
 أنظمة اإلستثمار الَجماعى / صناديق االستثمار  المال / أسواق 

ِدول الَعالم َسواء الُمتقدم ِمنها لدى مختلف  فى الَنشاط اإلقتصادى    ِمحوريا    ا  َدور   َتلعب أسواق َرأس الَمال ُمؤخرا  
الدِ  َهذه  فى  والَصغيرة  والُمتوسطة  الُكبرى  الَشركات  َتلجأ  إذ  الَنامي,  األموالول  أو  رؤوس  من   إلستقطاب 

أغراضها اإلستثمارية, َكبديل عن اإلقتراض من  لتنفيذ  الُمتداولين )الُمستثمرين( للُحصول على الَتمويل الالزم  
الَشركات فى ِظل    تلكوائدها الُمرتفعة وإجراءاتها الُمعقدة والَطويله والتى أحيانا  ما ُتمثل َضغطا  على  وك بفَ البنُ 

عن َطريق َطرح َسندات   أس الَمال الل أسواق رَ من خِ   , َكما َتلجأ الُحكومات لإلقتراض الُمستمرةَتقلبات الُسوق  
  أو لتمويل احد القطاعات العامة.  وازناتهاجز مُ مويل عَ الَمال لتَ  َرأس ُحكومية بأسواق

اإل عتبر  يُ و  أو  ِخاللستثمار  الَتمويل  رَ   من  المَ أسواق  الطُ أس  أحد  تُ ال  التي  فرق  اإلالنُ ى  ساهم   قتصاديمو 
الِقطاعات   المتوفرةوَتوجيه رؤوس األموال    رؤوس األموال األجنبية  إجتذاب   من  ولالدِ تمكن    إذ   ,ولللدِ  َنحو 

اإلقتصادية األهمية  َذات  المَ رَ  وق سُ   بر عَ ستثمار  لإلعض  البَ   َينظرو ,  اإلستثمارية  أنه    الأس  أكثر  على  من 
ستثمار في  تميز اإليَ َكما  ،  دء فيهللبَ   أنه ال َيحتاج إلى َرأس َمال َكبيربح، إضافة إلى  للرِ   را  دَ   ستثماراإلُطرق  

اآلخرى   ستثماراإل  عض أنواعِخالفا  لبَ   ,اليةوراق مَ ونها عبارة عن أكَ األصول    تسييلرعة  ال بسُ رأس المَ  قاو سُ أ
أصحاب  ف  لَتسسيله,ويستغرق وقتا  طويال   الذى َيتطلب ُروؤس أموال َضخمة  قاري  طاع العَ في القِ   اإلستثماركَ 

باتوا يرون أن االستثمار   الَمالرؤوس األموال  تَ إمنها    ديدةعَ   هدافأ يحقق    بسوق رأس  شغيل  نويع وتَ مكانية 
المَ رَ  بَ في آن وَ   إتجاهات دة  ال بعِ أس  أس  وق رَ اإلستثمار بسُ تيح  يُ , إذ  حدد مُ   ِقطاعستثمار في  من اإلدال   احد 

اإل ينو تَ الَمال   ليَ ع  ِقطاعات عِ   شملستثمار  واحد   دة  آن  والتِ   طاعالقِ ك  فى  والعَ الصناعي  حى والِص   قاري جاري 
 . يرهاوغَ  والَطاقة والشحن دمى واإلتصاالت والخَ 

ألهميةونَ  دَ   أسرَ   سوق ور  دَ   وَتعاظم  ظرا   فى  خَ الَمال  الُكويت  الخَ   اصة  ولة  َنحو  التوجه  و بعد  َطرح  صخصة 
بي  لشَ لمشروعات   القِ راكة  العَ ن  والخَ طاعين  عَ ام  بسُ اص  اإلكتتاب  َطريق  الَمالوق رَ ن  شجع   أس  الذي  االمر 

الُمستثمرينالكثير   أموال َضخمة    لإلنخراط فيه  من  النشاطوَضخ رؤوس  لذلك  بهذا  الكُ ,  الُمشرع  ويتى  َتدخل 
  ال المَ   أسواق  يئةهَ   إنشاء  أنبشَ م  2010( لسنة  7أس الَمال بُموجب الَقانون َرقم )سواق رَ ألَتنظيم وَتعزيز َنشاط  

 برايرفِ   28  اريخ بتَ   سميةالرَ   ريدةالجَ   في   شرونُ ,  م2010َسنة    برايرفِ   21  اريخ بتَ   الية المَ   األوراق   شاطنَ   نظيم وتَ 
َتم إنشاء َمحكمة خاصة )َمحكمة أسواق الَمال( َكما  م2010 َسنة بأسواق    لينمأتاح َهذا الَقانون للُمتعا, وَقد 



الَمال اللجوء    رأس  َتحكيملُحرية  لِنظام  وفقا   الَمال,ب  َخاص   لَتحكيم  أسواق  الَقانون  هَ   ليكون   َهيئة   جرحَ ذا 
الكويت  الالمَ أس  رَ   أسواق  نميةوتَ   شريعيالتَ   قص النَ   عالجةلمُ   ساساآل َدولة   طورات التَ   واكب يُ   كلبشَ   فى 

لهَ وليةالدَ   رعايي  والمَ  وقد َصدرت  َتنفيذية  ,  الَقانون الئحة  َعشر كِ   نة من مكو  ذا  َتتناول  َسبعة  َهيئة  )  َتنظيمتابا  
الَمال الُكويت   ,أسواق  الَمالية,والتَ   , الَمقاصة  ووكاالت   ,وُبورصات  األوراق  فى  َصناديق    ,واإلدراج  عامل 

الَجماعى, اإلستثمار  أنظمة  وُمختلف  الشَ وحَ   ,اإلستحواذ أو    واإلندماج  اإلستثمار  اإلفصاح   ,ركات وكمة 
القَ   والشفافية, الَموضوعات    ,انون وإنفاذ  من  وسُ وغيرها  الَمال  رأس  بأسواق  تتعلق  وَض بل  التى  مان  إزدهارها 
والشَ ستثمرين للمُ   حماية  إستقرارها   والعَ ركات  ,  فيهاالُمدرجة  َتعزيز  (املة  آجل  من  وذلك  الُكويت   كانـةمَ ,   َدولة 

 .(م2035)عام في  ديـدةجَ  ويـت كُ " رؤيـة مـع وازي بالتَـ  إقليمـي الـيمَ  مركـزكَ 
 اعـال  فَ   ورا  دَ   2019  برايـرفِ   فـيتها  ص بعد َتمام َخصخ  (ويـت الكُ   ورصـةبُ وق األوراق الَمالية الُكويتية )سُ   بـت ولعَ 
تم  بالمنطقة يَ , إذ أصبحت أول بورصة  وليـةالدَ   عاييـرالمَ   مـع  تفـقيَ   بمـا  ـامعَ   كلبشَـ   ـوق السُ   ضـعوَ   طويـرتَ   فـي

  األدوات  وفيـرتَ   علـى  ملـت وعَ   ـوق،السُ   حتياجـات إ  مـع   بجديـة  ويـت الكُ   ورصـةبُ   عاملـت تَ   قـد و   ,َخصخصتها
  واإلفصاح  ــفافيةالشَ و   ــيولة،السُ   تعزيز  الل خِــ   مــن  نافســيةالتَ   درتــهقُ   لرفــع  ــوق السُ   يكلــةهَ   وإعـادة  سـتثمارية،اإل
 مـن   جموعـةمَ   ويـت الكُ   ورصـةبُ   ققـت حَ   فقـد لذلك    تيجــةونَ ,  ســتثمارات اإل  ــذب وجَ   ســتثمرين،المُ   ثقــة  دعيــموتَ 

 اإلنجـاز   ذلـك  وأبرزهـا  أحدثهـا  وكان  ,نطقـةالمَ   فـي  خـرى اآل  األسـواق  يـنبَ   الطليعـة  فـي  علتهـاجَ   التـي  اإلنجـازات 
 ؤشـرات لمُ   راجـعالمَ   وأهـم  أكبـر  فـي  (اشـئةنَ   كسـوق )  ويتـيالكُ   ـالالمَ   رأس  ـوق سُ   صنيـفتَ   بإعـادة  حقـقتَ   الـذي

 بعـد   ذلـك  أتـيويَ   م,2019  يسـمبر دِ   فـي  نـه عَ   علـنأُ   والـذي  ،(الناشـئة  ـواقألسُ ل MSCI ؤسسـةمُ )  وآخرهـا  األسـهم
) الميـالعَ   سـهماألَ   ؤشـرات مُ   فـي  ويـت الكُ   إدراج ِض  S&P DJIة    يسـمبردِ   فـي  اشـئةالنَ   األسـواق  صنيـفتَ   مـن( 

 . م2017  ـبتمبرسِ  فـي اشـئةالنَ  ( لألسواق FTSE Russellر )ؤشـمُ  رجـعمَ  وفـي ،م2018
واكبت  و • الت    القَانونيةَمجموعتنا  قد  َهذا  نشأتها  ب  طورمنذ  قَانونية  عبر  كوادر  وانب  جَ   مختلففى  ُمتمرسة  ناء 

رَ  الَمال  أسواق  آجل  أس  والم  الدَ قديم  تَ من  الشَ   لموكليناالقانونية    ساعدةعم  الرَ من  أو  درجة  الم  فى  ركات  اغبة 

والشَ  رَ العَ   واألشخاص  ركاتاإلدراج  أسواق  َمجال  فى  اإل للك  َكذو ,  وغيرهم  الَمالأس  املة    ستثمار صناديق 

الَجماعى  اإلستثمار  أنظمة  ختلف  منإ  وم  إجراءات  بتداًء  في  زاولة وقواعد    اإدارتهومتابعة    هاتأسيس   السير  م 

الش  ودَ   اوحقوقه  إلتزاماتهاوتحديد    اشاطهنَ إدارور  في  إلى   ,تهاركاء  التَ   باإلضافة    قوانين ال  بشأن  شورةمَ قديم 

نظمة واإل أل   الم  األعمال  على  وتأثيرها  المال  رأس  المحليةسواق  البنوك    واألجنبية,  ستثمارات  تمثيل  وأيضا 

والمؤسسات المالية في أنشطة التوريق و التمويل وشراء األصول المالية وإعادة هيكلة (  التقليدية  / اإلسالمية  )



السوق  .  الشركات  في  المشاركين  م    بماوتمثيل  الَماليةصدري  فيهم  تداولين  األوراق  والم ساهمين   والم 

 . والمقرضين 

 : ألنشطة التاليةبشأن ا  القانونية لعُمالئها  المشورة الَدعم تقدملذلك تفخر َمجموعتنا القَانونية  بقدرتها على   •
 

o  وَكافة أنظمة اإلستثمار الَجماعى  اإلستثمارصناديق 

o  بمختلف أنواعها  المحافظ االستثمارية 

o  ومراعاتها  للبورصةالقواعد التنظيمية 

o  ومراعاتها  لوكالة المقاصةالقواعد التنظيمية 

o  ستحواذ اإل /   االندماج 

o  األسهم المضمونة بأصول 

o  األسهم الممتازة 

o  ( العام/ الخاص)االكتتاب 

o  إلغاء اإلدراج.  /اإلدراج 

o الشركات ذات الغرض الخاص 

o  إعادة هيكلة الديون 

o  الخصخصة 

o  ( بمختلف اشكالها بين القطاعين العَام والَخاص ) مشروعات الشراكة 

o  التوريق والتمويل المهيكل . 

o  الشراء بالهامش   

o رهن األوراق الَمالية 

o  التنفيذ على األوراق الَمالية 

o لدى َهيئة أسواق المال  ينواألشخاص الُمسجل لهم ألشخاص المرخصُكل ما يَتعلق بأنشطة ا 

o  ل ونيابة أسواق الَما  أمام َهيئة أسواق الَمال الموكلينوتمثيل  والبالغات التظلمات والَشكاوىتَقديم 

o أمام َمحكمة أسواق الَمال  الموكلينالدعاوى المدنية والجزائية وتمثيل  رفع 

o أمام ِهيئات التَحكيم الُمشكلة وفقاً لنظام تَحكيم َهيئة أسواق الَمال  الموكلينوتمثيل  التَحكيمية رفع الدعاوى 

o   مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب تَطبيق ُمتطلبات وَمعاييّر   

o  اإلفصاح والشفافيةتَطبيق ُمتطلبات وَمعاييّر   

o  حوكمة الشركات تَطبيق ُمتطلبات وَمعاييّر 


