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عليها في قانون الشركات التجارية رقم )15( لسنة 1960 الملغي بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته 
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 )7( رقم  للقانون  وفقًا  الكويتية  المال  أسواق  هيئة  تأسست 
2010، والذي تم تعديل بعض  2010، الصادر في فبراير  لسنة 
يوليو  في  الصادر   2014 لسنة   )108( رقم  بالقانون  أحكامه 
 .2015 2015 الصادر في مايو  2014، والقانون رقم )22( لسنة 
وبموجب قانون إنشاء الهيئة والئحته التنفيذية وتعديالتهما، 
المالية وتنمية  األوراق  بتنظيم ومراقبة أنشطة  الهيئة  تقوم 
وحماية  االستثمارية  أدواتها  وتطوير  وتنويع  المال  أسواق 
المتعاملين في نشاط األوراق المالية وتطبيق سياسة اإلفصاح 
الكامل بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة وتوعية الجمهور 
باألوراق  باالستثمار  المرتبطة  وااللتزامات  والمخاطر  بالمنافع 

المالية.



إضاءات مالية ومصرفيةهيئة أسواق المال

• تطبيــق سياســة اإلفصــاح الكامــل بما يحقــق العدالة 
واســتغالل  المصالــح  تعــارض  ويمنــع  والشــفافية 

المعلومات الداخلية.

• العمــل علــى ضمــان االلتــزام بالقوانيــن واللوائح ذات 
العالقة بنشاط األوراق المالية.

والمنافــع  الماليــة  األوراق  بنشــاط  الجمهــور  توعيــة   •
والمخاطــر وااللتزامــات المرتبطة باالســتثمار في األوراق 

المالية وتشجيع تنميته.

أعمال هيئة أسواق المال

تعمــل الهيئــة بشــكل رئيســي علــى تنظيــم نشــاط 
األوراق الماليــة، وذلــك وفقــً لمــا ورد فــي القانــون رقــم 
)7( لســنة 2010 والقوانيــن المعدلــة لــه، حيث تضطلع 

الهيئة للقيام بالعديد من المهام نذكر منها:

• إصدار وتجديد التراخيص ألنشطة األوراق المالية.

• تنظيم ومراقبة التداوالت في األوراق المالية.

• دراســة ومتابعــة طلبــات زيــادة وخفــض رؤوس أموال 
الشركات.

• التنظيم واإلشراف على عمليات االندماج واالستحواذ.

• توعية األشــخاص المرخــص لهم والجهات الخاضعين 
المختلفــة  بالجوانــب  والمســتثمرين  الهيئــة  لرقابــة 
ألنشطة األوراق المالية، وكذلك بحقوقهم والتزاماتهم 
طبقا لقانون الهيئة والئحتها التنفيذية وتعديالتهما.

• توعية كافة الفئات المجتمعية بالمفاهيم األساســية 
لالســتثمار وغيرهــا مــن المواضيع ذات الصلة بأنشــطة 

األوراق المالية.

• تنميــة أســواق المــال واالرتقــاء بهــا وتطويــر آلياتهــا 
والحد من المخاطر المترتبة عليها.

• إدارة أنظمة االســتثمار الجماعي لضمان ســيرها وفق 
المعايير واألنظمة المتبعة. 

• متابعــة عمليــات اإلفصــاح للوصــول إلى أعلــى درجات 
الشـــفافية الممكنة. 

• تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

والتحقـــق  ودراســتها  والتظلمــات  الشــكاوي  تلقــي   •
منها والحكم بشأنها. 

• تســوية المنازعات المتعلقة بأسواق المال والتحكيم 
بشأنها.

نبذة عن هيئة أسواق المال

• تعمل هيئة أسواق المال منذ تأسيسها على تنظيم 
نشــاط األوراق الماليــة فــي دولة الكويــت، تحدوها رؤية 
مســتقبلية لالرتقاء بهذا النشــاط والوصول به ألقصى 

درجات الكفاءة والشــفافية الممكنة.

• يتولى إدارة الهيئة مجلس يســمى مجلس مفوضي 
أعضــاء  خمســة  مــــن  يتكــون  المــال،  أســواق  هيئــة 
متفرغيــن مــن ذوي الخبرة واالختصاص يصدر مرســوم 
بتســميتهم، وذلــك بناء على ترشــيح الوزير المختص، 
ويحدد المرسوم من بين األعضاء رئيسً ونائبً للرئيس.

• يعمــل لــدى الهيئــة مــا يزيــد عــن مائتين وخمســين 
موظفً من ذوي الخبرة والكفاءة الالزمتين في مختلف 

التخصصات والمجاالت ألعمال الهيئة.

• يخضع لرقابة الهيئة األشخاص المرخص لهم بنشـاط 
األوراق الماليــة، وبمــا يشـــمل الشــركات المدرجة وغيـــر 
المدرجــة. كما تخضع الشـــركات المدرجة األخرى للرقابة 
من الهيئة في بعض المسائل التي تتعلق باختصاص 
الهيئــة طبقــً للقانــون رقــــم )7( لســــنة 2010 والئحتــه 

التنفيذية وتعديالتهما.

• تتكامل جهود الهيئة مع الهيئات الرقابية واإلشرافية 
األخــرى كبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة 
مــن خالل إبــرام مذكــرات تفاهم معها بهدف تنســيق 

وتنظيم األعمال المتشابكة.

• تســعى الهيئة إلى بنـــاء وتنمية العالقات مع هيئات 

أســواق المال فـــي الــدول األخــرى، وذلك بهــدف االطالع 
على تجاربها، وتبادل الخبرات، وتدريب الموارد البشـرية، 

وتعزيز مقومات التعاون المتبادل والمشترك.

أهداف هيئة أسواق المال

• تنظيــم نشــاط األوراق الماليــة بمــا يتســم بالعدالــة 
والتنافسية والشفافية.

أدواتهــا  وتطويــر  وتنويــع  المــال  أســواق  تنميــة   •
االستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات 

العالمية.

• توفير حماية المتعاملين في نشاط األوراق المالية.

• تقليــل األخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشــاط 
األوراق المالية.
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الخدمـــات اإللكترونيـــة للهيئـــة

2016، أطلقـــت هيئـــة أســـواق  15 مـــن يونيـــو  فـــي 
موقعهـــا  عبـــر  اإللكترونيـــة  الهيئـــة  بوابـــة  المـــال 
والتـــي   ،www.cma.gov.kw الرســـمي  اإللكترونـــي 
ــات المشـــمولة  ــا للجهـ ــا خدماتهـ تعـــرض مـــن خاللهـ
إلـــى  الحاجـــة  دون  معامالتهـــا  إلجـــراء  برقابتهـــا 
إلـــى تبســـيط  ، هادفـــة  الهيئـــة  شـــخصيّاً مراجعـــة 
إجـــراءات التعامـــل مـــع الهيئـــة وتســـهيل تعامـــالت 
فـــي  العمـــل  كفـــاءة  ورفـــع  لتعزيـــز  الجهـــات  تلـــك 
الهيئـــة  لرؤيـــة  إنفـــاذًا  وذلـــك  إلكترونيـــة،  بيئـــة 

األعمـــال. ميكنـــة  بشـــأن 

هـــذا، وقـــد تـــم تصميـــم بوابـــة الهيئـــة اإللكترونيـــة 
للمعاييـــر  وفقـــً  التقنيـــات  أحـــدث  باســـتخدام 
إمكانيـــة  لمســـتخدميها  تتيـــح  حيـــث  العالميـــة، 
بهيئـــة  الخاصـــة  األعمـــال  نمـــاذج  طلبـــات  تقديـــم 
شـــبكة  طريـــق  عـــن  إلكترونيـــّاً  المـــال  أســـواق 

بشـــأن  تتـــم  التـــي  اإلجـــراءات  ومتابعـــة  اإلنترنـــت 
النمـــاذج. تلـــك 

خدماتهـــا  تدشـــين  وقـــت  الهيئـــة  أعلنـــت  وقـــد 
اإللكترونيـــة عبـــر تلـــك البوابـــة أن تنفيـــذ الخدمـــة 
نمـــاذج  تقديـــم  فـــي  تتمثـــل  مراحـــل  علـــى  ســـيتم 
متابعـــة قواعـــد حوكمـــة الشـــركات، تتبعهـــا نمـــاذج 
اإلفصاحـــات  ثـــم  والتســـجيل،  الترخيـــص  طلبـــات 
المقدمـــة  الخدمـــات  جميـــع  ميكنـــة  يتـــم  أن  إلـــى 

الهيئـــة. برقابـــة  المشـــمولة  الجهـــات  إلـــى 

كمـــا أطلقـــت الهيئـــة مؤخـــرًا تطبيقهـــا للهواتـــف 
مـــع  ســـريعة  تواصـــل  قنـــاة  يمثـــل  والـــذي  الذكيـــة 
المعنييـــن بنشـــاطها، حيـــث يتيـــح هـــذا التطبيـــق 
التنفيذيـــة  والئحتـــه  الهيئـــة  قانـــون  علـــى  االطـــالع 
ومتابعـــة أحـــدث قراراتهـــا وإعالناتهـــا وتعليماتهـــا 
خاصيـــة  يوفـــر  كمـــا  الصحفيـــة،  وبياناتهـــا 
البريـــد  عبـــر  بياناتـــه  فـــي  المباشـــرة  المشـــاركة 
وســـائط  مـــن  أخـــرى  وســـيلة  أيـــة  أو  اإللكترونـــي 
التواصـــل االجتماعـــي، إضافـــة إلـــى إمكانيـــة إضافـــة 

المحتـــوى. لصفحـــات  مرجعيـــة  عالمـــات 

الخدمـــات التوعويـــة للهيئـــة

ُتولي هيئة أســواق المال الجانب التوعوي أهمية خاصة 
ال تقل بحاٍل من األحوال عن أهمية الجوانب التشــريعية 
والتنظيميــة انطالقــا من قناعتها التامــة بأن التطبيق 
الســليم للتشــريعات النافــذة إنمــا ينطلق مــن معرفٍة 
دقيقــة وإدراك تام لها، كما أن المســتهدفات التوعوية 

المنشــودة للهيئــة تتخطــى األشــخاص المرخص لهم 
األفــراد لتســتهدف شــرائح مجتمعيــة  والمســتثمرين 
مختلفة السيما في القطاع التعليمي والتربوي بمراحله 
المختلفة، وتتعدد الفعاليات والبرامج  التوعوية للهيئة 
والتي تضمنها موقعها اإللكتروني من حمالت توعوية 
شاملة إلى إصدارات توعوية مختلفة من كتيبات توعوية 
وتقارير مختلفة إلى برامج تدريبية ولقاءات وورش عمل 
وإعالنــات توعوية مختلفــة تلفزيونية وإذاعية وصحفية، 
التواصــل  وســائط  عبــر  توعويــة  رســائل  إلــى  إضافــة 
االجتماعــي وعبــر خدمــة النصــوص الهاتفيــة القصيــرة 

»SMS«، إضافة إلى تنظيم منتديات دولية سنوية.

دور الهيئة في خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية

إنشاء  بشأن   2010/7 رقم  القانون  صدر   2010 عام  في 
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والذي 
نص على خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية. وفي 
بعض  بتعديل   2015/22 رقم  القانون  صدر   ،2015 مايو 
أحكام القانون رقم 2010/7، وقد شملت التعديالت نص 
التنفيذ في نوفمبر 2015(  )لتدخل حيز   –  )156( المادة 
التي تمنح الهيئة حق تفويض شركة البورصة في إدارة 
سوق الكويت لألوراق المالية خالل المرحلة االنتقالية حتى 
البورصة  شركة  أسهم  تخصيص  إجراءات  من  االنتهاء 

على النحو المنصوص عليه في المادة )33( من القانون.
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وبالتالي، يمثل تأسيس شركة بورصة الكويت لألوراق 
خصخصة  نحو  أولى  خطوة   2014 أبريل  في  المالية 

سوق الكويت لألوراق المالية.

نبذة عن سوق الكويت لألوراق المالية

عرف المستثمرون الكويتيون التداول في األسهم مع 
إنشاء بنك الكويت الوطني في عام 1952 كأول شركة 
مساهمة كويتية. وفي العقود التالية، أصدرت حكومة 
القوانين والقواعد لتنظيم أنشطة  الكويت عدًدا من 
شهر  في  ذروتها  بلغت  والتي  المالية،  األوراق  تداول 
أغسطس عام 1983 مع صدور المرسوم األميري بإنشاء 
سوق الكويت لألوراق المالية، والذي ُكّلف بمهام تنظيم 
أنشطة التداول ووضع ضوابط لها، وقد واصل السوق 
مسؤولياته  نقل  موعد  حتى  المهام  بهذه  القيام 
بموجب  ُأنشئت  التي  المال،  أسواق  لهيئة  التنظيمية 
أمير  ِقبل  من  عليه  التوقيع  تم  الذي  الجديد  القانون 

البالد، ودخل حّيز التنفيذ في 28 فبراير 2010.

الدول  بين  رائدة  الدوام  على  الكويت  دولة  كانت  وقد 
العربية على صعيد أنشطة األوراق المالية كما يلي:

• في نوفمبر 1995، طبقت البورصة أول نظام للتداول  
اإللكتروني.

• في أكتوبر عام 1998، تمّ إدخال السوق اآلجل.

البيوع  سوق  إدخال  تّم   ،2003 عام  أغسطس  في   •
المستقبلية.

• في عام 2003، تم تحديث نظام التداول اإللكتروني، 
كما تم افتتاح قاعة تداول للسيدات.

• في مارس عام 2005، تّم تطبيق سوق الخيارات.

هذا، وبناًء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
رقم 2013/37 الصادر بتاريخ 2013/11/20 ونفاذا للقانون 
رقم 2010/7، تأسست شركة بورصة الكويت في شهر 
الكويت لألوراق  2014، لتحل محل سوق  أبريل من عام 
المالية لتفعيل دور القطاع الخاص لخلق سوق تنافسية 
على الصعيد اإلقليمي، ومواكبة المعايير المتبعة في 
قامت  مجتمعة،  األهداف  هذه  ولتحقيق  األسواق. 
لتنمية  استراتيجية  خطة  بوضع  الكويت  بورصة  شركة 
لمصدري  جذابة  قاعدة  بناء  عبر  الكويتي  المال  سوق 
األوراق المالية، وتوسعة قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق 
واتساع المنتجات، ورفع مستوى البنية التحتية للبورصة 
وبيئة األعمال لتتوافق مع المعايير العالمية. واعتبارا من 
يوم 25 ابريل 2016 تعتبر شركة بورصة الكويت الُمشّغل 

الرسمي لسوق الكويت لألوراق المالية.  

أنشطة األوراق المالية وتعريفاتها

تدخل األنشطة التالية ضمن أنشطة األوراق المالية:

• بورصة أوراق مالية – السوق المخصص للتوفيق بين 
عروض البيع وطلبات الشراء في األوراق المالية.

• وكالة مقاصة - الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية 
لألوراق  المركزي  اإليداع  وعملية  المالية  األوراق  تداوالت 

المالية، والخدمات األخرى المتعلقة بذلك.

إليه  توكل  الذي  الشخص   – االستثمار  • مدير محفظة 
مهمة إدارة المحافظ االستثمارية بالنيابة عن العمالء أو 

لصالح العمالء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

• نظام استثمار جماعي – كيان يقوم بمزاولة أنشطة 
أموال  توظيف  مجال  في  تعمل  التي  الكيانات  إدارة 

المستثمرين فيها بمختلف أدوات االستثمار.

بتقديم  يقوم  اعتباري  شخص   – استثمار  مستشار   •
االستشارات االستثمارية المتعلقة باألوراق المالية مقابل 

عمولة.

• وكيل اكتتاب –  الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقً  
أوراق  أو يحصل على  أو حليفه،  مالية لصالح مصدرها 
مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة 

عملية إصدار األوراق المالية.

هيئة  من  له  مرخص  اعتباري  شخص   – حفظ  أمين   •
أسواق المال لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم، بما 
في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي، وفقً 

ألحكام القانون والالئحة التنفيذية لقانون الهيئة. 

• صانع  السوق – الشخص الذي يعمل على توفير قوى 
العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقً للضوابط 

التي تضعها هيئة أسواق المال.

• وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة األوراق المالية – 
األوراق  وبيع  شراء  أعمال  يزاول  اعتباري  شخص  وهو 

المالية لحساب الغير مقابل عمولة.

• وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق المالية. 

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة  • مراقب استثمار – 
نشاط المراقبة واإلشراف على أنظمة االستثمار الجماعي. 

له  اعتباري مرخص  شخص   – ائتماني  • وكالة تصنيف 
تصنيف  نشاط  أو  االئتماني،  التصنيف  نشاط  بمزاولة 

معلومات االئتمان.

وحصص  األصول  قيمة  تحديد   – األصول  تقويم   •
الشركات في حاالت التأسيس، زيادة رأس المال، االندماج 
واالستحواذ، وغيرها من الحاالت المنصوص عليها في 

الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة.

• أي أنشطة أخرى تحددها هيئة أسواق المال.


