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القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية

 

٩٩٥الفصل األول : التعريفات
٩٩٧الفصل الثانى : هيئة سوق املال

١٠٠٤الفصل الثالث : بورصات األوراق املالية
١٠٠٨الفصل الرابع : وكالة املقاصة

١٠١١الفصل اخلامس : أنشطة األوراق املالية املنظمة
١٠١٣الفصل السادس : مراجعة حسابات األشخاص املرخص هلم

١٠١٤الفصل السابع : عمليات األستحواذ ومحاية حقوق األهلية
١٠١٥الفصل الثامن : أنظمة اإلستثامر اجلامعى

١٠١٨الفصل التاسع : نرشة االكتتاب لألوراق املالية الصادرة من الرشكات
١٠١٩الفصل العارش : االفصاح عن املصالح

الفصل احلادى عرش : العقوبات واجلزاءات التأديبية
١٠٢١أوال : االختصاص واإلجراءات

١٠٢٣ثانيا : اجلرائم والعقوبات
١٠٢٨ثالثا : املخالفات والتأديب

١٠٣٠رابعا : تسوية املنازات بالتحكيم
١٠٣٠الفصل الثانى عرش : أحكام عامة

١٠٣١الفصل الثالث عرش : أحكام انتقالية
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املادة ١
يقصــد بالكلــامت والعبــارات التاليــة - حيثــام وردت يف القانــون- املعــاين املبينــة قريــن 

كل منهــا :-
الوزير املختص : وزير التجارة والصناعة .

اهليئــــــــــــــة : هيئة أسواق املال .
املجلـــــــــــــس : جملس مفويض هيئة أسواق املال .

الالئحــــــــــــة : الالئحة التنفيذية للقانون .
البورصــــــــــة : بورصة األوراق املالية أو أسواق األوراق املالية.

أعضاء البورصة : هي الرشكات والصناديق املدرجة يف البورصة والوسطاء .
وكالـــــة مقاصــة : اجلهــة التــي تقــوم بالتقاص وتســوية تــداوالت األوراق املاليــة وعملية 

اإليــداع املركــزي لــألوراق املاليــة ، واخلدمــات األخــرى املتعلقــة بذلك .
شخــــــــــــــص : شخص طبيعي أو اعتباري .

مصــــــــــــــدر : شخص اعتباري حيق له إصدار أوراق مالية.
رشكة مدرجـة : رشكة مسامهة مدرجة يف البورصة .

ورقـــة ماليـــــــة : أي صــك - أيــًا كان شــكله القانــوين - يثبــت حصــة يف عملـــية متويليــة 
قابلــة للتــداول برتخيــص مــن اهليئــة مثــل :

أ  األسهم الصادرة أو املقرتح إصدارها يف رأسامل رشكة.
ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة رشكة .

ج- القــروض والســندات والصكــوك واألدوات األخــرى القابلــة للتحويــل إىل أســهم 
يف رأســامل رشكــة.

د- مجيــع أدوات الديــن العــام القابلــة للتداول والصــادرة عن اهليئات احلكوميــة املختلفة 
أو اهليئات واملؤسســات العامة .

هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية .
و- الوحدات يف نظام استثامر مجاعي .

ز- أي ورقــة أو صــك تعتــربه اهليئــة ورقــة ماليــة ألغــراض تطبيق هــذا القانــون والالئحة 
.

وال تعــد أوراقــًا ماليــة األوراق التجاريــة مثل الشــيكات والكمبياالت والســندات ألمر، 
ــوك  ــا البن ــي تتداوهل ــة واألدوات الت ــواالت النقدي ــتندية واحل ــامدات املس ــك االعت وكذل

حــرًا فيــام بينهــا وبوالــص التأمــني واحلقــوق املرتتبــة يف صناديــق التقاعــد للمنتفعــني.
- التعامــل يف األوراق املاليــة : هــو تعامل الشــخص عى الورقة املالية حلســابه اخلــــــاص 
أو بالنيابــة عــن غــريه عــن طريــق بيعهــا، أو رشائهــا، أو تقديــم عــرض بيــع أو رشاء أو 
استــــحواذ بشــأهنا، أو إصدارهــا، أو طرحهـــا لالكتتــاب ، أو االكتتــاب فيهــا، أو التنــازل 
عــن حــق االكتتــاب فيهــا، أو الرتويج هلــا، أو تســويقها، أو التعهد بتغطيــة االكتتاب فيها، 
أو حفظهــا، أو إدراجهــا، أو إيداعهــا، أو تســويتها، أو متويــــل التعامــل هبــا، أو إقراضهــا، 
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أو البيــع عــى املكشــــوف هلــا، أو رهنهــا، أو التنــــازل عنهــا، أو أي عملية أخــرى تعتربها 
اهليئــة تعامــاًل يف األوراق املاليــة .

متــــــــــداول : شخص يزاول أعامل رشاء وبيع األوراق املالية حلسابه اخلاص .
وسيـــــــــــــــــط : شــخص اعتبــاري يــزاول مهنـــة رشاء وبيــع األوراق املاليــة حلســاب 

ــة . الغــري مقابــل عمول
حمفظـــة اســـتثامرية : حســاب يفتح لصالــح أحد العمالء لدى إحــدى الرشكات املرخص 
هلــا بــإدارة املحافــظ االســتثامرية ، ويشــتمل عــى نقــد أو أوراق ماليــة أو أصــول أخــرى 
ــة ، وتكــون املحفظــة االســتثامرية  ــط التــي تضعهــا اهليئ ــًا للضواب ــل ووفق مملوكــة للعمي

إمــا حمفظــة حفــظ أو إدارة بواســطة مديــر املحفظــة أو بواســطة العميــل . 
مديــر حمفظــة االســتثامر : الشــخص الــذي تــوكل إليــه مهمــة إدارة املحافــظ االســتثامرية 

بالنيابــة عــن العمــالء أو لصــــــالح العمــالء أو لصالــح الرشكــة التــي يعمــل هبــا .
ــتثامرية  ــارات االس ــم االستش ــوم بتقدي ــاري ، يق ــخص اعتب ــتثامر : ش ــار اســـــــــ مستش

ــة . ــل عمول ــة مقاب ــاألوراق املالي ــة ب املتعلق
نظــام اســتثامر مجاعــي : كيــان يعمــل يف جمــال توظيــف أمــوال املســتثمرين فيــه بمختلــف 

أدوات االســتثامر .
أمـــني احلفــــــــــــــظ : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه مــن اهليئــة ملزاولــة حفــظ األصــول 

املكونــة ألنظمــة االســتثامر اجلامعــي وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون والالئحــة.
وكيـــــل اكتتــــــــــاب : الشــــــــــخص الــذي يعــرض أو يبيــع أوراقــًا ماليـــــــــــة لصالــح 
ــه بغــرض  ــة مــن املصــدر أو حليفـ ــل عــى أوراق مالي مصدرهــا أو حليفــه أو حيصــــــــ

إعــادة التســويق .
املطلــــــــــــــــــــــــــع : أي شــخص اطلــع بحكــم موقعــه عــى معلومــات أو بيانات ذات 

أثــر جوهــري عــن رشكــة مدرجــة مل تكــن متاحــة للجمهــور .
االكتتـــاب العـــــــــــام : عمليــة الدعــوة املوجهــة للجمهــور لالكتتاب أو لــرشاء األوراق 

املاليــة عــن طريــق وســائل النــرش املختلفــة.
االكتتــــاب اخلـــــــاص : هــــــــو دعــوة موجهــة إىل فئــة معينــة أو شــخص أو أشــخاص 

ــة.  ــة مالي ــاب يف ورق معينــني لالكتت
احلليـــــــــــــــــــــــف : الشــخص الــذي يتبــع شــــــــخصًا آخــرًا أو أشــخاصًا آخريــن أو 

خيضــع لســلطتهم .
املحكمة املختصـــــــة : حمكمة أسواق املال املنصوص عليها يف هذا القانون .

الســيطرة الفعليـــــــــة : كل وضـــع ، أو اتفــاق ، أو ملكيــة ألســهم ، أو حصــص أيا كانت 
نســـبتها تؤدي إىل التحكم يف تعيني أغلبية أعضاء جملس اإلدارة أو يف القرارات الصادرة 

منــه أو مــن اجلمعيــات العامة للرشكــة املعنية .
صانــع الســــــــــــــــوق : الشــخص الــذي يعمـــــل عــى توفــري قــوى العــرض والطلــب 

عــى ورقــة ماليــة أو أكثــر طبقــًا للضوابــط التــي تضعهــا اهليئــة .
ــًا مــا احلــق وليــس االلتــزام  عقــود اخليــــــــــــــــــار: عقــــــد أو اتفــاق يعطــي شخصـــــ
ــن هــذا احلــق ال  ــة ، ولكــــ ــة أو جمموعــة مــن األوراق املاليــ ــة مالي ــع ورق بــرشاء أو بيــ

ــة . ــك األوراق املالي ــق متل ــل ح حيم
املشــتقات املاليــــــــــــة : أدوات ماليـــة تشـــتق قيمتهــا مــن قيمــة األصــــول املعنيــة ، مثــل 
األســـهم والســـندات والســلع والعمــالت ، ويمكــن رشاؤهــا وبيعهــا وتداوهلــــا بطريقة 
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مماثلــة لألســهم أو أيــة أصــول ماليــة أخــرى .
عــرض البيــــــــــــــــع : رغبــة التنــازل عــن ملكيــة ورقــة ماليــة مدرجــــة يف الســوق ومــن 

خاللــه مقابــل قيمــة نقديــة .
طلـــب الشـــــــــــــراء : رغبــة متلــك ورقــة ماليــة مدرجــة يف الســــوق ومــن خاللــه مقابــل 

قيمــة نقديــة .
شخص ذو عالقـــة : هـــــــو فــــــــرد يشغل مركز عضـــــو يف جملــــــس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذيــة أو اإلرشافيــة ، لوســيط ، أو مستشــار اســتثامر ، أو يعمــل كمديــر ، أو يشـــغل 
وظيفــة إرشافيــة لــدى اجلهــــــات املذكــورة أعــاله ، أو يعمــل كموظـــف لــدى أو ممـــثل 
ألي مــن تلــك اجلهــات يقــوم بالتعامــل مــع العامــة ، أو لديه حريــة التصـــرف يف األوراق 
ــال األوراق  ــل يف جم ــة للعم ــة املرخص ــدى اجله ــه ل ــن عمل ــزء م ــوال كج ــة أو األم املالي

املاليــة .
الســـــوق الثانويـــة : هــو الســــــوق أو األســواق التــي جتــري فيــه عمليــات بيــع وشـــراء 
األوراق املاليــة ونقــل ملكيتهــا بموجـــــــب اللوائــح واألنظمــة والقوانــني التــي حتكمهــا 

.
مراقــب االســـتثامر : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بمزاولــة نشــاط املراقبــة واإلرشاف 

عــى أنظمــة االســتثامر اجلامعــي .
ــف  ــاط التصني ــة نش ــه بمزاول ــص ل ــاري مرخ ــخص اعتب ــي : ش ــف ائتامنـ ــة تصني وكال

االئتــامين أو نشــاط تصنيــف معلومــات االئتــامن .
املعلومــات الداخليـــة : املعلومــات أو البيانــات غــري املعلــن عنهــا للجمهــور والتــي لــو 

أعلــن عنهــا يكــون مــن شــأهنا التأثــري عــى ســعر أو تــداوالت الورقــة املاليــة .

 املادة ٢
تنشــا عامــة مســتقلة تتمتع بالشــخصية االعتباريــة يرشف عليهــا وزير التجــارة والصناعة 

، تســمى ) هيئــة أســواق املال ( .
 

املادة ٣
هتدف اهليئة إىل ما يى :-

١ - تنظيم نشاط األوراق املالية بام يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .
٢ - تنميــة أســواق املــال وتنويــع وتطويــر أدواهتــا االســتثامرية ، مــع الســعي للتوافــق مــع 

أفضــل املامرســات العامليــة .
٣ - توفري محاية املتعامليــن يف نشاط األوراق املالية.

٤ - تقليل األخطار النمطية املتوقع حدوثها يف نشاط األوراق املالية .
ــارض  ــع تع ــفافية ويمن ــة والش ــق العدال ــام حيق ــل ب ــاح الكام ــة اإلفص ــق سياس ٥ - تطبي

ــة . ــات الداخلي ــتغالل املعلوم ــح واس املصال
٦ - العمل عى ضامن االلتزام بالقوانني واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق املالية.

٧ - توعيــة اجلمهــور بنشــاط األوراق املاليــة واملنافــع واملخاطــر وااللتزامــات املرتبطــة 
باالســتثامر يف األوراق املاليــة وتشــجيع تنميتــه.
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 املادة ٤
خيتص جملس مفويض اهليئة بام ييل :-

١- إصــدار اللوائــح والتعليــامت الالزمــة لتنفيــذ القانــون ، كــام يعمل عى القيــام بإصدار 
التوصيــات والدراســات الالزمــة لتطويــر القوانــني التي تســاعد عى حتقيــق أهدافها.

ــص  ــس الرتاخي ــدر املجل ــون يص ــذا القان ــن ه ــادة )٣٣( م ــكام امل ــاة أح ــع مراع ٢- م
لبورصــات األوراق املاليــة واألنشــطة ذات الصلــة ومراقبــة نشــاطها .

٣- إصــدار الرتاخيــص لعضويــة بورصــات األوراق املاليــة، والرتاخيــص للعاملــني هبا، 
وكل مــن يعمــل يف إدارة نشــاط األوراق املالية ، ومنهــا رشكات إدارة األصول وصناديق 
املاليــة ومؤسســات  املاليــة ورشكات حفــظ األوراق  الوســاطة  االســتثامر ورشكات 

اخلدمــات االستشــارية وغريهــا .
٤- تنظيم الرتويج لصناديق االستثامر وغريها من أنظمة االستثامر اجلامعي .

٥- تنظيــم االكتتــاب العــام واخلاص لألوراق املاليــة الكويتية وغــري الكويتية واإلرشاف 
والرقابــة عليه .

٦- تنظيم عمليات االستـــحواذ واالندماج واإلرشاف والرقابة عليها .
٧- وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذايت يف نشاط األوراق املالية .

٨- املوافقــة عــى كافــة القواعــد والضوابــط التــي تضعهــا إدارة البورصــة ملبــارشة أعامهلــا 
واعتامدها.

ــخاص  ــدى األش ــة ل ــاءة والنزاه ــة والكف ــات املهن ــزام بأخالقي ــد االلت ــع قواع ٩- وض
ــا . ــم واعتامده ــص هل املرخ

ــة املتعاملــني والعمــل عــى احلــد مــن املامرســات غــري  ١٠- توفــري النظــم املالئمــة حلامي
ــة . ــة يف نشــاط األوراق املالي ــة وغــري العادل املالئمــة وغــري القانوني

١١- التعــاون مــع اهليئــات الرقابيــة واملؤسســات األجنبيــة املثيلــة فيــام يتصــل بالتنظيــم 
والتنســيق واملشــاركة باألنشــطة املشــرتكة.

١٢- القيــام بكافــة املهــام واالختصاصــات املوكلــة إليــه يف هــذا القانــون أو أي قانــون 
آخــر هبــدف تــاليف اضطــراب الســوق.

١٣- إصــدار مجيــع القــرارات التــي تدخــل يف اختصــاص اهليئــة والالزمــة لتنفيــذ أحكام 
هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة ، ولــه أن يفــوض يف بعــض هــذه االختصاصــات .

١٤- وضــع القواعــد اخلاصــة والنظــم واإلجراءات التي يتطلبها نشــاط كل األشــخاص 
املرخــص هلــم والذيــن يعملــون وفق أحــكام الرشيعة اإلســالمية .

١٥- إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

 املادة ٥
تقــوم اهليئــة بجميــع األعــامل الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا - وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 

- وعــى األخــص مــا يــيل :-
١ - رفــع الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة املتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
واللوائــح والتعليــامت والقواعــد الصـــادرة بموجبــه أو تلــك التــي تكون للهيئــة مصلحة 

فيهــا .
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص ــات واجلرائ ــأن املخالف ــة بش ــكاوى املقدم ــي الش ٢ - تلق
ــك . ــدرت ذل ــب إذا ق ــس التأدي ــا إىل جمل ــا وإحالته ــق اإلداري فيه ــون، والتحقي القان
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ــم  ــن اجلرائ ــف ع ــؤدي إىل الكش ــأهنا أن ت ــن ش ــي م ــراءات الت ــع اإلج ــام بجمي ٣ - القي
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ، وإحالــة الشــكاوى اجلنائيــة إىل النيابــة العامــة يف كل 
واقعــة يشــتبه يف كوهنــا جريمــة ، ســواء وقعــت يف مواجهــة اهليئــة أو املتعاملــني يف نشــاط 

األوراق املاليــة.
ــخاص  ــاط األش ــة ، ونش ــل يف األوراق املالي ــى التعام ــة ع ــش والرقاب ــراء التفتي ٤ - إج

ــون . املرخــص هلــم بموجــب هــذا القان
ــكال  ــة أش ــام بكاف ــا والقي ــًا كان وصفه ــكات أي ــرف يف املمتل ــازة والت ٥ - رشاء وحي

ــة. ــات القانوني الترف
٦ - طباعة ونرش املواد ذات الصلة بنشاط األوراق املالية .

ــل الغرامــات يف حــدود  ــام يتناســب مــع اخلدمــة ، وحتصي ــة فــرض الرســوم ب ٧ - للهيئ
تطبيــق هــذا القانــون . وهلــا القيــام بكافــة األمــور الالزمــة التــي متكنهــا مــن أداء مهامهــا 

وحتقيــق أهدافهــا املبينــة هبــذا القانــون .
٨ - تضــع اهليئــة القواعــد التــي تنظــم التعامــل يف األوراق املاليــة ونقــل ملكيتهــا ، وال 
تــري عــى هــذه التعامــالت األحكام املنصــوص عليهــا يف املــواد ٥٠٨ ، ٩٩٢ ، ١٠٥٣ 
مــن القانــون املــدين واملــواد ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٧ مــن قانــون التجــارة . كــام تضــع 
اهليئــة القواعــد التــي تنظــم التنفيــذ عــى األوراق املاليــة دون التقيــد باألحــكام املنصوص 
عليهــا يف الكتــاب الثالــث مــن قانــون املرافعــات والالئحــة التنفيذيــة لقانــون الــرشكات .

٩ - إصــدار القواعــد التــي تنظــم الــرشكات ذات الغــرض اخلــاص التــي تصــدر أوراقــًا 
ماليــة ، وذلــك دون التقيــد بأحــكام قانــون الــرشكات.

١٠ - للهيئــة إنشــاء أو املســامهة يف إنشــاء مؤسســة تعليميــة أو تدريبيــة يف جمــال أســواق 
األوراق املاليــة ، تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ، وختضــع لرقابــة وإرشاف اهليئة وحدها. 

وتنظــم هــذه املؤسســة بموجــب لوائــح وقواعــد تصدرهــا اهليئــة .

املادة ٦
يتــوىل إدارة اهليئــة جملــس يســمى مفــويض هيئــة أســواق املــال يتكــون مــن مخســة مفوضني 

متفرغــني يصــدر بتســميتهم مرســوم بنــاء عــى ترشــيح الوزيــر املختص .
وحيدد املرسوم من بني األعضاء رئيسا ونائبا لرئيس .

 املادة ٧
يشــرتط ىف املفــوض أن يكــون شــخصا طبيعيــا كويتيــا مــن ذوى النزاهــة ، ومــن أصحاب 
اخلــربة أو التخصــص ىف املجــاالت ذات الصلــة يعمــل اهليئــة وأال يكــون قــد صــدر ضده 
حكــم هنائــي يشــهر اإلفــالس أو بعقوبة مقيــدة للحريــة ىف جناية أو جريمــة خملة بالرشف 

أو األمانة .

املادة ٨
يمثــل الرئيــس اهليئــة أمــام الغــري وأمــام القضــاء . ويتــوىل عمــل املديــر التنفيــذى وينفــذ 
ــة التابعــة هلــا ،  ــة واإلداري ــة كــام يتــوىل اإلرشاف عــى كافــة األجهــزة الفني قــرارات اهليئ
ويــامرس اختصاصاتــه رفــق القوانــني واللوائــح والقــرارات التــى يقرها جملــس املفوضني 
ويكــون مســئوال مــع بقيــة املفوضــني عــن إدارة اهليئة ولــه أن يفــوض بعــض اختصاصاته 



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٠       -العودة لفهرس القانون

اإلداريــة إىل أحــد املفوضــني أو إىل وحــدة إداريــة باهليئــة .

املادة ٩
إذ غــاب الرئيــس أو شــغر منصبــه ، ومل يكــن نائــب الرئيــس قــادرا عــى أداء مهامــه ألي 
ســبب كان ، فــإن عــى املجلــس أن جيتمــع خــالل أســبوعني ويكلــف مــن يقــوم بأعــامل 

رئيــس املجلــس بالوكالــة .

املادة ١٠
ــاء  ــتثناء أعض ــدة بإس ــدة واح ــد مل ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــوض أرب ــة املف ــدة عضوي م
جملــس املفوضــني األول فإنــه جيــوز التجديــد لثالثــة منهــم فقــط ملــدة ثالثة ، ويشــغر مقعد 
ــه  ــح مكان ــه ويصب ــوض صفت ــد املف ــام يفق ــتقالة ، ك ــز أو اإلس ــاة أو العج ــوض بالوف املف

ــة: ــه يف األحــوال اآلتي شــاغرا ويصــدر مرســوم بإهنــاء عضويت
أ - إذا صدر حكم هنائي بإفالسه .

ب - إذا متــت إدانتــه بحكــم هنائــي ىف جريمــة ماســة بالــرشف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيدة 
للحريــة ىف جناية .

ج - إذا تغيــب خــالل الســنة الواحــدة عــن حضور ثالثــة اجتامعات متتاليــة أو اجتامعات 
غــري متتاليــة دون عــذر مقبــول من جملــس املفوضني .

د - إذا أخل بأحكام املادة ) ٢٧ ( أو أحكام املادة ) ٢٩ ( من هذا القانون .
ه - إذا خالــف عمــدا ميثــاق الــرشف الــذي يضعــه جملــس املفوضــني ىف أول تشــكيل لــه 

بحيــث حيــدد بموجبــه قواعــد ســلوك وأخالقيــات املفوضــني .

املادة ١١
ــدالت أو  ــه وباقــى املفوضــني وأى ب ــات ومكافــآت الرئيــس ونائب حيــدد بمرســوم مرتب
ــر املختــص وموافقــة  ــاء عــى اقــرتاح الوزي ــة . وذلــك بن ــا تــرف مــن أمــوال اهليئ مزاي

ــوزراء . جملــس ال

 املادة ١٢
جيتمــع املجلــس ثــامن مــرات عــى األقــل يف الســنة بنــاًء عــى دعــوة مــن الرئيــس ، أو بنــاًء 

عــى طلــب اثنــني عــى األقــل مــن املفوضــني .

 املادة ١٣
يكــون اجتــامع جملــس املفوضــني صحيحــا إذا حــرضه أغلبيــة املفوضــني عــى أن يكــون 

مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه ، باســتثناء االجتــامع املنصــوص عليــه ىف املــادة 
) ٩ ( . وتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات أعضائه .

 املادة ١٤
جيــوز للمجلــس أن ينــيء جلانــا إستشــارية دائمــة أو مؤقتــة ، وأن يعهــد إليهــا بدراســة 
ــل  ــتعني ىف عم ــه أن يس ــون ول ــذا القان ــددة ىف ه ــه املح ــن اختصاصات ــني م ــوع مع موض

اللجــان بخــرباء مــن خــارج اهليئــة .
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 املادة ١٥
ــة لتلقــى الشــكاوى والتظلــامت جيــوز لــكل ذى مصلحــة أن يتقــدم  ــة جلن تنظــم ىف اهليئ
ــه أحــد األشــخاص املرخــص هلــم ، كــام تتلقــى  بالشــكوى إليهــا مــن أى خطــأ يقــوم ب
التظلــامت مــن القــرارات التــى تصدرهــا اهليئــة . وتنــص الالئحــة التنفيذيــة عــى املواعيــد 
ــام  ــة وقواعــد وإجــراءات الطعــن عــى قراراهتــا أم واإلجــراءات وقواعــد عمــل اللجن

املحكمــة املختصــة .

 املادة ١٦
مــع مراعــاة حكــم املــادة الثانيــة من املرســوم األمريي رقــم )١٢( لســنة ١٩٦٠ بقانــــــون 
تنظيــم إدارة الفتــوى والترشيــع حلكومــة الكويت، يكــون للهيئة إدارة قانونيــة تتبع رئيس 
اهليئــة وتتــوىل مبــارشة مجيــع القضايــا واحلضــور أمــام مجيــع املحاكــم وهيئــات التحكيــم 

، أو إبــداء الــرأي القانــوين وإجــراء التحقيقــات .
كــام تتــوىل إعــداد املرشوعــات واالقرتاحــات للقوانيـــــن واللوائــح والقــرارات املتصلــة 

باهليئــة وعملهــا .

 املادة ١٧
ــد  ــة دون التقي ــني ىف اهليئ ــئون املوظف ــة لش ــة واملالي ــح اإلداري ــة اللوائ ــس اهليئ ــع جمل يض
بالقواعــد املقــررة للموظفــني املدنيــني ىف قانــون اخلدمــة املدنيــة ونظامــه عــى أن يــرى 

هــذا القانــون اآلخــري ونظامــه فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص .
ــة  ــة املدني ــوان اخلدم ــر ودي ــات الوزي ــة اختصاص ــويض اهليئ ــس مف ــس جمل ــون لرئي ويك

ــة . ــى اهليئ ــق بموظف ــام يتعل فيم

 املادة ١٨
يكــون للهيئــة ميزانيــة مســتقلة تصــدر بقانــون ، وتعد وفقــًا للقواعد التي حتددهــا الالئحة 
التنفيذيــة ، مــع مراعــاة أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )٣١( لســنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد 
ــة  ــنة املالي ــدأ الس ــة ، وتب ــابات اخلتامي ــا واحلس ــى تنفيذه ــة ع ــة والرقاب ــات العام امليزاني
ــة  ــة مــارس مــن كل عــام . وتبــني الالئحــة التنفيذي يف األول مــن أبريــل وتنتهــي يف هناي
القواعــد واإلجــراءات املاليــة لتــرف اهليئــة يف أمواهلــا ، والدفاتــر التــي متســكها لضبــط 
عملياهتــا ، وكيفيــة مراقبــة حســاباهتا . ويكــون لرئيــس جملــس املفوضــني اختصاصــات 

وزيــر املاليــة فيــام خيــص أحــكام املرســوم بالقانــون املشــــــار إليــه .

 املادة ١٩
تتكــون املــوارد املاليــة للهيئــة مــن أمــوال الرســوم ، التــي يقررهــا هــذا القانــون ولوائحــه 
ــة ، أو أي مــوارد  ــة الدول ــة ، ومــا خيصــص هلــا مــن ميزاني ويتــم حتصيلهــا حلســاب اهليئ

أخــرى تتحصــل مــن ممارســة نشــاطها أو توظيــف احتياطياهتــا .

 املادة ٢٠
تعــد أى أمــوال مســتحقة للهيئــة عــى الغــري أمــواال عامــة وتتمتــع باملعاملــة نفســها التــى 
تتمتــع هبــا الديــون املســتحقة للخزانــة العامــة ، ويتــم حتصيلهــا طبقــا إلجــراءات حتصيــل 



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٢       -العودة لفهرس القانون

الديــون املســتحقة للخزانــة العامــة .

املادة ٢١
يكــون للهيئــة احتياطيــات نقديــة تضمــن هلــا اســتقرارًا ماليــًا عــى املــدى الطويــل ملقابلــة 
األخطــار النمطيــة املتوقــع حدوثهــا يف نشــاط األوراق املاليــة ، ويتحــدد بقــرار يصــدره 
جملــس الــوزراء - بنـــــاء عــى اقــرتاح املجلــس - مقــــــدار هــذه االحتياطيــات وكيفيــة 
تكوينهــا ، وتقــوم اهليئــة بتوظيــف هــذه االحتياطيــات ، فــإذا وصلــت إىل املقــدار املحــدد 
حيــول الفائــض إىل اخلزانــة العامــة للدولــة ، وإذا نقصــت يف أي وقــت عــن املقــدار املحدد 

تقــوم احلكومــة باســتكامل وأداء مبلــغ النقــص .
كــام يكــون للهيئــة رأس مــال تشــغييل مقــداره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك )أربعــون مليــون دينــار 
كويتــي( يســتخدم للــرف منــه عــى مجيــع أوجــه نشــاط اهليئــة ، ويدفــع ويغطــى مبــارشة 
ــة .  ــا يف الالئح ــص عليه ــي ين ــد الت ــًا للقواع ــة ، وطبق ــة للهيئ ــات النقدي ــن االحتياطي م

وجيــوز بمرســوم زيــادة رأس مــال اهليئــة .

 املادة ٢٢
بإيرادهتــا  املالئمــة واخلاصــة  والســجالت  احلســابات  دفاتــر  بإمســاك  اهليئــة  تلتــزم 
ومروفاهتــا وأصوهلــا والتزاماهتــا وكل املعامــالت اخلاصــة باهليئــة ويكــون للهيئــة 

مراقــب حســابات مســتقل أو أكثــر .
وتضــع اهليئــة القواعــد والــرشوط الواجــب توافرها ىف مراقبى احلســابات املقيد بالســجل 

اخلــاص بذلــك لــدى اهليئة .

املادة ٢٣
مــع عــدم اإلخــالل بالرقابــة الالحقــة لديــوان املحاســبة عــى عــى اهليئــة ، ال ختضــع اهليئة 
للرقابــة املســبقة لديــوان املحاســبة وال ألحــكام قانــون املناقصــات العامــة رقــم ٣٧ لســنة 

١٩٦٤ وتعديالته .

 املادة ٢٤
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام هــذا القانــون ، حيظــر عــى اهليئــة القيــام بــأي عمــل جتــاري ، 

كــام ال جيــوز هلــا إقــراض األمــوال أو إصــدار األوراق املاليــة أو االســتثامر فيهــا .

 املادة ٢٥
تقــدم اهليئــة للوزيــر املختــص تقريــرًا ســنويًا يرفــع إىل جملــس الــوزراء خــالل ١٢٠ يومــًا 
مــن هنايــة كل ســنة ماليــة حول أنشــطتها ، وأعامهلــا ، وانجازاهتــا يف تطوير وتنمية الســوق 
خــالل الســنة املنقضيــة ، عــى أن يشــتمل عــى حســابات اهليئة وتقريــر مراقب احلســابات 

.

مادة ٢٦
ال جيــوز ألي مفــوض أو موظــف يف اهليئــة مدعــو إىل اجتــامع يف جمــال اختصــاص اهليئــة ، 
وكانــت لــه يف املوضــوع املطــروح للبحــث مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة ، أن يشــارك 
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يف بحثــه أو إبــداء رأي فيــه أو التصويــت عليــه ، وجيــب عليه أن يفصح عــن هذه املصلحة 
يف بدايــة االجتــامع وأن يــرتك االجتــامع قبــل البــدء يف مناقشــة املوضوع .

كــام يتعــني عــى كل شــخص مدعــو إىل اجتــامع يف جمـــــال اختصــاص اهليئــة ، وكانــت لــه 
يف املوضــوع املطــروح للبحــث مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة ، أن يفصــح عــن هــذه 

املصلحــة يف بدايــة االجتــامع وقبــل أن يشــارك يف بحثـــــــه أو إبــداء رأي فيــه .
ــه احلضــور بــرضورة اإلفصــاح  ــامع أن ينب ــس االجت ــع األحــوال جيــب عــى رئي ويف مجي

ــابقتني . ــني الس ــه يف الفقرت ــار إلي املش

مادة ٢٧
حيظــر عــى املفوضــني واملوظفــني أثنــاء توليــه العمــل ىف اهليئــة القيــام بــأى عمــل جتــارى 
عــن نفســه أو بصفتــه وكيــال أو وليــا وصيــا ، كــام ال جيــوز لــه ممارســة أى وظيفــة أو مهنــة 
أو عمــل آخــر ىف القطــاع العــام أو اخلــاص ، أو تقديم أى خدمات أو استشــارات بشــكل 
مبــارش أو غــري مبــارش أو املشــاركة ىف عضويــة جملــس إدارة أى جهــة ختضــع لرقابــة اهليئــة 

أو أى جهــة ذات صلــة هبــا .

املادة ٢٨
ــور  ــة ف ــدى اهليئ ــًا ل ــح خطي ــزم كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس واملوظفــني بالتري يلت
اســتالم مهامــه عــن األوراق املاليــة املدرجــة يف ســـــــوق الكويــت لــألوراق املاليــة التــي 
يملكهــا وأوالده القــر املشــمولني بواليتــه ، كــام يلتــزم باإلفصــاح خطيــًا عــن أي تغيــري 

يطــرأ عــى ذلــك وفقــًا للنظــام الــذي يضعــه املجلــس .
وحيظــر عــى أعضــاء املجلــس التعامــل يف أســهم الــرشكات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة طوال 

فــرتة عضويتهــم يف املجلس .

املادة ٢٩
جيــب عــى أي مفــوض ، أو موظــف ، أو أي شــخص يعــــــمل يف جلــان اهليئــة أو معهــا 
بمقابــل أو دون مقابــل أن حيافــظ عــى رسيــة املعلومــات التــي وصلت إليه بحكــم منصبه 
ــع عليهــا ســوى املختصــني  ــال يطل ــده مــن مســتندات ، ف ــا حتــت ي ــظ عــى م ، وأن حياف
باهليئــة . مــا مل يقــض هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر ، أو أن يصــدر حكــم أو أمــر مــن 
ــا  ــل عليه ــتندات حص ــات أو مس ــم أي معلوم ــاح أو تقدي ــه باإلفص ــة يلزم ــة قضائي جه

بحكــم منصبــه .

املادة ٣٠
يكــون ملوظفــى اهليئــة الذيــن يصــدر بتحديدهم قرار مــن الوزيــر املختص صفــة الضبطية 
ــرارات  ــون والق ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــع باملخالف ــى تق ــم الت ــات اجلرائ ــة ىف إثب القضائي
الصــادرة تنفيــذا لــه ، هلــم ىف ســبيل ذلــك اإلطالع عــى الســجالت والدفاتر واملســتندات 
والبيانــات ىف مقــر الــرشكات العاملــة ىف جمــال األوراق املاليــة و ىف مقــر أســواق األوراق 

املاليــة أو أى جهــة اخــرى توجــد هبــا .
وعــى املســئولني ىف اجلهات املشــار إليها ىف الفقرة الســابقة أن يقدمــوا إىل هؤالء املوظفني 

املذكوريــن البيانات واملســتندات التى يطلبوهنــا هلذا الغرض .
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املادة ٣١
ــة الســوق املختــص للتوفيــق بــني عــروض البيــع وطلبــات  يقصــد ببورصــة أوراق مالي
الــرشاء ىف األوراق املاليــة ويتبــع اإلجــراءات اخلاصــة بالتــداول ويؤدى الوظائــف املعتاد 

أداؤهــا قبــل األســواق املاليــة .

 املادة ٣٢
ال جيــوز ألى شــخص تأســيس أو تشــغيل أو املســاعدة عــى تأســيس أو تشــغيل بورصــة 
لــألوراق املاليــة إال بعــد احلصــول عــى ترخيــص بموجــب هــذا القانــون ووفقــا للنظــم 
ــص  ــذا الرتخي ــدار ه ــا بإص ــة دون غريه ــص اهليئ ــة وختت ــا اهليئ ــى تعتمده ــح الت واللوائ

وينــرش ىف اجلريــدة الرســمية .

 املادة ٣٣
متنــح اهليئــة ترخيــص بورصــة لرشكــة مســامهة حتــل حمل ســوق الكويــت لــألوراق املالية، 
وحيــدد رأس مــال هــذه الرشكــة بقــرار مــن جملــس املفوضــني، ويكــون نشــاطها مقصــورًا 
عــى تشــغيل بورصــة األوراق املاليــة ، وتكــون اهليئــة مكلفــة بتأســيس هــذه الرشكــة عــى 

أن ختصــص أســهمها عــى النحــو التــايل :-
١ - نســبة ال تقــل عــن ســتة يف املئــة )٦%( وال تزيــد عــى أربعــة وعرشيــن يف املئــة )٢٤%( 
ختصــص للجهــات العامــة التــي حيــق هلــا متلــك األســهم وتــؤول النســبة التــي مل يكتتــب 

فيهــا إىل املســتثمر الفائــز .
ــني يف  ــة وأربع ــاوز أربع ــة )٢٦%( وال جت ــن يف املئ ــتة وعرشي ــن س ــل ع ــبة ال تق ٢ - نس
ــة )٤٤%( ختصــص لتكتتــب فيهــا الــرشكات املســجلة يف ســوق الكويــت لــألوراق  املئ
املاليــة مــع مشــغل عاملــي للبورصــات أو مشــغاًل عامليــًا منفــردًا ، وتضــع اهليئــة الــرشوط 
والضوابــط الــالزم توافرهــا يف املزايديــن واملزايــدة ، ويرســى املــزاد عــى مــن يقــدم أعــى 

ســعر للســهم فــوق قيمتــه االســمية مضافــًا إليهــا مصاريــف تأســيس - إذا وجــدت .
٣ - نسبة مخسون يف املئة )٥٠%( ختصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

ــع  ــع مجي ــامهلا وتوزي ــد رأس ــة حتدي ــيس الرشك ــة بتأس ــني املكلف ــة املفوض ــوىل هيئ ٤ - تت
األســهم املخصصــة لالكتتــاب العــام بالتســاوي بــني مجيــع الكويتيــني املســجلة أســامئهم 
ــة للمعلومــات املدنيــة يف يــوم االكتتــاب ، عــى أن يتــم تســديد قيمــة  يف اهليئــة العامــــــ
هــذه االكتتابــات مــن قبــل املواطنــني للهيئــة وفقــًا لإلجــراءات وبالطريقــة التــي حتددهــا 
اهليئــة ، دون أي فوائــد أو رســــوم أو أي زيــادة فـــــوق ســــعر الســهم يف تاريــخ االكتتاب 
، يف موعــــد أقصــــاه اليــوم الــذي تنقــي يف هنايتــه ســتون يومــًا ، حمســوبة بــدءًا مــن أول 
الشــهر التــايل للشــهر الــذي تولــت فيــه اهليئــة دعــوة املواطنني عــن طريق وســائل اإلعالم 
الكويتيــة املقــروءة واملســموعة واملرئيــة إىل تســديد قيمــة االكتتابــات املســتحقة عليهــم.

وعــى اهليئــة أن تضمــن نــرشة االكتتــاب بنــدًا جييــز للمواطنــني طلــب زيــادة التخصيــص 
هلــم مــن األســهم التــي مل يتــم ســداد قيمتهــا للهيئــة بــام يضمــن تغطية نســبة مخســني يف املئة 
)٥٠%( املخصصــة للمواطنــني بالكامــل. وحتــدد اهليئــة آليــة وإجــراءات ختصيــص مقدار 
ــدادهم  ــد س ــراءات، ومواعي ــة، وإج ــني وكيفي ــؤالء املواطن ــى ه ــا ع ــادة، وتوزيعه الزي

قيمتهــا للهيئــة .
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ــاطها  ــا ونش ــدد رأس ماهل ــرى، حي ــات أخ ــص بورص ــى ترخي ــة ع ــة املوافق ــوز للهيئ وجي
والــرشوط اخلاصــة بأعامهلــا وإداراهتــا وكل مــا يتعلــق هبــا بقــرار مــن جملــس املفوضــني

 املادة ٣٤
تضــع البورصــة - بعــد موافقــة اهليئــة - اإلجــراءات والقواعــد والنظــم التــي يتعــني عــى 
البورصــة املرخــص هلــا اتباعها لتداول ونقل ملكيــة األوراق املالية املدرجــة يف البورصة.
ــى  ــني ع ــي يتع ــم الت ــد والنظ ــراءات والقواع ــون اإلج ــة للقان ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
ــري  ــة غ ــة الكويتي ــة األوراق املالي ــل ملكي ــداول ونق ــا لت ــا اتباعه ــص هل ــة املرخ البورص

املدرجــة يف البورصــة .

 املادة ٣٥
يشــرتط يف عضــو جملــس إدارة البورصــة وكذلــك لالســتمرار يف شــغل هــذا املنصــب مــا 

ييل:-
١- أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة .

٢- أال يكون قد أشهر إفالسه بحكم هنائي .
٣- أن يكون حسن السمعة .

ــد  ــًا للقواع ــة وفق ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــئون املالي ــربة يف الش ــه خ ــون لدي ٤- أن يك
ــة . ــن اهليئ ــرار م ــا ق ــدر هب ــي يص ــط الت والضواب

 املادة ٣٦
يديــر البورصــة جملــس إدارة يشــكل مــن رئيــس ونائــب للرئيــس ، حيــل حملــه عنــد غيابه ، 
وســتة أعضــاء يتــم انتخاهبــم واختيارهــم مــن اجلمعيــة العموميـــــــة للرشكــة بعــد موافقة 

. املجلس 
وجيــب عــى رئيــس جملــس إدارة البورصــة أو مــن ينــوب عنــه إخطــار املجلــس بأســامء 
املرشــحني لعضويــة جملــس إدارة البورصــة قبــل ثالثــني يومــًا عــى األقــل مــن التاريــخ 

ــة للرشكــة النتخــاب أعضــاء جملــس اإلدارة . ــة العمومي املقــرر النعقــاد اجلمعي
وللمجلــس خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن إخطــاره أن يعــرتض بقــرار مســبب عــى أي 

مــن املرشــحني لعــدم توافــر الــرشوط املطلوبــــــة فيــه .
ويرتتــب عــى هــذا االعــرتاض اســتبعاد املرشــح لعضويــة جملــس اإلدارة ، وال جيــوز أن 
ــذي  ــه املجلــس أو املرشــح ال ــة للرشكــة مرشــح مل خيطــر ب ــة العامـ يعــرض عــى اجلمعي

اعــرتض عليــه وفقــًا ألحــكام هــذه املــادة .
ــة أي مــن األعضــاء إذا فقــد -  وللمجلــس أن يطلــب مــن جملــس إدارة البورصــة تنحي
ــابقة ، أو رأى أن  ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــرشوط املنص ــد ال ــه - أح ــه منصب ــاء تولي أثن
يف هــذا اإلجــراء احلفــاظ عــى ســالمة أمــوال املتداولــني أو الصالــح العــام للبورصــة ، 
وإذا مل تتــم التنحيــة كان للمجلــس أن يصــدر قــرارًا مســببًا باســتبعاده مــن عملــه ويــؤرش 

بذلــك يف ســجل اهليئــة .

املادة ٣٧
يمثــل رئيــس جملس اإلدارة البورصة أمــام الغري وأمام القضــاء إىل جانب االختصاصات 
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األخــرى التــي يبينهــا عقــد التأســيس والنظام األســايس ، كام يقــوم بتنفيذ قــرارات جملس 
اإلدارة .

ويكــون للبورصــة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه جملــس اإلدارة وفــق الضوابــط املحــددة 
مــن اهليئــة وبعــد موافقتهــا ، وينــاط بالرئيــس التنفيــذي إدارة البورصــة ، وحيــدد جملــس 
ــي رئيــس جملــس اإلدارة  ــه . وال جيــوز اجلمــع بــني منصب ــه وصالحيات اإلدارة خمصصات

والرئيــس التنفيــذي.

املادة ٣٨
جيب عى البورصة ما يى : 

١ - أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة .
٢ - أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر املتعلقة بأعامهلا وعملياهتا .

ــة أو  ــة البورص ــع مصلح ــا م ــال تعارضه ــة ىف ح ــة املعلق ــة العام ــدم املصلح ٣ - أن تق
أعضائهــا أو مســامهيها أو إدارهتــا .

٤ - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماهتم وفق القواعد واللوائح التى تقررها اهليئة .
ــد  ــل للقواع ــا قب ــلوك أعضائه ــتها وس ــري ممارس ــا ومعاي ــم عملياهت ــزم بتنظي ٥ - أن تلت

والسياســات واإلجــراءات اخلاصــة بالبورصــة .
٦ - أن تلتــزم بتنظيــم عمليــات ومعايــري ممارســات الــرشكات املدرجــة لدهيــا وموظفيهــا 

طبقــا للوائــح املنظمــة لذلــك .
٧ - أن تلتــزم بتقديــم خدماهتــا وفــق أحــدث التقنيــات والتطبيقــات واألنظمــة اآلليــة بــام 

يتوافــق واملعايــري الدوليــة املعتمــدة مــن اهليئــة أو تلــك التــى تقررهــا .
ــام يتعلــق بأعضائهــا  ــة كل املعلومــات املوجــودة ىف حوزهتــا في ٨ - أن حتافــظ عــى رسي
ــح نرشهــا أو اإلفصــاح عنهــا  ــون أو اللوائ ــا يوجــب عليهــا القان وعمالئهــا باســتثناء م
ــن  ــر م ــا أو بأم ــر منه ــة أو بأم ــات إال للهيئ ــذه املعلوم ــن ه ــح ع ــا أن تفص ــوز هل ، وال جي

ــايض . الق
٩ - اإللتزام بالتعليامت التى تصدرها اهليئة .

 املادة ٣٩
تلتزم رشكة البورصة بإخطار اهليئة عى وجه الرعة بام يى :

١ - إذا تبــني هلــا أن أحــد أعضائهــا غــري قــادر عــى اإللتــزام بــأى من مــن قواعــد البورصة 
أو ضوابــط املــوارد املالية .

٢ - إذا قــدرت وجــود عــدم انتظــام مــاىل أو أى أمــر آخــر يمكــن أن يشــري إىل عــدم مالءة 
العضــو أو عــدم قدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماته .

٣ - بأى أجراء تأديبي تتخذه ضد أى عضو أو عامل معه أو تابع له .

مادة ٤٠
ملجلــس مفــوىض اهليئــة أن يطلــب مــن البورصــة أن تقــوم بإعــداد قواعــد حمــددة ىف جمــال 
ــاء ىف  ــام ج ــة ب ــزم البورص ــإذا مل تلت ــة ، ف ــدة معين ــالل م ــا خ ــوم بتعديله ــا أو أن تق عمله
ــة  ــن البورص ــة ع ــوم نياب ــة أن تق ــاز للهيئ ــب ج ــا بالطل ــددة هل ــة املح ــب أو ىف املهل الطل

بإعــداد القواعــد أو تعديلهــا مــع إلزامهعــا بالتكاليــف .
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 مادة ٤١
ــك  ــواء كان ذل ــا ، س ــل عليه ــة أو أى تعدي ــن البورص ــادرة ع ــد ص ــرى أى قواع ال ت
بســحبها أو اســتبداهلا أو تغيريهــا أو اإلضافــة إليهــا ، مــا مل يتــم اعتامدهــا مــن قبــل اهليئــة . 
وعــى البورصــة أن تقــدم للهيئــة األســباب واألهــداف التى دعتهــا القرتاح هــذه القواعد 
أو تعديلهــا ، وأن تبــني اآلثــار املرجــوة هلــا ، وللهيئــة أن تقــرر بنــاء عــى ذلــك موافقتهــا 
أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن ختطــر البورصــة بقرارهــا خــالل مــدة ال جتــاوز ثالثــة 

أشــهر مــن تاريــخ اإلخطــار باإلفــراج .

 مادة ٤٢
تشــكل بالبورصــة جلنــة ختتــص بالنظــر يف املخالفــات التــي يرتكبهــا أحــد أعضــاء 
البورصــة، وتصــدر اهليئــة التعليــامت والضوابــط الالزمــة لعملهــا وعضويتهــا ، وللجنــة 

ــية :- أن توقــع اجلــزاءات التالـــــ
١ - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب املخالفة .

٢ - اإلنــــذار .
٣ - إخضاع املخالف ملزيد من الرقابة .

٤ - الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز سنة .
٥ - فرض قيود عى نشاط أو أنشـــــطة املخالف .

٦ - وقف تداول ورقة مالية لفرتة زمنية حمددة ملا فيه مصلحة السوق .
ويف مجيــع األحــوال جيــوز للجنــة إلغــاء املعامــالت ذات العالقــة باملخالفــة ومــا ترتــب 

عليهــا مــن آثــار .

 املادة ٤٣
عــى إدارة البورصــة إخطــار اهليئــة بــأي إجــراء تأديبــي تتخــذه جتــاه أي مــن أعضائهــا، 
وبتفاصيــل املخالفــة التــي ارتكبهــا، واإلجــراءات التــي اختذهتــا واجلــزاء الذي تــم توقيعه 

وموافاهتــا بكافــة أوراق املوضــوع .
ــًا مــن  ــم خــالل مخســة عــرش يوم ــه املتظل ــم يقدم ــاء عــى تظل ــرار منهــا أو بن ــة بق وللهيئ
ــة  ــوىل مراجع ــب ليت ــس التأدي ــوع إىل جمل ــة املوض ــرار ، إحال ــة بالق ــاره كتاب ــخ إخط تاري
اإلجــراء التأديبــي وفــق نظــام املراجعــة املعتمــد لديــه ، وملجلــس التأديــب أن يؤيــد قــرار 

ــه وذلــك بقــرار مســبب . ــه أو يلغي البورصــة أو يعدل

 املادة ٤٤
ــة  ــارا بالغ ــق آث ــن أن ختل ــى يمك ــات الت ــات واإلضطراب ــوارث واألزم ــاالت الك ىف ح
ــارات  ــاءات أو إش ــني إحي ــض املتداول ــة بع ــة ممارس ــك ىف حال ــوق وكذل ــرضر ىف الس ال
ــتعادة  ــدف ىف اس ــى هت ــامت الت ــات بإصــدار التعلي ــة أوســع الصالحي مضللــة ، فللهيئ
العدالــة والشــفافية والكفــاءة للســوق وهلــا عــى وجــه اخلصــوص اختــاذ أى مــن التدابــري 

ــة :  اآلتي
١ - إيقاف التداول ىف البورصة ، أو أى ورقة مالية مدرجة لفرتة زمنية مؤقتة .

٢ - إلغاء التداول لفرتة زمنية حمددة أو إلغاء الصفقات عى سهم معني .
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٣ - إصدار قرارات لتصفية كل األرصدة أو جزء منها أو ختفيضها .
٤ - تعديل أيام وساعات التداول .

٥ - تعديل أو إيقاف أى من قواعد البورصة .

املادة ٤٥
ىف حالــة عــدم التــزام البورصــة بقــرارات أو تعليــامت اهليئــة الصــادرة بموجــب ســلطتها 
ــق  ــراء لتحقي ــن إج ــبا م ــراه مناس ــا ت ــاذ م ــة اخت ــوز للهيئ ــابقة جي ــادة الس ــا ىف امل ــررة هل املق

ــة . ــة أى مركــز يتعلــق بــاألوراق املالي التــداول املنتظــم أو تصفي

املادة ٤٦
جيــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــايب للبورصــة إلغــاء الرتخيــص املمنــوح هلــا اعتبــارا من 

اليــوم املحــدد بقــرار اهليئــة ، وذلــك ىف احلــاالت التاليــة : 
١ - إذا فقدت الرشكة أحد الرشوط التى أهلتها للحصول عى الرتخيص .

٢ - إذا توقف العمل ىف البورصة ملدة تزيد عى مخسة أيام عمل .
٣ - إذا تم إقفاهلا .

٤ - إذا مل تلتزم بتعليامت اهليئة رغم تنبيه اهليئة هلا .
٥ - إذا مل تقــدم للهيئــة املعلومــات التــى طلبتهــا أو قدمــت معلومــات غــري صحيحــة أو 

مضللــة .
وعى اهليئة نرش قرار إلغاء الرتخيص وأسبابه ىف اجلريدة الرسمية .

 املادة ٤٧
جيــوز للهيئــة أن تعطــى الرشكــة مهلــة حمــددة وذلــك مــن تلقــاء نفســها أو أن متــد املهلــة 
املمنوحــة هلــا بعــد تاريــخ إلغــاء الرتخيــص إذا قــدرت اهليئــة أن ىف ذلــك مصلحــة عامــة ، 
أو بنــاء عــى طلــب البورصــة حلــني إقفــال العمليــات فيهــا ، أو لتســليم أنشــطتها لبورصة 

أخــرى مرخــص هلــا .

املادة ٤٨
يقصــد بوكالــة املقاصــة أي كيــان قانــوين يتــوىل عمليــة التســوية والتقــاص بــني متــداويل 
ــات  ــري اخلدم ــوم بتوف ــا ، ويق ــليم أو كالمه ــع أو التس ــق بالدف ــام يتعل ــة في األوراق املالي
اخلاصــة بذلــك ومنهــا خدمــة إيــداع األوراق املاليــة ضمــن نظــام مركــزي حلفــظ ونقــل 

ــة . ــة أو خدمــة الوســيط املركــزي ملعامــالت األســواق املالي امللكي
وجيوز للهيئة أن متنح الرتخيص خلدمة أو أكثر من خدمات وكالة املقاصة .

املادة ٤٩
ال جيوز ألى شــخص أن يقوم بتأســس وكالة مقاصة أو إدراهتا أو املســاعدة ىف تأسيســها 
أو إدراهتــا أو اإلعــالن عــن قيامهــا بذلــك إال بعــد احلصــول عــى ترخيــص وكالــة مقاصة 
صــادر مــن اهليئــة وفقا للــرشوط والقيــود التى حتددهــا الالئحــة التنفيذية للقانــون وينرش 

الرتخيــص ىف اجلريدة الرســمية .
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املادة ٥٠
ال جيــوز منــح ترخيــص وكالــة مقاصــة إال لرشكة مســامهة حيدد رأســامل جملــس املفوضني 
، ويكــون نشــاطها ال جيــوز منــح ترخيص وكالة مقاصة إال لرشكة مســامهة حيدد رأســامل 
جملــس املفوضــني ، ويكــون نشــاطها إدارة عمليات التقاص والتســوية واإليــداع املركزى 
ــة حلســن إدارة  ــة وحفظهــا واألمــور املتعلقــة هبــا أو املتصلــة هبــا واملتطلب لــألوراق املالي

. الوكالة 
وللهيئــة أن تطلــب مــن الرشكة طالبــة الرتخيص أيــة معلومات أو بيانــات تراها رضورية 

.
وحتــد اهليئــة الــرشوط الواجــب توافرهــا ملنــح الرتخيــص وإجراءاتــه ىف الالئحــة التنفيذية 

. للقانون 

املادة ٥١
يتعني عى وكالة املقاصة التقيد باإللتزامات اآلتية :

١ - إختــاذ تدابــري املقاصــة والتســوية العادلــة وبــكل فاعليــة فيــام يتعلــق بــأى معامــالت 
جتاريــة ىف األوراق املاليــة .

٢ - القيام بإدارة املخاطر املتعلقة بنشاطها وعملياهتا بأعى درجات املهنية .

٣ - تغليب املصلحة العامة ومصلحة املتعاملني معها عى مصالح الرشكة .
٤ - أن تتوىل إدارة خدماهتا طبقا للقواعد اخلاصة املعتمدة من اهليئة .

٥ - املحافظــة عــى رسيــة كل املعلومــات والبيانــات املوجــودة ىف حوزهتــا باســتثناء مــا 
تطلبــه اهليئــة أو اجلهــات القضائيــة .

٦ - تقديــم خدماهتــا طبقــا ألحــدث التقنيــات والتطبيقــات واألنظمــة اآلليــة بــام يتوافــق 
واملعايــري الدوليــة املعتمــدة مــن اهليئــة أو وفــق مــا تطلبــه أو تقــرر اهليئــة .

املادة ٥٢
جيب عى وكالة املقاصة إخطار اهليئة عى وجه الرعة بام يى :

١ ( إذا تبــني هلــا عــدم قــدرة أحــد املتعامــني معهــا عــى اإللتــزام بــأى مــن القواعــد اخلاصة 
بعمليــات التقــاص والتســوية أو اإليداع .

٢ ( إذا قــدرت أن املركــز املــاىل ألى مــن املتعاملــني معهــا وقدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه 
ــت  ــد أصبح ــه ق ــاء بالتزامات ــى الوف ــه ع ــراب ، أو أن قدرت ــذر باإلضط ــت تن ــد أصبح ق

مضطربــة .

املادة ٥٣
عــى اهليئــة أن تطلــب مــن وكالــة املقاصة إعــداد قواعــد ولوائح تتعلــق بعمليــات املقاصة 
والتســوية وتســجيل األوراق املاليــة وغريهــا مــن األنشــطة ذات الصلــة بأعــامل الوكالــة، 
أو أن تقــوم بتعديلهــا خــالل مــدة حمــددة . فــإذا مل تلتــزم وكالــة املقاصــة بام جــاء يف الطلب 
أو يف املهلــة املحــددة هلــا فيــه جــاز للهيئــة أن تقــوم نيابــة عنهــا بإعــداد تلــك القواعــد أو 

تعديلهــا مــع إلــزام الوكالــة بالتكاليــف .
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املادة ٥٤
ال تــرى أى قواعــد صــادرة عــن وكالــة املقاصــة أو أى تعديــل عليهــا ، ســواء كان ذلــك 
بســحبها أو إســتبداهلا أو تغيريهــا أو اإلضــاىف عليهــا ، مــامل يتــم إعتامدهــا مــن قبــل اهليئــة 
، وعــى وكالــة املقاصــة أن تقــدم للهيئــة األســباب واألهــداف التــى دعتهــا القــرتاح هــذه 
القواعــد أو تعديلهــا ، وأن تبــني اآلثــار املرجــوة هلــا . وللهيئــة أن تقــرر بنــاء عــى ذلــك 
موافقتهــا أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن ختطــر وكالــة املقاصــة كتابــة بقرارهــا خــالل 

مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ القــرار .

املادة ٥٥
جيــوز لوكالــة املقاصــة ، ىف حــال عــدم التــزام أحــد املتعاملــني بقواعــد املقاصــة ، أن تلزمــه 

بالرســوم الناجتــة عــن عــدم التزامــه بتلــك القواعد .

 املادة ٥٦
للهيئــة أن تصــدر تعليــامت لوكالــة املقاصــة لضــامن التســوية العادلــة واملنظمــة واملالئمــة 
للمعامــالت ىف األوراق املاليــة ، وضــامن حتقيــق نزاهــة وســالمة إدارة املخاطــر الشــاملة 
ىف أســواق األوراق املاليــة ، وهلــا عــى وجــه اخلصــوص أن تصــدر تعليــامت فيــام يتعلــق 
بتســوية عقــود األوراق املاليــة وإجــراء التعديــالت باإللتزامــات التعاقديــة التــى قد تنشــأ 
عــن عقــود األوراق املاليــة ، أو أى أمــور أخــرى تراهــا اهليئــة رضوريــة مــن أجــل تطبيــق 

أحــكام هــذا القانــون .

 املادة ٥٧
ىف حــاالت الكــوارث واألزمــات واإلضطرابــات التى يمكــن أن ختلق آثــارا بالغة الرضر 
ىف الســوق فللهيئــة إصــدار التعليــامت بالتعديــل أو وقــف العمــل بــأى مــن قواعــد وكالــة 

. املقاصة 
 

املادة ٥٨
ــب  ــادرة بموج ــة الص ــامت اهليئ ــرارات أو تعلي ــة بق ــة املقاص ــزام وكال ــدم الت ــال ع ىف ح
ســلطتها املقــررة هلــا ىف املائــدة الســابقة جــاز للهيئــة إختــاذ أيــة إجــراءات تراهــا رضوريــة 
لالحتفــاظ بتســوية عادلــة وحتقيــق الفاعليــة للمعامــالت التجاريــة ىف األوراق املاليــة أو 

أى فئــة منهــا .

املادة ٥٩
جيــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــايب إلغــاء ترخيــص وكالــة املقاصــة املمنــوح هلــا وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون اعتبــارا مــن اليــوم املحدد بقــرار اهليئــة ، وذلك ىف أى مــن احلاالت 

اآلتيــة : 
١ - فقدان الوكالة أحد الرشوط التى أهلتها للحصول عى الرتخيص .

٢ - إذا توقفت الوكالة عن أداء املهام املوكلة إليها أو املرخص هلا إدارهتا .
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٣ - تصفية الوكالة .
٤ - التخلف عن تنفيذ أى التزام يفرضه عليها هذا القانون .

ــري  ــات غ ــم معلوم ــة أو تقدي ــا اهليئ ــى تطلبه ــات الت ــم املعلوم ــن تقدي ــس ع ٥ - التقاع
صحيحــة أو مضللــة .

٦ - إجــراء الوكالــة أى تعديــالت عــى أغراضهــا ىف عقــد تأسيســها أو نظامهــا األســايس 
دون أخــذ موافقــة مســبقة مــن اهليئــة .

٧ - إذا طلبت الوكالة إلغاء الرتخيص املمنوح هلا .
وعى اهليئة نرش قرار إلغاء الرتخيص وأسبابه ىف اجلريدة الرسمية .

 املادة ٦٠
ــخ إلغــاء  ــة بعــد تاري ــة حمــددة أو أن متــد املهل ــة املقاصــة مهل ــح وكال ــة أن متن جيــوز للهيئ
الرتخيــص إذا رأت اهليئــة أن ىف ذلــك مصلحــة عامــة ، أو بنــاء عى طلــب الوكالة إليقاف 

عملياهتــا أو لتســليم أنشــطتها لوكالــة أخــرى مرخــص هلــا .

املادة ٦١
جيــوز للوكالــة التظلــم للهيئــة مــن القــرار الصــادر بإلغــاء ترخيصهــا وذلــك خــالل مخســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطارهــا بــه كتابــة أو مــن تاريــخ نــرشه باجلريــدة الرســمية وعــى 

اهليئــة البــت ىف التظلــم بقــرار مســبب وذلــك خــالل عرشيــن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه.

 املادة ٦٢
ــني  ــد تعي ــة أو عن ــالس أو التصفي ــار أو اإلف ــكام اإلعس ــخص ألح ــد خضــوع أى ش عن
ــة  ــة املقاص ــة والتســوية لوكال ــراءات املقاص ــه ، تكــون إلج ــي عــى أموال ــارس قضائ ح

ــة . ــون عادي ــة إجــراءات أو دي ــة عــى أي األولوي

 املادة ٦٣
ال جيــوز ألي شــخص مزاولــة أي مــن األعامل املبينــة أدناه إال بعد احلصــول عى ترخيص 

مــن اهليئــة يبــني فيه النشــاط أو األنشــطة املرخص هبا :
١ - وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

٢ - مستشار استثامر أو مندوب له.
٣ - مراقب اســـتثامر .

٤ - مدير حمفظة االستثامر.
٥ - مدير نظام استثامر مجاعي .

٦ - أمني حفظ .
٧ - صــانع الســـوق .

٨ - وكالــة تصنيف ائتامين .
٩ - أي شــخص يعمــل أو يشــارك يف نشــاط آخــر تعتــربه اهليئــة نشــاط أوراق ماليــة منظم 

وفقــًا ألغــراض هــذا القانون .
وجيــوز الرتخيــص لشــخص اعتبــاري واحــد للقيام بنشــاطني أو أكثــر من هذه األنشــطة، 
وحتــدد الالئحــة رشوط وضوابــط منــح هــذه الرتاخيــص ، ومعايــري ممارســة النشــاط ، 
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والنظــم اخلاصــة بذلــك .

املادة ٦٤
وال جيــوز ألى شــخص أن يقــوم بــدور منــدوب لشــخص مرخــص لــه أو يدعــى ذلــك 

إال بعــد موافقــة اهليئــة وترخيصهــا لــه .
 

املادة ٦٥
للهيئــة أن تطلــب مــن األشــخاص املرخــص هلــم ىف نشــاط األوراق املاليــة رفــع تقاريــر 

دوريــة هلــا عــن كافــة أعامهلــم ، بــام فيهــا تقريــر ســنوى عــن البيانــات املاليــة املدققــة .
وختضــع كافــة ســجالهتم للفحــص والتدقيــق مــن قبــل اهليئــة ، كــام جيــوز هلــا أخــذ صــور 

عــن هــذه الســجالت أو الطلــب مــن أى منهــم تقديــم نســخ منهــا .

 املادة ٦٦
جيــب عــى الشــخص املرخــص لــه بالعمــل يف إدارة نشــاط األوراق املاليــة االلتــزام 

ــيل :- ــا ي ــص م ــى األخــــــ ــة ، وع ــا الالئح ــي حتدده ــط الت بالضواب
١ - فصل التعامل التجاري يف أوراقه املالية عن سائر األعامل التجارية األخرى .

٢ - االحتفاظ برأسامل كاف .
٣ - عــدم القيــام بتحويــل أمــوال العمــالء أو أوراقهــم املاليــة الســتعامله اخلــاص ، أو أن 

يــيسء إدارهتــا .
٤ - عــدم اللجــوء إىل درجــة عاليــة مــن االئتــامن بغــرض احلصــول عــى أوراق ماليــة أو 

االحتفــاظ هبــا .
٥ - أن تكــون لــه مــربرات معقولــة لالعتقــاد بــأن األوراق املاليــة التــي يــويص هبــا لعميل 

مــا تعتــرب مالئمــة لذلــك العميل .
٦ - عــدم تقديــم وعــود للعميــل بعائــد معــني أو أي ضــامن بعــدم اخلســارة ، مــا مل تكــن 

طبيعــة الورقــة املاليــة حتتــم ذلــك.
٧ - أن يسعى لتحقيق أفضل أداء ملصلحة العميل .

٨ - عــدم القيــام بتحصيــل عمــوالت مرتفعــة أو يقدم خصومــات مرتفعــة يف التعامالت 
.

٩ - عدم االرتباط بعمليات رشاء أو بيــــع مفرطة يف حساب عميل ما .
١٠ - أن يزود العمالء باملستندات وكشوف احلسابات اخلاصة بتعامالهتم .

١١ - إعداد دفاتر وسجالت منتظمة واالحتفاظ هبا .
١٢- تعيني أحد مديريه مسئوالً عن تطبيق االلتزامات القانونية.

١٣- أن تكــون لديــه لوائــح رقابيــة مكتوبــة ، وأنظمــة وقواعــد لضبــط العمــل ، بــام يف 
ذلــك اإلجــراءات اخلاصــة بمنــع ســوء اســتخدام املعلومــات الداخليــة ، واإلجــراءات 

اخلاصــة بكشــف ومنــع عمليــات غســيل األمــوال.

املادة ٦٧
للهيئــة رفــض ، أو وقــف ، أو إلغــاء رخصــة ، أو تقييــد نشــاط أي شــخص مرخــص لــه 
بالعمــل يف إدارة أنشــطة األوراق املاليــة ، أو أي شــخص ذي عالقــة تابــع لــه إذا ثبــت هلــا 
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إتيانــه أحــد األمــور اآلتيــة :-
١ - ارتكابــه خطــًأ جســياًم ، أو إعطائــه بيانــات مضللــة ، أو إغفالــه ذكــر حقيقــة جوهريــة 
عنــد تقديــم طلــب الرتخيــص اخلــاص بــه ، أو إغفالــه ذكــر أي معلومات أخــرى يتوجب 

تقديمهــا للهيئة .
٢ - عــدم اســتيفائه للمعايــري املطبقــة بموجــب أحــكام هــذا الفصل أو أي نظــام أو الئحة 

تصــدر بنــاء عليه .
٣ - خالــف أي حكــم أو قاعــدة أو نظــام أو الئحــة صــدرت بموجــب هــذا القانــون ، أو 
أي قانــون آخــر يتعلــق بنشــاطه أو قانــون أوراق ماليــة أو قاعــدة أو الئحــة لدولــة أخــرى 

.
ــذا  ــكام ه ــة أح ــأنه خمالف ــن ش ــا م ــن كل م ــه ع ــه بمنع ــد تابعي ــة أح ــه يف مراقب ٤ - إمهال

القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة .

املادة ٦٨
ــر وســجالت وحســابات  ــه أن يقــوم بتنظيــم وحفــظ دفات عــى كل شــخص مرخــص ل
تعكــس بشــكل مفصــــــل ودقيــق صفقــات أو حتويــالت امللكيــة لألصــول اخلاصــة هبــذا 

الشــخص ، وفقــًا للمعايــري املحاســبية املعتمــدة مــن اهليئــة .
وعليــه أن حيتفــظ هبــذه الدفاتــر والســجالت واحلســابات ملــدة ال تقــل عن مخس ســنوات 
ــه  ــص ل ــخص املرخ ــني الش ــم ب ــزاع قائ ــأي ن ــل ب ــني الفص ــا ، أو حل ــخ إعداده ــن تاري م
والعميــل . عــى أن تبقــى خالهلــا صاحلــة لالطــالع عنــد الطلــب ، وتبقى خاضعــة لعملية 

الفحــص والتدقيــق يف مجيــع األوقــات مــن قبــل اهليئــة أو مــن تعيينــه هلــذا الغــرض.

املادة ٦٩
يتعــني عــى كل شــخص مرخــص لــه اســتخدام نظــام للرقابــة الداخليــة اإللتــزام باألمــور 

اآلتيــة : 
١ - تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام أو خاص من اإلدارة املختصة .

٢ - حريــة التــرف باألصــول بموجــب تفويــض عــام أو خــاص مــن اإلدارة املختصــة 
.

٣ - مقارنــة األصــول املســجلة خــالل فــرتات زمنيــة مناســبة وإختــاذ مــا يلــزم جتــاه أى 
ــة . تغيــريات جوهري

٤ - تســجيل العمليــات بــام يســمح بإعــداد بيانــات ماليــة تتوافــق مــع املعايري التــى تتبناها 
اهليئــة أو عنــد التدقيــق عى األصــول املســجلة للرشكة .

املادة ٧٠
ــه عــى  ــادر خــالل شــهر واحــد مــن حصول ــه أن يب جيــب عــى كل شــخص مرخــص ل
ــذا  ــون ه ــة أال يك ــة ، رشيط ــه اهليئ ــق علي ــابات تواف ــا للحس ــني مراقب ــص أن يع الرتخي
ــه . ــص ل ــخص املرخ ــكا للش ــامها أو رشي ــا أو مس ــئوال أو موظف ــرا أو مس ــب مدي املراق
وعليــه إخطــار اهليئــة بذلــك خــالل ســبعة أيــام مــن تعيينــه ، كــام جيــب عليــه إخطارهــا 

خــالل هــذه املــدة أيضــا ىف حــال اســتقالة املراقــب أو إســتبداله .
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املادة ٧١
يقصد بعرض األستحواذ العرض أو املحاولة أو الطلب لتملك : 

١ - كافــة أســهم رشكــة مدرجــة أو مجيــع األســهم اخلاصة بــأى فئة أو فئــات ضمن رشكة 
مدرجــة ، وذلــك بخــالف األســهم التــى يملكهــا مقــدم العــرض واألطــراف التابعــة لــه 

أو املتحالفــة معــه ىف تاريــخ تقديــم العرض .
ــى  ــا ع ــم عرضه ــى يت ــرض والت ــا الع ــدم إليه ــة املق ــة ىف الرشك ــهم املتبقي ــة األس ٢- كاف
مجيــع محلــة األســهم اآلخريــن ىف تلــك الرشكــة نتيجــة حيــازة مقــدم العــرض واألطــراف 
ــه مــن الســيطرة عــى جملــس  ــة ىف الرشكــة متكن ــه واملتحالفــة معــه لنســبة أغلبي التابعــة ل

اإلدارة .
وتصدر اهليئة قرارا حتدد فيه نسبة األغلبية املطلوبة لتطبيق حكم هذه املادة .

مادة ٧٢
يتعــني عــى الشــخص الــذي يرغــب ىف تقديــم عــرض اســتحواذ ، أن يقــدم نســخة مــن 
وثائــق العــرض مصحوبــة بالبيانــات واملعلومــات األساســية إىل كل من اهليئــة والبورصة 
ــخص  ــل الش ــب أن حيص ــتحواذ . وجي ــرض األس ــوع ع ــة موض ــدر األوراق املالي ومص
مقــدم العــرض عــى موافقــة اهليئــة قبــل املــي ىف مبــارشة إجــراءات عــرض األســتحواذ 

.
وللهيئــة خــالل مــدة أقصاهــا عــرشة أيام عمــل مراجعــة البيــان ووثائق العــرض وإصدار 

موافقتهــا . ومتتنــع اهليئــة عــن إصــدار موافقتها ىف احلــاالت التالية : 
١ - كون العرض ال يتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية .

٢ - كون العرض غري مشفوع برسوم التقديم املطلوبة .
٣ - إخفــاق مقــدم العــرض ىف تقديــم البيانــات املطلوبــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون 

أو الئحتــه التنفيذيــة .
٤ - إنطــواء العــرض عــى بيــان غــري صحيــح او جــاء ناقصــا وكان مــن شــأن ذلــك التأثري 

ىف قــرار محلة األســهم .

املادة ٧٣
ــك أى  ــات متل ــة لعملي ــد املنظم ــة القواع ــة التنفيذي ــن الالئح ــة أن تضم ــى اهليئ ــب ع جي
شــخص لنســبة ال تقــل عــن ٥ % وال تزيــد عــى ٣٠ % مــن أســهم أى رشكــة مدرجــة ىف 

البورصــة .
وجيــوز ألى مــن محلــة األســهم املشــار إليهــم ىف الفقــر الســابق األعــرتاض عــى قــرارت 
اجلمعيــات العموميــة إذا كان مــن شــأن هــذه القــرارات اإلرضار بحقــوق األقليــة ، ولــه 
ــرار  ــخ إصــدار الق ــا مــن تاري ــة املفوضــني خــالل مخســة عــرش يوم ــم إىل هيئ حــق التظل
املعــرتض عليــه أو علمــه بــه أهيــام أبعــد ، وللهيئــة إلغــاء قــرار اجلمعيــة العموميــة إذا ثبــت 
الــرضر وجيــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن عــى قــرار اهليئــة أمــام املحكمــة املختصــة وفقــا 

لإلجــراءات التــى حيددهــا هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
وإذا مل ترد اهليئة عى التظلم خالل عرشين يوما اعترب ذلك رفضا له .
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 املادة ٧٤
يلتــزم الشــخص خــالل ثالثــني يومــًا مــن حصولــه بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة عــى 
ــة ، أن  ــامهة مدرج ــة مس ــة لرشك ــة املتداول ــن األوراق املاليــــ ــى ٣٠% م ــد ع ــة تزي ملكي
يبــادر بتقديــم عــرض بالــرشاء لكافــة األســهم املتداولــة املتبقيــة طبقــًا للــرشوط ووفقــًا 

للضوابــط التــي حتددهــا الالئحــة .
ويعفى من هذا احلكم احلاالت اآلتية :

ــة  ــح باقــي املســامهني ، وتصــدر اهليئ ١ - االســتحواذ مراعــاة للمصلحــة العامــة وصال
ــًا ومســببًا . قــرار اإلعفــاء مكتوب

٢ - احلصــول عــى النســبة املشــار إليهــا بســبب زيــادة رأســامل الرشكــة وامتنــاع بعــض 
املســامهني عــن االكتتــاب .

٣ - احلصول عى النسبة املشار إليها بسبب رسملة الدين .
٤ - احلصــول عــى النســبة املشــار إليهــا بســبب إرث ، أو وصيــة، أو حكــم قضائــي ، ويف 
هــذه احلالــة يتعــني عليــه أن يوفــق أوضاعــه خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنتني مــن أيلولــة 

هــذه الزيــادة.
٥ - احلاالت األخرى التي تقررها التعليامت والقواعد التي تصدرها اهليئة .

املادة ٧٥
يلتــزم املصــدر الــذي ختضــع أوراقــه املاليــة لالســتحواذ ، وخــالل ســبعة أيــام عمــل مــن 

اســتالم العــرض ، بــأن يرفــع للهيئــة ردًا يبــني رأيــه وتوصيتــه للمســامهني .

املادة ٧٦
يقصد بنظام االستثامر اجلامعي أي من الصور التالية :-

١ - صندوق استثامر يتمتع بالشخصية االعتبارية .
٢ - نظــام اســتثامر مجاعــي تعاقــدي يتعلــق باألصــول املنقولــة أو غــري املنقولــة ، يكــون 
الغــرض منــه متكــني األشــخاص املشــاركني يف هــذا النظــام مــن املشــاركة أو احلصــول 
ــازة أو امتــالك أو إدارة أو التــرف يف تلــك  علــــــــى األربــاح التــي قــد تنشــأ عــن حي

األصــول.
٣ - ما تقرر اهليئة أنه يندرج ضمن نظام االســــــتثامر اجلامعي .

ــة القواعــد املنظمــة ألنظمــة االســتثامر اجلامعــي مــع مراعــاة أحــكام مــواد  وتضــع اهليئ
ــون . هــذا الفصــل مــن القان

املادة ٧٧
ــدات اخلاصــة بنظــام االســتثامر اجلامعــي  ــة أو الوح ــع األوراق املالي ال جيــوز إدارة أو بي
ــا ،  ــادرة منه ــم الص ــح والنظ ــد واللوائ ــق القواع ــة وف ــن اهليئ ــه م ــًا ل إال إذا كان مرخص

ــمية. ــدة الرس ــور يف اجلري ــا للجمه ــة ونرشه ــن اهليئ ــا م واعتامده

املادة ٧٨
حتــدد الالئحــة االشــرتاطات الالزمــة لتأســيس وإدارة أنظمــة االســتثامر اجلامعــي ، 
ــد  ــة القواع ــدر اهليئ ــئولياهتا . وتص ــا ومس ــة فيه ــف املتطلب ــدة والوظائ ــكاهلا املعتم وأش
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠١٦       -العودة لفهرس القانون

واألنظمــة اخلاصــة بإصدار واســرتداد وحــدات االســــــتثامر يف هذه األنظمــة ، وضوابط 
ــعريها . تس

املادة ٧٩
حيــق للمشــاركني اســرتداد وحداهتــم اخلاصــة يف نظــام االســتثامر اجلامعــي وفقــًا للنظــام 

األســايس أو التعاقــدي .

املادة ٨٠
جيوز لصندوق االستثامر - الذي رخصت بإنشائه اهليئة - أن يدرج يف البورصة.

ــا  ــص هل ــي ترخ ــت - والت ــة الكوي ــارج دول ــة يف خ ــتثامر املؤسس ــق االس ــوز لصنادي وجي
ــًا  ــة ، وفق ــا يف البورص ــب إدراجه ــت - أن تطل ــة الكوي ــا يف دول ــويق وحداهت ــة بتس اهليئ

ــة . ــد البورص ــح وقواع ــا لوائ ــي حتدده ــط الت ــرشوط والضواب لل

املادة ٨١
جيــب عــى كل شــخص يعمــل مستشــارا لنظــام إســتثامر مجاعــى اإللتــزام باألمــور اآلتيــة 

:
١ - أن يكون مرخصا له من قبل اهليئة للعمل كمستشار إستثامر .

٢ - أن يعمــل طبقــا للوائــح واإلجــراءات املنظمــة ألنظمة اإلســتثامر اجلامعــى وبام هيدف 
إىل حتقيــق مصالــح محلــة الوحدات .

٣ - أن يبــذل عنايــة الشــخص احلريــص عــى أموالــه اخلاصــة عنــد تقديــم اإلستشــارات 
اإلســتثامرية .

ــام يتعلــق  ــر وســجالت منتظمــة وفقــا للنظــم املحاســبية وذلــك في ٤ - أن حيتفــظ بدفات
بأنظمــة اإلســتثامر اجلامعــى ، وأن يقــدم للهيئــة تقاريــر دوريــة ، وذلــك بحســب مــا تطلبــه 

منــه وذلــك طبقــا للوائــح الصــادرة عنهــا .

املادة ٨٢
حيظر عى أنظمة اإلستثامر اجلامعى القيام بأى من األمور اآلتية :

١ - منح اإلئتامن .
٢ - رشاء أى ورقــة ماليــة صــادرة مــن الرشكــة املديــرة للنظــام أو أى من رشكائهــا التابعة 

هلــا إال ىف حــدود القواعــد املقــررة مــن اهليئــة ىف هذا الشــأن .
٣ - رشاء أى ورقــة ماليــة للجهــة التــى يكــون مديــر النظــام هو مديــر االكتتــاب أو وكيل 

البيــع هلــا إال ىف حــدود القواعــد املقــررة مــن اهليئــة ىف هذا الشــان .

املادة ٨٣
ال جيــوز اســتبدال مديــر أو أمــني حفــظ نظــام االســتثامر اجلامعــي ، إال بعــد موافقــة اهليئــة 
عــى ذلــك ، وختطــر اهليئــة مقــدم الطلــب بقرارهــا مســــــببًا خالل ثالثــني يومًا مــن تاريخ 

اســـــتالمها الطلــب ، وحتــدد الالئحــة اإلجراءات الالزمــة لذلك .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠١٧       -العودة لفهرس القانون

املادة ٨٤
ال جيــوز ملديــر نظام اســتثامر مجاعي أن جيــري أي تعديالت عى العقد أو النظام األســايس 

، إال بعــد موافقــة اهليئة عى هــذه التعديالت . 
وللهيئــة - إذا وجــدت يف التعديــالت املقرتحــة مــا يمــس احلقــوق املكتســبة حلملــة 
ــة  ــن محل ــر مــن ) ٥٠% ( م ــة أكث ــذ موافق ــر النظــام أخ ــن مدي ــب م ــدات - أن تطل الوح

ــالت. ــذه التعدي ــى ه ــدات ع الوح

املادة ٨٥
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثامر مجاعي يف أي من األحوال التالية :

١ - إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط اخلاصة بمنح الرتخيص .
٢ - إذا كان يف ذلك محاية ملصلحة املشاركني يف النظام .

٣ - إذا خالــف مديــر أو مراقــب االســتثامر أو أمــني احلفــظ أيــًا مــن أحــكام القانــون أو 
اللوائــح ، أو قــدم للهيئــة معلومــات غــري صحيحــة أو غــري دقيقــة أو مضللــة .

٤ - إذا طلــب مديــر النظــام إلغــاء الرتخيــص ، وللهيئــة أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت 
رضورة للتحــري عــن أمــر يتعلــق بالنظــام أو بمصلحــة املشــاركني .

املادة ٨٦
للهيئــة أن ختطــر مديــر أو مراقــب االســتثامر أو أمــني احلفــظ لنظــام االســتثامر اجلامعــي 
كتابــًة بعزمهــا عــى إلغــاء ترخيــص النظــام واألســباب التــي دعتهــا لذلــك ، وعــى املديــر 
أو أمــني احلفــظ أن يقــدم تعهــدًا خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ إخطــاره ، تقبــل بــه 

اهليئــة لتــاليف إلغــاء ترخيــص النظــام .

املادة ٨٧
عــى اهليئــة إذا أصــدرت قــرارًا بإلغــاء ترخيــص نظام اســتثامر مجاعــي، أن تكلف شــخصًا 
مرخصــًا لــه ليقــوم بأعــامل تصفيــة النظــام ، أو أن تطلــب ذلــك مــن املحكمــة املختصــة 
ــًة -  ــر وأمــني حفــظ - النظــام فــورًا وكتاب ــة أن ختطــر مدي . وجيــب عليهــا يف هــذه احلال

باإلجــراء الــذي اختذتــه .
وحتدد اهليئة القواعد واإلجراءات لتصفية نظام االستثامر اجلامعي .

املادة ٨٨
ــأذن بتســويق نظــام إســتثامر مجاعــى مؤســس ىف  ــاء عــى طلــب يقــدم هلــا أن ت ــة بن للهيئ
خــارج دولــة الكويــت ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة الــرشوط والضوابــط اخلاصــة هبــذه 

ــة . احلال

املادة ٨٩
للهيئــة أن تلغــي إذن التســويق لنظــام اســتثامر مجاعــي مؤســس يف خــارج دولــة الكويــت 

، يف أي مــن األحــوال التاليــة :-
١- إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط اخلاصة بمنح اإلذن .

٢- إذا كان يف ذلك محاية ملصلحة املشاركني يف النظام.
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٣- إذا خالــف مديــــر أو مراقــب االســتثامر أو أمــني احلفــظ أيــًا مــن أحــكام القانــون أو 
الالئحــة ، أو قــدم للهيئــة معلومــات غــري صحيـــــحة أو غــري دقيقــة أو مضللــة .

املادة ٩٠
للهيئــة - إذا تبــني هلــا عــدم التزام مديــر أو مراقب االســتثامر أو أمني احلفظ لنظام اســتثامر 
مجاعــي بأحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح الصــادرة تنفيــذًا لــه - أن تصــدر تعليامهتــا ملدير 
النظــام بالتوقــف لفــرتة مؤقتــة عــن عملية االســرتداد أو االشــرتاك أو كالمهــا يف وحدات 

نظــام االســتثامر اجلامعــي يف التاريــخ املحدد بتلــك التعليامت .

املادة ٩١
ــل  ــذا الفص ــكام ه ــذا ألح ــادرة تنفي ــرارات الص ــن الق ــة م ــدى اهليئ ــم ل ــرضر التظل للمت
خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره كتابــة . وتــرى ىف شــأن التظلــم القواعــد 

واإلجــراءات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
 

املادة ٩٢
تــرى أحــكام هــذا الفصــل عــى األوراق املاليــة الصــادرة عــن الــرشكات أيا كان شــكل 

هــذه األوراق وأيــا كان الغــرض منهــا .

املادة ٩٣
ال جيــوز ألي شــخص القيــام بطــرح أوراق ماليــة لالكتتــاب العــام أو اخلاص ، مــا مل تقدم 
ــراءات املنصــوص عليهــا يف الالئحــة  ــات واإلج ــرشة تتفــق مــع البيان ــاب ن ــذا االكتت هل

التنفيذيــة وتصــادق عليهــا اهليئــة .
وال جيــوز طــرح أو إصــدار أوراق ماليــة أجنبيــة لالكتتــاب العــام أو اخلــاص أو الرتويــج 

هلــا أو تســويقها ، إال برتخيــص مــن اهليئــة .
وحتدد الالئحــــة أي استثناءات تقررها اهليئة من تطبيق أحكام هذه املادة .

املادة ٩٤
تكــون نــرشة االكتتــاب نافــذة بعــد مــي ثالثني يومــا من تاريــخ تقديمهــا للهيئــة مكتملة 
املســتندات واملعلومــات والبيانــات املطلوبــة ، مــا مل تعلن اهليئــة موافقتهــا أو رفضها كتابة 
ــد فــرتة املراجعــة املذكــورة بموافقــة مصــدر األوراق  قبــل هــذا التاريــخ ، ويمكــن متدي

املاليــة .
وعــى اجلهــة املصــدرة أن توفــر النــرشة للجمهــور بــدون مقابــل وعــى عنــوان واضــح ىف 

دولــة الكويــت .

 املادة ٩٥
للهيئة أن ترفض نرشة االكتتاب ىف أى حال من األحوال االتية : 

١ - كون النرشة ال تتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية .
٢ - تقديم النرشة دون أن تشفع بام يدل عى سداد الرسم املقرر .

٣ - ختلــف املصــدر عــن تقديــم البيانــات املاليــة املطلوبــة بموجــب هــذا القانــون أو أى 
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نظــام أو الئحــة صــدرت بموجبــه .
٤ - احتــواء النــرشة عــى بيــان غــري صحيــح أو ناقــص ممــا مــن شــأنه التأثــري عــى قــرار 

املكتــب .

املادة ٩٦
ــد تأسيســها اإلفصــاح عــن  ــاب يف أســهم الرشكــة - عن جيــب أن تتضمــن نــرشة االكتت
البيانــات التــي نــص عليهــا قانون الرشكات التجارية املشــار إليــه ، باإلضافــة إىل البيانات 
التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون ، كــام جيــب اإلفصــاح عــن البيانــات التاليــة 

-:
أ- سابقة أعامل الرشكة .

ب- أسامء أعضاء جملس اإلدارة واملديرين املسئولني وخرباهتم .
ج- أســامء حامــيل األســهم االســمية الذيــن يمتلــك كل منهــم أكثــر مــن ٥% مــن أســهم 

الرشكــة والنســبة التــي يمتلكهــا .
ــي احلســابات عــن الســنوات  ــة املعتمــدة مــن مراقب ــات املالي ــم والبيان د- موجــز للقوائ
الثــالث الســابقة ، أو تلــك املــدة التــي تلــت تأســيس الرشكــة - أهيــام أقــل - طبقــًا لقواعد 
اإلفصــاح التــي تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون وفقــًا للنــامذج التــي تضعهــا اهليئــة 

.

املادة ٩٧
تلتــزم الــرشكات املدرجــة ىف البورصــة باإلفصــاح عــن بياناهتــا املاليــة وفــق اللوائــح التــى 

تصدرهــا البورصــة وتوافــق عليهــا اهليئــة .

املادة ٩٨
للهيئــة إلــزام البورصــة باختــاذ كل مــا مــن شــأنه اإلرساع بالــرشكات املــدرة أوراقهــا هبــا 

لالفصــاح عــن أى تغيــريات جوهريــة قــد حتــدث ىف أى مــن هــذه الــرشكات .

املادة ٩٩
يســمح للجمهــور مقابــل رســوم حتددهــا اهليئــة باالطــالع لــدى البورصــة أو احلصــول 
عــى نســخ مــن نــرشات اإلصــدار والتقاريــر الدوريــة واملعلومــات والبيانــات املودعــة 

لــدى البورصــة التــى جــرى االعــالن أو االفصــاح عنهــا .

املادة ١٠٠
ــن  ــر م ــة )٥%( فأكث ــة باملائ ــل مخس ــة متث ــه مصلح ــن ل ــتفيد كل م ــخص املس ــد بالش يقص
رأســامل رشكــة مدرجــة يف البورصــة ، ســواء كان ذلــك بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش أو 

بالتحالــف مــع آخريــن .
وتنظــم التعليــامت والقواعــد التــي تصدرهــا اهليئــة املقصــود بالشــخص املســتفيد ســواء 
ــل  ــا يعم ــتفيد عندم ــخص املس ــدًا للش ــع حتدي ــام تض ــارش ، ك ــري مب ــارش أو غ ــكل مب بش
شــخص أو أكثــر كمجموعــة قــد تعتــرب مالــكًا مســتفيدًا أو عندمــا يعمــل شــخص أو أكثر 
بالتحالــف مــع آخريــن ، كــام تضــع حتديــدًا للمصالــح األخــرى التــي يتعــني اإلفصــاح 
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عنهــا ، وحتــدد اإلجــراءات املتعلقــة بأســلوب وتوقيــت اإلفصــاح .

املادة ١٠١
جيــب عــى الشــخص املســتفيد - خــالل مــدة ال جتــاوز مخســــــــة أيــام عمــل مــن حتقــق 
ــداول  ــم ت ــي يت ــة الت ــة والبورص ــه إىل اهليئ ــع من ــد وموق ــان معتم ــال بي ــة - إرس املصلح
ــى  ــان ع ــوي البي ــى أن حيت ــة ، ع ــألوراق املالي ــدرة ل ــة املص ــا واجله ــة فيه األوراق املالي

ــة . ــا اهليئ ــي تصدره ــد الت ــامت والقواع ــا التعلي ــي حتدده ــات الت املعلوم
كــام جيــب عــى الــرشكات املســامهة املدرجــة يف البورصــة أن تفصــح عن أســامء مســامهيها 
الذيــن متثــل نســبة مســامهتهم ) ٥% ( أو أكثــر مــن رأس ماهلــا أو أي تغيــري يطــرأ عــى هذه 
النســبة، وحتــدد التعليــامت والقواعــد التــي تصدرهــا اهليئــة إجــراءات وتوقيــت االفصاح 

.

املادة ١٠٢
ــة فيهــا بــأي تغيــري يطــرأ  ــة والبورصــة التــي يتــم تــداول األوراق املالي جيــب إبــالغ اهليئ
عــى املصلحــــة - حمــل اإلفصــــاح - يتجـــاوز نصــف الواحــد باملئــة مــن رأس مــال اجلهة 
املصــدرة ، وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز عشــــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ التغيــري . ويبقى 
هــذا التبليــغ واجبــًا عندمــا يــؤدي التغيــري إىل انخفــاض املصلحــة عــن مخســة باملئــة مــن 

رأس املــال .

 املادة ١٠٣
تضــع اهليئــة التعليمـــــات والقواعــد التــي تنظــم اإلفصــاح والتعامــل يف األوراق املاليــة 
بالنســبة إىل املطلعــني ، وكذلــك أعضــاء جملــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 

للــرشكات .

املادة ١٠٤
تضــع اهليئــة التعليــامت والقواعــد التــي تنظــم إفصــاح الــرشكات املدرجة عــن املعلومات 

. اجلوهرية 

املادة ١٠٥
جيــب عــى كل رشكــة مســامهة مدرجــة أن حتتفــظ بســجل خــاص بإفصاح أعضــاء جمالس 
اإلدارات واإلدارة التنفيذيــة واملــدراء حيتــوى عــى كل البيانات واملعلومــات التى تقررها 
اهليئــة ، كــام حيتــوى عــى كل البيانــات املتعلقــة باملكافــآت والرواتــب واحلوافــز وغريهــا 
ــة ، ويكــون مــن حــق  ــة العمومي ــة األخــرى وتضمــن ىف تقاريــر اجلمعي ــا املالي مــن املزاي

أصحــاب الشــأن اإلطــالع عــى هــذا الســجل خــالل ســاعات العمــل املعتــادة .

املادة ١٠٦
ــي  ــات الت ــن املعلوم ــن ع ــة - أن تعل ــة املالي ــا الورق ــة هب ــة - املدرج ــى البورص ــني ع يتع
تلقتهــا بشــــــــأن اإلفصاحــات فــور تلقيهــا املعلومــات بالشــكل الــذي حتــدده القواعــد 

ــة . ــي تضعهــا اهليئ والتعليــامت الت
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ــة  ــى البورص ــني ع ــل : يتع ــل التعدي ــص قب ــنة ٢٠١٥ الن ــم ٢٢ لس ــون رق ــة بالقان معدل
املدرجــة هبــا الورقــة املاليــة أن تعلــن عــن املعلومــات التــى تلقتهــا بشــأن اإلفصاحــات 

ــة . ــذى حتــدده الالئحــة التنفيذي ــور تلقيهــا املعلومــات بالشــكل ال ــح ف عــن املصال

املادة ١٠٧
يتحمــل امللــزم باإلفصــاح املســئولية عــن أيــة أرضار تلحــق باهليئــة أو البورصــة أو 
الغــري جــراء عــدم إفصاحهــم عــن مصاحلهــم وفقــًا ، ألحــكام هــذا القانــون والقواعــد 

ــة . ــا اهليئ ــي تضعه ــامت الت والتعلي

املادة ١٠٨
تنشــا باملحكمــة الكليــة حمكمــة تســمى حمكمــة أســواق املــال يصــدر بتحديــد مقرهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل بموافقــة املجلــس األعــى للقضــاء ن وتتألــف هــذه املحكمــة ممــا يــى :

١ - دوائــر جزائيــة ختتــص دون غريهــا بالفصــل ىف الدعــارة اجلزائيــة املتعلقــة باجلرائــم 
املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون وتشــكل دائــرة اجلنايــات مــن ثالثــة قضــاة أحدهــم 
بدرجــة مستشــار عــى األقــل كــام تشــكل دائــرة اجلنــح مــن قــايض مــن الدرجــة األوىل 
عــى األقــل ، وتتبــع ىف حتريــات الدعــوى اجلزائيــة ورفعهــا أمــام تلــك الدوائــر القواعــد 
واإلجــراءات املقــررة ىف قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة وذلــك فيــام مل يــرد بــه 

نــص خــاص ىف هــذا القانــون .
٢ - دوائــر غــري جزائيــة ختتــص دون غريهــا بالفعــل ىف الدعــاوى غــري اجلزائيــة املتعلقــة 
باملنازعــات التجاريــة واملدنيــة واإلداريــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
ــة  ــذ املوضوعي ــة ، ومنازعــات التنفي ــح اخلاصــة بســوق األوراق املالي واألنظمــة واللوائ
ــا كانــت قيمــة هــذه املنازعــات ، وتشــكل  املتعلقــة باألحــكام الصــادرة منهــا وذلــك أي

ــة قضــاة يكــون أحدهــم بدرجــة مستشــار عــى األقــل . ــر مــن ثالث هــذه الدوائ
٣ - قــاض أو أكثــر تندبــه املحكمــة الكليــة للحكــم بصفــة وقتيــة ، ومــع عــدم املســاس 
بأصــل احلــق ، ىف املســائل التــى خيــي عليهــا مــن فــوات الوقــت والتــى ختتــص هبــا هــذه 
املحكمــة ، وكذلــك إشــكاالت التنفيــذ الوقتية وإصــدار األوامر عى العرائــض واألوامر 

الوقتيــة وأوامــر اآلداء املتعلقــة هبــا .
ويــرى قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة والقوانــني املكملــة لــه عــى الدعــاوى غــري 
اجلزائيــة التــى ترفــع وفــق أحــكام هــذا القانــون وذلــك فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص فيــه .

املادة ١٠٩
تبلــغ األوراق القضائيــة وأوامــر احلضــور الصــادرة مــن املحقــق أو مــن املحكمــة للمتهم 
بواســطة منــدويب هيئــة ســوق املــال املختصــني وذلــك طبقــا للقواعــد املقــررة ىف الفصــل 
الثانــى مــن البــاب األول مــن قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة ، كام جيــوز إعالنه 
ىف حمــل عملــه بتســليم الصــورة فيــه ملــن يقــرر أنــه مــن القائمــني عــى إدارة هــذا املحــل أو 

مــن العاملــني لديــه .
وجيــوز تبليــغ تلــك األوراق وأوامــر احلضــور لغــري املتهــم عــن طريــق الفاكــس أو الربيــد 
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. اإللكرتونى 
وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية اإلعالن هبذه الطريقة 

املادة ١١٠
ــون  ــوص عليهــا يف قان ــة املنص ــالن األوراق القضائي ــة بإع ــد املتعلق ــن القواع ــتثناًء م اس
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ، جيــوز إعــالن األوراق القضائيــة املتعلقــة باملنازعــات 
املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بطريــق الفاكــس والربيــد 

ــرتوين. اإللك
ــرشوط  ــرارًا بال ــة - ق ــالت واهليئ ــع وزارة املواص ــيق م ــدل - بالتنس ــر الع ــدر وزي ويص
والضوابــط اخلاصــة بتنظيــم إجــراءات اإلعــالن ، ونوعيــة األجهزة والربامج املســتخدمة 
ــارات  ــور واإلخط ــف باحلض ــكل أوراق التكلي ــامذج وش ــالن ، ون ــذا اإلع ــراء ه يف إج
والــرد عليهــا ، وطريقــة ســداد الرســوم القضائيــة املقــررة يف شــأهنا . ويرتتــب البطــالن 

عــى خمالفــة أحــكام هــذه املــادة .

املادة ١١١
اســتثناء مــن نــص املــواد ٤٩ ، ٥٩ ، ٩١ مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة يراعــى 

مــا يــى : 
١ - جيــب احلكــم - بنــاء عــى طلــب املدعــى عليــه - باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن إذا مل 
يتــم تكليــف املدعــى عليــه باحلضــور خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقديــم الصحيفــة 

إدارة الكتــاب وكان ذلــك راجعــا إىل فعــل املدعــى .
٢ - إذا مل حيــرض املدعــى ال املدعــى عليــه ىف أول جلســة أو ىف أى جلســة أخــرى حكمــت 
املحكمــة ىف الدعــوى وإال قــررت شــطبها وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة اإلعــالن ، 
وتقــرر املحكمــة الشــطب إذا حــرض الطرفــان واتفقــا عــى الشــطب ، وىف حالــة ختلــف 
املدعــى أو املســتأنف للمــرة الثانيــة وجــب عــى املحكمــة بــدال مــن شــطب اعتبارهــا كأن 
مل يكــن . وإذا حــرض اخلصــم الغائــب قبــل إهنــاء اجللســة وجــب اعتبــار الشــطب كأن مل 

يكــن .
وحتكــم املحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن إذا مل حيــرض الطرفــان بعــد الســري فيهــا أو 
إذا مل يعلــن أحــد اخلصــوم اآلخــر بالســريال ىف الدعــوى خــالل ثالثــني يومــا مــن شــطبها 
وتدخــل ىف حســاب هــذا امليعــاد مــدة الشــطب إذا تكــرر ولــو مل يكــن متصــال . وال يعتــرب 

امليعــاد مرعيــا إال بوصــول اإلعــالن إىل اخلصــم قبــل انقضائــه .
٣ - جيــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق مــن اخلصــوم عــى عــدم الســري فيهــا مــدة ال 
تزيــد عــى شــهرين مــن تاريــخ إقــرار املحكمــة التفاقهــم ، وال يكــون هلــذا الوقــف ، أثــر 

ىف أى ميعــاد حتمــى يكــون القانــون قــد حــدده إلجرائــه .
وإذا مل يعلــن أحــد اخلصــوم الســري ىف الدعــوى خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة النتهاء 
األجــل - أيــا كان مــدة الوقــف - اعتــرب املدعــى تــاركا دعــواه واملســتأنف تــاركا اســتئنافه 

.
املادة ١١٢

ترتــب بمحكمــة اإلســتئناف دائــرة جزائيــة ودائــرة غــري جزائيــة او أكثر متخصصــة للنظر 
فيــام يســتأنف مــن األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة ســوق املــال ويكــون حكمهــا باتــا ال 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٣       -العودة لفهرس القانون

جيــوز الطعــن عليــه بــأى طريــق مــن طــرق الطعــن .
وتســتمر الدوائــر اإلســتئنافية بمحكمــة اإلســتئناف وباملحكمــة الكليــة وىف نظــر الطعون 
ــن  ــت م ــى أصبح ــا الت ــادرة ىف القضاي ــكام الص ــن األح ــا ع ــة إليه ــتئنافية املرفوع اإلس
اختصــاص حمكمــة ســوق املــال أو تلــك التــى ترفــع إليهــا بعــد نفــاذ هــذا القانــون حتــى 

يصــدر حكــم بــات ىف موضوعهــا .

املادة ١١٣
يتــوىل رئيــس املحكمــة املختصــة عنــد الطعــن عــى األحــكام باملعارضــة أو اإلســتتئناف 
، حتديــد جلســة لنظــر الطعــن تــدون ىف عريضتــه وقــت تقديمهــا ، ويعتــرب ذلــك بمثابــة 
إعــالن للطاعــن هبــا ولــو رفــع الطعــن بمــن يمثلــه قانونــا ، وتقــوم إدارة الكتــاب بإعــالن 

العريضــة لباقــى اخلصــوم بطريــق الفاكــس بواســطة هيئــة الســوق .

املادة ١١٤
تنشــا نيابــة خاصــة تســمى نيابــة ســوق املــال ختتــص دون غريهــا بالتحقيــق والتــرف 
ــال ىف األحــكام الصــادرة  ــى ختتــص بنظرهــا حمكمــة ســوق امل ــم الت واإلدعــاء ىف اجلرائ

فيهــا .

املادة ١١٥
عــى كل مــن هيئــة الســوق وإدارة البورصــة تنفيــذ أوامــر ســلطات التحقيــق واملحكمــة 
ومعاونتهــام ىف البحــث عــن األدلــة املتعلقــة باجلرائــم الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا 

القانــون .

املادة ١١٦
حتيــل الدوائــر غــري اجلزائيــة باملحكمــة الكليــة من تلقاء نفســها الدعــاوى املنظــورة أمامها 
والتــى أصبحــت مــن اختصــاص حمكمــة ســوق املــال بمقتــي أحــكام هــذا القانــون إىل 
هــذه األخــرية وذلــك باحلالــة التــى يكــون عليهــا ، وىف حالــة غيــاب أحــد اخلصــوم تعلــن 
ــر  ــام الدوائ ــددة أم ــد املح ــور ىف املواعي ــه باحلض ــع تكليف ــه م ــة إلي ــاب اإلحال إدارة الكت

التــى أحيلــت إليهــا الدعــوى .
ــا  ــن موضوعه ــق م ــوم ىف ش ــاوى املحك ــى الدع ــابقة ع ــرة الس ــكام الفق ــرى أح وال ت
والدعــاوى التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــى منــه جلــزء مــن اخلصومــة والدعــاوى التــى 

ــم مذكــرات . ــح بتقدي ــو مــع التري ــرار بتأجيلهــا للنطــق باحلكــم ول صــدر فيهــا ق
وتســتمر املحاكــم اجلزائيــة ىف نظــر القضايــا املنظورة أمامهــا ىف تاريخ العمل هبــذا القانون 

عــن اجلرائــم التــى أصبحــت من اختصــاص حمكمة ســوق املال .

املادة ١١٧
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة ىف هــذا القانــون أو بــاى عقوبــة اشــد ينــص عليها ىف 
قانــون آخــر ، يعاقــب عــى األفعــال املؤملــة بموجــب هــذا القانــون بالعقوبــات املنصــوص 

عليهــا ىف املــواد التاليــة .
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املادة ١١٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن قيمــة املنفعــة 
ــار - أهيــام أعــى - وال  ــم جتنبهــا، أو مبلــغ عــرشة آالف دين ــي ت املحققــة أو اخلســائر الت
تتجــاوز ثالثــة أضعــاف قيمــة املنفعــة املحققــة أو اخلســائر التــي تــم جتنبهــا، أو مبلــغ مائــة 
ألــف دينــار - أهيــام أعــى - أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مطلــع قــام ببيــع ، أو رشاء 
ورقــة ماليــة أثنــاء حيازتــه ملعلومــات داخليــة عنهــا ، أو كشــف عــن املعلومــات الداخليــة 

، أو أعطــى مشــورة عــى أســاس املعلومــات الداخليــة لشــخص آخــر .
ــاء عــى  ــة ، بن ــة مالي ــع ورق ــام بــرشاء أو بي ــات أي شــخص ق ــذات العقوب كــام يعاقــب ب
معلومــات داخليــة حصــل عليهــا مــن شــخص مطلــع مــع علمــه بطبيعــة تلــك املعلومات 

، بغــرض حتقيــق أي منفعــة لــه أو لغــريه .

املادة ١١٩
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال جتــاوز 
عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن خيضــع ألحــكام هــذا القانــون 

وأفشــى رسًا اتصــل بعلمــه بحكــم طبيعــة عملــه أو وظيفتــه أو منصبــه .
ــن  ــل ع ــي ال تق ــة الت ــنوات وبالغرام ــالث س ــاوز ث ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــون العقوب وتك
عــرشة آالف دينــار وال جتــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، إذا ثبــت 
أنــه حصــل بــأي شــكل مــن األشــكال عــى منفعــة أو مصلحــة أو مقابــل لنفســه أو لغــريه 

مقابــل إفشــاء الــر أو املعلومــة .

املادة ١٢٠
ــة ألــف دينــار ، كل مــن  يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال جتــاوز مائ
ــة  ــون أو الالئح ــب القان ــري - أوج ــر جوه ــة ذات أث ــع معلوم ــب أو من ــل أو حج أغف
اإلدالء هبــا أو اإلفصــاح عنهــا للهيئــة والبورصــة - بشــــــأن رشاء أو بيــع ورقــة ماليــة أو 

بشــأن توصيــة لــرشاء أو بيــع ورقــة ماليــة .

املادة ١٢١
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال جتــاوز مائــة ألــف دينــار كل مــن خالــف أى 

مــن أحــكام الفصــل العــارش ىف شــأن اإلفصــاح عــن املصالــح .

املادة ١٢٢
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال جتـــــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن ثبــت قيامــه عمــدًا 

بأحــد األفعــال اآلتيــة :
١- تــرف ترفــًا ينطــوي عــى خلــق مظهــر وإحيــاء زائــف أو مضلــل بشــأن التــداول 

الفعــيل لورقــة ماليــة أو لســوق األوراق املاليــة عــن طريــق : -
أ- الدخول يف صفقة بشكل ال يؤدي إىل تغيري فعيل يف ملكية الورقة املالية .

ب- إدخــال أمــر رشاء أو بيــع ورقــة ماليــة ، وهــو عــى علــم بــأن أمــرًا مقاربــًا مــن حيــث 
احلجــم والســعر وزمــن البيــع أو الــرشاء لتلــك الورقــة املاليــة قــد تــم أو ســيتم إصــداره 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٥       -العودة لفهرس القانون

مــن قبــل نفــس الشــخص أو أشــخاص يعملــون باتفــاق مــع ذلــك الشــخص .
٢- كل من أبرم صفقة أو أكثر يف ورقة مالية من شأهنا : -

أ- رفع سعر تلك الورقة املالية لنفس املصدر ، هبدف حث اآلخرين عى رشائها .
ــن عــى  ــة لنفــس املصــدر ، هبــدف حــث اآلخري ــة املالي ب- ختفيــض ســعر تلــك الورق

بيعهــا.
ج- خلق تداول فعيل أو ومهي هبدف حث اآلخرين عى الرشاء أو البيع .

وتضــع اهليئــة القواعــد التــي تبــني احلــاالت التــي تقــع فيهــا األفعــال املنصــوص عليهــا 
يف البنديــن )١/أ ، ٢/ج ( ، وحتــدد تلــك القواعــد املامرســات املرشوعــة املســتثناة مــن 

تطبيــق حكــم هــذه املــادة .

املادة ١٢٣
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز ألــف دينــار أو ٢٠ % مــن قيمــة 
ــص وارد ىف  ــف أى ن ــن خال ــى كل م ــام أع ــدث أهي ــوع احل ــت وق ــة وق ــهم املخالف األس

الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون ىف شــأن األســتحواذ ومحايــة حقــوق األقليــة .

املادة ١٢٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مبلــغ مخســة آالف 
دينــار وال جتــاوز مبلــغ مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتني كل شــخص ثبت 
أن لديــه مصلحــة معلنــه شــجع أو أوىص بشــكل علنــى عــى رشاء أو بيــع ورقــة معينــة 
وتعنــى املصلحــة غــري املعلنــة أى عمولــة خفيــة أو عائــد أو هبــة أو هديــة مــن مصــدر أو 

وســيط أو متــداول أو مستشــار أو اكتتــاب هلــا عالقــة بالورقــة املاليــة .

املادة ١٢٥
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز مخســني ألف دينار كل شــخص 
ادعــى - عــى خــالف احلقيقــة - بــأن اهليئــة قامت باختــاذ أي إجــراء أو قرار مل تقــم باختاذه 

الواقع. يف 

املادة ١٢٦
يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تتجاوز مخسني ألف دينار كل من: 

١ ( زوال نشــاطا أو مهنــة معينــة دون احلصــول عــى الرتاخيــص مــن اهليئــة وفقــا ألحكام 
ــذا القانون . ه

٢ ( قــام بــأى طــرح عــام أو أى معاملــة أخــرى باملخالفــة ألحكام هــذا القانــون أو الئحته 
. التنفيذية 

٣ ( امتنــع أو تأخــر عمــداٍ عــن تقديــم أى تقريــر دورى أو مســتند إىل اهليئــة يوجــب هــذا 
القانــون تقديمــه .

كــام جيــوز أيضــا احلكــم بحرمانــه لفــرتة مؤقتــة مــن مزاولــة أى نشــاط قــام بمزاولتــه دون 
ترخيــص أو حرمانــه مــن الدخــول ىف أى معاملــة أو صفقــة يتطلــب القانــون تســجيلها .



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٦       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٢٧
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار ، كل مــن 
ــا ،  ــة أو ملوظفيه ــايب للهيئ ــاط رق ــات أو أي نش ــة حتقيقــــ ــأنه إعاق ــن ش ــاًل م ــب فع ارتك

وتعــد األفعــال التاليــة مــن األفعــال املعيقــة لعمــل اهليئــة : -
١- عــدم متكــني موظفــي اهليئــة مــن االطــالع عــى أي بيانــات أو معلومــات تــرى اهليئــة 

أمهيــة االطــالع عليهــا.
٢- عدم االلتزام بأي قرار هنائي صادر عن جملس التأديب يف اهليئة .

٣- تزويد اهليئة ببيانات غري صحيحة أو مضللة .

املادة ١٢٨
ــرد قيمــة املنفعــة  ــة ب ــة األصلي ــع األحــوال حيكــم عــى اجلانــى فضــال عــن العقوب ىف مجي
املاليــة التــى حققهــا أو قيمــة اخلســائر التــى تــم جتنبهــا نتيجــة ارتكابــه فعال خمالفــا ألحكام 

هــذا القانــون .

املادة ١٢٩
جيــوز للمحكمــة إصــدار أمــر ضــد كل مــن ثبتــت إدانتــه بــأي مــن اجلرائــم املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون بحرمانــه حرمانــًا مؤقتــًا أو دائــاًم مــن العمــل كعضــو جملــس إدارة 
أو عضــو منتــدب أو رئيــس تنفيــذي يف رشكــة مســامهة ، أو ممارســة مهنتــه أو أي مهنــة 

مشــاهبة . ويكــون احلرمــان وجوبيــًا يف حــال العــود .

املادة ١٣٠
ــى يقــي هبــا ىف  ــة احلبــس الت ــى لعقوب ــزول باحلــد األدن ــال الن جيــوز ملحكمــة ســوق امل
اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا الشــأن ، دون التقيــد بحكــم الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 

٨٣ مــن قانــون اجلــزاء .
كــام جيــوز هلــا أن تأمــر بوقــف تنفيــذ احلكــم ىف األحــوال املنصــوص عليهــا ىف املــادة ٨٢ 

مــن قانــون اجلــزاء أيــا كانــت العقوبــة املقــي هبــا .

املادة ١٣١
جيــوز للهيئــة ، ىف أى مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى اجلزائيــة وإىل أن يصــدر فيهــا حكــم 
بــات ، عــرض الصلــح أو القبــول بــه مــع أى شــخص ارتكب إحــدى اجلرائــم املنصوص 
ىف هــذا القانــون وذلــك مقابــل أداء مبلــغ ال يقــل عــن احلــد األدنــى للغرامــة املقــررة وال 
يزيــد عــن حدهــا األقى ، ويشــرتط للصلــح ىف اجلرائم املنصــوص عليهــا ىف املواد ١٢٢ 
، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٧ إضافــة إىل دفــع املقابــل املشــار إليــه رد قيمــة أى منفعــة حمققــة أو 

خســائر تــم جتنبهــا ، وأال يكــون املتهــم عائــدا .
وحتــدد اهليئــة املهلــة التــى جيــب خالهلا عــى املتهــم اســتيفاء رشوط الصلح طبقــا للقواعد 

املتقدمــة ، وىف حــال إمتــام الصلــح تنقي الدعــوى اجلزائية .

املادة ١٣٢
جيــوز للنائــب العــام بقــرار منــه أو بنــاء عــى طلــب مــن اهليئــة أو جهــة العمــل ، إذا تطلبت 
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مصلحــة التحقيــق أن يوقــف عــن العمــل أو الوظيفــة أو مزاولــة املهنــة بصفــة مؤقتــة كل 
ــذا  ــا ىف ه ــوص عليه ــم املنص ــن اجلرائ ــة م ــه ىف جريم ــق مع ــة التحقي ــارشت النياب ــن ب م
القانــون . ويوقــف عــن العمــل بقــوة القانــون كل مــن متــت إحالتــه إىل املحكمــة اجلزائيــة 
، عــى أنــه جيــوز للمحكمــة أن تأمــر أثنــاء إجــراءات املحاكمــة بخــالف ذلــك ، بنــاء عــى 

طلــب صاحــب املصلحــة أو مــن تلقــاء نفســها .

املادة ١٣٣
للنائــب العــام إذا جتمعت لديه دالئل كافية بالنســبة لشــخص أو جمموعة من األشــخاص 
عــى أنــه ارتكــب فعــال مــن األفعــال املجرمــة طبقــا هلــذا القانــون ، أو بنــاء عــى طلــب من 
اهليئــة أو مــن تفوضــه ، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر والتــرف ىف أمواله وإدارهتــا وكذلك 
إختــاذ كافــة اإلجــراءات التحفظيــة ىف هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة لألمــوال التــى حتــت 
يــد املتهــم أو يــد غــريه كلهــا أو بعضهــا دون أن خيــل ذلــك بحــق اهليئــة أو مــن تكــون لــه 

مصلحــة ، ىف إختــاذ كافــة اإلجــراءات القضائيــة التحفظيــة .
وجيــوز للنائــب العــام إختــاذ ذات اإلجــراءات بالنســبة ألمــوال أوالد املتهــم القــر أو 

زوجــه .
وجيــوز التظلــم مــن هــذا القــرار أمــام املحكمــة املختصــة خــالل عرشيــن يومــا مــن تاريــخ 

. إصداره 

املادة ١٣٤
ــادة الســابقة  ــه ىف امل ــة املنصــوص علي ــرار بشــأن طلــب اهليئ ــب العــام إختــاذ ق عــى النائ
خــالل أربــع وعرشيــن ســاعة مــن وقــت تقديمــه ، وىف حــال رفــض الطلــب جيــب أن 
يكــون الرفــض مســببا . وجيــوز للهيئــة التظلــم خــالل مخســة عــرش يومــا مــن قــرار النائب 
العــام أمــام املحكمــة املختصــة . وعــى املحكمــة أن تفصــل ىف هــذا التظلــم عــى وجــه 

الرعــة .

املادة ١٣٥
ــن  ــة يمك ــة مالي ــى عقوب ــة أق ــا قيم ــظ عليه ــوال املتحف ــة األم ــدى قيم ــوز أن تتع ال جي
توقيعهــا عــى املتهــم ، وللنائــب العــام أو املحكمة األســتعانة باهليئــة ىف تقدير قيمــة املنفعة 

التــى حصــل عليهــا املتهــم .

املادة ١٣٦
ــة  ــن كل ذى مصلح ــة أو م ــن اهليئ ــب م ــى طل ــاء ع ــة بن ــام أو املحكم ــب الع ــوز للنائ جي
رفــع اإلجــراءات التحفظيــة إذا مــا قــدم املتهــم الضامنــات الكافيــة التــى تقبــل هبــا اهليئــة 

ــة . أو املحكم

املادة ١٣٧
ىف حالــة منــع املتهــم مــن إدارة أموالــه ، عــى النائــب العــام أن يعــني مديــرا إلدارة األموال 
التــى تــم املنــع مــن إدارهتــا بنــاء عــى ترشــيح مــن اهليئــة والتــى حتــدد ببيــان منهــا واجبــات 

وصالحيــات وضوابــط عمــل هــذا املدير .
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املادة ١٣٨
ال حيــول تقديــم البــالغ ومبــارشة النيابــة العامــة التحقيــق وإقامــة الدعــوى اجلزائيــة دون 
حــق اهليئــة ىف مبــارشة املســاءلة التأديبيــة ، وجيــوز للمجلــس التأديبــي أن يرجــيء البــت 
ىف املســاءلة التأديبيــة حتــى يتــم الفصــل ىف الدعــوى اجلزائيــة . وىف مجيــع األحــوال يكــون 

احلكــم اجلزائــي ملزمــا للكافــة .

املادة ١٣٩
ــرار أو  ــة أو ق ــام أو الئح ــون أو أي نظ ــذا القان ــكام ه ــف أح ــل خيال ــة كل فع ــد خمالف تع

ــون . ــذا القان ــار ه ــة يف إط ــن اهليئ ــادرة ع ــامت ص تعلي

املادة ١٤٠
ينشــا جملــس تأديــب أو أكثــر ىف اهليئة يشــكل مــن ثالثة أعضاء برئاســة قــاض يندبه جملس 
القضــاء األعــى وعضويــن مــن ذوى اخلــربة ىف الشــئون املاليــة واالقتصاديــة والقانونيــة . 

وتكــون مــدة العضويــة ىف جملــس التأديــب ثالث ســنوات قابلــة للتجديد . 
ويتوىل املجلس النظر ىف األمور االتية :

أ - الفصــل ىف املســاءلة التأديبيــة املحالــة إليــه واملرفوعــة مــن اهليئــة واملتعلقــة بمخالفــة 
أحــكام هــذا القانــون أو الالئحــة أو أى قــرارات أو تعليــامت صــادرة بموجبــه .

٢ - الفصــل ىف التظلــامت املرفوعــة عــن قــرارات البورصــة وجلنــة النظــر ىف املخالفــات 
فيهــا . ويعتــرب جملــس التأديــب ىف اهليئــة عنــد نظــر التظلــامت ىف قــرارات تلــك اللجنــة 

بمثابــة هيئــة إســتثنافية ويكــون فصلــه فيهــا هنائيــا .
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة نظــام وقواعــد وإجراءات عمــل جملــس التأديب وكيفيــة إصدار 

قراراتــه وإعالهنــا لذوى الشــأن .

املادة ١٤١
حيظــر عــى أى عضــو ىف جملــس التأديــب أثنــاء توليــه مهــام عملــه أن تكــون أى مصلحــة 
ــون أو  ــارش مــع أى جهــة خاضعــة ألحــكام هــذا القان ــارش أو غــري مب ســواء بشــكل مب

يكــون حليفــا هلــا .

املادة ١٤٢
ــواردة ىف هــذا  ــق اإلداري ىف املخالفــات ال ــة مهمــة التحقي ــة باهليئ ــوىل اإلدارة القانوني تت
القانــون والئحتــه واملحالــة إليهــا مــن اهليئــة . وللمحقــق وهيــدف ممارســة مهمــة التحقيق 

وأداء عملــه الصالحيــات التاليــة :
١ - حــق طلــب أى بيانــات أو مســتندات أو وثائــق مــن أى جهــة حكوميــة أو جهــة ذات 

شــأن بنشــاط اهليئــة .
٢ - حق سامع شهادة الشهود .

٣ - استدعاء أو طلب حضور كل من يرى رضورة سامع أقواله .
ــة  ــة أو جه ــة حكومي ــدى أى جه ــات ل ــجل أو بيان ــة أى س ــال ومراجع ــق االنتق ٤ - ح

ــة . ــاط اهليئ ــأن بنش ذات ش



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٩       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٤٣
إذا مــا أظهــرت التحقيقــات وجــود أدلــة عى إتيــان املخالفة ، جــاز للهيئة إحالــة املخالف 
إىل جملــس التأديــب ، وفــق القواعــد واإلجــراءات التــي حتددهــا الالئحــة. وجيــوز للهيئــة 
التنبيــه عــى املخالــف بالتوقــف عــن ارتكاب املخالفــة مع التعهــد بعدم تكرارها مســتقباًل 

، وهلــا إخضاعــه ملزيــد مــن الرقابة .

املادة ١٤٤
ألى شــخص يتــم التحقيــق معــه أو يمثــل أمــام جملــس التأديــب احلــق الكامــل ىف الدفــاع 

عــن نفســه ، ولــه أن يــوكل كل حمــام للدفــاع عنــه .

املادة ١٤٥
يتعــني إعــالن املشــكو ىف حقــه بالوقائع املنســوبة إليه وأســانيدهم وموعد جلســة التحقيق 
معــه وذلــك قبــل ســبعة أيــام عمــل عــى األقــل من تاريــخ وســاعة التحقيــق املحــدد ، عى 

أن حتــدد الالئحــة التنفيذية طريقــة ومواعيد اإلعــالن وإجراءاته .

املادة ١٤٦
ملجلس التأديب - بعد التحقق من املخالفة - أن يوقع أي من اجلزاءات التالية :

١- التنبيه عى املخالف بالتوقف عن ارتكابه املخالفة.
٢- اإلنذار . 

٣- إلزام املخالف بإعادة اجتياز االختبارات التأهيلية .
٤- الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز سنة .

٥- الوقف عن مزاولة العمل أو املهنة بشكل هنائي .
٦- وقف الرتخيص ملدة ال تتجاوز ستة أشهر .

٧- إلغاء الرتخيص .
٨- فرض قيود عى نشاط أو أنشطة املخالف، وحتدد الالئحة هذه القيود .

٩- إلغــاء التصويــت أو التوكيــل أو التفويــض الــذي تم احلصول عليــه باملخالفة ألحكام 
هــذا القانون .

ــرض  ــاق ع ــارج نط ــات رشاء خ ــتحواذ أو صفق ــرض اس ــاء أي ع ــاف أو إلغ ١٠- إيق
االســتحواذ إذا متــت باملخالفــة ألحــكام الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون أو الالئحــة .
١١- حظــر ممارســة حــق التصويــت ملــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات ملســاهم امتنــع عن 

تقديــم أي بيــان أو قــدم بيانــًا ناقصــًا أو خمالفــًا للحقيقــة أو للقانــون أو الالئحــة .
١٢- تعليق نفاذ نرشة ساريًة طبقًا ألحكام هذا القانون .

١٣- وقــف تــداول ورقــة ماليــة لفــرتة حمــدودة ، أو تعليــق ، أو إلغــاء قــرار إدراج ورقــة 
ماليــة قبــل نفــاذه .

١٤- عــزل عضــو جملــس إدارة أو مديــر يف إحــدى الــرشكات املرخــص هلــا أو الــرشكات 
ــذ  ــم بتنفي ــي ، مل يق ــتثامر مجاع ــام اس ــظ نظ ــني حف ــتثامر أو أم ــب االس ــة أو مراق املدرج

ــون أو الالئحــة . املســؤوليات املنصــوص عليهــا يف هــذا القان
١٥- فــرض جــزاءات ماليــة تتــدرج تبعــًا ملــدى جســامة املخالفــة ، وبحــد أقــى مقــداره 

مخســون ألــف دينــار كويتــي .
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ــع األحــوال ، جيــوز ملجلــس التأديــب أن يأمــر بإلغــاء املعامــالت ذات العالقــة  ويف مجي
باملخالفــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار ، أو إلــزام املخالــف بمبالــغ ماليــة تســاوي قيمــة 
املنفعــة التــي حصــل عليهــا أو قيمــة اخلســارة التي جتنبهــا نتيجــة ارتكابه املخالفــة ، وجيوز 

مضاعفــة القيمــة يف حالــة تكــرار ارتــكاب املخالفــات .

املادة ١٤٧
جيــوز لــكل مــن صــدر بحقــه جــزاء مــن اجلــزاءات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون 
التظلــم منــه كتابــة لــدى اهليئــة خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــار كتابــة بالقــرار 
، ويعتــرب قــرار اهليئــة برفــض التظلــم هنائيــا وجيــوز الطعــن فيــه أمــام املحكمــة املختصــة 

ويعتــرب عــدم الــرد عــى التظلــم خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمــه بمثابــة رفــض لــه .

املادة ١٤٨
جيــوز تســوية املنازعــات الناشــئة عــن االلتزامــات املقــررة ىف هــذا القانــون أو أى قانــون 
آخــر إذا تعلقــت بمعامــالت ســوق املــال عــن طريق نظــام التحكيــم ، وذلك وفقــا للنظام 

اخلــاص بالتحكيــم الــذي تضعــه اهليئــة .

املادة ١٤٩
جيــوز للهيئــة تبــادل املعلومــات واملســتندات املتعلقــة باملخالفــات يف أمــور األوراق املالية 
بــني اهليئــة وبــني اجلهــات واهليئــات املامثلــة يف الــدول األخــرى ، وذلــك وفقــًا ملــا تقــدره 
اهليئــة يف كل حالــة عــى حــده ، ومــا تقتضيــه املصلحــة العامة رشيطــة تطبيق مبــدأ املعاملة 

باملثــل .
ويكــون للهيئــة توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع اجلهــات واهليئــات املامثلة يف الــدول األخرى 

لتنســيق التعــاون بينها .
كــام جيــوز للهيئــة إبــرام اتفاقيــات مــع اجلهــات واهليئــات املقابلــة يف الــدول األخــرى ، 

ــًا لألحــكام واإلجــراءات املقــررة بالدســتور . وفق

املادة ١٥٠
ــف  ــوز الكش ــة ، وال جي ــة بالري ــل اهليئ ــة بعم ــات املتعلق ــات واملعلوم ــع كل البيان تتمت

ــايض . ــن الق ــر م ــب أم ــة أو بموج ــة اهليئ ــا إال بموافق عنه
كــام تتمتــع بيانــات ومعلومــات األشــخاص املرخــص هلــم واملتعاملــني ىف ســوق األوراق 
املاليــة باحلاميــة املقــررة للبيانــات الشــخصية والريــة ، وال جيــوز الكشــف عنهــا إال ىف 

األحــوال التــى جييزهــا القانــون أو بموجــب أمــر مــن القــايض .

املادة ١٥٠ مكرر
مــع عــدم اإلخــالل باإلعفــاءات الرضيبية املقــررة عى أربــاح التــرف يف األوراق املالية 
الصــادرة مــن الــرشكات املدرجــة يف ســوق األوراق املاليــة ، تعفــى مــن الرضيبــة عوائــد 
األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املامثلــة ، 

أيــًا كانــت اجلهــة املصــــــــدرة هلا .
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املادة ١٥١
يصــدر مرســوم بتســمية أعضــاء جملــس املفوضــني خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إصدار 

ــذا القانون . ه

املادة ١٥٢
ــخ  ــون خــالل ســتة أشــهر مــن تاري ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي ــدر الالئح ــة أن تص عــى اهليئ

ــمية . ــدة الرس ــرش ىف اجلري ــني وتن ــس املفوض ــمية جمل ــوم تس ــدور مرس ص

املادة ١٥٣
اســتثناء مــن أحــكام املــادة ١٦٤ تــرى بشــأن تســوية املنازعــات الناشــئة عــى تطبيق هذا 
القانــون بطريــق التحكيــم األحــكام الــواردة بالقــرار رقــم ٢ لســنة ١٩٨٤ بإنشــاء جلنــة 
التحكيــم والقواعــد واإلجــراءات املتبعــة أمامهــا إىل حــني إصــدار اهليئــة نظامــا للتحكيــم 

.

املادة ١٥٤
ــة احلــاىل بورصــة  بموجــب أحــكام هــذا القانــون يعتــرب ســوق الكويــت لــألوراق املالي
أوراق ماليــة مرخصــة ، وعليــه ترتيــب أوضاعــه وفقــا ألحــكام هــذا القانــون والئحتــه 
التنفيذيــة وبشــكل خــاص تلــك املتعلقــة بــرشوط وضوابــط الرتخيــص وذلــك خــالل 

ســنة مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة ىف اجلريــدة الرســمية .
ــألوراق  ــت ل ــوق الكوي ــة لس ــة الداخلي ــامت واألنظم ــرارات والتعلي ــع الق ــون مجي وتك
املاليــة ســارية املفعــول إىل حــني إلغائهــا أو تعديلهــا مــن قبــل اهليئــة وفقــا ألحــكام هــذا 

ــة . ــه التنفيذي ــون والئحت القان

املادة ١٥٥
تنتقــل املهــام الرقابيــة املقــررة ىف هــذا القانــون إىل اهليئــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
نــرش الالئحــة التنفيذيــة ، وينتهــى بذلــك عمــل جلنــة ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ىف 
جانبــه الرقــايب . وال جيــوز للبورصــة التــى حلــت حمــل الســوق وال للجنــة الســوق بعــد 

هــذا التاريــخ مبــارشة أى اختصاصــات قررهــا هــذا القانــون للهيئــة .

املادة ١٥٦
تــؤول إىل اهليئــة كامــل األصــول املاديــة واملعنويــة لســوق الكويــت لــألوراق املاليــة عنــد 
صــدور هــذا القانــون ، وتســتمر جلنــة الســوق يف إدارهتــا إىل حني تــويل اهليئة مهــام اإلدارة 

، وجيــوز للهيئــة أن تعهــد بإداراهتــا لرشكــة بورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة .
ــة استشــارية  ــون - بتكليــف جلن ــان القان ــة - خــالل الســنة األوىل مــن رسي وتقــوم اهليئ
لتقييــم األصــول املاديــة واملعنويــة لســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ، وحتديــد مــا يــؤول 
منهــا للهيئــة ومــا يبقــى منهــا للبورصــة . عــى أن تفــوض اهليئــة كل مــن البورصــة وجلنــة 
ــام  ــول ، والقي ــذه األص ــإدارة ه ــة ب ــألوراق املالي ــت ل ــة الكوي ــة بورص ــوق أو رشك الس
باملهــام اإلداريــة واملاليــة التــي يقتضيهــا ســري مرفــق البورصــة خــالل الفــرتة االنتقاليــة .
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ــة كامــل  ــة بالقانــون رقــم ٢٢ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تــؤول إىل اهليئ معدل
األصــول املاديــة واملعنويــة لســوق الكويــت لــألوراق املاليــة عنــد صــدور هــذا القانــون . 
وتســتمر جلنــة الســوق ىف إدارهتــا إىل حــني تــوىل اهليئــة مهــام اإلدارة . وتقــوم اهليئــة خالل 
ــة  ــول املادي ــم األص ــارية لتقيي ــة إستش ــف جلن ــون بتكلي ــان القان ــن رسي ــنة األوىل م الس
ــة ومــا يبقــى  ــد مــا يــؤول منهــا للهيئ ــة وحتدي ــة لســوق الكويــت لــألوراق املالي واملعنوي
ــإدارة هــذه  منهــا للبورصــة . عــى أن تفــوض اهليئــة كل مــن البورصــة وجلنــة الســوق ب
األصــول والقيــام باملهــام اإلداريــة واملاليــة التــى يقتضيهــا ســري مرفــق البورصــة خــالل 

الفــرتة األنتقاليــة .

املادة ١٥٧
دون إخــالل باألوضــاع الوظيفيــة املقــررة ملوظفــى ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ىف 
ــذات  ــة ب ــدى اهليئ ــون ، يســتمر هــؤالء املوظفــون ىف العمــل ل ــخ العمــل هبــذا القان تاري
احلقــوق والواجبــات القائمــة ىف ذلــك التاريــخ ويتــم تســوية ودفــع مكافآهتــم عــن فــرتة 
عملهــم الســابقة بمعرفــة ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ، وتلتــزم اهليئــة بإعــادة تأهيــل 
وتســوية أوضــاع موظفــى ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة وفــق مقتضيــات العمــل هبــذا 

القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
وحتــدد نســبة توظيــف الكويتيــني بحيــث ال تقــل نســبتهم عــن ) ٧٥ % ( مــن إمجــاىل عــدد 

العاملــني ىف هيئــة ســوق املــال وبورصــات األوراق املاليــة ووكالت املقاصــة .

املادة ١٥٨
بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعتــرب الرشكــة الكويتيــة للمقاصــة وكالة مقاصــة مرخصة 
، وعــى الرشكــة توفيــق أوضاعهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة خالل 

ســنة مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذية .

املادة ١٥٩
ــت  ــوق الكوي ــه ىف س ــص ل ــاىل املرخ ــيط امل ــرب الوس ــون تعت ــذا القان ــكام ه ــب أح بموج
لــألوراق املاليــة وســيطا ماليــا مرخصــا لــه ىف البورصــة ، وعــى الوســيط ترتيــب أوضاعه 
ــرش  ــخ ن ــن تاري ــهر م ــتة أش ــالل س ــة خ ــه التنفيذي ــون والئحت ــذا القان ــكام ه ــا ألح وفق

ــة . الالئحــة التنفيذي

املادة ١٦٠
بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعتــرب مجيــع األوراق املاليــة املدرجــة ىف ســوق الكويــت 

لــألوراق املاليــة مدرجــة ىف البورصــة .

املادة ١٦١
ــنة  ــم ٣١ لس ــون رق ــوم بقان ــب املرس ــا بموج ــرح هل ــتثامرية امل ــق االس ــرب الصنادي تعت
١٩٩٠مرخصــا هلــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب 
أوضاعهــا وفقــا ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرش 
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الالئحــة التنفيذيــة .

املادة ١٦٢
تعتــرب رشكات اإلســتثامر املســجلة لــدى بنــك الكويــت املركــزى والتــى تــزاول نشــاط 
إدارة أمــوال الغــري واملرخــص هلــا بــإدارة اســتثامرية مرخصــا هلــا بــإدارة أنظمــة اســتثامر 
مجاعــي بموجــب أحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب أوضاعــه وفقا 

ألحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة خــالل ســنة مــن نــرش الالئحــة التنفيذيــة .

املادة ١٦٣
أوالً :- بعــد انتهــاء املراحــل االنتقالية املشــار إليهــا يف هذا القانون يلغــى العمل بالقوانني 

ومراســيم القوانني واملراسيم التالية : -
ــألوراق  ــت ل ــم ســوق الكوي ــخ ١٤ أغســطس ١٩٨٣ بتنظي ١- املرســوم الصــادر بتاري

املاليــة .
٢- املرســوم الصــادر بتنظيــم تصفيــة عمليــات تــداول األوراق املاليــة وغرفــة املقاصــة يف 

ســوق الكويــت لــألوراق املاليــــــــة املــؤرخ بتاريخ ٢٧ ديســمرب ١٩٨٦ .
٣- القانــون رقــم )١٢( لســنة ١٩٩٨ يف شــأن الرتخيــص إلنشــاء رشكات اإلجــارة 

واالســتثامر .
٤- املرســوم بالقانــون رقــم )٣١( لســنة ١٩٩٠ يف شــأن تنظيــم تــداول األوراق املاليــة 

وإنشــاء صناديــق االســتثامر .
٥- القانــون رقــم )٢( لســنة ١٩٩٩ بشــأن اإلعــالن عــن املصالــح يف أســهم الــرشكات 

املســامهة .
ثانيــًا :- ال تــري أحــكام املواد مــن )٣٢٣ إىل ٣٢٨( من قانون التجــارة عى البورصات 

التــي يطبق عليهــا أحكام هــذا القانون .
ــون  ــن قان ــع م ــاب التاس ــن الب ــادس م ــس والس ــل اخلام ــكام الفص ــى أح ــًا :- تلغ ثالث

الــرشكات .

املادة ١٦٤
يعتــرب هــاذ القانــون ، قانونــا خاصــا كــام تعتــرب أحكامــه أحــكام خاصــة ، ويلغــى كل نــص 

ىف قانــون عــام أو خــاص يتعــارض أحكامــه .

املادة ١٦٥
عى رئيس جملس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينرش ىف اجلريدة الرسمية.


