
  دولة الكويت
يف شأن تنظيم  1990لسنة  31مرسوم بالقانون رقم 

تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار 
 )31  /1990  ( 

   14 :عدد املواد
  05/01/2009: تاريخ الطباعة

  
 اطبع 

 فهرس املوضوعات
  

  )14 - 1(تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار  -1. 00
 

 

0 - 1- 
تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء 

 )14 - 1(صناديق االستثمار 
  1املادة رقم 

   

   1املادة رقم 

و غري الكويتية او حصص ال جيوز طرح اسهم او سندات شرآات املسامهة الكويتية ا
يف صناديق االستثمار او اية اوراق مالية اخرى لالآتتاب العام داخل دولة 

   .الكويت اال بعد احلصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة

وحتدد الالئحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الرتخيص وآيفية االآتتاب 
  .راق املالية او حصص االستثماريف االسهم او السندات او االو

  
 

  2املادة رقم 
   

   2املادة رقم 

يتم تداول ونقل ملكية االوراق املالية املدرجة يف سوق الكويت لالوراق املالية 
  . طبقا لالجراءات والقواعد والنظم اليت حتددها جلنة السوق

وحتدد التنفيذية االجراءات والقواعد والنظم اليت يتعني اتباعها لتداول ونقل 
  .ملكية االوراق املالية الكويتية غري املدرجة يف سوق الكويت لالوراق املالية

  
 

  3املادة رقم 
   

   3املادة رقم 

ال جيوز مزاولة عمليات بيع وشراء االواق املالية غري الكويتية او حصص يف 
استثمار اجنبية حلساب الغري اال بعد احلصول على ترخيص يصدر من وزير  صناديق

  . التجارة والصناعة
وال جيوز الرتخيص للشرآات االجنبية يف مزاولة هذا النشاط يف الكويت اال عن طر 
يق وآيل آوييت فردا آان او شرآة ، ويعترب هذا الوآيل آفيال للشرآة االجنبية 



  . شئة عن مباشرة نشاطها يف الكويتيف مجيع التزاماهتا النا
  .وحتدد الالئحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الرتخيص

  
 

  4املادة رقم 
   

   4املادة رقم 

جيب احلصول على موافقة بنك الكويت املرآزي قبل اصدار الرتخيص املنصوص عليه يف 
وآيل الذي املادة السابقة اذا آانت الشرآة اليت طلبت هذا الرتخيص او ال

تزاول الشرآة االجنبية نشاطها من خالله من اخلاضعني لرقابة بنك الكوييت 
  .املرآزي

  
 

  5املادة رقم 
   

   5املادة رقم 

ختضع الشرآات والوآالء الذين يرخص هلم يف مزاولة عمليات بيع وشراء االوراق 
ت الشراف املالية غري الكويتية او حصص يف صناديق استثمار اجنبية داخل الكوي

ورقابة وزارة التجارة والصناعة ، وذلك دون اخالل باشراف ورقابة بنك 
  . الكويت املرآزي

وتبني الالئحة التنفيذية احكام واجراءات الراقبة على هذه الشرآات والوآالء 
والبيانات واملعلومات اليت يلزم تقدميها اىل وزارة التجارة والصناعة وآيفية 

  .متهاالتحقق من صحتها وسال

  
 

  6املادة رقم 
   

   6املادة رقم 

جيوز لشرآات املسامهة الكويتية اليت يدخل ضمن اغراضها استثمار االموال حلساب 
الغري ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشرتآة يكون للكويتيني وغريهم 

حق االشرتاك فيها وذلك بعد احلصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة 
عة بناء على موافقة بنك الكويت املرآزي ويبني الرتخيص آيفية استثمار والصنا

  . هذه االموال
  .وحتدد الالئحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الرتخيص

  
 

  7املادة رقم 
   

   

   7املادة رقم 

تكون وحدات االستثمار بقيمة امسية واحدة وجيب اال تقل هذه القيمة عن دينار 
واحد وتصدر يف شكل شهادات امسية وختول هذه الوحدات حلامليها حق االشرتاك يف 
اقتسام االرباح على ان يلتزموا بتحمل اخلسائر الناشئة عن استثمار اموال 



املي هذه الوحدات االشرتاك يف الصندوق آل بنسبة ما ميلكه منها وال جيوز حل
  .ادارة الصندوق ويستثىن من ذلك الشرآة اليت تدير الصندوق

  
 

  8املادة رقم 
   

   8املادة رقم 

يكون لكل صندوق من صناديق االستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة 
عن الشرآة اليت قامت بإنشائه وميثل مدير الصندوق او من يفوضه ، صندوق 

  . تثمار يف عالقته بالغري وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنهاالس
ال جيوز التنفيذ على اموال الصندوق اال وفاء لاللتزامات الناشئة عن استثمار 

  .امواله

  
 

  9املادة رقم 
   

   9املادة رقم 

حتدد الالئحة التنفيذية شروط واجراءات االشرتاك يف الصندوق وحقوق والتزامات 
 على ادارته وتعيني وعزل مراقيب احلسابات ونظام املخصصات اليت جيب على القائمني

الصندوق االحتفاظ هبا ، وآيفية اسرتداد او تداول وحدات االستثمار وبيانات 
نشرة االآتتاب والقواعد واالحكام واالجراءات اليت تتبع عند تصفية الصندوق 

  .لصناديقوغريها من االحكام املتعلقة بتنظيم اعمال هذه ا

  
 

  10املادة رقم 
   

   10املادة رقم 

يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيني املوظفني املختصني مبراقبة تنفيذ 
احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون هلم سلطة ضبط 

  . املخالفات اليت تقع الحكامه وحترير احملاضر الالزمة
الذين هلم الرقابة على صناديق االستثمار من موظفي بنك ويكون تعيني املوظفني 

  .الكويت املرآزي بناء على ترشيح حمافظ هذا البنك

  
 

  11املادة رقم 
   

   11املادة رقم 

مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تريد على مخسة آالف دينار 

من  9،  6،  5،  3،  1او بإحدى هاتني العقوبتني آل من خالف احكام املواد 
  . هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا هلا

يف حالة العود خالل سنتني من تاريخ احلكم النهائي يف اجلرمية السابقة تضاعف 
العقوبة املقررة واذا وقعت املخالفة من الشرآة او الصندوق توقع العقوبة 

  .على املسئول عن االدارة



  
 

  12املادة رقم 
   

   12املادة رقم 

تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خالل 
  .اربعة اشهر من تاريخ نشره

  
 

  13املادة رقم 
   

   13املادة رقم 

  .املشار اليه 1970لسنة  32يلغي القانون رقم 

  
 

  14املادة رقم 
   

   14املادة رقم 

ن ويعمل به بعد ستة اشهر تنفيذ هذا القانو -آل فيما خيصه  -على الوزراء 
  .من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 

 
  رمسية أو ائية الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله 
 شبكة املعلومات القانونية 


