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 بشأن عضوية بورصة الكويت  مذكرة اتحاد شركات االستثمار 

 

إلى أن سند تكييف العقد حيث تمت اإلشارة  شروط غير مألوفة في العقود الرضائية،  شروط عقد عضوية بورصة الكويت على  تركزت  

 على اعتبار أن شركة البورصة مرفق عام وتدير هذا املرفق  املزمع توقيعه مع الشركات املدرجة كأعضاء في البورصة أنه عقد إذعان  
ً
تأسيسا

تظلمات والصادر    2/2016بهيئة أسواق املال برقم  ، وتم تأصيل ذلك استنادا إلى قرار مجلس التأديب  للمصلحة العامة، ولها سلطات عامة

وإلى قانون هيئة أسواق املال والئحته التنفيذية،    ،08/05/2017الصادر بتاريخ    وحكم املحكمة الكلية الدائرة اإلدارية   ،08/06/2016بتاريخ  

، فإننا نفيدكم  أسردتم من أسانيدنلفت كريم انتباهكم إلى أنه بالرجوع إلى ما  ،  91/2016رقم   مجلس مفوض ي هيئة أسواق املال وإلى قرار

 باآلتي: 

 

 :
ً
، الذي أشرتم إليه  08/06/2016تظلمات والصادر بتاريخ    2/2016ل مطالعتنا لقرار مجلس التأديب بهيئة أسواق املال برقم  من خال  أوال

 باجتماعنا معكم، فقد تبين لنا التالي:

 

القرار   . أ  التظلم النتفاء  التظلم، وبعدم قبول  التأديب بنظر  البورصة نفسها كانت قد دفعت بعدم اختصاص مجلس  أن شركة 

.ا
ً
 إلداري، وهي ذات وجهة نظر اتحاد شركات االستثمار، والتي ترى شركة البورصة عدم قانونيتها حاليا

ومن ثم    فيما تضمنه،   قرار إداري بطبيعة الحال وليس بحكم قضائي حتى يكتسب الحجيةما يصدر عن مجلس التأديب هو  أن   .ب

 . األحكام  حجية ال يتمتع بلصواب والخطأ و أن قرار مجلس التأديب هو قرار إداري بطبيعة الحال يحتمل اف

 

 نيثا
ً
بتنظيم    14/08/1983املرسوم الصادر بتاريخ  أن قرار مجلس التأديب كان قد صدر خالل الفترة االنتقالية، أي أثناء فترة سريان    :ا

املالية، انتهى بصدور    سوق الكويت لألوراق  وانتهاء إلغاء  واملتضمن    90/2016رقم  مجلس مفوض ي هيئة أسواق املال  قرار  والتي 

بتنظيم سوق   14/08/1983العمل باملرسوم الصادر بتاريخ  ومن ثم إنهاء    03/10/2016من نهاية يوم  شخصيته االعتبارية اعتبارا  

املالية، وبذات التاريخ صدر القرار اإلداري رقم   رخص  والذي  وض ي هيئة أسواق املال،  من مجلس مف  91/2016الكويت لألوراق 

تكون مدة الترخيص ثالث سنوات ميالدية وعلى أن   لشركة بورصة الكويت لألوراق املالية ش.م.ك.ع بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية 

بأداء التزامها  و ،  الشركة من سداد الرسم األولي للترخيص عن تلك املدة للنشاط املرخص لها مع إعفاء  ،  04/10/2016تبدأ من تاريخ  

 ألحكام القانون رقم  
ً
والئحته التنفيذية وتعديالتهما وما تضعه الهيئة من   7/2010الرسم عند تجديد الترخيص ألي فترة أخرى طبقا

 قواعد في هذا الشأن. 
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 من نهاية يوم   . أ 
ً
ينتهي العمل    03/10/2016ترخيص سوق الكويت لألوراق املالية، والذي نص في املادة الرابعة منه على أنه "اعتبارا

بتنظيم سوق الكويت لألوراق املالية، ويلغى ترخيص السوق وتنتهي شخصيته االعتبارية    14/08/1983باملرسوم الصادر بتاريخ  

 في مادته األولى على أنه:  والذي  من مجلس مفوض ي هيئة أسواق املال، 91/2016القرار اإلداري رقم  . وصدور ....."
ً
 نص صراحة

 

 يرخص لشركة بورصة الكويت لألوراق املالية ش.م.ك.ع بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية."" مادة أولي:

 

، وتعفى الشركة من سداد الرسم األولي 04/10/2016"تكون مدة الترخيص ثالث سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ    مادة ثانية:

 ألحكام القانون رقم  للترخيص عن تلك املدة للنشاط املرخص لها، وتلتزم بأداء الرسم عند  
ً
تجديد الترخيص ألي فترة أخرى طبقا

 والئحته التنفيذية وتعديالتهما وما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن."  7/2010

القرارين رقمي   .ب  للشك في أن الشخصية القانونية  91/2016، ورقم  90/2016إن صدور 
ً
، سابق اإلشارة إليهما، ال يدع مجاال

ويعزز ذلك    ، شخص اعتباري جديد مرخص له من أشخاص القانون الخاص  اق املالية قد انتهت، ونشألسوق الكويت لألور 

إقرار شركة البورصة أمام مجلس التأديب املشار إليه، وكذلك إقرارها على موقعها اإللكتروني بأنها شركة خاصة حصلت على  

 ألحكام املادتين  ، وهذا كله جاء  2016أكتوبر    05ترخيصها من هيئة أسواق املال في  
ً
من قانون هيئة أسواق    156و  155إعماال

 املال. 

 

:ثالث
ً
، الذي  20172016لسنة    47في الدعوى رقم    /08/05حكم املحكمة الكلية الدائرة اإلدارية الخامسة/أسواق مال الصادر بتاريخ  أن    ا

   كييف ي  لم  نجد أن الحكم  أشرتم إليه باجتماعنا معكم،  
ً
 إداريا

ً
إن الثابت أن  ، حيث  القرار الصادر من شركة البورصة باعتباره قرارا

 ـ بل استبعدتها من نطاق البحث، حيث أوردت العبارة التالية 
ً
 : (7ص في )املحكمة لم تتناول بحث هذه املسألة مطلقا

املدعى   الشـركة  الصـادرة من  اقعـة  الو تكييـف  في  الـرأي  كـان وجه   
ً
الدعوى  "وأيا ـ فإن  الكويت(  الثانية )شركة بورصة  عليها 

الراهنة ـ وحسبما انتهت إليه املحكمة من إعطائها وصفها بحق ـ قد انصبت على القرار الصادر من مجلس التأديب فيما يخص  

 يسوغ الطعن عليه أمام الدائرة اإلدارية باإل
ً
 إداريا

ً
 لغاء."التظلم املقام أمامه من املدي، وهو بال شك قرارا

، أن الحكـم القضائـي لم يتعـرض ملسألـة أن شركة البورصة مرفق عـام أو غيره، أو تصـدر قـرار  
ً
ومفــاد هذا الذي أورده الحكـم صراحة

عليه إداري أو غيـره، وإنمـا فصـل فـي مسألـة أن الـقرار الصـادر من مجلس التأديـب بهيئة أسواق املال هــو قــرار إداري يجوز الطعــن  

 باإللغاء.
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، حيث أنه مازال منظور أمام محكمة االستئنافعلما بأن  
ً
 نهائيا

ً
سالف أن الحكم  ، فضال عن  الحكم املشار إليه أعاله ليس حكما

الذي تستند إليه شركة البورصة قد صدر في مواجهتها بصفتها املشغل لسوق الكويت لألوراق املالية، وهو ما كان يتوافق مع  البيان و 

 ا إبان الفترة االنتقالية. وضعه

 

:رابع
ً
( من قانون هيئة أسواق املال على أنه: "تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت  33جرى نص املادة )  ا

 لألوراق املالية."

دود رأس مالها ونشاطها والشروط  كما نصت ذات املادة في فقرتها األخيرة على أنه: "يجوز للهيئة املوافقة على ترخيص بورصات أخرى بح

 الخاصة بأعمالها وإدارتها، وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس املفوضين." 

 من اليوم 46ونصت املادة )
ً
( مـــن ذات القانـــون على أنه: "يجـوز للهيئة بموجب إخطـار كتابـي للبورصة إلغاء الترخيص املمنوح لها اعتبارا

 في الحاالت اآلتية:  املحدد بقرار الهيئة، وذلك

  .إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على ترخيص 

   .إذا توقـف العمـل فـي البورصـة ملـدة تزيـد عن خمسـة أيـام عمل 

   .ـــــا ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  إذا تم إقفالهـ

   ــــا. إذا لم تلتــــزم بتعليمـــــات الهيئة رغـــم تنبيــــه ـــة لهـ  الهيئـ

  .إذا لم تقدم للهيئة املعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة 

 وعلى الهيئة نشر إلغاء الترخيص وأسبابها في الجريدة الرسمية. 

 

( املادة  أوجبت  في حال تعارضها مع38كما  العامة  املصلحة  "أن تقدم  البورصة:  القانون على شركة  أو    ( من ذات  البورصة  مصلحة 

 أعضائها أو مساهميها أو إدارتها." 

 وغني عن البيان أن كل هذه النصوص مجتمعة وغيرها تنفي عن شركة البورصة وصف املرفق العام.
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 من املادة  
ً
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق    قواعد اإلدراج من   – من الكتاب الثاني عشر    2-5وبناء على كل ما سبق، وانطالقا

( من هذا الكتاب االلتزام بتوقيع اتفاقيات مع  2-  1على جميع الجهات محل اإلدراج واملشار إليها في املادة ) "  أنه: املال، والتي تنص على  

 كل من البورصة وجهات اإليداع املرخصة ووكالة مقاصة تحدد بموجبها حقوق والتزامات كل طرف."  

 

افق مع أحكام القانون وما جرى عليه العمل لدى البورصات   يرجى  إعادة النظر في بنود مقترح االتفاقية محل هذا الكتاب، وبما يتو

 .  العاملية بشكل عام والخليجية بشكل خاص
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