأن يعمل طبقاً   -2

حتقيق م�سالح حملة الوحدات.
3- اأن يبذل عناية ال�شخ�س احلري�س على اأمواله اخلا�شة عند تقدمي ال�شت�شارات ال�شتثمارية.

4- اأن يحتفظ بدفاتر و�شجالت منتظمة وفقا للنظم املحا�شبية و ذلك فيما يتعلق باأنظمة 
ال�شتثمار اجلماعي، واأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بح�شب ما تطلبه منه وذلك 

طبقاً للوائح ال�شادرة عنها.

مادة )82(
يحظر على اأنظمة ال�شتثمار اجلماعي القيام باأي من الأمور الآتية:

1- منح الئتمان.
2- �رشاء اأي ورقة مالية �شادرة من ال�رشكة املديرة للنظام اأو اأي من �رشكاتها التابعة لها اإل 

يف حدود القواعد املقررة من الهيئة يف هذا ال�ساأن.
3- �رشاء اأي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الكتتاب اأو وكيل البيع لها 

اإل يف حدود القواعد املقررة من الهيئة يف هذا ال�ساأن.

مادة )83(*
ل يجوز ا�شتبدال مدير اأو اأمني حفظ نظام ال�شتثمار اجلماعي، اإل بعد موافقة الهيئة على 
ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها م�شبباً خالل ثالثني يوماً من تاريخ ا�شتالمها الطلب، 

وحتدد اللئحة الإجراءات اللزمة لذلك. 

مادة )84(*
ل يجوز ملدير نظام ا�شتثمار جماعي اأن يجري اأي تعديالت على العقد اأو النظام الأ�شا�شي، اإل 

بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلت.
     وللهيئة - اإذا وجدت يف التعديالت املقرتحة ما مي�س احلقوق املكت�شبة حلملة الوحدات - اأن 

تطلب من مدير النظام اأخذ موافقة اأكرث من 50%  من راأ�س املال على هذه التعديالت.

مادة )85(*
للهيئة اأن تلغي ترخي�س اأي نظام ا�شتثمار جماعي يف اأي من الأحوال التالية:

اإذا تبني اأنه مل يتم الوفاء باأي من ال�رشوط اخلا�شة مبنح الرتخي�س.  - 1
اإذا كان يف ذلك حماية مل�سلحة امل�ساركني يف النظام.  - 2

* عدلت املواد )83( و )84( و )85(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن 
اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.



36

اإذا خالف مدير اأو مراقب ال�شتثمار اأو اأمني احلفظ اأياً من اأحكام القانون اأو اللوائح، اأو قدم   - 3
للهيئة معلومات غري �سحيحة اأو غري دقيقة اأو م�سللة.

اإذا طلب مدير النظام اإلغاء الرتخي�س، وللهيئة اأن ترف�س الطلب اإذا وجدت �رشورة للتحري   - 4
عن اأمر يتعلق بالنظام اأو مب�سلحة امل�ساركني.

مادة )86(*
للهيئة اأن تخطر مدير اأو مراقب ال�شتثمار اأو اأمني احلفظ لنظام ال�شتثمار اجلماعي كتابًة 
بعزمها على اإلغاء ترخي�س النظام والأ�شباب التي دعتها لذلك، وعلى املدير اأو اأمني احلفظ اأن 
يقدم تعهداً خالل خم�شة ع�رش يوماً من تاريخ  اإخطاره، تقبل به الهيئة لتاليف اإلغاء ترخي�س 

النظام.

مادة )87(*
�شخ�شاً  تكلف  اأن  جماعي،  ا�شتثمار  نظام  ترخي�س  باإلغاء  قراراً  اأ�شدرت  اإذا  الهيئة  على 
اأن تطلب ذلك من املحكمة املخت�شة. ويجب  اأو  باأعمال ت�شفية النظام،  له ليقوم  مرخ�شاً 
عليها يف هذه احلالة اأن تخطر مدير واأمني حفظ النظام - فوراً وكتابة - بالإجراء الذي اتخذته. 

وحتدد الهيئة القواعد والإجراءات لت�سفية نظام ال�ستثمار اجلماعي.

مادة )88(
للهيئة، بناء على طلب يقدم لها اأن تاأذن بت�شويق نظام ا�شتثمار جماعي موؤ�ش�س يف خارج 

دولة الكويت، وحتدد الالئحة التنفيذية ال�رشوط وال�شوابط اخلا�شة بهذه احلالة.

* عدلت املواد )86( و )87(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )89(*
للهيئة اأن تلغي اإذن الت�شويق لنظام ا�شتثمار جماعي موؤ�ش�س يف خارج دولة الكويت، يف اأي 

من الأحوال التالية:-
اإذا تبني اأنه مل يتم الوفاء باأي من ال�رشوط اخلا�شة مبنح الإذن.   - 1

اإذا كان يف ذلك حماية مل�سلحة امل�ساركني يف النظام.  - 2
اإذا خالف مدير اأو مراقب ال�شتثمار اأو اأمني احلفظ اأيا من اأحكام القانون اأو الالئحة، اأو قدم   - 3

للهيئة معلومات غري �سحيحة اأو غري دقيقة اأو م�سللة.

مادة )90(*
للهيئة - اإذا تبني لها عدم التزام  مدير اأو مراقب ال�شتثمار اأو اأمني احلفظ لنظام ا�شتثمار 
جماعي باأحكام هذا القانون اأو اللوائح ال�شادرة تنفيذاً له - اأن ت�شدر تعليماتها ملدير النظام 
بالتوقف لفرتة موؤقتة عن عملية ال�سرتداد اأو ال�سرتاك اأو كلهما يف وحدات نظام ال�ستثمار 

اجلماعي يف التاريخ املحدد بتلك التعليمات.

مادة )91(
للمت�رشر التظلم لدى الهيئة من القرارات ال�شادرة تنفيذا لأحكام هذا الف�شل خالل خم�شة 
املن�شو�س  والإجراءات  القواعد  التظلم  �شاأن  يف  وت�رشي  كتابة.  اإخطاره  تاريخ  من  يوماً  ع�رش 

عليها يف هذا القانون ولئحته التنفيذية.

* عدلت املواد )89( و )90(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل التاسع
ن�رشة الكتتاب للأوراق املالية ال�شادرة عن ال�رشكات

مادة )92(
ت�رشي اأحكام هذا الف�شل على الأوراق املالية ال�شادرة عن ال�رشكات اأياً كان �شكل هذه الأوراق 

واأياً كان الغر�س منها.

   مادة )93(*
اخلا�س، ما مل تقدم لهذا  اأو  العام  اأوراق مالية لالكتتاب  القيام بطرح  ل يجوز لأي �شخ�س 
الكتتاب ن�رشة تتفق مع البيانات والإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة التنفيذية وت�شادق 

عليها الهيئة.
اأو  لها  الرتويج  اأو  اخلا�ص  اأو  العام  للكتتاب  اأجنبية  مالية  اأوراق  اإ�سدار  اأو  طرح  يجوز  ول 

ت�شويقها، اإل برتخي�س من الهيئة.
وحتدد الالئحة اأي ا�شتثناءات تقررها الهيئة من تطبيق اأحكام هذه املادة.

مادة )94(
مكتملة  للهيئة  تقدميها  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  م�شي  بعد  نافذة  الكتتاب  ن�رشة  تكون 
امل�شتندات واملعلومات والبيانات املطلوبة، ما مل تعلن الهيئة موافقتها اأو رف�شها كتابة قبل 

هذا التاريخ، وميكن متديد فرتة املراجعة املذكورة مبوافقة م�شدر الأوراق املالية.
دولة  يف  وا�شح  عنوان  وعلى  مقابل  بدون  للجمهور  الن�رشة  توفر  اأن  امل�شدرة  اجلهة  وعلى 

الكويت.

مادة )95(
للهيئة اأن ترف�س ن�رشة الكتتاب يف اأي حال من الأحوال الآتية:

1- كون الن�رشة ل تتفق مع اأحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.
2- تقدمي الن�رشة دون اأن ت�شفع مبا يدل على �شداد الر�شم املقرر.

اأو  نظام  اأي  اأو  القانون  املطلوبة مبوجب هذا  املالية  البيانات  تقدمي  امل�شدر عن  تخلف   -3
لئحة �سدرت مبوجبه.

4- احتواء الن�رشة على بيان غري �شحيح اأو ناق�س مما من �شاأنه التاأثري على قرار املكتتب.

* عدلت املادة )93(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )96(*
يجب اأن تت�شمن ن�رشة الكتتاب يف اأ�شهم ال�رشكة - عند تاأ�شي�شها - الإف�شاح عن البيانات 
حتددها  التي  البيانات  اإلى  بالإ�سافة  اإليه،   امل�سار  التجارية  ال�رشكات  قانون  عليها  ن�ص  التي 

اللئحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب الإف�ساح عن البيانات التالية:-
اأ-   �سابقة اأعمال ال�رشكة. 

ب-  اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة  و املديرين امل�شئولني وخرباتهم.
ج- اأ�شماء حاملي الأ�شهم ال�شمية الذين ميتلك كل منهم اأكرث من 5% من اأ�شهم ال�رشكة  

والن�شبة التي ميتلكها. 
الثالث  ال�شنوات  عن  احل�شابات  مراقبي  من  املعتمدة  املالية  والبيانات  للقوائم  موجز  د- 
ال�شابقة، اأو تلك املدة التي تلت تاأ�شي�س ال�رشكة - اأيهما اأقل - طبقاً لقواعد الإف�شاح 

التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي ت�شعها الهيئة. 

مادة )97(
تلتزم ال�رشكات املدرجة يف البور�شة بالإف�شاح عن بياناتها املالية وفق اللوائح التي ت�شدرها 

البور�شة وتوافق عليها الهيئة.

مادة )98(
بها  اأوراقها  املدرجة  بال�رشكات  الإ�رشاع  �شاأنه  من  ما  كل  باتخاذ  البور�شة  اإلزام  للهيئة 

لالإف�شاح عن اأي تغيريات جوهرية قد حتدث يف اأي من هذه ال�رشكات.

مادة )99(
ي�شمح للجمهور مقابل ر�شوم حتددها الهيئة بالطالع لدى البور�شة اأو احل�شول على ن�شخ 
جرى  التي  البور�سة  لدى  املودعة  والبيانات  واملعلومات  الدورية  والتقارير  الإ�سدار  ن�رشات  من 

الإعلن اأو الإف�ساح عنها.

* عدلت املادة )96(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل العاشر
الإف�شاح عن امل�شالح

مادة )100(*
يق�سد بال�سخ�ص امل�ستفيد كل من له م�سلحة متثل خم�سة باملائة )5%( فاأكرث من راأ�شمال 
�رشكة مدرجة يف البور�شة،  �شواء كان ذلك ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش اأو بالتحالف مع اآخرين. 
�شواء  امل�شتفيد  بال�شخ�س  املق�شود  الهيئة  ت�شدرها  التي  والقواعد  التعليمات  وتنظم 
�شخ�س  يعمل  عندما  امل�شتفيد  لل�شخ�س  حتديداً  ت�شع  كما  مبا�رش،   غري  اأو  مبا�رش  ب�شكل 
بالتحالف مع  اأكرث  اأو  اأو عندما يعمل �شخ�س  اأكرث كمجموعة قد تعترب مالكاً م�شتفيداً  اأو 
اآخرين، كما ت�شع حتديداً للم�شالح الأخرى التي يتعني الإف�شاح عنها، وحتدد الإجراءات املتعلقة 

باأ�شلوب وتوقيت الإف�شاح.
 

مادة )101(*
يجب على ال�سخ�ص امل�ستفيد -  خلل مدة ل جتاوز خم�سة اأيام عمل من حتقق امل�سلحة -  
اإر�شال بيان معتمد وموقع منه اإلى الهيئة والبور�شة التي يتم تداول الأوراق املالية فيها واجلهة 
امل�سدرة للأوراق املالية، على اأن يحتوي البيان على املعلومات التي حتددها التعليمات والقواعد 

التي ت�شدرها الهيئة.
     كما يجب على ال�رشكات امل�شاهمة املدرجة يف البور�شة اأن تف�شح عن اأ�شماء م�شاهميها 
الذين متثل ن�سبة م�ساهمتهم )5% (اأو اأكرث من راأ�س مالها اأو اأي تغيري يطراأ  على هذه الن�شبة، 

وحتدد التعليمات والقواعد التي ت�شدرها الهيئة اإجراءات وتوقيت الف�شاح.

مادة )102(*
يجب اإبالغ الهيئة والبور�شة التي يتم تداول الأوراق املالية فيها باأي تغيري يطراأ على امل�شلحة 
- حمل الإف�ساح - يتجاوز ن�سف الواحد باملئة من راأ�ص مال اجلهة امل�سدرة، وذلك خلل مدة 
ل تتجاوز ع�رشة اأيام عمل من تاريخ التغيري. ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يوؤدي التغيري اإلى 

انخفا�ص امل�سلحة عن خم�سة باملئة من راأ�ص املال.

مادة )103(*
ت�شع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإف�شاح والتعامل يف الأوراق املالية بالن�شبة 

اإلى املطلعني، وكذلك اأع�شاء جمل�س الإدارة واأع�شاء الإدارة التنفيذية لل�رشكات .

* عدلت املواد )100( و )101( و )102( و )103(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 
2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )104(*
املعلومات  عن  املدرجة  ال�رشكات  اإف�شاح  تنظم  التي  والقواعد  التعليمات  الهيئة  ت�شع 

اجلوهرية.

مادة )105(
اأن حتتفظ ب�شجل خا�س باإف�شاح اأع�شاء جمال�س  يجب على كل �رشكة م�شاهمة مدرجة 
الإدارات والإدارة التنفيذية واملدراء يحتوي على كل البيانات واملعلومات التي تقررها الهيئة، كما 
يحتوي على كل البيانات املتعلقة باملكافاآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا املالية الأخرى 
وت�شمن يف تقارير اجلمعية العمومية، ويكون من حق اأ�شحاب ال�شاأن الإطالع على هذا ال�شجل 

خلل �ساعات العمل املعتادة.

مادة )106(*
يتعني على البور�شة - املدرجة بها الورقة املالية - اأن تعلن عن املعلومات التي تلقتها ب�شاأن 
ت�شعها  التي  والتعليمات  القواعد  حتدده  الذي  بال�شكل  املعلومات  تلقيها  فور  الإف�شاحات 

الهيئة. 

مادة )107(*
الغري جراء  اأو  البور�شة  اأو  بالهيئة  تلحق  اأ�رشار  اأية  امل�شئولية عن  بالإف�شاح  امللزم  يتحمل 
عدم اإف�شاحهم عن م�شاحلهم وفقاً،  لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي ت�شعها 

الهيئة.

* عدلت املواد  )104( و )106(  و )107( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 
ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل الحادي عشر
العقوبات واجلزاءات التاأديبية

اأولً: الخت�شا�ض والإجراءات
مادة )108(

تن�شاأ باملحكمة الكلية حمكمة ت�شمى - حمكمة اأ�شواق املال - ي�شدر بتحديد مقرها قرار 
من وزير العدل مبوافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، وتتاألف هذه املحكمة مما يلي:

دوائر جزائية تخت�س دون غريها بالف�شل يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة باجلرائم املن�شو�س   - 1
عليها يف هذا القانون، وت�شكل دائرة اجلنايات من ثالثة ق�شاة اأحدهم بدرجة م�شت�شار 
وتتبع يف  الأقل،  الأولى على  الدرجة  قا�شي من  اجلنح من  دائرة  ت�شكل  الأقل كما  على 
قانون  يف  املقررة  والإجراءات  القواعد  الدوائر  تلك  اأمام  ورفعها  اجلزائية  الدعوى  حتريك 

الإجراءات واملحاكمات اجلزائية وذلك فيما مل يرد به ن�س خا�س يف هذا القانون.
دوائر غري جزائية تخت�س دون غريها بالف�شل يف الدعاوي غري اجلزائية املتعلقة باملنازعات   - 2
واللوائح  والأنظمة  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  النا�شئة عن  والإدارية  واملدنية  التجارية 
اخلا�سة ب�سوق الأوراق املالية، ومنازعات التنفيذ املو�سوعية املتعلقة بالأحكام ال�سادرة 
يكون  ثالثة ق�شاة  الدوائر من  وت�شكل هذه  املنازعات،  قيمة هذه  كانت  اأياً  وذلك  منها 

اأحدهم بدرجة م�ست�سار على الأقل.
باأ�شل  امل�ّشا�س  عدم  ومع  وقتية،  ب�شفة  للحكم  الكلية  املحكمة  تندبه  اأكرث  اأو  قا�س   - 3
احلق، يف امل�شائل التي يخ�شى عليها من فوات الوقت والتي تخت�س بها هذه املحكمة، 
وكذلك اإ�سكالت التنفيذ الوقتية واإ�سدار الأوامر على العرائ�ص والأوامر الوقتية واأوامر 

الأداء املتعلقة بها.
وي�رشي قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املكملة له على الدعاوي غري اجلزائية التي 

ترفع وفق اأحكام هذا القانون وذلك فيما مل يرد به ن�س خا�س فيه.

مادة )109(
تبلغ الأوراق الق�شائية واأوامر احل�شور ال�شادرة من املحقق اأو من املحكمة للمتهم بوا�شطة 
الباب  الثاين من  الف�شل  املقررة يف  للقواعد  املال املخت�شني وذلك طبقاً  مندوبي هيئة �شوق 
الأول من قانون الإجراءات واملحاكمات اجلزائية، كما يجوز اإعلنه يف حمل عمله بت�سليم ال�سورة 

فيه ملن يقرر اأنه من القائمني على اإدارة هذا املحل اأو من العاملني لديه.
ويجوز تبليغ تلك الأوراق واأوامر احل�شور لغري املتهم عن طريق الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين. 

وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية الإعالن بهذه الطريقة.
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مادة )110(*
ا�شتثناءً من القواعد املتعلقة باإعالن الأوراق الق�شائية املن�شو�س عليها يف قانون املرافعات 
املدنية والتجارية، يجوز اإعلن الأوراق الق�سائية املتعلقة باملنازعات املدنية والتجارية والإدارية 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون بطريق الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين.
   وي�شدر وزير العدل - بالتن�شيق مع وزارة املوا�شالت والهيئة - قراراً بال�رشوط وال�شوابط 
اخلا�سة بتنظيم اإجراءات الإعلن، ونوعية الأجهزة والربامج امل�ستخدمة يف اإجراء هذا الإعلن، 
الر�سوم  �سداد  وطريقة  عليها،  والرد  والإخطارات  باحل�سور  التكليف  اأوراق  و�سكل  ومناذج 

الق�شائية املقررة يف �شاأنها. ويرتتب البطالن على خمالفة اأحكام هذه املادة.

مادة )111(
ا�شتثناءً من ن�س املواد 49، 59، 91 من قانون املرافعات املدنية والتجارية يراعى ما يلي:

1- يجب احلكم - بناء على طلب املدعى عليه - باعتبار الدعوى كاأن مل تكن اإذا مل يتم 
تكليف املدعى عليه باحل�شور خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي ال�شحيفة اإدارة الكتاب 

وكان ذلك راجعاً اإلى فعل املدعي.
اأخرى حكمت  اأي جل�شة  يف  اأو  اأول جل�شة  يف  عليه  املدعي  ل  و  املدعي  يح�رش  اإذا مل   -2
وتقرر  الإعالن،  التحقق من �شحة  بعد  وذلك  قررت �شطبها  واإل  الدعوى  املحكمة يف 
املحكمة ال�شطب اإذا ح�رش الطرفان واتفقا على ال�شطب، ويف حالة تخلف املدعي اأو 
امل�شتاأنف للمرة الثانية وجب على املحكمة بدلً من �شطب الدعوى اعتبارها كاأن مل 

تكن. واإذا ح�رش اخل�شم الغائب قبل اإنهاء اجلل�شة وجب اعتبار ال�شطب كاأن مل يكن.
وحتكم املحكمة باعتبار الدعوى كاأن مل تكن اإذا مل يح�رش الطرفان بعد ال�شري فيها اأو   
اإذا مل يعلن اأحد اخل�شوم الآخر بال�شري يف الدعوى خالل ثالثني يوماً من �شطبها وتدخل 
يف ح�شاب هذا امليعاد مدة ال�شطب اإذا تكرر ولو مل يكن مت�شالً. ول يعترب امليعاد مرعياً 

اإل بو�سول الإعلن اإلى اخل�سم قبل انق�سائه.
3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من اخل�شوم على عدم ال�شري فيها مدة ل تزيد على 
ميعاد  اأي  يف  اأثر  الوقف،  لهذا  يكون  ول  لتفاقهم،  املحكمة  اإقرار  تاريخ  من  �شهرين 

حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.
واإذا مل يعلن اأحد اخل�شوم ال�شري يف الدعوى خالل اخلم�شة ع�رش يوماً التالية لنتهاء الأجل- 

اأيا كان مدة الوقف - اأعترب املدعي تاركاً دعواه وامل�شتاأنف تاركاً ا�شتئنافه.

مادة )112(
فيما  للنظر  اأكرث متخ�ش�شة  اأو  ودائرة غري جزائية  دائرة جزائية  ال�شتئناف  تُرتب مبحكمة 
ي�شتاأنف من الأحكام ال�شادرة من حمكمة �شوق املال ويكون حكمها باتاً ل يجوز الطعن عليه 
* عدلت املادة )110( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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باأي طريق من طرق الطعن.
الطعون  نظر  يف  الكلية  وباملحكمة  ال�شتئناف  مبحكمة  ال�شتئنافية  الدوائر  وت�شتمر 
اخت�سا�ص  من  اأ�سبحت  التي  الق�سايا  يف  ال�سادرة  الأحكام  عن  اإليها  املرفوعة  ال�ستنئافية 
بات يف  القانون حتى ي�شدر حكم  نفاذ هذا  بعد  اإليها  ترفع  التي  تلك  اأو  املال  حمكمة �شوق 

مو�سوعها.

مادة )113(
يتولى رئي�ص املحكمة املخت�سة عند الطعن على الأحكام باملعار�سة اأو ال�ستئناف، حتديد 
بها  للطاعن  اإعالن  مبثابة  ذلك  ويعترب  تقدميها،  وقت  عري�شته  يف  تدون  الطعن  لنظر  جل�شة 
لباقي اخل�شوم بطريق  العري�شة  باإعالن  الكتاب  اإدارة  قانوناً، وتقوم  الطعن ممن ميثله  رفع  ولو 

الفاك�ص بوا�سطة هيئة ال�سوق.

مادة )114(
تن�شاأ نيابة خا�شة ت�شمى نيابة �شوق املال تخت�س دون غريها بالتحقيق والت�رشف والإدعاء يف 

اجلرائم التي تخت�س بنظرها حمكمة �شوق املال والطعن يف الأحكام ال�شادرة فيها.

مادة )115(
واملحكمة  التحقيق  �شلطات  اأوامر  تنفيذ  البور�شة  واإدارة  ال�شوق  هيئة  من  كل  على 

ومعاونتهما يف البحث عن الأدلة املتعلقة باجلرائم النا�شئة عن تطبيق اأحكام هذا القانون.

مادة )116(
حتيل الدوائر غري اجلزائية باملحكمة الكلية من تلقاء نف�شها الدعاوي املنظورة اأمامها والتي 
اأ�سبحت من اخت�سا�ص حمكمة �سوق املال مبقت�سى اأحكام هذا القانون اإلى هذه الأخرية وذلك 
مع  اإليه  الإحالة  الكتاب  اإدارة  تعلن  اخل�شوم  اأحد  غياب  حالة  ويف  عليها،  تكون  التي  باحلالة 

تكليفه باحل�شور يف املواعيد املحددة اأمام الدوائر التي اأحيلت اإليها الدعوى.
الدعاوى املحكوم يف �شق من مو�شوعها والدعاوي  ال�شابقة على  اأحكام الفقرة  ول ت�رشي 
التي �سدر فيها حكم فرعي منه جلزء من اخل�سومة والدعاوى التي �سدر فيها قرار بتاأجيلها 

للنطق باحلكم ولو مع الت�رشيح بتقدمي مذكرات.
وت�شتمر املحاكم اجلزائية يف نظر الق�شايات املنظورة اأمامها يف تاريخ العمل بهذا القانون 

عن اجلرائم التي اأ�سبحت من اخت�سا�ص حمكمة �سوق املال.
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ثانياً - اجلرائم والعقوبات
مادة )117(

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون اأو باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها يف قانون اآخر، 
يعاقب على الأفعال املوؤثمة مبوجب هذا القانون بالعقوبات املن�سو�ص عليها يف املواد التالية.

  مادة )118(*
يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز خم�س �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن قيمة املنفعة املحققة 
اأ�شعاف  اأعلى - ول تتجاوز ثالث  اأيهما  اآلف دينار -  اأو مبلغ ع�رشة  اأو اخل�شائر التي مت جتنبها، 
اأو  اأعلى-   اأيهما  دينار-  األف  اأو مبلغ مائة  التي مت جتنبها،  اأو اخل�شائر  املنفعة املحققة  قيمة 
باإحدى هاتني العقوبتني، كل مطلع قام ببيع، اأو �رشاء ورقة مالية اأثناء حيازته ملعلومات داخلية 
الداخلية  املعلومات  اأ�سا�ص  اأعطى م�سورة على  اأو  الداخلية،  املعلومات  اأو ك�سف عن  عنها، 

ل�شخ�س اآخر. 
بناء على معلومات  مالية،  ورقة  بيع  اأو  ب�رشاء  قام  اأي �سخ�ص  العقوبات  بذات  يعاقب  كما 
داخلية ح�شل عليها من �شخ�س مطلع مع علمه بطبيعة تلك املعلومات بغر�س حتقيق اأي 

منفعة له اأو لغريه.

مادة )119(*
اآلف  دينار ول جتاوز ع�رشة  اآلف  ثالثة  وبغرامة ل تقل عن  باحلب�س مدة ل جتاوز �شنة  يعاقب 
دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من يخ�شع لأحكام هذا القانون واأف�شى �رشاً ات�شل بعلمه 

بحكم طبيعة عمله اأو وظيفته اأو من�سبه.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ل جتاوز ثالث �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن ع�رشة اآلف دينار 
ول جتاوز مائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، اإذا ثبت اأنه ح�شل باأي �شكل من الأ�شكال 

على منفعة اأو م�شلحة اأو مقابل لنف�شه اأو لغريه مقابل اإف�شاء ال�رش اأو املعلومة.

مادة )120(*
يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�رشة اآلف دينار  ول جتاوز مائة األف دينار،  كل من اأغفل اأو حجب 
اأو منع معلومة ذات اأثر جوهري - اأوجب القانون اأو اللئحة الإدلء بها اأو الإف�ساح عنها للهيئة 

والبور�شة - ب�شاأن �رشاء اأو بيع ورقة مالية اأو ب�شاأن تو�شية ل�رشاء اأو بيع ورقة مالية.

* عدلت املواد )118( و )119( و )120( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 
ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )121(
اأحكام  اأي من  دينار كل من خالف  األف  دينار ول جتاوز مائة  األف  يعاقب بغرامة ل تقل عن 

الف�سل العا�رش يف �ساأن الإف�ساح عن امل�سالح.

مادة )122(*
يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز خم�س �شنوات وبغرامة ل تقل عن ع�رشة اآلف دينار ول جتاوز مائة 

األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ثبت قيامه عمداً باأحد الأفعال الآتية:
الفعلي  التداول  ب�شاأن  اأو م�شلل  زائف  واإيحاء  ينطوي على خلق مظهر  ت�رشفاً  1- ت�رشف 

لورقة مالية اأو ل�سوق الأوراق املالية عن طريق: -
اأ- الدخول يف �شفقة ب�شكل ل يوؤدي اإلى تغيري فعلي يف ملكية الورقة املالية.

اأمراً مقارباً من حيث احلجم  باأن  اأو بيع ورقة مالية، وهو على علم  اأمر �رشاء  اإدخال  ب- 
وال�شعر وزمن البيع اأو ال�رشاء لتلك الورقة املالية قد مت اأو �شيتم اإ�شداره من قبل نف�س 

ال�شخ�س اأو اأ�شخا�س يعملون باتفاق مع ذلك ال�شخ�س.
2- كل من اأبرم �سفقة اأو اأكرث يف ورقة مالية من �ساأنها:- 

اأ- رفع �شعر تلك الورقة املالية لنف�س امل�شدر، بهدف حث الآخرين على �رشائها.
ب- تخفي�س �شعر تلك الورقة املالية لنف�س امل�شدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج- خلق تداول فعلي اأو وهمي بهدف حث الآخرين على ال�رشاء اأو البيع.
يف  عليها  املن�شو�س  الأفعال  فيها  تقع  التي  احلالت  تبني  التي  القواعد  الهيئة  وت�شع 
البندين)1/اأ ، 2/ج (، وحتدد تلك القواعد املمار�شات امل�رشوعة امل�شتثناة من تطبيق حكم هذه 

املادة.

مادة )123(
يعاقب بغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول جتاوز مائة األف دينار اأو 20% من قيمة الأ�شهم 
املخالفة وقت وقوع املخالفة اأيهما اأعلى كل من خالف اأي ن�ص وارد يف الف�سل ال�سابع من هذا 

القانون يف �ساأن ال�ستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

مادة )124(
يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز خم�س �شنوات وبغرامة ل تقل عن مبلغ خم�شة اآلف دينار ول 
اأن لديه م�شلحة  اأو باحدى هاتني العقوبتني كل �شخ�س ثبت  األف دينار  جتاوز مبلغ خم�شني 
غري معلنة �شجع اأو اأو�شى ب�شكل علني على �رشاء او بيع ورقة مالية معينة وتعني امل�شلحة 
غري املعلنة اأي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من م�شدر او و�شيط او متداول او 

م�ست�سار او وكيل اكتتاب لها علقة بالورقة املالية.
* عدلت املادة )122( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )125(*
يعاقب بغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول جتاوز خم�شني األف دينار كل �شخ�س ادعى - 

على خالف احلقيقة - باأن الهيئة قامت باتخاذ اأي اإجراء اأو قرار مل تقم باتخاذه يف الواقع.

مادة )126(
يعاقب بغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تتجاوز خم�شني األف دينار كل من:

الهيئة وفقا لأحكام هذا  الرتاخي�ص من  اأو مهنة معينة دون احل�سول على  زاول ن�ساطا   )1
القانون.

2( قام باأي طرح عام اأو اأي معاملة اأخرى باملخالفة لأحكام هذا القانون اأو لئحته التنفيذية.
القانون  الهيئة يوجب هذا  اإلى  اأو م�شتند  اأي تقرير دوري  تاأخر عمداً عن تقدمي  اأو  امتنع   )3

تقدميه.
كما يجوز اأي�شا احلكم بحرمانه لفرتة موؤقتة من مزاولة اأي ن�شاط قام مبزاولته دون ترخي�س 

اأو حرمانه من الدخول يف اأي معاملة اأو �شفقة يتطلب القانون ت�شجيلها.

مادة )127(*
يعاقب بغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول جتاوز خم�شني األف دينار، كل من ارتكب فعالً 
التالية من  الأفعال  وتعد  اأو ملوظفيها،  للهيئة  رقابي  ن�شاط  اأي  اأو  اإعاقة حتقيقات  �شاأنه  من 

الأفعال املعيقة لعمل الهيئة:-
1- عدم متكني موظفي الهيئة من الطالع على اأي بيانات اأو معلومات ترى الهيئة اأهمية 

الطلع عليها.
2- عدم اللتزام باأي قرار نهائي �شادر عن جمل�س التاأديب يف الهيئة.

3- تزويد الهيئة ببيانات غري �شحيحة اأو م�شللة.

مادة )128(
يف جميع الأحوال يحكم على اجلاين ف�شالً عن العقوبة الأ�شلية برد قيمة املنفعة املالية 
التي حققها اأو قيمة اخل�شائر التي مت جتنبها نتيجة ارتكابه فعالً خمالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة )129(*
يجوز للمحكمة اإ�سدار اأمر �سد كل من ثبتت اإدانته باأي من اجلرائم املن�سو�ص عليها يف هذا 
القانون بحرمانه حرماناً موؤقتاً اأو دائماً من العمل كع�شو جمل�س اإدارة اأو ع�شو منتدب اأو رئي�س 
تنفيذي يف �رشكة م�شاهمة، اأو ممار�شة مهنته اأو اأي مهنة م�شابهة. ويكون احلرمان وجوبياً يف 

حال العود.
* عدلت املواد )125( و )127( و )129( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 

ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )130(
اجلرائم  يف  بها  يق�سى  التي  احلب�ص  لعقوبة  الأدنى  باحلد  النزول  املال  �سوق  ملحكمة  يجوز 
املن�سو�ص عليها يف هذا ال�ساأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من املادة 83 من قانون اجلزاء.

كما يجوز لها اأن تاأمر بوقف تنفيذ احلكم يف الأحوال املن�شو�س عليها يف املادة 82 من قانون 
اجلزاء اأياً كانت العقوبة املق�شي بها.

مادة )131(
يجوز للهيئة، يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية واإلى اأن ي�سدر فيها حكم بات، عر�ص 
ال�شلح اأو القبول به مع اأي �شخ�س ارتكب اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون وذلك 
اأداء مبلغ ل يقل عن احلد الأدنى للغرامة املقررة ول يزيد عن حدها الأق�شى، وي�شرتط  مقابل 
املقابل  دفع  اإلى  اإ�سافة   127  ،126  ،124  ،122 املواد  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلرائم  يف  لل�سلح 

امل�شار اإليه رد قيمة اأي منفعة حمققة اأو خ�شائر مت جتنبها، واأل يكون املتهم عائداً.
وحتدد الهيئة املهلة التي يجب خاللها على املتهم ا�شتيفاء �رشوط ال�شلح طبقاً للقواعد 

املتقدمة، ويف حال اإمتام ال�شلح تنق�شي الدعوى اجلزائية.

مادة )132(
تطلبت  اإذا  العمل،  جهة  اأو  الهيئة  من  طلب  على  بناء  اأو  منه  بقرار  العام  للنائب  يجوز 
املهنة ب�سفة موؤقتة كل من  اأو مزاولة  الوظيفة  اأو  العمل  ان يوقف عن  التحقيق  م�سلحة 
القانون. ويوقف  املن�شو�س عليها يف هذا  اجلرائم  التحقيق معه يف جرمية من  النيابة  با�رشت 
عن العمل بقوة القانون كل من متت اإحالته الى املحكمة اجلزائية، على اأنه يجوز للمحكمة اأن 
تاأمر اأثناء اإجراءات املحاكمة بخالف ذلك، بناء على طلب �شاحب امل�شلحة اأو من تلقاء نف�شها.

مادة )133(
الأ�شخا�س  من  اأو جمموعة  ل�شخ�س  بالن�شبة  كافية  دلئل  لديه  اإذا جتمعت  العام  للنائب 
الهيئة  بناء على طلب من  اأو  القانون،  لهذا  الأفعال املجرمة طبقاً  ارتكب فعال من  اأنه  على 
كافة  اتخاذ  وكذلك  وادارتها  اأمواله  يف  والت�رشف  ال�شفر  من  مبنعه  ياأمر  اأن  تفو�شه،  من  اأو 
الإجراءات التحفظية يف هذا ال�ساأن وذلك بالن�سبة للأموال التي حتت يد املتهم اأو يد غريه كلها 
اأو من تكون له م�شلحة، يف اتخاذ كافة الإجراءات  اأن يخل ذلك بحق الهيئة  اأو بع�شها دون 

الق�سائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالن�شبة لأموال اأولد املتهم الق�رش اأو زوجه.

ويجوز التظلم من هذا القرار اأمام املحكمة املخت�شة خالل ع�رشين يوماً من تاريخ اإ�شداره.
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مادة )134(
على النائب العام اتخاذ قرار ب�شاأن طلب الهيئة املن�شو�س عليه يف املادة ال�شابقة خالل اأربع 
وع�رشين �شاعة من وقت تقدميه. ويف حال رف�س الطلب يجب اأن يكون الرف�س م�شببا. ويجوز 
للهيئة التظلم خالل خم�شة ع�رش يوماً من قرار النائب العام اأمام املحكمة املخت�شة. وعلى 

املحكمة اأن تف�شل يف هذا التظلم على وجه ال�رشعة.

مادة )135(
ل يجوز اأن تتعدى قيمة الأموال املتحفظ عليها قيمة اأق�شى عقوبة مالية ميكن توقيعها 
على املتهم، وللنائب العام اأو املحكمة ال�شتعانة بالهيئة يف تقدير قيمة املنفعة التي ح�شل 

عليها املتهم.

مادة )136(
رفع  م�سلحة  ذي  كل  من  اأو  الهيئة  من  طلب  على  بناء  املحكمة  اأو  العام  للنائب  يجوز 
الإجراءات التحفظية اإذا ما قدم املتهم ال�شمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة اأو املحكمة.

مادة )137(
التي  الأموال  لإدارة  مديراً  يعني  اأن  العام  النائب  على  اأمواله،  اإدارة  من  املتهم  منع  حالة  يف 
و�شالحيات  واجبات  منها  ببيان  حتدد  والتي  الهيئة  من  تر�شيح  على  بناء  اإدارتها  من  املنع  مت 

و�شوابط عمل هذا املدير.

ثالثاً - املخالفات والتاأديب
مادة )138(

ل يحول تقدمي البالغ ومبا�رشة النيابة العامة التحقيق واإقامة الدعوى اجلزائية دون حق الهيئة 
التاأديبية  اأن يرجئ البت يف امل�شاءلة  التاأديبي  التاأديبية. ويجوز للمجل�س  يف مبا�رشة امل�شاءلة 

حتى يتم الف�سل يف الدعوى اجلزائية. ويف جميع الأحوال يكون احلكم اجلزائي ملزما للكافة.

مادة )139(*
اأو تعليمات  اأو قرار  اأو لئحة  اأي نظام  اأو  تعد خمالفة كل فعل يخالف اأحكام هذا القانون 

�سادرة عن الهيئة يف اإطار هذا القانون.

* عدلت املادة )139( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )140(
جمل�س  يندبه  قا�س  برئا�شة  اأع�شاء  ثالثة  من  ي�شكل  الهيئة  يف  اأكرث  اأو  تاأديب  جمل�س  ين�شاأ 
املالية والقت�شادية والقانونية. وتكون مدة  ال�شئون  الأعلى وع�شوين من ذوي اخلربة يف  الق�شاء 

الع�شوية يف جمل�س التاأديب ثالث �شنوات قابلة للتجديد. ويتولى املجل�س النظر يف الأمور الآتية:
مبخالفة  واملتعلقة  الهيئة  من  واملرفوعة  اإليه  املحالة  التاأديبية  امل�ساءلة  يف  الف�سل   -1

اأحكام هذا القانون اأو الالئحة اأو اأي قرارات اأو تعليمات �شادرة مبوجبه.
فيها.  املخالفات  يف  النظر  وجلنة  البور�سة  قرارات  عن  املرفوعة  التظلمات  يف  الف�سل   -2
ويعترب جمل�س التاأديب يف الهيئة عند نظر التظلمات يف قرارات تلك اللجنة مبثابة هيئة 

ا�شتئنافية ويكون ف�شله فيها نهائياً.
حتدد الالئحة التنفيذية نظام وقواعد واإجراءات عمل جمل�س التاأديب وكيفية اإ�شدار قراراته 

واإعلنها لذوي ال�ساأن.

مادة )141(
اأي م�شلحة  له  اأن تكون  توليه مهام عمله  اأثناء  التاأديب  اأي ع�شو يف جمل�س  يحظر على 
�سواء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش مع اأي جهة خا�سعة لأحكام هذا القانون اأو يكون حليفا لها.

مادة )142(
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري يف املخالفات الواردة يف هذا القانون 
عمله  واأداء  التحقيق  مهمة  ممار�شة  وبهدف  وللمحقق  الهيئة.  من  اإليها  واملحالة  ولئحته 

ال�سلحيات التالية:
1- حق طلب اأي بيانات اأو م�شتندات اأو وثائق من اأي جهة حكومية اأو جهة ذات �شاأن بن�شاط 

الهيئة.
2- حق �سماع �سهادة ال�سهود.

3- ا�ستدعاء اأو طلب ح�سور كل من يرى �رشورة �سماع اأقواله.
4- حق النتقال ومراجعة اأي �شجل اأو بيانات لدى اأي جهة حكومية اأو جهة ذات �شاأن بن�شاط 

الهيئة.

مادة )143(*
اإلى  املخالف  اإحالة  للهيئة  املخالفة، جاز  اإتيان  اأدلة على  التحقيقات وجود  اأظهرت  ما  اإذا 
على  التنبيه  للهيئة  ويجوز  الالئحة.  حتددها  التي  والإجراءات  القواعد  وفق  التاأديب،  جمل�س 
اإخ�شاعه  ولها  م�شتقبالً،  تكرارها  بعدم  التعهد  مع  املخالفة  ارتكاب  عن  بالتوقف  املخالف 

ملزيد من الرقابة.
* عدلت املادة )143( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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مادة )144(
لأي �شخ�س يتم التحقيق معه اأو ميثل اأمام جمل�س التاأديب احلق الكامل يف الدفاع عن نف�شه، 

وله اأن يوكل حمام للدفاع عنه.

مادة )145(
التحقيق  جل�سة  وموعد  واأ�سانيدها  اإليه  املن�سوبة  بالوقائع  حقه  يف  امل�سكو  اإعلن  يتعني 
اأن حتدد  اأيام عمل على الأقل من تاريخ و�شاعة التحقيق املحدد، على  معه وذلك قبل �شبعة 

الالئحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعالن واإجراءاته.

مادة )146(*
ملجل�ص التاأديب - بعد التحقق من املخالفة - اأن يوقع اأي من اجلزاءات التالية:

1- التنبيه على املخالف بالتوقف عن ارتكابه املخالفة.
2- الإنذار.            

3- اإلزام املخالف باإعادة اجتياز الختبارات التاأهيلية.
4- الوقف عن العمل اأو مزاولة املهنة ملدة ل تتجاوز �شنة. 

5- الوقف عن مزاولة العمل اأو املهنة ب�سكل نهائي.
6- وقف الرتخي�س ملدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر.

7- اإلغاء الرتخي�س.
8- فر�س قيود على ن�شاط اأو اأن�شطة املخالف، وحتدد الالئحة هذه القيود.

باملخالفة لأحكام هذا  الذي مت احل�شول عليه  التفوي�س  اأو  التوكيل  اأو  الت�شويت  اإلغاء   -9
القانون.

10- اإيقاف اأو اإلغاء اأي عر�س ا�شتحواذ اأو �شفقات �رشاء خارج نطاق عر�س ال�شتحواذ اإذا متت 
باملخالفة لأحكام الف�سل ال�سابع من هذا القانون اأو اللئحة.

11- حظر ممار�شة حق الت�شويت ملدة ل تزيد على ثالث �شنوات مل�شاهم امتنع عن تقدمي اأي 
بيان اأو قدم بياناً ناق�شاً اأو خمالفاً للحقيقة اأو للقانون اأو الالئحة. 

12- تعليق نفاذ ن�رشه �شاريًة طبقاً لأحكام هذا القانون.
13- وقف تداول ورقة مالية لفرتة حمدودة، اأو تعليق، اأو اإلغاء قرار اإدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
14- عزل ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير يف اإحدى ال�رشكات املرخ�س لها اأو ال�رشكات املدرجة اأو 
امل�شوؤوليات  بتنفيذ  يقم  ا�شتثمار جماعي،  مل  نظام  اأمني حفظ  اأو  ال�شتثمار  مراقب 

املن�سو�ص عليها يف هذا القانون اأو اللئحة.
15- فر�س جزاءات مالية تتدرج تبعاً ملدى ج�شامة املخالفة، وبحد اأق�شى مقداره خم�شون 

األف دينار كويتي.
* عدلت املادة )146( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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ويف جميع الأحوال، يجوز ملجل�س التاأديب اأن ياأمر باإلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما 
يرتتب عليها من اآثار، اأو اإلزام املخالف مببالغ مالية ت�شاوي قيمة املنفعة التي ح�شل عليها اأو 
ارتكابه املخالفة، ويجوز م�شاعفة القيمة يف حالة تكرار  قيمة اخل�شارة التي جتنبها نتيجة 

ارتكاب املخالفات.

مادة )147(
يجوز لكل من �سدر بحقه جزاء من اجلزاءات املن�سو�ص عليها يف هذا القانون التظلم منه 
كتابة لدى الهيئة خالل خم�شة ع�رش يوما من تاريخ اإخطاره كتابة بالقرار، ويعترب قرار الهيئة 
برف�ص التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه اأمام املحكمة املخت�سة، ويعترب عدم الرد على التظلم 

خالل �شهر من تاريخ تقدميه مبثابة رف�س له.

رابعاً - ت�شوية املنازعات بالتحكيم

مادة )148(
اإذا  اآخر  قانون  اأي  اأو  القانون  هذا  يف  املقررة  اللتزامات  عن  النا�شئة  املنازعات  ت�شوية  يجوز 
تعلقت مبعامالت �شوق املال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقاً للنظام اخلا�س بالتحكيم 

الذي ت�شعه الهيئة.
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الفصل الثاني عشر
اأحكام عامة

مادة )149(*
بني  املالية  الأوراق  اأمور  يف  باملخالفات  املتعلقة  وامل�شتندات  املعلومات  تبادل  للهيئة  يجوز 
الهيئة وبني اجلهات والهيئات املماثلة يف الدول الأخرى، وذلك وفقاً ملا تقدره الهيئة يف كل حالة 

على حده، وما تقت�شيه امل�شلحة العامة �رشيطة تطبيق مبداأ املعاملة باملثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات والهيئات املماثلة يف الدول الأخرى لتن�شيق 

التعاون بينها.
كما يجوز للهيئة اإبرام اتفاقيات مع اجلهات والهيئات املقابلة يف الدول الأخرى، وفقاً لالأحكام 

والإجراءات املقررة بالد�ستور.

مادة )150(
تتمتع كل البيانات واملعلومات املتعلقة بعمل الهيئة بال�رشية، ول يجوز الك�شف عنها اإل 

مبوافقة الهيئة اأو مبوجب اأمر من القا�سي.
املالية  الأوراق  واملتعاملني يف �شوق  املرخ�س لهم  الأ�شخا�س  بيانات ومعلومات  تتمتع   كما 
التي  الأحوال  يف  اإل  عنها  الك�سف  يجوز  ول  وال�رشية،  ال�سخ�سية  للبيانات  املقررة  باحلماية 

يجيزها القانون اأو مبوجب اأمر من القا�سي.

)مادة 150 مكرراً (**
 مع عدم الإخلل بالإعفاءات ال�رشيبية املقررة على اأرباح الت�رشف يف الأوراق املالية ال�سادرة 
من ال�رشكات املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، تعفى من ال�رشيبة عوائد الأوراق املالية وال�شندات 

و�شكوك التمويل وكافة الأوراق املالية الأخرى املماثلة، اأياً كانت اجلهة امل�شدرة لها.

* عدلت املادة )149( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.

** اأ�سيفت املادة )150  مكرراً(  مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن 
اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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الفصل الثالث عشر
اأحكام انتقالية

مادة )151(
ي�شدر مر�شوم بت�شمية اأع�شاء جمل�س املفو�شني خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار هذا القانون.

مادة )152(
تاريخ �شدور  اأ�شهر من  القانون خالل �شتة  التنفيذية لهذا  الالئحة  اأن ت�شدر  الهيئة  على 

مر�شوم ت�شمية جمل�س املفو�شني وتن�رش يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )153(
ا�ستثناء من اأحكام املادة 164 ت�رشي ب�شاأن ت�شوية املنازعات النا�شئة على تطبيق هذا القانون 
التحكيم  باإن�ساء جلنة   1984 ل�سنة   2 رقم  الوزاري  بالقرار  الواردة  الأحكام  التحكيم  بطريق 

والقواعد والإجراءات املتبعة اأمامها الى حني اإ�شدار الهيئة نظاماً للتحكيم.

مادة )154(
مبوجب اأحكام هذا القانون يعترب �شوق الكويت لالأوراق املالية احلايل بور�شة اأوراق مالية مرخ�شة، 
وعليه ترتيب اأو�شاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية وب�شكل خا�س تلك املتعلقة 
ب�رشوط و�شوابط الرتخي�س وذلك خالل �شنة من تاريخ ن�رش الالئحة التنفيذية يف اجلريدة الر�شمية.
وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية ل�شوق الكويت لالأوراق املالية �شارية 
املفعول الى حني اإلغائها اأو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية.

مادة )155(
ن�رش  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  الهيئة خالل  الى  القانون  هذا  املقررة يف  الرقابية  املهام  تنتقل 
الرقابي.  جانبه  املالية يف  للأوراق  الكويت  �سوق  بذلك عمل جلنة  وينتهي  التنفيذية،  اللئحة 
اأي  مبا�رشة  التاريخ  هذا  بعد  ال�شوق  للجنة  ول  ال�شوق  حمل  حلت  التي  للبور�شة  يجوز  ول 

اخت�سا�سات قررها هذا القانون للهيئة.

مادة )156(*
توؤول اإلى الهيئة كامل الأ�شول املادية واملعنوية ل�شوق الكويت لالأوراق املالية عند �شدور هذا 
اأن  اإلى حني تويل الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة  اإدارتها  القانون، وت�شتمر جلنة ال�شوق يف 

* عدلت املادة )156( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.
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تعهد باإداراتها ل�رشكة بور�شة الكويت لالأوراق املالية.
وتقوم الهيئة -  خالل ال�شنة الأولى من �رشيان القانون-  بتكليف جلنة ا�شت�شارية لتقييم 
الأ�سول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية، وحتديد ما يوؤول منها للهيئة وما يبقى 
منها للبور�شة. على اأن تفو�س الهيئة كل من البور�شة وجلنة ال�شوق اأو �رشكة بور�شة الكويت 
مرفق  �سري  يقت�سيها  التي  واملالية  الإدارية  باملهام  والقيام  الأ�سول،  باإدارة هذه  املالية  للأوراق 

البور�سة خلل الفرتة النتقالية.

مادة )157(
دون اإخالل بالو�شاع الوظيفية املقررة ملوظفي �شوق الكويت لالأوراق املالية يف تاريخ العمل 
بهذا القانون، ي�ستمر هوؤلء املوظفون يف العمل لدى الهيئة بذات احلقوق والواجبات القائمة 
يف ذلك التاريخ ويتم ت�شوية ودفع مكافاآتهم عن فرتة عملهم ال�شابقة مبعرفة �شوق الكويت 
لالأوراق املالية، وتلتزم الهيئة باإعادة تاأهيل وت�شوية اأو�شاع موظفي �شوق الكويت لالأوراق املالية 

وفق مقت�سيات العمل بهذا القانون ولئحته التنفيذية.
وحتدد ن�شبة توظيف الكويتيني بحيث ل تقل ن�شبتهم عن )75%( من اإجمايل عدد العاملني 

يف هيئة �سوق املال وبور�سات الأوراق املالية  ووكلت املقا�سة.

مادة )158(
مرخ�شة،  مقا�شة  وكالة  للمقا�شة  الكويتية  ال�رشكة  تعترب  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب 
اأو�شاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية خالل �شنة من  وعلى ال�رشكة توفيق 

تاريخ ن�رش الالئحة التنفيذية.

مادة )159(
مبوجب اأحكام هذا القانون تعترب الو�شيط املايل املرخ�س له يف �شوق الكويت لالأوراق املالية 
و�شيطا ماليا مرخ�شا له يف البور�شة، وعلى الو�شيط ترتيب اأو�شاعه وفقا لأحكام هذا القانون 

ولئحته التنفيذية خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�رش الالئحة التنفيذية.

مادة )160(
مبوجب اأحكام هذا القانون تعترب جميع الأوراق املالية املدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية 

مدرجة يف البور�سة.

مادة )161(
 1990 ل�سنة   31 رقم  بقانون  املر�شوم  مبوجب  لها  امل�رشح  ال�شتثمارية  ال�شناديق  تعترب 
وفقا  اأو�شاعها  ترتيب  وعليها  التنفيذية  ولئحته  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  لها  مرخ�شا 

لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�رش الالئحة التنفيذية.



56

مادة )162(
اإدارة اأموال  تعترب �رشكات ال�شتثمار امل�شجلة لدى بنك الكويت املركزي والتي تزاول ن�شاط 
الغري واملرخ�س لها باإدارة حمافظ ا�شتثمارية مرخ�شاً لها باإدارة اأنظمة ا�شتثمار جماعي مبوجب 
القانون  هذا  لأحكام  وفقا  اأو�شاعها  ترتيب  وعليها  التنفيذية  ولئحته  القانون  هذا  اأحكام 

ولئحته التنفيذية خالل �شنة من تاريخ ن�رش الالئحة التنفيذية.

مادة )163(*
اأولً: - بعد انتهاء املراحل النتقالية امل�شار اإليها يف هذا القانون يلغى العمل بالقوانني ومرا�شيم 

القوانني واملرا�سيم التالية:-
1- املر�شوم ال�شادر بتاريخ 14 اأغ�سط�ص 1983 بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية.

يف  املقا�شة  وغرفة  املالية  الأوراق  تداول  عمليات  ت�شفية  بتنظيم  ال�شادر  املر�شوم   -2
�شوق الكويت لالأوراق املالية املوؤرخ بتاريخ 27 دي�سمرب 1986.

3- القانون رقم )12( ل�سنة 1998 يف �ساأن الرتخي�ص لإن�ساء �رشكات الإجارة وال�ستثمار.
واإن�شاء  املالية  الأوراق  1990 يف �شاأن تنظيم تداول  )31( ل�سنة  املر�سوم بقانون رقم   -4

�سناديق ال�ستثمار.
5- القانون رقم )2( ل�سنة 1999 ب�ساأن الإعلن عن امل�سالح يف اأ�سهم ال�رشكات امل�ساهمة.
ثانياً:- ل ت�رشي اأحكام املواد من)323 اإلى 328( من قانون التجارة على البور�سات التي يطبق 

عليها اأحكام هذا القانون.
ثالثاً:- تلغى اأحكام الف�شل اخلام�س وال�شاد�س من الباب التا�شع من قانون ال�رشكات.

مادة )164(
يعترب هذا القانون، قانوناً خا�شاً كما تعترب اأحكامه احكاما خا�شة، ويلغى كل ن�س يف قانون 

عام اأو خا�ص يتعار�ص مع اأحكامه. 

مادة )165(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  تنفيذ هذا القانون، وين�رش يف اجلريدة الر�شمية.

         اأمري الكويت
�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح      

        �شدر بق�رش ال�شيف يف: 7 ربيع الأول 1431 ه�
              املوافق: 21 فرباير 2010 م

* عدلت املادة )163( مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة 
اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية.



المذكرة اإليضاحية 
للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن

إنشاء هيئة أسواق المال 
وتنظيم نشاط األوراق المالية
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�شدرت عدة قوانني ومرا�شيم بقوانني ومرا�شيم لإن�شاء �شوق الكويت لالأوراق املالية وتنظيم 
تداول الأوراق املالية واإن�شاء �شناديق ال�شتثمار وت�شفية عمليات تداول الأوراق املالية و غرفة 

املقا�سة.

ولقد جنحت تلك الت�رشيعات يف اأن تكون حجر الأ�شا�س يف تاأ�شي�س �شوق لالأوراق املالية بدولة 
الكويت كما �شاهمت يف تن�شيط وتنمية القت�شاد واأ�شبحت خالل ال�شنوات القليلة املا�شية 

�شوقاً اإقليمية رائدة وجمالً حمط اأنظار امل�شتثمرين يف الأ�شواق النا�شئة.

ويف �شوء التطورات العاملية التي �شهدتها اأ�شواق راأ�س املال ، وعلى راأ�شها �شقوط احلواجز 
عاملي  نظام  وظهور مالمح  املختلفة،  الأقطار  بني  املال  راأ�س  تعوق حركة  كانت  التي  والقيود 
مظلة  حتت  له  والتنظيمي  القانوين  لالإطار  واإكمالً  التجارة  وحرية  املناف�شة  ت�شوده  جديد 

منظمة التجارة العاملية واتفاقيات التجارة الدولية.

وكذلك يف �شوء التطورات التي �شهدتها ال�شوق الكويتية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية 
من جناح ب�شبب ما مت تنفيذه من بيع احلكومة جلزء كبري من اأ�شهمها للقطاع اخلا�س و ما نتج 
عن ذلك من تو�شيع قاعدة امللكية وتزايد اأعداد امل�شتثمرين يف �شوق الكويت لالأوراق املالية من 
اأفراد واأ�شخا�س اعتبارية، وانت�شار ال�رشكات العاملة يف جمال الأوراق املالية وت�شابك املعامالت 

فيما بينها.

بع�س  من  املنظمة  واملرا�شيم  القوانني  لأحكام  العملي  التطبيق  اأفرزه  ما  �شوء  يف  واأخرياً 
خا�شة  املالية  لالأوراق  الكويت  ل�شوق  احلاكم  والت�رشيعي  القانوين  النظام  يف  الق�شور  اأوجه 
فيما يتعلق باحلاجة اإلى تطوير جهة الرقابة عليها مع توفري قدر اأكرب من املرونة يف التعامل 
وال�شهولة يف الإجراءات ومن اإ�شفاء حماية قانونية على امل�شتثمرين يف ال�شوق خا�شة ال�شغار 

منهم واحلد من التلعب لتحقيق الربح غري امل�رشوع.

طريق  عن  جذرياً  تعديالً  املال  لأ�شواق  احلاكم  الت�رشيعي  الإطار  تعديل  روؤى  فقد  ذلك  لكل 
و�شع قانون جديد �شامل ياأخذ يف العتبار ما �شبق ذكره من تطورات عاملية وحملية ومن اأوجه 
الق�شور و�رشورات التطوير بحيث حتل حمل الت�رشيعات الراهنة وهي جمموعة من الت�رشيعات 
اللئحة  منح  مع  التنظيمية  القواعد  اأبرز  يت�سمن  اأن  على  احلر�ص  مع  واملتفرقة،  العديدة 
التنفيذية جمال وا�شعا لت�شمن التف�شيالت العديدة ملواجهة امل�شكالت العملية يف ن�شاط 

الهيئة والبور�سات وغريها من النظم املحتواه يف القانون.

املنا�سب  من  فاإنه  الأجنبية،  و  العربية  البلد  من  كثري  يف  ال�سارية  بالت�رشيعات  وا�سرت�سادا 
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اإن�شاء هيئة لأ�شواق املال يف دولة الكويت، وهي ركن رئي�شي من اأركان اأ�شواق املال بل هي مركزاً 
ومتار�س  توازنها  وحتقق  اإيقاعها  ت�شبط  املال  راأ�س  اأ�شواق  اأركان  بني  التوازن  عن�رش  متثل  حيث 
اإلى وجود تلك  اأ�شواق املال بدولة الكويت  اأدائها، حيث تفتقر  الرقابة عليها وت�شمن �شالمة 
الهيئة، حيث لتقوم اأي جهة بوظائفها يف بع�س الأحيان، ويف اأحيان اأخرى تقوم وزارة التجارة 
وال�شناعة ببع�س تلك الوظائف، خا�شة واأن الكثري من الدرا�شات التي تناولت اإ�شالح وتطوير 
اأعدتها  التي  الدرا�شات  به  اأو�شت  كما  النهج  بهذا  طالبت  قد  املالية  لالأوراق  الكويت  �شوق 

املنظمات الدولية املعنية ومنها �شندوق النقد الدويل. 

وتت�شح اأهمية اإن�شاء هيئة لأ�شواق املال يف دولة الكويت بالنظر اإلى العتبارات التالية: 

اأ- اأن وظائف الهيئة ل تقت�رش على دورها يف الرقابة على �شوق الكويت لالأوراق املالية واإمنا 
تتجاوزه من خالل الإ�رشاف والرقابة على جميع عنا�رش اأ�شواق املال ابتداء من الرتخي�س 

بالتاأ�سي�ص واملمار�سة حتى الت�سفية جلميع ال�رشكات العاملة يف هذه الأ�سواق.

اأن عدد ال�رشكات املدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية �شغري ن�شبياً  اأنه بالرغم من  ب- 
باملقارنة مبثيالتها يف اأ�شواق الأوراق املالية يف الدول الأخرى، اإل اأنه من املالحظ اأن القيمة 
الراأ�شمالية لل�شوق الكويتي كبرية ن�شبياً باملقارنة مبثيالتها يف الأ�شواق الأخرى، كما اأنه 

من املالحظ اأن القيمة الراأ�شمالية لل�شوق الكويتي تزداد مبعدلت كبرية من عام لآخر.

ملمو�ص  للزيادة مبعدل  قابلة  املالية  للأوراق  الكويت  �سوق  املقيدة يف  ال�رشكات  اأن عدد  ج- 
خلل ال�سنوات القادمة يف �سوء حتول الكثري من املوؤ�س�سات وال�رشكات العائلية واملقفلة 
خدمات  لتقدمي  �رشكات  ظهور  من  ذلك  على  يرتتب  وما  عامة  م�شاهمة  �رشكات  اإلى 
املرتقب  التو�شع  عن  والتعليمية وغريها، هذا ف�شالً  الطبية  والرعاية  واملقاولت  النقل 
جمال  يف  خا�شة  وب�شفة  ال�شناعية  التنمية  برامج  لتنفيذ  نتيجة  ال�رشكات  عدد  يف 
ال�شلع  اإنتاج  جمال  يف  ال�رشكات  ع�رشات  ظهور  من  عليها  يرتتب  وما  البرتوكيماويات 

الو�سيطة والنهائية.

اأو�شحنا  اأن  �شبق  كما  كبرية  مبعدلت  ال�شوق  واجتاه  املال  اأ�شواق  هيئة  دور  ل�شمول  ونظراً 
ف�شوف يرتتب على اإن�شاء الهيئة تعديل جميع الت�رشيعات الراهنة التي حتكم �شوق راأ�س املال 
على  التعديالت  لكرثة  نظراً  الأن�شب  ومن  الأ�شلم  من  اأن  روؤى  فقد  ثم  ومن  الكويت،  دولة  يف 
اأحكام الت�رشيعات القائمة وتعدد الأحكام املقرتح اإ�شافتها اإليها، اإعداد امل�رشوع بقانون املقدم 

ليكون �شامالً لتنظيم اأ�شواق املال بدولة الكويت ويتم مبوجبه:
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اأ- اإلغاء جميع الت�رشيعات املتعددة ال�شارية والتي حتكم �شوق راأ�س املال.

ب- اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال.

الأخذ  بعد  املال  راأ�س  اأ�شواق  لتنظيم  الالزمة  الأحكام  جميع  بقانون  امل�رشوع  ت�شمني  ج- 
اأوجه  اأ�شواق راأ�س املال املختلفة وتفادي  يف احل�شبان كل التطورات العاملية واملحلية يف 
املجال  امل�رشوع  وترك  ال�شارية،  لل�رشيعات  الفعلي  التنفيذ  عنها  التي ك�شف  الق�شور 
منح  لإجراءات  بالن�شبة  �شواء  الأ�شواق  بعمل  اخلا�شة  ال�شوابط  لو�شع  الهيئة  اأمام 
على  يتعني  التي  للنظم  بالن�شبة  اأو  القانون،  حددها  التي  لل�رشوط  وفقاً  الرتاخي�س 
البور�شة اإتباعها للتدوال، اأو بالن�شبة ل�شمان م�شاركة التخ�ش�شات املتنوعة واخلربات 
الكافية لدى اأع�شاء جمال�س الإدارة يف جمموعهم، على الأخ�س اخلربات يف ال�شئون املالية 
والقانونية والقت�شادية، ف�شالً عن ممار�شة الهيئة ل�شور عديدة من الرقابة على ن�شاط 

هذه الأ�سواق ومبا يحقق لها الكفاءة ال�ساملة.

التنفيذية  اأمام الالئحة  باإتاحة املجال ف�شيحا  الالزم لعمل الهيئة وذلك  املرونة  د- حتقيق 
كي تت�شمن العديد من التف�شيالت �شواء يف جمال الإجراءات اأو ال�شوابط التنظيمية 

مبا يحقق الأهداف يف املجالت الآتية: 

1( توفري اآلية لعمل ال�شوق الثانوي )�شوق التداول( من خالل تويل اإدارة ال�شوق و�شع كافة 
القواعد التي تنظم العمل يف ال�شوق والتي لتكون قابلة للتنفيذ اإل بعد اعتمادها 

من الهيئة وتتمثل تلك القواعد، التي ت�شمن يف الالئحة التنفيذية، على مايلي: 

- قواعد قيد الأوراق املالية وال�رشكات ومكاتب ال�شم�رشة يف جداول ال�شوق.
- قواعد التداول يف الأوراق املالية املدرجة وغري املدرجة الكويتية وغري الكويتية.

- قواعد عرو�ص ال�رشاء يف عمليات ال�ستحواذ والندماج.
- قواعد �رشاء وبيع اأ�سهم اخلزينة.

اأعمالها  تنفيذ  يف  املالية  الو�شاطة  �رشكات  بها  تلتزم  التي  وال�شوابط  القواعد   -
و�رشوط ع�شوية تلك ال�رشكات يف ال�شوق.

- قواعد جتزئة ال�سهم.
- قواعد حظر وك�شف التالعب يف الأ�شعار واملمار�شات غري العادلة الناجتة عن ت�رشيب 

وا�شتغالل املعلومات الداخلية.
2( كما يراعى اأن يكون للهيئة اإلزام البور�شة باتخاذ كل من �شاأنه قيام ال�رشكات املدرجة 
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بالإ�رشاع يف الإف�شاح عن اأي تغريات جوهرية غري معلومة للكافة مما ميكن اأن يكون 
ت�شدر  باأن  وذلك  ال�رشكة  اأ�شدرتها  التي  املالية  الأوراق  �شعر  تاأثري جوهري على  لها 
فورا بيانا يو�شح طبيعة هذا الأمر واأن تخطر كل من الهيئة والبور�شة واأن تن�رشه 

بالو�سيلة التي حتددها الهيئة.

3( تو�شح الالئحة التنفيذية بع�س القرارات والإجراءات التي توؤثر يف اأ�شعار الأوراق املالية 
والواجب الإف�ساح عنها.

ال�رشكات  ن�شاط  مراجعة  للهيئة  ت�شمن  قواعد  تنظيم  على  القانون  يحر�س  4( كما 
ولعل من اأهم ما يجب اأن ت�شمنه الالئحة التنفيذية اأن تنظم �شوابط كل �رشكة 
اللئحة  حتدده  الذي  العدد  املالية  ال�سنة  نهاية  يف  املالية  اأوراقها  جملة  يتجاوز 
العاملة  ال�شوق وكل �رشكة من ال�رشكات  اأوراقها يف  التنفيذية وكل �رشكة مت قيد 
يف جمال الأوراق املالية، وكذلك اأنظمة ال�شتثمار اجلماعي اأن تقدم للهيئة وال�شوق 
تقريراً �شنوياً بالإ�شافة اإلى تقرير ن�شف �شنوي وربع �شنوي يتناول بياناتها املالية وفق 
ال�شوابط واللوائح التي ت�شدرها البور�شة وتوافق عليها الهيئة مع توفريها لكافة 
املتعاملني يف ال�سوق على قدم امل�ساواة من حيث حجم املعلومات ونوعيتها ودقتها 

وتوقيت توفريها. 

من  بدلً  الطبيعي  مكانها  وهو  للعقوبات  املنظمة  الأحكام  بقانون  امل�رشوع  ت�شمني  هـ- 
ت�شمينها قانون ال�رشكات التجارية.

و- اإن�شاء جهاز ق�شائي متخ�ش�س بن�شاط اأ�شواق املال مبا يحقق �شهولة وي�رش حل املنازعات 
التي تن�شاأ مبنا�شبة تطبيق اأحكام هذا القانون.

اأيا كان مو�شع هدا الن�س  اأحكامه  اأي ن�س يتعار�س مع  اإلغاء  وقد حر�س هذا القانون على 
تقديراً لكون اأحكامه هي اأحكام قانون خا�س ب�شاأن اأ�شواق املال يجب يف تطبيقه اأي قانون اآخر 

خا�ص اأو عام.

ويف �شوء ما�شبق فقد مت تق�شيم القانون الى عدة ف�شول على النحو التايل:

: يتناول التعريفات مبا ي�سمل ابرز امل�سطلحات املتداولة يف القانون اأو يف  الف�سل الأول 
اأ�سواق املال.

واأهدافها  وت�شكيلها  الهيئة  اإن�شاء  وي�شمل  املال  اأ�شواق  هيئة   : الف�شل الثاين 
واخت�شا�شاتها.
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: بور�سات الأوراق املالية. الف�سل الثالث 
: وكالة املقا�سة. الف�سل الرابع 

: اأن�سطة الأوراق املالية املنظمة. الف�سل اخلام�ص 
: مراجعة ح�سابات الأ�سخا�ص املرخ�ص لهم. الف�سل ال�ساد�ص 
: عمليات ال�ستحواذ وحماية حقوق الأقلية. الف�سل ال�سابع 

: اأنظمة ال�ستثمار اجلماعي. الف�سل الثامن 
: ن�رشة الكتتاب للأوراق املالية ال�سادرة عن ال�رشكات. الف�سل التا�سع 

: الإف�ساح عن امل�سالح. الف�سل العا�رش 
التاأديبية وي�شمل تنظيم الخت�شا�س الق�شائي  : العقوبات واجلزاءات  الف�شل احلادي ع�رش 
والعقوبات  اجلرائم  وحتديد  املخت�سة،  املحكمة  اأمام  والإجراءات 
لنظام  وفقاً  املنازعات  ت�شوية  عن  ف�شالً  التاأديب  قواعد  و  واملخالفات 

التحكيم.
: اأحكام عامة. الف�شل الثاين ع�رش 

: اأحكام انتقالية. الف�سل الثالث ع�رش 



المذكرة اإليضاحية 
للقانون رقم 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام

القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
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اإن�ساء  ب�ساأن   2010 ل�سنة   )7( رقم  القانون  من  العا�رشة  املادة  تعديل  القانون  ا�شتهدف 
هيئة اأ�شواق املال وتنظيم الأوراق املالية وذلك بتعديل مدة ع�شوية املفو�شني و اإعادة �شياغة 
اإلى انقا�س مدة الع�شوية من التجديد  �شوابط �شغر مقعد الع�شوية حيث اأ�شبح التوجه 
انقا�س  اإلى  الكويت  لدولة  الت�رشيع  توجه  مع  مت�شيا  وذلك  الأكرث  على  واحدة  مرة  اإلى  ملرتني 
مدد التجديد لع�شوية املراكز القيادية ب�شفة عامة حر�شا على اإتاحة الفر�شة للتناوب بني 

الكفاءات القيادية على �شغل هذه املنا�شب.

اإلى الأداة القانونية التي يعلن بها انتهاء الع�سوية خللو  كما حر�ص التعديل على الإ�سارة 
القانون من هذا التحديد، وكان ذلك نق�شا يف الت�رشيع واأخذ القانون بقاعدة توازي الأ�شكال و 
الإجراءات فكما يعني املفو�س مبر�شوم بناء على اقرتاح الوزير املخت�س تنتهي الع�شوية اأي�شا 

مبر�سوم بذات الإجراءات.



المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم )22( لسنة 2015

بتعديل القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 

األوراق المالية
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�سدر القانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية 
من  يكون  التي  الهيئة  وباإن�شاء  املالية،  الأن�شطة  جمال  يف  للتطورات  ال�شتجابة  م�شتهدفاً 
�شمن الأدوار التي ت�شطلع بها �شبط اإيقاع ال�شوق وتوازنه والرقابة على اأن�شطة الأوراق املالية. 
بع�س  تعديل  لزوم  من  العمل  عنه  وملا ك�شف  القانون،  تطبيق  من  �شنوات  ب�شع  مرور  وبعد 
ن�سو�ص القانون املذكور اإما باحلذف اأو اإعادة ال�سياغة اأو الإ�سافة، ذلك اأن القانون وبح�سبانه 
جهداً اإن�شانياً ل ت�شلم ن�شو�شه من النقد ليكون من املالئم مراجعتها لكي تتواءم مع العمل 
القانون  ون�سو�ص  اأحكام  يف  امل�سائل  بع�ص  لتتلفى  املاثلة  التعديلت  جاءت  لذلك  والتطور. 

ولتواكب التطور املتالحق يف هذا القطاع احليوي من قطاعات الن�شاط القت�شادي واملايل.
وقد جاء تعديل القانون ا�شتجابة لتلك التطورات با�شتبدال ن�شو�س م�شتحدثة بن�شو�س املواد )1 
و3 و4 و5 و12 و16 و18 و19 و21 و24 و25 و26 و28 و29 و33 و34 و35 و36 و37 و42 و43 و48 و53 و63 
و66 و67 و68 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و83 و84 و85 و86 و87 و89 و90 و93 و96 و 100 و101 
و102 و103 و 104 و 106 و107 و110 و118 و119 و120 و122 و125 و127 و129 و139 و143 و146 

و149 و 156 و 163( من القانون رقم )7( ل�سنة 2010، وقد اأ�سيفت مادة جديدة برقم )150 مكرراً (. 
 وقد روعي يف تعديل املادة )1( اإ�شافة تعريفات جديدة مل تكن م�شتخدمة يف القانون، وذلك 
ومن  العمل.  عنه  ك�شف  ملا  طبقاً  التعريفات  بع�س  �شبط  اأو  تخ�شها  اأحكام  ل�شتحداث 
تلك التعريفات امل�شافة: الالئحة التنفيذية، املحفظة ال�شتثمارية، وكالة ت�شنيف ائتماين، 
اأمني  التعريفات مثل: وكالة مقا�شة، متداول،  اإعادة �شياغة بع�س  مت  املالية. كما  امل�شتقات 
احلفظ، مراقب ا�شتثمار، املحكمة املخت�شة، �شانع ال�شوق، عقود اخليار، اإلغاء تعريف ال�شوق 

الرئي�شي وال�شوق املوازي، واإعادة تعريف ال�شوق الثانوية. 
 ومن اأهم التعديالت التي جاءت على التعريفات ذلك التعديل الذي طراأ على تعريف الورقة 
الهيئة  اخت�شا�س  بنطاق  لرتباطها  املال  اأ�شواق  قوانني  يف  الأ�شا�س  حجر  متثل  لأنها  املالية، 
تعريف  اإ�شافتها  مت  التي  التعريفات  اأهم  ومن  املالية.  الأوراق  �شئون  على  املهيمن  باعتبارها 
التعامل على الأوراق املالية، حيث يت�شع التعريف لكل ما يتعلق بالورقة املالية من تعامالت 

كالكتتاب والتداول والرهن والإدراج وغري ذلك، حتى تت�شع رقابة الهيئة لكل ذلك.
الكتتاب  م�شطلح  �شمول  يف  الرغبة  اإلى  العام،  الكتتاب  تعريف  تعديل  �شبب  ويرجع 
البور�شة،  يف  ال�رشكات  اإدراج  ت�شبق  والتي  للجمهور،  املوجهة  العام  الطرح  لعمليات  العام 
حيث يتوجب على ال�رشكة الراغبة يف الإدراج تو�شيع قاعدة امل�شاهمني فيها، باأن يقوم بع�س 
امل�ساهمني الرئي�سني ببيع جزء من اأ�سهمهم اإلى اجلمهور قبل الإدراج يف البور�سة. وهذا الطرح 
لذلك  العامة،  امل�شاهمة  �رشكة  مال  راأ�س  يف  الكتتاب  عمليات  عن   ً وخطورة  اأهميًة  ليقل 
روؤي اأن ي�شمل التعريف عرو�س ال�رشاء املوجهة للجمهور، حتى تتاح للهيئة اأن تراقبه �شمن 

�شالحياتها املن�شو�س عليها يف الف�شل التا�شع واملتعلق بن�رشات الكتتاب يف الأوراق املالية.
كا مت تعديل الكتتاب اخلا�س بحيث حذفت العبارة التي جتعل هذا الكتتاب مقت�رشاً على 
�رشكات امل�ساهمة املقفلة، اأو عند زيادة راأ�ص مال �رشكة قائمة، اإذ اأن الكتتاب اخلا�ص قد يكون 
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يف وحدات �سناديق ال�ستثمار اأو يف اأ�سهم �رشكات امل�ساهمة العامة، وملا كان العن�رش املميز 
لالكتتاب اخلا�س هو كونه موجه ل�شخ�س اأو لفئة اأو اأ�شخا�س معينني، فكان هذا التعريف دالً 
بذاته لهذا امل�شطلح دون حتديد نوع ال�رشكة اأو الكيان الذي يجرى عليه هذا النوع من الكتتاب.
وحيث ن�ست املادة )118( من القانون على حظر بيع و�رشاء الورقة املالية اأثناء حيازة املطلع 
ملعلومات داخلية، ومل يت�شمن القانون القائم تعريفاً مل�شطلح املعلومات الداخلية اأ�شوةً مبا 
اأخذ به امل�رشع يف غالبية القوانني املقارنة، ولكون م�سطلح املعلومات الداخلية هو م�سطلح 
يغلب عليه الطابع الفني يف جمال الأوراق املالية، وهو مت�شل يف الأ�شا�س باملادة )118( التي 

ت�شتمل على تاأثيم جزائي، فقد روؤى اقرتاح اإدراجه �شمن تعريفات املادة الأولى من القانون.
القيام  يف  حتقيقها  اإلى  الهيئة  ت�شعى  التي  الأهداف  القانون  من   )3( املادة  ت�شمنت  وقد 
الهيئة  عني  ن�شب  حتت  تكون  اأن  يتعني  التي  اجلوهرية  الأهداف  تلك  من  كان  وملا  بن�شاطها، 
تطوير وتنمية اأ�شواق املال وتطويع اأدواتها لكل ما هو جديد يف العمل والتواكب مع كل حديث، 
فقد اأُ�شيف بند برقم )2( اإلى املادة املذكورة بحيث يكون من الأهداف الأ�شا�شية للهيئة تنمية 
املمار�شات  اأف�شل  مع  للتوافق  ال�شعي  مع  ال�شتثمارية،  اأدواتها  وتطوير  وتنويع  املال  اأ�شواق 
العاملية، الأمر الذي يخدم ال�شوق املايل الكويتي ليكون دائماً يف ركاب التحديث املتالحق الذي 

ي�شيب هذا الن�شاط ذو الطبيعة املتغرية واملتطورة.
باأن عدلت �سياغة الفقرة )14( منها واأ�سيفت فقرة  املادة )4( من القانون   كما مت تعديل 

جديدة برقم )15( واخلا�شة باإ�شدار نظام خا�س بن�شاط �شانع ال�شوق.
وتكفلت املادة )5( من القانون ببيان اخت�سا�سات هيئة اأ�سواق املال، ولذلك حتتل هذه املادة 
واملتعلقة  اخلام�شة  املادة  ديباجة  تعديل  مت  ولذلك  الأخرى،  القانون  مواد  بني  خا�شة  اأهمية 
باخت�شا�س الهيئة، على نحو يجعل اخت�شا�شها مبناأى عن اأي جدل قانوين، اأو اأي �شبهة فيما 
يتعلق ب�شلطات واخت�شا�شات الهيئة، فروؤى اأن تكون اخت�شا�شات الهيئة تت�شع لت�شمل كل 
مايحقق اأهدافها، واأن تكون الخت�شا�شات الواردة يف هذه املادة على �شبيل املثال ولي�شت على 

�شبيل احل�رش كما كان عليه القانون احلايل.
وملا كانت الهيئة هي التي تتولى اإقامة ورفع الدعاوى التي تتعلق مبخالفة اأحكام هذا القانون 
رُوؤى  التي تكون لها م�شلحة فيها، فقد  تلك  اأو  التعليمات  تلك  اأو  ال�شادرة مبوجبه،  واللوائح 
تعديل البند رقم )1( من املادة املذكورة باإ�سافة اخت�سا�ص الهيئة كذلك برفع الدعاوى الإدارية 
بجانب كل من الدعاوى املدنية والتجارية، وذلك لإمكان مواجهة واإقامة هذا النوع من الدعاوى 
طاملا كان يرتبط بقانون الهيئة ولوائحها، اأو تكون للهيئة فيها م�شلحة. ل�شيما اأن هذا التعديل 
بالإ�سافة ين�سجم مع حكم البند )2( من املادة )108( من القانون، والتي تُق�شم دوائر حمكمة 
اأ�شواق املال اإلى دوائر مدنية وجتارية واإدارية تخت�س بالنظر يف املنازعات التي تتعلق بتطبيق اأحكام 
الذي   )4( البند  روؤي تعديل  املال. وقد  باأ�شواق  واللوائح اخلا�شة  والأنظمة  ولوائحه  القانون  هذا 
يعالج اخت�شا�س الهيئة فيما يتعلق بالرقابة حيث اأ�شيف اإليه تعامالت الأوراق املالية، وبحيث 
ي�شمل الخت�شا�س بالرقابة املعيار ال�شخ�شي املتمثل يف مراقبة ن�شاط الأ�شخا�س املرخ�س لهم، 
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وكذلك املعيار املو�شوعي املتمثل يف تعامالت الأوراق املالية. كما مت تعديل البند )7( من هذه املادة 
باإ�شافة عبارة » مبا يتنا�شب مع اخلدمة « بحيث تكون الر�شوم تتنا�شب مع اخلدمات التي تقدمها 

الهيئة للمتعاملني يف الأوراق املالية، وهو ما يتفق مع املبادئ الد�ستورية املعمول بها.
املالية، مل يوله القانون احلايل العناية الكافية،  الأوراق  التعامل يف  اأهمية  وعلى الرغم من 
الأوراق  التعامل يف  يفرد مل�شاألة  اأن  بامل�رشع  ينظمه، وكان حرياً  خا�شاً  ن�شاً  له  يفرد  حيث مل 
املالية، والتي تعترب وبحق ع�شب مثل هذا النوع من الت�رشيعات. ومن نافلة القول اأن نقرر اأن 
التعامل يف الورقة املالية ل يقت�رش فقط على بيعها اأو �رشائها �شواء يف بور�شات الأوراق املالية 
وفقاً لأحكام التداول املعمول بها، اأو بيعها اأو �رشائها وفق اإجراءات خا�شة ا�شتثناءً من اأحكام 
التداول، ولكن التعامل يف الأوراق املالية اأو�شع من ذلك بكثري، فهو يت�شع لرتتيب حقوق للغري 
وغري  وبيعها  عليها  احلجز  اإجراءات  لي�سمل  يت�سع  كما  رهنها،  خلل  من  املالية  الورقة  على 
ذلك من التعامالت، ولكل ماتقدم فقد روؤى اإ�شافة بند)8( للمادة )5( لي�شع حكماً عاماً اأناط 
بالهيئة ب�شكل وا�شح ل لب�س فيه، اأن ت�شع القواعد املنظمة للتعامل يف الأوراق املالية، وقد 
جاء الن�س على هذا النحو ليغطي اأي م�شاألة مل يرد ب�شاأنها حكم خا�س يف القانون وتتعلق 
الأمور  اأن تتولى و�شع قواعد تنظيمية لكل  املالية، بحيث يكون للهيئة  الأوراق  بالتعامل يف 
التي تتعلق بالتعامل يف الأوراق املالية، مبا ين�شخ �شمناً كل الأحكام التي تتعلق بالتعامل يف 
الأوراق املالية قد تكون وردت يف قانون اآخر، بالإ�شافة الى الإلغاء ال�رشيح الذي ورد يف املادة )163( 
وهما  ال�رشكات،  قانون  من  التا�سع  الباب  من  وال�ساد�ص  اخلام�ص  الف�سل  لأحكام  القانون  من 

الف�سلني املتعلقني بتداول الأ�سهم والت�رشف فيها وكذلك ال�سكوك وال�سندات.
الأوراق  معامالت  خا�شة  التجارية،  املعامالت  تنظم  التي  الت�رشيعات  على  يعاب  كان  ولقد 
املالية، اأنها مل تنظم بع�س التعامالت التي جتري يف الأ�شواق املالية كاتفاقيات اإعادة ال�رشاء. 
ول يوجد ما ينظم هذه امل�ساألة يف الت�رشيع الكويتي غري احلكم الوارد باملادة )508( من القانون 
املدين، الذي اأجرى على هذا النوع من التفاقيات اأحكام الرهن احليازي، وهو مايوؤدي بالتبعية اإلى 

بطالن التفاق على متلك الأوراق املالية حمل التعامل.
املدين على  القانون  من   )508( املادة  ن�ص  �رشيان  لي�ستبعد  امل�ساألة  القانون هذه  راعى  ولقد 
هذه التعامالت، وكذلك ن�س املادتني )992، 1053( لرتباطهما باملادة )508( امل�شار اإليها، كما مت 
ا�ستبعاد �رشيان الأحكام املن�سو�ص عليها يف املواد )237،233،232،231 ( من قانون التجارة، والتي 
تنظم الإجراءات املتعلقة بالنظام العام فيما يخ�س بيع ومتلك ال�شيء املرهون، وهي اإجراءات ل 
تتفق مع طبيعة ال�رشعة والديناميكية التي يتطلبها العمل يف اأ�شواق املال، كما اأعطى التعديل 
املن�شو�س عليها يف  بالأحكام  التقيد  دون  املالية  الأوراق  التنفيذ على  للهيئة يف تنظيم  احلق 
الكتاب الثالث من قانون املرافعات املدنية والتجارية، والهدف من هذا التعديل تن�شيط التداولت 
تاأثرياً جوهرياً يف بيئة الأعمال يف دولة الكويت، ومبا يعطي دفعة  يف الأ�شواق املالية، مبا �شيوؤثر 
قوية لالأمام للممار�شة التجارية بحيث يكون من اجلائز اأن يتفق الدائن املرتهن مع الراهن، وقت 
ترتيب الرهن على الأوراق املالية، على اأنه ويف حالة اإخالل املدين ي�شتويف الدائن حقه من خالل 
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 )233،232،231( املواد  املن�سو�ص عليها يف  بالأحكام  التقيد  دون  بيعه  اأو  املرهون  ال�سيء  متلك 
من قانون التجارة، وكذلك دون التقيد بالأحكام املن�سو�ص عليها يف الكتاب الثالث من قانون 
املرافعات املدنية والتجارية، اأي يتم البيع بتعليمات ت�شدر من الدائن املرتهن �شواء اإلى وكالة 
املقا�شة اإذا كان الرهن قد ترتب ب�شكل مبا�رش على الورقة املالية، اأو بتعليمات ت�شدر الى مدير 
املحفظة ال�شتثمارية اإن كان الرهن قد ترتب على حمفظة ا�شتثمارية، وبذلك يكون القانون 
قد اختزل اإجراءات التنفيذ على الأوراق املالية من �شنوات، وا�شتهدف اأن تتم يف �شاعات، وذلك 
م�شايرةً لأحدث الت�رشيعات الجنلو�شك�شونية مثل الت�رشيع الجنليزي والت�رشيع الأمريكي، وما حذا 
حذوها من الت�رشيعات الالتينية كالت�رشيع الفرن�شي ال�شادر مبوجب القانون رقم)٣٤٦( ل�سنة 
٢٠٠٦، والت�رشيعات العربية ومنها الت�رشيع امل�رشي مبا اأورده باملادة )105( من القانون رقم )88( 
ل�سنة 2003 ب�شاأن البنك املركزي، خا�شًة بعدما اأثبتت املمار�شة العملية عدم كفاية الآليات 
التي و�شعها امل�رشع بقانون التجارة ل�شتيفاء الدائن املرتهن يف الرهن التجاري حلقوقه يف اأ�رشع 
وقت ممكن، ومن خالل ا�شت�شدار اأمر ببيع ال�شيء املرهون اأو متلكه، على نحو ما هو من�شو�س عليه 
باملادة 231، 237/2 من قانون التجارة، �سواء لرف�ص اإ�سدار مثل هذا الأمر يف اأغلب احلالت التي جلاأ 
فيها الدائنون ل�شتيفاء حقوقهم من خالل هذه الآلية، اأو لأن اأمر البيع اأو التملك، يف حالة �شدوره 
وهو اأمر نادر احلدوث، �شيكون �شنداً تنفيذياً �شيتم تنفيذه من خالل الإجراءات املعتادة لتنفيذ 
ال�شند التنفيذي وفقاً لأحكام قانون املرافعات، وبالتايل �شيكون عر�شًة لإيقاف التنفيذ، من خالل 
اأنها  اأن الغالب الأعم  اإل  منازعات التنفيذ، التي واإن كانت مل تتقرر لغر�س املماطلة يف الوفاء 
ت�شتخدم لغر�س املماطلة، ومن ثم، فقد جلاأت الت�رشيعات احلديثة اإلى ا�شتحداث اآليات ل�شتيفاء 
احلقوق امل�شمونة برهن جتاري بعيداً عن الإجراءات املعتادة لتنفيذ ال�شندات التنفيذية، حيث يتم 
ا�شتيفاء احلقوق ب�شكل ر�شائي من خالل و�شع اآليات ت�شمن تنفيذ ما اتفق عليه اأطراف العقد، 

بغري حاجة لتدخل ال�شلطة العامة ودون اإتاحة الفر�شة لعرقلة تنفيذ ما مت التفاق عليه.
ومن اجلدير بالذكر اأن امل�رشع الكويتي بداأ ينحو هذا النحو منذ العام 2012، مبا اأورد باملادة )15( 
التي تربمها ال�رشكات والبنوك  اإجازة للعقود  2012 من  )25( ل�سنة  من قانون ال�رشكات رقم 
التي تعمل وفق اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية، والتي قد تت�شمن اتفاقاً على متلك ال�شيء املرهون 

اأو بيعه دون اإتباع الإجراءات املقررة يف قانون املرافعات وقانون التجارة والقانون املدين.
وقد اأح�شن القانون املعدل عندما اأناط بالهيئة و�شع القواعد التي تنظم اإجراءات التنفيذ 
احلجز  واأن يف  امل�شاألة، خا�شًة  تنظيم هذه  الأجدر على  اجلهة  املالية، بح�شبانها  الأوراق  على 
على اأوراق مالية ذات طبيعة خا�شة، �شواء لكونها تبلغ ن�شب معينة قد متثل �شيطرة على 
اأن تباع من خالل نظام التداول املعتاد، حيث �شرتاعي الهيئة ذلك حتماً  امل�شدر مبا ل ي�شلح 

لدى تنظيمها لهذه امل�شاألة.
كما مت اإ�شافة بند )9( للمادة )5( من القانون ب�شاأن ال�رشكة ذات الغر�س اخلا�س، بحيث ي�شاف 
ل�شالحيات الهيئة اخت�شا�س اإ�شدار تنظيم لهذا النوع من ال�رشكات، باعتبار اأن الهيئة هي 
اأقدر جهة على تنظيم هذا النوع من ال�رشكات التي تقوم يف الأ�شا�س باإ�شدار اأوراق مالية، مما 
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يدخل بال�رشورة يف اخت�شا�س الهيئة، ومت اإ�شافة بند )10( للمادة )5( ا�شتحدثت حكماً جديداً 
يت�شمن اإن�شاء الهيئة موؤ�ش�شة تعليمية اأو تدريبية تقوم على تاأهيل وتخريج خربات للعمل 
باأن�سطة الأوراق املالية اأ�سوة مبعهد الدرا�سات امل�رشفية، حيث انه من الأهمية مبكان اأن ي�ستمل 
القانون على اآلية ت�شمن توفري خربات يف جمال يت�شم بالندرة، لي�س ذلك فح�شب، بل ي�شمن اأن 

يقدم الدرا�شات الالزمة التي تفيد بيئة الأعمال يف الكويت.
بالنظر اإلى الو�شع اخلا�س لهيئة اأ�شواق املال، كجهة رقابية م�شتقلة، فقد رُوعي يف املادة 
الالئحة  التي حتددها  ًللقواعد  اأن تكون لها ميزانية م�شتقلة ت�شدر بقانون وتعد وفقا   )18(
التنفيذية، على اأن تراعى الأحكام العامة للمر�شوم بالقانون رقم )31( ل�سنة 1978 بقواعد 
اإعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحل�شاب اخلتامي، وتبداأ ال�شنة املالية يف الأول 
من اأبريل وتنتهي يف نهاية مار�س من كل عام. وقد فو�س القانون الالئحة التنفيذية تفوي�شاً 
ت�رشيعياً لتنظيم كافة امل�شائل املتعلقة بالقواعد والإجراءات املالية لت�رشف الهيئة يف اأموالها 
والدفاتر التي مت�شكها ل�شبط عملياتها و مراقبة ح�شاباتها، لتكون الالئحة واجبة التطبيق 
يف هذا ال�شاأن دون اأي قانون اآخر. وقد اأناطت املادة برئي�س جمل�س املفو�شني جميع اخت�شا�شات 
وزير املالية، فيما يخ�ص اأحكام املر�سوم بالقانون امل�سار اإليه، وذلك حتى يكون للهيئة ا�ستقلل 
مايل يكمل ما تتمتع به من ا�شتقالل اإداري عن احلكومة، ليكون للهيئة كافة الإمكانيات التي 
توؤهلها للقيام بدورها يف تنظيم ورقابة الأ�شواق والتعامل يف الأوراق املالية ون�شاط الأ�شخا�س 

املرخ�ص لهم واخلا�سعني لرقابتها.
الر�شوم  اأموال  للهيئة من  املالية  املوارد  تتكون  اأن  القانون على  )19( من  املادة  و قد ن�ست 
من  لها  يخ�س�ص  وما  الهيئة،  حل�ساب  حت�سيلها  ويتم  ولوائحه  القانون  هذا  يقررها  التي 
ميزانية الدولة، اأو اأي موارد اأخرى تتح�شل من ممار�شة ن�شاطها اأو توظيف احتياطياتها، حيث 
اأن  بالذكر  اجلدير  اأن  الدولة«، كما  ميزانية  من  لها  يخ�ش�س  وما   « عبارة  الن�س  الى  اأ�شيفت 
املوارد الأخرى التي تتح�شل من ممار�شة ن�شاطها يدخل فيها املقابل املادي للخدمات والعمولت 
التي تتقا�شاها نتيجة التعامل يف الأوراق املالية، وبدل ا�شتخدام مرافقها ومردود بيع اأ�شولها 

وغريها من املوارد التي تتح�شل من ممار�شة الهيئة لن�شاطها.
وقد راعى ن�ص املادة )21( من القانون احلر�س على توفري احتياطيات نقدية ت�شمن للهيئة 
اإل  القانون احلايل،  )21( من  املادة  الوارد يف  مالياً على املدى الطويل، وهو ذات احلكم  ا�شتقراراً 
اأنه رُئي اأن يكون حتديد مقدار هذه الحتياطيات وكيفية تكوينها بقرار ي�شدره جمل�س الوزراء، 
فاإذا  الحتياطيات،  توظيف هذه  الهيئة  وتتولى  املفو�شني.  اقرتاح من جمل�س  بناء على  وذلك 
اأي  يف  نق�ص  واإذا  للدولة،  العامة  اخلزانة  اإلى  الفوائ�ص  حتويل  يتم  املحدد،  املقدار  اإلى  و�سلت 
وقت عن املقدار املحدد، تقوم احلكومة با�شتكمال واأداء مبلغ النق�س يف تلك الحتياطيات. و 
ملواجهة النفقات التي تواجهها الهيئة، فقد رُئي مبوجب هذا القانون اأن يكون للهيئة راأ�س مال 
ت�شغيلي حمدد �شلفاً، ويدفع ويغطى مبا�رشة �شنوياً من الحتياطيات النقدية للهيئة، كما 
يجوز مبر�سوم زيادة راأ�ص مال الهيئة، وهو ذات احلكم الوارد يف املادة )16( من قانون البنك املركزي.
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كويتي(  دينار  مليون  )اأربعون  د.ك   40،000،000 مقداره  ت�شغيلي  مال  راأ�س  للهيئة  يكون  كما 
الحتياطيات  من  ويدفع ويغطى مبا�رشةً  الهيئة،  ن�شاط  اأوجه  ي�شتخدم لل�رشف منه على جميع 
النقدية للهيئة، وطبقاً للقواعد التي ين�س عليها يف الالئحة. ويجوز مبر�شوم زيادة راأ�س مال الهيئة.
لكى  القانون«  هذا  باأحكام  الإخالل  عدم  »مع  عبارة  باإ�شافة   )24( املادة  تعديل  روؤى  كما 
البور�شة وهو  تاأ�شي�س  للقانون، مثل  وفقاً  الهيئة  بها  تقوم  التي  التجارية  الأعمال  ت�شتثنى 

عمل جتاري وفقاً لأحكام قانون التجارة.
ملا كان تعديل املادة )3( من القانون اأ�شبح ي�شم من اأهداف الهيئة القيام بتنمية وتطوير �شوق 
الأوراق املالية، فقد روعي يف تعديل املادة )25( من القانون اأن يت�شمن التقرير ال�شنوي الذي تقدمة 
الهيئة عن اأعمالها ما مت اإجنازه من الهيئة خالل ال�شنة املالية يف جمال تطوير وتنمية ال�شوق، 

وذلك ملزيد من ال�شفافية يف اأعمال ون�شاط الهيئة ولإبراز مدى حتقيق هذا الهدف الهام.
الهيئة،  واجتماعات جمل�س مفو�شي  اأعمال  يف  والو�شوح  ال�شفافية  من  املزيد  �شبيل  ويف 
فقد حر�ص القانون املاثل على الن�ص �رشاحة يف املادة )26( على ت�شمني احلظر على اأي مفو�س 
يف  له  وكانت  الهيئة،  اخت�شا�س  جمال  يف  اجتماع  اإلى  مدعواً  يكون  الهيئة  يف  موظف  اأو 
املو�سوع املطروح للبحث م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة اأن ي�سارك يف بحثه اأو اإبداء راأي فيه اأو 
الت�سويت عليه واأن يف�سح عن هذه امل�سلحة يف بداية الجتماع واأن يرتك الجتماع قبل البدء 
اإلى اجتماع يف  اأياً كان، يكون مدعواً  مبناق�شة املو�شوع، وذات احلكم ينطبق على اأي �شخ�س، 
جمال اخت�شا�س الهيئة، كما اأ�شاف التعديل حكماً يوجب على رئي�س الجتماع اأن ينّبه على 
احل�شور ب�رشورة الإف�شاح امل�شار اإليه، وذلك ملزيد من الو�شوح يف اإعمال وتفعيل هذا الإف�شاح.
عما  بالت�رشيح خطياً  الهيئة  وموظفي  املفو�شني  اإلزام  حلكم  )28( حذفاً  املادة  تعديل  ت�شّمن 
ميلكه زوجه فور ا�شتالمه مهامه عن الأوراق املالية املدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية واأي تغيري 
يطراأ عليها، وذلك مراعاةً حلكم القانون يف ا�شتقالل الذمم املالية لالأ�شخا�س الطبيعيني، واأ�شيفت 
اإلى جانب الأولد الق�رش عبارة امل�شمولني بوليته، ذلك اأن بع�س احلالت لالأولد الق�رش قد تكون غري 
م�شمولٍة بولية املفو�س اأو املوظف، كا اأ�شيفت فقرة جديدة تت�شمن احلظر على اأع�شاء املجل�س 

التعامل يف اأ�سهم ال�رشكات اخلا�سعة لرقابة الهيئة طوال فرتة ع�سويتهم يف املجل�ص.
وا�شتبدلت عبارة »مركزه هذا « الواردة باملادة )29( وحل حملها عبارة »من�شبه«.

باعتبارها  البور�شة  �رشكة  تاأ�شي�س  بعملية  يتعلق  اأنه  على  مبنياً   )33( املادة  تعديل  وجاء 
�رشكة م�شاهمة، وكان هذا الن�س يتعلق ببور�شة معينة يُق�شد بها اأن حتل حمل �شوق الأوراق 
املالية، ويتم توزيع راأ�س مالها وتاأ�شي�شها على النحو الوارد يف املادة املذكورة، لذلك اأ�شيفت 
عبارة اأن حتل تلك ال�رشكة حمل �شوق الكويت لالأوراق املالية، وبحيث ينطبق حكم هذه املادة 
ال�شوق  يف  تاأ�شي�شها  يتم  قد  التي  الأخرى  البور�شات  على  تعميمها  دون  احلالة،  هذه  على 

الكويتي م�شتقبالً، وذلك منعاً لأي لب�س يف �شاأن هذه امل�شاألة.
اجلهة  باعتبارها  الهيئة،  تكون  باأن  �رشيحة  عبارة  اإ�شافة  اأي�شاً  التعديل  يف  روعي  كما 
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احلكومية، هي التي يناط بها تاأ�شي�س �رشكة البور�شة التي حتل حمل �شوق الأوراق املالية.
وهذا احلكم يتوافق مع غايات امل�رشع ويدخل يف الدور املناط بالهيئة طبقاً لنف�س املادة من 
من  الكتتاب  اإجراءات  وحتديد  املواطنني،  بني  الأ�شهم  وتوزيع  ال�رشكة،  مال  راأ�س  حتديد  حيث 
املواطنني، ولت�شديد قيمة تلك الكتتابات ودعوتهم اإلى ذلك، واأي�شاً عملية الطرح للمزاد بني 
الأ�سهم املخ�س�سة لذلك، مع  املالية يف ن�سبة  ال�رشكات امل�سجلة يف �سوق الكويت للأوراق 
اإ�شافة �رشط التحالف مع م�شغل عاملي للبور�شة، اأو الكتفاء بهذا الأخري متفرداً. وهو حكم، 
واإن كان مقرراً يف الن�س احلايل باعتبار اأن هيئة املفو�شني اأي الهيئة هي املكلفة، اإل اأنه ملزيد من 

الو�شوح رُئي اأن ي�شاف ذلك احلكم يف الفقرة الأولى من املادة. 
ومت تعديل ن�شب امل�شاركة يف راأ�س مال ال�رشكة املوؤ�ش�شة مبا يتوافق مع اأحكام القانون رقم 
)116( ل�سنة 2014 ب�ساأن ال�رشاكة بني القطاع العام واخلا�ص مع ال�سماح بزيادة الكتتاب بها 

عند طرحها للمواطنني.
على  املوافقة  للهيئة  يجيز  جديداً  حكماً   )33( املادة  اإلى  التعديل  مبوجب  اأ�سيف  كما 
الرتخي�س لبور�شات اأخرى يحدد راأ�س مالها ون�شاطها وال�شوابط وال�رشوط اخلا�شة باأعمالها 
واإدارتها، بقرار من جمل�س املفو�شني، وياأتي هذا احلكم امل�شتحدث يف اإطار الدور والهدف الذي 
تعني اأن يناط بالهيئة يف تنمية وتطوير ال�شوق، وذلك بتوفري ال�شبل اإلى اإن�شاء بور�شات جديدة 

قد تتفاوت يف اأحجامها ويف تنوع ن�شاطها املايل، وذلك على غرار الأ�شواق املالية العاملية.
والقواعد  الإجراءات  الهيئة،  موافقة  بعد  البور�شة،  ت�شع  بحيث   )34( املادة  تعديل  وروؤى 
املالية  الأوراق  ملكية  ونقل  لتداول  اتباعها  لها  املرخ�س  البور�شة  على  يتعني  التي  والنظم 
والقواعد  الإجراءات  التنفيذية للقانون يف حتديد  اللئحة  املادة  البور�سة، وفو�ست  املدرجة يف 
املالية  الأوراق  ملكية  ونقل  لتداول  اتباعها  لها  املرخ�س  البور�شة  على  يتعني  التي  والنظم 
الكويتية غري املدرجة يف البور�شة، كما روؤى تعديل �رشوط ع�شوية جمل�س اإدارة �رشكة البور�شة 
اإلى ال�رشط  باإ�شافة عبارة »بحكم نهائي«  املن�سو�ص عليها يف املادة )35( من القانون، وذلك 

املتعلق باأل يكون الع�سو قد اأ�سهر اإفل�سه.
وات�شاقا مع قانون ال�رشكات، وباعتبار �رشكة البور�شة �رشكة م�شاهمة عامة، فقد رُوؤى تعديل 
اإدارة ال�رشكة  املادة )37( من القانون، وا�شتهدف التعديل الف�شل بني من�شبي رئي�س جمل�س 
املذكورة ومن�شب الرئي�س التنفيذي، بحيث ميثل رئي�س جمل�س الإدارة �رشكة البور�شة اأمام الغري 
والق�شاء بجانب اخت�شا�شاته الأخرى طبقاً لعقد ال�رشكة ونظامها الأ�شا�شي، ويتولى تنفيذ 
قرارات جمل�س الإدارة. ويكون لل�رشكة رئي�س تنفيذي يدير ال�رشكة يتم تعيينه من جمل�س الإدارة 
اأو من غريهم، وفق ال�شوابط التي حتددها الهيئة وبعد موافقتها، وبحيث ل يجوز اجلمع بني 
من�شب رئي�س جمل�س الإدارة ومن�شب الرئي�س التنفيذي. كما اأن هذا التعديل يتوافق مع اأحكام 

قانون ال�رشكات.
ن تعديل املادة )42( اإ�شافة تتمثل يف اأن ت�شدر الهيئة التعليمات وال�شوابط لعمل  وت�شمَّ
كانت  فلما  البور�شة.  اأع�شاء  اأحد  يرتكبها  التي  املخالفات  يف  بالنظر  تخت�س  التي  اللجنة 
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البور�شة تخ�شع لرقابة الهيئة وتعليماتها، فال ُمراء يف وجوب اأن يكون ت�شكيل تلك اللجنة، 
واأن  ل�شيما  لعملها،  الهيئة  ت�شعها  التي  لل�شوابط  خا�شعًة  البور�شة،  لدى  تن�شاأ  والتي 
اأن ينظرها جمل�س التاأديب لدى الهيئة، كما رُوعي  القرارات التي ت�شدرها تلك اللجنة ميكن 
يف التعديل اأن ل يكون اإلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما ترتب عليها من اآثار اإذا اأمكن 
اإن اأمكن ذلك بالن�شبة لأي  ذلك، جزاء م�شتقالً، واإمنا يعترب �شابطاً عاماً يجوز للجنة اإعماله 
حالة من احلالت املعرو�شة على اللجنة اإلى جانب اجلزاء، حيث اأن اإلغاء املعاملة يف طبيعته 
لي�س جزاء واإمنا هو اأحد الآثار. كما تعدلَّت عبارة » اإ�شدار اأمر« للمخالف بالتوقف عن ارتكاب 
تلك املخالفة لتحل حملها عبارة » التنبيه« بالتوقف عن ارتكاب تلك املخالفة، وذلك �شبطاً 

لنوعية اجلزاء وطبيعته.
يف  القانون  اخلدمات، حر�س  تقدمي  ودورها يف  لوظائفها  ومراعاةً  املقا�شة  لوكالة  وبالن�شبة 
املادة )48( على ت�شمني خدمة اأ�شا�شية وجوهرية لعمل وكالة املقا�شة، وهي خدمة الو�شيط 
باأعمال  اخلا�شة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  مع  ات�شاقاً  وذلك  املالية،  ال�شوق  املركزي ملعامالت 
وكالت املقا�شة، ومع جواز اأن متنح الهيئة الرتخي�س لوكالة املقا�شة بخدمة اأو اأكرث من تلك 

املذكورة باملادة.
باملادة  الأ�شلي  الن�س  يف  املذكورة  تلك  بجانب  اأخري  مالية  اأوراق  اأن�شطة  اإ�شافة  روؤي  وقد 
)63( من القانون، وذلك بالنظر اإلى اأهميتها الق�شوى لتطوير الأ�شواق املالية و�شبط اإيقاعها 
وكالة  ون�شاط  ال�شتثمار،  مراقب  ون�شاط  ال�شوق،  �شانع  ن�شاط  وهي:  فيها  التوازن  وحفظ 
هذه  منح  و�شوابط  �رشوط  للقانون  التنفيذية  الالئحة  حتدد  اأن  وعلى  الئتماين.  الت�شنيف 

الرتاخي�س لالأن�شطة ومعايري ممار�شة الن�شاط.
من البند رقم )6( من املادة )66( تعديالً بالإ�شافة، فقد كان هذا البند يف الن�س الأ�شلي   وت�شَّ
اأو �شمانه للعميل عدم  الوعود للعميل بعائد معني  يجري بعبارة عامة بوجوب »عدم تقدمي 
اإعمال ذلك، كال�شندات  تاأبى بطبيعتها  التي  املالية  الأوراق  وملا كانت هناك بع�س  اخل�شارة«. 
مثالً، فقد رُوؤي، منعاً للب�س واإمعاناً يف الو�شوح، اأن يعاد �شياغة هذا البند وعلى النحو الوارد 

بالتعديل باإ�شافة عبارة »مامل تكن طبيعة الورقة املالية حتتم ذلك«.
من القانون تعديالً للبند رقم )3( من املادة )67( لي�سبح من اجلائز للهيئة رف�ص اأو وقف  وت�شَّ
اأحكام القانون رقم )7( ل�سنة  اأو تقييد ن�شاط لي�س فقط يف حالة خمالفة  اإلغاء رخ�شة  اأو 
2010 ولئحته التنفيذية، ولكن اأي�شاً يف حالة خمالفة قانون اآخر يتعلق بن�شاط املرخ�س له اأو 

قانون اأوراق مالية اأو قاعدة اأو لئحة لدولة اأخرى.
ال�شتحواذ  عر�س  اأن  اإذ  اللزامي،  بال�شتحواذ  يعرف  مبا  اخلا�س  احلكم  تت�شمن   )74( واملادة   
الأ�شخا�س  اأو  ال�شخ�س  اأن  ت�شميته  من  ويت�شح  الختياري،  ال�شتحواذ  عر�س  اأولهما  نوعان 
الذين يتقدموا بهذا النوع من عرو�س ال�شتحواذ، يكون دافعهم يف تقدمي العر�س هو رغبتهم 
يف �رشاء جميع الأ�شهم امل�شدرة عن �رشكة مدرجة اأو ال�شيطرة على جمل�س اإدارتها، ودون اأن 
يلزمهم القانون اأو اجلهات الرقابية بذلك، وعلى العك�س من ذلك جند عر�س ال�شتحواذ اللزامي 
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الذي يكون واجباً على كل �شخ�س تتجاوز ملكيته يف اأ�شهم �رشكة مدرجة ن�شبة ال�شيطرة، 
وتفر�شه القواعد املنظمة لالأ�شواق املختلفة، وتطبقه اجلهات الرقابية يف تلك الأ�شواق رغم 
القيام بذلك يتعر�س لعقوبات  امل�شتحوذ، ويف حالة تقاع�شه عن  ال�شخ�س  اأي معار�شة من 

جزائية ف�شالً عن امل�شاألة التاأديبية.
ملكية  من  الن�شبة  تلك  ال�شتحواذ  لعرو�س  املنظمة  املقارنة  الت�رشيعات  ت�شع  ما  وعادةً 
فعله  ما  عني  وهو  اللزامي،  ال�ستحواذ  عر�ص  بتقدمي  ال�سخ�ص  عندها  يلتزم  التي  الأ�سهم 
امل�رشع الكويتي يف املادة )74( من القانون، وت�شعى الت�رشيعات من وراء فر�س عر�س ال�شتحواذ 
قيام  حالة  يف  اأنه  حيث  املدرجة،  ال�رشكات  يف  الأقلية  حقوق  وحماية  العدالة  اإلى  اللزامي 
اإلى ن�شبة متكنه من تغيري  اأن ت�شل ملكيته فيها  اإلى  اأ�شهم �رشكة مدرجة  �شخ�س ب�رشاء 
جمل�س الإدارة وال�شيطرة عليه، يكون من العدالة اإعطاء باقي امل�شاهمني فر�شة الختيار بني 
البقاء يف ال�رشكة يف ظل الإدارة اجلديدة، اأو الن�شحاب منها وبيع اأ�شهمهم، ول ميكن اأن يتم 
يف  امل�ساهمني  اأ�سهم  باقي  ل�رشاء  عر�ص  بتقدمي  امل�ستحوذ  ال�سخ�ص  الزام  اإل عن طريق  ذلك 

ال�رشكة ب�شعرٍ معني.
وقد قرر التعديل اإ�شافة بع�س احلالت التي رُوؤي اأنها منطقية، وطبقاً ملا ك�شف عنه العمل 
امل�سار  الن�سبة  على  احل�سول  حالت  يف  وذلك  اللزامي،  ال�ستحواذ  من  للإعفاء  والتطبيقات 
اإليها يف املادة ب�سبب زيادة راأ�ص مال ال�رشكة وامتناع بع�ص امل�ساهمني عن الكتتاب، واحل�سول 
امل�سار  الن�سبة  على  احل�سول  حالة  وكذلك  الدين  ر�سملة  ب�سبب  اإليها  امل�سار  الن�سبة  على 
اإليها ب�شبب اإرث اأو و�شية اأو حكم ق�شائي، ومع توفيق الأو�شاع خالل مدة ل تتجاوز �شنتني 
من اأيلولة هذه الزيارة بالن�شبة للحالة املذكورة اأخرياً. هذا اإلى جانب الحتفاظ بالإعفاء املقرر 
و�شالح  العامة  للم�شلحة  مراعاةً  اإعفاءه  الهيئة  تقرر  الذى  لال�شتحواذ  الأ�شلي  الن�س  يف 
باقي امل�شاهمني، وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما �شمح البند الرابع من الن�س باأن ت�شتحدث 
يجعله  للن�س  وات�شاع  كبريةً  مرونًة  يعطي  مبا  اأخرى  حالت  الهيئة  ت�شدرها  التي  القواعد 

متواكباً مع اأف�شل املمار�شات العاملية يف عرو�س ال�شتحواذ اللزامية. 
وملا كان من الالزم اأن تتمتع �شناديق ال�شتثمار بال�شخ�شية العتبارية، فقد ت�شمن التعديل 
الن�س على ذلك �رشاحًة يف البند رقم )1( من املادة )76( وذلك تالفياً لأي لب�س حول هذه امل�شاألة، 
 )31( بالقانون رقم  املر�شوم  اخلا�شة بذلك من  املادة  األغى  الهيئة كان قد  واأن قانون  ل �شيما 
ل�سنة 1990 يف �شاأن تنظيم تدوال الأوراق املالية واإن�شاء �شناديق ال�شتثمار، فكان لزماً تعديل 
الن�س املقرتح بالن�س �رشاحًة على متتع �شندوق ال�شتثمار بال�شخ�شية العتبارية. كما ت�شع 
الهيئة القواعد وال�شوابط يف �شاأن نظام ال�شتثمار اجلماعي التعاقدي وغريه من نظم ا�شتثمار 
القواعد  و�شع  �شلطة  للهيئة  تعطي  جديدة  فقرة  اإ�شافة  التعديل  ت�شمن  كما  جماعي، 

املنظمة لأنظمة ال�شتثمار اجلماعي بوجٍه عام، مع مراعاة الأحكام الواردة بالف�شل الثامن.
ال�شدار  ن�رشة  اإعداد  بعد  »وذلك  عبارة  حذفت  حيث  باحلذف،  تعديالً   )77( املادة  وت�شمنت 
والتقارير الدورية اخلا�شة به«، وذلك اكتفاء باحلكم الوارد يف ذات املادة من اأن عملية تنظيم واإدارة 
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واللوائح  القواعد  ا�شتثمار جماعي تكون وفق  الوحدات اخلا�شة بنظام  اأو  املالية  الأوراق  بيع  اأو 
والنظم ال�شادرة عن الهيئة والتي تتكفل بكل الأمور اخلا�شة بذلك مبا يف هذا اإعداد ن�رشة الإ�شدار 
والتقارير الدورية اخلا�سة بال�سندوق، والعتماد من الهيئة ون�رشها للجمهور يف اجلريدة الر�سمية.

باأن  واأحكامها،  املادة  �شياغة  اإعادة  خالله  من  مت   )78( للمادة  تعديالً  القانون  ن  ت�شمَّ كما 
ال�شتثمار  اأنظمة  واإدارة  لتاأ�شي�س  الالزمة  ال�شرتاطات  تنظيم  التنفيذية  لالئحة  اأعطى 
اجلماعي، واأ�شكالها املعتمدة من الهيئة والوظائف املتطلبة فيها، وم�شئولياتها. ومع تخويل 
الهيئة اإ�شدار القواعد والأنظمة اخلا�شة باإ�شدار وا�شرتداد وحدات ال�شتثمار يف تلك الأنظمة 
و�شوابط ت�شعريها، ومن ثمَّ فاإن التنظيم الذي ورد يف التعديل ي�شمل ما كان يف الن�س الأ�شلي، 
ومع احلر�س على اأن يكون يف نف�س الوقت تنظيماً �شامالً بتفوي�س الالئحة التنفيذية يف كل ما 
يتعلق بذلك، نظراً للتف�شيالت الفنية الكثرية املتعلقة باملو�شوع ول�رشعة تطور �شناعة اإدارة 

الأ�شول، والتي تتطلب املرونة الالزمة فيكون من املالئم اأن تكون معاجلتها يف الالئحة.
ن تعديل املادة )79( ت�شحيحاً بالإ�شافة، حيث اأُ�شيفت عبارة وفقاً للنظام الأ�شا�شي  ت�شمَّ
اأو التعاقدي، وهي اإ�شافة �شحيحة بالنظر اإلى اأن اأنظمة ال�شتثمار اجلماعي ل تقت�رش على 
�شناديق ال�شتثمار التي يكون فيها نظام اأ�شا�شي، بل ي�شمل اأي�شاً اأي نظام تعاقدي ميكن اأن 

يعترب كنظام ا�ستثمار جماعي.
وت�ّشمن القانون تعديالً للفقرة الثانية من املادة )80( باأن حلت عبارة »�شناديق ال�شتثمار« 
حمل عبارة »اأنظمة ال�شتثمار اجلماعي« ذلك اأن العبارة الأخرية والتي وردت يف الن�س الأ�شلي 
اإدراجه يف البور�سة هو �سناديق  اإعمال الفقرة الثانية، لأن الذى يجوز  غري �سحيحة يف نطاق 
اجلماعي،  ال�شتثمار  اأنظمة  ُكل  ولي�س  العتبارية،  بال�شخ�شية  تتمتع  باعتبارها  ال�شتثمار 

ومنها تلك التي ل تتمتع بتلك ال�شخ�شية.
 ومت تعديل املادة )83( بحيث ا�شتبدلت عبارة »اأمني احلفظ « لتحل حمل عبارة » اأمني ا�شتثمار« 

لتتوافق مع التعديل الوارد يف املادة )1( من القانون بند التعريفات.
وقد اأ�شيفت عبارة »العقد« اإلى جانب النظام الأ�شا�شي يف املادة )84(، وذلك لعدم اقت�سار 
اأنظمة  من  غريها  لت�شمل  تت�شع  واإمنا  ال�شتثمار،  �شناديق  على  اجلماعي  ال�شتثمار  اأنظمة 

ا�شتثمار جماعي تعاقدية اأخرى.
ومت تعديل عبارة »اأمني ا�شتثمار« لت�شبح »اأمني احلفظ«، يف املادة )86(، وعلى ن�شق ما تقدم 

من تعديل لها يف باقي ن�شو�س القانون. 
ت�شفية نظام  وهو كيفية  العمل على وجوبه،  هاماً ك�شف  )87( حكماً  املادة  ت�ّشمنت  و 
نظام  لت�شفية  الالزمة  والإجراءات  القواعد  بو�شع  الهيئة  تقوم  بحيث  اجلماعي،  ال�شتثمار 
الأنظمة، ل�شيما مع  تتباين ح�شب �شكل كل نظام من هذه  قد  والتي  اجلماعي،  ال�شتثمار 

اأهمية تلك القواعد يف �شيانة حقوق حاملي الوحدات اأو امل�شاركني، ح�شب الأحوال.
كما مت تعديل املادتني )89، 90( وذلك باإحالل كلمة اأمني احلفظ حمل اأمني ال�شتثمار على نحو 
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ما ورد من تعديالت للم�شطلح اأو التعريف يف املادة الأولى. 
اأو  اأو طرح الأوراق املالية الأجنبية للكتتاب العام   وعدلت املادة )93( ب�ساأن اإجراءات اإ�سدار 

اخلا�ص برتخي�ص من الهيئة والبيانات املتطلبة لذلك.
 1960 )15( �سنة  التجارية رقم  ال�رشكات  )96( بت�شحيح عبارة »قانون  املادة  وجرى تعديل 
اإلغاء  اإلى  اإليه« بالنظر  املادة )70( ليحل حملها عبارة »قانون ال�رشكات امل�شار  وتعديالته« يف 

القانون الأول.
وعدلت املادتان )100، 101( لتحل عبارة التعليمات والقواعد التي ت�شدرها الهيئة بدلً من 

اللئحة التنفيذية.
امل�ستفيد  ال�سخ�ص  من  واملوقع  املعتمد  البيان  اإر�سال  باإيجاب   )101( املادة  تعديل  مت  كما 
اإلى الهيئة والبور�شة، وذلك باإ�شافة عبارة »الهيئة«، وبحيث ل يقت�رش اإر�شال البيان املذكور 
اإلى البور�شة فقط كما ورد يف الن�س الأ�شلي، وذلك بالنظر اإلى اأن اأحد الأدوار والخت�شا�شات 
والتي تق�شي  القانون  )3( من  املادة  )5( من  البند  الرقابة وذلك كما جاء يف  بالهيئة  املنوطة 
�رشاحًة باأن من اأهداف الهيئة تطبيق �شيا�شة الإف�شاح الكامل مبا يحقق العدالة وال�شفافية. 
الرقابة  قواعد  بو�سع  الهيئة  اخت�سا�ص  من  القانون  من   )4( املادة  عليه  ن�ست  ما  وكذلك 
املالية، وتوفري النظم املالئمة حلماية املتعاملني، واحلد من  الأوراق  الذاتي يف ن�شاط  والتنظيم 

املمار�شات غري املالئمة وغري العادلة يف ن�شاط الأوراق املالية.
باأي تغيري يطراأ على  والبور�شة  الهيئة  اإبالغ كل من  باإيجاب   )102( املادة  وكذلك مت تعديل 
امل�شلحة، حمل الإف�شاح، وذلك باأن يتم الإف�شاح اإلى الهيئة عالوةً على البور�شة، ولي�س اإلى 

البور�شة فقط كما يق�شي الن�س احلايل.
وعالوةً على ذلك، وللتي�شري على الأ�شخا�س امللزمني بالإف�شاح، فقد مت تعديل امليعاد املذكور يف 
ن�س املادة لالإف�شاح عن التغيري يف امل�شلحة لت�شبح ع�رشة اأيام عمل بدلً عن خم�شة اأيام عمل.

تنظم  التي  والقواعد  التعليمات  الهيئة  ت�شع  بحيث   ،)104  ،103( املادتني  تعديل  مت  وقد 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وكذلك  املطلعني،  اإلى  بالن�شبة  املالية  الأوراق  يف  والتعامل  الإف�شاح 
تنظم  التي  القواعد  و  التعليمات  الهيئة  ت�شع  كما  لل�رشكات،  التنفيذية  الإدارة  واأع�شاء 

اإف�ساح ال�رشكات املدرجة عن املعلومات اجلوهرية.
وكذلك عدلت املادتان ) 106، 107 ( لتحل القواعد والتعليمات التي ت�شعها الهيئة حمل 

اللئحة التنفيذية.
العامة  »الهيئة  حمل  »الهيئة«  م�شطلح  ليحل  ت�شحيحاً   )110( للمادة  التعديل  واأورد 

لأ�شواق املال«، وذلك ملزيد من ال�شبط يف ال�شياغة والدللة ووفقاً لباقي ن�شو�س القانون.
كذلك ُعدلت املادة )118( بحيث تقع اجلرمية على كل مطلع قام ببيع اأو �رشاء ورقة مالية اأثناء 
حيازته ملعلومات داخلية عنها، اأو ك�شف عن املعلومات الداخلية اأو اأعطى م�شورةً على اأ�شا�س 
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املعلومات الداخلية ل�شخ�س اآخر، كما يعاقب بذات العقوبة اأي �شخ�س قام ب�رشاء اأو بيع ورقة 
مالية، بناء على معلومات داخلية ح�شل عليها من �شخ�س مطلع مع علمه بطبيعة تلك 

املعلومات بغر�س حتقيق اأي منفعة له اأو لغريه. 
باأحد الأفعال الآتية اإلى الفقرة  ومت تعديل املادة )122( باإ�شافة عبارة اإذا ثبت اأنه قام عمداً 
الأولى، وباإ�شافة فقرة اأخرية تعطي الهيئة �شلطة و�شع القواعد التي تبني احلالت التي تقع 
فيها الأفعال املن�سو�ص عليها يف البندين )1/اأ، 2/ج(، وحتدد تلك القواعد املمار�شات امل�رشوعة 

امل�شتثناة من تطبيق حكم هذه املادة.
ومت تعديل املادة )127( باإ�سافة بند برقم )3( يتعلق بتزويد الهيئة ببيانات غري �سحيحة اأو 

م�سللة.
كما عدلت املادة )129( با�شتبدال كلمة )رئي�س تنفيذي( مبدير تنفيذي.

كما عدلت املادة )139( باإ�شافة عبارة »يف اإطار هذا القانون« يف نهاية املادة. 
وقد جاءت املادة ) 143( بتعديل م�سمونه اإ�سافة عبارة جديدة جتعل للهيئة، يف حال وجود 
خمالفة، بجانب التنبيه على املخالف بالتوقف عن ارتكابها وتعهده عدم تكرارها م�شتقبالً، 
واأن يخ�شع املخالف ملزيد من الرقابة، وياأتي هذا التعديل يف اإطار الدور الأ�شيل للهيئة كجهة 
رقابية، وهو ال�شبيل احلقيقي للتاأكد من متابعة املخالف يف عدم تكرار املخالفة، وهذا احلكم 

امل�شتحدث جوازي للهيئة.
وقد مت تعديل املادة )146( باحلذف وبالإ�شافة، فمن ناحية اأولى مت حذف جزاء اإلغاء املعامالت 
ذات العالقة باملخالفة وما يرتتب عليها من اآثار مع عدم الإ�رشار بحقوق الغري ح�شن النية، وعلى 
اأن يكون ملجل�س التاأديب، كنوع من اإزالة اأثر املخالفة، اأن ياأمر يف جميع الأحوال باإلغاء املعامالت 
ذات العالقة باملخالفة وما يرتتب عليها من اآثار اأو اإلزام املخالف بدفع مبالغ مالية ت�شاوي قيمة 
املنفعة التي ح�شل عليها اأو قيمة اخل�شارة التي مت جتنبها نتيجة ارتكابه املخالفة، مع جواز 

م�شاعفة القيمة يف حالة تكرار ارتكاب املخالفة.
 كما جاء التعديل بحذف اجلزاء الذي يق�شي بـ » اإ�شدار اأمر لكل �شخ�س اأو جمموعة ح�شلت 
على ملكية تتعدى )30 % ( من اأ�شهم �رشكة مدرجة تلزمه بتقدمي عر�س اإلزامي بال�رشاء لكافة 
الأ�شهم املتداولة املتبقية، واإحالته للمحكمة املخت�شة يف حالة عدم اللتزام «، و�شبب احلذف 
اأن هذا الأمر - يف ذاته - لي�س جزاء ذلك لأن ال�شتحواذ يف هذه احلالة هو اإلزامي بقوة القانون ول 
اأن  اأمر من جمل�س التاأديب لتنفيذه، ومن ثم يفقد يف طبيعته مفهوم اجلزاء. كما  اإلى  يحتاج 
الإحالة اإلى املحكمة املخت�شة من اخت�شا�س الهيئة ولي�س من اخت�شا�س جمل�س التاأديب، واإن 
اأن يوقع على املخالف جزاءات اأخرى عن تلك املخالفة، كما ت�شمن  كان يظل ملجل�س التاأديب 
مقرتح التعديل اإ�شافة جزاء هام وفعال، هو فر�س جزاءات مالية تتدرج تبعاً ملدى ج�شامة املخالفة.

وقد مت و�شع حد اأق�شى للجزاء املايل املذكور حتى ل يتم املبالغة فيه، كما يتم التدرج يف 
فر�شه من جمل�س التاأديب، وهو جزاء اأريد به حث املخالفني على جدية اللتزام، كما اأنه مقرر 
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وماألوف يف القوانني اخلليجية والعربية والأجنبية لأ�سواق املال.
كما مت تعديل املادة )149( باإ�شافة فقرة ثانية يف املادة باأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات 
التن�شيق  واأغرا�شها  يكون مو�شوعها  الأخرى  الدول  املقابلة يف  والهيئات  اجلهات  تفاهم مع 
للتعاون مع تلك اجلهات والهيئات يف �شئون اأ�شواق املال، هذا ف�شالً عن جواز اأن تقوم الهيئة 
بالقانون  املقررة  واملتطلبات  الإجراءات  ا�شتيفاء  بعد  وذلك  اجلهات،  تلك  مع  اتفاقيات  باإبرام 

والد�شتور لنعقاد واإبرام تلك التفاقيات.
لالأوراق  الكويت  بور�شة  ل�رشكة  بالإدارة  تعهد  باأن  للهيئة  ي�شمح  مبا   )156( املادة  وعدلت 
املالية، كما ت�شمح لها بالتفوي�س اإلى البور�شة وجلنة ال�شوق اأو �رشكة بور�شة الكويت باإدارة 

الأ�سول والقيام باملهام الإدارية واملالية خلل الفرتة النتقالية.
وكذلك ت�شمن التعديل اإ�شافة مادة برقم )150 مكرر( تق�شي باإعفاءات من ال�رشيبة املقررة 
على اأرباح الت�رشف يف الأوراق املالية املدرجة يف �سوق الأوراق املالية، وكذلك عوائدها وال�سندات 
و�شكوك التمويل وغريها من اأوراق مالية مماثلة، اأياً كانت اجلهة التي اأ�شدرتها، ومبا من �شاأنه اأن 
يتيح هذا الإعفاء لتلك الأوراق، �سواء كان امل�سدر �رشكة كويتية مدرجة اأو �رشكة غري كويتية 
لكي  وال�رشكات  املالية  الأوراق  ن�شاط  يف  امل�شتثمرين  ت�شجيع  التعديل  بهذا  واأريد  مدرجة، 
تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لهم. الأمر الذي يكون اأحد العوامل لدفع وت�شجيع 

ال�ستثمار والتعامل يف �سوق املال الكويتي.
وورد باملادة )163( من تعديله وفقاً ملايلي:

اأولً: بعد انتهاء املراحل النتقالية امل�شار اإليها يف هذا القانون يلغى العمل بالقوانني ومرا�شيم 
القوانني واملرا�سيم التالية:

1- املر�شوم ال�شادر بتاريخ 14 اأغ�سط�ص 1983 بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية.

2- املر�شوم ال�شادر بتنظيم ت�شفية عمليات تداول الأوراق املالية وغرفة املقا�شة يف �شوق 
الكويت لالأوراق املالية املوؤرخ بتاريخ 27 دي�سمرب 1986.

3- القانون رقم )12( ل�سنة 1998 يف �ساأن الرتخي�ص لإن�ساء �رشكات الإجارة وال�ستثمار.

واإن�شاء  املالية  الأوراق  تداول  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�سنة   )31( رقم  بقانون  املر�سوم   -4
�سناديق ال�ستثمار.

5- القانون رقم )2( ل�سنة 1999 ب�ساأن الإعلن عن امل�سالح يف اأ�سهم ال�رشكات امل�ساهمة.

ثانياً: ل ت�رشي اأحكام املواد من) 323 اإلى 328 ( من قانون التجارة على البور�سات التي يطبق 
عليها اأحكام هذا القانون.

ثالثاً: تلغى اأحكام الف�شل اخلام�س وال�شاد�س من الباب التا�شع من قانون ال�رشكات. 
واختتم القانون ن�شو�شه مبادة ثالثة تت�شمن احلكم باأن يُعمل بالتعديالت الواردة به، بعد �شتة 

اأ�شهر من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.




