أسواق المال  /صناديق االستثمار  /أنظمة اإلستثمار الجَماعى
ِ
َتلعب أسواق رأس المال مؤخ ار د ا ِ
المتقدم ِمنها
ور محوريا فى َ
َ
النشاط اإلقتصادى لدى مختلف دول َ
َ
العالم َسواء ُ
َ ُ
الكبرى والمتوسطة والصغيرة فى هذه ِ
الدول إلستقطاب رؤوس األموال من
الشركات ُ
النامي ,إذ َتلجأ َ
أو َ
َ
َ
ُ

للحصول على التَمويل الالزم لتنفيذ أغراضها اإلستثماريةَ ,كبديل عن اإلقتراض من
(المستثمرين) ُ
المتداولين ُ
ُ
الشركات فى ِظل
المعقدة وال َ
ضغطا على تلك َ
ُ
طويله والتى أحيانا ما تُمثل َ
المرتفعة وإجراءاتها ُ
البنوك َبفوائدها ُ
ِ
طرح َسندات
طريق َ
المال عن َ
المستمرةَ ,كما َتلجأ ُ
الحكومات لإلقتراض من خالل أسواق َرأس َ
السوق ُ
تَقلبات ُ
المال لتَمويل َعجز ُموازناتها أو لتمويل احد القطاعات العامة.
ُحكومية بأسواق َرأس َ
ِ
النمو اإلقتصادي
المال أحد ال ُ
طرق التي تُساهم فى ُ
وُيعتبر التَمويل أو اإلستثمار من خالل أسواق َرأس َ
للدول ,إذ تمكن ِ
ِ
الدول من إجتذاب رؤوس األموال األجنبية وتَوجيه رؤوس األموال المتوفرة َنحو ِ
القطاعات
المال على أنه من أكثر
اإلستثمارية َذات األهمية اإلقتصادية ,وَينظر َ
البعض لإلستثمار َعبر ُسوق َرأس َ
طرق اإلستثمار َد ار ِ
للبدء فيهَ ،كما َيتميز اإلستثمار في
ُ
للربح ،إضافة إلى أنه ال َيحتاج إلى َرأس َمال َكبير َ

بسرعة تسييل األصول َكونها عبارة عن أوراق َماليةِ ,خالفا َلبعض أنواع اإلستثمار اآلخرى
المال ُ
أ ُسواق رأس َ
ِ
ضخمة ويستغرق وقتا طويال لتَسسيله ,فأصحاب
العقاري الذى َيتطلب ُروؤس أموال َ
َكاإلستثمار في القطاع َ
المال يحقق أهداف َعديدة منها إمكانية تَنويع وتَشغيل
رؤوس األموال باتوا يرون أن االستثمار بسوق رأس َ

ِ
ِ
بسوق َرأس
المال بعدة إتجاهات في آن َواحد َبدال من اإلستثمار في قطاع ُمحدد ,إذ ُيتيح اإلستثمار ُ
َرأس َ
القطاع الصناعي و ِ
التجاري والعقاري و ِ
المال تَنويع اإلستثمار ليشمل ِعدة ِقطاعات فى آن واحد ك ِ
الصحى
َ
َ
َ
وغيرها.
الخدمى واإلتصاالت وال َ
طاقة والشحن َ
و َ

طرح
الخصخصة و َ
المال فى َدولة ُ
الكويت َخاصة بعد التوجه َنحو َ
َ
ونظ ار ألهمية وتَعاظم َدور سوق َرأس َ
ِ
المال االمر الذي شجع
الخاص َعن َ
مشروعات ل َ
العام و َ
لشراكة بين القطاعين َ
بسوق َرأس َ
طريق اإلكتتاب ُ

الكويتى
المشرع ُ
وضخ رؤوس أموال َ
المستثمرين لإلنخراط فيه َ
ضخمة بهذا النشاط ,لذلك تَدخل ُ
الكثير من ُ
المال
بموجب الَقانون َرقم ( )7لسنة 2010م َ
بشأن إنشاء َهيئة أسواق َ
المال ُ
لتَنظيم وتَعزيز َنشاط أسواق َرأس َ
الرسمية بتَاريخ ِ 28فبراير
المالية بتَاريخ ِ 21فبراير َسنة 2010مُ ,
الجريدة َ
ونشر في َ
وتَنظيم َنشاط األوراق َ
للمتعاملين بأسواق
المال) َكما أتاح َهذا الَقانون ُ
(محكمة أسواق َ
َسنة 2010م ,وَقد تَم إنشاء َمحكمة خاصة َ

ِ
المال ,ليكون َهذا الَقانون َحجر
المال ُحرية اللجوء للتَحكيم وفقا لنظام تَحكيم َخاص ب َهيئة أسواق َ
رأس َ
بشكل ُيواكب التَطورات
المال فى َدولة الكويت َ
لمعالجة َ
النقص التَشريعي وتَنمية أسواق َرأس َ
اآلساس ُ
لهذا الَقانون الئحة تَنفيذية مكونة من َسبعة َعشر ِكتابا تَتناول تَنظيم ( َهيئة
المعايير َ
صدرت َ
الدولية ,وقد َ
وَ
صناديق
وبورصات ُ
المالُ ,
المالية ,واإلدراجَ ,
المقاصة ,والتَعامل فى األوراق َ
الكويت ,ووكاالت َ
أسواق َ
الشركات ,اإلفصاح
وحوكمة َ
الجماعى ,واإلندماج أو اإلستحواذَ ,
ومختلف أنظمة اإلستثمار َ
اإلستثمار ُ
وضمان
وسبل إزدهارها َ
المال ُ
الموضوعات التى تتعلق بأسواق رأس َ
والشفافية ,وإنفاذ الَقانون ,وغيرها من َ

الكويت
العاملة فيها) ,وذلك من آجل تَعزيز َمكانـة َدولة ُ
للمستثمرين ,و َ
المدرجة و َ
الشركات ُ
إستقرارها حماية ُ
َكمركـز َمالـي إقليمـي بالتـَوازي مـع رؤيـة " ُكويـت َجديـدة في عام (2035م).
الكويـت) بعد تَمام َخصخصتها فـي ِفب اريـر َ 2019دو ار َفاعـال
الكويتية ( ُبورصـة ُ
المالية ُ
َ
ولعبـت ُسوق األوراق َ
الدوليـة ,إذ أصبحت أول بورصة بالمنطقة َيتم
المعاييـر َ
السـوق بشـَكل َعـام بمـا َيتفـق مـع َ
فـي تَطويـر َوضـع ُ
وعملـت علـى تَوفيـر األدوات
َخصخصتها ,وقـد تَعاملـت ُبورصـة ُ
السـوقَ ،
الكويـت بجديـة مـع إحتياجـات ُ
ِ
الشــفافية واإلفصاح
الســيولة ،و َ
الســوق لرفــع ُقدرتــه التَنافســية مــن خ ـالل تعزيز ُ
اإلسـتثمارية ،وإعـادة َهيكلــة ُ
الكويـت َمجموعـة مـن
ونتيجــة لذلك فقـد َحققـت ُبورصـة ُ
وجــذب اإلســتثماراتَ ,
المســتثمرينَ ،
وتَدعيــم ثقــة ُ

المنطقـة ,وكان أحدثهـا وأبرزهـا ذلـك اإلنجـاز
اإلنجـازات التـي َجعلتهـا فـي الطليعـة َبيـن األسـواق اآلخـرى فـي َ
لمؤشـرات
المـال ُ
الم ارجـع ُ
الكويتـي (كسـوق َناشـئة) فـي أكبـر وأهـم َ
الـذي تَحقـق بإعـادة تَصنيـف ُسـوق رأس َ

ِ
ويأتـي ذلـك بعـد
ألسـواق الناشـئة) ،والـذي أُعلـن َعنـه فـي ديسـمبر 2019مَ ,
األسـهم وآخرهـا ( ُمؤسسـة  MSCIل ُ
ِ
الناشـئة فـي ِديسـمبر
إدراج ُ
العالميـة (  )S&P DJIضمـن تَصنيـف األسـواق َ
الكويـت فـي ُمؤشـرات األَسـهم َ
الناشـئة فـي ِسـبتمبر 2017م.
2018م ،وفـي َمرجـع ُمؤشـر (  )FTSE Russellلألسواق َ
• وقد واكبت َمجموعتنا القَانونية منذ نشأتها هَذا التطور عبر بناء كوادر قَانونية ُمتمرسة فى مختلف َجوانب
الراغبة فى
أسواق َرأس ال َمال من آجل تَقديم الدَعم والمساعدة القانونية لموكلينا من ال َ
شركات المدرجة أو َ
شركات واألشخاص العَاملة فى َمجال أسواق َرأس ال َمال وغيرهم ,وكَذلك لصناديق اإلستثمار
اإلدراج وال َ
ومختلف أنظمة اإلستثمار ال َجماعى إبتدا ًء من السير في إجراءات تأسيسها ومتابعة إدارتها وقواعد مزاولة
نَشاطها وتحديد إلتزاماتها وحقوقها ودَور الشركاء في إدارتها ,باإلضافة إلى تَقديم ال َمشورة بشأن القوانين
المنظمة ألسواق رأس المال وتأثيرها على األعمال واإلستثمارات المحلية واألجنبية ,وأيضا تمثيل البنوك
(اإلسالمية  /التقليدية) والمؤسسات المالية في أنشطة التوريق و التمويل وشراء األصول المالية وإعادة هيكلة

الشركات .وتمثيل المشاركين في السوق بما فيهم مصدري األوراق ال َمالية والمتداولين والمساهمين
والمقرضين.
• لذلك تفخر َمجموعتنا القَانونية بقدرتها على تقدم الدَعم المشورة القانونية لعُمالئها بشأن األنشطة التالية:
 oصناديق اإلستثمار وكَافة أنظمة اإلستثمار ال َجماعى
 oالمحافظ االستثمارية بمختلف أنواعها
 oالقواعد التنظيمية للبورصة ومراعاتها
 oالقواعد التنظيمية لوكالة المقاصة ومراعاتها
 oاالندماج  /اإلستحواذ
 oاألسهم المضمونة بأصول
 oاألسهم الممتازة
 oاالكتتاب (العام /الخاص)
 oاإلدراج  /إلغاء اإلدراج.
 oالشركات ذات الغرض الخاص
 oإعادة هيكلة الديون
 oالخصخصة
 oمشروعات الشراكة بين القطاعين العَام والخَاص (بمختلف اشكالها)
 oالتوريق والتمويل المهيكل.
 oالشراء بالهامش
 oرهن األوراق ال َمالية
 oالتنفيذ على األوراق ال َمالية
ُ oكل ما يَتعلق بأنشطة األشخاص المرخص لهم واألشخاص ال ُمسجلين لدى هَيئة أسواق المال
 oتَقديم التظلمات والشَكاوى والبالغات وتمثيل الموكلين أمام هَيئة أسواق ال َمال ونيابة أسواق ال َمال
 oرفع الدعاوى المدنية والجزائية وتمثيل الموكلين أمام َمحكمة أسواق ال َمال
 oرفع الدعاوى التَحكيمية وتمثيل الموكلين أمام هِيئات التَحكيم ال ُمشكلة وفقا ً لنظام تَحكيم هَيئة أسواق ال َمال
 oتَطبيق ُمتطلبات و َمعاييّر مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب
 oتَطبيق ُمتطلبات و َمعاييّر اإلفصاح والشفافية
 oتَطبيق ُمتطلبات و َمعاييّر حوكمة الشركات

