
ورقة عمل 

هيئة السوق والتدقيق الرشعي*

إعداد 

•  فضيلة االستاذ / هشام العبيد

رئيس مجلس اإلدارة 

رشكة الحياة الدولية العقارية

* قدمت هذه الورقة يف املؤمتر عىل هيئة عرض تقدميي )Power Point( وقد 
قامت شورى الحقاً بتحويلها إىل نص مقروء.
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هيئة السوق والتدقيق الرشعي

نقلة نوعية باالتجاه الصحيح

أبعاد وآفاق جديدة

• حامية مصالح صغار املستثمرين وكبارهم يف تحقيق النقاء الرشعي.

• تطبيق مبدأ الشفافية بشكل أفضل.

الرقابية  الجهات  إىل  الخاصة  الرشكات  من  بالرشيعة  االلتزام  مبدأ  تبني  نوعية ملستوى  نقلة   •

الرسمية يف الدولة

• فتح املجال ملصادر متويل جديدة لقطاع التدقيق الرشعي وما يرتبط به من هيئات ومعايري 

وبحوث ومؤمترات.

• فتح آفاق التطور ملهنة التدقيق الرشعي واإلذن بتنظيمها رسميا، تجربة هامة لدراسة فعالية 

التطبيق لتشمل مؤسسات رسمية أخرى.

• تفعيل مساهامت الكويت الدولية باملنظامت الرشعية ذات الصلة وتبني توصياتها وقراراتها 

أبعاد وآفاق جديدة.

• رفع مستوى االهتامم من قبل الرشكات والبنوك وإعادة ترتيب األولويات الداخلية.

• توعية السوق بأن التدقيق الرشعي ليس محصورا عىل قطاع التمويل اإلسالمي دون غريه.

• سابقة تحسب لدولة الكويت بعد تأخر دام سنوات يف مجال التمويل اإلسالمي.

التأكيد عىل رضورة تطوير  • فتح آفاق جديدة للعمل ملخرجات كليات الرشيعة واألعامل مع 

مناهجهم بشكل جوهري.

الدواعي الترشيعية لتنظيم القطاع اإلسالمي

	:)3( الفصل الثاين / هيئة سوق املال / مادة

تهدف الهيئة إىل ما ييل : 

1- تنظيم نشاط األوراق املالية مبا يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

3- توفري حامية املتعاملني يف نشاط األوراق املالية.

5- تطبيق سياسة اإلفصاح الكامل مبا يحقق العدالة والشفافية ومينع تعارض املصالح 

واستغالل املعلومات الداخلية.
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	:)4( الفصل الثاين / هيئة سوق املال / مادة

يختص مجلس مفويض الهيئة مبا ييل : 

بإصدار  القيام  عىل  تعمل  كام  القانون  لتنفيذ  الالزمة  والتعليامت  اللوائح  إصدار   -1

التوصيات والدراسات الالزمة لتطوير القوانني التي تساعد عىل تحقيق أهدافها.

الخدمات  ومؤسسات   … املالية  األوراق  بورصات  لعضوية  الرتاخيص  إصدار   -3

االستشارية وغريها.

7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذايت يف نشاط األوراق املالية.

أعاملها  ملبارشة  البورصة  إدارة  تضعها  التي  والضوابط  القواعد  كافة  املوافقة عىل   -8

واعتامدها.

10- توفري النظم املالمئة لحامية املتعاملني والعمل عىل الحد من املامرسات غري املالمئة 

وغري القانونية وغري العادلة يف نشاط األوراق املالية.

	:)4( الفصل الثاين / هيئة سوق املال / مادة

يختص مجلس مفويض الهيئة مبا ييل : 

بالتنظيم  يتصل  فيام  املثيلة  األجنبية  واملؤسسات  الرقابية  الهيئات  مع  التعاون   -11

والتنسيق واملشاركة باألنشطة املشرتكة.

12- القيام بكافة املهام واالختصاصات املوكلة إليه يف هذا القانون أو أي قانون آخر 

بهدف تاليف اضطراب السوق.

13- إصدار جميع القرارات التي تدخل يف اختصاص الهيئة والالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية وله أن يفوض يف بعض هذه االختصاصات.

14- وضع القواعد الخاصة والنظم واإلجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل 

وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.

	:)5( الفصل الثاين / هيئة سوق املال / مادة

تقوم الهيئة مبا ييل : 

2- تلقي الشكاوى املقدمة بشأن املخالفات والجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، 

والتحقيق اإلداري فيها وإحالتها إىل مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.
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3- القيام بجميع اإلجراءات التي من شأنها أن تؤدي إىل الكشف عن الجرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية إىل النيابة العامة يف كل واقعة يشتبه 

يف كونها جرمية سواء وقعت يف مواجهة الهيئة أو املتعاملني يف نشاط األوراق املالية.

4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط األشخاص املرخص لهم مبوجب هذا القانون.

6- طباعة ونرش املواد ذات الصلة بنشاط األوراق املالية.

7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات يف حدود تطبيق هذا القانون، ولها القيام 

بكافة األمور التي متكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها املبنية بهذا القانون.

	:)14( الفصل الثاين / هيئة سوق املال / مادة

”يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دامئة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع   

معني من اختصاصاته املحددة يف هذا القانون وله أن يستعني يف عمل اللجان بخرباء من خارج 

الهيئة.” 

	:)38( الفصل الثالث / بورصات األوراق املالية/ مادة

يجب عىل البورصة ما ييل:   

1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر املتعلقة بأعاملها وعملياتها.“

	:)63( الفصل الخامس/ أنشطة األوراق املالية املنظمة/ مادة

”ال يجوز ألي شخص مزاولة أي من األعامل املبينة أدناه إال بعد الحصول عىل ترخيص من   

الهيئة يبني فيه النشاط أو األنشطة املرصح بها:  

1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

2- مستشار استثامر أو مندوب له.

3- مدير محفظة االستثامر.

4- مدير لنظام استثامر جامعي.

5- أمني استثامر.

6- أي شخص يشارك يف نشاط آخر تعتربه الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً ألغراض 

هذا القانون.
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ويجوز الرتخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنني أو أكرث من هذه األنشطة وتحدد الالئحة 

التنفيذية للقانون رشوط وضوابط منح هذه الرتاخيص ومعايري مامرسة النشاط والنظم 

الخاصة بذلك..

	:)65( الفصل الخامس/ أنشطة األوراق املالية املنظمة/ مادة

”للهيئة أن تطلب من األشخاص املرخص لهم يف نشاط األوراق املالية رفع تقارير دورية   

لها عن كافة أعاملهم، مبا فيها تقرير سنوي عن البيانات املالية املدققة. وتخضع كافة سجالتهم 

للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كام يجوز لها أخذ صور عن هذه السجالت أو الطلب من أي 

منهم تقديم نسخ منها.“

	:)66( الفصل الخامس/ أنشطة األوراق املالية املنظمة/ مادة

”يجب عىل الشخص املرخص له بالعمل يف إدارة نشاط األوراق املالية االلتزام بالضوابط   

التي تضعها الهيئة، وتحددها الالئحة التنفيذية وعىل األخص ما ييل: 

…

13- … أن تكون لدية لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل....“

	:)70( الفصل السادس/ مراجعة حسابات األشخاص املرخص لهم/ مادة

”يجب عىل كل شخص مرخص له أن يبادر خالل شهر واحد من حصوله عىل الرتخيص   

أو مسئوالً  الهيئة، رشيطة أال يكون هذا املراقب مديراً  للحسابات توافق عليه  أن يعني مراقباً 

أو وموظفاً أو مساهامً أو رشيكاً للشخص املرخص له.  وعلية إخطار الهيئة بذلك خالل سبعة 

أو  املراقب  استقالة  يف حال  أيضاً  املدة  إخطارها خالل هذه  عليه  يجب  تعيينه، كام  من  أيام 

استبداله“.

	:املذكرة اإليضاحية

تعديال جذريا عن  املال  الحاكم ألسواق  الترشيعي  اإلطار  تعديل  فقد رؤي  ذلك  “لكل   

ومحلية  عاملية  تطورات  من  ذكره  سبق  ما  االعتبار  يف  يأخذ  شامل  جديد  قانون  وضع  طريق 

مجموعة  وهي  الراهنة  الترشيعات  محل  تحل  بحيث  التطوير  ورضورات  القصور  أوجه  ومن 
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من الترشيعات العديدة واملتفرقة، مع الحرص عىل أن يتضمن أبرز القواعد التنظيمية مع منح 

الالئحة التنفيذية مجاال واسعا لتضمن التفصيالت العديدة ملواجهة املشكالت العملية يف نشاط 

الهيئة والبورصات وغريها من النظم املحتواه يف القانون”

قراءة يف نصوص الالئحة التنفيذية

	)201-199( تأسيس املجلس االستشاري الرشعي

• خطوة جريئة إليجاد مرجعية رشعية لفتاوى أسواق املال.	

• الرشعي 	 االستشاري  املجلس  املكملة عند تشكيل  الفنية  باالختصاصات  االعتناء 

أسواق  الفتوى يف  مبتطلبات صناعة  وعي  ينم عن  وهذا  الرشعية  الفتوى  لبناء 

املال.

	)202( اختصاصات املجلس االستشاري الرشعي

• مرجعية رشعية عند الخالف.	

• البت يف املنتجات الرشعية وفق املصلحة العامة للسوق واملتداولني.	

• فتح باب املشاركة يف الرقابة الرشعية للجمهور وهذا متيز عن الرقابة التقليدية.	

• تطوير سوق رأس املال اإلسالمي كهدف اسرتاتيجي ووطني.	

• رعاية البحوث التي تخدم تطور السوق اإلسالمي وهذا يفتح آفاق التعاون مع 	

املؤسسات األكادميية.

	)208-204( ترسيخ وظيفة التدقيق الرشعي

• ترسيخ وظيفة التدقيق الرشعي كوظيفة أساسية يف املؤسسات اإلسالمية.	

• أول ترشيع رسمي يتعامل مع التدقيق الرشعي كمهنة تحايك التدقيق املايل.	

	)213-211( تنظيم مهنة التدقيق الرشعي

• أول تنظيم لعمل مكاتب التدقيق الرشعي مام ميهد الطريق لتطورها كصناعة.	

• قفزة رائدة لنقل مهنة التدقيق واإلفتاء من اإلطار الفردي لإلطار املؤسيس.	
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االنعكاسات املتوقعة عىل القطاع املايل والتجاري

	.االهتامم بالوعي الرشعي بني املوظفني غري الرشعيني

	 الحاجة إلعادة صياغة الفتاوى عىل شكل قرارات وتنظيامت قابلة للفهم والتطبيق من

قبل غري الرشعيني.

	.الحاجة لتوحيد املعايري

	.االستثامر يف قطاع التدقيق والرقابة الرشعية

	.االنعكاسات املتوقعة عىل القطاع املايل والتجاري

	.زيادة كلفة املنتجات والرشكات املتوافقة مع الرشيعة

	.تأثري هيئة الفتوى الخاصة بكل رشكة وتزويدها بأدوات تطبيق الرقابة

	.االستثامر يف قطاع التعليم والتدريب الرشعي لدى الجامعات ومعاهد التدريب

والحمد لله رب العاملني


