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  التنفيذية   الالئحة   من   عشر   الحادي   الكتاب   أحكام   وتعديل   مراجعة   مشروع 

 املال(   أسواق   هيئة   من   )املقترح    2010  لسنة   7  رقم   للقانون 

 عشر.   الحادي   الكتاب   على   عامة   تعديالت   األول:   القسم 

: إضافة مواد جديدة على الكتاب الحادي عشر: 
ً
 أوال

 النص املقترح  ( 10-2)رقم املادة 

على أن يتم التقدم بطلب املوافقة على  على شرائح ضمن البرنامج الواحد،  أو الصكوك  يجوز إصدار السندات   نص املادة

البرنامج وقيمة اإلصدار ضمن سقفه إن وجدت، ومن ثم الحصول على املوافقة لكل شريحة إصدار الحقة، 

امل للبرنامج حكم  املقدم  الطلب  على  )ويسري  لكل  4-2ادة  اإلصدار  بطلب  التقدم  ويكون  الكتاب،  هذا  من   )

 :شريحة الحقة كما يلي

 حجم اإلصدار. -1

  أو الصكوك  ، وما تم سداده من تلك السنداتأو الصكوكبرنامج السندات  لبيان الوضع الحالي   -2

 . اإلصدار املطلوبحتى تاريخ 

 للمصدر.تقديم نسخة من تقرير التصنيف االئتماني الحالي  -3

 نسخة من محضر آخر اجتماع لحملة السندات أو الصكوك )إن وجدت(. -4

 بيان نوع االكتتاب.  -5

 نشرة اكتتاب تكميلية )إن وجدت(.  -6

 اصدار شريحة خالل خمسة أيام عمل من استكمال كافة املستندات واملتطلبات.  ويتم البت في طلب

 

 النص املقترح  ( 59-12رقم املادة )

 السندات قصيرة األجل:شروط  نص املادة

 أن يكون أجل هذه السندات ملدة سنة واحدة أو أقل.  -1

 أن يتم طرح هذه السندات على املستثمرين املحترفين.  -2

 تسجيلها لدى وكالة مقاصة مرخصة لدى الهيئة.  -3

 الحصول على موافقة بنك الكويت املركزي للجهات الخاضعة لرقابته.  -4

 االكتتاب في السندات. أن يتم السداد بنفس عملة  -5

 

 النص املقترح  ( 60-12رقم املادة )

 السندات قصيرة األجل:إصدار  نص املادة

( من الفصل 8-2من أحكام هذا الفصل واملادة )  استثناء    ضمن البرنامج،  يجوز إصدار سندات قصيرة األجل

   .الثاني من هذا الكتاب

 
 
 أل للنموذج املعد لهذا الغرض  ويجب أن يقدم طلب إصدار سندات قصيرة األجل، وفقا

 
-2حكام املادة )، وطبقا

 من هذا الكتاب.  ( من الفصل الثاني5-2( و)4
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 النص املقترح  ( 3-14رقم املادة )

 : استخدامات أسهم الخزينة للشركات غير املدرجة نص املادة

 
 :إال في الحاالت التاليةللشركات غير املدرجة ال يجوز استخدام أسهم الخزينة 

 . خفيض رأس املال املدفوع للشركةت .1

املال أو زيادة في   وزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأست .2

 . األسهم املصدرة

 . ندماج واالستحواذ على شركات أخرى مليات املبادلة في حاالت اال ع .3

للموظفين، بشرط    وزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار األسهمت .4

 . من قبل الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد املنظمة لذلك واملعتمدة موافقة الجمعية العامة،

 .دها الهيئةأية حاالت أخرى تحد .5

 
 وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة سارية من قبل الهيئة. 

 االتحاد مالحظات

وإضافتهم على النص املقترح النطباق نصوصهما على    2-14املوجودين في املادة    4و   3نقترح إضافة البندين  

 األسهم الخزينة للشركات غير املدرجة. 

  

 
 النص املقترح  ( 3-15رقم املادة )

 في حال تخفيض أو إعادة هيكلة رأس املال، يجب بيان معالجة أسهم الخزينة ضمن   نص املادة
 
العملية املطلوبة وفقا

 للمعالجة املحاسبية التي نظمها الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.

 مالحظات االتحاد
من هذا الكتاب قد تضمنت املعالجة الحسابية لألسهم الخزينة بشكل    14-16ال نرى داعي لهذه املادة، نظرا ألن املادة  

 تفصيلي. 

 
 املقترح النص  ( 4-15رقم املادة )

أشهر، من   ثالثةأشهر، وتخفيض رأس املال خالل فترة  ستةيجب إتمام عملية زيادة رأس املال خالل فترة  نص املادة

 تاريخ موافقة الهيئة على الطلب.  

ألسهم زيادة أشهر متضمنة فترة اإلصدار والتخصيص    ستةويجوز لعملية إعادة الهيكلة أن تمتد إلى فترة  

 . رأس املال

 مالحظات االتحاد

 ليكون سياق النصوص أفضل. 6كبند  2-15نرى إضافة محتويات هذه املادة إلى 

أشهر قليلة وتحتاج إلى إعادة نظر ، أونقترح إضافة عبارة قابلة للتجديد ملدة أو مدد    6كما نرى أن مدة  

 الهيئة.  مماثلة بموافقة 
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ً
 الكتاب الحادي عشر: في  مواد  تعديل: ثانيا

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 5–2رقم املادة )

املالية   نص املادة األوراق  طرح  أو  إصدار  بطلب  يرفق  أن  يجب 

 املستندات التالية:

. طلب إلصدار أو طرح األوراق املالية موقع من قبل 1

املصدر   من  كل  قبل  من  املفوض  وامللتزم  الشخص 

 )حسب األحوال(. 

أن  .  2 يجب  والتي  املقترحة،  االكتتاب  نشرة  مسودة 

الهيئة،   تعتمده  الذي  للنموذج   
 
وفقا معدة  تكون 

اإلنجليزية   باللغة  ترجمة  بها   
 
ومرفقا العربية  وباللغة 

في  عليها   
 
ومؤشرا العام،  الطرح  أو  لإلصدار  بالنسبة 

ذات  الشروط  استيفاء  يفيد  بما    الصلة   الهامش 

 باملحتوى واإلفصاح.

 . نسخة من نموذج طلب االكتتاب. 3

القائمة4 االتفاقيات  من  نسخة  بين    .  ستبرم  التي  أو 

املصدر وكافة األطراف ذات الصلة بعملية إصدار أو  

طرح األوراق املالية لغرض إصدار أو طرح تلك األوراق  

تلك  من  ألي  الهيئة  طلب  حال  في  وذلك  املالية، 

 االتفاقيات.

للمصدر وامللتزم والكفيل   عقد الشركة.  نسخة من  5

 إن وجد.

نسخة  6 التجاري .  السجل  شهادة  الترخيص    من  أو 

التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر وامللتزم  

 والكفيل إن وجد.

الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق   . نسخة من عقد7

 التحويل إن وجدت. 

. في حالة إصدار أسهم ممتازة، بيان بتصنيف األسهم  8

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية،  
 
املمتازة وفقا

أن   تلك  وللهيئة  تصنيف  إعادة  املصدر  من  تطلب 

 األسهم. 

. نسخة من تقرير التصنيف االئتماني في حالة إصدار  9

 أو طرح السندات أو الصكوك. 

بطلب إصدار أو طرح األوراق املالية    يجب أن يرفق

 :املستندات التالية

طلب إلصدار أو طرح األوراق املالية موقع من قبل   .1

وامللتزم   املصدر  من  كل  قبل  من  املفوض  الشخص 

 .)حسب األحوال(

نسخة من االتفاقيات القائمة أو التي ستبرم بين   .2

املصدر وكافة األطراف ذات الصلة بعملية إصدار أو  

املالية  ط األوراق  طرحهارح  أو  إصدارها  ،  لغرض 

 .االتفاقياتوذلك في حال طلب الهيئة ألي من تلك 

نسخة من عقد تأسيس الشركة للمصدر وامللتزم   .3

 .إن وجد

الترخيص  .4 أو  التجاري  السجل  نسخة من شهادة 

التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر وامللتزم  

 .إن وجد

عقد   .5 من  أسهمها  نسخة  تخضع  التي  الشركة 

   .لحقوق التحويل إن وجدت

بتصنيف   .6 بيان  ممتازة،  أسهم  إصدار  حالة  في 

إلعداد  الدولية  للمعايير   
 
وفقا املمتازة  األسهم 

التقارير املالية، وللهيئة أن تطلب من املصدر إعادة  

 .تصنيف تلك األسهم

نسخة من تقرير التصنيف االئتماني أو التصنيف  .7

في حالة إصدار أو طرح السندات  االئت ماني املبدئي 

 .أو الصكوك

البيانات املالية السنوية املدققة للمصدر وامللتزم   .8

لغرض    -إن وجد   املالية مصدرة  األوراق  لم تكن  ما 

وذلك   –االكتتاب في رأس مال املصدر عند تأسيسه 

تقديم   تاريخ  على  سابقة  مالية  سنوات  ثالث  آلخر 

  الطلب، وإذا لم ي
 
كن قد مر على تأسيس هؤالء أو أّيا

منهم ثالث سنوات، فيتم تقديم البيانات املالية عن  

الفترة أو الفترات املرحلية املنقضية قبل تاريخ تقديم  
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البيانات املالية السنوية املدققة للمصدر وامللتزم  .  10

إن وجد   املالية مصدرة   -والكفيل  األوراق  تكن  لم  ما 

 –سه  لغرض االكتتاب في رأس مال املصدر عند تأسي

وذلك آلخر ثالث سنوات مالية سابقة على تاريخ تقديم  

  
 
أّيا الطلب، وإذا لم يكن قد مر على تأسيس هؤالء أو 

عن   املالية  البيانات  تقديم  فيتم  سنوات،  ثالث  منهم 

الفترة أو الفترات املرحلية املنقضية قبل تاريخ تقديم  

مرحلية   مالية  بيانات  تقديم  إلى  باإلضافة  الطلب، 

إذا مرت أكثر من ستة أشهر على آخر بيانات   مراجعة

 مالية سنوية مدققة سابقة على تاريخ تقديم الطلب.

. تقرير يصدر من مقوم أصول للحصص العينية في 11

تقديم   طريق  عن  املالية  األوراق  في  االكتتاب  حالة 

 حصة عينية. 

 للملحق 12
 
. تقرير تقويم األصول العقارية يصدر وفقا

( هذا  1رقم  من  املالية  (  األوراق  كانت  إذا  الكتاب، 

 سندات أو صكوك مضمونة بأصول عقارية.

. نسخة من املستندات الدالة على استيفاء املصدر  13

الالزمة   الداخلية  للموافقات  للنظام    -وامللتزم   
 
وفقا

على إصدار أو طرح األوراق    -األساس ي للمصدر وامللتزم  

 املالية املطلوب موافقة الهيئة عليها. 

تحويل 14 سيتم  التي  الشركة  إدارة  مجلس  موافقة   .

ألسهمها   الصكوك  أو  السندات  أو  املمتازة  األسهم 

العامة   نظامها    - وموافقة جمعيتها  به  يقض ي  ملا   
 
وفقا

على زيادة رأس املال املصدر لتلك الشركة    -األساس ي  

لغرض توفير األسهم الالزمة لتحويل األسهم املمتازة أو  

ك، وذلك على النحو املبين في هذا السندات أو الصكو 

 الكتاب. 

اإلدارية  15 الهيئة  أو  اإلدارة  قرار مجلس  . نسخة من 

املختصة لدى الضامن باملوافقة على ضمان السندات  

أو  سندات  املالية  األوراق  كانت  إذا  الصكوك،  أو 

 صكوك مضمونة. 

تطلبها 16 قد  إضافية  معلومات  أو  مستندات  أية   .

 الهيئة. 

مرحلية   مالية  بيانات  تقديم  إلى  باإلضافة  الطلب، 

مراجعة إذا مرت أكثر من ستة أشهر على آخر بيانات 

 .اريخ تقديم الطلبمالية سنوية مدققة سابقة على ت

تقرير يصدر من مقوم أصول للحصص العينية   .9

في حالة االكتتاب في األوراق املالية عن طريق تقديم  

 .حصة عينية

10.  
 
وفقا يصدر  العقارية  األصول  تقويم  تقرير 

الكتاب، إذا كانت األوراق  1للملحق رقم ) ( من هذا 

 .املالية سندات أو صكوك مضمونة بأصول عقارية

استيفاء  .11 على  الدالة  املستندات  من  نسخة 

للموافقات الداخلية الالزمة       -املصدر وامللتزم 
 
وفقا

وامللتزم   للمصدر  األساس ي  أو   -للنظام  إصدار  على 

 .طرح األوراق املالية املطلوب موافقة الهيئة عليها

موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل  .12

السندات   أو  املمتازة  ألسهمها  األسهم  الصكوك  أو 

 ملا يقض ي به نظامها    -وموافقة جمعيتها العامة  
 
وفقا

على زيادة رأس املال املصدر لتلك الشركة    -األساس ي  

لغرض توفير األسهم الالزمة لتحويل األسهم املمتازة  

أو السندات أو الصكوك، وذلك على النحو املبين في 

 .هذا الكتاب

و الهيئة اإلدارية  نسخة من قرار مجلس اإلدارة أ .13

ضمان  على  باملوافقة  الضامن  لدى  املختصة 

املالية   األوراق  كانت  إذا  الصكوك،  أو  السندات 

 .سندات أو صكوك مضمونة

تطلبها 14 قد  إضافية  معلومات  أو  مستندات  أية   .

 الهيئة. 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                 www.unioninvest.org  
 

 

5/ 19 

  

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 2–4رقم املادة )

تقرير   نص املادة تسليم  النهائي يجب  االئتماني  التصنيف 

طلب  تقديم  عند  الهيئة  إلى  والسندات  للصكوك 

إصدارها، وفي حال عدم تقديم تصنيف ائتماني نهائي 

  
 
إلى الهيئة فإنه يجوز لها قبول تصنيف استرشادي بدال

 عنه. 

النهائي  االئتماني  التصنيف  تقرير  تسليم  يجب 

طلب   تقديم  عند  الهيئة  إلى  والسندات  للصكوك 

ارها، وفي حال عدم توفر تصنيف ائتماني نهائي  إصد

عنه،   
 
بدال مبدئي  تصنيف  قبول  للهيئة  يجوز  فإنه 

 على أن يتم تزويد الهيئة بالنسخة النهائية للتصنيف. 

 

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 6–5رقم املادة )

 محتويات نشرة االكتتاب العام:  نص املادة

 من املصدر  12
 
وامللتزم ووكيل االكتتاب، يفيد . إقرارا

بتحملهم املسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي  

لم   االكتتاب  نشرة  وأن  االكتتاب،  نشرة  تضمنتها 

 
 
تغفل أي معلومات جوهرية، وأنه تم إعدادها وفقا

 للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

 محتويات نشرة االكتتاب العام: 

امل 12 من   
 
إقرارا بتحملهم  .  يفيد  وامللتزم  صدر 

املسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها  

أي  تغفل  لم  االكتتاب  نشرة  وأن  االكتتاب،  نشرة 

 
 
وفقا إعدادها  تم  وأنه  جوهرية،  معلومات 

 للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

 من املصدر أو وكيل االكتتاب )ان  
 
)بند جديد(: إقرارا

ب واإلجراءات وجد(  املتطلبات  استيفاء  تم  قد  أنه 

نشرة  في  املطلوبة  املستندات  كافة  وتقديم  الالزمة 

 لقانون الهيئة والالئحة التنفيذية. 
 
 االكتتاب وفقا

 

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 8–5رقم املادة )

 (:3البند ) نص املادة

باألوراق  املتعلقة  األولوية  حقوق  ممارسة  إجراءات 

 املالية. 

 (:3البند )

باألوراق  املتعلقة  األولوية  حقوق  ممارسة  إجراءات 

،  بيان حقوق األولوية ومستحقيهااملالية، عن طريق  

األولويةو  حقوق  ممارسة  وفترة  تاريخ  و بيان  تاريخ  ، 

األولوية حقوق  تداول  و وفترة  سعر ،  تحديد  آلية 

الخطوات واإلجراءات  ، باإلضافة إلى  حقوق األولوية

 . يتم اتخاذها في حال عدم تغطية االكتتابالتي 
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 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 9–5رقم املادة )

 (:1د )البن نص املادة

تكون  العادية،  األسهم  طرح  أو  إصدار  حالة  في 

 :الحقوق املتعلقة بها على النحو التالي

 .حقوق التصويت .أ

 .معدل ربحية السهم على املدى القصير  .ب

 .السهم عند تصفية املصدرحقوق  .ج

حالة   .د في  اتخاذها  يتم  التي  واإلجراءات  الخطوات 

 عدم تغطية االكتتاب. 

 (:1البند )

تكون   العادية،  األسهم  طرح  أو  إصدار  حالة  في 

 الحقوق املتعلقة بها على النحو التالي: 

 التصويت.  .أ

 توزيع االرباح. .ب

باألسهم   . ج االكتتاب  في  األولوية  حقوق 

 الجديدة. 

 عند التصفية.  . د

 

 مالحظات االتحاد
 ير واضح بالنسبة للحقوق، نقترح املزيد من اإليضاح على النحو التالي:املعدل د. غ البند

 أ. حق التصويت. ب. ..... ج. ....... د. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 

 

 التعديل بعد  قبل التعديل  ( 11–5رقم املادة )

العمالء  نص املادة على  مقتصرة  لالكتتاب  الدعوة  كانت  إذا 

أشخاص   املحترفين  أو  شخص  أو  معينة  فئة  أو 

معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجوز إعداد نشرة 

( من  املواد  بأحكام  التقيد  دون  ( 6-5اكتتاب خاص 

( الكتاب،10- 5إلى  هذا  من  نشرة    (  تشتمل  أن  على 

 االكتتاب الخاص على األخص على البيانات التالية: 

كان املصدر  2) إذا  البيع  ليس  (. اسم وعنوان وكيل 

 هو وكيل البيع. 

العمالء   على  مقتصرة  لالكتتاب  الدعوة  كانت  إذا 

أشخاص   أو  شخص  أو  معينة  فئة  أو  املحترفين 

إعداد نشرة   يجبمعينين توافق عليهم الهيئة، فإنه  

( املواد من  بأحكام  التقيد  دون  ( 6-5اكتتاب خاص 

( الكتاب،10-5إلى  هذا  من  نشرة    (  تشتمل  أن  على 

 البيانات التالية: االكتتاب الخاص على

املصدر  2) كان  إذا  االكتتاب  وكيل  وعنوان  اسم   .)

 ليس هو وكيل االكتتاب. 

 

– 5رقم املادة )

11 ) 

 بعد التعديل  قبل التعديل 

 محتويات نشرة االكتتاب الخاص:  نص املادة

يتحمل 11 بأنه  االكتتاب  ووكيل  وامللتزم،  املصدر،  من  إقرار   .

صحة   عدم  حال  في  نشرة  املسؤولية  تضمنتها  التي  البيانات 

االكتتاب، وأن نشرة االكتتاب لم تغفل أي معلومات جوهرية، 

مع  تتطابق  التي  والبيانات  للمعلومات   
 
وفقا إعدادها  تم  وأنه 

 الواقع.

 محتويات نشرة االكتتاب الخاص: 

يتحملون 11 بأنهم  وامللتزم  املصدر  من  إقرار   .

ي تضمنتها املسؤولية في حال عدم صحة البيانات الت

أي   تغفل  لم  االكتتاب  نشرة  وأن  االكتتاب،  نشرة 

 
 
وفقا إعدادها  تم  وأنه  جوهرية،  معلومات 

 للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

(: إقرار من املصدر أو وكيل االكتتاب  12)بند جديد:  

واإلجراءات   املتطلبات  استيفاء  تم  بأنه  وجد(  )إن 
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كافة   وتقديم  نشرة الالزمة  في  املطلوبة  املستندات 

 لقانون الهيئة والالئحة التنفيذية. 
 
 االكتتاب وفقا

 

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 38-5رقم املادة )

يجب تقديم بيان عن االكتتاب .. ، وأن يرفق بالبيان   نص املادة

 املستندات التالية:

1. 

2. 

3. 

بالبيان  يجب تقديم بيان عن االكتتاب .. ، وأن يرفق  

 املستندات التالية:

1. 

2. 

3. 

النسخة النهائية من تقرير التصنيف االئتماني في  .  4

تقديم   عند  املبدئي  االئتماني  التصنيف  قبول  حال 

 الطلب.

 

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 2– 14رقم املادة )

 استخدامات أسهم الخزينة:  نص املادة

 

في   إال  الخزينة  أسهم  استخدام  يجوز  الحاالت ال 

 :التالية

 ة. الحفاظ على استقرار سعر سهم الشرك .1

 .خفيض رأس املال املدفوع للشركةت .2

 .استيفاء الشركة لدين مقابل هذه األسهم .3

 .سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير .4

منحة  ت .5 كأسهم  الشركة  مساهمي  على  وزيعها 

في رأس  يترتب على ذلك زيادة  أو   دون أن  املال 

 .األسهم املصدرةزيادة في 

اال  .6 حاالت  في  املبادلة  ندماج عمليات 

 .واالستحواذ على شركات أخرى 

وزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة  ت .7

األسهم خيار  برنامج  ضمن  للموظفين،    وذلك 

العامة،  الجمعية  موافقة  ووفقا    بشرط 

واملعتمدة  لذلك  املنظمة  قبل    للقواعد  من 

 .الجمعية العامة للشركة

 .قراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق إ .8

 .أية حاالت أخرى تحددها الهيئة .9

 استخدامات أسهم الخزينة للشركات املدرجة:

 

للشركات املدرجة  ال يجوز استخدام أسهم الخزينة  

 :إال في الحاالت التالية

 . ةالحفاظ على استقرار سعر سهم الشرك .1

 . خفيض رأس املال املدفوع للشركةت .2

 .استيفاء الشركة لدين مقابل هذه األسهم .3

 .سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير .4

منحة  ت .5 كأسهم  الشركة  مساهمي  على  وزيعها 

في رأس دون أن   املال أو    يترتب على ذلك زيادة 

 . زيادة في األسهم املصدرة

اال  .6 حاالت  في  املبادلة  ندماج عمليات 

 . واالستحواذ على شركات أخرى 

وزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة  ت .7

األسهم خيار  برنامج  ضمن  للموظفين،    وذلك 

العامة،  الجمعية  موافقة  ووفقا   بشرط 

واملعتمدةللقواعد   لذلك  قبل    املنظمة  من 

 . الجمعية العامة للشركة

 .إقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق  .8

 .أية حاالت أخرى تحددها الهيئة .9
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في   تتصرف  أن  املدرجة  غير  للشركات  يجوز  وال 

 أسهمها في الحاالت املنصوص عليها في

 ( من هذه املادة. 8( و )4( و )3( و )1) البنود

 

سارية   مسبقة  موافقة  على  الحصول  بشرط  وذلك 

 من قبل الهيئة. 

 

رقم املادة  

(14–3 ) 

 بعد التعديل  قبل التعديل 

نص 

 املادة

عقد   ينص  أن  الشركة  يجب  شراء  جواز  على  الشركة 

% من عدد أسهمها املصدرة    10ألسهمها، وبما ال يجاوز نسبة  

بقيمتها السوقية، وال يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها إال  

الشأن،   بهذا  الهيئة  الحصول على موافقة مكتوبة من  بعد 

  
 
متضمنا الهيئة  إلى  الشركة  من  يقدم  طلب  على  بناء   وذلك 

 :ليةالبيانات التا

كان   .1 إذا  الشركة،  به  ترغب  الذي  التعامل  نوع  تحديد 

 .شراء أو بيع أو شراء وبيع أسهمها

نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية   .2

اإلدارة مجلس  يفوض  ال    والذي  نسبة  بيع  أو  بشراء 

يكون   10تجاوز   أن  على  الشركة،  أسهم  من   %

ثمانية عشر املفعول وال تتجاوز مدته  التفويض ساري 

 
 
 .شهرا

 .بيان عدد أسهم الشركة املطلوب شراؤها أو بيعها  .3

 .بيان مصادر التمويل املقترحة لشراء األسهم .4

للشركة  .5 املدققة  السنوية  املالية  البيانات  من  نسخة 

بيانات مالية مرحلية على أن تكون معتمدة من   وآخر 

 .الجهات الرقابية املختصة

صادر .6 الشركة  مساهمي  سجل  عن  وكالة    نسخة  عن 

 .املقاصة

 .بيان أسماء الشركات التابعة إن وجدت .7

تقديم  .8 تاريخ  حتى  اململوكة  الخزينة  أسهم  تكلفة  بيان 

 .الطلب

راسة مالية توضح أسباب التقدم بطلب القيام بشراء د .9

 .على ذلك  أو بيع األسهم واآلثار املترتبة

يبين   .10 له  دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص 

الشركة بالنسبة للشركات   العادلة لسعر سهمالقيمة  

 غير املدرجة. 

ال  أ ، و واز التعامل بأسهمهايجب أن ينص عقد الشركة على ج

ملكيتها وال    10نسبة    تتجاوز  املصدرة،  أسهمها  من عدد   %

بيع   أو  شراء  للشركة  بيجوز  التعامل  بعد  أو  إال  أسهمها 

اء  على  الحصول على موافقة من الهيئة بهذا الشأن، وذلك بن

 البيانات التالية 
 
 :طلب يقدم من الشركة إلى الهيئة متضمنا

كان   .1 إذا  الشركة،  به  ترغب  الذي  التعامل  نوع  تحديد 

 .أسهمهاب أو تعامل آخر شراء أو بيع أو شراء وبيع

نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية   .2

اإلدارة مجلس  يفوض  في    والذي  أسهم بالتعامل 

على   ساري الشركة،  التفويض  يكون  وال   أن  املفعول 

 
 
 .تتجاوز مدته ثمانية عشر شهرا

 التعامل بها.  بيان عدد أسهم الشركة املطلوب .3

األسهم .4 لشراء  املقترحة  التمويل  مصادر  حال    بيان  في 

الشراء، ومصادر التمويل املحتجزة مقابل تكلفة أسهم 

 الخزينة اململوكة. 

امل .5 السنوية  املالية  البيانات  من  للشركة  نسخة  دققة 

بيانات مالية مرحلية على أن تكون معتمدة من    وآخر 

 .الجهات الرقابية املختصة

عن   .6 الخزينة نسخة  أسهم  لرصيد  حديثة  مصادقة 

 .ة، للشركة وشركاتها التابعة عن وكالة املقاص  ةصادر 

 .بيان أسماء الشركات التابعة إن وجدت .7

تاريخ   .8 حتى  اململوكة  الخزينة  أسهم  تكلفة  تقديم  بيان 

 .الطلب

بطلب  د .9 التقدم  أسباب  توضح  مالية  التعامل  راسة 

 .على ذلك واآلثار املترتبة بأسهم الخزينة

يبين   .10 له  استثمار مرخص  دراسة مقدمة من مستشار 

الشركة بالنسبة للشركات   القيمة العادلة لسعر سهم

املدرجة املال  غير  رأس  تخفيض  حاالت  باستثناء   ،

. بإلغاء أسهم الخزينة اململو 
 
 كة مسبقا
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 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 10– 14رقم املادة )

أسهمها  نص املادة بشراء  حقها  مارست  التي  الشركة    تلتزم 

سنة مالية يوضح    بتقديم تقرير إلى الهيئة في نهاية كل

أن  على  األسهم،  بتلك  احتفاظها  يقدم   مبررات 

عشرة خالل  السنة    التقرير  انتهاء  من  عمل  أيام 

 املالية املعد عنها التقرير.

بتقديم تقرير  تمتلك أسهم خزينة  تلتزم الشركة التي 

كل نهاية  في  الهيئة  مبررات    إلى  يوضح  مالية  سنة 

يقدم التقرير خالل   احتفاظها بتلك األسهم، على أن

عنها   عشرة املعد  املالية  السنة  انتهاء  من  عمل  أيام 

 التقرير.

 

 بعد التعديل  يل قبل التعد ( 18– 14رقم املادة )

الهيئة    تلتزم الشركة املدرجة باإلفصاح عن موافقة نص املادة

الخزينة أسهم  بيع  أو      على شراء 
 
وفقا فور صدورها 

املنصوص واإلجراءات  الكتاب   لألحكام  في  عليها 

 من هذه الالئحة.( والشفافية اإلفصاح)العاشر 

الهيئة    تلتزم الشركة املدرجة باإلفصاح عن موافقة

الخزينةب  التعاملعلى      أسهم 
 
وفقا صدورها  فور 

املنصوص واإلجراءات  الكتاب   لألحكام  في  عليها 

 من هذه الالئحة.( والشفافية اإلفصاح)العاشر 

 

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 2– 15رقم املادة )

التي ترغب بزيادة أو تخفيض أو   نص املادة يجب على الشركة 

املذكورة  إعادة هيكلة رأس   تتبع اإلجراءات  أن  مالها 

 للتسلسل اآلتي: 
 
 أدناه وفقا

1. 

2. 

هيكلة  3 إعادة  أو  تخفيض  أو  بزيادة  طلب  تقديم   .

رأس مال الشركة إلى الهيئة، مع االلتزام باستيفاء ما  

للنماذج    
 
وفقا ومتطلبات  معلومات  من  فيه  ورد 

( املالحق رقم  في  ( من هذا  17،  15،  14،  13الواردة 

، وتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية  الكتاب

 تطلبها الهيئة بهذا الخصوص. 

يجب على الشركة التي ترغب بزيادة أو تخفيض أو 

تتبع اإلجراءات املذكورة   إعادة هيكلة رأس مالها أن 

 للتسلسل اآلتي: 
 
 أدناه وفقا

1. 

2. 

هيكلة  3 إعادة  أو  تخفيض  أو  بزيادة  طلب  تقديم   .

لهيئة، مع االلتزام باستيفاء ما رأس مال الشركة إلى ا

للنماذج    
 
وفقا ومتطلبات  معلومات  من  فيه  ورد 

في املالحق رقم ) ( من 18،  17،  15،  14،  13الواردة 

معلومات   أية  وتقديم  الكتاب،  مستندات  هذا  أو 

 إضافية تطلبها الهيئة بهذا الخصوص. 
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  إلى   المدين   تحويمل   طريق   عن   املمال   رأس   زيمادة   أحكمام   على   تعمديالت   : الثماي    القسمممممممممممممم 

 عشر(.   الخامس   )الفصل   أسهم 
 

: إضافة مواد جديدة على  
ً
 : أحكام زيادة رأس املال عن طريق تحويل الدين إلى أسهمأوال

 النص املقترح  ( 10-15رقم املادة )

تحويل دين على الشركة إلى أسهم في رأس املال،    ق يجب على الشركة التي ترغب بزيادة رأس املال عن طري نص املادة

 أن  
 
تقريرا الشركة-للمساهمين    تقدم  مع  -حسب طبيعة  ارفاقه  يتضمن    يتم  أن  على  الهيئة،  إلى  الطلب 

 املعلومات التالية: 

الهدف من عملية تحويل الدين إلى أسهم في رأس املال، ومدى ضرورة وفائدة العملية على وضع  .1

 ومساهميها. الشركة 

ستثمار، متضمنة أسباب وضرورة تحويل الديون النقدية إلى أسهم ادراسة معدة من مستشار   .2

 .على الشركة ومساهميها من هذا التحويلتعود التي  واملصلحةفي رأس مال الشركة 

 إقرار من مراقب حسابات الشركة بأن العملية تتوافق مع معايير املحاسبة العاملية.  .3

 م املزمع إصدارها، ونسبتها من رأس املال الحالي املصدر واملدفوع.عدد وفئة األسه  .4

تلك  .5 بيان نوعية وسبب  التي قامت الشركة بإصدار أسهم خاللها، مع  بيان الحاالت السابقة 

 . سنوات 5آلخر  الزيادة لرأس املال

مع    لتعامما إذا كانت عملية تحويل الدين إلى أسهم في رأس املال عبارة عن  فيه  بيان يوضح   .6

 ، وبيان أسماء وملكيات األطراف ذوي الصلة بالعملية إن وجدوا.من عدمه طرف ذي صلة

 سهم في رأس املال.ألى إملكية الدائن في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تحويل الديون  .7

بأن   .8 إيرادات البيان  دين قد حل مع عجز الشركة عن سداده، وأن الشركة ال تتوقع تحقيق 

 املستقبل املنظور من شأنها أن تساهم في الوفاء بهذا الدين.استثنائية في 

 في أي دعوى ضرر ناشئة عن العملية، وأنها ال تتحمل   .9
 
بيان بأن هيئة أسواق املال لن تكون طرفا

هذا   في  املعلومات  دقة  عن  هذه   التقريراملسؤولية  على  االعتماد  عن  الناتجة  الخسارة  أو 

 املعلومات.

 وتأثيرها على حقوق املساهمين.  املخاطرة املتعلقة بالعمليةبيان عوامل  .10

بيان وإقرار من أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنهم يتحملون مجتمعين ومنفردين املسؤولية عن   .11

في   الواردة  البيانات واملعلومات  بذلوا  التقريرصحة ودقة  بأنهم قد  تأكيدهم واعتقادهم  ، مع 

لضمان صحة املعلومات وجدوى العملية وتحقيقها ملصلحة   العناية الواجبة والدراسة الالزمة

 الشركة واملساهمين. 

تحويل ال تخالف القوانين واللوائح داخل دولة  البأن عملية  املستشار القانونيبيان وإقرار من  .12

الكويت، وأن اإلصدار ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة املصدرة لألسهم  

 فيها.
 
 طرفا

 في  .13
 
 جوهريا

 
بيان تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة قائمة أو متوقعة، يمكن أن تؤثر تأثيرا

 أعمال الشركة املصدرة وشركاتها التابعة أو مركزها املالي. 
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بيان يفيد بأن الزيادة املقترحة لرأس املال مشروطة بموافقة املساهمين في الجمعية العامة غير   .14

م بأنه ال يجوز لألطراف ذوي الصلة من املساهمين بالتصويت على بند  مع العل  ،العادية للشركة

 . الجمعية العمومية املوافقة على زيادة رأس املال في 

املالي،   .15 ومستشارها  لألسهم،  املصدرة  بالشركة  باالتصال  الخاصة  املعلومات  كافة  توفير 

والبريد اإللكتروني واملوقع الرسمي ومستشارها القانوني، ومراقب حساباتها، بواسطة الهاتف  

 لكل منهم، وأية وسيلة تواصل أخرى متاحة. 

إرفاق القوائم املالية السنوية آلخر ثالث سنوات، واملرحلية في حال مرور ستة أشهر على آخر  .16

مصدرة   للشركة  املالي  الوضع  تعكس  افتراضية  مالية  قوائم  تقديم  مع  مالية سنوية،  بيانات 

 الدين.  األسهم بعد تحويل

 إرفاق نسخة من مستندات واتفاقيات تحويل الدين.  .17

 بيان إجمالي مصاريف العملية والطرف الذي سيتحملها.  .18

 جدول يوضح املديونيات على الشركة مع قائمة ببيان الدائنين.  .19

 

 . الجمعية العمومية أيام عمل من انعقاد  7على أن يتم توفير هذا التقرير للمساهمين قبل 

 تعديل إلى الجمعية العمومية غير العادية  مالحظات االتحاد

 

 النص املقترح  ( 11-15رقم املادة )

ال يجوز للطرف الدائن أن يصوت على بند تحويل الدين إلى أسهم زيادة في رأس املال في الجمعية العامة   نص املادة

 للشركة. 

 مالحظات االتحاد
نرى عدم جدوى التعديل لورود األحكام املنظمة لها في قانون الشركات وقواعد الحوكمة، وألن في النهاية  

 رسملة الدين هو لصالح الشركة ، فما هو الحل لو املساهم الدائن لديه األغلبية في التصويت. 

 

: تعديل مواد ضمن أحكام زيادة رأس املال عن طريق تحويل الدين إلى  
ً
 أسهم: ثانيا

 بعد التعديل  قبل التعديل  ( 9– 15رقم املادة )

إلى  نص املادة الشركة  على  دين  تحويل  طريق  عن  الزيادة  تتم 

جديدة  أسهم  بإصدار  وذلك  املال،  رأس  في  أسهم 

بين   االتفاق  حسب  منها  جزء  أو  املديونية  لسداد 

 :الشركة والدائن، وذلك شريطة االلتزام بما يلي

موافقة خطية من الدائن باملوافقة  الحصول على  .  1

 .على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة

عقود .  2 من  نسخة  وتقديم  الدين  سند  بيان 

 املديونية، وأي عقود ذات عالقة. 

إلى  الشركة  على  دين  تحويل  طريق  عن  الزيادة  تتم 

جديدة  أسهم  بإصدار  وذلك  املال،  رأس  في  أسهم 

م جزء  أو  املديونية  بين  لسداد  االتفاق  حسب  نها 

 : الشركة والدائن، وذلك شريطة االلتزام بما يلي

على  ا .1 الدائن  من  خطية  موافقة  على  لحصول 

 . تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة

وتقديم نسخة   وقيمته،  سند الدينأصل و بيان   .2

 وأي عقود ذات عالقة.، من عقود املديونية

3.  .
 
 أن يكون أساس الدين نقديا
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أدوات  .4 أو  قرض  عن   
 
ناشئا الدين  يكون  أن 

 الدين مثل السندات والصكوك. 

أن يكون تحويل الدين ألصل مبلغ القرض دون   .5

 الفوائد.  

 بالكامل. .6
 
 أن يكون رأس املال املصدر مدفوعا

االستثمار،  تقديم   .7 مستشار  من  معدة  دراسة 

الديون  تحويل  وضرورة  أسباب  متضمنة 

ة والعائد  الشركالنقدية إلى أسهم في رأس مال  

 على مساهمي الشركة. 

القانوني   .8 املستشار  عن  صادر  تقرير  تقديم 

 
 
قانونيا  

 
ورأيا قانونية  دراسة  يتضمن  للمصدر 

التشريعات   مع  العملية  توافق  مدى  لبيان 

 واألنظمة ذات العالقة.

للمساهمين   .9 املعد  التقرير  من  نسخة  توفير 

 (.10- 15حسب املادة )

أ .10 السهم  قيمة  كانت  حال  القيمة في  من  على 

اإلسمية عند تحويل أصل الدين ، يجب تقويم  

أو  أصول  مقوم  قبل  من  اإلصدار  عالوة 

 مستشار استثمار مرخص له من الهيئة. 

 مالحظات االتحاد

 نقترح:

 كافي وحتى ال يقصر األمر على ديون األوراق املالية فقط.   3ألن بند  4حذف بند 

نرى أنها لم تتضمن الفوائد من ضمن الرسملة وهو أمر غير مقبول من الناحية العملية، ألن الدائن   –   5بند  

 غالبا لن يقبل التنازل عن فوائد وأرباح الدين وإجراء تسوية منفصلة لها. 

( حيث أن الدراسة القانونية تتضمن بالتأكيد الرأي والسند القانوني. حذف كل – 8بند 
 
 قانونيا

 
 مة )ورأيا
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  الخسممممممممممممممممائر   إلطفمممما    املممممال   رأس   تخفيض   أحكممممام   على   تعممممديالت   : الثممممالمممم    القسمممممممممممممم 

 عشر(.   الخامس   )الفصل   املتراكمة 
 

: إضافة مواد جديدة على  
ً
 : املتراكمةتخفيض رأس املال إلطفا  الخسائر أحكام أوال

 النص املقترح  ( 17-15رقم املادة )

 يجب على الشركة التي ترغب بتخفيض رأس مالها إلطفاء خسائرها املتراكمة تقديم التقارير التالية: نص املادة

القوانين   -1 مع  متطابقة  املال  رأس  تخفيض  عملية  بأن  للشركة  القانوني  املستشار  من  تقرير 

 الصلة. واألنظمة واللوائح ذات 

تقرير من مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب الخسائر، وجدوى عملية تخفيض رأس املال على   -2

 الشركة واملساهمين، وعوامل املخاطر املصاحبة لعملية التخفيض. 

 

 .الجمعية العموميةأيام عمل من انعقاد  7التقارير السابقة ملساهمي الشركة قبل على أن يتم توفير 

 غير العادية  الجمعية العمومية االتحادمالحظات 
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  آلية )   و   ( األولوية   حقوق )   لتنظيم   جديدة   مواد   بإضممممافة   تعديالت   : الرابع   القسممممم 

 (. السعري   البنا  

: إضافة مواد جديدة
ً
 بشأن حقوق األولوية:  أوال

 ( للمحافظة على سياق تسلسل املواد بشكل منطقي دون إخالل.8-5)تم تضمين املواد املتعلقة في حقوق األولوية في نشرة االكتتاب في املادة 

 
ً
 بشأن آلية البنا  السعري:  : إضافة مواد جديدةثانيا

 النص املقترح  ( 36-5رقم املادة )

 تسعير األوراق املالية:  نص املادة

بناء سجل   يتم  بحيث  السعري،  البناء  آلية  املالية عن طريق  األوراق  بواسطة تسجيل يجوز تسعير  األوامر 

محددة  زمنية  فترة  وخالل  معين  نطاق سعري  املحترفين ضمن  املستثمرين  من  باالكتتاب  الراغبين  طلبات 

 لتحديد سعر طرح األوراق املالية لالكتتاب. 

 مالحظات االتحاد

 ما هو اإلطار العام لتحديد اآللية السعرية؟

 فصل منفرد لهذه االلية األفضل ادراج (1

2) ( اضافتها  املقترح  املادة  بان  علما  املحترفين  باملستثمرين  املستثمرين  تحديد  االكتتاب  43-5تم  تجيز   )

 للمستثمرين االفراد.

 : ال توضح املواد املضافة التالي فعلى على سبيل املثال لبناء السعري.  ال يوجد آلية متكاملة ل (3

 ة على طرح اآلسهم وفقا اللية البناء السعري.تقديم طلب أوال للهيئة للموافق -

 تحديد النسبة املخصصة للمستثمرين االفراد والنسبة املخصصة للمستثمرين املحترفين  -

وتحملهم   - الطرح  على شروط  بموافقتهم  اقرار  على  التوقيع  مثل  املحترفين  املستثمرين  التزامات 

 املسؤولية الكاملة عن املشاركة فيه. 

 ضح للمستثمرين املحترفين خصوصا في حال وجود تعارض مصالح. ال يوجد تعريف وا -

 ما هي اآللية في حال عدم تغطية املستثمرين املحترفين للنسبة املخصصة لهم. -

 

 النص املقترح  ( 37-5رقم املادة )

املالية املطروحة   نص املادة بناء سجل الطلبات من خالل عرض األوراق  لالكتتاب على  يتولى وكيل االكتتاب مهمة 

  مع متعهد االكتتاب   املستثمرين املحترفين، وفي حال وجود اتفاقية لتغطية االكتتاب فيجب ان يتم توقيعها

 قبل البدء بعملية تلقي طلبات البناء السعري.

 

 النص املقترح  ( 38-5رقم املادة )

 تحديد مدة تسجيل الطلبات قبل البدء في عملية البناء السعري.  على وكيل االكتتاب يجب نص املادة
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 النص املقترح  ( 39-5رقم املادة )

عملية البناء السعري والتخصيص وتحديد السعر واملدة وإثبات كافة   يوثقأن    على وكيل االكتتاب  يجب نص املادة

 البيانات املتعلقة باالكتتاب وأي تعديالت تطرأ على سجل البناء السعري.

 توضيح كلمة توثيق  مالحظات االتحاد
 

 النص املقترح  ( 40-5رقم املادة )

للهيئة االطالع على نظام البناء السعري وسجل الطلبات في أي يجب على وكيل االكتتاب توفير وسيلة تتيح   نص املادة

في   بالعملية  الهيئة بأي مستندات متعلقة  بتزويد  وقت طوال فترة عملية استقبال الطلبات، مع االلتزام 

 حال طلبها.

 

 النص املقترح  ( 41-5رقم املادة )

الطلبات في نشرة االكتتاب، وعند تحديد السعر النهائي  يجب تضمين النطاق السعري ومدة بناء سجل   نص املادة

 فيجب أن يعكس في نشرة االكتتاب النهائية. 

 

 النص املقترح  ( 42-5رقم املادة )

االكتتاب  يجب   نص املادة وكيل  مع  على  الطلبات  بناء سجل  فترة  أثناء  معلومات جوهرية طارئة  أية  اإلفصاح عن 

 بطلبات االكتتاب. اخطار جميع املتقدمين 

 

 النص املقترح  ( 43-5رقم املادة )

تلقي طلبات اكتتاب املستثمرين املحترفين، كما    في ذات وقتيجوز تلقي طلبات اكتتاب املستثمرين األفراد   نص املادة

نشرة   بموجب  املحترفين  للمستثمرين  األولى  املرحلة  فتكون  مرحلتين  على  االكتتاب  طلبات  تلقي  يجوز 

األفراد  للمستثمرين  الثانية  املرحلة  وتليها  املطروحة،  املالية  للورقة  السعري  النطاق  تحدد  أولية  اكتتاب 

، ويجب على املصدر اإلعالن ويتم تحديد السعر النهائي الذي أسفر عنه البناء السعري في املرحلة األولى

 له وعلى النحو املحدد في نشرة عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب املستثمرين األفراد ليتم اكتت
 
ابهم وفقا

 االكتتاب. 

 

 النص املقترح  ( 44-5رقم املادة )

 يتم بناء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة من املستثمرين املحترفين فقط. نص املادة
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  والصممممممكو    السممممممندات   لتنظيم   جديدة   مواد   بإضممممممافة   تعديالت  : الخامس   القسممممممم 

 الخضرا . 

 

: إضافة مواد جديدة
ً
 بشأن إصدار أدوات الدين الخضرا :  أوال

 النص املقترح  ( 00-11رقم املادة )

 أحكام الصكوك الخضراء:  نص املادة

 1لتمويل وإعادة تمويل املشاريع الخضراء صديقة البيئة.  حصيلتهايجوز إصدار صكوك خضراء تخصص  

 

 النص املقترح  ( 00-11رقم املادة )

 يلتزم املصدر عند تقديم طلب إصدار صكوك خضراء إلى الهيئة بتقديم التالي: نص املادة

وثيقة إطار الصكوك الخضراء معدة وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن رابطة أسواق  -1

، أو أية Climate Bond Initiative، أو وفق معايير مبادرة سندات املناخ  ICMAاملال الدولية  

 أطر عاملية. 

املتعلقة  -2 املصدر  التزامات  تحدد  التي  البيئية  بالشؤون  متخصص  مستقل  جهة/طرف  تقرير 

 األمور البيئية. ب

 

 

 النص املقترح  ( 00-11رقم املادة )

 :الصكوكيلتزم املصدر/امللتزم بعرض التقارير التالية في االجتماع السنوي لحملة  نص املادة

التي تحدد التزامات   تقرير سنوي من املصدر/امللتزم يبين مدى التزام الشركة بالوثيقة الخضراء -1

 املصدر املتعلقة باألمور البيئية. 

عوائد   -2 استخدام  أوجه  يوضح  املصدر/امللتزم  مراقب حسابات  من  في    الصكوكتقرير سنوي 

 .املشاريع الخضراء، ومدى التزام املصدر بالوثيقة الخضراء، واملشاريع املحددة لذلك

الخضراء وأوجه    الصكوكة إطار  تقرير طرف/جهة مستقل متخصص بالشؤون البيئية بمراجع -3

 استخدام عوائدها وإدارتها واملعايير التي يتم من خاللها اختيار املشاريع الخضراء. 

 

 النص املقترح  ( 00-12رقم املادة )

 :السندات الخضراء أحكام نص املادة

 صديقة البيئة.سندات خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل املشاريع الخضراء يجوز اصدار  
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 النص املقترح  ( 00-12رقم املادة )

 خضراء إلى الهيئة بتقديم التالي: سنداتيلتزم املصدر عند تقديم طلب إصدار  نص املادة

إطار   -1 رابطة    السنداتوثيقة  عن  الصادرة  الخضراء  السندات  مبادئ  وفق  معدة  الخضراء 

، Climate Bond Initiative، أو وفق معايير مبادرة سندات املناخ  ICMAأسواق املال الدولية  

 أو أية أطر عاملية. 

إطار   -2 بمراجعة  البيئية  بالشؤون  متخصص  مستقل  جهة/طرف  الخضراء    السنداتتقرير 

 دارتها واملعايير التي يتم من خاللها اختيار املشاريع الخضراء.وأوجه استخدام عوائدها وإ

 

 النص املقترح  ( 00-12رقم املادة )

 :السنداتيلتزم املصدر/امللتزم بعرض التقارير التالية في االجتماع السنوي لحملة  نص املادة

التي تحدد التزامات   الخضراءتقرير سنوي من املصدر/امللتزم يبين مدى التزام الشركة بالوثيقة   -1

 املصدر املتعلقة باألمور البيئية. 

عوائد   -2 أوجه استخدام  في   السنداتتقرير سنوي من مراقب حسابات املصدر/امللتزم يوضح 

 .املشاريع الخضراء، ومدى التزام املصدر بالوثيقة الخضراء، واملشاريع املحددة لذلك

إطار   -3 بمراجعة  البيئية  بالشؤون  متخصص  مستقل  طرف/جهة  الخضراء   السنداتتقرير 

 وأوجه استخدام عوائدها وإدارتها واملعايير التي يتم من خاللها اختيار املشاريع الخضراء.
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  الحادي  لكتاب ل   عشر(   السادس   )الفصل   جديد   فصل   إضافة   : السادس   القسم 

 . السهم   تقسيم   لتنظيم   2010  لسنة   7  رقم   للقانون   التنفيذية   الالئحة   من   عشر 
 

: إضافة مواد جديدة بشأن تقسيم السهم: 
ً
 أوال

 النص املقترح  ( 1-16رقم املادة )

 نطاق التطبيق:  نص املادة

 تطبق هذه التعليمات والضوابط على الشركات املساهمة. 

 مالحظات االتحاد
 ؟ الشركات املساهمة املدرجة وغير املدرجةمن املناسب أن نطبق هذه التعليمات على هل 

 هل تطبق هذه التعليمات على الشركات املساهمة غير املدرجة وغير املرخصة من قبل الهيئة؟ 

 

 النص املقترح  ( 2-16رقم املادة )

 : عملية تقسيم السهم شروط تطبيق نص املادة

 فلس للسهم بعد عملية التقسيم. 100اإلسمية عن ال تقل القيمة  -1

 يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام األساس ي على السماح بتقسيم أسهم الشركة.  -2

. تال ليكون معام -3
 
 صحيحا

 
 قسيم عددا

 القيمة اإلسمية ألسهم رأس املال مدفوعة بالكامل. أن تكون  -4

 ملدة سنتين متتاليتين.  -5
 
 تحقيق الشركة أرباحا

 مالحظات االتحاد

استبدال إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية التقسيم، ونقترح أن يتم إعادة النظر    –  2بند  

في ارتباط عمليات متعددة متعلقة باألوراق املالية بالقيمة اإلسمية للسهم حيث يوجد توجه عاملي بعدم  

 ربطها بالقيمة اإلسمية. 

 

 النص املقترح  ( 3-16رقم املادة )

 :التاليب تقسيم السهمتقديم طلب عند  شركةلتزم الت نص املادة

 .التقسيم، والقيمة اإلسمية قبل وبعد التقسيم املمعللعملية و  الزمنية خطةال تقديم  -1

 على املساهمين.  ها تقديم دراسة جدوى تبين أسباب ومبررات تقسيم األسهم، وتأثير  -2

 . ة االسمية للسهمقيمالو املصرح واملصدر واملدفوع السجل التجاري بشأن رأس املال بتأشيرة آخر  -3

 به نسبة )معدل( التقسيم، مع بيان باملوافقة على  قرار مجلس اإلدارة   -4
 
عملية تقسيم األسهم موضحا

 آلية االستحقاق. 

 موافقة بنك الكويت املركزي بالنسبة للجهات الخاضعة له.  -5

 

 النص املقترح  ( 4-16)رقم املادة 

 عملية تقسيم السهم.  بشأن حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الشركة تزويد الهيئة بم نص املادة
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  تت لمممممممممممم    عشممممممممممممر   الحممممممممممممادي   الكتمممممممممممماب   فممممممممممممي   فنيممممممممممممة   مصمممممممممممم  حات   : السممممممممممممابع   القسممممممممممممم 

 )التعريفات(.   األول   الكتاب   تعديل 
 

 في الكتاب األول )التعريفات(:املص  حات الفنية الواردة في الكتاب الحادي عشر 
ً
 والتي تت ل  تعريفا

 التعريف املقترح  املص  ح الفني  

 طرف ثالث يضمن سداد عوائد السندات في حال تخلف املصدر أو امللتزم عن السداد. الضامن

ويقوم   سندات قصيرة األجل إصدارها،  موعد  من  أقل  أو  سنة  بعد  استحقاقها  تاريخ  يكون  دين  امللتزم  أدوات  أو  املصدر 

 بالسداد حسب الشروط واألحكام. 

 أدوات دين لتمويل مشاريع أو منتجات أو خدمات صديقة للبيئة وفق معايير عاملية محددة.  سندات خضرا  

أدوات تمويلية ذات طابع مشاركة، أو حسب هيكل الصك، وتستخدم لتمويل مشاريع صديقة للبيئة  صكو  خضرا  

 عاملية محددة. وفق معايير 

 هو التصنيف االئتماني الذي يصدر قبل صدور التقرير النهائي. التصنيف االئتماي  املبدئ  

 سلسلة من اإلصدارات لورقة مالية معينة وفق شروط وأحكام محددة.  برنامج إصدار 

 إصدار لألوراق املالية ضمن برنامج اإلصدار. شريحة إصدار

عملية تحديد سعر الورقة املالية بغرض طرحها على املستثمرين، وذلك بناء  على آلية البناء السعري   تسعير األوراق املالية

 أو غيرها. 

عملية آلية البنا  السعري  معين    هي  نطاق سعري  املحترفين ضمن  املستثمرين  من  باالكتتاب  الراغبين  طلبات  تسجيل 

، وذلك لدى وكيل االكتتاب وفق  ية لالكتتابوخالل فترة زمنية محددة لتحديد سعر طرح األوراق املال

 الشروط واألحكام املحددة له. 

زيادة عدد أسهم الشركة وذلك بتقسيم أسهمها الحالية إلى عدد أكبر من األسهم بقيمة اسمية  عملية   تقسيم السهم

 دون تأثير وتغيير في حقوق املساهمين. و أقل 
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