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 ريفاتـــــــــــــــــــــــتع 1-1مادة 

 

 اتفاقية إعادة الشراء

شـــــــــتري بدفع كامل الثمن 
م
قابل قيام امل هي اتفاق كتابي أو بالوســـــــــائل االلكترونية على بيع أوراق مالية مم

عينةو ووفق الشــــــــروط الواردة بتلك االتفاقيةو  دة مم أو نســــــــبة منه مع التزام البادع باســــــــتردادها خالل مم

 هذا الشأن.والضوابط التي قد تصدرها البورصة في 

 االتفاقية التي تبرم بين البورصة وصانع السوق لتحدد تفاصيل حقوقهو والتزاماتهو وضوابط عمله. اتفاقية صانع سوق 

 أرباح نقدية استثنائية
صـــــــــــــدر وعادة ما تكون من مصـــــــــــــدر دخل غير 

م
هي أرباح اســـــــــــــتثنائية غير دورية يتم تحديدها من قبل امل

 تشغيلي.

 استحقاقات األسهم

 )اإلجراءات املؤسسية(

اإلجراءات التي تتخذها الشـــــــــركة املدرجةو والتي يترتب عليها حقوقو أو التزاماتو أو تغيير على األســـــــــهم 

املصـــــدرة عثها مثل إقرار األرباح النقديةو أو أســـــهم املنحةو أو حقوق االكتتابو أو تخفيض رأس املالو 

 مية لألسهم.أو االندماجو أو االنقسامو أو تغيير القيمة األس

 األسهم الصادرة أو املقترح إصدارها في رأس مال شركة. أسهم

صدرة. أسهم خزينة
م
 هي األسهم التي تقوم الشركة بشرائها وإعادة بيعهاو أو استخدامهاو من أسهمها امل

 Shares)أســـــــــهم قائمة 

Outstanding) 
 )األسهم املصدرة  األسهم املدرجة في البورصة املتاحة للتداول.

 
 مثها أسهم الخزينة(. مخصوما

صدرة  أسهم مم
ـــــــــــــــكتتب فيها من قبل املســـاهمين ســـواء   ــــــــــــــــ هي األســـهم التي تمثل حصـــة في رأســـمال شـــركة مســـاهمةو ومـ

 دفعت قيمتها بالكاملو أو جزء من هذه القيمة.

 إعالنات أو افصاحات
املطلعو أو الشـــــــــــخص خص ــــــــــــــــــــــــهي اإلعالنات أو اإلفصـــــــــــاحات التي تقوم اها الشـــــــــــركة املدرجةو أو الشـــــــــــ

 املستفيد في البورصة.

 أمر متطابق 
ن أمر شــــــــراء وأمر بيع عدد من األوراق ميقصــــــــد به أمر واحد يتم إدخاله من خالل وســــــــيط واحد يتضــــــــ

. املالية
 
  متطابقة من حيث الكمية والسعر ويتم تنفيذه فورا

1 

 2019أكتوبر 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 9 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

 األوامر التي يطلب العميل من خاللها شراء أو بيع ورقة مالية بسعر معينو ولم يتم تنفيذها.هي  أوامر قائمة

 أوراق مالية متداولة
كل ورقة مالية مدرجة في البورصــة مثل األســهم والســندات والصــكوك ووحدات الصــناديق وغيرها من 

 األوراق املالية.

 محملة باستحقاقات األسهم. أول يوم تداول للورقة املالية غير  أول يوم تداول 

 شركة بورصة الكويت لألوراق املالية. ةــــــــبورص

اقتراض األ  قواعدالطرف البادع عن طريق مسجلة باسم  أي بيع لورقة مالية بيع على املكشوف  ق املالية.اور إقراض و

 هو التاريخ الذي أصبحت فيه هذه القواعد سارية املفعول. تاريخ اإلصدار

 ترخيص مزاولة أحد أنشطة األوراق املالية الذي يصدر عن الهيئة. ترخيص

 هو عملية اقتران أوامر بيع وشراء بما ينتج عنه صفقة. تقابل

 حالة تعثر ثانوية

تقع حالة تعثر ثانوية عند اضــــــــطراب األوضــــــــاع املالية أو اإلدارية لشــــــــخص آخر يحتفظ بأموال عمالء 

رخص لهو و شـــــــــــــمل  لك عدم 
م
القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت اســـــــــــــتحقاقهاو أو عند الشـــــــــــــخص امل

 تعيين مصفيو أو حارس قضاديو أو مدير تفليسةو أو الحجز على أموال هذا الشخص.

 حالة تعثر رئيسية 

 يكون الشخص املرخص له في حالة تعثر رئيسية في األحوال التالية:

في  لك عدم القدرة على الوفاء اضــــــــــــطراب الوضــــــــــــع املالي أو اإلداري للشــــــــــــخص املرخص لهو بما  .1

بالتزاماته وقت اســـــتحقاقها أو عند تعيين مصـــــفيو أو حارس قضـــــاديو أو مدير تفليســـــةو أو الحجز 

 على أصوله.

 على الشخص املرخص له يمنعه من حيازة أو حفظ أموال العمالء. .2
 
 إصدار الهيئة حظرا

1 
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 حساب استثمار

 

ـــــــــــــــخص أو حســـاب مجمع حســـابهو  أو مجموعة من العمالء  والعميل إلدارة وحفظ أموال وأصـــول  شــــ

ســـتخدم لتنفيذ تعامالت األوراق املالية عن طريق الخصـــم أو االضـــافة إليه بشـــكل  حســـب األحوالو و م

 مباشر.

 حساب التخصيص 

ويتم تخصــيص حســاب مخصــص لتجميع وتنفيذ أوامر التداول لحســابات عمالء أمين الحفظ فقطو 

االلتزامات على حســابات عمالء أمين الحفظ املتضــمنة في هذا الحســابو وفق تعليمات الوســيط بعد 

 .نهاية جلسة التداولو وال يجوز حفظ أصول وأموال العمالء في هذا الحساب

 حساب مجمع
حســــــاب يحتوي على أصــــــول وأموال مجمعة ألكثر من مســــــتثمر واحدو وال يتضــــــمن هذا الحســــــاب على 

 أموال وأصول مسؤول الحساب املجمع.

 مسؤول حساب مجمع

هو الشـــــخص الذي يقوم بفتس الحســـــاب املجمع وتســـــجيله باســـــمه لدم وكالة املقاصـــــةو ويقوم بإدارة 

عمليــاتــه ومتــابعــة الحســــــــــــــاب بــالنيــابــة عن املســـــــــــــتثمرين في مواجهــة أي طرف آخرو وال  عتبر مســـــــــــــؤول 

 واألصول في الحساب املجمع.الحساب املجمع املستفيد الفعلي لألموال 

 عن جميع املســــتثمرين في حســــاب مجمعو و لك في مواجهة 
 
ويكون مســــؤول الحســــاب املجمع مســــؤوال

 وكالة املقاصة أو الغير.

دخــــــول مــــــبــــــاشـــــــــــــــــر إلــــــى 

 السوق 

(Direct Market 

Access) 

 

األشخاص  الخدمة املقدمة من الوسطاء )الذين يتمتعون بدخول مباشر إلى السوق( إلى عمالئهم من

ــــــــــاملرخص لهم بنشاط صانع السوقو أو مدير محفظة االستثمارو أو غيرهم من األش ــــــــــخاص املسجـ لين ـ

لدم البورصــــــــةو و لك من خالل اســــــــتخدام أنظمة تداول تســــــــمس لهؤالء العمالء بالتداول مباشــــــــرة في 

تواصـــــــــــــل البورصـــــــــــــةو وبموجب رقم التداول العائد إلى الوســـــــــــــيط الضـــــــــــــامنو و لك من خالل قنوات 

 إلكتروني.
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 دخول مكفول 

(Sponsored Access) 

هو دخول األشــــخاص املرخص لهم بنشــــاط صــــانع الســــوقو أو مدير محفظة االســــتثمارو أو غيرهم من 

بنظــام  قنوات تقنيــة مرتبطــة األشـــــــــــــخــاص املســـــــــــــجلين لــدم البورصـــــــــــــــة إلى أنظمــة التــداول من خالل

 الوسيط املرخص.

 ( تضعه البورصة دون حاجة العتماده من الهيئة.Market Modelدليل تفصيلي لنظام التداول ) دليل السوق 

 دليل تشغيلي
واصـــــــــــــفـات  جينيوم إف آي إكس  لوحـدة  ســـــــــــــتخـدم ملحطـة العمـل  إكســـــــــــــتريم  أو دليـل مم

م
هو دليـل امل

حدده البورصة بشأن نظام التداول.إكستريمو أو أي مستند فني 
م
 آخر ت

 هو رقم تعريفي يتم تخصيصه لكل حساب يتم إنشاؤه من قبل وكالة املقاصة ويتم تزويده للبورصة. رقم التداول 

 الوقت الذي تحدده البورصةو والذي يجوز أن يتم فيه التداول في البورصة. ساعات التداول 

 تحتفظ به البورصةو ويتضمن بيانات األشخاص املسجلين في البورصة. القائمة أو الجدول الذي سجــــــــل

 سجل األوامر
الوســــــــيلة اإللكترونية في نظام التداول التي يتم فيها تجميع األوامر املدخلة في نظام التداولو وإدراجها 

 وإظهارها لكل ورقة مالية.

 

 سجل األوامر الخاصة
للمســـــــــــــتخــدم إدخـال أوامر غير مفعلــةو ويكون لـه الحريـة املطلقـة هي خـاصـــــــــــــيــة في نظــام التــداول تتيس 

 بنقلها أو تفعيلها في سجل األوامر العام خالل ساعات التداول.
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 يسعر مرجع
اســـــــتحقاقات االســـــــهم هو ســـــــعر اإلقفال آلخر يوم تم فيه تداول الورقة املاليةو ويجوز تعديله بناء على 

 )اإلجراءات املؤسسية( وتطبيق فاصل الدوائر.

ســـــــــــعر مرجعي للشـــــــــــراء 

 اإلجباري 
 إليه عالوة تحددها هذه القواعد.

 
 سعر إغالق الورقة املالية يوم إجراء الشراء االجباري مضافا

 ســـوق أول 
افر فيها املتطلبات السوق الذي يضم األسهم التي تتميز بالقيمة السوقية والسيولة العاليةو  والتي تتو

 التي تحددها البورصة.

 ســـوق ثانــــــــــوي 
جرم فيها عمليات بيع وشراء األوراق املالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائس 

م
هو السوق أو األسواق التي ت

 واألنظمة والقوانين التي تحكمها.

 ســــوق رئيســـــي
قيمة ســوقية أو ســيولة متوســطةو وتكون أقل من تلك الواجب الســوق الذي يضــم األســهم التي لديها 

افرها في السوق األول.  تو

 السوق الذي يضم األسهم  ات السيولة املنخفضة. ســــوق مـــــزادات

 قياس للقيمة املتداولة من األسهم القائمة في السوق خالل مدة زمنية محددة. سيولـــــــــة

 أو االعتباري.الشخص الطبيعي  شخـــــــــص

 شخص مستفيد
% أو أكثر من رأســـمال شـــركة مدرجةو ســـواء  كان  لك بصـــورة مباشـــرة أو 5أي شـــخص له مصـــلحة تبل  

 غير مباشرةو أو بالتحالف مع آخرين.

ــــــــــــــشـــ ــــــــــــــخص مســــ جل في ـ

 البورصة

أي شـــــــخص يمارس نشـــــــاط التداول في األوراق املالية في البورصـــــــةو ويقدم خدمات تتعلق بالبورصـــــــةو 

ومقيد كشــــــــــخص مســــــــــجل في البورصــــــــــة بموجب هذه القواعدو و شــــــــــمل  لك جميع فروع الشــــــــــخص 

رو أعضـاء البورصـةو صـانع ـــــــــــــــاملسـجل في البورصـة ومكاتبه ويدخل في  لكو على سـبيل املثال ال الحصـ

الســــــــوقو ومزودي الخدمةو وممثل الوســــــــيط املرخصو وأي شــــــــخص مســــــــجل آخر بناء  على ما تحدده 

 آخر. البورصة من حين إلى
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 شخص مطلع
أي شـــــــــــــخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات  ات أثر جوهري عن شـــــــــــــركة مدرجة لم تكن 

 متاحة للجمهور.

 شركة أم

عتبر الشـــــركة شـــــركة أم لشـــــ
م
ـــــــــــــــــت خرم في حالة ملكيتها لنســـــبة تزيد على ـ

م
% من رأســـــمالها وعندما 50ركة أ

في تعيين أو عزل أغلبيــة أعضــــــــــــــاء مجلس إدار هــاو أو يكون لهــا تــأثير من شــــــــــــــأنــه توجيــه يكون لهــا الحق 

حقق مصالحها.  قرارات الشركة على النحو الذي يم

 شركة تابعة
% من رأســـــــمالها أو يكون له ســـــــيطرة فعلية 50أية شـــــــركة تعتبر تابعة حين يمتلك أي شـــــــخص أكثر من 

 عليها.

 شركة مدرجة

 يقصد اها اآلتي:

درجت أسهمها في البورصة.. 1
م
 شركة املساهمة التي أ

 فيها.2
 
درجت في البورصة السندات أو الصكوك التي أصدرها أو كان ملتزما

م
صدر وامللتزم الذي أ

م
 . امل

درجت وحداته في البورصة.3
م
 . الصندوق الذي أ

 صانع السوق 
 للضـــوابط الشـــخص الذي  عمل على توفير قوم العرض والطلب على ورقة مالية 

 
درجة أو أكثر ِطبقا مم

عتمدة مثها.
م
 الصادرة عن الهيئة أو امل

افها. صفقة )صفقات(  هي األوامر التي تم تنفيذها وترتب عليها إنشاء التزامات بين أطر

 صفقات املبادلة
هي الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن  سبق تنفيذها اتفاق بين طرفين على مبادلة ورقة مالية مدرجة 

 مدرجة. بورقة مالية أخرم في البورصة 

 الصفقات املتفق عليها
بادع الطرف الشــــــــــتري مع املطرف الهي الصــــــــــفقات التي تتطلب طبيعتها أن  ســــــــــبق تنفيذها اتفاق بين 

 على سعر وكمية محددة.  و لك بناء   درجة في البورصةاملالية املورقة العلى تنفيذ الصفقة على 

 دوق ــــــــصن

 عثهم في 
 
نظــام اســـــــــــــتثمــار جمــاألي يهــدف إلى تجميع األموال من املســـــــــــــتثمرين بغرض اســـــــــــــتثمــارهــا نيــابــة

 ألصـــــــــــــول اإلدارة املهنية لالســـــــــــــتثمار الجماأليو ويديره مدير الصـــــــــــــندوق 
 
ختلفة وفقا

م
مقابل املجاالت امل

حددة.  رسوم مم

1 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 14 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

صـــــــــــنــــدوق عقــــاري مــــدر 

 للدخل )متداول(

(REIT) 

العقارية  يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في األصول  مدرج في البورصة هو صندوق استثمار مغلق

 على موجودات الصندوق 
 
  .التي تدر دخال

قصد  عضو )األعضاء(  به الشركات والصناديق املدرجة في البورصة والوسطاء.هو عضو البورصة ويم

 عميــــــــــــل

شـــــــخص يوفر له الشـــــــخص املرخص لهو أو  عتزم أن يوفر لهو خدمات في نطاق أنشـــــــطة األوراق املالية 

املرخص بمزاولتها و شــــــــــمل العميل أي عميل محتمل كما  شــــــــــمل الوقف والوصــــــــــية الخيريةو وكذلك 

اقب الحســـــــــابات املســـــــــجل أو مكتب التدقيق الشـــــــــرألي الخار ي املســـــــــجل األشـــــــــخاص الذين يقوم  مر

 بتقديم خدماته لهم.

 قانـــــــــــــــون 
 

 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته. 2010لسنة  7القانون رقم 

 التداول اليومية.القطاع املختص لدم البورصة بمتابعة عمليات  قطاع عمليات التداول 

افقة الهيئة في أي وقت. قواعــــــــــــــــــــــد  هذه القواعد أو أي تغيير أو تعديل أو إضافة يطرأ عليها بعد مو

 قواعد سابقة
 اها لدم ســــــــوق الكويت لألوراق املالية أو البورصــــــــةو والســــــــارية 

 
هي القواعد الســــــــابقة التي كان معموال

 قبل تطبيق هذه القواعد.

درجة الورقة املالية بدون عالوة إصدار. قيمة إسمية
م
 القيمة التي تصدر اها الشركة امل

 مثها أسهم الخزينة. قيمة سوقية
 
 قيمة األسهم القائمة في السوق مستبعدا
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 الكمية دنيا للسهم

Normal Market 

Size (NMS) 

 التداول اليومية تستخدم في مزاد فاصل التداول لألسهم.نسبة من معدل كمية 

كيـــانـــات مركزيـــة إليـــداع 

 األوراق املالية

كيان يوفر خدمات حســــــــابات أوراق ماليةو وخدمات الحفظ املركزية وخدمات حفظ األصــــــــولو حيث 

 في املســـــــاعدة على ضـــــــمان
 
 من املمكن أن تشـــــــمل الخدمات إدارة معامالت الشـــــــركات وتلعب دورا مهما

ســالمة إجراءات إصــدارات األوراق املالية من أجل ضــمان أن ال يتم إصــدار أو إلغاء األوراق املالية عن 

 طريق االحتيال أو الخطأ أو تغيير تفاصيلها.

 الئحــــــــــــــة
بشـــأن إنشـــاء هيئة أســـواق املال وتنظيم نشـــاط األوراق  2010لســـنة  7الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 وتعديال ها.املالية 

ـــــــــــــــــــــــــــل جـــــنــــــة الـــــنـــــظـــــر فـــــي ـ

 املخــــالفــــــات

اللجنــة املعينــة من قبــل مجلس إدارة البورصــــــــــــــة للنظر في أي مخــالفــة لهــذه القواعــد يرتك هــا أعضــــــــــــــاء 

 البورصة.

 مجمـــــوعـــــــة 
باشــر على الشــركةو والشــركة  باشــر أو غير مم التابعة هي الشــركة األم التي تملك الســيطرة ســواء  بشــكل مم

 للشركةو والشركة التابعة للشركة األم.

 محافظ بإدارة الشركة
جمع ملحافظ عمالء الشـــــــخص املرخص له بممارســـــــة نشـــــــاط مدير محفظة االســـــــتثمار  و  هو حســـــــاب مم

 م إدارته بواسطة الشخص املرخص له.ويت

 محافظ بإدارة العمالء
جمع ملحافظ عمالء الشـــــــخص املرخص له بممارســـــــة   ونشـــــــاط مدير محفظة االســـــــتثمارهو حســـــــاب مم

 ويتم إدارته بناء على أوامر العمالء.

مـــــــخـــــــالـــــــف )مـــــــرتـــــــكـــــــب 

 املخالفة(

 للجنة النظر في املخالفات بالبورصــــة كل عضــــو في البورصــــة يرتكب تصــــ
 
 وفقا

 
خالفا عد مم ــــــــــــــــ م   شــــكل ـ

 
رفا

 مخالفة للقواعد واللوائس املطبقة في البورصة.

 مخــــــــالفـــــة 

أحكام القانونو أو أي نظام أو الئحة أو قرار أو تعليمات صـــادرة عن الهيئةو وبالنســـبة  كل فعل يخالف

ألحـكـام لجنــة النظر في املخــالفــات في البورصـــــــــــــــةو يقصـــــــــــــــد بــاملخــالفــة كــل فعــل  عــد مخــالفــة للقواعــد 

 واللوائس املعمول اها لدم البورصة.
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 مــــدير الصنـــدوق 
ـــــــــــــــــــــشـــــــــ خص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشـــــــــاط مدير نظام اســـــــــتثمار جماألي ويتولى تأســـــــــيس وإدارة ـ

 الصناديق.

ــــكتب ــ ـــدير مــ  مـ
 للوســــــيط املرخصو ويكون لديه خاصــــــية االطالع على جميع 

 
مســــــتخدم لنظام التداول بصــــــفته ممثال

 للوسيط املرخص.األوامر املدخلة في هذا النظام بواسطة مستخدمي النظام التابعين 

اقب سوق   مر

 )الرقابة على السوق(
 مسؤول واحد أو أكثر مفوض من قبل البورصة بإدارة تشغيل عملية نظام التداول.

 مــــــــــــــزود خــــدمة

الشـــــــــركة التي تقدم الخدمات املتعلقة بالبورصـــــــــة مثل التداول اإللكتروني وأية خدمة أخرم معتمدة 

 من الهيئة والبورصة.

 أي طـــرف  شكل مصدر ملعلومات التداول في البورصة سواء كانت فورية أو تاريخية. مزود خدمة بيانات

ستخــــــــــــــــدم  مم
ـــــه رقم تعـــريفي  ـــــِدث لـ ستحـ

م
هــــــو شخص مسجل لدم الهيئة والبورصة كممثل للوسيط املرخص الذي أ

 املرخص.خاص في نظـام التداول يميزه عن باقي ممثلي الوسيط 

صـــــــــــــــــــــــــدر  شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. مم

 معلومات جوهرية

لتزم في الصـــــــــــــكوك 
م
صــــــــــــــدر وكــذلــك امل

م
درج أو امل

م
درجــة أو الصـــــــــــــنــدوق املــ

م
أي معلومــات لــدم الشـــــــــــــركــة املــ

إدارتهو وال تكون تتعلق بنشـــــــــــاطهو أو بشـــــــــــخصـــــــــــهو أو بمركزه املاليو أو  -حســـــــــــب األحوال  -والســـــــــــندات 

تاحة للجمهور واملتعاملين ولها تأثير على أصـــولهو أو خصـــومهو أو وضـــعه املاليو أو على املســـار  معرفتها مم

مكن أن تؤدي إلى تغير في ســـــــــعر أو  جم تداول الورقة املالية املدرجةو أو في جذبو أو  العام ألعمالهو ويم

 كن أن تؤثر في قدرة املصدر على الوفاء بالتزاماته.عزوف املتعاملين بالنسبة للورقة املاليةو أو يم

 شخص مسجل لدم الهيئة كممثل للوسيط املرخص املعتمد من البورصة بموجب هذه القواعد. ممثل الوسيط املرخص
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مـــنصــــــــــــــــة عـــمــــــل نـــظــــــام 

 التداول 
 التداول.منصة العمل التي توفرها البورصة إلدخال البيانات في نظام 

 مؤشر وزني يتبع تحركات األسهم دون األخذ باالعتبار التوز عات النقدية. مؤشر العائد السعري 

 مؤشر العائد الكلي
مؤشـــــــــــــر وزني يتبع تحرـكــــات األســـــــــــــهم املـــــدرجـــــة مع افتراض إعـــــادة اســـــــــــــتثمـــــار أيـــــة توز عـــــات نقـــــديـــــة أو 

 مرة أخرم في املؤشر. استحقاقات مؤسسية

مــــــــوقــــــــع الــــــــبــــــــورصـــــــــــــــــــة 

 اإللكتروني 
www.boursakuwait.com.kw.و أو أي موقع أخر وفق ما  علن في البورصة من وقت آلخر 

 نشاط األوراق املالية

 يدخل ضمن أنشطة األوراق املالية األنشطة التالية:

 .بورصة األوراق املالية.1

 املقاصة.. وكالة 2

دير محفظة االستثمار.3  . مم

دير نظام استثمار جماألي.4  . مم

ستشار استثمار.5  . مم

 . وكيل اكتتاب.6

 . أمين حفظ.7

 . صانع السوق.8

سجل في بورصة األوراق املالية.9  . وسيط األوراق املالية مم

سجل في بورصة األوراق املالية.10  . وسيط األوراق املالية غير مم

اقب 11 ر  استثمار.. مم

 . وكالة تصنيف ائتماني.12

 . تقّويم األصول.13

سجل في بورصة األوراق املالية.14 ؤهل مم  . وسيط أوراق مالية مم

 . أي أنشطة أخرم تحددها الهيئة.15

 نظام تداول 

 

أي نظـــام تــداول إلكتروني للتقـــابــل التلقـــادي لألوامرو أو التقـــابــل التلقـــادي لألوامر وعروض األســـــــــــــعـــارو 

 تحدده البورصة وتعتمده للمعامالت في البورصة.والذي 
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 هيئة أسواق املال هيئـــــــــــة

 دة ـــــــوح

وحدة االســــــــــتثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصــــــــــة في أصــــــــــول نظام االســــــــــتثمار الجماألي 

 .وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عثها

 يمثلهم تجاه و وإ ا تعدد مالك
 
 واحدا

 
نظام  الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بيثهم شــــــخصــــــا

 .االستثمار الجماألي

ــــــــــــــــــــــــــوحــــــدات الـــــتـــــغـــــيـــــي ر ـ

 عري ــــــــــــــــالس

حـــددهـــا البورصـــــــــــــــة لكـــل ورقـــة مـــاليـــة مـــدرجـــة في 
م
هو الســـــــــــــعر الـــذي يتم تحـــديـــده وفق الخطوات التي ت

 البورصة.

 ورقــــــة ماليــــــة

 كان شـــــــكله القانوني  -أي صـــــــك 
 
يثبت حصـــــــة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة  -أيا

 مثل:

 . األسهم الصادرة أو املقترح إصدارها في رأسمال شركة.1

 . أي أداة تنش ئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.2

 للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.. القروض والسندات والصكوك واألدوات األخرم القابلة 3

. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصــــــــادرة عن الهيئات الحكومية املختلفةو أو الهيئاتو 4

 واملؤسسات العامة.

 . أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية.5

 . الوحدات في نظام استثمار جماألي.6

 تعتبره الهيئة ورقة مالية ألغراض تطبيق القانون والالئحة.. أي ورقة أو صك 7

 مالية األوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت والسندات ألمرو وكذلك االعتمادات 
 
عد أوراقا

م
وال ت

 فيمــا بيثهــا وبوالص التــأمين 
 
املســـــــــــــتنــديــة والحواالت النقــديــة واألدوات التي تتــداولهــا البنوك حصـــــــــــــرا

 بة في صناديق التقاعد للمنتفعين.والحقوق املترت

 الفصل األول 

 أحكام عامة
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تضــــــــــــمن هذا املادة مجموعة من املصــــــــــــطلحات التي ورد  كرها في جميع فصــــــــــــول كتاب القواعدو ولغرض البحث عن ت 

 تعريف معينو ير ى حذف حرف األلف والالم من املصطلح املراد البحث عنه
 

حيث  شـــــــمل املفرد الجمعو و شـــــــمل الجمع املفردو كما  شـــــــمل املذكر بتم تفســـــــير املصـــــــطلحات الواردة في التعريفات ي 

 املؤنث.

 شخص اعتباري يزاول أعمال شراء وبيع األوراق املالية لحساب الغير مقابل عمولة. وسيط

 وسيط مرخص
ــــــــــــــوســيط أوراق مالية مســ جل في بورصــة األوراق املالية أو وســيط أوراق مالية مؤهل مســجل في بورصــة ـ

 املالية.األوراق 

 وسيط مركزي 
كيان يقوم بدور بين األطراف املتعاقدةو بحيث يصـــــــــــــبس الوســـــــــــــيط املركزي املشـــــــــــــتري لكل بادع وكذلك 

 البادع لكل مشتري.

 وكالة مقاصة
وتســـــــــــــوية تداوالت األوراق املاليةو وعملية اإليداع املركزي لألوراق املاليةو  الجهة التي تقوم بالتقاص

 والخدمات األخرم املتعلقة بذلك.

 يوم التأكيد
اليوم الذي  سبق يوم االستحقاق بثمانية أيام ويتم فيه تأكيد أو تعديل الجدول الزمني الستحقاقات 

 األسهم من قبل الشركة املدرجة.

 اليوم الذي تحدده البورصة والذي يجوز فيه التداول في البورصة. يوم التداول 

 يوم االستحقاق
اليوم الذي تضــعه الشــركة املدرجة ويتحدد فيه املســتحقين الذين تنطبق عليهم اســتحقاقات األســهم 

 وفق سجالت مساهمي الشركة في نهاية  لك اليوم.

 يوم حيازة السهم
فيه محملة باســــــــــتحقاقات األســــــــــهمو و ســــــــــبق أول يوم تداول دون  آخر يوم يمكن تداول الورقة املالية

 االستحقاقات.

قاعدة البيع بالسعر 

 األعلى 

 (zero + uptick rule) 

 

يتم إدخال أمر بيع على املكشـــوف بســـعر ال يقل عن ســـعر آخر صـــفقة جرم تنفيذها على الورقة املالية 

 الصفقة التي سبقتها.بشرط أن تكون هذه الصفقة قد تمت بسعر أعلى من 

 الفصل األول 

 أحكام عامة
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 التفسيــــــــــــرات 2-1مادة 

  

تسري على هذه القواعد التعريفات التي وردت في القانون والالئحة وكل تغيير يطرأ عليهاو ما لم  .1

 يتطلب سياق النص خالف  لك.

في حالة تعديل أي نص أو حكم من نصوص القانون أو الالئحةو فإن اإلشارة في هذه القواعد إلى  .2

 هذا النص تعني اإلشارة إليه بعد تعديله.

 ال تؤثر العناوين املذكورة في هذه القواعد على تفسير أي حكم فيها. .3

أو الشهر أو السنة امليالديةو ما اإلشارة في هذه القواعد إلى اليوم أو الشهر أو السنة تعني يوم العمل  .4

يوم تحسب  30لم يكن امليعاد مذكور في القانون أو الالئحة على نحو آخرو وفي املواعيد التي تزيد على 

األيام بالتقويم العادي وبحيث تشمل العطل واإلجازات الرسميةو وإ ا صادف اليوم األخير من 

 لى أول يوم عمل.املوعد عطلة أو إجازة رسمية امتد هذا املوعد إ

  عمل بالتوقيت الرسمي لدولة الكويت عند اإلشارة إلى الوقت من اليوم.

 اللغـــــــــــــــــــــــــة 3-1مادة 

 
 

عمــل بــالنســـــــــــــخــة  صـــــــــــــــدر هــذه القواعــد بــاللغــة العربيــة وتتم ترجمتهــا إلى اإلنجليزيــة أو أي لغــة أخرمو و م
َ
ت

 العربية دون النسخة املترجمة.

 النشر واالتصال 4-1مادة 

. تقوم البورصة بنشر هذه القواعد وأية تعديالت لها على موقعها اإللكتروني وعبر أية وسائل أخرم قد 1 

 آخر للنفا .
 
 تراها البورصة مناسبةو وتعتبر نافذة من تاريخ النشرو ما لم تحدد القواعد تاريخا

 

تخطر األشخاص املسجلين في البورصة اهذه دون اإلخالل بحكم البند السابقو يجوز للبورصة أن . 2

القواعد أو أي تعديالت تطرأ عليها عن طريق تسليمها باليدو أو بالبريدو أو بالفاكسو أو بالبريد 

 اإللكترونيو أو عبر أية وسيلة إلكترونية أخرم.
 

 وم3
 
 آلثاره القانونية .  عتبر اإلخطار عن طريق البريد اإللكتروني أو الوســـــائل اإللكترونية األخرم تاما

 
نتجا

 من النظام 
 
من تاريخ خروج اإلخطار من نظام املعلومات اإللكتروني الخاص بالبورصــــــــــة وتلقيها تقريرا

 يفيد تمام إرساله.

 

 الفصل األول 

 أحكام عامة
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 ألثاره القانونية من وقت التسليمو كما  عتبر . 4 
 
 ومنتجا

 
  عتبر اإلخطار بالتسليم تاما

 
اإلخطار بالبريد تاما

 ألثاره القانونية بعد سبعة أيام من إيداعه مكتب البريدو و عتبر اإلخطار عن طريق الفاكس 
 
ومنتجا

 عن حالة اإلخطار املرسل 
 
 ألثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريرا

 
 ومنتجا

 
تاما

 به نسخة منه.
 
 تفيد بتمام إرساله ومرفقا

 

( من هذه املادة على أي إخطارات أو إشعارات أو إعالنات تقوم اها 1و2و3و4ام البنود )تسري أحك  .5

 البورصة.

 

 تسجيل املحادثات الهاتفية 5-1مادة 

 

. يجوز للبورصة تسجيل املحادثات الهاتفية التي تجريها بمناسبة القيام بعملهاو ويكون لهذه 1

 واإلقرارات والتصرفات التي تمت خالل تلك املحادثات.التسجيالت  جة كاملة في إثبات الوقادع 

 

. يجب أن تكون جميع اإلفصــــــــــــاحات واإلعالنات والطلبات واالتصــــــــــــاالت مع البورصــــــــــــةو كذلك األوراق 2

لزم 
م
افق أو ت واملســـــــــــــتنـدات الواجـب تقـديمهـا إلى البورصــــــــــــــة من  وي الشــــــــــــــأن بـاللغـة العربيـةو مـا لم تو

 رم.البورصة أي شخص بتقديمها بلغة أخ

 قابلية القواعد للتطبيق 6-1مادة 

 1-6-1مادة 
تنظم هــذه القواعــد كيفيــة قيــام البورصــــــــــــــة بــإدارة مرفق البورصــــــــــــــةو كمــا تنظم العالقــة مع الشـــــــــــــخص 

 املسجل.

 تقوم البورصة بإصدار القرارات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذه القواعد. 2-6-1مادة 

 3-6-1مادة 
 -أو الالئحةو يكون للبورصة حق إصدار تعاميم أو توجيهاتو وكذلك لها الحق مع عدم اإلخالل بالقانون 

افقة الهيئة   إصدار قرارات تفسيرية فيما يتعلق اهذه القواعد. -بعد مو

 4-6-1مادة 

 تكون هذه القواعد ملزمة لكافة املخاطبين بأحكامهاو وعلى األخص الشخص املسجل في البورصة.
 

تفاقيات لتنظيم العالقة مع األشــــــــخاص املســــــــجلين في البورصــــــــةو وتســــــــري هذه وتقوم البورصــــــــة بإبرام ا

القواعـد في حـالـة تعـارضـــــــــــــهـا مع أحكـام تلـك االتفـاقيـاتو وتعـد أحكـام تلـك االتفـاقيـات جزء ال يتجزأ من 

هذه القواعدو وتعد أي مخالفة لها من قبل األشـــــــــــــخاص املســـــــــــــجلين في البورصـــــــــــــة بمثابة مخالفة لهذه 

 القواعد.
 

 الفصل األول 

 أحكام عامة
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 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

 5-6-1مادة 

تعديل االتفاقيات التي تبرمها مع الشـــخص املســـجل في البورصـــة فيما  -بإراد ها املنفردة  -يجوز للبورصـــة 

افقــة الهيئــةو كمــا تعــَدل تلــك االتفــاقيــات  يتعلق بــاألمور التي لم ترد في هــذه القواعــدو و لــك بشـــــــــــــرط مو

 لها.بقوة القانون إ ا تم تعديل 
 
 هذه القواعد بما يتضمن تعديال

 6-6-1مادة 

تقدم البورصـــــــــــــة خدما هاو وتتعامل مع املنتفعين مثهاو وتشـــــــــــــرف على الخدمات التي يقدمها الشـــــــــــــخص 

افر فيهم الشــــــــروط   ملبدأ املســــــــاواة بين من تتماثل مراكزهم القانونيةو وتتو
 
املســــــــجل في البورصــــــــةو وفقا

 اتو مع تحمل األعباء والتكاليف.املطلوبة لالستفادة من تلك الخدم

 صالحيات البورصة في التعديل 7-1مادة 

 

افقـة الهيئـة  -يجوز للبورصــــــــــــــة  تعـديـل أي حكم من أحكـام هـذه القواعـدو كمـا يجوز لهـا أن  -بشـــــــــــــرط مو

افقة الهيئةو و لك في الوقت وبالشــــــــــــكل الذي يحقق املصــــــــــــلحة  تعفي املخاطبين اها من أحكامها بعد مو

 العامة.

وفي حالة التعديل أو اإلعفاء على النحو املنصــــــوص عليه في الفقرة الســــــابقةو يراألى االلتزام بأحكام هذه 

 القواعد حتى سريان  لك التعديل أو اإلعفاء.

 األثر امللزم للقواعد 8-1مادة 

 1-8-1مادة 
وموظفيهو وتابعيهو تكون هذه القواعد ملزمة للشـــخص املســـجل في البورصـــة وأعضـــاء مجلس إداراتهو 

 وكذلك كل شخص يتعاقد مع الشخص املسجل في البورصة لتقديم خدماته.

 2-8-1مادة 
يلتزم الشخص املسجلو وأعضاء مجلس إدارتهو وموظفيهو وتابعيهو بأداء واجبا هم على النحو املبين في 

 هذه القواعد.

 3-8-1مادة 
 عن تصـــرفات وأعمال 

 
أعضـــاء مجلس إدارته وموظفيه وتابعيهو وعليه يكون الشـــخص املســـجل مســـؤوال

 أن يتخذ التدابير الالزمة والعناية الكافية للحد من ارتكااهم ألي مخالفة لهذه القواعد.
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 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

 

 4-8-1مادة 

 يلتزم املخاطبون اهذه القواعد بما يلي: 

 وقت إلى آخر.هذه القواعد وأي تعديالت تطرأ عليها من بتطبيق . 1

. أية سياسات أو إجراءات أو أدلة تصدرها البورصة بموجب هذه القواعد وأية تعديالت تطرأ عليها من 2

 وقت إلى آخر.

 لهذه القواعد.3
 
 . القرارات التنفيذية التي تصدرها البورصة طبقا

 . اإلعالنات والتعاميم والتوجيهات والتفسيرات التي تصدرها البورصة.4

االتفـــاقيـــات املبرمـــة مع البورصــــــــــــــــةو وأيـــة تعـــديالت تطرأ عليهـــا على النحو املنصـــــــــــــوص عليـــه في هـــذه . 5

 القواعد.

 5-8-1مادة 

والتســـــــوية والحفظ املركزي لألوراق املاليةو  تعهد البورصـــــــة إلى وكالة مقاصـــــــة باملهام املتعلقة بالتقاص 

وتبين االتفاقية املبرمة بين البورصــة ووكالة املقاصــة التزامات األطراف فيما يتعلق اهذه املهامو وال تكون 

 البورصة مسؤولة عن أي التزامات للغير تجاه وكالة املقاصة. 

 األحكام االنتقالية  9-1مادة 

 1-9-1مادة 

املدرجة ووســـــيط األوراق املالية املســـــجل في بورصـــــة األوراق املالية ووســـــيط األوراق املالية تعتبر الشـــــركة 

 بالبورصـــــةو وعليه اســـــتيفاء متطلبات التســـــجيل خالل 
 
املؤهل املســـــجل في بورصـــــة األوراق املالية عضـــــوا

 سنة من صدور هذه القواعد.

 2-9-1مادة 
البورصــــــــة بوضــــــــع ضــــــــوابط جديدة للعمل به أو تغييره إلى يوقف العمل في ســــــــوق املزادات إلى حين قيام 

 سوق آخرو كما يوقف سريان األحكام املتعلقة بسوق املزادات واملشار إليها في هذه القواعد.

 من     3-9-1مادة 
 
 في سوق املزادات إلى السوق الرئيس ي اعتبارا

 
نقل الشركات املدرجة حاليا

م
 .2020فبراير  9ت
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 األول الفصل 

 أحكام عامة

 

 

 4-9-1مادة 
لغى مؤشرات البورصة الحاليةو ويحل محلها مؤشرات جديدة للسوق األولو والسوق الرئيس يو ومؤشر 

م
ت

 عام لهذين السوقينو و لك وفق قواعد املؤشرات.

 5-9-1مادة 

بموجب أي قاعدة ال يخل إصدار هذه القواعد بالحقوق وااللتزامات التي تقع على عضو البورصة 

سابقةو سواء وردت تلك الحقوق وااللتزامات في اتفاقية أو تعهد أو إقرار أو أي وثيقة أخرمو ما لم يتم 

 ها بموجب القانون أو الالئحة أو هذه القواعد.ءتعديلها أو إلغا
 

 6-9-1مادة 

 

  تخل هذه القواعد بما يلي: ال 
 

ها بموجب القانون أو الالئحة أو ءســـابقةو ما لم يتم إلغا. حقوق البورصـــة الســـارية بموجب أي قاعدة 1

 هذه القواعد.
 

. حق البورصـــــــــــــة في اتخا  أي إجراء تجاه املخالفات املنصـــــــــــــوص عليها في القواعد الســـــــــــــابقةو والتي يتم 2

 اكتشافها بعد العمل بالقواعد الحالية.

 القواعد السابقة.. حق البورصة في استكمال اإلجراءات التأديبية التي بدأت في ظل 3

 . أية التزامات أو تعهدات أو ضمانات قدمها عضو البورصة وفق القواعد السابقة.4

( من هـــذه املـــادةو يجوز للبورصــــــــــــــــة اتخـــا  اإلجراءات 2و3وفي الحـــالتين املنصـــــــــــــوص عليهمـــا في البنـــدين )

 التأديبية على النحو املبين في هذه القواعد.
 

 7-9-1مادة 
غير مختصــــــــــــــة بـالنظر بـاإلجراء التـأديدي وفق هـذه القواعـد أو أي قواعـد أخرم إ ا أصـــــــــــــبحـت البورصــــــــــــــة 

افق عليها الهيئةو فعليها أن تحيل املخالفة إلى الجهة املختصة أو حفظها حسب األحوال  .تو

1 

 2019ديسمبر 
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 أهداف البورصة 1-2مادة 

 
 

 إلى اآلتي: -على األخص  -و هدف  تعمل البورصة وفق أحكام القانون والالئحةو

 العمل على حماية التعامل في األوراق املالية في نطاق صالحيا ها.. 1

تنمية الروابط بين األسواق واملنظمات املحلية اإلقليمية والعاملية ملواكبة أفضل املعايير املطبقة في . 2

 أسواق املال.

 ساهمة مع الجهات املختصة في تطوير السوق املالي على نحو يخدم أهداف التنمية االقتصادية.امل. 3

تطوير النظم وأساليب التعامل في األوراق املالية واالستعانة باألساليب الحديثة املعمول اها في . 4

 األسواق املالية املتقدمة.

وحماية املدخرين و هيئة الســــــبل أمام توظيف العمل على تشــــــجيع االدخار وتنمية الوألي االســــــتثماري . 5

 األموال في األوراق املالية بما  عود بالنفع على االقتصاد.

 التزامات البورصة 2-2مادة 

 

 يجب على البورصة ما يلي:

 أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.. 1

 املتعلقة بأعمالها وعمليا ها.أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر . 2

أن تقدم املصلحة العامة املعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو . 3

 إدار ها.

 أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدما ها وفق القواعد واللوائس التي تقررها الهيئة.. 4

 للقواعد والسياسات واإلجراءات  أن تلتزم بتنظيم عمليا ها ومعايير ممارسا ها وسلوك. 5
 
أعضائها طبقا

 الخاصة بالبورصة.

 للوائس املنظمة . 6
 
أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات املدرجة لديها وموظفيها طبقا

 لذلك. 

افق واملعايير . 7 أن تلتزم بتقديم خدما ها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات واألنظمة اآللية بما يتو

 الدولية املعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.

 الفصل الثاني

 أهداف والتزامات البورصة
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 الفصل الثاني

 أهداف والتزامات البورصة

 

 

 

 

. أن تحافظ على سرية كل املعلومات املوجودة في حوز ها فيما يتعلق بأعضائها وعمالئها ومصدريها 8

اإلفصاح عثها. وال يجوز لها أن باستثناء ما يوجب عليها القانون أو الالئحة أو هذه القواعد نشرها أو 

 تفصح عن هذه املعلومات إال للهيئة أو بأمر مثها أو بأمر من القاض ي.

 . االلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.9
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 سلطات البورصة 1-3مادة 

 
 

 وتعليمات الهيئةو يكون للبورصة السلطات التالية:خالل بالقانون والالئحة دون اإل 

افقة الهيئة.1  . إصدار قواعد جديدة بعد مو
 

افقة الهيئةو كما يجوز للبورصة إعفاء 2  من هذه القواعد بعد مو
 
. إضافة أو تعديل أو سحب أو إلغاء أيا

افقة الهيئة.املخاطبين اها من بعض أحكامها إ ا اقتضت  لك دواألي املصلحة العامة بعد   مو
 

 . إصدار القرارات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذه القواعد.3
 

 . إصدار النما ج الالزمة لتطبيق وتنفيذ هذه القواعد وتعديلها من وقت آلخر بعد إخطار الهيئة.4
 

افقة الهيئة.. 5 رتبطة اهذه القواعد بعد مو
م
 إصدار وتنفيذ السياسات واإلجراءات واألدلة امل

 

 لها.. 6
 
 تفسير مضمون وأهداف هذه القواعد وأية قرارات تصدر تنفيذا

 

الطلب من األشخاص املسجلين في البورصة أو وكالة املقاصة أو الكيان املركزي لإليداع أو الجهات . 7

القائمة بتسوية تعامالت األوراق املالية تقاريرو أو معلوماتو أو مستنداتو أو كتبو أو سجالتو 

 ق وتنفيذ مهام البورصة.متعلقة بتطبي
 

منس أو تعليق أو سحب أٍي من حقوق الشخص املسجل في البورصة في حدود القانون والالئحة وهذه . 8

 القواعد.
 

 لهذه القواعدو كما يحق لها في أي وقت سحب أو تعديل أو تفسير . 9
 
صدره البورصة ِوفقا

م
تنفيذ أي قرار ت

 هذه القرارات.
 

 لصادرة من الهيئة.تطبيق التعليمات ا. 10

 

افق عليه الهيئةو وتحصيل الغرامات املعتمدة 11 . فرض رسوم ومصاريف وفق جدول الرسوم الذي تو

من الهيئةو و لك في حالة التأخير أو عدم دفع أٍي من هذه الرسوم أو املصاريف أو أي مبال  أخرم 

 مستحقة للبورصة.
 

 أي وقت و لك في حدود تطبيق هذه القواعد.. التدقيق على أٍي شخص مسجل في البورصة في 12
 

 . ممارسة الصالحيات القانونية الضرورية للتأكد من مدم االلتزام بتطبيق هذه القواعد.13

 

 

 الفصل الثالث

 إدارة البورصة
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 الفصل الثالث

 إدارة البورصة

 

 

 

 

 . اتخا  التدابير واالحتياطات التي تراها البورصة ضرورية لضبط أداء السوق بشكل عادل.14

 

تعلقة بأداء األشخاص املسجلين في البورصة أو بأداء أٍي من ممثليهاو والتحقيق . 15
م
استالم الشكاوم امل

 فيها واتخا  اإلجراء املناسب بشأنها.

 سلطة تعليق العمل بالقواعد 2-3مادة 

 1-2-3مادة 

 

ؤقتةو و لك تعليق العمل بأٍي من هذه القواعد أو فرض  -في الحاالت الطارئة  -يجوز للبورصــــــــة  قواعد مم

افقة الهيئة.  بعد مو

 2-2-3مادة 

 األمور التالية: -على سبيل املثال ال الحصر  -يدخل ضمن الحاالت الطارئة 

هدد استمرار العمل في البورصة بانتظام واطراد. .1  الحاالت التي قد  م
 

الشـــركات املدرجة واألشـــخاص الحاالت التي قد تخل بســـالمة التعامالت في األوراق املالية أو بكفاءة  .2

 املسجلين في البورصة.
 

 

حاولة التالعب بأٍي من تعامالت األوراق املالية. .3  التالعب أو مم

 

باشر على البورصة. .4  أي عوامل داخلية أو خارجية قد يكون لها تأثير سلدي مم
 

أو الحاالت التي قد تؤدي إلى توقف عمل البورصـــــــــــــة والناشـــــــــــــئة عن حوادث جســـــــــــــيمة مثل الحريق  .5

 انقطاع التيار الكهرباديو وكذلك حالة توقف أو عطل األنظمة.
 

باشر على انتظام العمل في البورصة. .6 خرم قد يكون لها تأثير مم
م
 أي حالة أ

 

 سلطات مجلس إدارة البورصة 3-3مادة 

 
يدير البورصـــــــــة مجلس إدارة  شـــــــــكل من رئيس ونائب للرئيسو يحل عنه عند غيابهو وســـــــــتة أعضـــــــــاء يتم 

افقة الهيئة.  انتخااهم واختيارهم من الجمعية العامة للشركة بعد مو
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 سلطات إدارة البورصة 4-3مادة 

 1-4-3مادة 

 

حددة من الهيئة وبعد 
م
يكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر  عينه مجلس اإلدارة وفق الضوابط امل

ناط افقتهاو ويم بالرئيس التنفيذي إدارة البورصةو ويحدد مجلس اإلدارة مخصصاته وصالحياته  مو

افق مع أحكام القانون والئحته التنفيذية وهذه القواعد.  وعليه اتخا  كافة القرارات بما يتو

 2-4-3مادة 
يختص الرئيس التنفيــذي للبورصــــــــــــــة بــإدار هــا واتخــا  ـكـافــة القرارات التنفيــذيــة والتشـــــــــــــغيليــة وفق هــذه 

 القواعدو ويرأس الجهاز التنفيذي للبورصة. 

 3-4-3مادة 

 

يجوز للرئيس التنفيذي للبورصـــــــــــــة التفويض في بعض اختصـــــــــــــاصـــــــــــــاته إلى أي من رؤســـــــــــــاء القطاعات أو 

وض إليها االختصــــــــــــاص أن تفوض الجهة األدنى مثها في اإلدارات أو لجنة 
م
بالبورصــــــــــــةو ويجوز للجهة التي ف

 مباشرة االختصاص إ ا أ ن الرئيس التنفيذي في  لك.

 4-4-3مادة 
بل  إلى الجهة املفوض إليهاو ويجوز للرئيس  يصـــــــــــدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الرئيس التنفيذيو ويم

 التنفيذي التفويض بالتوقيع إلى أحد رؤساء القطاعات أو اإلدارات. 

 5-4-3مادة 

ممــارســــــــــــــة يجــب على اللجــان أو املــديرين أو األشـــــــــــــخــاص ممن تم تفويضـــــــــــــهم من قبــل الرئيس التنفيــذي 

الصــــــالحيات التي تم تفويضــــــهم فيها بشــــــكل مطابق مع التفويضــــــات التي يصــــــدرها الرئيس التنفيذي من 

 وقت آلخر.

 سرية املعلومات 5-3مادة 

 
حظر على البورصــــــــة اإلفصــــــــاح عن املعلومات والبيانات الســــــــرية والتي تصــــــــل إليها من خالل ممارســــــــتها  يم

افق مع القانون والالئحة.لصالحيا ها وواجبا ها ومهامها بما   يتو

 1-5-3مادة 

ودون اإلخالل بالقانون والالئحة وتعليمات الهيئةو يجوز للبورصة تزويد الغير اهذه املعلومات  وومع  لك

 في الحاالت التالية:

 . ألٍي من الشركات اململوكة أو التابعة أو الزميلة للبورصة.1
 

 هذه املعلومات. . الجهات التي يفرض القانون اطالعها على2
 

 . الجهات التي تتعاون معها البورصة لتحقيق أهدافها.3
 

4 
 
رخص لها تقوم بأعمال التقاص والتســـــــوية واإليداع والتســـــــجيل املركزيو نفا ا . أي ســـــــوق أو شـــــــركة مم

برمها البورصة مع هذه األسواق أو الشركات.
م
 لالتفاقيات التي ت

 الفصل الثالث

 إدارة البورصة
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ـــــــــــــــ. ألي شـــ5 خص بغرض التأكد من صـــحة املعلومات التي قد تتعلق باألشـــخاص املســـجلين في البورصـــةو ـ

 و لك في حالة عدم اكتمال تلك املعلومات.
 

 . الجهات املختصة بالتحقيقات بموجب قانون  عطيها هذا االختصاص.6
 

ســــة أنشــــطتها بشــــرط قيام تلك . الجهات التي تتعاقد معها البورصــــة أو تنوي التعاقد معها في إطار ممار 7

 الجهات بااللتزام كتابة بعدم إفشاء سرية هذه املعلومات.
 

. أي حاالت أخرم تراها البورصـــــــــــــة ضـــــــــــــرورية للقيام بتحقيق أهدافها أو القيام بالتزاما هاو و لك بعد 8

 إخطار الهيئة.

 سرية طلب املعلومات 6-3مادة 

 1-6-3مادة 
أن تطلب من الشــــــــخص املســــــــجل في البورصــــــــة  -مهامها ومســــــــؤوليا ها بمناســــــــبة تنفيذ  -يجوز للبورصــــــــة 

تزويــدهــا بــاملعلومــات أو البيــانــات أو الســـــــــــــجالت في أي وقــتو ويجــب أن تكون هــذه املعلومــات صـــــــــــــحيحــة 

 ومكتملة وغير مضللة.

 2-6-3مادة 

 

تأدية مهامه في يحظر على الشخص املسجل في البورصة إفشاء املعلومات السرية التي تتاح له من خالل 

افقة خطية مسبقة من البورصة.  البورصة إال بعد الحصول على مو

 مسؤولية البورصة 7-3مادة 

 

ال تتحمل البورصـــــــة أي مســـــــئولية أو التزام ِتجاه الشـــــــخص املســـــــجل في البورصـــــــة أو املتداولين بســـــــبب أو 

أدائها ملهامها وصـــــــــــــالحيا ها نتيجة أي عمل قامت به أو امتنعت عن القيام به طاملا كان  لك بمناســـــــــــــبة 

ســـــــــــــأل موظفو البورصـــــــــــــة أو أعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارة إال عن األخطاء  بحســـــــــــــن نيةو وفي جميع األحوال ال  م

 املتعمدة أو الجسيمة.

 ويضـــــالتع 8-3مادة 

 

يجب على كل شخص مسجل في البورصة تعويض البورصة ومديريها وموظفيها ووكالئهم أو ممثليهم عن 

  -أي نوع كان  أي أضرار من
 
باشرا  أو غير مم

 
باشرا  عن اآلتي: -سواء  كان الضرر مم

 
 إ ا كان الضرر ناشئا

. اإلخالل بشروط تسجيل األشخاص املسجلين في البورصة أو الخدمات التي يقدمها هؤالء األشخاص 1

 بناء على هذا التسجيل.
 

بموجب القانون أو الالئحة أو هذه . إخالل أي شخص مسجل في البورصة بأي التزام مفروض عليه 2

 القواعد أو بشروط االتفاقية املوقعة مع البورصة.
 

للشخص املسجل االعتراض  وتحدد البورصة مقدار التعويض املالئم وتخطر به الشخص املسجل ويجوز 

 أمام القضاء على مقدار التعويض.
 

 الفصل الثالث

 إدارة البورصة
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 والتزامات الغيرحقوق  9-3مادة 

 

 

قدمها للشخص املسجل 
م
ال تترتب أي حقوق للغير تجاه البورصة بسبب أو نتيجة أٍي من الخدمات التي ت

 في البورصة.
 

 10-3مادة 
 

 انتفاء مسؤولية البورصة

 

 

 ما لم تنص هذه القواعد على خالف  لكو ال تكون البورصة مسؤولة عن األمور التالية:

 املسجل في البورصة بااللتزام اهذه القواعد.. إخالل الشخص 1

 

قدمها البورصة.2
م
 . أي أضرار قد تلحق بالشخص املسجل في البورصة عند استخدامه الخدمات التي ت

 

 . أي إخالل ناش ئ عن أسباب خارجة عن سيطرة أو إرادة البورصة.3

 

ثانوية أو في حالة عدم تقديمه . وقوع أي شخص مسجل في البورصة في حالة تعثر رئيسية أو تعثر 4

للخدمات واألعمال املناطة بهو وينطبق  ات الحكم على كل شخص مرخص له من الهيئة بتقديم 

خدمات الوسيط املركزي أو وكالة املقاصة أو اإليداع املركزي لألوراق املالية أو أي شخص آخر له عالقة 

 بعمل البورصة.

 

 خص املسجل في البورصة بإدخالها على نظام التداول.. عدم صحة املعلومات التي يقوم الش5

 

 لهذه القواعد.6
 
 . وقف أو إلغاء تسجيل أي شخص مسجل في البورصة وفقا

 

 . وقف أو إلغاء التداوالت التي تتم في السوق على أي ورقة مالية.7

 

البورصــــــة اها أو بســــــبب . عدم قدرة أو عطل أحد األجهزة أو البرامج التي تم تزويد الشــــــخص املســــــجل في 8

 تركيب أو صيانة أو إزالة هذه األجهزة.

 

 . ممارسة البورصة أو أي شخص أو لجنة تابعة للبورصة ألي قرار يدخل في اختصاصه.9

 

 

 الفصل الثالث

 إدارة البورصة
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 أحكام عامة 1-4ادة م

 

 

 هذا أحكام تسري  شطة األشخاص املسجلين في البورصةومن أن مع مراعاة األحكام الخاصة بكل نشاط

 املسجلين في البورصة. األشخاص كافة على الفصل
 

 2-4ادة م
 

 أنشطة األشخاص املسجلين في البورصة

 

 يدخل ضمن األشخاص املسجلين في البورصة الفئات التالية:

 . وسيط مرخص.1

 . صانع السوق.2

 . مزود الخدمة.3

افقة الهيئة.. أي شخص 4  آخر تحدده البورصة بعد مو
 

 

 

 3-4ادة م
 

 شروط التسجيل

 

ال يجوز لألشــــــــخاص املذكورين في املادة الســــــــابقة مزاولة نشــــــــاطهم إال بعد تمام تســــــــجيلهم في البورصــــــــةو 

 ودفع الرسوم املقررة للتسجيل.
 

 املسجلين في البورصة.يجوز لشخص واحد أن يطلب تسجيله على أكثر من فئة من فئات األشخاص 
 

 

 4-4ادة م
 

 السجـــــــــــــــــــل

 

. تحتفظ البورصة بسجل يتضمن بيان باسم األشخاص املسجلين في البورصة وممثليهم وأي أشخاص 1

حددهم البورصة.
م
 آخرين ت

 

 . يتضمن هذا السجل بيانات ومعلومات عن األشخاص املسجلين في البورصة.2
 

 5-4ادة م
 

 فئة التسجيلتعديل 

 

 

إ ا تغير وضــــع أي شــــخص مســــجل في البورصــــة من فئة إلى أخرم أو تم تعديل كيانه أو بياناتهو فيتم إبالغ 

 لذلك.
 
حددها ويتم تعديل بيانات السجل تبعا

م
 البورصة بالطريقة التي ت

 

 

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 التسجيلطلب  6-4ادة م

 1-6-4مادة 

 

و عنه ينوب من أو تسجيله لدم البورصة في يرغب الذي الشخص يقوم
 
التسجيل  طلب بتقديم قانونا

 للنمو ج املعد لهذا الغرض من البورصة.
 
 وفقا

 2-6-4مادة 

  طلب التسجيل يقدم
 
 األحوال: حسب و لك التاليةو واملستندات باملعلومات مشفوعا

 ورأس املال املصدر واملدفوع. التجاري  ورقم السجل وعنوانهو التسجيلو طلب مقدم . اسم1 
 

 بمزاولتها. الطلب مقدم يرغب التي فئة التسجيل . تحديد2
 

 عليه. طرأت تعديالت وأية الراغبة في التسجيلو الشركة عقد من . نسخة3
 

 ممثلي النشــــــاط بالنســــــبة إلى الوســــــيط املرخص وصــــــانع  شــــــاغلي ترشــــــيس . طلبات4
 
الســــــوقو و لك وفقا

 للنمو ج املعد لهذا الغرض من البورصة.
 

جيل بأن املعلومات الواردة في الطلب واملســــــتندات املرفقة به صــــــحيحة ـــــــــــــــــــ. إقرار من مقدم طلب التســــــ5

 وكاملة باإلضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه البورصة.
 

 . إيصال سداد رسم دراسة الطلب.6
 

 تطل ها البورصة.. أي معلومات أو مستندات أخرم 7

 3-6-4مادة 

 

للبورصة أن تعفي طالب التسجيل من بعض املتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافيةو و لك حسب نوع 

 النشاط محل التسجيل.

 البت في طلب التسجيل 7-4ادة م

 1-7-4مادة 
 أو أي معلومات تقديم بضــــــــــرورة التســــــــــجيل طالب تخطر أن ولها التســــــــــجيلو طلب البورصــــــــــة تدرس

 خالل املطلوبة واملعلومات املســــــتندات تقديم عن الطلب مقدم تخلف حالة إضــــــافيةو وفي مســــــتندات

عتبر البورصةو من مقبول  عذر دون  اإلخطار في البورصة له التي تحددها املدة
م
 يكن. لم كأن الطلب أ

 2-7-4مادة 
  اســـتالم الطلب تاريخ من عشـــرة أيام خالل التســـجيل البورصـــة في طلب تبت

 
 املعلومات جميع مســـتوفيا

 املطلوبة من مقدم الطلب. واملستندات
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 3-7-4مادة 

 

 التسجيل: طلب بشأن التالية القرارات من أي اتخا  للبورصة يجوز 

افقة على التسجيل.1  . املو
 

افقة . إصــدار2  خالل و لك معايير محددة اســتيفاء أو معينة إجراءات باســتكمال مشــروطة مبدئية مو

 رأت كلما املدة هذه للبورصـــــــــــة تمديد ويجوز  التســـــــــــجيلو طلب ملقدم البورصـــــــــــة تحددها التي املدة

 لذلك. ضرورة
 

 التسجيل. طلب . رفض3

 4-7-4مادة 
حالة الرفض يتعين أن تخطر البورصــــة مقدم طلب التســــجيل بقرارها املتعلق بالبت في هذا الطلبو وفي 

.
 
 يكون القرار مسببا

 مدة التسجيل وتجديده 8-4ادة م

 

  التســـجيل يظل
 
افقة عليهو ويجوز  تاريخ من ســـنوات ثالث ملدة ســـاريا  ملدد أو ملدة التســـجيل تجديد املو

 التالي: النحو على املسجل في البورصة الشخص من يقدم طلب على بناء   مماثلة

 لنمو ج و لك مدة التســــــــــجيل نهاية من أشــــــــــهر ثالثة التســــــــــجيل قبل تجديد طلب . يقدم1
 
طلب  وفقا

 واملعلومات املستندات كافة بالطلب يرفق تجديد التسجيل املعد لهذا الغرض من البورصةو على أن

 لذلك. املقرر  تسديد الرسم مع النمو جو هذا في املبّينة
 

 تقديم بضرورة -التسجيل  تجديد لطلب استالمها بعد وقت أي في - الطلب مقدم تخطر أن للبورصة. 2

 املســـــــــــــتنـــدات تقـــديم الطلـــب عن مقـــدم تخلف حـــالـــة وفي إضـــــــــــــــافيـــةو مســـــــــــــتنـــدات أو معلومـــات أيـــة

 اعتبر البورصــــــــةو من مقبول  عذر اإلخطار دون  البورصــــــــة في له تحددها التي املدة خالل واملعلومات

 يكن. لم كأن الطلب
 

  هذا الطلب اســــتالمها تاريخ من التســــجيل خالل عشــــرة أيام تجديد طلب في البورصــــة تبت. 3
 
 مســــتوفيا

 .واملستندات املعلومات جميع
 

املســــــــــجل في  التســــــــــجيل ألي فئة من فئاته في حال عدم اســــــــــتيفاء الشــــــــــخص تجديد رفض للبورصــــــــــة. 4

 البورصة لشروط استمرارية التسجيل.
 

 وفي حالة التســـــجيلو تجديد بطلب املتعلق املســـــجل في البورصـــــة بقرارها الشـــــخص البورصـــــة تخطر. 5

. القرار يكون  أن يتعين الرفض
 
 مسببا
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األشخاص املسجلون في البورصة 
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 إلغاء أو وقف التسجيل من جانب البورصة 9-4ادة م

 1-9-4مادة 

إ ا قامت الهيئة بإلغاء أو  إلغاء تســـــــجيل الشـــــــخص املســـــــجل في البورصـــــــة أو وقفو يجب على البورصـــــــة

وقف ترخيص نشــــــاط األوراق املالية الصــــــادر له بشــــــأن النشــــــاط املســــــجل عليهو للبورصــــــة أن تتخذ قرار 

 الوقف أو إلغاءو إ ا ثبت لها أحد األمور اآلتية:

أو الالئحة أو  القانون  أحكام بموجب اســــــتيفائه شــــــروط اســــــتمرارية التســــــجيل واملعايير املطبقة . عدم1

 القواعد.هذه 

. وقوع الشـــــــــــخص املســـــــــــجل في البورصـــــــــــة في إحدم الحاالت التي يترتب عليها وقف التســـــــــــجيل أو إلغاؤه 2

 بموجب هذه القواعد.

 2-9-4مادة 
  تصدر

 
  البورصة قرارا

 
 القرار هذا و سري  تسجيل الشخص املسجل في البورصةو إلغاء أو بوقف مسببا

 إخطاره به. أو للبورصةنشره على املوقع اإللكتروني  تاريخ من

 3-9-4مادة 
 ضـــد إجراء تأديدي أي أو اتخا  تحقيق أي إجراء في البورصـــة حق دون  وقفه التســـجيل أو إلغاء يحول  ال

 تاريخ قبل وقعت قد مخالفة تكون  بأي يتعلق فيما آخر شــــخص أي أو املســــجل في البورصــــة الشــــخص

 التسجيل. وقف أو بإلغاء البورصة قرار

 إلغاء التسجيل بناء على طلب الشخص املسجل في البورصة 10-4مادة 

 

املالية املسجل  األوراق أنشطة كل أو بعض تسجيل إللغاء بطلب التقدم املسجل في البورصة للشخص

 التالي: النحو على و لك عليها
 

  إلغاء طلب املســجل في البورصــة الشــخص . يقدم1
 
 على املعتمد من البورصــةو للنمو ج التســجيل وفقا

 ما املسـتندات تتضـمن أن وعلى البورصـةو من املطلوبة املسـتندات واملعلومات كافة بالطلب يرفق أن

 لذلك. املقرر  الرسم يفيد سداد
 

 لذلكو ضـــرورة رأت إ ا إضـــافية معلومات مســـتندات أو بأي بتزويدها مقدم الطلب البورصـــة . تخطر2

ف وإ ا
ّ
 له تحددها التي املدة خالل املطلوبة واملعلومات تقديم املســـــــــــــتندات عن الطلب مقدم تخل

 يكن. لم كأن الطلب اعتبر البورصةو من مقبول  دون عذر اإلخطار في البورصة
 

  هذا الطلب اســـــتالمها تاريخ من عشـــــرة أيام خالل التســـــجيل إلغاء طلب في البورصـــــة . تبت3
 
 مســـــتوفيا

 واملستندات. املعلومات جميع
 

 الرفض وفي حالة الطلبو هذا في بالبت املتعلق بقرارها التســـــجيل إلغاء طلب مقدم البورصـــــة وتخطر

. القرار يكون  أن يتعين
 
 مسببا
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 التوقف املؤقت عن ممارسة النشاط 11-4ادة م

 

 األوراق املاليةو نشاط ممارسة عن - مؤقت بشكل - التوقف املسجل في البورصة الشخص رغبة حالة في

 تاريخ من على األقل أشهر ثالثة قبل و لك قرارهو وأسباب التوقف بتاريخ البورصة بإخطار فيلتزم

 الفعلي. التوقف

 متطلبات اإلخطار 12-4ادة م

 

 يلتزم الشخص املسجل في البورصة بإخطارها بمجرد حدوث األمور التالية:

املراسالت  فيه تبل  الذي املختار املحل أو الرئيس يو املقر عنوان أو اسمه التجاريو في تغيير أي . إجراء1

 واإلخطاراتو أو عند إجراء أي تغيير على البريد اإللكتروني أو أرقام الفاكس التي تم تزويد البورصة اها.
 

أموالهو أو الوقوع . أي تطورات تتعلق بإفالس أو تصــــفية الشــــخص املســــجل في البورصــــة أو الحجز على 2

 في حالة تعثر رئيسية أو ثانوية.
 

. أي تغيير في املعلومات الجوهرية التي تم تزويد البورصــــــــــــة اها عند التســــــــــــجيلو ويدخل في  لك حالة ما 3

 إ ا شغر منصب الرئيس التنفيذي للشخص املسجل في البورصة أو تعيين مدير تنفيذي جديد.
 

قبل الهيئة في مواجهة الشــخص املســجل في البورصــة أو أحد ممثليه أو  . أي إجراء تأديدي تم اتخا ه من4

 أي حكم قضادي نهادي في جريمة مخلة باألمانة والشرف.
 

 إلغاء أو وقف ترخيص الشخص املسجل في البورصة من قبل الهيئة.. 5
 

 توقف ممثل الوسيط املرخص عن العمل لديه ألي سبب من األسباب.. 6

 األشخاص املسجلين في البورصةأحكام خاصة لبعض  

 الوسيط املرخص 
 

 شروط تسجيل الوسيط املرخص 13-4ادة م

 

 . ترخيص مزاولة النشاط:1

 على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية 
 
يجب على الوسيط املرخص أن يكون حاصال

 في بورصة األوراق املالية.مسجل في بورصة األوراق املاليةو أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل 
 

 : . اشتراطات املالءة املالية2

الحد األدنى من رأس املال املدفوع أو  -وبشكل مستمر  -يتعين على الوسيط املرخص أن يكون لديه 

 اشتراطات املالءة املالية األخرم املحددة من قبل الهيئة.
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 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة

 

 

 

 . إدارة املخاطر: 3

سياسات وإجراءات رقابية بشأن نظم  -وبشكل مستمر  -يتعين على الوسيط املرخص أن يكون لديه 

 الرقابة على إدارة املخاطرو وأن يتعهد بااللتزام بما يلي:

 

.
 
 أ. الرقابة على املخاطر االئتمانية الناشئة عن قبول جميع األوامر يوميا

بنظام تنبيه ضمن أنظمته اآللية والتقنية للتنبيه بشأن األخطاء في إدخال بيانات ب. االحتفاظ 

 األوامر من حيث الكميات واألسعار وغيرها من البيانات.

 ج. ضمان وجود السيولة الكافية للوفاء بالتزامات التقاص والتسوية.
 

 ألي مخاطر . االحتفاظ بنظم آلية للرقابةو خاصة في األحوال التي يكون فيها ال4
 
وسيط املرخص معرضا

تتعلق باإلخالل بمتطلبات رأس املال أو املالءة املاليةو وبحيث يكون لديه القدرة على فرض قيود على 

 أنشطة التداول لديه للحد من التعرض لهذه املخاطر.

 إمكانية إجراء التقاص والتسوية 14-4ادة م

 
يتعين على الوسيط املرخص أن يكون لديه على الدوام ما يكفي من أنظمة وسياسات وإجراءات بشأن 

عامالت التقاِص والتسوية.  مم
 

 بحث طلب تسجيل الوسيط املرخص 15-4ادة م

 

على سبيل املثال ال  -يجوز للبورصة رفض طلب تسجيل أو تجديد تسجيل الوسيط املرخص و لك 

 التالية:في األحوال  -الحصر

. إ ا لم يقدم الوسيط املرخص املعلومات والبيانات الالزمة للبت في الطلب. أو إ ا كانت تلك املعلومات 1

اقع أو مضللة.  والبيانات غير صحيحة أو مطابقة للو
 

قدم الطلب يخضع إلجراء التحقيق بشأن ادعاءات جدية بإثبات وقادع ِغش أو احتيال أو 2 . إ ا كان مم

 سواء  داخل دولة الكويت أو خاِرجها.تدليس 
 

 . إ ا كان قبول طلب التسجيل ال يصب في صالح السوق من حيث تنظيمه أو عدالة التعامل فيه.3
 

 من مديريه.4
 
 . إ ا تبين للبورصة ما يؤثر على حسن سمعة وسلوك ومهنية الوسيط املرخص أو أيا

 

 . إ ا تبين للبورصة أن قبول طلب التسجيل سوف 5
 
افق البورصةو أخذا ؤثر على االستخدام األمثل ملر يم

خرم 
م
 .في االعتبار عمليات إدارة املخاطر وأي اعتبارات أ

 

4 4 
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 . إ ا تبين للبورصة أن الوسيط املرخص ليس لديه القدرة على االلتزام اهذه القواعد.6
 

 . إ ا تبين للبورصة أن الوسيط املرخص ليس لديه الكفاءة أو املالءة املالية أو الخبرة الكافية.7

 امتيازات التسجيل 16-4ادة م

 1-16-4مادة 
تحـــدد حقوق والتزامـــات الوســـــــــــــيط املرخص من خالل أحـكــام هـــذه القواعـــد واالتفـــاقيـــات التي تبرم مع 

 البورصة في هذا الشأن.

 2-16-4مادة 
دون  -يحق للوســـيط املرخص في البورصـــة التنازل عن تســـجيله لشـــخص آخر كما ال يجوز له أن يتنازل  ال 

افقة البورصة   عن أي حق أو التزام قرر بموجب هذه القواعد أو االتفاقيات املبرمة مع البورصة. -مو

 حقوق الوسيط املرخص 17-4ادة م

 1-17-4مادة 

 له اآلتي: عند قبول تسجيل الوسيط املرخصو يحق

 . الدخول إلى أنظمة التداول واستعمال الخدمات التي تقدمها البورصة وفق أحكام هذه القواعد.1

 

 . أن يقدم نفسه على أن يحمل صفة وسيط مرخص مسجل في البورصة.2

 2-17-4مادة 

دارة من قبل البورصة في 
م
قدمة وامل

م
 الحاالت التالية:ال يحق للوسيط املرخص االستفادة من الخدمات امل

 .  إ ا تم وقف أو إلغاء تسجيله كوسيط مرخص في البورصة.1
 

 . إ ا تم وقف أو إلغاء الترخيص املمنوح له من الهيئة.2
 

. إ ا أخل بالتزامات الدفع والتسليم لدم وكالة املقاصة والناتجة عن التعامل في األوراق املالية 3

حدده 
م
 وكالة املقاصة.بالبورصةو و لك على النحو الذي ت

 مؤهالت ممثلي الوسيط املرخص 18-4ادة م

 عنه بالبورصـــةو كما يجوز له  
 
عامالت نيابة

م
يجب على الوســـيط املرخص تعيين ممثلين له لغرض إجراء امل

 تعيين مساعد أو أكثر ملمثليه.

 

 

 الفصل الرابع

صة األشخاص املسجلون في البور 

 ومزودي الخدمة
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 متطلبات الوسيط املرخص بشأن ممثليه 19-4ادة م

 لإلجراءات 1 
 
. يجب على الوســـــــــــــيط املرخص تســـــــــــــجيل ممثليه لدم الهيئةو وكذلك لدم البورصـــــــــــــة ِطبقا

تبعة في املادة
م
 ( من هذه القواعد.20-4 (امل

 

 . يحق للبورصة رفض طلب التسجيل مع  كر أسباب الرفض.2
 

 املرخصإجراءات تسجيل ممثل الوسيط  20-4ادة م

 
 

من  املعد. يتعين على الوسيط املرخص الراغب في تسجيل ممثل له أن يتقدم بطلب وفق النمو ج 1

حددها البورصة.لهذا الغرض البورصة
م
 و وأن  ستوفي كافة املستندات املطلوبة كما ت

 للمتطلبات في 2
 
ستوفيا . يحق للبورصة رفض طلب تسجيل ممثل الوسيط املرخص حتى لو كان مم

 الحاالت اآلتية:
 

حدده 
م
 ملا ت

 
قدم الطلب بتوفير املعلومات والبيانات الالزمة للنظر في الطلب وفقا أ. إ ا لم يقم مم

 البورصة.

اقع أو مضللة.  ب. إ ا تم تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مطابقة للو

 إلجراءات تحقيق تتعلق بادعاءات جدية بشأن ا
 
 رتكابه وقادع غش أو تدليس.ج. إ ا كان املمثل خاضعا

 

 د. إ ا اقتضت  لك دواألي املصلحة العامة من حيث تنظيم السوق وعدالة التعامل فيه.

 

 عدم جواز ممارسة ممثل الوسيط املرخص املهام حتى تاريخ التسجيل 21-4ادة م

 
 

 والبورصة.ال يجوز ألي شخص القيام بمهام ممثل الوسيط املرخص إال إ ا تم تسجيله لدم الهيئة 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 االلتزامات املتعلقة بممثل الوسيط املرخص 22-4ادة م

  

 يجب على ممثل الوسيط املرخص خالل فترة التسجيل االلتزام باآلتي:
 

 . االلتزام والتقيد بأحكام القانون والالئحة وهذه القواعد.1
 

 االلتزام باملمارسات واملعايير التي تضمن تنظيم السوق وعدالة التعامل فيه. .2
 

مارسة التزاماته بكفاءة ومهنية.3  . مم
 

مارسة التزاماته بأمانة لتحقيق مصلحة العميل والوسيط املرخص.4  . مم
 

 . االلتزام بقواعد وكالة املقاصة.5
 

 الداخلية املطبقة لدم الوسيط املرخص.. التقيد بالسياسات واإلجراءات والضوابط 6
 

 . تجنب حاالت تضارب املصالح على النحو املوضح في القانون والالئحة وهذه القواعد.7
 

 أو  عمل لصـــــــالح أكثر من وســـــــيط في 
 
وفي جميع األحوالو ال يجوز ملمثل الوســـــــيط املرخص أن يكون ممثال

  ات الوقت.
 

 املرخصرسوم تسجيل ممثل الوسيط  23-4ادة م

يتعين على الوسيط املرخص سداد كافة الرسوم واألتعاب املتعلقة بتسجيل ممثليهو و لك بالطريقة وفي  

حدد من ِقبل البورصة
م
 .املوعد امل

 

 إيقاف املمثل من قبل البورصة 24-4ادة م

إيقــاف ممثــل ( من القــانونو يجوز للجنــة النظر في املخــالفــات بــالبورصــــــــــــــة 42دون االخالل بحكم املــادة ) 

الوســـــــــــــيط إ ا ارتكـــب مخـــالفـــة لهـــذه القواعـــدو كمـــا يجوز لهـــا توقيع الجزاءات املالءمـــة على الوســـــــــــــيط 

 املرخص.

 

 

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 االلتزامات املستمرة للوسيط املرخص 25-4ادة م

 املتطلبات التالية: -التسجيل طوال فترة  -يجب على الوسيط املرخص  
 
 أن يظل مستوفيا

 . استمرارية االحتفاظ بمتطلبات التسجيل املنصوص عليها في هذه القواعد.1
 

 . االلتزام بأحكام القانون والالئحة وأي تعديالت تطرأ عليهما.2
 

 . االلتزام بقواعد وكالة املقاصة وأي تعديالت تطرأ عليها.3
 

. االلتزام اهذه القواعد وأي قرارات تنفيذية أو تفسيرية أو تعليمات أو توجيهات تصدر من البورصة سواء  4

كانت موجهة إلى الوسطاء املرخصين أو إلى جميع األشخاص املسجلين في البورصةو وكذلك أي التزام 

 ناتج عن االتفاقيات املوقعة مع البورصة. 
 

دات أو معلومات أو بيانات تطل ها البورصة و لك في إطار القيام بمهامها . االلتزام بتقديم أية مستن5

 وتطبيق هذه القواعد.
 

دار بواسطة البورصة.6
م
تطلبات التقنية والفنية لتأمين وحماية نظام التداول امل

م
 . االلتزام بكافة امل

 

التغييرات من شأنها إحداث  . إخطار البورصة قبل الشروع في إجراء أي تغييرات في أنظمته إ ا كانت تلك7

شار إليها في هذه القواعد.
م
 تأثير على قدرته بشأن تنفيذ التزاماته امل

افقة البورصة قبل إجراء أي تغييرات أو تحديثات في األنظمة التي تتصل مباشرة 8 . الحصول على مو

 .بأنظمة البورصة

ستمر  -أن يضمن . 9 لديهم الخبرة الكافيةو مع تزويدهم بالتدريب كفاية عدد العاملين لديه ممن  -بشكل مم

 الكافي للوفاء بالتزامات الوسيط املرخص.
 

ستمر  -أن يضمن . 10 العمل بكافة السياسات واإلجراءات التي  هدف إلى استمرار كفاءة ونزاهة  -بشكل مم

 ممثلي الوسيط املرخص.
 

كافحة غسل ا. 11  ألموال وتمويل اإلرهاب.أن يضمن أن يكون لديه سياسات كافية لضمان مم
 

 التابع لعمالئه. IPتزويد البورصة بعنوان . 12
 

 تزويد البورصة بمعلومات االتصال بممثلي الوسيط املرخص وأي تغييرات تطرأ عليها.. 13
 

 أي متطلبات أخرم تراها البورصة.. 14

 

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 املعامالت التي يجريها الوسيط املرخص لحسابه الخاص 26-4ادة م

 1-26-4مادة 

 

سمس للوسيط املرخص بالتعامل على األوراق املالية املدرجة في البورصة  لحسابه الخاص وبما ال يتجاوز نصف   م

تجيز  لكو على أن يتم التعامل  في نظامه األســـا ـــ ي وعقد التأســـيس رأس املال واالحتياطيات طاملا كانت أغراضـــه

 من خالل وسيط مرخص آخرو و لك وفق اإلجراءات التالية:
 

افقــة من البورصــــــــــــــة قبــل إجراء التعــامــلو و لــك على 1 . أن يتقــدم الوســـــــــــــيط املرخص بطلــب الحصـــــــــــــول على مو

 النمو ج املعد لهذا الغرض من البورصة.
 

 أيام عمل.. تبت البورصة في الطلب خالل مدة أقصاها عشرة 2
 

3.
 
 . يجوز للبورصة أن تقرر قبول الطلب أو رفضهو وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا

 2-26-4مادة 

حالة تعامل الوســــــــــيط املرخص على األوراق املالية املدرجة لحســــــــــابه الخاص من خالل محفظة مالية مودعة  في

( 1-26-4استيفاء املتطلبات املنصوص عليها باملادة ) لدم مدير محفظة االستثمار وتدار بواسطة العميلو فعليه

 من هذه القواعد.

و عفى الوســـــــــــــيط املرخص من االلتزام بتلــك املتطلبــات إ ا ـكـانــت املحفظــة املــاليــة تــدار بواســـــــــــــطــة مــدير محفظــة 

 االستثمار.

الت التي قام وفي جميع األحوال الســـابقة يجب على الوســـيط إخطار البورصـــة خالل يومين بكافة تفاصـــيل التعام

 اها.

 3-26-4مادة 
وراق املالية التي يلتزم الوســـــــــــــيط على تعامالت األ من هذه القواعد  )2-26-4(و  )1-26-4(املادتين  حكامأال تنطبق 

 لهذه القواعد أو قواعد وكالة املقاصة .املرخص 
 
 بإجرائها وفقا

 إلغاء تسجيل الوسيط املرخص بناء على طلبه 27-4ادة م

 1-27-4مادة 

 ( من هذه القواعد.10-4يجوز للوسيط املرخص طلب إلغاء تسجيله في البورصة وفق حكم املادة ). 1
 

قرر . 2
م
عامالت أبرمها قبل تاريخ سريان إلغاء التسجيلو ما لم ت  بتنفيذ وإتمام أي مم

 
لتزما يظل الوسيط املرخص مم

 البورصة خالف  لك.
 

 لهذه . 3
 
عا افقة البورصــــة على إلغاء التســــجيلو ويجوز يظل الوســــيط املرخص خاضــــِ  اها حتى مو

 
القواعد وملتزما

للبورصــــــة أن تقرر تقييد أو وقف عمليات الوســــــيط املرخص خالل الفترة التي تلي تقديم طلب إلغاء التســــــجيل 

  وحتى البت في هذا الطلب.
 

 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
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 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة

 

 2-27-4مادة  
في حالة قبول البورصة طلب إلغاء التسجيلو يتم إخطار الوسيط املرخص والهيئة ووكالة املقاصة اهذا 

 القرارو ويتم نشره على املوقع اإللكتروني للبورصة.

 3-27-4مادة 

 يترتب على قبول البورصة لطلب إلغاء التسجيل األمور التالية: 
 

 الوسيط املرخص في البورصة.. إلغاء عضوية 1
 

. وقف صـــــــــــــالحيات دخول الوســـــــــــــيط املرخص على نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي تعامالت على 2

 األوراق املالية في البورصة.
 

. إلغاء األوامر غير املنفذة والتي سبق إدخالها من قبل الوسيط املرخص أو أي شخص مخول بالدخول 3

 إلى النظام عن طريقه.

حـاولـة تنفيـذ أي عمليـات . 4 عـدم جواز قيـام الوســـــــــــــيط املرخص بتلقي أي أوامر جـديـدة من العمالء أو مم

 سواء  لصالحه أو لصالح أٍي من عمالئه.

افق 5 . عدم جواز قيام أي وســــــــيط مرخص آخر بالتعامل مع الوســــــــيط الذي تم إلغاء تســــــــجيله ما لم تو

 البورصة على  لك.
 

 ع
 
ن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تســــــــــوية كافة التعامالت التي ويظل الوســــــــــيط املرخص مســــــــــؤوال

أجراها في البورصـــــةو وال يجوز للوســـــيط املرخص في هذه الحالة طلب اســـــترداد أي رســـــوم أو اشـــــتراكات أو 

 للبورصة
 
 .مبال  قام بأدائها مقدما

 

 وقف الوسيط املرخص بناء على قرار من البورصة 28-4ادة م

 1-28-4ادة م

 

 إلغاء تسجيل الوسيط املرخصو إ ا ثبت لها أحد األمور اآلتية: أو وقفو للبورصة
 

. إلغاء أو وقف ترخيص مزاولة نشاط األوراق املالية الصادرة من الهيئةو واملتعلق بالنشاط الذي تم 1

 التسجيل بشأنه.
 

أو الالئحة أو هذه  القانون  أحكام بموجب استيفائه شروط استمرارية التسجيل واملعايير املطبقة . عدم2

 القواعد.

 

. وقوع الوســـــــــــــيط املرخص في إحدم الحاالت التي يترتب عليها وقف التســـــــــــــجيل أو إلغاؤه بموجب هذه 3

 القواعد.
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 2-28-4مادة 
  تصــــدر

 
  البورصــــة قرارا

 
 تاريخ من القرار هذا و ســــري  تســــجيل الوســــيط املرخصو إلغاء أو بوقف مســــببا

 إخطاره به. أو نشره على املوقع االلكتروني للبورصة

 3-28-4مادة 
 ضـــد إجراء تأديدي أي اتخا  أو  تحقيق أي إجراء في البورصـــة حق دون  وقفه التســـجيل أو إلغاء يحول  ال

 البورصـة قرار تاريخ قبل قد وقعت مخالفة تكون  بأي يتعلق فيما آخر شـخص أي الوسـيط املرخص أو

 التسجيل. وقف أو بإلغاء
 

  إلغاء تسجيل الوسيط املرخص 29-4ادة م

 

 

لغى تسجيل الوسيط املرخص في البورصة إ ا قررت الهيئة إلغاء الترخيص املمنوح له ملمارسة النشاط  يم

للبورصة إلغاء التسجيل في أي املسجل بشأنهو كما يلغي في حالة انتهاء الترخيص دون تجديدهو ويجوز 

 من الحاالت التالية:

 في حالة تعثر رئيسية أو ثانوية. . في حالة وقوع الوسيط املرخص1

 

 . توقف الوسيط املرخص عن دفع أو سداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبال  مستحقة للبورصة.2
 

 أثناء القيام بمهامه.3
 
 . إ ا ارتكب الوسيط املرخص خطأ جسيما

 

إ ا ثبت للبورصــة أن تســجيل الوســيط املرخص قد تم بناء على معلومات غير صــحيحة أو غير مطابقة . 4

 للوقادع أو مضللة.
 

 1-29-4مادة 
نشر هذا القرار على املوقع  يتم إخطار الوسيط املرخص والهيئة ووكالة املقاصة بقرار إلغاء التسجيلو ويم

 اإللكتروني للبورصة.

 2-29-4مادة 
 بتنفيذ وإتمام أي معامالت أبرمها قبل سريان قرار إلغاء التسجيلو ما لم يظل 

 
الوسيط املرخص ملتزما

 تقرر البورصة خالف  لك.

 3-29-4مادة 

 يترتب على قرار إلغاء التسجيل األمور التالية: 

 إلغاء عضوية الوسيط املرخص في البورصة.. 1
 

التداولو وعدم جواز قيامه بأي تعامالت على  وقف صالحيات دخول الوسيط املرخص على نظام. 2

 األوراق املالية في البورصة.
 

. إلغاء األوامر غير املنفذة والتي سبق إدخالها من قبل الوسيط املرخص أو أي شخص مخول بالدخول 3

 إلى النظام عن طريقه.

 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
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حاولة تنفيذ أي عمليات 4  . عدم جواز قيام الوسيط املرخص بتلقي أي أوامر جديدة من العمالء أو مم

 سواء  لصالحه أو لصالح أٍي من عمالئه.
 

افق 5 . عدم جواز قيام أي وسيط مرخص آخر بالتعامل مع الوسيط الذي تم إلغاء تسجيله ما لم تو

 البورصة على  لك.
 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تسوية كافة التعامالت التي ويظل الوسيط املرخص 
 
مسؤوال

أجراها في البورصةو وال يجوز للوسيط املرخص في هذه الحالة طلب استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو 

 للبورصة.
 
 مبال  قام بأدائها مقدما

 

 4-29-4مادة 
أي برامج أو معدات  -إخطاره بقرار إلغاء التسجيل فور  -يجب على الوسيط املرخص أن  سلم للبورصة 

 أو مستندات سلمت إليه من قبل البورصة بمناسبة قبول تسجيله لديها.

  األتعاب والرسوم 30-4ادة م

 

يتعين على الوسيط املرخص سداد كافة األتعاب والرسوم واالشتراكات املستحقة عليه لصالح . 1

 وبالطريقة التي تحددها البورصة.البورصةو و لك في املواعيد 

 

يتعين على البورصة تقديم طلب كتابي بالدفع للوسيط املرخص املتوقف عن سداد الرسوم أو . 2

طالبةو ويحق للبورصة إنهاء 
م
حددة بكتاب امل

م
دة امل

م
العموالت إ ا لم يتم سداد املبال  املطلوبة خالل امل

 وإبالغ أو إيقاف تسجيله في حالة عدم التزامه 
 
ناسبا حدد أو اتخا  أي إجراء تراه مم

م
بالسداد في الوقت امل

سجل لديها.
م
 الوسيط املرخص به عبر البريد اإللكتروني امل

  االحتفاظ باملستندات 31-4ادة م

 
يجب على الوسيط املرخص أن يحتفظ باملستندات والسجالت خالل املدة املحددة بالالئحةو وعليه 

 املستندات والسجالت للبورصة في حال طل ها.تقديم هذه 

 

 

 

 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
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 مزود الخدمة 

 شروط تسجيل مزود الخدمة 32-4ادة م

 

يجب أن يتقدم مزود الخدمة بطلب تســـــــجيله لدم البورصـــــــة قبل ممارســـــــته لنشـــــــاطهو و لك على النحو 

 ( من هذه القواعد.6-4املادة )املوضح في 

 

يجب على مزود الخدمة أن يحتفظ بنظم آلية للرقابةو خاصـــــــــــــة في األحوال التي يكون فيها مزود الخدمة 

 ألي مخاطر تتعلق باإلخالل بمتطلبات رأس املال أو املالءة املاليةو بحيث يكون لديه القدرة على 
 
معرضـــــــــا

 ن التعرض لهذه املخاطر.فرض قيود على أنشطة التداول لديه للحد م

 بحث طلب مزود الخدمة 33-4ادة م

 

 

يجوز للبورصة رفض طلب تسجيل أو تجديد تسجيل مزود الخدمة و لك على سبيل املثال ال الحصرو في 

 األحوال التالية:
 

املعلومات . إ ا لم يقدم مزود الخدمة املعلومات والبيانات الالزمة للبت في الطلب. أو إ ا كانت تلك 1

اقع أو مضللة.  والبيانات غير صحيحة أو مطابقة للو

 

قدم الطلب يخضع إلجراء التحقيق بشأن ادعاءات جدية بإثبات وقادع ِغش أو احتيال أو 2 . إ ا كان مم

 تدليس سواء  داخل دولة الكويت أو خاِرجها.
 

 عدالة التعامل فيه. . إ ا كان قبول طلب التسجيل ال يصب في صالح السوق من حيث تنظيمه أو 3

 

 من مديريه.4
 
 . إ ا تبين للبورصة ما يؤثر على حسن سمعة وسلوك ومهنية مزود الخدمة أو أيا

 

5 
 
افق البورصةو أخذا ؤثر على االستخدام األمثل ملر . إ ا تبين للبورصة أن قبول طلب التسجيل سوف يم

خرم.
م
 في االعتبار عمليات إدارة املخاطر وأي اعتبارات أ

 

 إ ا تبين للبورصة أن مزود الخدمة ليس لديه القدرة على االلتزام اهذه القواعد. .6
 

 . إ ا تبين للبورصة أن مزود الخدمة ليس لديه الكفاءة أو املالءة املالية أو الخبرة الكافية.7

 

 

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 التسجيلامتيازات  34-4ادة م

 1-34-4ادة م
تحدد حقوق والتزامات مزود الخدمة من خالل أحكام هذه القواعد واالتفاقيات التي تبرم مع البورصـــــــــــة 

 في هذا الشأن.

 2-34-4ادة م
افقة البورصة  -ال يحق ملزود الخدمة التنازل عن تسجيله لشخص آخر كما ال يجوز له أن يتنازل  دون مو

 من حقوق أو  -
 
 التزامات بموجب هذه القواعد أو االتفاقيات املبرمة مع البورصة.عن أيا

 حقوق مزود الخدمة 35-4ادة م

 1-35-4ادة م

 

 عند قبول تسجيل مزود الخدمةو يحق له اآلتي:
 

على إمكانية الدخول املباشر أو الدخول املكفول إلى السوق من خالل أحد الوسطاء  . الحصول 1

 هذه القواعد.املرخصين و لك وفق أحكام 
 

 . أن يقدم نفسه على أنه يحمل صفة مزود خدمة مسجل في البورصة.  2
 

 2-35-4ادة م

 

دارة من ِقبل البورصة في 
م
قدمة وامل

م
ال يحق ملزود الخدمة التمتع بالحقوق أو االستفادة من الخدمات امل

 الحاالت التالية:
 

البورصة أو تم وقف أو إلغاء تسجيل الوسيط املرخص أ. إ ا تم وقف أو إلغاء تسجيله كمزود خدمة في 

 الذي منحه إمكانية الدخول املباشر أو الدخول املكفول إلى السوق.
 

 ب. إ ا تم وقف أو إلغاء الترخيص املمنوح له من الهيئة.
 

 ج. إ ا أخل بالتزاماته املتعلقة بتسوية تعامالته في البورصة.

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
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 االلتزامات املستمرة ملزود الخدمة 36-4ادة م

 

 

 املتطلبات التالية: -طوال فترة التسجيل  -يجب على مزود الخدمة 
 
 أن يظل مستوفيا

 

 . استمرارية االحتفاظ بمتطلبات التسجيل املنصوص عليها في هذه القواعد.1
 

 القانون والالئحة وأي تعديالت تطرأ عليهما.. االلتزام بأحكام 2
 

. االلتزام اهذه القواعد وأي قرارات تنفيذية أو تفسيرية أو تعليمات أو توجيهات تصدر من البورصة سواء  3

كانت موجهة إلى مزودي الخدمات أو إلى جميع األشخاص املسجلين في البورصةو وكذلك أي التزام ناتج 

 ع البورصة. عن االتفاقيات املوقعة م
 

. االلتزام بتقديم أية مستندات أو معلومات أو بيانات تطل ها البورصة و لك في إطار القيام بمهامها 4

 وتطبيق هذه القواعد.
 

دار بواسطة البورصة.5
م
تطلبات التقنية والفنية لتأمين وحماية نظام التداول امل

م
 . االلتزام بكافة امل

 

إجراء أي تغييرات في أنظمته إ ا كانت تلك التغييرات من شأنها إحداث  . إخطار البورصة قبل الشروع في6

شار إليها في هذه القواعد.
م
 تأثير على قدرته بشأن تنفيذ التزاماته امل

 

افقة البورصة قبل إجراء أي تغييرات أو تحديثات في األنظمة التي تتصل مباشرة . 7 الحصول على مو

 بأنظمة البورصة.
 

ستمر  -أن يضمن . 8 كفاية عدد العاملين لديه ممن لديهم الخبرة الكافيةو مع تزويدهم بالتدريب  -بشكل مم

 الكافي للوفاء بالتزامات الوسيط املرخص.
 

 .أي متطلبات أخرم تراها البورصة. 9
 

 إلغاء تسجيل مزود الخدمة بناء على طلبه 37-4ادة م

 1-37-4ادة م

 ( من هذه القواعد.10-4تسجيله في البورصة وفق حكم املادة ). يجوز ملزود الخدمة طلب إلغاء 1
 

عامالت أبرمها قبل تاريخ سريان إلغاء التسجيلو ما لم 2  بتنفيذ وإتمام أي مم
 
لتزما . يظل مزود الخدمة مم

قرر البورصة خالف  لك.
م
 ت

 

افقة البورصة على 3  اها حتى مو
 
 لهذه القواعد وملتزما

 
إلغاء التسجيلو . يظل مزود الخدمة خاِضعا

ويجوز للبورصة أن تقرر تقييد أو وقف عمليات مزود الخدمة خالل الفترة التي تلي تقديم طلب إلغاء 

 التسجيل وحتى البت في هذا الطلب.

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 2-37-4ادة م
يتم إخطار مزود الخدمة اهذا القرارو ويتم نشـــــــــــــره على في حالة قبول البورصـــــــــــــة طلب إلغاء التســـــــــــــجيلو 

 املوقع اإللكتروني للبورصة.

 3-37-4ادة م

 يترتب على قبول البورصة لطلب إلغاء التسجيل األمور التالية: 

. وقف صالحيات الدخول املكفول أو املباشر ملزود الخدمة على نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي 1

 األوراق املالية في البورصة.تعامالت على 

 

 ن وجدت. إ. إلغاء االتفاقية املبرمة بين البورصة ومزود الخدمة والوسيط املرخص 2

 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تسوية كافة التعامالت التي أجراها 
 
ويظل مزود الخدمة مسؤوال

 في البورصةو وال يجوز له في هذه الحالة طلب استرداد أي 
 
رسوم أو اشتراكات أو مبال  قام بأدائها مقدما

 للبورصة.
 

 وقف التسجيل بناء على قرار من البورصة 38-4ادة م

و و لك في الحاالت التالية:  
 
 يجوز للبورصة وقف تسجيل مزود الخدمة مؤقتا

 

 . إ ا أوقف ترخيص مزاولة نشاط األوراق املالية الصادر من الهيئة.1
 

الخـــــدمـــــة أو أٍي من ممثليـــــه بمخـــــالفـــــة أٍي من أحـكــــام هـــــذه القواعـــــد أو أخـــــل بـــــااللتزام . إ ا قـــــام مزود 2

 بمتطلبات التسجيل أو بأي اتفاقية مبرمة مع البورصة.
 

 . توقف أو تأخر مزود الخدمة عن دفع أي رسوم أو اشتراكات أو مبال  مستحقة للبورصة.3
 

. إ ا تبين للبورصة أن تسجيل مزود الخدمة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة 4

اقع أو مضللة.   للو
 

 أثناء القيام بمهامه.5
 
 . إ ا ارتكب مزود الخدمة خطأ جسيما

 

 . إ ا وقع مزود الخدمة في حالة تعثر رئيسية أو ثانوية.6
 

 1-38-4ادة م

دة ال تتجاوز ثالثة أيام ويحق للبورصة تمديد هذه املدة ملرة أو لعدة مراتو ويجوز 
م
يصدر قرار الوقف مل

 للبورصة إنهاء الوقف في أي وقت فور زوال األسباب التي أدت إلى الوقف. 
 

ء ويجوز للبورصــــــة إلغاء تســــــجيل مزود الخدمة في حالة اســــــتمرار األســــــباب التي أدت إلى الوقف حتى انتها

 املدة التي حدد ها البورصة.

 

 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
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 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة

نشر هذا القرار على املوقع اإللكتروني للبورصة. 2-38-4ادة م  يتم إخطار مزود الخدمة بقرار الوقفو ويم

 3-38-4ادة م

 يترتب على وقف مزود الخدمة األمور التالية: 

الدخول املكفول أو املباشر ملزود الخدمة على نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي .وقف صالحيات 1

 تعامالت على األوراق املالية في البورصة.

 

 . إلغاء االتفاقية املبرمة بين البورصة ومزود الخدمة والوسيط املرخص إن وجدت.2

 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى
 
تســــوية كافة التعامالت التي أجراها  ويظل مزود الخدمة مســــؤوال

 
 
في البورصــــةو وال يجوز له في هذه الحالة طلب اســــترداد أي رســــوم أو اشــــتراكات أو مبال  قام بأدائها مقدما

 للبورصة.

 إلغاء تسجيل مزود الخدمة 39-4ادة م

 

 

لغى تسجيل مزود الخدمة في البورصة إ ا قررت الهيئة إلغاء الترخيص املمنوح له  ملمارسة النشاط يم

املسجل بشأنهو كما يلغي في حالة انتهاء الترخيص دون تجديدهو ويجوز للبورصة إلغاء التسجيل في أي 

 من الحاالت التالية:
 

 .توقف مزود الخدمة عن دفع أو سداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبال  مستحقة للبورصة.1
 

 أثناء القيام2
 
 بمهامه. . إ ا ارتكب مزود الخدمة خطأ جسيما

 

. إ ا تبين للبورصة أن تسجيل مزود الخدمة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة 3

 للوقادع أو مضللة.
 

 . إ ا وقع مزود الخدمة في حالة تعثر رئيسية أو ثانوية.4

نشر هذا القرار على املوقع  1-39-4ادة م  اإللكتروني للبورصة.يتم إخطار مزود الخدمة بقرار إلغاء التسجيل ويم

 2-39-4ادة م
 بتنفيذ وإتمام أي معامالت أبرمها قبل سريان قرار إلغاء التسجيلو ما لم تقرر 

 
يظل مزود الخدمة ملتزما

 البورصة خالف  لك.

نشر هذا القرار على املوقع اإللكتروني للبورصة. 2-38-4ادة م  يتم إخطار مزود الخدمة بقرار الوقفو ويم

 3-38-4 ادةم

 يترتب على وقف مزود الخدمة األمور التالية: 

. وقف صالحيات الدخول املكفول أو املباشر ملزود الخدمة على نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي 1

 تعامالت على األوراق املالية في البورصة.

 إلغاء االتفاقية املبرمة بين البورصة ومزود الخدمة والوسيط املرخص إن وجدت.

 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تســــوية كافة التعامالت التي أجراها 
 
ويظل مزود الخدمة مســــؤوال

 
 
في البورصــــةو وال يجوز له في هذه الحالة طلب اســــترداد أي رســــوم أو اشــــتراكات أو مبال  قام بأدائها مقدما

 للبورصة.

نشر هذا القرار على املوقع اإللكتروني للبورصة.يتم إخطار مزود الخدمة بقرار الوقفو  2-38-4ادة م  ويم

 3-38-4ادة م

 يترتب على وقف مزود الخدمة األمور التالية: 

. وقف صالحيات الدخول املكفول أو املباشر ملزود الخدمة على نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي 1

 تعامالت على األوراق املالية في البورصة.

 املبرمة بين البورصة ومزود الخدمة والوسيط املرخص إن وجدت.إلغاء االتفاقية 

 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تســــوية كافة التعامالت التي أجراها 
 
ويظل مزود الخدمة مســــؤوال

 
 
في البورصــــةو وال يجوز له في هذه الحالة طلب اســــترداد أي رســــوم أو اشــــتراكات أو مبال  قام بأدائها مقدما

 للبورصة.

نشر هذا القرار على املوقع اإللكتروني للبورصة. 2-38-4ادة م  يتم إخطار مزود الخدمة بقرار الوقفو ويم

 3-38-4ادة م

 يترتب على وقف مزود الخدمة األمور التالية: 

. وقف صالحيات الدخول املكفول أو املباشر ملزود الخدمة على نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي 1

 تعامالت على األوراق املالية في البورصة.

 

 . إلغاء االتفاقية املبرمة بين البورصة ومزود الخدمة والوسيط املرخص إن وجدت.2

 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تســــوية كافة التعامالت التي أجراها 
 
ويظل مزود الخدمة مســــؤوال

 في البورصــــةو وال يجوز له في هذه الحالة طلب 
 
اســــترداد أي رســــوم أو اشــــتراكات أو مبال  قام بأدائها مقدما

 للبورصة.
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 3-39-4ادة م

 يترتب على إلغاء تسجيل مزود الخدمة األمور التالية: 
 

نظام التداولو وعدم جواز قيامه بأي .وقف صالحيات الدخول املكفول أو املباشر ملزود الخدمة على 1

 تعامالت على األوراق املالية في البورصة.
 

 . إلغاء االتفاقية املبرمة بين البورصة ومزود الخدمة والوسيط املرخص )إن كان(.2
 

 عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تسوية كافة التعامالت التي أجراها 
 
ويظل مزود الخدمة مسؤوال

 في البور 
 
صةو وال يجوز له في هذه الحالة طلب استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبال  قام بأدائها مقدما

 للبورصة.

 4-39-4ادة م
أي برامج أو معدات أو  -فور إخطاره بقرار إلغاء التسجيل  -يجب على مزود الخدمة أن  سلم للبورصة 

 لديها. مستندات سلمت إليه من قبل البورصة بمناسبة قبول تسجيله
 

 األتعاب والرسوم 40-4ادة م

 

.يتعين على مزود الخدمة ســداد كافة األتعاب والرســوم واالشــتراكات املســتحقة عليه لصــالح البورصــةو 1

 و لك في املواعيد وبالطريقة التي تحددها البورصة.

 

الرســوم أو العموالت . يتعين على البورصــة تقديم طلب كتابي بالدفع ملزود الخدمة املتوقف عن ســداد 2

طالبةو ويحق للبورصـــــــة إنهاء أو إيقاف 
م
حددة بكتاب امل

م
دة امل

م
إ ا لم يتم ســـــــداد املبال  املطلوبة خالل امل

ـــــــــــــــتســـ  وإبالغ مزود ـ
 
ناســـبا حدد أو اتخا  أي إجراء تراه مم

م
جيله في حالة عدم التزامه بالســـداد في الوقت امل

سجل ل
م
 ديها.الخدمة به عبر البريد اإللكتروني امل

 االحتفاظ باملستندات 41-4ادة م

 
يجب على مزود الخدمة أن يحتفظ باملســــــتندات والســــــجالت خالل املدة املحددة بالالئحةو وعليه تقديم 

 هذه املستندات والسجالت للبورصة في حال طل ها.

 

 

 

 

 الفصل الرابع

صة ومزودي األشخاص املسجلون في البور 

 الخدمة
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 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
 

 إلى السوق الدخول  42-4ادة م

 

باشر 1
م
افق عليه البورصة إمكانية الدخول امل زود الِخدمة أو أي شخص تو .يجوز للوسيط املرخص منس مم

افقة البورصة ودفع الرسوم املقررة لذلك.  أو املكفول على نظام التداولو و لك بعد الحصول على مو
 

 وإشراف البورصة.. يجب أن يكون أي دخول مباشر أو مكفول إلى السوق تحت رقابة 2
 

ر أو املكفول باســـــــم الوســـــــيط 3 باشـــــــِ
م
. تجرم املعامالت التي ينفذها الشـــــــخص املمنوح إمكانية الدخول امل

املرخص الذي يتحمل مسؤولية تلك املعامالت في مواجهة البورصة ووكالة املقاصة سواء من الناحية 

 القانونية أو املالية.
 

 الدخول املباشر إلى السوق  43-4ادة م

 

افقة البورصة  -يجوز للوسيط املرخص .1 إبرام اتفاقية لتوفير إمكانية دخول  -بعد حصوله على مو

برم بين 
م
 في العقد امل

 
باشرو وأن تكون البورصة طرفا عمالئه على نظام التداول بالسوق بشكل مم

 الوسيط املرخص ومزود الخدمة.

باشر على نظام السوق بحيث  . على البورصة وضع نمو ج  شمل شروط وأحكام اتفاقية2
م
الدخول امل

 بأن يلتزم مزود الخدمة باملتطلبات الواردة في كل من القانون والالئحة 
 
تتضمن هذه االتفاقية شرطا

 وهذه القواعد.

3 
 
في مواجهة البورصــــــــة ووكالة  -. يكون الشــــــــخص املمنوح إمكانية الدخول املباشــــــــر إلى الســــــــوق مســــــــؤوال

أعماله وتصرفاته سواء التي يجريها عن نفسه أو عن عمالئهو و لك بالتضامن مع عن كافة  -املقاصة 

 الوسيط املرخص الذي منحه إمكانية الدخول.

 متطلبات الدخول املباشر إلى السوق  44-4ادة م

 

باشر إلى السوق مراعاة األمور التالية:
م
 يجب على الوسيط املرخص عند منس أو توفير الدخول امل

تطلبات البورصة..أن يكون 1  مع مم
 
افقا تو باشر للسوق مم

م
 الدخول امل

 

منس إمكانية الدخول املباشر إلى السوق بالقانون والالئحة وهذه القواعد.2  . أن يلتزم الشخص الذي يم
 

راجعة األوامر والتأكد من أن هذه األوامر 3 مكنه من مم
م
. أن يكون لدم الوسيط املرخص آليات خاصة ت

نتظم وعادل قبل إدخالها إلى النظام.لن تؤثر على   آلية العمل بالسوق بشكل مم
 

منس إمكانية الدخول املباشر إلى السوق املعرفة الكافية لطريقة إدخال 4 . أن يكون لدم الشخص الذي يم

 األوامرو وكيفية تنفيذهاو وقواعد التداولو وكذلك القوانين واللوائس املتصلة بعمله.
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 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات البورصة 45-4ادة م

 

منس إمكانية الدخول املباشر إلى السوق  يجوز للبورصة إنهاء أو وقف االتفاقية املبرمة مع الشخص الذي يم

 في األحوال اآلتية: 
 

 أي تحقيق تجريه وفق هذه القواعد..في حالة عدم تعاونه مع البورصة بشأن 1
 

. إ ا كان من شأن إنهاء االتفاقية أو وقفها تحقيق مصلحة العمل بالسوق من حيث تنظيمه وعدالته 2

 ونزاهته.
 

. إ ا أخل هذا الشخص بأحكام القانون أو الالئحة أو هذه القواعدو أو تسبب في إخالل الوسيط 3

 املرخص بالتزاماته.
 

 الدخول املكفول إلى السوق  46-4ادة م

 

 

افقة البورصة  -.يجوز للوسيط املرخص 1 إبرام اتفاقية لتوفير إمكانية دخول  -بعد حصوله على مو

 في العقد 
 
عمالئه على نظام التداول بشكل مكفول تحت سيطرته ورعايتهو وأن تكون البورصة طرفا

برم بين الوسيط املرخص ومزود الخدمة.
م
 امل

 

البورصة وضع نمو ج  شمل شروط وأحكام اتفاقية الدخول املكفول على نظام السوق بحيث . على 2

 بأن يلتزم مزود الخدمة باملتطلبات الواردة في كل من القانون والالئحة 
 
تتضمن هذه االتفاقية شرطا

 وهذه القواعد.
 

3 
 
اجهة البورصة ووكالة في مو  -. يكون الشخص املمنوح إمكانية الدخول املكفول إلى السوق مسؤوال

عن كافة أعماله وتصرفاته سواء التي يجريها عن نفسه أو عن عمالئهو و لك بالتضامن مع  -املقاصة 

 الوسيط املرخص الذي منحه إمكانية الدخول.

 إجراءات البورصة 47-4ادة م

 

منس إمكانية الدخول املكفول إلى  يجوز للبورصة إنهاء أو وقف االتفاقية املبرمة مع الشخص الذي يم

 السوق في األحوال اآلتية: 
 

 . في حالة عدم تعاونه مع البورصة بشأن أي تحقيق تجريه وفق هذه القواعد.1
 

من حيث تنظيمه وعدالته  . إ ا كان من شأن إنهاء االتفاقية أو وقفها تحقيق مصلحة العمل بالسوق 2

 ونزاهته.
 

. إ ا أخل هذا الشخص بأحكام القانون أو الالئحة أو هذه القواعدو أو تسبب في إخالل الوسيط 3

 املرخص بالتزاماته.
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 الفصل الرابع

 األشخاص املسجلون في البورصة ومزودي الخدمة

 

 استخدام أنظمة البورصة 48-4ادة م

 
منس إمكانية الدخول املباشر أو املكفول إلى السوق االشتراك ال يجوز للوسيط  املرخص أو ألي شخص يم

 أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه اإلضرار بعمل أنظمة البورصة.

 صانع السوق  
 

 تسجيل صانع السوق  49-4ادة م

 1-49-4ادة م

 

مدرجة أو أكثر ملدة ســـــــنة قابلة جل صـــــــانع الســـــــوق لدم البورصـــــــة ملزاولة نشـــــــاطه على ورقة مالية ـــــــــــــــــــــ ســـــــ

للتجديدو وال يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشـــــاطه على هذه الورقة خالل الثالثة أشـــــهر األولى من بدء 

 مزاولته لنشاطه عليها.
 

 من هذه القواعد. (4-6) ويقدم طلب التسجيل وفق حكم املادة
 

 2-49-4ادة م

 على ترخيص ملزاولة نشـــــــاط  شـــــــترط لتســـــــجيل صـــــــانع الســـــــوق على ورقة مالية 
 
مدرجة أن يكون حاصـــــــال

صــانع ســوق من الهيئةو ويخضــع ترخيص صــانع الســوق ألحكام الكتاب الخامس )أنشــطة األوراق املالية 

 أو يلغى في حالة توقف ـــــــــــــــــــــــــواألشــــــــــــ
 
خاص املســــــــــــجلون( من الالئحة التنفيذيةو ويتوقف التســــــــــــجيل تلقائيا

 الترخيص أو الغاؤه.

 3-49-4ادة م
و وال يجوز تســـــجيل صـــــانع لة نشـــــاطه على أكثر من ورقة ماليةللبورصـــــة تســـــجيل صـــــانع الســـــوق ملزاو يجوز 

 السوق على حقوق األولوية.

افق على تسجيل أكثر من صانع سوق ملزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة. 4-49-4ادة م  يجوز للبورصة أن تو

 5-49-4ادة م
أن يبرم مع البورصـــة اتفاقية صـــانع الســـوق التي تحدد  -نشـــاطه قبل أن يزاول  -يجب على صـــانع الســـوق 

 تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله.

 6-49-4ادة م
يبرم صــانع الســوق اتفاقيات مع الوســطاءو أو أي طرف آخر اهدف مزاولة نشــاطه على ورقة مالية معينةو 

 بمجرد إبرامها.ويجب على صانع السوق تزويد البورصة بنسخة من هذه االتفاقيات 

 7-49-4ادة م
افق عليها البورصـةو عل ى أن يفصـح صـانع السـوق عن تسـجيله ملزاولة نشـاطه على األوراق املالية التي تو

 فصاح إلى البورصة وفق النمو ج املعد لهذا الغرض من البورصة.يقدم هذا اإل 

 8-49-4ادة م
باإلعالن عن اإلفصــــاح الذي تقدم به صــــانع الســــوق  -بعد إبرام اتفاقية صــــانع الســــوق  -تقوم البورصــــة 

وفق املادة الســــابقةو ويزاول صــــانع الســــوق نشــــاطه على الورقة املالية ابتداء من جلســــة التداول التالية 

 لنشر اإلعالن.
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 صانع السوق إلغاء تسجيل  50-4ادة م

 1-50-4ادة م

يجوز لصانع السوق أن  و( من هذه القواعد1-49-4دون اإلخالل بمدة الثالثة أشهر املنصوص عليها في املادة )

يطلب من البورصة إلغاء تسجيله ملزاولة نشاطه كصانع سوق على ورقة مالية معينةو ويحدد صانع السوق في 

 من تاريخ تقديمهو ويجوز للبورصة 
 
هذا الطلب الوقت املقترح إللغاء التسجيل على أال يقل عن مدة ثالثين يوما

افقة على املدة املقترحة من صانع ال سوق قبل إلغاء التسجيل أو تمديدهاو وال يجوز لصانع السوق أن يطلب املو

 إعادة تسجيله على  ات الورقة خالل سنة من تاريخ تقديم طلب اإللغاء املشار إليه.

 2-50-4ادة م
قرارها بالبت في طلب إلغاء تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينةو على أن يتضمن القرار  تصدرالبورصة

الوقت الذي  سري فيه إلغاء التسجيلو وتخطر به الهيئة والوسطاء املرخصينو وتعلن عنه على موقعها 

 اإللكتروني فور صدوره.

 3-50-4ادة م
املدة التي تلي تقديم طلب إلغاء التسجيل وحتى حلول الوقت  ستمر صانع السوق في القيام بالتزاماته خالل 

 الذي حددته البورصة لسريان إلغاء تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينة.

 التزامات صانع السوق  51-4ادة م

 1-51-4ادة م

قسم األوراق املالية إلى فئات وفق سيولة هذه األوراق املاليةو و لك على النحو املوضح باتفاقية صانع السوقو 
م
ت

 وتتحدد التزامات صانع السوق املسجل على ورقة مالية معينة وفق الفئة التي تقع اها هذه الورقة املالية. 

فئة السيولة واملوضحة في اتفاقية صانع السوق  ويجوز للبورصة أن تقوم بتعديل التزامات صانع السوق حسب

 على أن تخطر الهيئة وصانع السوق فور قيامها بذلك.

 2-51-4ادة م
يلتزم صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء )الصفقات( على الورقة املالية املسجل عليها بما ال يقل عن نسبة 

 الورقةو و لك وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق. معينة من إجمالي قيمة التداوالت الشهرية على تلك

 3-51-4ادة م

 يلتزم صانع السوق بإدخال أوامر البيع والشراء على الورقة املالية املسجل عليها وفق الضوابط التالية:

 .أن  ستمر إدخال أوامر البيع والشراء خالل الفترة الزمنية املوضحة باتفاقية صانع السوق.1

 أوامر البيع والشراء مقترنة ببعضها مع فارق سعري محدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق. . أن تكون 2

 . أال يقل  جم أو قيمة أوامر البيع والشراء عن الحد االدنى املحدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.3

 الفصل الرابع

سجلون في البورصة األشخاص امل

 ومزودي الخدمة
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 4-51-4ادة م
من املبــال  النقــديــة  -املحــدد وفق اتفــاقيــة صــــــــــــــانع الســـــــــــــوق  -يلتزم صــــــــــــــانع الســـــــــــــوق بتوفير الحــد األدنى 

 املخصصة ألنشطة صناعة السوق على ورقة مالية معينةو و لك طوال فترة سريان الترخيص.

 5-51-4ادة م
بالتزاماته على النحو املوضــــــــح في هذا بالوفاء  -ألي ســــــــبب من األســــــــباب  -في حالة إخالل صــــــــانع الســــــــوق 

 اهذا  اإلخالل مع توضيس األسباب التي أدت إليه. -على الفور  -الفصلو فيتوجب عليه إخطار البورصة 

 6-51-4ادة م
وفي حالة زوال األسباب التي أدت إلى إخالل صانع السوق عن الوفاء بالتزاماته املوضحة في هذا الفصلو 

 البورصة على الفور بذلك.فيتوجب عليه إخطار 

 7-51-4ادة م

يجوز للبورصة إعفاء صانع السوق من بعض االلتزامات املقررة في هذا الفصل إ ا رأت أن صانع السوق 

بعد  -ال  ستطيع تنفيذ هذه االلتزامات لسبب خارج عن إرادتهو أو بسبب خطأ الغيرو كما يجوز للبورصة 

افقة الهيئة   ن بعض التزاماته لدواألي املصلحة العامة.إعفاء صانع السوق م -مو

 

 إعفاء صانع السوق من التزاماته 52-4ادة م

 1-52-4ادة م

عفى صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة في األحوال العادية التالية:   م
 

 .خالل فترات مزادات االفتتاح واإلغالق لجلسة التداول في البورصة.1
 

 خالل املزادات على ورقة مالية معينة أثناء فترة التداول نتيجة تجاوز الحدود السعرية.. 2
 

. إ ا وجدت أوامر لشراء الورقة املالية بالحد السعري األعلى دون وجود أوامر بيع عليهاو أو وجدت أوامر 3

 لبيع الورقة املالية بالحد السعري األدنى دون وجود أوامر شراء عليها.

 

حاالت أخرم تقررها البورصــــة إ ا رأت أن صــــانع الســــوق ال  ســــتطيع تنفيذ هذه االلتزامات لســــبب . أي 4

افقة الهيئة  -خارج عن إرادتهو أو بسبب خطأ الغيرو كما يجوز للبورصة  إعفاء صانع السوق  -بعد مو

 من التزاماته لدواألي املصلحة العامة.

 

 

 

 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة
 

4 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 57 صفحة                                     

 

 

 2-52-4ادة م

  عفى صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة في األحوال غير االعتيادية التالية:

 .إ ا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب في حاالت التقلب الشديد لتداوالت السوق.1
 

 التداول.. وقف الورقة املالية عن 2
 

وفي جميع األحوال الســـــــــــــابقة  عاود صـــــــــــــانع الســـــــــــــوق الوفاء بالتزاماته بمجرد انتهاء املدة التي حدثت فيها 

حالة اإلعفاءو وتســـــــــــــتقطع الفترة التي اســـــــــــــتمرت فيها أســـــــــــــباب اإلعفاء من املدد والفترات التي يلتزم فيها 

 القواعد واتفاقية صانع السوق.صانع السوق بمزاولة نشاطه وفق الضوابط املقررة في هذه 
 

 املتطلبات التنظيمية 53-4ادة م

 1-53-4ادة م
يجب أن يحتفظ صانع السوق بأنظمة تحكم داخلية مناسبة تمكنه من مزاولة نشاطه كصانع سوق 

 بالشكل املطلوب وفق هذه القواعد واتفاقية صانع السوق.

 2-53-4ادة م
في حالة تغيير أنظمة التحكم الداخلية بما يؤثر على  -على الفور  -يلتزم صانع السوق بإخطار البورصة 

 الوفاء بالتزاماته املقررة وفق هذه القواعد واتفاقية صانع السوق.

 3-53-4ادة م
يحق للبورصة مراجعة أنظمة التحكم الداخلية لدم صانع السوقو وأن تضع متطلبات إضافية لتلك 

 األنظمة.
 

 السوق  وقف نشاط صانع 54-4ادة م

 يوقف صانع السوق عن مزاولة نشاطه في حالة وقف أو إلغاء ترخيصه الصادر من الهيئة. 1-54-4ادة م

 2-54-4ادة م
افقة الهيئة  -يجوز للبورصة   في حالة تكرار إخالله  -بعد مو

 
إصدار قرار بوقف نشاط صانع السوق نهائيا

 بااللتزامات الواجبة عليه. 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

ومزودي األشخاص املسجلون في البورصة 

 الخدمة
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 الفصل الرابع

األشخاص املسجلون في البورصة 

 ومزودي الخدمة

 

 

 3-54-4ادة م

 

 بوقف نشاط صانع السوق أو تقييد نشاطه على الورقة املالية املسجل عليهاو 
 
يجوز للبورصة إصدار قرارا

 و لك ملدة محددة في األحوال التالية:

 .فقدان متطلب أو أكثر من متطلبات التسجيل.1
 

 بأحد التزاماته املنصوص عليها في هذه القواعد أو اتفاقية صانع السوق.. إخالل صانع السوق 2

 

 . إخالل صانع السوق بالتزاماته املترتبة على الصفقات التي يبرمها في البورصة.3

 4-54-4ادة م
تقوم البورصة باإلعالن عن قرار الوقف على موقعها اإللكتروني فور صدوره مثهاو أو فور تلقي قرار الوقف 

 الهيئة. من
 

 ضوابط عامة 55-4ادة م

 1-55-4ادة م

يلتزم صانع السوق بأن يزود البورصة بكافة التقارير والبيانات واملعلومات والوثائق التي تطل ها البورصة 

 من وقت آلخر. ويجوز للبورصة أن تطلب من صانع السوق تقارير مدققة.

 يوضح أداء صانع السوق ومدم تطابق هذا ويجوز للبورصة أن تعرض على موقعها اإللكتروني 
 
تقريرا

 األداء مع التزاماته املقررة بموجب الالئحة وهذه القواعد.

 2-55-4ادة م
 -بشكل مسبق  -ال يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على املكشوف إال في حال تغطية عملياته 

اقتراض األسهم من وكالة املقاصة.  من خالل إقراض و

 3-55-4ادة م

  عطي 
 
يجوز أن تتضمن اتفاقية صانع السوق واالتفاقيات التي يبرمها صانع السوق مع الوسطاء تنظيما

مميزات أو خصومات فيما يتعلق بمقدار وكيفية تحصيل العموالت والرسوم التي يتم تقاضيها نتيجة 

 مزاولة أنشطة صانع السوق.

 4-55-4ادة م
افقة ا -يجوز للبورصة  تعديل بنود هذه القواعد على أن تقوم بإخطار صانع السوق بذلك  -لهيئة بعد مو

افقة الهيئة.  فور صدور مو
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 الفصل الخامس

االلتزامات العامة بالنزاهةو وعدالة 

 العناية الواجبةالتعامل و 

 
 االلتزامات العامة بالنزاهةو وعدالة التعامل والعناية الواجبة 1-5ادة م

 

 

 على الوسيط املرخص اآلتي:يتعين 

صدرها البورصة.. 1
م
 االلتزام بالقواعد والقرارات التي ت

 االستمرار في الوفاء بمعايير وشروط التسجيل.. 2

راعاة معايير النزاهة وسلوكيات السوق وعدالة التعامل فيه.. 3  مم

 العمل بالبورصة ونزاهتها.العمل بالكفاءة والجدية والعناية املطلوبة لخدمة مصالح العمالء وسالمة . 4

ضــمان تنفيذ كافة املعامالت في البورصــة خالل ســاعات التداول الرســمية واالمتناع عن إجراء أعمال . 5

حددة.
م
 تداول األوراق املالية خارج ساعات العمل امل

 عدم اإلفصاح عن أية معلومات سرية حصل عليها بمناسبة مزاولته نشاطه.. 6

تاحة وقت التنفيذ تنفيذ املعامالت في . 7 أســرع وقت ممكن فور اســتالم أي أمر بشــأنها وبأفضــل شــروط مم

 ما لم تكن هناك تعليمات من العميل بالتنفيذ على نحو معين.

رغم بذل العناية لتجن ها  –بذل العناية لتجنب حاالت تعارض املصالحو وفي حالة وجود هذه الحاالت . 8

املصــــــــــــالحو وفي جميع األحوالو ال يجوز للوســــــــــــيط املرخص  يجب إحاطة العميل بأية حاالت لتعارض -

 القيام باآلتي:

تغليب مصـــــــــالحه الخاصـــــــــة على مصـــــــــالح العمالء بشـــــــــكل يخل بمبدأ حســـــــــن النية وشـــــــــرف التعامل أ. 

 واألعراف املهنية السائدة.

 االمتناع عن أي تصرفات أو سلوك يكون من شأنه اإلضرار بسمعة البورصة أو أعضائها.ب. 

نشـــــر أي تعليقات أو أراء تتعلق باألوراق املالية أو توجها ها بأي شـــــكل من األشـــــكالو ما لم يكن  عدمج. 

 له بذلك.
 
 مرخصا
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 الفصل الخامس

االلتزامات العامة بالنزاهةو وعدالة 

 التعامل والعناية الواجبة

 

 التعاون مع البورصة والوسطاء املرخصين اآلخرين 2-5ادة م 

 1-2-5 ادةم

باشــر 
م
يلتزم الوســيط املرخص أو أي شــخص أبرم معه الوســيط املرخص اتفاق لتقديم خدمة الدخول امل

إلى السوق أو الدخول املكفول إلى السوقو أن يبذل أقص ى عناية من أجل التعاون مع البورصة ووكالئها 

 لتحقيق أهداف البورصة والتزاما 
 
 ها.وممثليها وكافة الوسطاء املرخصين وصوال

 2-2-5ادة م

باشـــــــــــــر إلى البورصـــــــــــــة أو 
م
على كل وســـــــــــــيط مرخص وأي شـــــــــــــخص يتفق معه على منحه إمكانية الدخول امل

الدخول املكفول إلى البورصـــــــــــــة تزويد البورصـــــــــــــة على الفور بكافة املعلومات التي تطل ها بشـــــــــــــكل كاملو 

ســــتندات والبيانات واملعلومات 
م
املوجودة تحت حيازته أو داخل والســــماح للبورصــــة باالطالع على كافة امل

 األنظمة التي  عمل اها.
 

 سجالت الوسيط املرخص 3-5ادة م

 

 

ل اســــــترجاعها من جانب فريق العمل 1 .يتعين على الوســــــيط املرخص االحتفاظ ببيانات وســــــجالت َ ســــــهم

عتمد لدم البورصةو ويجب أن يتم تخزين هذه البيانات والسجالت على نحو آمنو بحيث ال 
م
تتعرض امل

نفصـــــــــــل عن ــــــــــــــــــــــــألية أضـــــــــــرارو كما يتعين إعداد نســـــــــــ خ احتياطية يومية للســـــــــــجالت وحفظها في موقع مم

 السجالت األصلية.
 

عامالت 2
م
 باألسلوب املعتمد من جانب البورصة. -لدم الوسيط املرخص  -.يتعين أن يتم تسجيل امل

 التأكيد على املعامالت 4-5ادة م

 

عــاملــة  -القيــام يتعين على الوســـــــــــــيط املرخص 
م
افــاة عمالئــه  -وفيمــا ال يتجــاوز اليوم التــالي لتنفيــذ امل بمو

بطريق الفـــاكس أو البريــد أو بــالوســـــــــــــــائــل اإللكترونيـــة بــإخطـــار لتـــأكيـــد املعـــامالت املنفـــذة لصـــــــــــــــالح هؤالء 

 العمالءو على أن يتضمن هذا اإلخطار املعلومات التالية:

 .اسم الوسيط املرخص.1

افاة به عند الطلب. . توقيت التنفيذ أو 2 و
م
 بيان بأن توقيت التنفيذ سيتم امل

 . تاريخ التنفيذ.3

 معاملة بيع أو شراء(.4
 
عاملة )مثال

م
 . نوعية امل

عاملة تم تنفيذها في البورصة.5
م
 . أن امل

عاملة.6
م
 . الورقة املالية والكمية الواردة في امل
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 الفصل الخامس

االلتزامات العامة بالنزاهةو وعدالة 

 التعامل والعناية الواجبة

 

 

عاملة على أساسها.7
م
طبق وإجمالي املقابل املادي بالعملة التي تم تنفيذ امل

م
 . سعر الوحدة امل

 

 . ما إ ا كان الوسيط املرخص  عمل بصفة وكيل أو أصيل.8

 . العموالت واملصروفات والرسوم.9

 . مبل  التسوية.10

عاملة.11
م
 . تاريخ تسوية امل

 

 سجالت املعامالت 5-5ادة م

 

افاة البورصة  بكافة البيانات واملعلومات  -عند طل ها  -يتعين على الوسيط املرخص القيام بمو

 واإلحصاءات املطلوبة أو بتقارير دورية. 

 

 .
 
الئما  ويكون للبورصة الحق في التأكد من صحة تلك البيانات واملعلومات ودقتها على النحو الذي تراه مم

 

 مدونة السلوك 6-5ادة م

 

 يجب على الوسيط املرخص االحتفاظ بمدونة للسلوك املنهي تتضمن على األخص ما يلي: 

ن يحوزون معلومات ســـــــرية حســـــــاســـــــة غير  -.حظر قيام أي من فريق العمل لدم الوســـــــيط املرخص 1 ِممَّ

علنة بشـــــــــــــأن أية ورقة مالية  هذا الحظر على بإجراء تداول على أســـــــــــــاس تلك املعلومات. وال  ســـــــــــــري  -مم

جريها الوســـــيط املرخص بحســـــن نية لصـــــالح عمالئهمو شـــــريطة عدم اإلفصـــــاح  عمليات التداول التي يم

عن املعلومات ســالفة الذكر إلى هؤالء العمالءو كذلك ال  ســري هذا الحظر في حالة ممارســة الوســيط 

 املرخص لنشاط صانع السوق.

عامالت الشخصية ملوظفي الوسيط املرخص.. القواعد واإلجراءات املطلوبة لتنفيذ 2
م
 امل

. القواعد واإلجراءات الســـــــــــارية على عالقة العمل مع العمالءو بما يضـــــــــــمن أن خدمة مصـــــــــــالح العمالء 3

وعلى األخص في الحاالت التي قد تنشـــــــــــــأ فيها تعارض للمصـــــــــــــالحو وبما يضـــــــــــــمن أن موظفي الوســـــــــــــيط 

 لسرية التي تقع تحت أيديهم بمناسبة عملهم.املرخص ال يحصلون على أية منفعة من املعلومات ا

. يلتزم الوسيط املرخص بأن تكون لديه ترتيبات كافية لضمان حصول فريق العمل لديه على التدريب 4

افه ورقابته.  الكافيو تحت إشر

مثلي التداول والعاملين والوكالء لديهو 5 . يتعين على الوســـــــيط املرخص اإلشـــــــراف على تصـــــــرفات كافة مم

 حمل املسئولية عن هذه التصرفات.وأن يت
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 خطة استمرارية األعمال ومعلومات االتصال في حاالت الطوارئ  1-6ادة م

 

يجب على الوســيط املرخص إنشــاء خطة مكتوبة لضــمان اســتمرارية األعمال على أن تتضــمن اإلجراءات 

تعلقة بحاالت 
م
 الطوارئ أو أي توقف ملعظم أعماله.امل
 

ويجب أن تكون هذه اإلجراءات كافية لتمكين الوســـــيط املرخص من الوفاء بالتزاماته ِتجاه العمالءو كما 

عالج هذه اإلجراءات العالقات القائمة بين الوسيط املرخص واألطراف األخرم.
م
 يجب أن ت

 إلى البورصة فور طل ها  لك. يجب أن تقدم خطة ضمان استمرارية األعمال 2-6ادة م

 3-6ادة م
يجــب على الوســـــــــــــيط املرخص تحــديــث خطتــه في حــال حــدوث تغيير جوهري بعمليــاتــه أو هيكلــة أعمــالــه 

 التجارية أو موقعه.

 4-6ادة م
راجعة ســـــــــــــنوية لخطة اســـــــــــــتمرار األعمال لبحث ما إ ا كانت التعديالت  على الوســـــــــــــيط املرخص إجراء مم

 التغييرات التي طرأت على هيكلة أعمال ومكان وموقع الوسيط.ضرورية في ضوء 

 5-6ادة م

يجب أن تتضــــــمن خطة اســــــتمرارية األعمال على عناصــــــر تتســــــم باملرونة وتتناســــــب مع  جم واحتياجات 

 الوسيط املرخصو ويجب أن تتضمن الخطة الحد األدنى من البيانات اآلتية:

 من املعلومات وطريقة استرجاعها.االحتفاظ بنسخة ورقية ونسخة إلكترونية .1

 كل األنظمة الرئيسية.. 2

 التقييمات املالية والتشغيلية.. 3

 طرق االتصال البديلة بين العمالء والوسيط املرخص.. 4

 طرق االتصال البديلة بين الوسيط املرخص وموظفيه.. 5

 املوقع البديل للموظفين.. 6

 لى األطراف األخرم.تحديد األعمال األساسية ومدم تأثيرها ع. 7

 تقديم التقارير للجهة الرقابية.. 8

 االتصال مع الجهات الرقابية.. 9

تحديد كيفية االحتياطات والتدابير التي يتخذها الوســـــيط املرخص لضـــــمان وصـــــول العميل بشـــــكل . 10

 فوري لألموال واألوراق املالية في حال تبين أنه غير قادر على االستمرار في أعماله.
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 6-6ادة م

 ألولوية عناصـــــــر خطة اســـــــتمرارية األعمالو وال يجب أن تتضـــــــمن 
 
على الوســـــــيط املرخص أن يضـــــــع ترتيبا

الخطة العناصـــــــر غير املنطبقة على نشـــــــاطه مع  كر أســـــــباب عدم انطباقهاو وإ ا كان الوســـــــيط املرخص 

حددة أعاله أو أي عمل من أعماله األســـــــــاســـــــــية على جهة أخرم فيجب  عتمد في تنفيذ أٍي من األعمال 
م
امل

 أن يوضح  لك في ِخطة استمرارية األعمال.

 7-6ادة م
 عن الخطة 

 
يجب على الوســـــــــــيط املرخص تســـــــــــمية أحد أعضـــــــــــاء اإلدارة التنفيذية لديه ليكون مســـــــــــؤوال

 وإجراء املراجعة السنوية لها.

 8-6ادة م

فصـــــــــــــح لعمالئه عن خطة اســـــــــــــتمرارية األعمال في حالة توقف معظم يجب على الوســـــــــــــيط املرخص  أن يم

أعمــالــهو وآليــة عمــل الخطــة ملواجهــة هــذه الحــالــةو على أن يتم هــذا اإلفصــــــــــــــاح بشـــــــــــــكــل كتــابي عنــد فتس 

حساب العميلو كما يجب أن ينشر الوسيط املرخص هذا االفصاح على املوقع اإللكتروني للوسيط )إن 

 د أي عميل بتلك الخطة في حال طل ها.وجد(و ويتعين عليه تزوي

 9-6ادة م

 للبورصـــــــــــة لتحديد معلومات االتصـــــــــــال في حالة الطوارئو 
 
قدم تقريرا يجب على الوســـــــــــيط املرخص أن يم

ويحدد التقرير معلومات االتصــــــــــال بموظفين لدم الوســــــــــيط املرخص كجهة اتصــــــــــال في حالة الطوارئو 

ليا من األشخاص املسجلين لدم الهيئة.على أن يكون أحدهما على األقل  شغل منصب ب  اإلدارة العم

 10-6ادة م

 لالتصـــــال به في حالة الطوارئ ولم يكن من بين األشـــــخاص املســـــجلين 
 
إ ا عين الوســـــيط املرخص موظفا

بالهيئة فيجب أن يكون هذا املوظف من موظفي اإلدارة العليا ولديه معلومات وِخبرة كافية عن أعمال 

 الوسيط املرخص.

 11-6ادة م

يجوز للوســـــــــــــيط املرخص تعيين شـــــــــــــخص آخر من غير املوظفين لـديـه كجهـة اتصــــــــــــــال في حـالـة الطوارئو 

بشــــرط أن يكون لدم هذا الشــــخص الِخبرة واملعرفة الكافية بأعمال الوســــيط املرخصو ويدخل في  لك 

تو أو وكاالت على ســـــــبيل املثال ال الحصـــــــرو مكاتب املحاماةو أو عضـــــــو مجلس اإلدارةو أو مدقق الحســـــــابا

 املقاصة.

 12-6ادة م
يجب على الوســـــــيط املرخص تحديث معلومات جهات االتصـــــــال في حالة الطوارئ عبر وســـــــائل االتصـــــــال 

حددها البورصة في حال حدوث تغييرات جوهرية.
م
خرم ت

م
 اإللكترونية أو أي وسائل أ
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 الفصل السابع

 اإلدراج

 

 البورصةإدراج األوراق املالية في  1-7ادة م 

 1-1-7ادة م
تنطبق أحكام هذا الفصـــل على الشـــركات املدرجة أو التي تتقدم لإلدراج في البورصـــةو و لك دون اإلخالل 

 بأحكام الكتاب الثاني عشر من الالئحة )قواعد اإلدراج(.

 تلتزم الشركات املدرجة بأحكام القانون والالئحة وهذه القواعد. 2-1-7ادة م

 السوق تقسيم  3-1-7ادة م

 

 

( من هذه القواعدو يجوز التقدم لإلدراج في البورصــة في الســوقين األول 2-9-1دون اإلخالل بحكم املادة )

أو الرئيســـــــ يو وال يجوز اإلدراج ابتداء في ســـــــوق املزاداتو ومع  لك يجوز للبورصـــــــة نقل الشـــــــركات املدرجة 

 للمعايير املبينة في الفصــل الثامن من من الســوق األول والســوق الرئيســ ي إلى ســوق املزاداتو و لك 
 
وفقا

 هذه القواعد.

 على أن تدرج الصناديق في لوحة خاصة اها منفصلة عن األسواق األخرم.

 4-1-7ادة م

 

  شترط في الشركات التي تدرج في السوق األول اآلتي:

على الشــــــــركة تعادل .أن تكون القيمة العادلة لألســــــــهم غير اململوكة للمســــــــيطر أو املجموعة املســــــــيطرة 1

م  مبل  خمســــــــــــــة وأربعين مليون دينــار كويتي على األقــلو وتحــدد القيمــة العــادلــة للســـــــــــــهم من قبــل مقو 

 أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة.

 . أال يقل عدد مساهمي الشركة عن أربعمائة وخمسين مساهم2
 
بشرط أن يمتلك كل مثهم أسهم ال تقل  ا

( من هذه 1كويتيو و لك حســـــب القيمة العادلة للســـــهم املحددة وفق البند )دينار  10,000قيمتها عن 

 املادة.

 في ممارســـــة غرض أو أكثر من أغراضـــــها الرئيســـــية املنصـــــوص عليها في عقد  . أن تكون الشـــــركة3
 
مســـــتمرة

الشـــــــــركة وأن تكون معظم إيرادا ها ناتجة عن تلك األغراضو وصـــــــــدرت عثها بيانات مالية معتمدة من 

و ويجوز الجمعية العامةو و لك خالل آخر ســـــــــــــبع ســـــــــــــنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب اإلدراج

 .للبورصة أن توص ي بإعفاء أي شركة من هذا البندو على أن تكون التوصية مسببة

وتعفى شـــركة املســـاهمة التي تأســـســـت كشـــركة مســـاهمة عامة من شـــرط الحد األدنى لقيمة األســـهم التي 

( من هذه املادةو كما تعفى من الشـــــــــــرط الوارد في البند 2ســـــــــــاهم على النحو الوارد في البند )يملكها كل م

 ( من هذه املادة.3)
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 إدراج األوراق املالية في البورصة 1-7ادة م 

 1-1-7ادة م
في البورصـــةو و لك دون اإلخالل  تنطبق أحكام هذا الفصـــل على الشـــركات املدرجة أو التي تتقدم لإلدراج

 بأحكام الكتاب الثاني عشر من الالئحة )قواعد اإلدراج(.

 تلتزم الشركات املدرجة بأحكام القانون والالئحة وهذه القواعد. 2-1-7ادة م

 تقسيم السوق  3-1-7ادة م

 

ابتداء في ســوق املزاداتو يجوز التقدم لإلدراج في البورصــة في الســوقين األول والرئيســ يو وال يجوز اإلدراج 

ومع  لك يجوز للبورصــــة نقل الشــــركات املدرجة من الســــوق األول والســــوق الرئيســــ ي إلى ســــوق املزاداتو 

 للمعايير املبينة في الفصل الثامن من هذه القواعد.
 
 و لك وفقا

 

 على أن تدرج الصناديق في لوحة خاصة اها منفصلة عن األسواق األخرم.

 4-1-7ادة م

 

 في الشركات التي تدرج في السوق األول اآلتي:  شترط

أن تكون القيمة العادلة لألسهم غير اململوكة للمسيطر أو املجموعة املسيطرة على الشركة تعادل مبل  

م أصول أو  خمسة وأربعين مليون دينار كويتي على األقلو وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقو 

 ة.مستشار استثمار مرخص من الهيئ

أال يقل عدد مساهمي الشركة عن أربعمائة وخمسين مساهم بشرط أن يمتلك كل مثهم أسهم ال تقل 

( من هذه 1دينار كويتيو و لك حسب القيمة العادلة للسهم املحددة وفق البند ) 10,000قيمتها عن 

 املادة.

 في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية 
 
املنصوص عليها في عقد الشركة أن تكون الشركة مستمرة

وأن تكون معظم إيرادا ها ناتجة عن تلك األغراضو وصدرت عثها بيانات مالية معتمدة من الجمعية 

 العامةو و لك خالل آخر سبع سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب اإلدراج.

لقيمة األســـهم التي  وتعفى شـــركة املســـاهمة التي تأســـســـت كشـــركة مســـاهمة عامة من شـــرط الحد األدنى

( من هذه املادةو كما تعفى من الشــــــــــــرط الوارد في البند 2يملكها كل مســــــــــــاهم على النحو الوارد في البند )

 ( من هذه املادة.3)

 الفصل السابع

 اإلدراج

 

 

 

 5-1-7ادة م

  شترط في الشركات التي تدرج في السوق الرئيس ي اآلتي:

القيمة العادلة لألسهم غير اململوكة للمسيطر أو املجموعة املسيطرة على الشركة تعادل مبل  .أن تكون 1

م أصول أو  خمسة عشر مليون دينار كويتي على األقلو وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقو 

 مستشار استثمار مرخص من الهيئة.

 بشرط أن يمتلك كل مثهم أسهم ال تقل . أال يقل عدد مساهمي الشركة عن أربعمائة وخمسين مساهم2
 
ا

دينار كويتيو أو أال يقل عدد مساهمي الشركة عن مائتان وخمسة وعشرون مساهم  5,000قيمتها عن 

دينار كويتيو و لك حسب القيمة العادلة  10,000بشرط أن يمتلك كل مثهم أسهم ال تقل قيمتها عن 

 ( من هذه املادة.1للسهم املحددة وفق البند )

 في ممارســـــة غرض أو أكثر من أغراضـــــها الرئيســـــية املنصـــــوص عليها في عقد  . أن تكون الشـــــركة3
 
مســـــتمرة

الشـــــــــركة وأن تكون معظم إيرادا ها ناتجة عن تلك األغراضو وصـــــــــدرت عثها بيانات مالية معتمدة من 

و ويجوز  الجمعية العامةو و لك خالل آخر ثالث ســـــــــــــنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب اإلدراج

 .للبورصة أن توص ي بإعفاء أي شركة من هذا البندو على أن تكون التوصية مسببة

وتعفى شـــركة املســـاهمة التي تأســـســـت كشـــركة مســـاهمة عامة من شـــرط الحد األدنى لقيمة األســـهم التي 

البند ( من هذه املادةو كما تعفى من الشـــــــــــرط الوارد في 2يملكها كل مســـــــــــاهم على النحو الوارد في البند )

 ( من هذه املادة.3)

 إجراءات إدراج األوراق املالية في البورصة 2-7ادة م

 1-2-7ادة م

 به املستندات املبينة في هذا 
 
يقدم طلب اإلدراج على النمو ج املعد لذلك من قبل البورصة مرفقا

 الفصلو ويتم التعامل مع طلب إدراج الورقة املالية وفق الترتيب التالي:
 

الشركة بتقديم الطلب إلى البورصة التي تقوم ببحثه وفق الشروط واملتطلبات املنصوص عليها .تقوم 1

 في هذا الفصل.
 

 . تصدر البورصة توصيتها للهيئة بشأن الطلب.2
 

 به توصيتها على النحو املنصوص عليه في الالئحة.3
 
 . يتم تقديم الطلب إلى الهيئة من قبل البورصة مرفقا

 

 قرارها الثهادي بشأن الطلب. . تصدر الهيئة4
 

5 
 
افقة على اإلدراجو تقوم البورصة باخطار وكالة املقاصة بوقف عمليات نقل امللكية مؤقتا . في حال املو

 .حتى يوم اإلدراجو فيما عدا حاالت تنفيذ األحكام القضائية
 

تاريخ اإلدراج بخمسة أيام . تلتزم الشركة باإلعالن عن تاريخ إدراجها املقرر في صحيفتين يوميتين قبل 6

 عمل على األقل.
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 الفصل السابع

 اإلدراج

 2-2-7ادة م

  

تقوم الشركة الراغبة في إدراج األوراق املالية املصدرة عثها في البورصة بتعيين مستشار إدراج يتولى تقديم 

اهذا الطلب املستندات طلب اإلدراج إلى البورصةو و لك على النمو ج املعد لهذا الغرضو على أن يرفق 

 التالية:
 

 .البيانات األساسية عن األوراق املالية املزمع إدراجها.1
 

. البيانات األساسية للمصدر مع تقديم صورة عن عقد الشركة وأي تعديل يطرأ عليهو وصورة من 2

 السجل التجاريو والرخصة التجارية.
 

( من 3( أو البند )4-1-7(( من املادة 3. كتاب من مدقق حسابات الشركة يفيد استيفائها للبند رقم )3

 ( من هذه القواعدو و لك حسب األحوال.5-1-7(املادة 
 

دققة عن آخر ثالث سنوات مالية سابقة على اإلدراجو ما لم تكن الشركة 4
م
. صورة من البيانات املالية امل

 قل.تأسست منذ فترة أ
 

 . قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارةو والرئيس التنفيذيو واملخولين بالتوقيع عن الشركة.5
 

اقب الحساباتو ومستشار اإلدراجو وغيره من املستشارين.6  . قائمة بأسماء مر
 

افقة على إدراج الشركة في البورصة على أن ال 7 يكون قد  . نسخة معتمدة من قرار الجمعية العادية باملو

افقة أكثر من سنةو وال  سِر م هذا البند على شركات املساهمة العامة.  مض ى على هذه املو
 

. صورة من محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة آلخر ثالث سنوات ما لم تكن الشركة 8

 تأسست منذ فترة أقل من  لك.
 

 مقاصة.. صورة من سجل مساهمي الشركة صادر عن وكالة 9
 

 . ما يفيد تعيين مستشار اإلدراج.10
 

 مسؤول مطابقة و إلتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية.. ما يفيد تعيين 11
 

ساهمين لدم الشركة الراغبة في اإلدراج.12
م
 . أسماء كبار امل

 

طلعين.13
م
 . قائمة بأسماء األشخاص امل

 

طلعين لديه لاللتزام بقواعد . تعهد صادر من مجلس إدارة 14
م
قدم الطلب وأعضاء اإلدارة التنفيذية وامل مم

 البورصة.
 

. شــــــــــيك مصــــــــــدق ألمر الهيئة لدفع رســــــــــوم تقديم طلب اإلدراج وكذلك ما يفيد ســــــــــداد رســــــــــوم تقديم 15

 الطلب إلى البورصة.
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 الفصل السابع

 اإلدراج

 

 

 3-2-7ادة م

 أو أي معلومات تقديم بضــرورة تخطر مقدم الطلب أن ولها املاليةوطلب إدراج األوراق  البورصــة تدرس

 املســـتندات عن تقديم الطلب مقدم تخلف حالة إضـــافية أو اســـتيفاء متطلبات محددةو وفي مســـتندات

 البورصــــــةو من مقبول  عذر دون  اإلخطار في البورصــــــة له التي تحددها املدة خالل املطلوبة واملعلومات

 كن.ي لم كأن الطلب اعتبر

 4-2-7ادة م
  خالل بشـــــــأن طلب إدراج األوراق املالية تصـــــــدر البورصـــــــة توصـــــــيتها للهيئة

 
اســـــــتالم  تاريخ من ثالثين يوما

  الطلب
 
 املطلوبة من مقدم الطلب. واملستندات املعلومات جميع مستوفيا

 5-2-7ادة م

 القيام باآلتي:  -بمناسبة النظر في طلب اإلدراج  -يجوز للبورصة 
 

افقة على اإلدراج. .إصدار 1  توصية مبدئية باملو
 

افقة املشــــــــروطة باســــــــتكمال إجراءات معينة أو اســــــــتيفاء معايير محددة 2 . إصــــــــدار توصــــــــية مبدئية باملو

و لك خالل املدة التي تحددها البورصـــــــة ملقدم طلب قيد األوراق املاليةو ويجوز للبورصـــــــة تمديد هذه 

 املدة كلما رأت ضرورة لذلك.
 

توصـــــــــــــية للهيئة برفض طلب إدراج األوراق املاليةو و لك في حالة عدم تقديم املســـــــــــــتندات أو . إصـــــــــــــدار 3

البيانات اسـتيفاء املتطلبات املحددة من قبل البورصـةو أو عدم سـداد الرسـوم املقررة لإلدراجو ويجوز 

الرســوم  للبورصــة إخطار مقدم الطلب بضــرورة اســتيفاء املتطلبات أو املســتندات أو البيانات أو ســداد

 ومنحه مهلة قبل صدور توصيتها برفض الطلب.

 6-2-7ادة م
يتوجب على البورصـــــــــــــة إرســـــــــــــال توصـــــــــــــيتها إلى الهيئة مع نســـــــــــــخة من طلب اإلدراج وكافة األوراق املقدمة 

 بشأنهو ويجب أن تكون هذه التوصية مسببة.

 صدور قرار الهيئة 3-7ادة م

 1-3-7ادة م

في حالة صدور قرار الهيئة بشأن طلب اإلدراج تقوم البورصة بإخطار الشركة بقرار الهيئةو وتلتزم الشركة 

في هذه الحالة بالتوقيع على اتفاقية العضوية ودفع رسوم اإلدراج املقررة للبورصةو واستيفاء باقي 

افقة.   املتطلبات اإلجرائية خالل ثالثين يوم من تلك املو

 بالتنسيق مع الشركة تاريخ بدء تداول األسهم املصدرة عثها. وتحدد البورصة
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 الفصل السابع

 اإلدراج

 

 دفع رسوم اإلدراج 4-7ادة م 

 1-4-7ادة م
افقة الهيئة على إدراج الشــــــــركة في البورصــــــــةو يتعين على الشــــــــركة ســــــــداد رســــــــوم اإلدراج املقررة  بعد مو

 ودراسة طلب اإلدراج لدم البورصة.للبورصةو على أن يخصم مثها رسوم تقديم 

 اتفاقية العضوية 5-7ادة م

 1-5-7ادة م

التوقيع على اتفاقية عضوية الشركة املدرجة  -قبل التاريخ املحدد لإلدراج  -يتعين على الشركة املدرجة 

و وتظل هذه االتفاقية ســـــــــــارية حتى عد من البورصـــــــــــة لهذا الغرضاملمع البورصـــــــــــةو و لك وفق النمو ج 

 -تاريخ شـــــــــطب الشـــــــــركة من البورصـــــــــة ألي ســـــــــبب من األســـــــــبابو ويجوز للبورصـــــــــة تعديل هذه االتفاقية 

افقة الهيئة. -بإراد ها املنفردة   بعد مو

افقة على طلب اإلدراج 6-7ادة م  املتطلبات اإلجرائية بعد املو

 1-6-7ادة م

افقتها على طلب اإلدراج  -يجوز للبورصـــــــــــــة  تطلب من الشـــــــــــــركة أي متطلبات  أن -بعد إصـــــــــــــدار الهيئة ملو

إجرائيــة من النــاحيــة الفنيــة أو التقنيــة أو الحصـــــــــــــول على معلومــات قبــل بــدايــة اإلدراج الفعلي للورقــة 

 املالية.

 إلغاء إدراج الورقة املالية 7-7ادة م

 يكون للهيئة إلغاء إدراج الورقة املالية وفق األحكام املبينة في الالئحة.  1-7-7ادة م

 تنتهي اتفاقية العضوية املوقعة بين الشركة املدرجة والبورصة بتاريخ إلغاء إدراجها في البورصة. 2-7-7ادة م

 3-7-7ادة م

تظل الشــــركة املدرجة بعد إلغاء إدراجها من البورصــــة مســــؤولة عن كافة االلتزامات املترتبة عليها بســــبب 

وال يحق للشـــــــــركة اســـــــــترداد أي رســـــــــوم أو اإلدراج وعلى األخص ســـــــــداد الرســـــــــوم واالشـــــــــتراكات الســـــــــنويةو 

 للبورصة.
 
 اشتراكات تكون سدد ها مقدما

 4-7-7ادة م
 إجراء تأديدي أي ال يحول إلغاء إدراج الشــــــــــركة املدرجة دون حق البورصــــــــــة في إجراء أي تحقيق أو اتخا 

 إلغاء اإلدراج. تاريخ قبل وقعت قد مخالفة تكون  بأي يتعلق فيما الشركة املدرجة ضد
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 التزامات الشركة املدرجة 8-7ادة م 

 1-8-7مادة 

ستمر:1  .الوفاء بمتطلبات اإلفصاح بشكل مم

درجـــة القيـــام في كـــل حين بـــالوفـــاء بمتطلبـــات اإلفصـــــــــــــــاح التي تتطل هـــا الهيئـــة أو  يجـــب على كـــل شـــــــــــــركـــة مـــم

 البورصة بموجب الالئحة أو هذه القواعد.
 

 املعلومات: . اإلفصاح عن2

درجـــة الواردة بـــالكتـــاب العـــاشـــــــــــــر )اإلفصـــــــــــــــاح 
م
لقـــاة على الشـــــــــــــركـــة املـــ

م
دون اإلخالل بـــأٍي من االلتزامـــات امل

والشــــــــــــفافية( والكتاب الثاني عشــــــــــــر )قواعد اإلدراج( من الالئحةو على كل شــــــــــــركة مدرجة اإلفصــــــــــــاح في 

الســـــــــنوية املدققةو كما تلتزم الشـــــــــركة البورصـــــــــة عن البيانات املالية املرحلية املراجعة والبيانات املالية 

 املدرجة باإلفصاح عن ملخص تلك البياناتو و لك وفق النمو ج املعد لهذا الغرض من البورصة.
 

. تقوم الشــــــــركة املدرجة بالســــــــوق األول باإلفصــــــــاح قبل جلســــــــة التداول عن عقدها ملؤتمر املحللين مع 3

لومــات جوهريــة أثنــاء املؤتمر من عــدمــه. وفي إلحــاق العرض التقــديمي وتفصـــــــــــــح عمــا إ ا تم تــداول مع

 .الحالة األولى يتعين اإلفصاح عن تلك املعلومات

. تلتزم الشركة املدرجة بالسوق األول بتقديم وعرض محضر املؤتمر باللغتين العربية واإلنجليزية خالل 4

 القواعد. ( من هذه8-4-2( من املادة )3انعقاده على النحو املقرر بالبند رقم )أيام من  3

تكون  -حســـــب هيكلها التنظيمي  –. تلتزم الشـــــركات املدرجة في الســـــوق األول بتخصـــــيص وحدة أو إدارة 5

من ( 2-4-8) ( من املادة رقم7مســـــــــؤولة عن عالقات املســـــــــتثمرينو و لك على النحو املقرر بالبند رقم )

البورصـــــــة االلكتروني بإدخال أســـــــم هذه القواعدو وتلتزم الشـــــــركة املدرجة بتحديث بيانا ها على موقع 

 املوظف املختص أو املسؤول عن وحدة أو إدارة عالقة املستثمرينو وأي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
 

. يتعين على كافة الشـــــــــــركات املدرجة تزويد البورصـــــــــــة بصـــــــــــورة من محاضـــــــــــر اجتماع الجمعيات العامة 6

 خالل اسبوعين من تاريخ انعقادها.

 افة الشركات املدرجة التقدم باإلفصاح عن بيانا هم املالية إلى البورصة على النحو التالي:. يتعين على ك 7

 من تاريخ نهاية الســـــــــــــنة املالية 
 
أ. اإلفصـــــــــــــاح عن البيانات املالية الســـــــــــــنوية املدققة خالل تســـــــــــــعين يوما

 للشركة.
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 من تاريخ انتهاء الفترة املالية. 45ب. اإلفصاح عن البيانات املالية املرحلية املراجعة خالل 
 
 يوما

. يتعين على كافة الشـــــــــركات املدرجة اإلفصـــــــــاح بالشـــــــــكل ومن خالل النظام الذي تحدده البورصـــــــــة من 8

 وقت آلخر.

املمكنة لعدم إفشـــــــــــــاء املعلومات الداخلية . يتعين على كافة الشـــــــــــــركات املدرجة أن تتخذ كافة التدابير 9

 لحين اإلفصاح عثها في البورصة.

وفي جميع األحوال يتم اإلعالن من ِقبــل البورصــــــــــــــة عن املعلومــات الجوهريــة التي تردهــا خالل ســــــــــــــاعــات 

علن عن املعلومـات الجوهريـة التي ترد إليهـا بعـد ســــــــــــــاعـات 
م
التـداول بشـــــــــــــكـل فوريو وعلى البورصــــــــــــــة أن ت

 دقيقة على األقل من بدء جلسة التداول التالية لتاريخ ورود املعلومات. 15 التداول قبل

 أحكام خاصة بإدراج الصناديق في البورصة 9-7ادة م

 
              (و 4-1-7تنطبق أحـكــام املواد الســـــــــــــــابقـــة على إدراج الصـــــــــــــنـــاديق في البورصـــــــــــــــة فيمـــا عـــدا أحـكــام املواد )

 .من هذه القواعد (8-7( و)2-2-7(و )7-1-5)

 10-7ادة م

 : شترط في الصناديق التي تدرج في البورصة اآلتي

افق مع ضــــوابط االســــتثمار املنصــــوص عليها في امللحق رقم )1 ( من الكتاب الثالث عشــــر 4.أن تلتزم وتتو

 .من الالئحةظمة االستثمار الجماألي( )أن

للمســـــــــــــيطر أو املجموعــــة املســـــــــــــيطرة على  . أن تكون القيمــــة العــــادلــــة ملجموع الوحــــدات غير اململوكــــة2

الصــندوق تعادل مبل  خمســة عشــر مليون دينار كويتي على األقلو وتحدد القيمة العادلة للوحدة من 

م أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة  .قبل مقو 

بشـــــــــــــرط أن يمتلــك كــل مثهم  . أال يقــل عــدد حملــة الوحــدات عن أربعمــائــة وخمســـــــــــــين حــامــل للوحــدات3

دينــار كويتيو أو أال يقــل عــدد حملــة الوحــدات عن مــائتــان وخمســــــــــــــة  2,500ات ال تقــل قيمتهــا عن وحــد

دينار كويتيو أو  5,000بشــــرط أن يمتلك كل مثهم وحدات ال تقل قيمتها عن  وعشــــرون حامل للوحدات

بشرط أن يمتلك كل مثهم وحدات ال تقل  أال يقل عدد حملة الوحدات عن تسعة مئة حامل للوحدات

( من 2) رقم دينار كويتيو و لك حســـــــــــــب القيمة العادلة للوحدة املحددة وفق البند 1,250قيمتها عن 

 .هذه املادة

. يلتزم مدير الصـــــــندوق باالســـــــتثمار الفعلي للمبال  املكتتب اها في أغراض الصـــــــندوق قبل تاريخ اإلدراج 4

افقة على اإلدراج كأن لم ت  كن.وتقديم ما يثبت  لكو وإال أصبحت املو
 

ـــــــــــــي بإعفاء الصناديق التي تؤسسها الهيئات واملؤسسات العامة بشكل مباشر أو  ويجوز للبورصة أن توصـ

 ( وعلى أن تكون التوصية مسببة.3( و )2غير مباشر من الشروط الواردة في البنود أرقام )
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 11-7ادة م

الصندوق في البورصة بتعيين مستشار إدراج يتولى تقديم  يقوم مدير الصندوق الراغب في إدراج وحدات

طلب اإلدراج إلى البورصـــــةو و لك على النمو ج املعد لهذا الغرض من قبل البورصـــــةو على أن يرفق اهذا 

 الطلب املستندات التالية:
 

.نســـــخة من النظام األســـــا ـــــ ي للصـــــندوق وفق آخر تعديالت طرأت عليهو وصـــــورة من شـــــهادة الترخيص 1

 عن وضـــع الصـــندوق  في حالة زيادة رأس مال الصـــندوق العقاري املدر 
 
ونشـــرة االكتتابو  كما يرفق بيانا

 للدخل )املتداول(.

عن آخر ســـنة مالية قبل تقديم طلب  . النســـخة األصـــلية املعتمدة من البيانات املالية الســـنوية املدققة2

اإلدراجو وكذلك أحدث البيانات املالية املرحلية املدققة إ ا انقضـــــــــــــت ثالثة أشـــــــــــــهر من انتهاء الســـــــــــــنة 

 املالية. 
 

 . نسخة من سجل حملة وحدات الصندوق معتمدة من وكالة مقاصة.3
 

 . قائمة بأسماء مقدمي الخدمات.4

لصـــــــــــــنــــدوق بــــااللتزام بــــالقوانين واللوائس والقرارات املعمول اهــــا في . تعهــــد الجهــــة القــــائمــــة على إدارة ا5

 البورصةو وتقديم كافة البيانات واملعلومات التي تطل ها الهيئة والبورصة.

 . شكل ونوع الصندوق.6

 . اسم الصندوق.7

 . اسم مدير الصندوق وعنوانه.8

 . مدة الصندوق.9

 . رأس مال الصندوق ونظام سداده.10

 لصندوق.. عملة ا11

 . مستشار اإلدراج.12

. رأي قانوني من مكتب املســتشــار القانوني الخار ي للصــندوق عن القضــايا أو مجموعة القضــايا  ات 13

األثر الجوهري على املركز املالي للصندوق سواء كانت مقامة من أو ضد الصندوقو وتقدير مبال  تلك 

 القضايا وتفاصيلها.
 

 اإلدارية للصندوق.. قائمة بأسماء الهيئة 14

 . قائمة بأسماء املخولين بالتوقيع عن الصندوق ونما ج التوقيع.15

. شـــــــــــيك مصـــــــــــدق ألمر الهيئة لدفع رســـــــــــوم تقديم طلب اإلدراج وكذلك ما يفيد ســـــــــــداد رســـــــــــوم تقديم 16

 الطلب إلى البورصة.

هـذه املـادةو على أن  ( من2يتم اســـــــــــــتثنـاء الصـــــــــــــنـاديق العقـاريـة املـدرة للـدخـل )املتـداولـة( من البنـد رقم )

 لفترة ال تقل عن إثنى عشــــــــــر 
 
اقب حســــــــــابات الصــــــــــندوق يؤكد أن العقارات تدر دخال يتقدم بكتاب من مر

 شهر سابقة عن تقديم طلب االدراج.

 11-7ادة م

يقوم مدير الصندوق الراغب في إدراج وحدات الصندوق في البورصة بتعيين مستشار إدراج يتولى تقديم 

إلى البورصةو و لك على النمو ج املعد لهذا الغرضو على أن يرفق اهذا الطلب املستندات طلب اإلدراج 

 التالية:

 

نسخة من النظام األسا  ي للصندوق وفق آخر تعديالت طرأت عليهو وصورة من شهادة الترخيص ونشرة 

ي املدر للدخل االكتتابو  كما يرفق بيانا عن وضع الصندوق  في حالة زيادة رأس مال الصندوق العقار 

 )املتداول(.

النسخة األصلية املعتمدة من البيانات املالية السنوية املدققة عن آخر سنة مالية قبل تقديم طلب 

 اإلدراجو وكذلك أحدث البيانات املالية املرحلية املدققة إ ا انقضت ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية. 

 من وكالة مقاصة.نسخة من سجل حملة وحدات الصندوق معتمدة 

 قائمة بأسماء مقدمي الخدمات.

تعهد الجهة القائمة على إدارة الصندوق بااللتزام بالقوانين واللوائس والقرارات املعمول اها في البورصةو 

 وتقديم كافة البيانات واملعلومات التي تطل ها الهيئة والبورصة.

 شكل ونوع الصندوق.

 اسم الصندوق.

 وانه.اسم مدير الصندوق وعن

 مدة الصندوق.

 رأس مال الصندوق ونظام سداده.

 عملة الصندوق.

 مستشار اإلدراج.

رأي قانوني من مكتب املستشار القانوني الخار ي للصندوق عن القضايا أو مجموعة القضايا  ات األثر 

القضايا الجوهري على املركز املالي للصندوق سواء كانت مقامة من أو ضد الصندوقو وتقدير مبال  تلك 

 وتفاصيلها.

 قائمة بأسماء الهيئة اإلدارية للصندوق.

 قائمة بأسماء املخولين بالتوقيع عن الصندوق ونما ج التوقيع.

شيك مصدق ألمر الهيئة لدفع رسوم تقديم طلب اإلدراج وكذلك ما يفيد سداد رسوم تقديم الطلب إلى 

 البورصة.
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( من هذه املادةو على ان يتقدم 2يتم اســـــــــــتثناء الصـــــــــــناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة( من البند ) 

اقب حســــــابات الصــــــندوق يؤكد أن العقارات تدر دخال لفترة ال تقل عن إثنى عشــــــر شــــــهر  بكتاب من مر

 سابقة عن تقديم طلب االدراج.

 

 الفصل السابع

 اإلدراج
 

 املستمرة للصناديقااللتزامات  12-7ادة م

 

ستمر:  الوفاء بمتطلبات اإلفصاح بشكل مم

بالوفاء بمتطلبات اإلفصــــــاح املنصــــــوص عليها في  -بشــــــكل مســــــتمر –يجب على كل صــــــندوق مدرج القيام 

 الالئحة أو هذه القواعد.
 

 اإلفصاح عن املعلومات:

املــدرج بنشـــــــــــــر البيــانــات األســــــــــــــاســـــــــــــيــة واملــاليــة وأي بيــانــات تخص حملــة وحــدات  .يلتزم مــديرالصـــــــــــــنــدوق 1

الصـــــــــــــنـــدوقو وكـــذلـــك اإلفصـــــــــــــــاح عن املعلومـــات الجوهريـــة وفق أحـكــام الكتـــاب العـــاشـــــــــــــر )اإلفصـــــــــــــــاح 

والشــــفافية( والكتاب الثاني عشــــر )قواعد اإلدراج( والكتاب الثالث عشــــر )انظمة االســــتثمار الجماألي( 

 من الالئحة.
 

كل صــــــندوق مدرج اإلفصــــــاح في البورصــــــة عن البيانات املالية املرحلية املراجعة والبيانات املالية . على 2

 السنوية املدققةو و لك وفق النما ج املعدة لهذا الغرض من البورصة.

. يتم اإلعالن من ِقبل البورصـــــــــــــة عن املعلومات الجوهرية التي تردها خالل ســـــــــــــاعات التداول بشـــــــــــــكل 3

علن عن املعلومات الجوهرية التي ترد إليها بعد ســــــــــاعات التداول قبل فوريو وعلى البو 
م
 15رصــــــــــة أن ت

 دقيقة على األقل من بدء جلسة التداول التالية لتاريخ ورود املعلومات.

. يتعين على كافة الصـــــــــــــناديق املدرجة تزويد البورصـــــــــــــة بصـــــــــــــورة من محاضـــــــــــــر اجتماع جمعيات حملة 4

 اعتماد الهيئة لقرارات جمعية حملة الوحدات.  الوحدات خالل خمسة أيام من تاريخ

. يجب على مدير الصـــــندوق املدرج نشـــــر معلومات شـــــهرية عن الصـــــندوق للجمهور من خالل البورصـــــةو 5

 للنمو ج الوارد في امللحق رقم )
 
( من الكتاب 5و لك خالل ســـــــــــــبعة أيام عمل من نهاية كل شـــــــــــــهر وفقا

 ن الالئحة.الثالث عشر )أنظمة االستثمار الجماألي( م

. يجب على مدير الصــــــــــندوق إعداد البيانات املالية املرحلية املراجعة وأن يقدم نســــــــــخة مثها للبورصــــــــــة 6

 والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة املالية.

رصـــــــة . يجب على مدير الصـــــــندوق إعداد البيانات املالية الســـــــنوية املدققةو وأن يقدم نســـــــخة مثها للبو 7

 من نهاية السنة املالية للصندوق.
 
 والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما

 

 االلتزامات املستمرة للصناديق 12-7ادة م

 

ستمر:1  . الوفاء بمتطلبات اإلفصاح بشكل مم

بالوفاء بمتطلبات اإلفصاح املنصوص عليها في  -بشكل مستمر–يجب على كل صندوق مدرج القيام 

 الالئحة أو هذه القواعد.

 اإلفصاح عن املعلومات:

يلتزم مديرالصندوق املدرج بنشر البيانات األساسية واملالية وأي بيانات تخص حملة وحدات الصندوقو 

وكذلك اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية وفق أحكام الكتاب العاشر)اإلفصاح والشفافية( والكتاب 

 اب الثالث عشر)انظمة االستثمار الجماألي( من الالئحة.الثاني عشر)قواعد اإلدراج( والكت

على كل صندوق مدرج اإلفصاح في البورصة عن البيانات املالية املرحلية املراجعة والبيانات املالية 

 السنوية املدققةو و لك وفق النما ج املعدة لهذا الغرض من البورصة.

ة التي تردها خالل ساعات التداول بشكل فوريو يتم اإلعالن من ِقبل البورصة عن املعلومات الجوهري

علن عن املعلومات الجوهرية التي ترد إليها بعد ساعات التداول قبل 
م
دقيقة على  15وعلى البورصة أن ت

 األقل من بدء جلسة التداول التالية لتاريخ ورود املعلومات.

جتماع جمعيات حملة الوحدات يتعين على كافة الصناديق املدرجة تزويد البورصة بصورة من محاضر ا

 خالل خمسة أيام من تاريخ  اعتماد الهيئة لقرارات جمعية حملة الوحدات.

يجب على مدير الصندوق املدرج نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصةو و لك 

 للنمو ج الوارد في امللحق رقم )
 
الكتاب الثالث عشر  ( من5خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا

 من الالئحة.

يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات املالية املرحلية املراجعة وأن يقدم نسخة مثها للبورصة والهيئة 

 خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة املالية.

نسخة مثها للبورصة والهيئة يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات املالية السنوية املدققةو وأن يقدم 

 من نهاية السنة املالية للصندوق.
 
 خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما

يتعين على كافة الصناديق املدرجة اإلفصاح بالشكل ومن خالل النظام الذي تحدده البورصة من وقت 

 آلخر.
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إفشـــــــــــــاء املعلومات الداخلية يتعين على كافة الصـــــــــــــناديق املدرجة أن تتخذ كافة التدابير املمكنة لعدم 

 لحين اإلفصاح عثها في البورصة.

 الفصل السابع

 اإلدراج

 

  

 

. يتعين على كافة الصــــــناديق املدرجة اإلفصــــــاح بالشــــــكل ومن خالل النظام الذي تحدده البورصــــــة من 8

 وقت آلخر.

لعدم إفشــــــــــاء املعلومات الداخلية . يتعين على كافة الصــــــــــناديق املدرجة أن تتخذ كافة التدابير املمكنة 9

 لحين اإلفصاح عثها في البورصة.

 إدراج حقوق األولوية 

 13-7ادة م

 من 
 
تقوم البورصـــــــــــــة بإدراج حقوق األولوية لالكتتاب في أســـــــــــــهم زيادة رأس مال الشـــــــــــــركة املدرجة اعتبارا

 للجـدول الزمني املعـد من قبـل الشـــــــــــــركـةو على أن يتم 
 
تـاريخ بـدء االكتتـاب في حقوق األولويـةو و لـك وفقـا

 هذه الحقوق. في تاب وقف التداول على حقوق األولوية قبل خمسة أيام من تاريخ انتهاء فترة االكت
  

 ه في الفقرة الســـــــــــــابقة معيوتلتزم الشـــــــــــــركة املدرجة باإلعالن في البورصـــــــــــــة عن الجدول الزمني املشـــــــــــــار إل

افقة الهيئة على نشرة االكتتاب.  اإلعالن عن مو

 14-7ادة م

 ج

الشركة   شترط إلدراج واستمرار تداول حقوق األولوية في زيادة رأس مال الشركة املدرجة أن تظل أسهم

 متداولة في البورصة طوال فترة االكتتاب في حقوق األولوية.

 15-7ادة م

 تلتزم الشركة املدرجة باإلفصاح عن نتائج االكتتاب في زيادة رأس املال.

 .ويلغى إدراج حقوق األولوية ألسهم زيادة رأس املال بمجرد قيام الشركة اهذا اإلفصاح
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 الثامنالفصل 

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 
 تقسيم السوق  1-8ادة م 

 

يجوز للبورصة تقسيم السوق إلى عدة أسواق بحيث  شمل كل سوق عدد من الشركات املدرجة وفق 

 املعايير التي تضعها البورصةو و لك على النحو التالي:
 

 .السوق األول 

 .السوق الرئيس ي 

 .سوق املزادات 

 صالحيات البورصة بشأن تقسيم السوق  2-8ادة م

 

تخفيض تصـــــنيف أي شـــــركة مدرجة بالســـــوق األول وإدراجها في ســـــوق آخر  -في أي وقت  -يحق للبورصـــــة 

 للقواعـــد املقررة في هـــذا الفصـــــــــــــــلو و لـــك في حـــالـــة تكرار ارتـكــااهـــا للمخـــالفـــاتو وعلى األخص تلـــك 
 
وفقـــا

 املالية املصدرة عثها.املخالفات التي يترتب عليها وقف تداول األوراق 

 املراجعة السنوية للشركات املدرجة 1-2-8ادة م

 

 تجري البورصة املراجعة السنوية للشركات املدرجة وفق األحكام التالية:

.تجري البورصــة مراجعة ســنوية لكل الشــركات املدرجة في األســواق املختلفة بالبورصــة )الســوق األولو 1

و لك من حيث السيولة والقيمة السوقية أو أي متطلبات أخرم ترد السوق الرئيس يو سوق املزادات( 

 في القانون أو الالئحة أو هذه القواعد.

. يتم إعــادة تصـــــــــــــنيف الشـــــــــــــرـكـات املــدرجــة بعــد إجراء املراجعــة الســـــــــــــنويــة وفق األحـكـام الواردة في هــذا 2

 الفصل.

درجت في البورصـــــة ملدة أقل من ســـــتة أشـــــهر 3
م
قبل وقت املراجعة الســـــنوية من . تســـــتثنى الشـــــركات التي أ

( من هذه املادة على أن تخضـــع للمراجعة الســـنوية التاليةو وفي حالة عدم انقضـــاء 1) رقم حكم البند

سنة على إدراج الشركة قبل وقت املراجعة يتم احتساب السيولة بالنسبة والتناسب عن الفترة التي 

درجت فيها.
م
 أ

 ملتطلبات األسواقآلية احتساب البورصة  3-8مادة 

 من حيث السيولة 1-3-8مادة 

 

 .يتم احتســاب الســيولة عن طريق متوســط القيمة اليومية املتداولة للشــركة املدرجة على مدار الســنة1

 السابقة لفترة املراجعة السنوية التي تجريها البورصة.

 (average daily traded value) 
 

. الحد األدنى للســــــــــيولة املحدد من قبل البورصــــــــــة لتقســــــــــيم الســــــــــوق هو مجموع املتوســــــــــط الحســــــــــابي 2

(average daily traded value) لكافة الشـــــــــــركات املدرجة في األســـــــــــواق على مدم ســـــــــــنتين منتهيتين 

 سابقتينو وتحسب كل سنة على حدة.
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 
 من حيث القيمة السوقية 2-3-8مادة 

 

 تصنف الشركات املدرجة من حيث القيمة السوقية على النحو املوضح في الجدول التالي:

 

 الحد األعلى الحد األدنى تصنيف الشركة

 ال يوجد مليون د.ك. 563       القيمة السوقية الكبيرة

 مليون د.ك. 563أقل من  .مليون د.ك78أكثر من  القيمة السوقية املتوسطة

 مليون د.ك. 78أقل من  .مليون د.ك 25أكثر من       القيمة السوقية الصغيرة

 .مليون د.ك 25أقل من  ال يوجد  القيمة السوقية املتناهية الصغر
 

افقة الهيئة  –ويجوز للبورصة    –بعد مو
 
 ملتغيرات السوق. تحديث هذا الجدول وفقا

 

 (Premier Marketالسوق األول ) 4-8مادة 

 متطلبات التأهيل للسوق األول  1-4-8مادة 

 

 

 املتطلبات التالية: يجوز للشركة املدرجة أن تتأهل للسوق األول في حال استوفت
 

 أن تكون مدرجة في البورصة ملدة عامين على األقل. .1

أال تقل القيمة الســــوقية ملجموع األوراق املالية املصــــدرة عن الشــــركة املدرجة عن القيمة الســــوقية  .. 2

(و و لــك لكــل ســـــــــــــنــة من الســـــــــــــنتين املنتهيتين الســــــــــــــابقتين لوقــت 2-3-8املتوســـــــــــــطــة املبينــة في املــادة )

 املراجعة السنوية.

املحددة واملعلنة من قبل البورصــــةو  أن يتم تداول األوراق املالية املصــــدرة عثها وفق شــــروط الســــيولة. 3

 لكل سنة من السنتين املنتهيتين السابقتين لوقت املراجعة السنوية.

 أن تستمر الشركة في ممارسة أنشطتها لفترة سبع سنوات مالية متتالية.. 4

أال يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خالل السنتين السابقتين لوقت املراجعة السنوية  . 5

تتعلق بوقف تداول الورقة املالية املصدرة عن الشركةو أو وقف أو إلغاء ترخيصهاو أو عزل كل أو 

 س اإلدارة أو الرئيس التنفيذي.لبعض أعضاء مج

 كل  لك مع مراعاة االستثناءات التي وردت على هذه املتطلبات في الفصل السابع.
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 الفصل الثامن

 السوق قواعد أقسام ومؤشرات 

 

 
 االلتزامات املستمرة للسوق األول  2-4-8مادة 

 

  شترط الستمرار تصنيف الشركة في السوق األول االلتزام باملتطلبات التالية: 

الســـــوقية  ( القيمة الســـــوقية ملجموع األوراق املالية املصـــــدرة عثها القيمةAverage.أن يبل  متوســـــط )1

 و و لك على مدار السنة املنتهية السابقة لوقت املراجعة السنوية.(2-3-8في املادة ) املحددة املتوسطة

. أن يتم تداول األوراق املالية املصدرة عثها وفق شروط السيولة املحددة من قبل البورصةو و لك على 2

 مدار السنة املنتهية السابقة لوقت املراجعة السنوية.

للمحللين خالل خمســــــــــة أيام بعد إصــــــــــدار البيانات املالية املرحلية  -بشــــــــــكل ربع ســــــــــنوي  -. عقد مؤتمر 3

والســـــــــــــنوية. على أن يتضـــــــــــــمن إعالن البيانات املالية موعد هذا املؤتمر. ويتم اإلفصـــــــــــــاح عن محضـــــــــــــر 

أيــــام من تــــاريخ انعقــــادهو مع إرفــــاق العرض التقــــديمي  3املؤتمر بــــاللغتين العربيــــة واالنجليزيــــة خالل 

 الخاص باملؤتمر.

اإلفصاح عما إ ا تم إبداء معلومات جوهرية أثناء املؤتمر من عدمه.  وفي هذه الحالة يتعين اإلفصاح . 4

دقيقة قبل جلســـــــــة التداول  40عن تلك املعلومات على املوقع اإللكتروني للبورصـــــــــة في موعد أقصـــــــــاه 

 التالية للمؤتمر.  

ورقة املالية املصدرة عن الشركةو أو عدم صدور جزاءات تأديبية ضد الشركة تتعلق بوقف تداول ال . 5

 وقف أو إلغاء ترخيصهاو أو عزل كل أو بعض أعضاء مجس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي.

 . االلتزام بنشر اإلفصاحات واإلعالنات باللغتين العربية واالنجليزية.6

تكون  -التنظيمي حســــب هيكلها  –. تلتزم الشــــركات املدرجة في الســــوق األول بتخصــــيص وحدة أو إدارة 7

 مسؤولة عن الوظائف التالية:

 .أ. توعية املساهمين بشأن أنشطة الشركة وأدائها املالي وتوجها ها اإلستراتيجية

 .ب. التواصل مع مساهمي الشركة للرد على استفسارا هم وأسئلتهم

 فيها.ج. التواصل مع املساهمين لتسهيل ممارسة حقهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت 

د. بنـــــاء روابط بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيـــــذيـــــة للشـــــــــــــركـــــة من جـــــانـــــب واملســـــــــــــتثمرين الحـــــالين 

 واملحتملين وكافة األطراف املهتمة من جانب آخر. 

 طرح التوصيات املالئمة من أجل تطوير الخدمات املقدمة للمستثمرين..هـ 

8 

 2019ديسمبر 

 2020ديسمبر 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 77 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 أقسام ومؤشرات السوق قواعد 

 

 
 جزاء اإلخالل بمتطلبات السوق األول من حيث القيمة السوقية والسيولة  3-4-8مادة 

 

اقبة االلتزامات املســتمرة  تخصــص للشــركات التي أخلت بالتزام  تضــع البورصــة قائمة تســمى  قائمة مر

 بالقيمة الســـــــــــوقية أو الســـــــــــيولةعلق أو أكثر من االلتزامات املســـــــــــتمرة للســـــــــــوق األول فيما يت
 
و و لك وفقا

 ( من هذه القواعد على التوالي.2-3-8( و )1-3-8ألحكام املادتين )

افر املتطلبات املشــــار إليها بالفقرة الســــابقةو   -عند إجراء املراجعة الســــنوية  -إ ا تبين للبورصــــة  عدم تو

اقبة االلتزامات املستمرة و و لك ملدة ثالث سنوات متتالية. فإ ا تبين  يتم وضع الشركة على   قائمة مر

افر تلك املتطلباتو يتم إعادة  -عند إجراء أي مراجعة ســـــنوية تالية خالل هذه املدة  -للبورصـــــة  عدم تو

 تصنيف الشركة في السوق واملؤشر.

اقبة الشركات القابلة 5-8مادة   للتأهيل إلى السوق األول  قائمة مر

 

اقبة الشــــــركات القابلة للتأهيل إلى الســــــوق األول    وتخصــــــص  تضــــــع البورصــــــة قائمة تســــــمى   قائمة مر

املتطلبات الالزمة للتأهل بعض  -في املراجعة الســـــابقة -للشـــــركات املدرجة في البورصـــــةو والتي اســـــتوفت 

 من أجل اإلدراج في السوق األول.

وتقوم البورصـــة بإدراج الشـــركات املشـــار إليها في الفقرة الســـابقة في الســـوق األول بمجرد اســـتيفائها كافة 

متطلبات هذا الســـــــوقو و لك عند إجراء املراجعة الســـــــنوية التالية. ويجوز للشـــــــركة أن تطلب بقاءها في 

تطلبات اإلدراج في الســوق الســوق املدرجة فيه وعدم تأهلها للســوق األول حتى في حال اســتيفائها كافة م

 األول. 

اقبة الشــــــــــركات القابلة للتأهيل إلى الســــــــــوق األول وأي تعديل يطرأ  كما تقوم البورصــــــــــة بنشــــــــــر قائمة مر

 عليها على موقعها اإللكتروني.
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 السوق الرئيس ي 6-8مادة  

 

 

متطلبات  تحقيق مستوم  -لكي تتأهل للتصنيف الى السوق الرئيس ي  -يجب أن تستوفي الشركة املدرجة 

 السيولة املطلوبة واملحددة من قبل البورصة.

 

كما  شـــــترط الســـــتمرار الشـــــركة بالســـــوق الرئيســـــ ي تحقيق مســـــتوم الســـــيولة املطلوبة واملحددة من قبل 

 البورصة.

 راج في السوق الرئيس يجزاء اإلخالل بمتطلبات اإلد 

 
في حالة عدم تحقق مســتوم الســيولة املطلوبة واملحددة من قبل البورصــةو يتم إعادة تصــنيف الشــركة 

 وإدراجها في سوق املزادات و لك عند إجراء املراجعة السنوية التالية.

 سوق املزادات 7-8مادة  

 

 

لكي تتأهل وتدرج في السوق الرئيس ي أو السوق يجوز إعادة تصنيف الشركة املدرجة في سوق املزادات .1

 األول وفق الشروط واملتطلبات الواردة في هذا الفصل.

 

  عمل سوق املزاد بشكل يوميو ويتم تحديد عدد املزادات وأوقا ها من قبل البورصة. . 2

 

في أول جلسة  يتم استخدام سعر االقفال لليوم السابق كسعر مرجعي لألوامر األولى التي يتم إدخالها. 3

 من سوق املزادات.

 

ال يتقيد سوق املزادات بأي قيود على السعر فيما يخص إدخال األوامرو وال تطبق عليه أي قيود فيما . 4

 يتعلق بتقلبات األسعار.

 تصنيف قطاعات السوق  8-8مادة  

 1-8-8ادة م 
و لك وفق األنشـــــــطة  تقوم البورصـــــــة بتصـــــــنيف الشـــــــركات املدرجة وتقســـــــيمها على قطاعات البورصـــــــةو

 الرئيسية للشركةو والتي ينشأ عثها معظم إيرادا ها.

 

 

 السوق الرئيس ي 6-8مادة 
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متطلبات  تحقيق مستوم  -لكي تتأهل للتصنيف الى السوق الرئيس ي  -يجب أن تستوفي الشركة املدرجة 

 السيولة املطلوبة واملحددة من قبل البورصة.

 

الشـــــركة بالســـــوق الرئيســـــ ي تحقيق مســـــتوم الســـــيولة املطلوبة واملحددة من قبل كما  شـــــترط الســـــتمرار 

 البورصة.

 جزاء اإلخالل بمتطلبات اإلدراج في السوق الرئيس ي 

 
في حالة عدم تحقق مســتوم الســيولة املطلوبة واملحددة من قبل البورصــةو يتم إعادة تصــنيف الشــركة 

 املراجعة السنوية التالية.وإدراجها في سوق املزادات و لك عند إجراء 

 سوق املزادات 7-8مادة 

 

 

.يجوز إعادة تصنيف الشركة املدرجة في سوق املزادات لكي تتأهل وتدرج في السوق الرئيس ي أو السوق 1

 األول وفق الشروط واملتطلبات الواردة في هذا الفصل.

 

 .  عمل سوق املزاد بشكل يوميو ويتم تحديد عدد املزادات وأوقا ها من قبل البورصة. 2

 

. يتم استخدام سعر االقفال لليوم السابق كسعر مرجعي لألوامر األولى التي يتم إدخالها في أول جلسة 3

 من سوق املزادات.

 

وامرو وال تطبق عليه أي قيود فيما . ال يتقيد سوق املزادات بأي قيود على السعر فيما يخص إدخال األ 4

 يتعلق بتقلبات األسعار.

 تصنيف قطاعات السوق  8-8مادة 

 1-8-8مادة 
تقوم البورصـــــــة بتصـــــــنيف الشـــــــركات املدرجة وتقســـــــيمها على قطاعات البورصـــــــةو و لك وفق األنشـــــــطة 

 الرئيسية للشركةو والتي ينشأ عثها معظم إيرادا ها.

 الفصل الثامن

 ومؤشرات السوق قواعد أقسام 

 
 

 مراجعة تصنيف القطاعات 2-8-8مادة 

 
تقوم البورصة بمراجعة لجميع الشركات املدرجة في السوق لضمان تحديث تصنيفهاو وفق أي تغييرات 

 تطرأ على نشاط الشركة املدرجة الرئيسية.

 3-8-8مادة 

 

 تقسم قطاعات البورصة على النحو التالي:
 

 القطاع 

 الطاقة 1

 مواد أساسية 2

 صناعية 3

 سلع استهالكية 4

 رعاية صحية 5

 خدمات استهالكية 6

 اتصاالت 7

 منافع 8

 بنوك 9

 تأمين 10

 عقار 11

 خدمات مالية 12

  تكنولوجيا 13
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 
 مؤشرات بورصة الكويت 9-8مادة 

 

تشــتمل قائمة املؤشــرات في البورصــة على مؤشــرات الســوق العامة ومؤشــرات قطاعات الســوق املختلفة 

 و لك على النحو التالي:

 القيمة األساسية اسم املؤشر

 املؤشرات العامة

 5000 مؤشر السوق األول 

 5000 مؤشر السوق الرئيس ي

 5000 مؤشر السوق العام

 مؤشرات القطاعات

 1000 الوزني الطاقةمؤشر 

 1000 مؤشر املواد األساسية الوزني

 1000 مؤشر الصناعة الوزني

 1000 مؤشر السلع االستهالكية الوزني

 1000 مؤشر الرعاية الصحية الوزني

 1000 مؤشر الخدمات االستهالكية الوزني

 1000 مؤشر االتصاالت الوزني

 1000 مؤشر املنافع الوزني

 1000 مؤشر البنوك الوزني

 1000 مؤشر التأمين الوزني

 1000 مؤشر العقار الوزني

 1000 مؤشر الخدمات املالية الوزني

 1000 مؤشر التكنولوجيا الوزني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويجوز للبورصـــــــــة إنشـــــــــاء مؤشـــــــــرات جديدة بخالف تلك املؤشـــــــــرات املشـــــــــار إليها في هذه املادةو و لك بعد 

 منهجية احتساب املؤشرات على موقعها اإللكتروني.إخطار الهيئةو وتقوم البورصة بنشر 
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 
 إدراج األوراق املالية في املؤشرات 1-9-8مادة 

 

 

( 3-8-8إليها في املادة )يتم تصــــــــنيف جميع األوراق املالية املدرجة في البورصــــــــة في أحد القطاعات املشــــــــار 

من هذه القواعدو و لك وفق طبيعة نشـــــــــــــاط املصـــــــــــــدرو وتدرج تلك األوراق املالية في مؤشـــــــــــــر أو أكثر من 

 مؤشرات السوق و لك على النحو الوارد في هذا الفصل.
 

 أو 
َ
أكثر يتم وفي حالة إدراج ورقة مالية في البورصة أو إعادة ورقة مالية للتداول بعد إيقافها لتسعين يوما

 إدراجها في املؤشر في اليوم التالي لإلدراج في البورصة أو استئناف التداول.
 

وال تدخل حقوق األولوية ووحدات صناديق االستثمار املدرجة في السوق ضمن مؤشرات السوق العامة 

رات ومؤشرات القطاعات. كما ال تدخل األسهم املدرجة في سوق املزادات ضمن املؤشرات العامة ومؤش

 القطاعات.
 

 إدراج أو شطب أي ورقة مالية مدرجة في البورصة من أحد مؤشرا ها. -وفق ما تراه  -ويجوز للبورصة 

 سياسة املعلومات 2-9-8مادة 

 

تعلن البورصة عن أي تغييرات تطرأ على محتوم املؤشرات واستحقاقات األسهم وكيفية احتساب تلك 

 .اإللكترونياملؤشراتو و لك على موقعها 

 

تلتزم البورصة باإلعالن عن أي تغيير يطرأ على الطريقة التي يتم اها احتساب املؤشراتو و لك قبل ثالثة 

 أشهر من تاريخ سريان التغيير. 

 

كما تلتزم باإلعالن عن املراجعات الســنوية على مكونات املؤشــرات العامة في ثاني يوم أحد من شــهر يناير 

باإلضـــافة إلى التزام البورصـــة باإلعالن  وه التغيرات في ثاني يوم أحد من شـــهر فبرايرعلى أن يتم تنفيذ هذ

 عن أي تغيير يطرأ على مكونات املؤشرات بموعد ال يتجاوز يوم قبل تاريخ سريان هذا التغيير.

 

 وقت احتساب املؤشرات 3-9-8مادة 

 العمل الرسمية.يتم احتساب مؤشرات البورصة خالل ساعات التداول في أيام  
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 

 

 

 كيفية احتساب املؤشرات 10-8مادة 

 

 

تقوم البورصـــــــــة باحتســـــــــاب مؤشـــــــــرا ها  ات العائد الســـــــــعري والكلي بناء على وزن قيمتها الســـــــــوقية بالنســـــــــبة 

 .والتناسب مع إجمالي القيمة السوقية للمؤشر

(Market Capitalization Weighted Price Return and Total Return Methodology) 

 دالت املؤشراتامع 1-10-8مادة 

 

 املؤشر الوزني  و العائد السعري:

 يتم احتساب املؤشر الوزني  و العائد السعري وفق املعادلة التالية:
 

 Divisor Index

Quantity x Price

ValueIndex Return   Price

ii

1




n

i 

 

1-t  

1-t

t

Value Index

)Quantityx  Price(

sor Index Divi
ii

1




n

i 

 

 (: سعر السهم الحالي.priceالسعر)

 (: عدد األسهم القائمة.quantityالكمية )

(: عامل حســـابي  ســـاهم في اســـتقرار دقة املؤشـــر عبر تغيير مكوناته دون التأثر index divisorمقســـم املؤشـــر )

 بعامل الزمن.
 

 املؤشر الوزني  و العائد الكلي:

 وفق املعادلة التالية:يتم احتساب املؤشر الوزني  و العائد الكلي 
 

 
 

 
 

   
t = today or ex-date .)اليوم الحالي أو أول يوم تداول( 

t-1 = previous day .)اليوم السابق( 

dividend rate is fils per share .)نسبة التوز ع تعادل فلس للسهم( 
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 أسعار املؤشر 11-8مادة 

 

بشـــكل فوري وتقوم بتحدي ها بناء على الصـــفقات التي تقوم البورصـــة باحتســـاب ونشـــر أســـعار املؤشـــرات 

تتم في السوقو كما تقوم باستخدام سعر اإلغالق الرسمي الحتساب مؤشرات بورصة الكويت الوزنية في 

 نهاية التداول.

 

 عتبر سعر االغالق هو سعر السهم الرسميو وفي حال عدم إتمام أي صفقة في مزاد اإلغالق فيعتمد على 

ة في التداولو وفي حال عدم تداول السهم فينظر إلى السعر املرجعي للسهم عند احتساب سعر آخر صفق

 املؤشر.

 عملة املؤشر 12-8مادة 

 ال يجوز ضم الشركات املدرجة في البورصة التي تتداول بعملة غير الدينار الكويتي في أي من املؤشرات. 

 أدنى قيمة للصفقة لحساب املؤشر 13-8مادة 

 للبورصة أن تحدد القيمة الدنيا للصفقة التي يتم حسااها ضمن أي من مؤشرا ها.يجوز  

 حفظ األسعار التاريخية واملرجعية 14-8مادة 

 

تحتفظ البورصة بأسعار األسهم املرجعية للشركات املدرجة وأي تعديالت تطرأ عليها في حاالت األرباح 

 النقدية أو النقدية االستثنائية.

 

السعر املرجعي املعدل كسعر مرجعي للتداول في حال التوز ع النقدي االستثنادي. أما في يتم استخدام 

حال التوز ع النقدي العادي فال يتم استخدامه كسعر مرجعي للتداول ولكن يتم عرض السعر املرجعي 

 املعدل و ستخدم في حساب مؤشر العائد الكلي.

 

 املرجعي:ويتم استخدام املعادلة التالية لتعديل السعر 

 

 التوز ع النقدي –السعر املرجعي املعدل = سعر اإلغالق السابق 

Dividend Adjusted Price = Previous Closing Price – Dividend Rate 

 

 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 

 

 استحقاقات األسهم )اإلجراءات املؤسسية( على املؤشراتتأثير  15-8مادة 

 

 نوع االستحقاق
 من حيث التأثير على

 مؤشر العائد السعري  

من حيث التأثير على مؤشر 

 العائد الكلي

 تؤثر ال تؤثر األرباح النقدية

 تؤثر تؤثر أرباح نقدية استثنائية

 تؤثر تؤثر أسهم منحة

 تؤثر تؤثر حقوق االكتتاب األولوية

 تؤثر تؤثر تخفيض رأس املال

 

( وتؤثر عليهاو و لك 8-10-1تدخل استحقاقات األسهم ضمن عناصر املعادالت املشار إليها في املادة )

 حسب نوع االستحقاق وفق الجدول التالي:
 

 تنسيق وإدخال وتعديل بيانات املؤشر 16-8مادة 

 بيانات املؤشرات 1-16-8مادة 

 
بالدينار الكويتيو وتقّرب قيمته إلى أقرب رقمين عشــــــــريينو ويحتســــــــب املؤشــــــــر و علن  تكون عملة املؤشــــــــر 

 عنه على موقع البورصة اإللكتروني بشكل مباشرو و لك خالل ساعات التداول.

 2-16-8مادة 
إفصـــــــــــــاحات افرة من نظام التداولو و ســـــــــــــتمد بيانات املؤشـــــــــــــر من املعلومات املتو

م
الشـــــــــــــركات املدرجةو  ت

 وكذلك أي إجراءات أو استحقاقات على األسهم وفق معلومات وكالة املقاصة.
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 الفصل الثامن

 قواعد أقسام ومؤشرات السوق 

 

 

 

 تعديل بيانات املؤشر 3-16-8مادة 

 

 

اســـــــــــــتحقاقات يجوز أن تقوم البورصـــــــــــــة بتعديل بيانات املؤشـــــــــــــر في حال حدوث أخطاء أو تعديالت على 

األســــهمو و لك بشــــرط اإلعالن عن  لك على املوقع اإللكتروني للبورصــــة ســــواء أثناء ســــاعات التداول أو 

 بعدها.

 ل استرجاع واحتساب املؤشراتائبد 4-16-8مادة 

 

 

يجوز للبورصــــة أن تســــتخدم مصــــدر أو منهجية أخرم ملعلومات احتســــاب األســــعار واملؤشــــرات إن رأت أن 

بشــــــــــكل  -املصــــــــــلحة العامة من حيث صــــــــــحة ودقة املعلومات املنشــــــــــورةو على أن يتم اإلعالن  لك يحقق 

 عن املصدر أو املنهجية املتبعة. -مسبق 
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 تشغيل نظام التداول  1-9مادة 

 
افقة الهيئة  -تضـــع البورصـــة   ألحكام املادة قواعد وإجراءات تشـــغيل نظام  -بعد مو

 
التداولو و لك وفقا

 من الكتاب الرابع لالئحة. )5-1)

 املسؤولية 2-9مادة 

 1-2-9مادة 

 

املســــــؤولية عن تصــــــرفات أعضــــــاء مجلس إدارته  -بمناســــــبة القيام بنشــــــاطه  -يتحمل الوســــــيط املرخص 

 وموظفيه وتابعيه.

 2-2-9مادة 
لوكالة املقاصـــــة وســـــداد االلتزامات عن كافة  يتحمل الوســـــيط املرخص املســـــؤولية عن ضـــــمان التســـــوية

الصـــــــــــفقات التي تتم من خاللهو حتى لو لم يقم العميل الذي تمت العملية لصـــــــــــالحه بالتســـــــــــوية والوفاء 

 .اهذه االلتزامات

 3-2-9مادة 
يتحمل الوسيط املرخص املسؤولية عن ضمان تسوية كافة الصفقات التي تجرم من خالله سواء كانت 

(و أو عن طريق الــــدخول املكفول إلى Direct Market Accessالــــدخول املبــــاشـــــــــــــر للســـــــــــــوق )عن طريق 

 (.Sponsored Accessالسوق )

 4-2-9مادة 

 

يتحمل الوسيط املرخص مسؤولية األخطاء الناتجة عن إدخال أوامر غير صحيحة أو أي فشل في أنظمة 

 التداول الخاصة به.

 التداول مسؤولية قطاع عمليات  3-9مادة 

 يتولى قطاع عمليات التداول مسؤولية متابعة عمليات التداول اليومية في السوق. 1-3-9مادة 

 2-3-9مادة 

 األمور التالية: -على األخص  -تشتمل مسؤولية قطاع عمليات التداول 

 .تعديل أو الغاء األوامر في أي وقت.1

 . وضع السعر املرجعي.2

 . تعديل السعر املرجعي.3

 أو حساب التخصيص. . إدخال وتعديل حساب االستثمار 4

. إيقـــاف أو تقييـــد أو تفعيـــل عمليـــة التـــداول ألي متـــداول بنـــاء على طلـــب الهيئـــة أو جهـــة أخرم يحق لهـــا 5

  لك.

 . تعديل توقيت وتنظيم جلسات التداول عند حدوث خلل في النظام أو بناء على طلب الهيئة.6

 البورصة أو نشر إعالنات الهيئة بناء على طل ها.. إعداد ونشر إعالنات 7

 . إيقاف أو تفعيل التداول على ورقة مالية أو أكثر.8

 خاصة. أحكام. متابعة وتنفيذ التعامالت التي تجري وفق 9
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 املرخصالدخول إلى غرفة عمليات تداول الوسيط  4-9مادة 

 
ال يجوز لغير ممثلي الوســـيط املرخص الدخول إلى املكان املخصـــص لعمليات التداول لدم هذا الوســـيط 

 املرخص.

 أوقات وجلسات وأيام التداول  5-9مادة 

 1-5-9مادة 
يجوز التداول في األوراق املالية خالل أيام العمل الرســـــمية وأثناء جلســـــات وأوقات التداول التي تحددها 

 .البورصة

 يجوز للبورصة تحديد أيام وعدد ساعات ووقت االفتتاح واإلغالق لجلسات التداول. 2-5-9مادة 

 يجوز للبورصة تغيير أوقات التداول ومدة جلسات التداول لشهر رمضان املبارك. 3-5-9مادة 

 عملة التداول  6-9مادة 

 بأي عملة أخرم تعتمدها البورصة. يتعين أن تتم كافة عمليات التداول بالدينار الكويتي أو  

  رقم التداول  7-9مادة 

 رقم تداول خاص به.تخصص وكالة املقاصة لكل متداول  1-7-9مادة 

 2-7-9مادة 
من هــذه القواعــدو ال يجوز تقــابــل أوامر البيع  )1-3-7-9بــاســـــــــــــتثنــاء الحــاالت املنصـــــــــــــوص عليهــا في املــادة )

 والشراء لذات الحساب.

 أوامر البيع والشراء لذات الحسابتقابل  3-7-9مادة 

 1-3-7-9مادة 

ــــــــيجوز تقابل أوامر البيع والش راء لذات الحساب لألوراق املالية املدرجة لدم البورصةو و لك في الحاالت ـ

 التالية:

 .  الحساب املجمع الذي تصدر أوامره من قبل مسؤول الحساب بناء  على تعليمات مستثمريه.1

 أو حساب صندوق املؤشرات املتداولة. . حساب الصندوق 2

 . حساب التخصيص.3

خر 4
م
افقة الهيئة.  أي حاالت أ  و على أن يتم تقديم توصية البورصة.مو بعد الحصول على مو

أو مســـــؤول حســـــاب التخصـــــيص وفي جميع األحوال يجب أن يكون مســـــؤول حســـــاب مجمع أو الصـــــندوق 

 في املنظمة الدولية لهيئات األوراق 
 
 له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة تكون عضــــــــوا

 
مرخصــــــــا

 .FATFوتطبق توصيات مجموعة العمل املالي IOSCOاملالية  
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 2-3-7-9مادة 

 من األشـــــــــــــخاص املرخص لهم بطلب إلى البورصـــــــــــــة من أجل يتقدم  وو الشـــــــــــــأن أو من ينوب 
 
عثهم قانونا

 
 
السماح بتقابل أوامر البيع والشراء على  ات الحساب لألوراق املالية املدرجة لدم البورصةو و لك وفقا

لنمو ج طلب الســـــــــماح بتقابل أوامر البيع والشـــــــــراء الذي تضـــــــــعه البورصـــــــــة لهذا الغرضو على أن يرفق 

 ملستندات واملعلومات املبينة في هذا النمو ج.بالطلب كافة ا

وتقوم البورصــة بمراجعة الطلب بغرض التأكد من اســتكمال الحد األدنى من املســتندات املطلوبةو على 

 مســؤولين عن صــحة ما يتقدمون به من بيانات ومســتندات 
 
أن يكون  وو الشــأن أو من ينوب عثهم قانونا

إقرارات.  و

 3-3-7-9مادة 

اســـــــتيفاء  وو الشـــــــأن للبيانات واملســـــــتندات واإلقرارات املطلوبة على النحو املشـــــــار إليها في املادة في حالة 

الســابقةو تقوم البورصــة ووكالة املقاصــة بتفعيل أنظمتها اآللية لكي تســمس بالتقابل على الحســاب الذي 

 تم تقديم الطلب بشأنه.

 يل األنظمة اآللية.كما تقوم البورصة بإخطار الهيئة فور االنتهاء من تفع

 إيقاف عمليات التداول  8-9مادة 

 1-8-9مادة 

 إيقاف أو رفع اإليقاف عن: -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الهيئة  -يجوز للبورصة 

 .ورقة مالية.1

 . وسيط مرخص.2

 أو حساب التخصيص.. حساب استثمار 3

 املكفول.أي شخص ينتفع من خدمة الدخول املباشر أو الدخول . 4

على طلب وكالة  بناء أو حسـاب التخصـيصويجوز للبورصـة وقف الوسـيط املرخص أو حسـاب االسـتثمار 

 املقاصةو و لك في األحوال املنصوص عليها في قواعد وكالة املقاصة.
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 2-8-9مادة 

 للبورصة القيام بوقف الورقة املالية أو أكثرو أو وقف التداول في أي سوقو و لك في الحاالت التالية: 

.في حاالت الظروف الطارئة )الكوارث الطبيعيةو األزماتو الحوادثو حاالت الحربو االضـــــــــــــطرابات(و 1

 و لك بناء على طلب الهيئة.
 

 . بناء على طلب الهيئة أو في األحوال املنصوص عليها بالالئحة. 2
 

 امتناع أو تأخير الشركة املدرجة عن دفع رسوم اإلدراج السنوية املحددة من قبل البورصة.. 3
 

 . وجود خلل تقني أو عطل يطرأ على نظام التداول في البورصة.4
 

 التأديب في الهيئة.. صدور قرار بوقف الورقة املالية من مجلس 5
 

 . صدور قرار بوقف الورقة املالية من لجنة النظر في املخالفات في البورصة.6
 

 . في حالة إخالل الشركة املدرجة بااللتزامات املنصوص عليها في هذه القواعد.7
 

 % أو أكثر من رأسمال الشركة.75. في حالة تحقيق الشركة املدرجة لخسائر متراكمة تصل إلى 8
 

 في حالة إفالس الشركة املدرجة أو تصفيتها. .9
 

 . في حالة  تحقق أحد أسباب انقضاء الصندوق املنصوص عليها في الالئحة.10
 

 . بمجرد اإلعالن عن االستحوا  االختياري أو اإللزامي وملدة ساعة.11
 

 . عند اإلعالن عن االستحوا  العكس ي.12
 

 . بناء على طلب الشركة املدرجة.13
 

 عند اإلعالن عن اتفاق الدخول في عميلة االندماج وملدة ساعة.. 14

 

 . امتناع أو تأخير الشركة املدرجة عن التعقيب على التكهنات أو األخبار أو املعلومات أو الشادعات.15

 

 . امتناع أو تأخير الشركة املدرجة عن التعقيب عن التداوالت غير االعتيادية.16
 

 ( من هذه القواعد. 9-26التداول املشار إليه في املادة ). بناء على نظام فواصل 17
 

افقة الهيئة.18  لتحقيق عدالة ونزاهة وكفاءة التداول في البورصةو و لك بعد مو
 
 . إ ا كان  لك ضروريا

 

( من هــــذه املــــادة يتم إخطــــار الهيئــــة قبــــل وقف 13و15و16وفي األحوال املنصـــــــــــــوص عليهــــا في الفقرات )

 املالية.التداول للورقة 
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 3-8-9مادة 

 على البورصة إلغاء الصفقات املنفذة على الورقة املالية في الحاالت التالية:

 .صدور قرار بإلغاء الصفقات املنفذة من الهيئة.1

 . صدور قرار بإلغاء الصفقات املنفذة من مجلس التأديب بالهيئة.2

قرار بإلغاء الصـــــــــفقات املنفذة من لجنة النظر في املخالفات بالبورصـــــــــة في حال ثبوت مخالفة . صـــــــــدور 3

 لقواعد البورصة.
 

 وفي جميع األحوالو ال يجوز إلغاء الصفقات التي تم تسويتها.
 

 التداول من خالل النظام 9-9مادة 

 1-9-9مادة 

 

من هذه القواعدو يتعين  )1-10إليها  في املادة )مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصـــــــــــــة بالتعامالت املشـــــــــــــار 

تنفيــذ ـكـافــة عمليــات التــداول في األوراق املــاليــة املــدرجــة من خالل نظــام التــداول مــا لم تكن موقوفــة عن 

 التداول.

 يتم إدخال األمر وخصائصه وفق دليل السوق.  2-9-9مادة 

 3-9-9مادة 

بالترتيب الذي ورد إليهم من العمالءو مالم يتم االتفاق على يتعين على الوســـــــــــــيط املرخص إدخال األوامر 

خالف  لك مع العميل. ويجب على الوســـــيط املرخصو قبل إدخال األوامرو التأكد من اســـــتيفاء العميل 

 اللتزاماته.

 األوامـــــــــــــــــــر 10-9مادة 

 1-10-9مادة 

 تقسم أنواع األوامر من حيث خاصية السعر إلى:

 محدد السعر: ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من األوراق املالية بسعر محدد. .أمر 1
 

ويقصــــــــــــد به أمر شــــــــــــراء أو بيع عدد من األوراق املالية دون تحديد ســــــــــــعر :(MKT) . أمر بســــــــــــعر الســــــــــــوق 2

 واالعتماد على سعر التداول الحالي.
 

 ( من هذه القواعد.11-9واملذكورة في املادة )يجب أن تحتوي كافة األوامر على جميع املعلومات املطلوبة 

 2-10-9مادة 

 تقسم أنواع األوامر من حيث خاصية الكمية إلى:
 

: ويقصـــــد به أمر البيع أو الشـــــراء الذي  ســـــمس بتنفيذ جزء من الكمية (Fill and Kill).التنفيذ واإللغاء 1

 وإلغاء املتبقي مثها في حال عدم تنفيذها بالكامل.
 

: ويقصـــــــــد به أمر البيع أو الشـــــــــراء الذي يتطلب تنفيذ األمر بالكامل أو  (Fill or Kill)أو اإللغاء . التنفيذ2

 إلغاءه.
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 3-10-9مادة 

 تقسم أنواع األوامر من حيث مدة سريان األمر إلى:

 

املفعول حتى نهاية التداول في  لك اليوم . أمر اليوم: ويقصــــد به أمر البيع أو الشــــراء الذي يكون ســــاري 1

 الذي تم فيه إدخال األمر.

 

أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري املفعول حتى انتهاء الجلسة التي 

 أدخل فيها األمر.

 يمكن تنفيذ األوامر التالية في السوق األول والسوق الرئيس ي:

قصــــد به أمر البيع أو الشــــراء الذي يكون ســــاري املفعول حتى إلغاءه أو تنفيذه أو أمر حتى اإللغاء: وي

.
 
 نهاية الحد األقص ى لصالحية األمر لبقاء األمر واملحدد بـتسعين يوما

أمر حتى تاريخ محدد: ويقصــــــــد به أمر البيع أو الشــــــــراء الذي يكون ســــــــاري املفعول حتى نهاية التاريخ 

.املحدد له أثناء اإلدخالو 
 
 وبحد أقص ى تسعين يوما

 بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية املتبقية 
 
أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فورا

 غير املنفذة. وتكون فترة هذا األمر متاحة خالل التداول املستمر فقط.

 3-10-9مادة 

 تقسم أنواع األوامر من حيث مدة سريان األمر إلى:
 

اليوم: ويقصـــــد به أمر البيع أو الشـــــراء الذي يكون ســـــاري املفعول حتى نهاية التداول في  لك اليوم  .أمر 1

 الذي تم فيه إدخال األمر.
 

 

ـــــــــــــ. أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الش2 اء الجلسة راء الذي يكون ساري املفعول حتى انتهـ

 التي أدخل فيها األمر.
 

راء الذي يكون ســـــاري املفعول حتى إلغاءه أو تنفيذه أو ــــــــــــــــــويقصـــــد به أمر البيع أو الشـــــ.أمر حتى اإللغاء: 3

.نهاية الحد األقص ى لصالحية األمر لبق
 
 اء األمر واملحدد بـتسعين يوما

 

ـــــــــــــــــــأمر حتى تاريخ محدد: ويقصـــــــد به أمر البيع أو الشـــــــ. 4 راء الذي يكون ســـــــاري املفعول حتى نهاية التاريخ ـ

.املحدد له أثناء 
 
 اإلدخالو وبحد أقص ى تسعين يوما

 

ــــــــــــــــــــــأمر فوري: ويقصــــــــــد به أمر البيع أو الشــــــــــ. 5  بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية ـ
 
راء الذي يتم تنفيذه فورا

 املتبقية غير املنفذة. وتكون فترة هذا األمر متاحة خالل التداول املستمر فقط.
 

 األمر املتطابق 4-10-9مادة 

 

 

 املتطابق وفق الشروط والضوابط التالية:يتم إدخال األمر 
 

ثناء أدخال األمر املتطابق في جلسـة التداول املسـتمر فقطو وال يجوز إدخال هذا النوع من األوامر إ. يتم 1

 مزاد فاصل التداول.
 

. في حال وجود أوامر بيع وشـــــــراء على الورقة املاليةو يجب أن يكون ســـــــعر األمر املتطابق يزيد أو  ســـــــاوي 2

 أعلى سعر شراء ويقل أو  ساوي أدنى سعر بيع.
 

. في حال وجود أوامر بيع فقط دون وجود أوامر شراءو يجب أن يكون سعر األمر املتطابق يقل أو  ساوي 3

 أدنى سعر بيع.
 

. في حال وجود أوامر شراء فقط دون وجود أوامر بيعو يجب أن يكون سعر األمر املتطابق يزيد أو  ساوي 4

 شراء.أعلى سعر 
 

دخال ســــــــعر األمر املتطابق ضــــــــمن الحدود الســــــــعرية للورقة إ. في حال عدم وجود أوامر بيع وشــــــــراء يتم 5

 املالية.

ة أولوية ايتم مراع ودخال أمر متطابق بســعر  ســاوي أعلى ســعر شــراء أو  ســاوي أدنى ســعر بيعإ. في حال 6

 األوامر القائمة.
 

 تعامالت البيع على املكشوف وأسهم الخزينة.. ال يجوز استخدام األمر املتطابق في 7
 

 ( من هذه القواعد.12-9وفي جميع األحوال يتم مراعاة املادة )

9 

 2019أكتوبر 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 92 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 املعلومات املطلوبة عند إدخال األوامر في نظام التداول  11-9مادة 

 

 :توفير املعلومات التالية يجب عند إدخال األوامر في نظام التداول 

 ..اسم الورقة املالية ورقمها التعريفي1

 .. نوع األمر من حيث السعر والكمية ومدة سريان األمر2

 . السعر.3

 .. نوع العملية )شراء أو بيع(4

 . الكمية.5

 رقم التداول.. 6

9 

 2020سبتمبر 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 93 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري  12-9مادة 

 

 لسعر السهم أو الوحدة و لك على النحو املوضح بالجدول التالي:
 
 تكون وحدات التغيير السعري وفقا

 وحدة التغيير السعري  السعر األعلى )فلس( السعر األدنى )فلس(

 )فلس(

0.1 100.9 0.1 

 1 بدون حد أعلى 101
 

لألوراق املالية املدرجةو و لك  وفاصــل التداول  وامر الحدود الســعرية إلدخال األ أن تضــع لبورصــة يحق ل

افقةبعد   . و على أن يتم نشر هذه الحدود في موقع البورصةالهيئة مو

كما يجوز للبورصـــــــة أن تقرر وضـــــــع حدود ســـــــعرية لســـــــوق املزاداتو وفي هذه الحالة يتعين على البورصـــــــة 

 إخطار الهيئة اهذا القرار.

 صـــالحية األمــــــــر 13-9مادة 

 يتم رفض األمر من قبل نظام التداول في حال عدم صحة أي من املعلومات املطلوبة عند إدخال األمر. 1-13-9مادة 

 تختلف معايير صالحية األمر في كل جلسة من جلسات التداول. 2-13-9مادة 

 صـــالحية االطالع على األوامر 14-9مادة 

 له بصفته  مستخدم  أو  مدير مكتب . 1-14-9مادة 
 
 يقوم الوسيط املرخص أو صانع السوق بتحديد ممثال

 يجوز لكافة مستخدمي النظام االطالع على األوامر التي قاموا بإدخالها. 2-14-9مادة 

 خالل أحد املستخدمين.يجوز ملدير املكتب االطالع على كافة األوامر املدخلة بالنظام من خالله أو من  3-14-9مادة 

 4-14-9مادة 
يجوز ملدير املكتب االطالع على األوامر املدخلة من خالل عمالئه عن طريق الدخول املباشـــــــــــر إلى الســـــــــــوق 

(Direct Market Access( أو الدخول املكفول )Sponsored Access.) 

9 

 2021أبريل 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 94 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 تعديل وإلغاء األوامر القائمة 15-9مادة 

 1-15-9مادة 

 يجوز تعديل أو إلغاء األوامر القائمة خالل جلسة التداول في السوقين األول والرئيس ي على النحو التالي:

 .يجوز لـــــ  املستخدم  تعديل أو إلغاء األوامر القائمة الخاصة به.1

 باالطالع وتعديل أوامر املستخدمين في مجموعته.. يجوز لـ  املستخدم  العضو في  مجموعة وسطاء  2

. يجوز ملدير املكتب تعديل أو إلغاء األوامر الخاصـــــــــة به أو بأي مســـــــــتخدم أو عمالء الدخول املباشـــــــــر إلى 3

 (.Sponsored Access( أو الدخول املكفول )Direct Market Accessالسوق )

 2-15-9مادة 

 

 يتعلق باملعلومات التالية:يجوز تعديل األوامر القائمة فيما 
 

 .السعر: ويؤدي أي تغيير في السعر )بالزيادة أو النقصان( إلى فقدان األمر ألولويته من حيث التوقيت.1
 

. الكمية: ال يؤثر تخفيض الكمية على أولوية األمر من حيث ترتيبه في ســـــــــــــجل األوامرو بينما يفقد األمر 2

 أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.  
 

 . مدة األمر: ال يؤثر تغيير مدة األمر على أولويته في سجل األوامر.3

 إلى سجل األوامر الخاصة.يجوز تحويل األمر من سجل األوامر  3-15-9مادة 

 تعديل الصفقات 16-9مادة 

 1-16-9مادة 
ال يجوز تعديل السعر والكمية على الصفقاتو ويجوز للوسيط املرخص طلب تعديل الصفقات في حالة 

 التسوية. أن يقدم هذا الطلب في موعد ال يتجاوز انتهاء فترة الخطأ في إدخال رقم التداولو على

 أن يقدم طلب التعديل خالل ساعات التداول املحددة من قبل البورصة.يجب  2-16-9مادة 

9 

 2020سبتمبر 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 95 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 إلغاء الصفقات 17-9مادة 

 1-17-9مادة 

ال يجوز إلغاء الســــــعر والكمية على الصــــــفقاتو ويجوز للوســــــيط املرخص طلب إلغاء الصــــــفقات في حالة 

التســـــــــــوية بشـــــــــــرط  إدخال رقم التداولو على أن يقدم هذا الطلب في موعد ال يتجاوز انتهاء فترةفي الخطأ 

افقة الطرف اآلخر للصفقة  املنفذة. مو

 يجب أن يقدم طلب اإللغاء خالل ساعات التداول املحددة من قبل البورصة. 2-17-9مادة 

 أحكام خاصة بالسوق األول والرئيس ي 18-9مادة 

 
البورصــــــة نشــــــر جدول يوضــــــح دورة التداول للســــــوق األول والرئيســــــ يو ويجوز للبورصــــــة تعديل يتعين على 

 ( من هذه القواعد.20-9( و  )19-9هذا الجدولو وينطبق على هذين السوقين املادتين )

 أقسام دورة التداول  19-9مادة 

 

 للترتيب التالي: تنقسم دورة التداول إلى عدة جلسات على النحو املبين في دليل السوقو و لك
 
 وفقا

 .االستفسار قبل جلسة التداول.1

 . مزاد االفتتاح:2

  .استقبال األوامر 

 .ما قبل املزاد 

 .اقتران أوامر مزاد االفتتاح 
 

 . التداول املستمر.3

 . مزاد اإلغالق.4

 (Trade at Last. التداول على سعر اإلغالق )5

 . اإلغالق.6

 (.Buy-In Session. جلسة الشراء اإلجباري )7

 . االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول.8
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 جلسة االستفسار 1-19-9مادة 

 

 ال يجوز االطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستفسارو وإنما يجوز القيام باآلتي:

  إغالق اليوم السابق والسعر املرجعي واإلحصاءات.االطالع على املعلومات العامة مثل سعر 

 .االطالع على األوامر الخاصة اهم 

 .ال يتم اقتران األوامر في جلسة االستفسار 

  أمر حتى تاريخ محدد(. -إلغاء أوامرهم التي تم ترحيلها من اليوم السابق مثل )أمر حتى اإللغاء 

 .سحب األوامر وإدراجها في سجل األوامر الخاصة 

 جلسة استقبال األوامر 2-19-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة استقبال األوامر األحكام التالية:

 .يجوز إدخال أوامر محددة الصالحية حتى يوم أو حتى اإللغاء أو حتى تاريخ محدد.1
 

 . ال يجوز إلغاء األوامر في جلسة إدخال األوامر.2
 

. يجوز تعديل األوامر بزيادة ســـــــــعر أمر الشـــــــــراء أو تخفيض ســـــــــعر أمر البيعو وال يجوز تخفيض ســـــــــعر أمر 3

 الشراء أو زيادة سعر أمر البيع.  
 

 . يتم رفض األوامر من رقم التداول في الحاالت التالية:4

 تداول  اته.إ ا تم إدخال أوامر البيع بسعر مساوي أو أقل من أوامر الشراء القائمة تحت رقم ال 

  إ ا تم إدخال أوامر الشـــــــــــــراء بســـــــــــــعر مســـــــــــــاوي أو أعلى من أوامر البيع القائمة تحت رقم التداول

  اته.
 

 . ال يتم اقتران األوامر في جلسة إدخال األوامر.5
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 مزاد االفتتاحفترتي ما قبل املزاد وتقابل أوامر  3-19-9مادة 

 

 ينطبق على فترتي ما قبل املزاد ومزاد االفتتاح األحكام التالية:

 .يجوز إدخال األوامر في جلسة ما قبل املزاد.1
 

 . ال يجوز تعديل األوامر أو إلغائها في جلسة ما قبل املزاد.2

عندما يتم اقتران أوامر البيع . يحدد ســـعر االفتتاح لكل ورقة مالية في جلســـة تقابل أوامر مزاد االفتتاح 3

 والشراء في سجل األوامر.

 . تحدد البورصة آلية احتساب سعر االفتتاح.4

 التداول املستمرجلسة  4-19-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة التداول املستمر األحكام التالية:

 املستمر..يتم ترحيل األوامر االفتتاحية في مرحلة مزاد االفتتاح إلى جلسة التداول 1
 

 . يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.2
 

 . يجوز إدخال أوامر محدده أو أوامر بسعر السوق.3
 

 ها أو تغييرها إلى أمر خاص.ء. يجوز تعديل األوامر أو إلغا4
 

 . يجوز اقتران األوامر املدخلة في جلســـــــة التداول املســـــــتمر بشـــــــكل فوري أو يتم إدراجها في ســـــــجل األوامر 5

على حســـــــــــــب األولوية في الســـــــــــــعر والوقتو ويتم اقتران أو إلغاء األوامر املدخلة بخاصـــــــــــــية الكمية على 

 من هذه القواعد. )15-9النحو املوضح في املادة )
 

لغى األوامر الصالحة لجلسة محددة عند انتهاء جلسة التداول املستمر.6
م
 . ت

 

 مزاد اإلغالقجلسة  5-19-9مادة 

 

 مزاد اإلغالق األحكام التالية:ينطبق على جلسة 

 .يجوز إدخال األوامر في جلسة مزاد اإلغالق.1
 

وال يجوز  وهــا في فترة معينــة من مزاد اإلغالقو على أن تحــددهــا البورصــــــــــــــةء. يجوز تعــديــل األوامر أو إلغــا2

 .بعد هذه الفترة ها في جلسة مزاد اإلغالقءتعديل األوامر أو إلغا
 

 اقتران أوامر البيع والشراء )تنفيذ األوامر( خالل جلسة مزاد اإلغالق. . ال يقبل نظام التداول 3

 . يتم عرض سعر إغالق افتراض ي.4
 

 . يحسب سعر اإلغالق بنفس الطريقة التي يحسب اها سعر االفتتاح.5

 (.randomized closing. يتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد خالل جلسة مزاد اإلغالق )6
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 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 ر.قبول األم

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 اإلغالق:حكام التالية على جلسة التداول على سعر تطبق األ 

 من جلسة مزاد اإلغالق. .يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1
 

 . يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.2
 

 . يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 3

تتم أي صفقات خالل اليوم يتم االعتماد . إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم 4

افر األسعار املذكورة لن يتم قبول األمر.  على السعر املرجعي من اليوم السابق وفي حال لم تتو

 . يجوز تعديل الكميات.5

 . يجوز إلغاء األوامر.6

 . ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.7

 املدة املحددة لهذه الجلسة.. يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر 8

 

 جلسة اإلغالق 7-19-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة اإلغالق األحكام التالية:

 .ال يجوز االطالع على سجل األوامر خالل اإلغالق.1

 . ال يجوز إلغاء األوامر خالل جلسة اإلغالق.2

 . ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة اإلغالق.3
 

 (Buy-In Sessionجلسة الشراء اإلجباري  ) 8-19-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة الشراء اإلجباري األحكام التالية:

 .تعقد جلسة الشراء اإلجباري بطريق املزاد.1
 

. يحدد الســـــــــــــعر املرجعي لجلســـــــــــــة الشـــــــــــــراء االجباري بســـــــــــــعر إغالق الورقة املالية في يوم إجراء الشـــــــــــــراء 2

 إليه عالوة 
 
 % من سعر اإلغالق.10ال تتجاوز اإلجباري مضافا

 

. يفتتس املزاد بالسعر املرجعي للشراء اإلجباري وال يجوز إتمام الصفقة بسعر أقل من هذا السعر وإنما 3

 %.10يجوز إتمامها بسعر أعلى وبحد أقص ى 
 

. ال يحول وقف الورقـــة املـــاليـــة عن التـــداول في البورصـــــــــــــــة أو شـــــــــــــط هـــا دون القيـــام بـــإجراءات عمليـــات 4

 التسوية والشراء الالزمة لها من خالل جلسة الشراء اإلجباري.
 

. يقتصــــــــــر إدخال أوامر في جلســــــــــة الشــــــــــراء اإلجباري على أوامر محددة الســــــــــعرو ويجوز لوكالة املقاصــــــــــة 5

 إدخال أوامر محددة السعر أو أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة.

 

 (Trade at Last)جلسة التداول على سعر اإلغالق  6-19-9مادة 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. .يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 

 . يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.2

 

 . يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 3

. إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم يتم االعتماد 4

افر األسعار املذكورة لن يتم قبو   ل األمر.على السعر املرجعي من اليوم السابق وفي حال لم تتو

 . يجوز تعديل الكميات.5

 . يجوز إلغاء األوامر.6

 . ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.7

 . يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.8

 

 جلسة اإلغالق 7-19-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة اإلغالق األحكام التالية:

 على سجل األوامر خالل اإلغالق.. ال يجوز االطالع 1

 ال يجوز إلغاء األوامر خالل جلسة اإلغالق.

 ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة اإلغالق.
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 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 التداول على سعر اإلغالق:تطبق األحكام التالية على جلسة 

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 ة املحددة لهذه الجلسة.يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املد

 

 . ال يجوز تغيير أوامر البيع إال لسعر أدنى وال يجوز تغيير أوامر الشراء إال لسعر أعلى.6
 

 . ال يجوز إلغاء األوامر أو تعديل كميتها.7
 

 . يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة الشراء اإلجباري.8
 

 ألخرم إلى جلسة الشراء اإلجباري.من جلسات التداول ا. ال تنتقل أوامر البيع أو الشراء 9

 جلسة االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول  9-19-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول األحكام التالية:
 

 .ال يجوز إدخال األوامر أو االطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستفسار.1
 

 وامر.هذه الفترة للوسيط املرخص بإلغاء األ .  سمس في 2
 

 . ال يجوز تعديل األوامر في جلسة االستفسار.3
 

 احتساب السعر املرجعي 20-9مادة 

 1-20-9مادة 
يتحدد الســــــعر املرجعي بســــــعر اإلغالق في اليوم الســــــابق. ويجوز تعديل الســــــعر املرجعي بناء على إجراءات 

 استحقاقات األسهم في أول يوم تداول بدون استحقاقات. 

 2-20-9مادة 

يجوز للبورصــــة أن تحدد الســــعر املرجعي إن رأت أن  لك يخدم مصــــالح املســــتثمرين والســــوق في الحاالت 

 التالية:
 

 .في حالة توز ع أرباح نقدية استثنائية. 1
 

 ثر على رأس املال سواء بالنقصان أو الزيادة.ؤ . في حاالت استحقاقات األسهم التي ت2
 

و ويجوز للبورصــــــــة في 3
 
. في حالة رفع إيقاف الورقة املالية بعد فترة إيقاف للتداول تزيد على تســــــــعين يوما

 هذه الحالة إلغاء السعر املرجعي السابق.  
 

افقة الهيئة.4  . أية حاالت أخرم تراها البورصة بعد مو
 

 3-20-9مادة 

 وفق املعادلة التالية:يحدد السعر املرجعي في أول يوم تداول لحقوق األولوية 

ســــــــــــعر  –وم الســــــــــــابق لبدء تداول تلك الحقوق يقفال الســــــــــــهم املقررة عليه حقوق األولوية في الإ)ســــــــــــعر 

 .االكتتاب )القيمة اإلسمية + عالوة اإلصدار((

 أحكام خاصة بسوق املزادات 21-9مادة 

 

 

ويجوز للبورصـــــــــــــة تعديل هذا يتعين على البورصـــــــــــــة نشـــــــــــــر جدول يوضـــــــــــــح دورة التداول في ســـــــــــــوق املزادو 

 ( من هذه القواعد.9-22الجدولو وينطبق على هذا السوق أحكام املادة )
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 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 اإلغالق:تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر 

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

صــــفقات خالل اليوم يتم إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 الجلسة.يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه 

 أقسام دورة التداول  22-9مادة 

 

 تنقسم دورة تداول لسوق املزاد إلى عدة جلسات كاآلتي:

 .االستفسار 

 .جلسة املزاد 

 .االستفسار 

 .اإلغالق 

  جلسة الشراء االجباريBuy-In Session. 

 جلسة االستفسار 1-22-9مادة 

 

 

 وإنما يجوز القيام باآلتي:ال يجوز االطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستفسارو 
 

 .االطالع على املعلومات العامة مثل سعر إغالق اليوم السابق والسعر املرجعي واإلحصاءات 

 .االطالع على األوامر الخاصة اهم 

 .ال يتم اقتران األوامر في جلسة االستفسار 

  حتى تاريخ محدد(.أمر  -إلغاء أوامرهم التي تم ترحيلها من اليوم السابق مثل )أمر حتى اإللغاء 

 .سحب األوامر وإدراجها في سجل األوامر الخاصة 

 جلسة املزاد 2-22-9مادة 

 

يجوز للبورصـــــة تحديد مدة ووقت املزادات باإلضـــــافة إلى تحديد عدد جلســـــات املزاد على أن يكون هناك 

 دقيقة بين كل مزادو وينطبق على جلسة املزاد األحكام التالية: 45
 

 األوامر في جلسة املزاد..يجوز إدخال 1
 

 . يجوز االطالع على األوامر في جلسة املزاد.2
 

 ها في جلسة املزاد.ء. ال يجوز تعديل األوامر أو إلغا3
 

 . ال يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء )تنفيذ األوامر( خالل جلسة املزاد. 4
 

 (.equilibrium price. يتم عرض السعر االفتراض ي )5
 

 matching) . يتم اقتران أوامر البيع والشـــــــــــــراء في نهــايــة جلســــــــــــــة املزاد بموجــب معــادلــة اقتران األوامر6

algorithm) .التي تستخدم في جميع املزادات 
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:تطبق األحكام 

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

 ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق 

افر األســعار املذكورة  يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة. يتم اقتران أوامر البيع

 جلسة اإلغالق 3-22-9مادة 

 

 

 تنطبق على جلسة اإلغالق األحكام التالية:
 

 .ال يجوز االطالع على سجل األوامر خالل اإلغالق.1

 . ال يجوز إلغاء األوامر خالل جلسة اإلغالق.2

 اإلغالق.. ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة 3

 

 (Buy-In Sessionجلسة الشراء اإلجباري ) 4-22-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة الشراء اإلجباري األحكام التالية:
 

 .تعقد جلسة الشراء اإلجباري بطريق املزاد.1
 

. يحدد الســـــــــــــعر املرجعي لجلســـــــــــــة الشـــــــــــــراء اإلجباري بســـــــــــــعر إغالق الورقة املالية في يوم إجراء الشـــــــــــــراء 2

 إليه عالوة ال تتجاوز اإلجباري 
 
 % من سعر اإلغالق.10مضافا

 

. يفتتس املزاد بالسعر املرجعي للشراء اإلجباري وال يجوز إتمام الصفقة بسعر أقل من هذا السعر وإنما 3

 %.10يجوز إتمامها بسعر أعلى وبحد أقص ى 
 

بـــإجراءات عمليـــات  . ال يحول وقف الورقـــة املـــاليـــة عن التـــداول في البورصـــــــــــــــة أو شـــــــــــــط هـــا دون القيـــام4

 التسوية والشراء الالزمة لها من خالل جلسة الشراء اإلجباري.
 

. يقتصـــــــــر إدخال أوامر في جلســـــــــة الشـــــــــراء اإلجباري على أوامر محددة الســـــــــعرو ويجوز لوكالة املقاصـــــــــة 5

 إدخال أوامر محددة السعر أو أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة.
 

  لسعر أدنى وال يجوز تغيير أوامر الشراء إال لسعر أعلى.. ال يجوز تغيير أوامر البيع إال 6
 

 . ال يجوز إلغاء األوامر أو تعديل كميتها.7
 

 . يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة الشراء اإلجباري.8
 

 . ال تنتقل أوامر البيع أو الشراء من جلسات التداول األخرم إلى جلسة الشراء اإلجباري.9
 

 احتساب السعر املرجعي لسوق املزاد 5-22-9مادة 

 
يتحدد الســــــعر املرجعي بســــــعر اإلغالق في اليوم الســــــابق. ويجوز تعديل الســــــعر املرجعي بناء على إجراءات 

 استحقاقات األوراق املالية في أول يوم تداول بدون استحقاقات.
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastالتداول على سعر اإلغالق )جلسة  6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 األمر.قبول 

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 أحكام خاصة لتداول وحدات الصناديق املدرجة 23-9مادة 

 

ويتعين على البورصـــــــة نشـــــــر جدول يوضـــــــح دورة يتم تداول وحدات الصـــــــناديق املدرجة في لوحة خاصـــــــةو 

تداول وحدات الصــــناديق املدرجةو ويجوز للبورصــــة تعديل هذا الجدولو وينطبق على تداول الصــــناديق 

 من هذه القواعد. )24-9أحكام املادة )

 أقسام دورة التداول  24-9مادة 

 

 تنقسم دورة تداول وحدات الصناديق املدرجة إلى عدة جلسات كاآلتي:

 .االستفسار قبل جلسة التداول.1

 . مزاد االفتتاح:2

  .استقبال األوامر 

 .ما قبل املزاد 

 .اقتران أوامر مزاد االفتتاح 

 . التداول املستمر.3

 . مزاد اإلغالق.4

 . اإلغالق.5

 (.Buy-In Session. جلسة الشراء اإلجباري )6

 .االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول.7
 

 االستفسارجلسة  1-24-9مادة 

 

 ال يجوز االطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستفسارو وإنما يجوز القيام باآلتي:
 

 .االطالع على املعلومات العامة مثل سعر إغالق اليوم السابق والسعر املرجعي واإلحصاءات.1
 

 . االطالع على األوامر الخاصة اهم.2

 . ال يتم اقتران األوامر في جلسة االستفسار.3

 أمر حتى تاريخ محدد(. -. إلغاء أوامرهم التي تم ترحيلها من اليوم السابق مثل )أمر حتى اإللغاء 4

 . سحب األوامر وإدراجها في سجل األوامر الخاصة.5
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 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:تطبق األحكام 

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

 ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة. يتم اقتران أوامر البيع

 جلسة استقبال األوامر 2-24-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة استقبال األوامر األحكام التالية:

 .يجوز إدخال أوامر محددة الصالحية حتى يوم أو حتى اإللغاء أو حتى تاريخ محدد.1
 

 إدخال األوامر.. ال يجوز إلغاء األوامر في جلسة 2
 

. يجوز تعديل األوامر بزيادة ســـــــــعر أمر الشـــــــــراء أو تخفيض ســـــــــعر أمر البيعو وال يجوز تخفيض ســـــــــعر أمر 3

 الشراء أو زيادة سعر أمر البيع.  
 

 . يتم رفض األوامر من رقم التداول في الحاالت التالية:4

  التداول  اته.إ ا تم إدخال أوامر البيع بسعر مساوي أو أقل من أوامر الشراء القائمة تحت رقم 

  البيع القائمة تحت رقم التداول  إ ا تم إدخال أوامر الشـــــــــــــراء بســـــــــــــعر مســـــــــــــاوي أو أعلى من أوامر

  اته.

 . ال يتم اقتران األوامر في جلسة إدخال األوامر.5
 

 فترتي ما قبل املزاد وتقابل أوامر مزاد االفتتاح 3-24-9مادة 

 

 االفتتاح األحكام التالية:ينطبق على فترتي ما قبل املزاد ومزاد 

 .يجوز إدخال األوامر في جلسة ما قبل املزاد.1

 ها في جلسة ما قبل املزاد.ء. ال يجوز تعديل األوامر أو إلغا2

. يحدد ســعر االفتتاح لكل ورقة مالية في جلســة تقابل أوامر مزاد االفتتاح عندما يتم اقتران أوامر البيع 3

 والشراء في سجل األوامر.

 تحدد البورصة آلية احتساب سعر االفتتاح.. 4
 

 جلسة التداول املستمر 4-24-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة التداول املستمر األحكام التالية:

 .يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.1
 

 . يجوز إدخال أوامر محدده أو أوامر بسعر السوق.2
 

 تغييرها إلى أمر خاص.ها أو ء. يجوز تعديل األوامر أو إلغا3
 

. يجوز اقتران األوامر املدخلة في جلســـــــة التداول املســـــــتمر بشـــــــكل فوري أو يتم إدراجها في ســـــــجل األوامر 4

على حســـــب األولوية في الســـــعر والوقتو ويتم اقتران أو إلغاء األوامر املدخلة بخاصـــــية الكمية على النحو 

 من هذه القواعد. )15-9املوضح في املادة )
 

لغى األوامر الصالحة لجلسة محددة عند انتهاء جلسة التداول املستمر.. 5
م
 ت
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. األوامر على سعر اإلغالق. يجوز إدخال 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 مزاد اإلغالقجلسة  5-24-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة مزاد اإلغالق األحكام التالية:

 .يجوز إدخال األوامر في جلسة مزاد اإلغالق.1
 

ها في فترة معينة من مزاد اإلغالقو على أن تحددها البورصة  وال يجوز ء. يجوز تعديل األوامر أو إلغا2

 مزاد اإلغالق.ها بعد هذه الفترة في جلسة ءتعديل األوامر أو إلغا
 

 . ال يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء )تنفيذ األوامر( خالل جلسة مزاد اإلغالق.3
 

 . يتم عرض سعر إغالق افتراض ي.4

 . يحسب سعر اإلغالق بنفس الطريقة التي يحسب اها سعر االفتتاح.5

 (.randomized closingجلسة مزاد اإلغالق ). يتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد خالل 6

 جلسة اإلغالق 6-24-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة اإلغالق األحكام التالية:

 .ال يجوز االطالع على سجل األوامر خالل اإلغالق.1

 . ال يجوز إلغاء األوامر خالل جلسة اإلغالق.2

 اإلغالق.. ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة 3
 

 (Buy-In Sessionجلسة الشراء اإلجباري ) 7-24-9مادة 

 

 

 جباري األحكام التالية:طبق على جلسة الشراء اإل ين
 

 ة الشراء اإلجباري بطريق املزاد..تعقد جلس1

. يحدد الســـــــــــــعر املرجعي لجلســـــــــــــة الشـــــــــــــراء االجباري بســـــــــــــعر إغالق الورقة املالية في يوم إجراء الشـــــــــــــراء 2

 إليه عالوة 
 
 % من سعر اإلغالق.10ال تتجاوز اإلجباري مضافا

. يفتتس املزاد بالسعر املرجعي للشراء اإلجباري وال يجوز إتمام الصفقة بسعر أقل من هذا السعر وإنما 3

 %.10بسعر أعلى وبحد أقص ى  تمامهايجوز إ

. ال يحول وقف الورقـــة املـــاليـــة عن التـــداول في البورصـــــــــــــــة أو شـــــــــــــط هـــا دون القيـــام بـــإجراءات عمليـــات 4

 ا من خالل جلسة الشراء اإلجباري.التسوية والشراء الالزمة له

قاصـــــــــة . يقتصـــــــــر إدخال أوامر في جلســـــــــة الشـــــــــراء اإلجباري على أوامر محددة الســـــــــعرو ويجوز لوكالة امل5

 إدخال أوامر محددة السعر أو أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة.

 يير أوامر الشراء إال لسعر أعلى.. ال يجوز تغيير أوامر البيع إال لسعر أدنى وال يجوز تغ6

 إلغاء األوامر أو تعديل كميتها. . ال يجوز 7

 . يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة الشراء اإلجباري.8

 .. ال تنتقل أوامر البيع أو الشراء من جلسات التداول األخرم الى جلسة الشراء اإلجباري 9

9 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 105 صفحة                                     

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. األوامر على سعر اإلغالق. يجوز إدخال 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 جلسة االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول  8-24-9مادة 

 

 ينطبق على جلسة االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول األحكام التالية:

 .ال يجوز إدخال األوامر أو االطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستفسار.1

 وامر..  سمس في هذه الفترة للوسيط املرخص بإلغاء األ 2

 في جلسة االستفسار.. ال يجوز تعديل األوامر 3

 احتساب السعر املرجعي لوحدات الصناديق املدرجة 9-24-9مادة 

 بسعر اإلغالق السابق.درجة لوحدات الصناديق امليتحدد السعر املرجعي  

 املؤشرات 25-9مادة 

 تحديد املؤشرات 1-25-9مادة 

 

اها عبر نظام التداول وموقعها  تحدد البورصــــــــــة املؤشــــــــــرات التي يتم حســــــــــااها وتنشــــــــــر املعلومات املتعلقة

 اإللكتروني. ويجوز للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك املعلومات.

 

 األوراق املالية املؤهلة لحساب املؤشر 2-25-9مادة 

 

.يجوز للبورصـــــة إدراج أو اســـــتبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشـــــر من املؤشـــــرات حســـــب الحاالت املبينة في 1

 القواعد واملتعلقة بقواعد أقسام السوق واملؤشرات.الفصل الثامن من هذه 
 

          . يجوز للبورصـــــــــــــة إيقاف أي ورقة مالية في أي مؤشـــــــــــــر من املؤشـــــــــــــرات حســـــــــــــب الحاالت املبينة في املادة2

 من هذه القواعد. )8-9-1)
 

 نظام فواصل التداول  26-9مادة 

 فاصل تداول األسهم 1-26-9مادة 

 

ســعرية لألوراق املالية املدرجة في الســوقين األول والرئيســ ي ولوحة الصــناديق وفق تضــع البورصــة حدود 

 من هذه القواعد.  )12-9املادة )
 

كلما وصــــــــــلت للحدود الســــــــــعريةو ويتم عقد مزاد  -ملدة دقيقتين  -يوقف التداول املســــــــــتمر للورقة املالية 

يتخذ كأساس للحدود السعرية الجديدةو خالل تلك املدة على الورقة املالية لتحديد سعر مرجعي جديد 

ويجوز وقف التداول املســـــــــــــتمر للورقة املالية أكثر من مرة خالل جلســـــــــــــة التداولو وتتبع في هذا الشـــــــــــــأن 

 األحكام التالية:
 

عتبر ســعر تنفيذ املزاد بمثابة الســعر املرجعي الجديد 1 .في حال اقتران أوامر البيع والشــراء في فترة املزادو  م

 الذي  عتمد عليه قاطع التداول الالحق. 
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 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:تطبق 

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم إ ا لم يتوفر ســــعر 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 مر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.يتم اقتران أوا

 

 

وقف التداول  .2
م
ســــتأنف التداول على أســــاس الســــعر الذي أ وفي حال عدم اقتران أوامر البيع والشــــراءو  م

ستخدم كسعر مرجعي جديد.  عندهو و م
 

. ال يجوز إدخال أوامر بســــعر يتجاوز النســــبة املحددة من قبل البورصــــة ســــواء بالزيادة أو النقصــــان عن 3

 السعر املرجعيو و ستثنى من  لك حالة اختيار أمر صالح حتى اإللغاء. 

 

عتبر سعر االفتتاح هو السعر املرجعي بالنسبة لألوامر املدخلة في سوق املزادو وال تطبق أي قيود ع4 لى .  م

 تقلبات األسعار في سوق املزاد.

 

-26-9. ال يجوز إدخال أوامر بكميات تقل عن الكمية الدنيا للورقة املالية على النحو املوضـــح في املادة )5

 من هذه القواعد. )3

 

عادة التحقق إ. في حال وجود أوامر خارج الحدود الســـعرية يتم وضـــعها خارج جدول األوامر على أن يتم 6

 مع الحدود السعرية الجديدة. من تطابقها

 

 فاصل تداول املؤشر 2-26-9مادة 

 

يجوز للبورصـــــــة وقف التداول في الســـــــوق األول أو الســـــــوق الرئيســـــــ ي كلما انخفض مؤشـــــــرهما الرئيســـــــ يو 

 و لك حسب النسب واملدد التالية:

 

 مدة الوقف نسبة انخفاض املؤشر

 دقيقة 15وقف التداول ملدة  -5%

 دقيقة 30ملدة وقف التداول  -7%

10%-  
 
 وقف التداول نهائيا

 

وال يؤدي إيقاف ســـــــــوق إلى إيقاف الســـــــــوق اآلخر بشـــــــــكل تلقاديو ويجوز أن يتم وقف التداول أكثر من مرة 

أثناء جلســـــــة التداولو وتنتهي جلســـــــة التداول إ ا تم وقف التداول بالســـــــوق للمرة الثالثة أثناء الجلســـــــة 

  ويلغى مزاد اإلغالق.
 

افقة ويجوز   بعد مو
 
للبورصة إعادة تقييم وتعديل النسب واملدد املحددة لإليقاف حسب ما تراه مناسبا

 الهيئة.
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. إدخال األوامر على سعر اإلغالق. يجوز 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة يتم  االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 3-26-9مادة 
 الكمية الدنيا للسهم املطبقة في مزاد فاصل تداول األسهم  

(Normal Market Size) 

 احتساب الكمية 

 

 

% من متوســـــــط الكمية اليومية املتداولة للورقة املالية 2.5.تحدد الكمية الدنيا للســـــــهم بمقدار نســـــــبة 1

 على مدار أربع فترات مالية مرحلية سابقة على إجراء هذا التحديد.

 يتم إدخال األوامر بالكميات الدنيا التالية حسب نطاق الكمية وفق الجدول املبين أدناه:. 2

 

 الكمية الدنيا املطبقة نطاق الكمية الدنيا

 الكمية الدنيا سهم 2499إلى  0من 

 2500 سهم 4999إلى  2500من 

 % من الكمية الدنيا50 سهم أو أكثر 5000

 

 . يتم تحديث الكمية الدنيا لكل األسهم بعد انتهاء كل فترة مالية مرحلية. 3

(3-months rolling annual average) 
 

 اإلعالن والنشر 4-26-9مادة 

 
يتم إعالن ونشـــر  الكمية الدنيا للســـهم  لكل ورقة مالية مع البيانات الخاصـــة بالشـــركة من خالل املوقع 

 اإللكتروني.
 

 التأكيد والنشر 27-9مادة 

 التأكــــــيد 1-27-9مادة 

 
 

بإرســـــــــــال تأكيد إلكتروني للوســـــــــــيط املرخص بالصـــــــــــفقات والعمليات  -على الفور  -.يقوم نظام التداول 1

 التي أجراها.
 

بــإرســـــــــــــــال تــأكيــد للمتــداولين عن طريق الــدخول املبــاشـــــــــــــر للســـــــــــــوق  -على الفور -. يقوم نظــام التــداول 2

(Direct Market Access( واملتداولين عن طريق الدخول املكفول )Sponsored Access للوســــــيط )

تداول عن طريقه بعمليات التداول التي أجريت من خاللهم.
م
 امل

9 



 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 108 صفحة                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 التداول على سعر اإلغالق:تطبق األحكام التالية على جلسة 

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 ة املحددة لهذه الجلسة.يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املد

 النشر قبل التداول  2-27-9مادة 

 

 بســـــــــــــجــل األوامر القــائمــة لـكـافــة الوســـــــــــــطــاء املرخصـــــــــــــين و لــك من خالل نظــام 1
 
 موجزا

 
.يتم عرض بيــانــا

 التداول. 
 

 .  ستعرض البيان املوجز إجمالي كمية وسعر أوامر البيع والشراء التي لم يتم اقترانها.2
 

 املرخص االطالع على كافة التفاصيل الخاصة بأوامره.. يمكن للوسيط 3
 

. يمكن ملدير املكتب التابع للوســـــــــــــيط املرخص االطالع على كافة تفاصـــــــــــــيل األوامر التي تم إدخالها من 4

                          مســـــــــــــــتـــخـــــــدمـــي الـــنـــظـــــــام )مـــمـــثـــــــل الـــوســـــــــــــــيـــط( واملـــتـــــــداولـــيــن عـــن طـــريـــق الـــــــدخـــول املـــبـــــــاشـــــــــــــــر لـــلســـــــــــــــوق 

(Direct Market Access( أوالدخول املكفول للسوق )Sponsored Access.) 

 النشر بعد التداول  3-27-9مادة 

 

 . بعد تنفيذ أي صفقة يتم عرض الرمز التعريفي للورقة املالية وسعر الصفقة على شريط األسعار.1

 

 .يمكن ألعضاء التداول االطالع على كافة التفاصيل الخاصة بصفقا هم املنفذة.2
 

ملدير املكتب التابع للوســـــــــــــيط املرخص االطالع على كافة تفاصـــــــــــــيل الصـــــــــــــفقات املنفذة التي تم . يمكن 3

 Direct Marketإدخـــالهـــا من قبـــل مســـــــــــــتخـــدمي النظـــام )ممثـــل الوســـــــــــــيط( واملتـــداولين عن طريق )

Access( أو )Sponsored Access.) 
 

. كما يجوز .يجوز توفير معلومات إضــــــــــــافية إلى مزودي البيانات والغير حســــــــــــبما ترا4
 
ه البورصــــــــــــة مناســــــــــــبا

 للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك املعلومات.
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. على سعر اإلغالق. يجوز إدخال األوامر 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة يتم االعتماد على  الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 األسهماستحقاقات  28-9مادة 

 

.يجوز للبورصـــــــة ضـــــــبط أو تعديل الســـــــعر املرجعي بناء  على اإلجراءات املتعلقة بتوز ع األرباح النقدية أو 1

أســــــــهم املنحة املجانية أو غيرها من اإلجراءات التي ينتج عثها اســــــــتحقاقات لألســــــــهم و و لك في التوقيت 

 وبالطريقة املشار إليها في قواعد أقسام ومؤشرات السوق.
 

تلتزم الشركة املدرجة باإلعالن في البورصة عن الجدول الزمني املتعلق بتوز ع األرباح النقدية أو أسهم . 2

ـــــــــتحقاقات لألســـــــــــــهم و لك بعد اعتماده من  املنحة املجانية أو غيرها من اإلجراءات التي ينتج عثها اســــ

باإلعالن في البورصة عن الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة حسب األحوالو كما تلتزم الشركة املدرجة 

أي تعــديـل يطرأ على هـذا الجــدول الزمنيو ويبين الجــدول الزمني على األخص يوم حيــازة الســـــــــــــهم )آخر 

يوم تــــداول للورقــــة املــــاليــــة محملــــة بــــاالســـــــــــــتحقــــاقــــات(و وأول يوم تــــداول دون اســـــــــــــتحقــــاقــــاتو ويوم 

انيةو يجب أن يحدد التاريخ االســـــــتحقاقو ويوم الســـــــداد )إن وجد(و وفي حالة توز ع أســـــــهم املنحة املج

الذي ســـــــــــــتدرج فيه األســـــــــــــهم الجديدة في ســـــــــــــجالت املســـــــــــــاهمينو كما يجب تحديد موعد بداية ونهاية 

االكتتاب وموعد اإلعالن عن تخصــــــــــيص األســــــــــهم واليوم الذي ســــــــــتدرج فيه األســــــــــهم املخصــــــــــصــــــــــة في 

 سجالت املساهمينو و لك في حالة االكتتاب في زيادة رأس املال.
 

الشــــــــركة املدرجة بتأكيد اإلعالن عن االســــــــتحقاقات أو أي تغيير يطرأ على الجدول الزمنيو و لك . تلتزم 3

 قبل يوم االستحقاق بثمانية أيام.
 

 . تنطبق استحقاقات األسهم على املساهمين املقيدين في سجالت املساهمين في نهاية يوم االستحقاق.4
 

عفاء الشــركة املدرجة إيجوز للبورصــة  ســهم املنحة املجانيةوفيما عدا حالتي توز ع األرباح النقدية أو أ. 5

من بعض أو كل أحكام هذه املادة في بعض أنواع اســـــــــــــتحقاقات األســـــــــــــهمو كما يجوز للبورصـــــــــــــة تأجيل 

مواعيد تلك االســتحقاقاتو و لك بعد اخطار الهيئة والتنســيق مع وكالة املقاصــةو وفي جميع األحوال 

 ملبدأ املســــــــاواة بين من تتماثل فيهم املراكز القانونية والشــــــــروط تطبق البورصــــــــة حكم هذا البند 
 
وفقا

 املطلوبة.
 

تنطبق أحكام هذه املادة على وحدات الصــــــناديق املدرجة في البورصــــــةو ويلتزم مدير الصــــــندوق بتنفيذ . 6

 استحقاقات الوحدات بما ال يتعارض مع طبيعة الصندوق واألحكام التي يخضع لها.
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 الفصل التاسع

 قواعد التداول 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 األمر.قبول 

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 اإلبالغ عن نقل ملكية األوراق املالية 29-9مادة 

 

للبورصـة أن تطلب من وكالة املقاصـة معلومات أو تقارير عن األعمال التي تقوم اها أو عن السـجالت التي 

تقوم بحفظهاو بشـــــــــرط أن تكون تلك املعلومات أو التقارير أو الســـــــــجالت الزمة ألداء عملها ومثها عمليات 

 م التداول. نقل األوراق املالية املدرجة التي تتم عن طريق وكالة املقاصة خارج نظا

 

ويجوز للبورصـــــــة أن تطلب من وكالة املقاصـــــــة معلومات أو تقارير إضـــــــافية للتأكد من ســـــــالمة تنفيذ هذه 

 القواعد.

 

 إبالغ وكالة املقاصة 30-9مادة 

 

 بعد تنفيذها.1
 
 .تقوم البورصة بإبالغ وكالة املقاصة بالصفقات املنفذة فورا

 

 بعد تنفيذها على أن يكون  لك . تقوم البورصة بإبالغ وكالة املقاصة 2
 
بكافة التعديالت واإللغاءات فورا

 قبل إتمام التسوية.
 

 إلغاء وتعديل السوق لألوامر أو الصفقات 31-9مادة 

 تلتزم البورصة بإلغاء األوامر أو الصفقات في حال استالم أي تعليمات من الهيئة. 

 البيع على املكشوف 32-9مادة 

 

تفاق مع الوسيط املرخص لترتيب عملية اال يجوز البيع على املكشوف لألوراق املالية دون أن  سبق  لك 

 اقتراض األسهم وفق الضوابط املحددة من قبل وكالة املقاصة.  
 

% من األوراق 10تحدد البورصــــــــة نســــــــبة األوراق املالية املتاحة للبيع على املكشــــــــوف بما ال يتجاوز نســــــــبة 

القائمة في رأس مال الشـــــــــــركة املدرجةو ويجوز للبورصـــــــــــة تغيير نســـــــــــبة األوراق املالية املتاحة للبيع املالية 

اقتراض األوراق املالية لدم وكالة املقاصة.  ملعطيات نظام إقراض و
 
 على املكشوف وفقا

 

 التأشيـــــــــــر 1-32-9مادة 

 

يلتزم الوســـــــــيط املرخص أو ممثليه بالتأشـــــــــير من خالل نظام التداول على عمليات البيع على املكشـــــــــوف. 

وفي حال تم هذا التأشــــــير دون تغطية هذه العمليات من خالل اإلقتراض فيتم تســــــويتها من خالل جلســــــة 

 الشراء اإلجباري.
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 املالية املتاحة للبيع على املكشوفاألوراق  2-32-9مادة 

 

تقوم البورصــــــــــــــة بتحــديــد األوراق املــاليــة املتــاحــة للبيع على املكشـــــــــــــوفو على أن تقوم بــاإلعالن عثهــا على 

 موقعها االلكتروني بشكل دوري.

 

ال  ســــمس بالبيع على املكشــــوف لألوراق املالية املصــــدرة عن شــــركة تم إدراجها في البورصــــة بمدة تقل عن 

 أشهر.ستة 

 

 صالحيات البورصة بإيقاف البيع على املكشوف 3-32-9مادة 

 

 يجوز للبورصة إيقاف عمليات البيع على املكشوف على األوراق املالية في الحاالت التالية:

 .الوصول للحد األقص ى من النسبة املتاحة للبيع على املكشوف.1

 من هذه القواعد. (9-26-2). انخفاض مؤشرات البورصة على النحو املوضح في املادة 2

 . في أي حاالت أخرم تراها البورصة لتحقيق عدالة وكفاء السوق.3

 

لحاالت املســـــــــموح اها في لكما يجوز للبورصـــــــــة إيقاف الوســـــــــيط بناء على طلب من وكالة املقاصـــــــــةو و لك 

 قواعد وكالة املقاصة.
 

 صالحيات الجهات الرقابية بإيقاف البيع على املكشوف 4-32-9مادة 

 

 

يجوز للهيئة إيقاف عمليات البيع على املكشـــــــــوف في حاالت التقلب الشـــــــــديد لتداوالت الســـــــــوقو أو في أي 

 حالة أخرم لضمان حماية املتعاملين في السوق.
 

 تأهيل الوسيط املرخص للبيع على املكشوف 5-32-9مادة 

 

 

الوســــــــيط املرخص بإبرام اتفاقيات مع وكالة املقاصــــــــة لتغطية عمليات البيع على املكشــــــــوف من .يلتزم 1

اقتراض األوراق املالية.  خالل عقد إقراض و
 

. يلتزم الوســـــــــــــيط املرخص بــإبرام اتفــاقيــات مع عمالئــه تخولــه بتغطيــة عمليــات البيع على املكشـــــــــــــوفو 2

املبرمة مع وكالة املقاصــــة على النحو املوضــــح بالبند الســــابق والوفاء بالتزاماته الناشــــئة عن االتفاقية 

 من هذه املادة.
 

. يلتزم الوســـــــــيط املرخص بتوفير كافة األنظمة اآللية والتقنيةو والتطبيقات املختلفة لضـــــــــمان ســـــــــالمة 3

عمليات البيع على املكشـــــوفو ويجوز للبورصـــــة أن تطلب من الوســـــيط تطوير أو تحســـــين هذه األنظمة 

 قات.والتطبي
 

ويجوز للبورصـــــــــــــة وقف الوســـــــــــــيط املرخص عن القيام بعمليات البيع على املكشـــــــــــــوف في حالة مخالفة  

 أحكام هذه املادة.
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 على املكشوف ضوابط عمليات البيع 6-32-9مادة 

 

 

 مكشوف والعكس..تعديل األوامر: يجوز تعديل خاصية أمر البيع من 1
 

 . صالحية األوامر: تقتصر مدة سريان عروض البيع على املكشوف ملدة أقصاها يوم واحد.2
 

( على عمليات zero + uptick rule. الحدود الســـــــعرية: تفرض البورصـــــــة قاعدة البيع بالســـــــعر األعلى )3

 صفقة.البيع على املكشوفو بحيث يجب أن يكون سعر البيع أعلى أو مساوي لسعر آخر 

 

 . وال  سمس النظام بتنفيذ أي صفقة بيع على املكشوف إ ا لم يتوفر السعر املرجعي للسهم.4

 

 أحكام عامة 7-32-9مادة 

 

 

 املطلع البيع على املكشوف. للشخص.ال يجوز 1
 

 . ال يجوز البيع على املكشوف من خالل التعامالت خارج نظام التداول.2
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 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 األوامر خالل الجلسة.يجوز االطالع على سجل 

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار  املذكورة يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 التعامل في األوراق املالية وفق أحكام خاصة 1-10مادة 

 

 

  في األحوال التالية: -وفق أحكام خاصة  -األوراق املالية املدرجة يجوز إبرام تعامالت على 
 

 ( من هذه القواعد.2-10.الصفقات املتفق عليها على النحو املنصوص عليه في املادة )1

 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة باملزاد.5. بيع نسبة تمثل 2

افقة البورصة على النحو املنصوص ع3  ( من هذه القواعد.4-10ليه في املادة ). حاالت نقل امللكية بمو

افقــة البورصــــــــــــــة على النحو املنصـــــــــــــوص عليــه في املــادة )4 ( من هــذه 10-5. حــاالت نقــل امللكيــة بــدون مو

 القواعد.

 ( من هذه القواعد.10-7. صفقات مبادلة األوراق املالية على النحو املنصوص عليه في املادة )5

على  (Tender Offer% من أسـهم شـركة مدرجة )30وال تزيد على % 5. عرض الشـراء لنسـبة ال تقل عن 6

 ( من هذه القواعد.10-8النحو املنصوص عليه في املادة )

 وال يجوز استخدام حساب التخصيص في إجراء التعامالت املنصوص عليها في هذه املادة.

 األولويــة حقوق  على تنــازل  أو  بيع أي جراءإ يجوز  ال  أعالهو( 4) رقم البنــد في املــذكورة الحــاالت عــدا وفيمــا

 .املادة هذه في نصوص عليهاامل الحاالت طريق عن

 الصفقات املتفق عليها 2-10مادة 

 

هي الصــــــفقات التي تتطلب طبيعتها أن  ســــــبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشــــــتري مع طرف بادع على تنفيذ 

 محددين.هذه الصفقة على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر وكمية 

 

افرها لتنفيذ الصفقات املتفق عليها 1-2-10مادة   الضوابط واالشتراطات األساسية الواجب تو

 

 

 يتم تنفيذ الصفقات املتفق عليها وفق الضوابط والشروط التالية:

 دينار كويتي.  150,000.أال تقل قيمة الصفقة عن 1
 

. أن تكون األوراق املالية مملوكة بالكامل لدم الطرف البادعو وخالية من أي قيود قانونية او اتفاقية 2

 تمنع التصرف فيهاو ما لم يتنازل الشخص املقرر لصالحه القيد االتفاقي. 
 

% من ســــــــــعر آخر 20. يجب أال يزيد أو يقل الســــــــــعر املتفق عليه بين أطراف الصــــــــــفقة عن نســــــــــبة قدرها 3

تمثل  أســــــهمإقفال للورقة محل الصــــــفقة عند تقديم طلب تنفيذ الصــــــفقةو وإ ا كانت الصــــــفقة على 

افقة على تنفيذ الصفقة املتفق عل5نسبة  يها % أو أكثر من رأسمال شركة مدرجةو يجوز للبورصة املو

دون مراعاة نســــــــــبة القيود الســــــــــعرية املشــــــــــار إليها في هذا البندو و لك في الحاالت التي تراها ضــــــــــرورية 

 لتحقيق مصلحة التداوالت وأطراف الصفقة.
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 (Trade at Lastعلى سعر اإلغالق )جلسة التداول  6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار املذكورة لن يتم  االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 األمر.قبول 

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 

 

افقة من ِقبل البورصة. 4  . ال يجوز تنفيذ الصفقة إال بعد الحصول على املو

 . يجب أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط .5

راد تداولها موقوفة عن التداول. 6
م
 . أال تكون الورقة املالية امل

 . يجب أن يتم تنفيذ الصفقة من خالل وسيط مرخص. 7

 . مراعاة فترات الحظر بالنسبة لألشخاص املطلعين.8
 

ســــــتحق عمولة البيع والشــــــراء بشــــــكل كامل على الصــــــفقات املتفق عليها 9
م
طبق وت

م
وتحتســــــب عموالت و . ت

 .تفق عليها على أساس سعر التنفيذالتداول على الصفقات امل
 

قواعد  . تتم التســـــــوية النقدية للصـــــــفقة وفق دورة التســـــــوية الخاصـــــــة بالصـــــــفقات املتفق عليها  وفق10

وكالة املقاصـــــــــــــة و لك عن طريق نقل ثمن األوراق املالية من حســـــــــــــاب املشـــــــــــــتري لدم وكالة املقاصـــــــــــــة 

دة التسوية النقدية وبالتزامن مع  لك يتم نقل  وإيداعها في حساب البادع لدم وكالة املقاصة خالل مم

 ملكية األوراق املالية محل الصفقة في حساب البادع إلى حساب املشتري.  
 

دينـــار كويتي من خالل إشـــــــــــــعـــار بنكي )من كـــل طرف من  50. يتم دفع رســـــــــــــوم تقـــديم الطلـــب البـــالغـــة 11

شتري(.  -الطرفين 
م
 البادع وامل

 

  . يتم تنفيذ الصفقات املتفق عليها عن طريق النظام اآللي املعد لهذا الغرض.12
 

 

 2-2-10مادة 

 يكون الوسيط املرخص دون اإلخالل بمسؤوليات البورصةو 
 
 - عند إتمام الصفقة املتفق عليها - مسؤوال

 التحقق من األمور التالية: عن

 .أن ال تكون األوراق املالية محل الصفقة أسهم خزينة.1
 

افقة البنك املركزي إ ا كانت الصـــــفقة على 2 افر مو % أو أكثر من رأســـــمال بنك 5تمثل نســـــبة  أســـــهم. تو

 مدرج.
 

 ( من هذه القواعد.5-10واملادة ) (10-4)امللكية  املشار إليها في املادة . عدم انطباق إحدم حاالت نقل 3

 

وفي جميع األحوال يلتزم الوســـــــــــــيط املرخص بــــــإجراء عمليــــــات العنــــــايــــــة و التحقق من العميــــــل )إعرف 

عميلك(و و شــــــــمل  لك التأكد من صــــــــحة التوقيعاتو وإكتمال التفويضــــــــات والتوكيالت الالزمة إلجراء 

كد من التمثيل القانوني للشــــــــــخص اإلعتباري وإتســــــــــاع أغراضــــــــــه لتملك األوراق املالية الصــــــــــفقةو و التأ

 محل الصفقة. 
 

 3-2-10مادة 

يجوز أن تكون األوراق املالية محل الصـــــــفقة املتفق عليها مرهونة أو ميجوز عليها إ ا أقر املشـــــــتري بعلمه 

محملة بالرهن أو الحجز ما لم يتنازل الحاجز بذلك ورغبته في إتمام الصفقةو وتنتقل تلك األوراق املالية 

 أو املر هن عن الحجز أو الرهن.
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 4-2-10مادة 
يجب على أطراف الصـــــــــــــفقة املتفق عليها مراعاة أحكام الكتاب العاشـــــــــــــر )اإلفصـــــــــــــاح والشـــــــــــــفافية( من 

 الالئحة.

 5-2-10مادة 

% أو 30على نسـبة -بشـكل مباشـر أو غير مباشـر -إ ا أدم تنفيذ الصـفقة املتفق عليها إلى حصـول شـخص 

أكثر من األســـــــــــــهم املتــداولــة لشـــــــــــــركــة مســـــــــــــــاهمــة مــدرجــة فيتوجــب على هــذا الشـــــــــــــخص االلتزام بــأحـكـام 

 االستحوا  االلزامي املنصوص عليها في الكتاب التاسع )االندماج واالستحوا ( من الالئحة.

 

 الســـــــــــــيطرة الفعليــة  من الكتــاب الخــامس )أنشـــــــــــــطــة األوراق املــاليــة  )19-1يجــب مراعــاة أحـكـام املــادة )

افقة الهيئة قبل ابرام صــــفقة متفق عليها  واألشــــخاص املســــجلون( من الالئحة بشــــأن الحصــــول على مو

 يترتب عليها السيطرة الفعلية على شخص مرخص له.

 

 مال الشركة % من رأس5تمثل نسبة تقل عن  ألسهماإلعالن عن إتمام صفقة متفق عليها  6-2-10مادة 

 

% من رأســــــــمال شــــــــركة مدرجة تتبع 5في حالة الصــــــــفقات املتفق عليها ألوراق مالية تمثل نســــــــبة تقل عن 

 اإلجراءات التالية: 

دون  كر -قيمة( بعد إتمامها  -كمية  -.تقوم البورصــة باإلعالن عن الصــفقة وتفاصــيلها )الورقة املالية 1

 على املوقع اإللكتروني للبورصة. -األطراف 

 . ال يجوز للطرفين العدول عن الصفقة بعد اإلعالن عثها على املوقع اإللكتروني. 2

. بعـد إتمـام الصـــــــــــــفقـة املتفق عليهـا يتم عرض إجمـالي كميـة وقيمـة الصـــــــــــــفقـة من خالل نظـام التـداول 3

 للبورصة.واملوقع اإللكتروني 
 

 مال الشركة % أو أكثر من رأس5تمثل نسبة قدرها  ألسهماإلعالن عن إتمام صفقة متفق عليها  7-2-10مادة 

 

% أو أكثر من رأســــــــمال شــــــــركة مدرجة 5في حالة الصــــــــفقات املتفق عليها ألوراق مالية تمثل نســــــــبة قدرها 

 تتبع اإلجراءات التالية:
 

قيمة( بعد إتمامها مع  كر  -كمية -الصــــــــــفقة وتفاصــــــــــيلها )الورقة املالية .تقوم البورصــــــــــة باإلعالن عن 1

افها على املوقع اإللكتروني للبورصة.  أطر
 

 . ال يجوز لطرفي الصفقة العدول عثها بعد اإلعالن عثها على املوقع اإللكتروني في البورصة.2
 

الصـــــــــــــفقة من خالل نظام التداول . بعد تنفيذ الصـــــــــــــفقة املتفق عليها يتم عرض إجمالي كمية وقيمة 3

 واملوقع اإللكتروني للبورصة.
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 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. األوامر على سعر اإلغالق. يجوز إدخال 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة يتم  االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة باملزاد5بيع نسبة تمثل  3-10مادة 

 

 

% من أســـهم رأســـمال شـــركة مدرجة 5يجوز ألي شـــخص أو مجموعة من األشـــخاص بيع نســـبة ال تقل عن 

 عن طريق املزاد العلنيو و لك وفق اإلجراءات واألحكام التالية:
 

خالل الوســـــــــــــيط املرخص إلى إدارة  . يتقدم الشـــــــــــــخص الراغب في بيع األوراق املالية بكتاب رســـــــــــــمي من1

عمليات التداول في البورصــــــــــة يطلب فيه بيع األوراق املالية املذكورة من خالل تنفيذ صــــــــــفقة  املزاد 

العلني  مع إرفاق بيان من وكالة املقاصـــــــــــــة يثبت تملكه لألوراق املالية املزمع بيعها )كشـــــــــــــف رصـــــــــــــيد 

صـــــــدر هذا الشـــــــخص لصـــــــالح الوســـــــيط الحســـــــاب من املقاصـــــــة وشـــــــهادة من ســـــــجل املســـــــاهمين(. وي

 املرخص تفويضا غير قابل لإللغاء بإتمام إجراءات الصفقة في حالة غيابه عن جلسة املزاد.
 

. يجب أن يكون هناك اتفاق ابتدادي بسعر محدد مع مشتريو على أن يتقدم الشخص الراغب في شراء 2

إدارة عمليات التداول في البورصــــة األوراق املالية محل الصـــــفقة بكتاب من خالل وســـــيط مرخص إلى 

 يطلب فيه شراء األوراق املالية املعروضة للبيع و لك كمشتري ابتدادي بسعر متفق عليه.

 

3 
 
 مصــــــــــدقا

 
بمبل  الدفعة املقدمة والبال   -من خالل وســــــــــيط مرخص-. يقدم املشــــــــــتري للبورصــــــــــة شــــــــــيكا

ى أســــاس الســــعر االبتدادي املعلن % من إجمالي قيمة الصــــفقة. وتحســــب الدفعة املقدمة عل10قدرها 

للصـــــــــــفقة. وتكون هذه القيمة غير قابلة لالســـــــــــترداد في حالة تراجع املشـــــــــــتري عن إبرام الصـــــــــــفقة بعد 

 اإلعالن عثها في البورصة.
 

 الســـــــــــــيطرة الفعلية  من الكتاب الخامس )أنشـــــــــــــطة األوراق املالية )19-1. يجب مراعاة أحكام املادة )4

افقة الهيئة قبل ابرام صــفقة وفق حكم واألشــخاص املســجلون( من  الالئحة بشــأن الحصــول على مو

 هذه املادةو بحيث يترتب عليها السيطرة الفعلية على شخص مرخص له.
 

. يتقـدم الوســـــــــــــيط املرخص لكـل من البـادع واملشـــــــــــــتري نيـابـة عثهم بطلـب إتمـام إجراءات الصـــــــــــــفقـة إلى 5

 البورصة.
 

افقة الرئيس التنفيذي ل6  لبورصة على إجراء الصفقةو يتم إخطار الهيئة بكافة تفاصيلها.. في حالة مو
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. تخاطب البورصـــــــــــــة وكالة املقاصـــــــــــــة بشـــــــــــــأن األوراق املالية املراد بيعها واتخا  إجراءات التأكد من أن 7

للبيع قـــابلـــة للتحويـــل وال توجـــد عليهـــا قيود تمنع إجراء الصـــــــــــــفقـــة. جميع األوراق املـــاليـــة املعروضـــــــــــــــة 

باإلضــــــافة إلى التأكد من أن املشــــــتري ال يوجد عليه قيود تمنعه من إتمام الصــــــفقة وتحصــــــيل الدفعة 

 ملا هو معلن عنه.10املقدمة وقدرها 
 
 % من قيمة الصفقة وتحسب على أساس السعر االبتدادي وفقا

 

املالية محل الصـــــــــــــفقة مرهونة أو ميجوز عليها يجب أن يتقدم املشـــــــــــــتري بإقرار يفيد . إ ا كانت األوراق 8

بعلمه بذلك ورغبته في إتمام الصـــــــــــــفقةو وتعلن البورصـــــــــــــة عن  لك ضـــــــــــــمن بيانات إعالن الصـــــــــــــفقةو 

وتنتقــــل تلــــك األوراق املــــاليــــة محملــــة بــــالرهن أو الحجز مــــا لم يتنــــازل الحــــاجز أو املر هن عن الحجز أو 

 الرهن.

 

. بعد اســــــــتالم رد املقاصــــــــة بإمكانية تنفيذ الصــــــــفقةو تعلن البورصــــــــة عثها من خالل النشــــــــر على املوقع 9

أيامو على أن يتم تنفيذ الصــفقة في اليوم  10اإللكتروني الرســمي وعلى شــريط التداول للبورصــة وملدة 

 الحادي عشر بعد إغالق السوق.

 

اإللكتروني الرســــــــمي للبورصــــــــة ويجب على كل من . تعرض الصــــــــفقة على صــــــــفحة اإلعالنات في املوقع 10

يرغب في دخول املزاد أن يقدم طلب بذات االجراءات املتبعة بالنســــبة للمشــــتري االبتداديو وأن يودع 

( من هذه املادةو و لك في موعد أقصـــــــــــــاه 3لدم وســـــــــــــيط مرخص الدفعة املشـــــــــــــار إليها في البند رقم )

 في اليوم املقرر للمز  9:30الساعة 
 
ادو علما بأن دخول الطرف الثالث ال يمنع املشتري األول في صباحا

 االستمرار في الصفقة واملزايدة على األوراق املالية محل الصفقة.

 

 من اليوم املحدد للمزاد 11
 
. تعلن البورصــــــــة عن دخول متزايدين من عدمه الســــــــاعة العاشــــــــرة صــــــــباحا

 للبورصة وعلى شريط التداول.و لك من خالل اإلعالن على املوقع اإللكتروني الرسمي 

 

. إ  لم يتقدم للمزاد أي مشتري آخر فإنه يتم ترسية املزاد على املشتري االبتدادي واإلعالن عن  لك في 12

 املوقع اإللكتروني الرسمي للبورصة وشريط التداول.
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حالة تقدم مشـــــــتري آخر أو أكثر بطلب للدخول في عملية املزاد العلني واســـــــتيفاء املتطلبات الالزمة . في 13

لذلكو يتم عقد املزاد بشــــــــــــكل معلن في قاعة رســــــــــــمية ومعتمدة في البورصــــــــــــة بحيث تتيس الحضــــــــــــور 

 للبادع واملتزايدين وممثليهم.

 

املتزايدين باملشــاركة فإ ا لم يتقدم أي طرف بســعر . يتم افتتاح املزاد بإعالن الســعر االبتدادي ودعوة 14

ى املزاد على املشـــــــــــــتري االبتـــدادي وتتم الصـــــــــــــفقـــةو وفي حـــالـــة تقـــدم أحـــد  15أعلى ملـــدة  ر ـــــــــــــ ّ دقيقـــةو يم

دقيقة املذكورة تســتمر املزايدة ويتاح فترة خمس دقائق  15املتزايدين بعرض أفضــل خالل مدة الـــــــــــــــ 

رة الخمس دقـائق املحـددة دون أن يتقـدم أحـد األطراف للمزايـدة على كـل ســـــــــــــعرو فـإ ا انقضــــــــــــــت فت

ى املزاد على آخر سعر. ر  ّ  باملزايدة يم

 

. عند االنتهاء من املزاد العلنيو يتم تنفيذ الصـــــــــفقة بحضـــــــــور جميع األطراف املمثلة للبورصـــــــــة ووكالة 15

فقة املقاصــــــــــة واملشــــــــــتري والبادع والوســــــــــطاءو ويتم تســــــــــليم نســــــــــخة لكل جهة كما يقوم طرفي الصــــــــــ

 باإلفصاح عن الصفقة ونسب امللكية لكال من الهيئة والبورصة خالل اليوم التالي للمزاد.

 

. فور إتمام الصـــــــــــــفقةو يتم اإلعالن عن تنفيذها والقيمة اإلجمالية لها في املوقع اإللكتروني الرســـــــــــــمي 16

دي والســـــــــعر للبورصـــــــــة وعلى شـــــــــريط التداول. كما يتم اإلعالن من قبل البورصـــــــــة عن الســـــــــعر االبتدا

 الثهادي والبادع واملشتري الفعلي.

 

. في حالة عدول املشـــــــــتري بعد اإلعالن عن الصـــــــــفقة أو عدول أحد املتزايدين بعد اإلعالن عن دخوله 17

 باالمتناع عن اتمام إجراءا ها  -املزاد 
 
فال يجوز له اســـــــــــترداد مبل  الدفعة  -ســـــــــــواء صـــــــــــراحة أو ضـــــــــــمنا

%. 1%و واملقاصـــــــــة بنســـــــــبة 29%و والبورصـــــــــة بنســـــــــبة 70البادع بنســـــــــبة املقدمة ويوزع هذا املبل  بين 

ويجوز للبورصــــــــــة إلزام املشــــــــــتري بإتمام التســــــــــوية بكامل ثمن الصــــــــــفقة إ ا رأت ان في  لك مصــــــــــلحة 

 السوق.

 

. في حــالــة غيــاب البــادع عن جلســــــــــــــة املزاد أو امتنــاعــه عن إتمــام إجراءات الصـــــــــــــفقــة يقوم الوســـــــــــــيط 18

 ام إجراءات الصفقة بموجب التفويض الصادر له.  املرخص املمثل له بإتم
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية
 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. على سعر اإلغالق. يجوز إدخال األوامر 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة يتم االعتماد على  الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

افقة البورصةنقل امللكية  4-10مادة   بمو

 1-4-10مادة 

 

افقة البورصة و لك في الحاالت التالية:  يجوز نقل ملكية األوراق املالية املدرجة بمو

 

 . نقل امللكية بناء على تسوية ودية بين الدائن واملدين أو الكفيل العيني املالك للورقة املالية.1

 

األوراق املــاليــة املرهونــة في حــالــة إخالل املــدين وفق . نقــل امللكيــة بنــاء على طلــب الــدائن املر هن تملــك 2

 من الكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية( من الالئحة.   )13-9حكم املادة )
 

 

 . نقل ملكية العدد الالزم من أسهم الشركة لضمان عضوية مجلس اإلدارة وفق عقد الشركة املعنية.3

 

قضـــــــــــــادي واجب النفا و و لك ما لم يكن الحكم قد صـــــــــــــدر بشـــــــــــــأن إحدم . نقل امللكية بناء على حكم 4

افقة البورصة.  الحاالت التي ال يلزم فيها مو

 

. نقـل امللكيـة بنـاء على طلـب إحـدم الجهـات الحكوميـة )في إطـار طرح الـدولـة مـا تملكـه من أوراق مـاليـة 5

 على القطاع الخاص(.

 

. حـاالت نقـل امللكيـة من الشـــــــــــــركـاء إلى الشـــــــــــــركـة والعكسو وكـذلـك نقـل امللكيـة بين الشـــــــــــــركـات التـابعـة 6

 املجموعة.والزميلة أو بين شركات 

 

 لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.7
 
 . األوراق املالية املمنوحة ملوظفي الشركة تنفيذا

 

 . نقل امللكية بناء على صفقة اندماج أو استحوا .8

 

ي حــاالت أخرم لنقــل امللكيــة بين طرفين قــد ترد ضـــــــــــــمن قواعــد التــداول التي تضـــــــــــــعهــا البورصــــــــــــــة أو . أ9

بشــــأن إنشــــاء هيئة أســــواق املال وتنظيم نشــــاط األوراق  2010لســــنة  7الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 املالية.
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 الفصل العاشر

 املاليةأحكام خاصة بالتعامل في األوراق 

 

 

 

 

 

 

 . نقل ملكية األوراق املالية للمساهمين أو للدائنين في حالة تصفية الشركة املالكة لألسهم.10
 

 . نقل ملكية األوراق املالية للمشاركين أو الدائنين في حالة تصفية أحد أنظمة االستثمار الجماألي.11
 

 أخرم كأرباح عينية.. نقل ملكية األوراق املالية اململوكة للشركة في شركة 12

 

 في صناديق االكتتاب الخاص.13
 
 . نقل ملكية األوراق املالية لالكتتاب أو االشتراك عينا

 

 في أنظمة االســـــــــــــتثمار الجماألي 14
م
. نقل ملكية األوراق املالية لالكتتاب أو االشـــــــــــــتراك أو االســـــــــــــترداد عينا

 التعاقدية.
 

افقة ا15  لهيئة.. أي حالة أخرم تراها البورصة بعد مو
 

افقتها على  وفي جميع األحوال الســـابقة تســـتوفي البورصـــة رســـوم التداول املعتادة عند الحصـــول على مو

نقل امللكيةو على أن تقوم وكالة املقاصــة بإخطار كل من الهيئة والبورصــة عن حصــول الشــخص بصــورة 

املتداولة لشركة مساهمة مدرجة إثر % من األوراق املالية 30مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 

 تنفيذ عملية نقل ملكية ألوراق مالية مدرجة.
 

افقة البورصة 2-4-10مادة   إجراءات نقل امللكية بمو

 

افقة البورصة وفق اإلجراءات التالية:  ويتم نقل امللكية بمو

افقتها على نقل امللكية وفق النمو ج الذي تضعه 1 .يتقدم  وو الشأن بطلب للبورصة للحصول على مو

 به املســـــــــتندات املثبتة النطباق إحدم الحاالت املشـــــــــار إليها في املادة  
 
( من 1-4-10(البورصـــــــــةو ومرفقا

 هذه القواعد.

 

افقة أو الرفض أو طلب مزيد من اإليضاحات أو املستنداتو 2 . تصدر البورصة قرارها بشأن الطلب باملو

 ( من هذه القواعد.1-4-10(بعد التحقق من انطباق إحدم الحاالت املشار إليها في املادة 

 

افقة البورصـــــــة يتقدم أطراف املعاملة إلى وكالة املقاصـــــــة بطلب نقل امللكية3 و وتقوم وكالة . في حالة مو

املقاصة بذلك بعد التحقق من شخصية أطراف املعاملة وتمثيلهم القانونيو واملستندات الدالة على 

 تمام نقل امللكية.إامللكية وعدم وجود أية مخالفات أو قيود قانونية أو اتفاقية تحول دون 
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 
 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة  يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 األمر.لن يتم قبول 

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

افقة البورصة 5-10مادة   نقل امللكية دون مو

 

 

افقة يجوز نقل ملكية األوراق املالية املدرجة عن طريق الشــــــركة  الكويتية للمقاصــــــة دون الحاجة إلى مو

 البورصة في الحاالت التالية:

 . نقل امللكية بسبب اإلرث أو الوصية.1

 . نقل امللكية بين األزواج واألقارب حتى الدرجة الثانية.2

 . حاالت نقل امللكية بناء على طلب الهيئة العامة لشئون القصرو ودمج األسهم للولي أو الوص ي.3

. نقـل امللكيـة من وإلى شـــــــــــــركـات مرخص لهـا بمزاولـة نشــــــــــــــاط مـدير محفظـة االســـــــــــــتثمـار  بغرض اإليـداع 4

 بمحفظة أو تحويلها مثها متى كان  لك لذات العميل.
 

 داخل دولة الكويت.. 5
 
 للثلث الخيري أو الجهات الخيرية املرخص لها قانونا

 
 نقل امللكية تبرعا

 .متى كان  لك لذات العميل املجمعة الحساباتمن وإلى نقل امللكية . 6

 . نقل امللكية من حساب املؤسسات الفردية إلى أصحاب هذه املؤسساتو وليس العكس.7

 التنازل دون مقابل ألي شخص عن حقوق األولوية. .8

نقل امللكية بناء على حكم قضــــــــــــــادي أو أحكام تحكيم واجبة النفا  بشــــــــــــــأن أي من الحاالت الســــــــــــــابق  .9

 . كرها

نقل امللكية في هذه األحوال بطلب يقدمه أطراف املعاملة إلى وكالة املقاصــــةو وتقوم وكالة املقاصــــة  ويتم

خصــية أطراف ـــــــــــــــبذلك بعد التحقق من انطباق إحدم الحاالت املشــار إليها في هذه املادةو والتأكد من شــ

مخالفات أو قيود قانونية أو املعاملة وتمثيلهم القانونيو واملستندات الدالة على امللكية وعدم وجود أية 

 تمام نقل امللكية.إاتفاقية تحول دون 
 

 بيع أو تملك األوراق املالية املرهونة عند تخلف املدين 6-10مادة 

 

عميل محترف وفق التعريف املشــار إليه  الراهن أو واملدين مالية مؤســســة أو بنك املر هن الدائن إ ا كان

املدين  إخالل حالة في  - املر هن الدائن حق على بعده أو الرهن عقد إبرام وقت يجوز االتفاق في الالئحةو

( إلى 231من ) املواد عليها في املنصــوص باألحكام التقيد دون  بيعه أو املرهون  الشــ يء تملك في - بالتزاماته

افعات قانون  من الثالث في الكتاب عليها املنصـــــــــــــوص األحكام وكذلك التجارةو قانون  من (233)  املر

 والتجارية. املدنية

 2020يناير 
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق .1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

اليوم إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل 

افر األســعار املذكورة  يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 إجراءات بيع األوراق املالية املرهونة بشكل مباشر 1-6-10دة ما

 

 

في حالة بيع األوراق املالية املرهونة بشــــــــــكل مباشــــــــــر للدائن أو املرهونة ضــــــــــمن حســــــــــاب تداول لدم وكالة 

 املقاصة يتم بيعها وفق اإلجراءات التالية: 

 

 به املســـــــــــــتندات الدالة على .يتقدم الدائن املر هن إلى أحد الوســـــــــــــطاء املرخصـــــــــــــين بطلب البيعو 1
 
مرفقا

الرهن وإخالل املــدين بشـــــــــــــروط عقــد املــديونيــة أو عقــد الرهنو وصـــــــــــــورة من إعــذار املــدين أو الكفيــل 

 العيني )إن وجد( ببدء إجراءات البيع.

 

. يقوم الوســـــــــــــيط املرخص بتنفيـــذ طلـــب الـــدائن املر هن بعـــد التحقق من املســـــــــــــتنـــدات املقـــدمـــة منـــهو 2

من الكتـــاب  )13-9طلـــب الـــدائن املر هن مع الحـــالـــة املنصـــــــــــــوص عليهـــا في املـــادة ) والتـــأكـــد من انطبـــاق

 الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية( من الالئحة.

 

. عنــد قيــام الوســـــــــــــيط بتنفيــذ طلــب البيع املقــدم من الــدائن املر هنو فعليــه االلتزام بواجبــات الكفــاءة 3

( من الكتاب الحادي عشـــــــــــــر 15-9(و )14-9(و )13-9(املواد والنزاهة والعناية الالزمةو وكذلك أحكام 

 )التعامل في األوراق املالية( من الالئحة.

 

 . ال يحول وجود الرهن املقيد لصالح الدائن املر هن من إتمام إجراءات البيع بناء على طلبه.4

  املســــــتحقة للدائن . بعد إتمام إجراءات البيع يقوم الوســــــيط املرخص أو وكالة املقاصــــــة بســــــداد املبال5

املر هنو على أن يحدد الوســـــــــــــيط املرخص القائم بالبيع هذا املبل  وفق املســـــــــــــتندات املقدمة إليه من 

 الدائن املر هن طالب البيع.
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم إ ا 

افر األســعار املذكورة  يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 تم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.ي

 إجراءات بيع األوراق املالية املرهونة ضمن محفظة استثمارية 2-6-10مادة 

 

 في حالة بيع األوراق املالية املرهونة ضمن محفظة استثمارية يتم بيعهاو وفق اإلجراءات التالية:

 

 به املســـتندات الدالة على إخالل .يتقدم الدائن املر هن إلى 1
 
مدير محفظة االســـتثمار بطلب البيعو مرفقا

املدين بشـــــــــــــروط عقد املديونية أو عقد الرهنو وصـــــــــــــورة من إعذار املدين أو الكفيل العيني )إن وجد( 

 ببدء إجراءات البيع.

 

ات املقدمة منهو . يقوم مدير محفظة االســــــــتثمار بتنفيذ طلب الدائن املر هن بعد التحقق من املســــــــتند2

( من الكتـــاب 13-9(والتـــأكـــد من انطبـــاق طلـــب الـــدائن املر هن مع الحـــالـــة املنصـــــــــــــوص عليهـــا في املـــادة 

 الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية( من الالئحة.

 

. عنـــد قيـــام مـــدير محفظـــة االســـــــــــــتثمـــار بتنفيـــذ طلـــب البيع املقـــدم من الـــدائن املر هنو فعليـــه االلتزام 3

( من الكتاب 15-9(و )14-9(و )13-9(بواجبات الكفاءة والنزاهة والعناية الالزمةو وكذلك أحكام املواد 

 الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية( من الالئحة.

 

لرهن املقيد على املحفظة االستثمارية لصالح الدائن املر هن من إتمام إجراءات البيع . ال يحول وجود ا4

 بناء على طلبه.

 

. بعد إتمام إجراءات البيع يقوم مدير محفظة االســــتثمار بســــداد املبال  املســــتحقة للدائن املر هنو على 5

دات املقدمة إليه من الدائن أن يحدد مدير محفظة االســـــــــــــتثمار القائم بالبيع هذا املبل  وفق املســـــــــــــتن

 املر هن طالب البيع.
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. األوامر على سعر اإلغالق. يجوز إدخال 1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة يتم  االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 إجراءات بيع األوراق املالية املرهونة 3-6-10مادة 

 

 

( من الكتاب الحادي عشـــــــــــــر )التعامل في األوراق املالية( من 13-9(في الحالة املنصـــــــــــــوص عليها في املادة 

الالئحـــةو يجوز للـــدائن تملـــك األوراق املـــاليـــة في حـــالـــة إخالل املـــدينو و لـــك وفق اإلجراءات والشـــــــــــــروط 

 التالية: 

 

املر هن للبورصـــــــــــــة بطلب نقل ملكية األوراق املالية املرهونة من اســـــــــــــم املدين أو الكفيل .يتقدم الدائن 1

العيني إلى اســـــــــــــم الدائن املر هن على أن يقدم الطلب على النمو ج املعد لهذا الغرض من البورصـــــــــــــةو 

 وأن يرفق به املستندات التي تطل ها البورصة والالزمة للبت في الطلب.

 

  عطي الـدائن املر هن الحق في تملـك األوراق . يجـب أن يتضـــــــــــــمن عقـد 2
 
الرهن أو عقـد املـديونيـة شـــــــــــــرطـا

 املالية املرهونة عند إخالل املدين.

 

. ينطبق حكم البندين الســـــــابقين ســـــــواء كانت األوراق املالية مرهونة بشـــــــكل مباشـــــــر أو ضـــــــمن حســـــــاب 3

 التداول لدم وكالة املقاصة أو ضمن محفظة استثمارية.
 

 بادلةاملصفقات  7-10مادة 

 
هي الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن  سبق تنفيذها اتفاق بين طرفين على مبادلة ورقة مالية مدرجة في 

 البورصة بأخرم مدرجة.
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 

افرها لتنفيذ صفقات املبادلةالضوابط واالشتراطات  1-7-10مادة   األساسية الواجب تو

 

على طلب يقدم على النمو ج املعد من البورصـــــــــــــة لهذا الغرضو و لك  يتم تنفيذ صـــــــــــــفقات املبادلة بناء  

 وفق الضوابط والشروط التالية:
 

 دينار كويتي )يحســب االجمالي على أســاس مجموع قيمة 1,000,000.أال يقل إجمالي قيمة الصــفقة عن 1

 وراق املالية محل املبادلة(.األ 
 

. أن تكون قيمة األوراق املالية محل املبادلة متســـــــــــــاوية )يتم احتســـــــــــــاب قيمة األوراق املالية على ســـــــــــــعر 2

 اإلغالق السابق(.
 

قيود قانونية أو اتفاقية  . أن تكون األوراق املالية مملوكة بالكامل لدم أطراف الصفقةو وخالية من أي3

افقة الدائن  تمنع التصـــــــــــــرف فيها. وفي حال وجود رهن أو  جز فإنه يمكن إجراء صـــــــــــــفقة املبادلة بمو

 املر هن أو الدائن الحاجز. 
 

افقة من ِقبل البورصة. 4  . ال يجوز تنفيذ الصفقة إال بعد الحصول على املو
 

. يجــب أن تكون الصـــــــــــــفقــة محصـــــــــــــورة بين طرفين فقطو وأال يكون هــذان الطرفــان من األطراف  وي 5

 العالقة. 
 

راد مبادلتها موقوفة عن التداول. 6
م
 . أال تكون االوراق املالية امل

 

 يجب أن يتم تنفيذ الصفقة من خالل وسيط مرخص.  .7

 مراعاة فترات الحظر بالنسبة لألشخاص املطلعين. .8
 

 بمسؤولية البورصةو دون اإلخالل  .9
 
التحقق من األمور التالية  عن يكون الوسيط املرخص مسؤوال

 قبل إتمام الصفقة:
 

 أن ال تكون األوراق املالية محل الصفقة أسهم خزينة. أ.
 

افقة البنك املركزي إ ا كانت الصــــفقة على  % أو 5تمثل نســــبة  أســــهمب. تزويد الوســــيط املرخص بمو

 رأسمال البنك.أكثر من 
 

( من هـــذه 5-10( واملـــادة )4-10ج. عـــدم انطبـــاق إحـــدم حـــاالت نقـــل امللكيـــة  املشـــــــــــــــار إليهـــا في املـــادة )

 القواعد.
 

ســتحق عمولة البيع والشــراء بشــكل كامل على صــفقات املبادلةو وتحتســب عموالت املبادلة 10
م
طبق وت

م
. ت

 على أساس سعر التنفيذ.
 

. يتم نقل ملكية األوراق املالية محل صـــــــــــــفقة املبادلة من حســـــــــــــاب الطرف االول إلى حســـــــــــــاب الطرف 11

 الثاني ومن الطرف الثاني الى الطرف األول.  
 

رســــــــــل هذا النمو ج بعد املصــــــــــادقة عليه من قبل الوســــــــــيطين عبر البريد اإللكتروني املعلن عنه من 12 . يم

 البورصة لهذا الغرض.

 2019يونيو 
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 العاشرالفصل 

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 

 

 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 األوامر خالل الجلسة.يجوز االطالع على سجل 

 يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلسات السابقة إ ا استوفت شرط سريان األمر والسعر. 

إ ا لم يتوفر ســــعر اإلغالق  ســــتخدم ســــعر آخر صــــفقة وإ ا لم تتم أي صــــفقات خالل اليوم يتم 

افر األســـــــــــعار  املذكورة لن يتم االعتماد على الســـــــــــعر املرجعي من اليوم الســـــــــــابق وفي حال لم تتو

 قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 والشفافية( من الالئحة.يجب على أطراف صفقة املبادلة مراعاة أحكام الكتاب العاشر )اإلفصاح  2-7-10مادة 

 3-7-10مادة 

% أو أكثر 30على نســـبة  - بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر  -إ ا أدم تنفيذ صـــفقة املبادلة إلى حصـــول شـــخص 

من األســــــهم املتداولة لشــــــركة مســــــاهمة مدرجة فيتوجب على هذا الشــــــخص االلتزام بأحكام االســــــتحوا  

 )االندماج واالستحوا ( من الالئحة.االلزامي املنصوص عليها في الكتاب التاسع 

 % من رأسمال الشركة5تمثل نسبة تقل عن  أسهماإلعالن عن إتمام صفقات املبادلة على  4-7-10مادة 

 

 

% من رأســـــــــــــمال شـــــــــــــركة مدرجة تتبع 5في حالة صـــــــــــــفقات املبادلة على أوراق مالية تمثل نســـــــــــــبة تقل عن 

 اإلجراءات التالية: 

 -قيمة املبادلة( بعد إتمامها  –كمية  -عن الصـفقة وتفاصـيلها )الورقة املالية  .تقوم البورصـة باإلعالن1

 على املوقع اإللكتروني للبورصة. -دون  كر األطراف 

 . ال يجوز للطرفين العدول عن الصفقة بعد اإلعالن عثها على املوقع اإللكتروني. 2

 

 % أو أكثر من رأسمال الشركة5تمثل نسبة قدرها  أسهماإلعالن عن إتمام صفقات املبادلة على  5-7-10مادة 

 

% أو أكثر من رأســــمال شــــركة مدرجة تتبع 5في حالة صــــفقات املبادلة على أوراق مالية تمثل نســــبة قدرها 

 اإلجراءات التالية:

 

قيمة املبادلة( بعد إتمامها  –كمية  -.تقوم البورصـــــة باإلعالن عن الصـــــفقة وتفاصـــــيلها )الورقة املالية 1

افها على املوقع اإللكتروني للبورصة.  مع  كر أطر
 

 . ال يجوز لطرفي الصفقة العدول عثها بعد اإلعالن عثها على املوقع اإللكتروني في البورصة.2
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 
 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم إ ا لم 

افر األســعار املذكورة  يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 لن يتم قبول األمر.

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.يتم 

 (Tender Offer% من أسهم شركة مدرجة )30% وال تزيد على 5راء لنسبة ال تقل عن ـعرض الش 8-10مادة 

 1-8-10مادة 
% من أســـــــــــهم أي شـــــــــــركة 30% وال تزيد على 5تقديم عرض شـــــــــــراء لنســـــــــــبة ال تقل عن  يجوز ألي شـــــــــــخص

 و لك وفق أحكام هذا الفصل.مدرجةو 

 2-8-10مادة 

 

ال تنطبق أحكام االســـتحوا  املنصـــوص عليها في الكتاب التاســـع )االندماج واالســـتحوا ( من الالئحة على 

% وال تزيد 5عرض الشــــــــراء املقدم ملســــــــاهمي الشــــــــركة املدرجة في حالة الرغبة في تملك نســــــــبة ال تقل عن 

واألطراف التابعة له -لم يؤد هذا التملك إلى حصــــــول الشــــــخص % من أســــــهم الشــــــركةو و لك ما 30على 

 % من أسهم تلك الشركة.30بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على  -واملتحالفة معه

 

 3-8-10مادة 

 يجب على مقدم عرض الشراء معاملة جميع مساهمي الشركة املدرجة من الفئة  ا ها معاملة متساوية.

ـــــوز  ـــ ـــــة املدرجة محل عرض الشراء أن يقدمواوال يجـ ـــ ـــ خالل فترة العرض أو  - ملقدم عرض الشراء أو الشركـ

 معلومات لبعض املساهمين دون إتاحتها لباقي املساهمين. -أثناء دراسته 

 4-8-10مادة 
يقوم مقدم عرض الشــــراء بتقديم عرضــــه ملســــاهمي الشــــركة املدرجة مباشــــرةو على أن يتاح لكل مســــاهم 

 الخيار في بيع أسهمه  أو االحتفاظ اها.

 5-8-10مادة 

افقـــــة البنـــــك املركزي قبـــــل تقـــــديم عرض الشـــــــــــــراء على  يتوجـــــب على مقـــــدم العرض الحصـــــــــــــول على مو

الوحدات الخاضـــــــــــــعة لرقابتهو وفي حالة تقديم عرض شـــــــــــــراء على شـــــــــــــركة مدرجة مرخصـــــــــــــة لدم الهيئة 

افقتها إ ا كانت النســــــبة  املطلوبة في عرض الشــــــراء تحقق الســــــيطرة الفعلية فيتوجب الحصــــــول على مو

 على تلك الشركة.

 6-8-10مادة 
بكامل قيمة األســـهم محل العرض أو أن  يلتزم مقدم عرض الشـــراء بإيداع مبل  نقدي لدم وكالة املقاصـــة

 يتقدم بضمان بنكي  عادله.
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 
 (Trade at Lastجلسة التداول على سعر اإلغالق ) 6-19-9مادة 

 

 

 تطبق األحكام التالية على جلسة التداول على سعر اإلغالق:

 

 من جلسة مزاد اإلغالق. . يجوز إدخال األوامر على سعر اإلغالق1

 يجوز االطالع على سجل األوامر خالل الجلسة.

يتم ترحيل األوامر القائمة من الجلســــــــــات الســــــــــابقة إ ا اســــــــــتوفت شــــــــــرط ســــــــــريان األمر 

 والسعر. 

إ ا لم يتوفر سعر اإلغالق  ستخدم سعر آخر صفقة وإ ا لم تتم أي صفقات خالل اليوم 

افر األســعار املذكورة  يتم االعتماد على الســعر املرجعي من اليوم الســابق وفي حال لم تتو

 األمر.لن يتم قبول 

 يجوز تعديل الكميات.

 يجوز إلغاء األوامر.

 ال يجوز البيع على املكشوف في هذه الجلسة.

 يتم اقتران أوامر البيع والشراء في آخر املدة املحددة لهذه الجلسة.

 اإلعالن عن عرض الشراء 7-8-10مادة 

 

 

البورصـــــــــــــــــةو ويتم اإلعالن عنــــه على املوقع اإللكتروني  يقوم مقــــدم عرض الشـــــــــــــراء بتقــــديم العرض  إلى

للبورصــــــــة بعد التأكد من اكتمال بياناته وإيداع املبل  النقدي أو الضــــــــمان البنكي املشــــــــار إليهما في املادة 

 كافة متطلباتهو ــــــــــــــــــــــــأيام من تقديم عرض الشـــــــــــ 10و و لك خالل من هذه القواعد (10-8-6)
 
راء مشـــــــــــتمال

 املعلومات التالية: -على األخص  -عالن ويجب أن يتضمن هذا اإل 

افية عن مقدم عرض الشراء.1  .معلومات و

 عن أسهم الشركة املدرجة محل عرض الشراء.2
 
 . تفصيال

. إجمالي مبل  العرض املقدمو مع بيان ســـــعر الســـــهمو على أن ال يقل ســـــعر الســـــهم عن املتوســـــط املر ح 3

 أشهر. 3آلخر 

 عن جميع املســـــــــــــتنــــدات 4
 
املطلوبــــة واإلجراءات الواجــــب اتبــــاعهــــا لقبول العرض من جــــانــــب . تفصـــــــــــــيال

 الراغبين في البيع.

 بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة اها.5
 
 . بيانا

 . الجدول الزمني لعرض الشراء.6

 عما يملكه مقدم عرض الشراء واألطراف املتحالفة معه من أسهم في الشركة 7
 
 املدرجة.. إفصاحا

 من مقدم عرض الشراء بأن تنفيذ هذا العرض لن يؤدي إلى حصوله  8
 
واألطراف التابعة له  -إقرارا

 % من أسهم تلك الشركة.30 نسبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على-واملتحالفة معه 

 . أي معلومات أخرم تطل ها البورصة.9
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 الفصل العاشر

 خاصة بالتعامل في األوراق املاليةأحكام 

 

 

 
 8-8-10مادة 

يجب أن يحتوي اإلعالن على بيان يوضـــــــــــــح ما إ ا كان هناك أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين مقدم عرض 

الشــــــــــراءو أو أي شــــــــــخص تابع له أو متحالف معهو وأي من أعضــــــــــاء مجلس إدارة الشــــــــــركة املدرجة محل 

   تفاصيل هذه االتفاقيات أو التدابير.عرض الشراء أو مساهميهاو وكذلك 

 9-8-10مادة 

في حالة تقديم عرض شـــــــــراء على شـــــــــركة مدرجة بحيث تتزامن فترة عرض الشـــــــــراء مع اســـــــــتحقاقات على 

أســـــــــــــهم تلك الشـــــــــــــركة املعلن عثها في وقت ســـــــــــــابق على تقديم العرضو فيجوز للبورصـــــــــــــة تأجيل بدء فترة 

 العرض بعد يوم االستحقاق.

 

إعالن الشـــــــركة املدرجة محل عرض الشـــــــراء عن أي اســـــــتحقاق لألســـــــهم بعد اإلعالن عن عرض في حالة 

راء ونقل ملكية األسهم ـــــراء فيتوجب أن يكون تاريخ يوم االستحقاق بعد تنفيذ اجراءات عرض الشـــــالش

 محل العرض.

 قيود وأحكام التعامالت في األوراق املالية املتعلقة بعرض الشراء 10-8-10مادة 

 
يتم إيقاف سهم الشركة املدرجة محل عرض الشراء عن التداول ملدة ساعة في جلسة التداول فور نشر 

 اإلعالن عن عرض الشراءو ما لم يتم نشر االعالن بعد جلسة التداول.

 11-8-10مادة 
بيع أو شراء  –خالل فترة العرض  -يحظر على مقدم عرض الشراء أو أي شخص تابع له أو متحالف معه 

 أي أسهم في الشركة محل عرض الشراء.

 12-8-10مادة 
افقة الرئيس التنفيذي للبورصة أو من ينوب عنه على إجراء عرض الشراء يتم إخطار الهيئة  في حالة مو

 بكافة تفاصيلهاو و لك بعد اإلعالن عنه في البورصة.

 13-8-10مادة 
رة ـــــــــــــــــــاالعالن وتكون  فترة التجميع  عشـــــ تبدأ فترة تجميع األســـــهم محل عرض الشـــــراء بعد عشـــــر أيام من

 أيام.
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 

 14-8-10مادة 

في املشاركة في عرض الشراء إبداء هذه الرغبة لدم الوسيط املرخص أو وكالة  على املساهمين  الراغبين

( 7-8-10املقاصــة اعتبارا من اليوم الحادي عشــر من تاريخ اإلعالن عن عرض الشــراء وفق أحكام املادة )

 ( من هذه القواعد.8-8-10) و

 

قانونية تمنع التصرف فيهاو وفي حالة الرغبة في  وال يجوز املشاركة في عرض الشراء بأسهم محملة  بقيود

افقة الشــــــــخص  املشــــــــاركة في عرض الشــــــــراء بأســــــــهم محملة بقيود اتفاقيةو فيتوجب الحصــــــــول على مو

 الذي قرر لصالحه قيد االتفاقي.

 

كما ال يجوز ملن ابدم رغبته في املشـــاركة في عرض الشـــراء التصـــرف في األســـهم خالل فترة العرض اال بعد 

ــــــــــــــــــــم طلب لوكالة املقاصــــــــة يبدي فيه رغبته في العدول عن املشــــــــاركة في عرض الشــــــــتقدي راءووقيام وكالة ـ

املقاصـــــــــــــة بتنفيذ هذه الرغبةو ويجوز تقديم طلب العدول عن املشـــــــــــــاركة  حتى اليوم التاســـــــــــــع من فترة 

 التجميع.
 

 15-8-10مادة 
ثم يقوم ومن يقوم الوســــــيط املرخص بتجميع أســــــهم املســــــاهمين الراغبين باملشــــــاركة في عرض الشــــــراءو 

 املقاصة بما تم تجميعه من أسهم بشكل يومي حتى انتهاء فترة التجميع. وكالة بتزويد 

 16-8-10مادة 
والتي ترد إليها مباشرة تقوم وكالة املقاصة بتجميع أسهم املساهمين الراغبين باملشاركة في عرض الشراء 

 أو عن طريق الوسطاء املرخصين.

 عرض الشراء املنافس 17-8-10مادة 

 

 

يجوز ألي شــــــــخص التقدم بعرض شــــــــراء منافس للعرض املقدمو و لك خالل العشــــــــر أيام املحددة لفترة 

انتهــاء  االعالنو على أن يتم عقــد مزاد علني بين مقــدمي عروض الشـــــــــــــراء في اليوم العــاشـــــــــــــر لإلعالن بعــد

 .جلسة التداول 
 

    و  (7-8-10) تينويلتزم مقدم عرض الشـــــــــــــراء املنافس باإلفصـــــــــــــاح عن البيانات املنصـــــــــــــوص عليها في املاد

من هذه القواعدو كما تقوم البورصـــــة بنشـــــر هذا اإلفصـــــاح على املوقع اإللكتروني الخاص اها  (10-8-8)

بعـــد التـــأكـــد من اكتمـــال بيـــانـــاتـــهو ويلتزم مقـــدم عرض الشـــــــــــــراء املنـــافس بـــإيـــداع مبل  نقـــدي لـــدم وـكــالـــة 

  بكامل مبل   قيمة األسهم محل العرض املنافس أو أن يتقدم بضمان بنكي  عادله. املقاصة
 

وباســـــــتثناء عرض أو عروض الشـــــــراء املنافســـــــةو ال يجوز تقديم عرض شـــــــراء آخر على نفس الورقة املالية 

 حتى االنتهاء من تنفيذ أي عرض شراء قد تم اإلعالن عنه. 
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 
 العدول عن عرض الشراء 18-8-10مادة 

 

يجوز ملقدم عرض الشراء العدول عن إتمام إجراءات هذا العرض بعد اإلعالن عنه في البورصة إال ا ا  ال 

بّين بعد انتهاء فترة التجميع تعذر تجميع نسبة تصل إلى 
َ
% من األسهم املصدرة عن الشركة محل عرض 5ت

 الشراءو أيهما أعلى.% من كمية األسهم املطلوبة في عرض 50الشراءو أو تعذر تجميع نسبة تزيد على 

 

يمارس مقدم عرض الشراء حقه في العدول وفق حكم الفقرة السابقة خالل يومين من إنتهاء فترة 

التجميعو ويقدم طلب العدول إلى البورصةو وفي حالة انطباق شروط العدول املشار اليها في الفقرة 

كل من تروني للبورصةو واخطار السابقة يتم اإلعالن عن العدول عن عرض الشراء على املوقع اإللك

 وكالة املقاصة بذلك.الهيئة و 

 

حظر ــــــــــــــــــــمقدم عرض الشــــــــ على في حالة العدول عن عرض الشــــــــراء وفق حكم هذه املادةو يم يتقدم  راء أنـ

 العدول. تقديم طلبتاريخ  من أشهر ستة ملدة بعرض شراء آخر

 

 تنفيذ عملية الشراء 19-8-10مادة 

 

 

البورصة ومقدم عرض الشراء بكمية ونسبة األسهم التي تم تجميعها في يوم العمل تخطر وكالة املقاصة 

والبورصة االطالع على ما تم تجميعه  مقدم عرض الشراءكل من التالي من انتهاء فترة التجميع. ويحق ل

 من أسهم خالل فترة عرض الشراء.
 

 20-8-10مادة 
تقوم البورصة باإلعالن عن الكمية ونسبة األسهم املحققة لعرض الشراء على أن ال يتجاوز  لك اليوم 

 .( من هذه القواعد10-8-19)في املادة التالي لتلقي إخطار وكالة املقاصة املشار إليه 

 21-8-10مادة 
 يبين املساهمين الذين أبدوا رغبتهم في

 
املشاركة بعملية الشراء  ترسل وكالة املقاصة للبورصة سجال

 والنسبة والكمية اإلجمالية املحققة من أسهم رأس مال الشركة محل عرض الشراء.
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 الفصل العاشر

 أحكام خاصة بالتعامل في األوراق املالية

 

 

 
 22-8-10مادة 

في حالة زيادة نسبة األسهم التي تم تجميعها خالل فترة عرض الشراء عن النسبة املطلوبة من مقدم 

عرض الشراءو تقوم وكالة املقاصة بتخصيص النسبة املطلوبة في عرض الشراء بطريقة النسبة 

 والتناسب بين أسهم املشاركين في عرض الشراء. 

 23-8-10مادة 
البورصة من خالل محضر بيع أسهم ويوقع عليه مقدم عرض الشراء وممثلي تنفذ عملية الشراء لدم 

 البورصة ووكالة املقاصة.

 ملبدأ الدفع مقابل التسليم عند تنفيذ صفقة الشراء 24-8-10مادة 
 
 .يتم نقل األسهم ومبل  الشراء وفقا

 موقعها اإللكتروني. تقوم البورصة باإلعالن عن عملية الشراء بالنسبة الفعلية على 25-8-10مادة 
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 الفصل الحادي عشر

 اإلجراءات التأديبية ألعضاء البورصة

 

 

 
 االختصاص ونطاق العمل  1-11مادة 

 1-1-11مادة 

شــــــكل بالبورصــــــة لجنة تختص بالنظر في املخالفاتو وتكون مهمتها النظر في املخالفات التي يرتك ها أحد 
م
ت

باملخالفة ألحكام هذه القواعدو ويكون من حق اللجنة إصـــــــــــــدار القرارات التأديبية أعضـــــــــــــاء البورصـــــــــــــة 

خالف.
م
 بشأن املخالفات املحالة إليها في حق العضو امل

 2-1-11مادة 

يخضــــــــع جميع أعضــــــــاء البورصــــــــة للمســــــــاءلة التأديبية أمام لجنة النظر في املخالفات بالبورصــــــــة في حال 

عن أداء أي عمـــــل بـــــاملخـــــالفـــــة ألي حكم من أحـكــــام القواعـــــد واللوائس ارتـكــــااهم ألي فعـــــل أو امتنـــــاعهم 

 املعمول اها بالبورصة.

 3-1-11مادة 

حدد التفاصـــــــــــــيل الخاصـــــــــــــة بطريقة 
م
تقوم البورصـــــــــــــة بإعداد الئحة داخلية للجنة النظر في املخالفات ت

وإصــــــدارها للقرارات تشــــــكيلها ودورها الرئيســــــ ي ومســــــئوليا ها وســــــلطا هاو باإلضــــــافة إلى كيفية انعقادها 

 وغيرها من األمور  ات الصلة بعمل اللجنة.

 4-1-11مادة 
 ســــتبعد من اختصــــاص اللجنة تلك املخالفات التي تقع من أعضــــاء البورصــــة بشــــأن األحكام املنصــــوص 

 عليها في القانون أو الالئحةو وفي هذه الحالة تحال املخالفة إلى مجلس التأديب بالهيئة.

 5-1-11مادة 
حال املخالفة إلى الهيئة في 

م
 ما بين الهيئة والبورصـة في املسـاءلة التأديبية ت

 
شـتركا حال ما إ ا كان التنازع مم

.
 
ناسبا  التخا  اإلجراء الالزم حسبما تراه مم

 6-1-11مادة 

مكن رصد املخالفات من ِقبل أي إدارة من إدارات البورصة التي تتعامل مع أعضاء البورصة كما يحق و يم

 .للهيئة رصد مخالفات شركة البورصة لتلك القواعد

شـــــــكوم  على ما تم رصـــــــده من مخالفات أو على ويحق للبورصـــــــة أن تقوم بإجراء التحقيقات الالزمة بناء  

حدد البورصــة الرســوم التي يجب أن يدفعها الشــاكي 
م
قدمة لها من كل  ي شــأن ضــد أحد أعضــاءهاو وت مم

خالفة.  عند اإلبالغ عن وجود مم

ال الشـــــــــــــكـاوم واملخـالفـات بعـد اســـــــــــــتيفـاء التحقيقـات واألوراق إلى لجنـة النظر في املخـالفـات التخـا  وتحـ

 القرار املناسب بشأنها.
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 الفصل الحادي عشر

 اإلجراءات التأديبية ألعضاء البورصة

 

 
 الحق في الدفاع أثناء التحقيق 2-11مادة 

 للدفاع عنه.ألي شخص يتم التحقيق  
 
حاميا  معهو الحق الكامل في الدفاع عن نفسهو وله أن يوِكل مم

 حفظ التحقيق أو إحالته إلى الهيئة 3-11مادة 

 
يحق للرئيس التنفيـذي للبورصــــــــــــــة حفظ التحقيق في املخـالفـة إ ا تبين عـدم كفـايـة األدلـة على ارتكـااهـاو 

 اختصاص الهيئة بالنظر فيها.وعليه إحالة املخالفة إلى الهيئة إ ا تبين له 

 إحالة املخالف إلى لجنة النظر في املخالفات بالبورصة 4-11مادة 

 1-4-11مادة 

يجـــب على البورصـــــــــــــــة إحـــالـــة املخـــالف إلى  إ ا مـــا أظهرت التحقيقـــات وجود أدلـــة على إتيـــان املخـــالفـــةو

خالفة إلى لجنة النظر في املخالفات بناء  على  اللجنةو
م
ويصـــــــــــدر الرئيس التنفيذي للبورصـــــــــــة قرار إحالة امل

 اها األوراق ومحاضر التحقيق  ات الصلة.
 
رفقا  توصية من اإلدارة القانونية مم

ت وتلتزم البورصة بتقديم تقرير شهري للهيئة عن الحاالت التي تم رصدها والشكاوم املقدمة لها ولم تثب

 املخالفات الواردة فيها.

 2-4-11مادة 

حال املخالفة إلى أمين ســــــــــــر لجنة النظر في املخالفات لعرضــــــــــــها على رئيس اللجنةو يجب على أمين ســــــــــــر 
م
ت

لجنــة النظر في املخــالفــات بمجرد تلقيــه املخــالفــة أن يقوم بــإخطــار أمــانــة ســـــــــــــر مجلس التــأديــب بــالهيئــة 

افها   وموضوعها وسب ها.بموضوع املخالفة مع بيان أطر

 3-4-11مادة 

ن تحفظ املخالفة دون الحاجة إلى اســـــــــــــتدعاء املخالف إ ا تبين لها عدم كفاية األدلة على أيجوز للجنة 

 ارتكااها أو لعدم األهمية.

خطر الشـــ حال للتحقيق بقرار اللجنة ـــــــــــــــــفي حالة حفظ املخالفةو يم
م
الحفظو ويجوز له اســـتصـــدار بخص امل

 البورصة.شهادة بذلك من 

 2019ديسمبر 
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 الفصل الحادي عشر

 اإلجراءات التأديبية ألعضاء البورصة

 

 

 
 لجنة النظر في املخالفات 5-11مادة 

 1-5-11مادة 

ل
َّ
شــك
م
بالبورصــة لجنة من ثالثة أعضــاء على األقل تختص بالنظر في املخالفات التي يرتك ها أحد أعضــاء  ت

البورصةو وتكون برئاسة قاض يندبه مجلس القضاءو وترشح البورصة باقي األعضاء من غير موظفيها أو 

افق عليهم الهيئــــةو على أن يكونوا من  وي الخبرة في  أعضــــــــــــــــاء مجلس إدار هــــا أو  وي الصـــــــــــــلــــة اهــــا وتو

 الشؤون املالية واالقتصادية والقانونية من غير  ي الصلة بالبورصة.

مكافآ هم وإجراءات صـــرفهاو على أن تكون مدة العضـــوية في اللجنة ثالث ســـنوات قابلة وتحدد البورصـــة 

 للتجديدو ويكون لها أمين سر من موظفي البورصة.

 2-5-11مادة 
صدر القرارات بأغلبية 

َ
 إال بحضور ثالثة أعضاء من بيثهم رئيس اللجنة وت

 
ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا

تعارضة.األصواتو ويمتنع أعضاء  خالفة تكون لهم فيها مصالح مم  اللجنة عن نظر أي مم

 3-5-11مادة 

املحالة إليها من الهيئة أو البورصــــــــــــة حســــــــــــب يتولى أمين ســــــــــــر اللجنة تلقي اإلخطارات بشــــــــــــأن املخالفات 

األحوال وعرضـــــــــــها على رئيس اللجنةو وإبالغ  وي الشـــــــــــأن بمواعيد انعقاد الجلســـــــــــاتو وكل ما يكلفه به 

 اللجنة.رئيس 

 4-5-11مادة 

يخطر أمين الســــــــــــر املخالف باملوعد الذي حددته اللجنة لنظر املخالفة املنســــــــــــوبة إليه ومضــــــــــــمونها قبل 

تعلقة 
م
حال للجنة أو وكيله أن يطلع على جميع األوراق امل حدد بثالثة أيام على األقلو ويحق للمم

م
املوعد امل

قدم ألمين ســـــــــــر باملخالفة وأخذ صـــــــــــورة مثها بعد ســـــــــــداد الرســـــــــــم  قررو على أن يتم  لك بموجب طلب يم
م
امل

 اللجنة.

 5-5-11مادة 

تنظر اللجنــة املخــالفــة املحــالــة إليهــاو وتســـــــــــــتمع إلى دفــاع الشـــــــــــــخص املحــال إليهــا بعــد مواجهتــه بــالوقــادع 

املنسوبة إليهو ولها أن تسمع الشهود أو آراء الخبراء بناء على طلب الشخص املحال إليهاو ولها كذلك أن 

خالف من اســتمرار اللجنة في تطلب ســماع الشــهود أو انتداب الخبراء من تلقاء نفســها وال يحول غياب امل

خالفة وإصدار قرار فيها. 
م
 نظر امل

 6-5-11مادة 

يحق للجنة أن تطلب من الحاضـــرين تزويدها بأية مســـتندات أو أوراق أو مذكرات أو تقاريرو ويحق للجنة 

تعلقة باملخالفة لألطراف الحاضـــــــــــــرةو وعلى جميع األطراف تقديم إجابات على تلك  توجيه أي أســـــــــــــئلة مم

 األسئلة.
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 الفصل الحادي عشر

 اإلجراءات التأديبية ألعضاء البورصة

 

 

 

 7-5-11مادة 

خالف:
م
 أو أكثر من الجزاءات التأديبية اآلتية على امل

 
 يحق للجنة النظر في املخالفات أن توقع واحدا

 .التنبيه بالتوقف عن ارتكاب املخالفة.1

 . اإلنذار.2

 إخضاع املخالف ملزيد من الرقابة.. 3

 . الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال تجاوز سنة.4

 . فرض قيود على نشاط أو أنشطة املخالف.5
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عامالت  ات العالقة باملخالفة وما 
م
 ترتب عليها من آثار.وفي جميع األحوال للجنة إلغاء امل

 8-5-11مادة 

إ ا تبين للجنة أن املخالفة املعروضـــــــــــــة عليها تنطوي على شـــــــــــــ هة جنائيةو فلها أن تتقدم ببالغ إلى النيابة 

رفق به صـــورة من ملف املخالفة
م
ـــــــــــــــخة من هذا البالغ فور إرســـاله العامة وت و وال يحول وتخطر الهيئة بنســــ

تقديم البالغ إلى النيابة العامة من إصدار اللجنة لقرار في املخالفة التأديبية التي تنظرهاو وللجنة تأجيل 

تعلق باملخالفة. 
م
 نظر املخالفة لحين صدور حكم نهادي في الشق الجزادي امل

 9-5-11مادة 

لصادرة عن اللجنة تجاه أي من أعضاء يلتزم أمين السر إخطار كل من الهيئة والبورصة بكافة القرارات ا

البورصـــــــة وبتفاصـــــــيل املخالفة التي ارتك هاو واإلجراءات التي اتخذ ها والجزاء الذي تم توقيعه و لك فور 

 صدورهاو على أن توافي الهيئة بكافة أوراق املوضوع و لك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

 10-5-11مادة 

وبتفــاصـــــــــــــيــل  املخــالفين البورصــــــــــــــة بــإخطــار الهيئــة بــأي إجراء تتخــذه تجــاه أٍي من أعضــــــــــــــائهــاتقوم إدارة 

ام عمل على أن توافي الهيئة بكافة أوراق املوضـــــــــــوع و لك خالل ثالثة أيو فور اتخا ه املخالفة التي ارتك ها

 من تاريخ اتخا  اإلجراء.
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 قواعد بورصة الكويت                                     

 

 

 2019أبريل                                                                  يت لألوراق املالية             شركة بورصة الكو                                                                ني                         اإلصدار الثا

 137 من 137 صفحة                                     

 

 الفصل الحادي عشر

 التأديبية ألعضاء البورصةاإلجراءات 

 

 

 11-5-11مادة 
 مجلس التأديب بالهيئة أن يتظلم منه أمام أو اإلجراء  يحق للصــادر ضــده القرار 

 
خالل خمســة عشــر يوما

 في حقه.الصادر  أو اإلجراء من إخطاره بالقرار 

 12-5-11مادة 

لحين فوات مواعيد التظلم أو  يتم تنفيذ قرار اللجنة بمجرد صـــــــــــــدوره ما لم تأمر اللجنة بتأجيل التنفيذ

نشـــــــــــــر القرار على لوحة ب مجلس التأديب لرفض الهيئة للتظلم ويتم التنفيذ من خالل إدارة البورصـــــــــــــة ويم

خالفة وموضــــــــوعهاو نص القرارو 
م
خالفو رقم امل

م
 البيانات اآلتية: اســــــــم امل

 
تضــــــــمنا اإلعالنات بالبورصــــــــة مم

خرم تراها البورصة ضرورية.
م
 وأي بيانات أ
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