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النظام القانوني لهيئة أسواق املال ومدى فاعليته يف تحقيق أهدافها
دراسة مقارنة بني الكويت ومصر وفرنسا
�أ .د  .ي�سري حممد الع�صار
نائــب العميـد لل�شــ�ؤون العلميــة
كلية القانون الكويتية العاملية

املقــدمــة :

مو�ضوع هذا البحث درا�سة مقارنة للنظام القانوين لهيئة �أ�سواق املال يف الكويت
مع النظام القانوين للهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص وهيئة �أ�سواق املال يف فرن�سا.
ويهدف البحث �إىل بيان مدى فاعلية القواعد القانونية التي تت�ضمنها الأنظمة املطبقة
على الهيئة ومدى مالءمتها للقيام باملهمة التي عهد بها �إليها القانون .وتتمثل �أهم
عنا�رص هذا النظام القانوين يف :الطبيعة القانونية لهيئة �أ�سواق املال ومركزها
القانوين بني القانونني العام واخلا�ص ،وخ�صائ�ص ال�شخ�صية القانونية التي منحها
لها القانون ،وطبيعة املرفق العام الذي تتواله ،واالخت�صا�صات التي متار�سها،
والنظام الوظيفي الذي يطبق على العاملني بالهيئة ،وهل هو النظام الوظيفي العام
الذي يطبق على املوظفني العموميني �أم �أنـه نظام وظيفي خا�ص؟ وطبيعـة �أموال الهيئة
وميزانيتها ،وو�سائل ال�سلطة العامة التي منح القانون للهيئة احلق يف ا�ستخدامها يف
ممار�ستها لن�شاطها من �أجل حتقيق الأهداف املنوط بها حتقيقها ،و�أنواع القرارات
التي ت�صدرها والعقود التي تربمها ،و�صور الو�صاية الإدارية التي متار�سها
احلكومة عليها.
ويت�ضمن البحث �أربعة مباحث ،على النحو الآتي:
املبحث الأول� :أهداف هيئة �أ�سواق املال ،وطبيعتها القانونية.
املبحث الثاين :التنظيم الداخلي لهيئة �أ�سواق املال.
املبحث الثالث :النظام القانوين لقرارات هيئة �أ�سواق املال وعقودها.
املبحث الرابع :الو�صاية الإدارية املخففة من جانب احلكومة على هيئة �أ�سواق املال.
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املبحث األول
أهداف هيئة أسواق املال وطبيعتها القانونية
نبني �أو ًال �أهداف هيئة �أ�سواق املال ،ثم نبني طبيعتها القانونية ،والأداة القانونية
الالزمة لإن�شائها وتنظيمها.
أو ًال  -أهداف هيئة أسواق املال:
تعترب هيئة �أ�سواق املال يف الكويت ،التي تقابلها الهيئة العامة للرقابة املالية يف
م�رص ،و�سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا �إحدى �صور تدخل الدولة يف االقت�صاد عن
طريق �إن�شاء هيئة عامة تتوىل �إدارة مرفق عام له مهام �إدارية واقت�صادية ،تتمثل،
وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة الثانية من القانون رقم  7ل�سنة  2010املنظم لهذه الهيئة ،يف
تنظيم ن�شاط الأوراق املالية مبا يكفل حتقيق العدالة والتناف�سية وال�شفافية ،وتوعية
اجلمهور بن�شاط الأوراق املالية واملنافع واملخاطر وااللتزامات املرتبطة باال�ستثمار يف
الأوراق املالية وت�شجيع تنميته ،وتوفري احلماية للمتعاملني يف ن�شاط الأوراق املالية،
وتطبيق �سيا�سة الإف�صاح الكامل مبا يحقق العدالة وال�شفافية ومينع تعار�ض امل�صالح
وا�ستغالل املعلومات الداخلية ،والعمل على �ضمان االلتزام بالقوانني واللوائح ذات
ال�صلة بن�شاط الأوراق املالية.
وتتماثل �أهداف هيئة �أ�سواق املال يف الكويت مع �أهداف �سلطة �أ�سواق املال يف
فرن�سا ،والتي ن�ص عليها القانون رقم  706ل�سنة  2003الذي �أن�ش�أها( ،)1و�إن كان
امل�رشع الفرن�سي قد �أ�ضاف �إىل هذه الأهداف مهمة العمل على تقريب القواعد التي
تتبعها �سلطة �أ�سواق املال الفرن�سية مع القواعد املتبعة يف �أ�سواق املال الأوربية
واملواءمة بينها.
( )1ن�ش�أت �سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا نتيجة الندماج ثالث هيئات ،هي :جلنة عمليات البور�صة ،جمل�س �أ�سواق املال،
واملجل�س الت�أديبي للإدارة املالية .راجع:
COLSON (J.PH.) et IDOUX (P.), Droit public économique , Paris , 6e éd. , L.G.D.J.,
2012 , p. 736 .
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�أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص ،فقد حددت لها املادة الثانية
من القانون رقم  10ل�سنة  2009املن�شئ لها �أهداف ًا �أو�سع ،تتمثل يف الرقابة على
الأ�سواق والأدوات املالية غري امل�رصفية ،مبا يف ذلك �أ�سواق ر�أ�س املال وبور�صات
العقود الآجلة ،و�أن�شطة الت�أمني ،والتمويل العقاري ،والت�أجري التمويلي ،والتخ�صيم،
والتوريق .وعهدت �إليها املادة الرابعة مبهمة العمل على �سالمة وا�ستقرار الأ�سواق
املالية غري امل�رصفية وعلى تنظيمها وتنميتها ،وعلى توازن حقوق املتعاملني فيها،
وتوفري الو�سائل والنظم و�إ�صدار القواعد التي ت�ضمن كفاءة هذه الأ�سواق و�شفافية
الأن�شطة التي متار�س فيها(.)1
وقد خ�ص�ص الد�ستور امل�رصي احلايل ال�صادر يف عام � 2014سبع مواد للهيئات
امل�ستقلة والأجهزة الرقابية ،ومن بينها الهيئة العامة للرقابة املالية( ،)2ويف هذا ال�ش�أن
ن�صت املادة  215على �أن يحدد القانون الهيئات امل�ستقلة والأجهزة الرقابية ،وتتمتع
تلك الهيئات والأجهزة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل الفني واملايل والإداري،
وي�ؤخذ ر�أيها يف م�رشوعات القوانني واللوائح املتعلقة مبجال عملها ،ويعد من تلك
الهيئات والأجهزة :الهيئة العامة للرقابة املالية.
ون�صت املادة  216من الد�ستور على �أن ي�صدر بت�شكيل كل هيئة م�ستقلة �أو جهاز
رقابي قانون يحدد اخت�صا�صاتها ،ونظام عملها ،و�ضمانات ا�ستقاللها ،واحلماية
الالزمة لأع�ضائها ،و�سائر �أو�ضاعهم الوظيفية ،مبا يكفل لهم احلياد واال�ستقالل.
ويعني رئي�س اجلمهورية ر�ؤ�ساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة جمل�س النواب
ب�أغلبية �أع�ضائه ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ،وال يعفى �أي منهم من
من�صبه �إال يف احلاالت املحددة بالقانون ،ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

( )1ن�صت املادة الثالثة من القانون رقم  10ل�سنة  2009على حلول الهيئة العامة للرقابة املالية حمل كل من الهيئة
امل�رصية للرقابة على الت�أمني ،والهيئة العامة ل�سوق املال ،والهيئة العامة ل�ش�ؤون التمويل العقاري ،يف تطبيق
القوانني املنظمة لهذه الهيئات ،كما جعلت منها اجلهة املخت�صة يف تطبيق �أحكام قانون الت�أجري التمويلي ،ومن هذا
يت�ضح �أن �أهداف الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص �أو�سع من �أهداف الهيئة املقابلة لها يف الكويت وفرن�سا.
( )2راجع املواد من � 201إىل  221من الد�ستور امل�رصي احلايل.
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ويف خ�صو�ص الهيئة العامة للرقابة املالية ن�صت املادة  221من الد�ستور على
�أنها تخت�ص بالرقابة على الأ�سواق والأدوات املالية غري امل�رصفية ،مبا يف ذلك �أ�سواق
ر�أ�س املال وبور�صات العقود الآجلة و�أن�شطة الت�أمني ،والتمويل العقاري ،والت�أجري
التمويلي ،والتخ�صيم والتوريق ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ثانيا -الطبيعة القانونية لهيئة أسواق املال:
تعترب هيئة �أ�سواق املال يف الكويت والهيئة املماثلة لها يف م�رص وفرن�سا مرفق ًا عام ًا
له طبيعة �إدارية واقت�صادية يف �آن واحد ،حيث يتوافر فيها مفهوم املرفق العام من
الناحيتني ال�شكلية �أو الع�ضوية ومن الناحية املو�ضوعية ،فهي تقوم على ن�شاط يحقق
امل�صلحة العامة وتتواله الدولة عن طريق �إن�شاء هيئة تتمتع ب�شخ�صية قانونية عامة
وا�ستقالل مايل و�إداري ،ومتار�س هذا الن�شاط حتت و�صاية احلكومة ورقابتها(.)1
ويظهر الطابع الإداري لن�شاط هذه الهيئة يف دورها يف تنظيم �سوق املال ون�شاط
الأوراق املالية ،وا�ستخدامها لل�سلطة العامة يف القرارات التي ت�صدرها مبنا�سبة
تنظيمها لهذا ال�سوق� ،أما الطابع االقت�صادي ف�إنه يظهر يف قيامها بن�شاطها يف حميط
مايل وجتارى تتوىل فيه تنظيم �أعمال وت�رصفات قانونية خا�ضعة �أ�سا�س ًا للقانون
اخلا�ص ،مع حتررها يف نظامها الداخلي وعالقتها بالدولة من كثري من قيود الإدارة
احلكومية.
ويرجع ال�سبب يف �إن�شاء الهيئة ،التي تتويل مهمة تنظيم �أ�سواق املال يف الدول
الثالث حمل الدرا�سة ،بقانون� ،إىل �أ�سا�س د�ستوري يتمثل يف �أن �إن�شاء هذه الهيئة له
عالقة وثيقة بتنظيم احلريات ،وهي هنا :حرية التجارة واال�ستثمار وحق امللكية على
ر�ؤو�س الأموال املتداولة يف �أ�سواق املال ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الهيئة لها حق احتكار
ممار�سة الن�شاط الذي عهد �إليها القانون مبمار�سته ،وهذه القاعدة مطبقة يف فرن�سا
يف ظل الد�ستور احلايل ال�صادر يف عام  ،1958الذي حدد جمال القانون يف مو�ضوعات
معينة على �سبيل احل�رص ،وترك ما عداها من مو�ضوعات لل�سلطة التنفيذية تنظمها
( )1راجع  :د .ي�رسي حممد الع�صار ،القانون الإداري (املرفق العام ،ال�ضبط الإداري) ،مطبوعات كلية القانون الكويتية
العاملية� ،2012 ،ص.23
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بوا�سطة لوائح �إدارية .ومن بني املو�ضوعات التي ال تنظم �إال بقانون �أو بناء على قانون
كل ما مي�س احلريات العامة� ،أو يق�رص على جهة معينة حق ممار�سة �أحد الأن�شطة على
�سبيل االحتكار(� ،)1أو �إذا كان �إن�شاء مرفق �أو م�رشوع معني يتطلب توافر اعتمادات
مالية يف املوازنة العامة ،ففي هذه احلالة يتعني على احلكومة اللجوء �إىل الربملان الذي
ميلك املوافقة على توفري هذه االعتمادات املالية ،وهذه هي القاعدة املطبقة يف القانونني
الكويتي وامل�رصي ،حيث �إن الد�ستور مل يقيد �سلطة امل�رشع يف جماالت حمددة على
�سبيل احل�رص( ،)2كما �أن امل�رشع هو الذي ميلك �سلطة تنظيم احلريات( ،)3وتن�ص املادة
 153من الد�ستور الكويتي على �أن منح االحتكار ال يكون �إال بقانون.
وتن�ص املادة  133من الد�ستور الكويتي على �أنه« :ينظم القانون امل�ؤ�س�سات
العامة وهيئات الإدارة البلدية مبا يكفل لها اال�ستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها»،
وهذا الن�ص يخول الربملان احلق يف �إن�شاء �أي هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة ،وتنظيمها،
(1) GILLES (J.) GUGLIELMI et KOUBI ( G.) : Droit du service public , Paris, éd. Montchrestien , 2011 , p.180 et s.

وتعد �سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا واحدة من ال�سلطات �أو الهيئات الإدارية امل�ستقلة ،وهي طائفة من املرافق العامة تتمتع
بقدر كبري من حرية الإدارة واملرونة يف ممار�سة ن�شاطها ودرجة وا�سعة من اال�ستقالل يف عالقتها باحلكومة ،ويبلغ
عددها يف الوقت احلايل  38هيئة ،ومن �أمثلتها الأخرى �سلطة حماية املناف�سة ،و�سلطة الرقابة على و�سائل الإعالم،
واللجنة الوطنية للمعلومات واحلريات ،و�سلطة تنظيم االت�صاالت الإلكرتونية والربيد ،و�سلطة تنظيم �أن�شطة النقل.
انظر حول هذه الطائفة من املرافق العامة:
- CHEVALLIER ( J.), Les autorités administrative indépendantes et la régulation des
marchés , Justices , 1995 , n.1, p. 91 .
- COLLIARD (A.) et TIMSIT ( G.), Les autorités administrative indépendantes , éd.
PUF, 1988 .- CONSEILD’ETAT, Rapport sur les autorités administrative indépendantes, EDCE ,
n.52 , La Documentation française , 2001 .
- DEGOFFE ( M. ), Les autorités publiques indépendantes , AJDA , 2008 , p. 622.
- GAZIER ( F.) et CANNAC ( Y. ), Etude sur les autorités administrative indépensantes,
EDCE, 1984, n. 35 , p.13.
- GENTOT ( M. ), Les autorités administrative indépendantes, éd., Montchrestien ,
1994 .
- SABOURIN ( P.), Les autorités administrative indépendantes- Une catégorie nouvelle, AJDA , 1983 , p. 275.

( )2راجع :د .ي�رسي حممد الع�صار ،القانون الإداري (املرفق العام ،ال�ضبط الإداري)� ،سبقت الإ�شارة �إليه� ،ص.79
( )3راجع حكم املحكمة الد�ستورية امل�رصية بتاريخ  ،1993/3/20الق�ضية رقم  63لل�سنة الق�ضائية الثالثة ع�رشة.
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بقانون �أو بناء على قانون .ولكن يثور ال�س�ؤال حول ما �إذا كان �إن�شاء املرافق العامة ال
يكون �إال بقانون �أو بناء على قانون� ،أم �أنه يجوز لل�سلطة التنفيذية �إن�شاء مرفق عام
بوا�سطة الئحة تنظيمية؟ وقد كان هذا املو�ضوع حم ًال للنقا�ش يف الفقه يف الكويت يف
ظل د�ستور  1962ويف م�رص قبل �صدور د�ستور  ،1971وانق�سم الفقه ب�ش�أن هذا
الأمر �إىل اجتاهني� ،إذ ذهب االجتاه الأول �إىل ق�رص احلق يف �إن�شاء املرافق العامة على
ال�سلطة الت�رشيعية وحدها ،مع الإقرار لل�سلطة التنفيذية باحلق يف تنظيم هذه املرافق
بوا�سطة لوائح تنظيمية ،وهي التي ن�صت عليها املادة  73من الد�ستور الكويتي حتت
م�سمى لوائح ترتيب امل�صالح والإدارات العامة ،وقررت �صدورها مبر�سوم ،ومياثل
ن�ص هذه املادة ن�ص املادة  44من الد�ستور امل�رصي ال�صادر يف عام  .)1(1923وذهب
االجتاه الثاين �إىل تف�سري م�صطلح لوائح ترتيب امل�صالح والإدارات العامة تف�سري ًا
وا�سع ًا بحيث يجيز لل�سلطة التنفيذية �إن�شاء املرافق العامة وتنظيمها و�إلغاءها بوا�سطة
لوائح تنظيمية ،مع �رضورة �إ�صدار قانون �إذا كان �إن�شاء املرفق مي�س تنظيم �إحدى
احلريات العامة� ،أو يتطلب اعتمادات مالية ،ففي هذه احلاالت ينبغي على ال�سلطة
التنفيذية اللجوء للربملان للح�صول على موافقته باعتباره �صاحب االخت�صا�ص
الأ�صيل يف هذا املجال(.)2
وقد ح�سم الد�ستور امل�رصي ال�صادر يف عام  1971هذا اخلالف بالن�ص على
اخت�صا�ص رئي�س اجلمهورية ب�إ�صدار القرارات الالئحية الالزمة لإن�شاء املرافق
وامل�صالح العامة وتنظيمها( ،)3ثم نقل الد�ستور احلايل ال�صادر يف عام  2014هذا
االخت�صا�ص �إىل جمل�س الوزراء ،ون�ص على �أن ت�صدر هذه القرارات من رئي�س
( )1راجع يف الفقه امل�رصي :د .حممود حافظ ،نظرية املرفق العام ،دار النه�ضة العربية� ،1982 ،ص  .114وراجع يف الفقه
الكويتي  :د�.إبراهيم طه الفيا�ض ،القانون الإداري ،الكويت ،مكتبة الفالح� ،1988 ،ص 67 .
( )2راجع :د .عبد الفتاح ح�سن ،لوائح ترتيب امل�صالح والإدارات العامة ،جملة الق�ضاء والقانون ،ال�سنة الثالثة ،العدد
الأول� ،ص .7
د .عثمان عبدامللك ال�صالح ،ال�سلطة الالئحية للإدارة يف الكويت ،ملحق العدد الأول ملجلة احلقوق وال�رشيعة،1977 ،
�ص .47
د .حممد على �آل يا�سني ،القانون الإداري ،بريوت ،املكتبة احلديثة� ،ص .114
( )3راجع املادة  146من د�ستور  1971يف م�رص.
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جمل�س الوزراء بعد موافقة املجل�س عليها( .)1وبذلك يكون الد�ستور قد تبنى االجتاه
الذي ي�ؤيد اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية ب�إن�شاء املرافق العامة وتنظيمها بوا�سطة
لوائح تنظيمية .وتظل احلاجة �إىل �صدور قانون قائمة يف احلاالت التي مي�س فيها
�إن�شاء املرفق ب�إحدى احلريات العامة ،مثل حالة منح املرفق حق احتكار الن�شاط
الذي ميار�سه� ،أو �أن حتتاج ال�سلطة التنفيذية �إىل اعتمادات مالية لإن�شاء املرفق لي�ست
مدرجة يف املوازنة العامة للدولة ،حيث �إن الربملان وحده هو املخت�ص باملوافقة على
منح ال�سلطة التنفيذية هذه االعتمادات(.)2

املبحث الثاني
التنظيم الداخلي لهيئة أسواق املال
نعر�ض �أو ًال ت�شكيل املجل�س الذي يتوىل �إدارة هيئة �أ�سواق املال واخت�صا�صاته،
وبعد ذلك نحدد النظام القانوين الذي يحكم حقوق وواجبات العاملني بالهيئة.
أو ًال  -تشكيل املجلس الذي يتولى إدارة هيئة أسواق املال واختصاصاته:
يعني تنظيم الهيئة القائمة على �أ�سواق املال وغريها من املرافق العامة ،وو�ضع
القواعد التي تبني الأ�سلوب الذي تدار بوا�سطته ،وت�شكيل الأجهزة التي يعهد �إليها
ب�إدارتها ،وبيان �صالحياتها ،وحتديد النظام القانوين للعاملني بها .ويخ�ضع هذا
التنظيم ملبد�أ د�ستوري تخت�ص مبقت�ضاه ال�سلطة التنفيذية بهذا التنظيم بوا�سطة لوائح
م�ستقلة ،بالإ�ضافة الخت�صا�صها ب�إ�صدار اللوائح التنفيذية للقوانني.
وت�صدر اللوائح التنظيمية للمرافق العامة يف �صورة مرا�سيم وفق ًا للمادة 73
من الد�ستور الكويتي ،وت�صدر بقرارات من رئي�س جمل�س الوزراء وفق ًا للمادة 171
( )1املادة  171من د�ستور .2014
( )2تن�ص املادة  127من الد�ستور امل�رصي احلايل على �أنه« :ال يجوز لل�سلطة التنفيذية االقرتا�ض �أو احل�صول على متويل
�أو االرتباط مب�رشوع غري مدرج يف املوازنة العامة املعتمدة يرتتب عليه �إنفاق مبالغ من اخلزانة العامة للدولة ملدة
مقبلة �إال بعد موافقة جمل�س النواب».
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من الد�ستور احلايل يف م�رص ال�صادر يف عام  ،)1(2014وت�صدر بقرارات من رئي�س
الوزراء يف فرن�سا ،بناء على املادة  21من الد�ستور الفرن�سي ال�صادر يف عام .1958
ويف اعتقادنا �أن هذا املبد�أ ال يحتاج �إىل الن�ص عليه �رصاحة يف الد�ستور؛ لأنه يجد
�أ�سا�سه يف طبيعة الوظيفة الإدارية ذاتها� ،إذ �أن جوهر هذه الوظيفة يتمثل يف �إ�شباع
احلاجات العامة للأفراد عن طريق املرافق العامة ،ولذلك ف�إن من الطبيعي �أن يكون
لل�سلطة التنفيذية -باعتبارها القوامة على املرافق العامة -احلق يف تنظيم هذه املرافق
مبا ي�ضمن حتقيق �أهدافها(.)2
ويتوىل �إدارة هيئة �أ�سواق املال يف الكويت جمل�س مفو�ضني مكون من خم�سة
�أع�ضاء يعينون مبر�سوم �أمريي ،ملدة خم�س �سنوات ،قابلة للتجديد ملرة واحدة ،بناء
على تر�شيح من وزير التجارة وال�صناعة( .)3ويتوىل �إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية
يف م�رص وفق ًا للقانون املنظم لها رقم  10ل�سنة  ،2009جمل�س �إدارة مكون من ت�سعة
�أع�ضاء من ذوي اخلربة يف املجاالت االقت�صادية واملالية والقانونية ،ي�صدر بتعيينهم
قرار من رئي�س جمل�س الوزراء ،ملدة �أربع �سنوات ،قابلة للتجديد ،بناء على تر�شيح من
وزير اال�ستثمار.
وقد عدل الد�ستور امل�رصي احلايل ال�صادر عام  ،2014يف ت�شكيل الهيئات امل�ستقلة
والأجهزة الرقابية ،ومن بينها الهيئة العامة للرقابة املالية ،وعهد �إىل رئي�س اجلمهورية
بتعيني ر�ؤ�ساء هذه الهيئات والأجهزة بعد موافقة جمل�س النواب ب�أغلبية �أع�ضائه ملدة
�أربع �سنوات ،قابلة للتجديد ملرة واحدة.
�أما يف فرن�سا ف�إن �سلطة �أ�سواق املال يتوىل �إدارتها جمل�س �إدارة مكون من �ستة
ع�رش ع�ضو ًا يتم اختيارهم ،وفق ًا ملا ين�ص عليه القانون رقم  706ل�سنة  2003املنظم
لها ،على النحو الآتي:
(� )1صدر النظام الأ�سا�سي احلايل للهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص يف ظل القانون رقم  10ل�سنة  2009بقرار من
رئي�س اجلمهورية ،وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة الأوىل من هذا القانون.
( )2راجع :د .حممود حافظ ،نظرية املرفق العام� ،سبقت الإ�شارة �إليه� ،ص .124
( )3املادة  6من القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،وقد ا�ستثنت املادة
العا�رشة من هذا القانون �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني الأول من قاعدة التجديد ملدة واحدة ،وقررت التجديد لثالثة منهم
ملدة ثالثة.
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 رئي�س يعني بقرار من رئي�س اجلمهورية ملدة خم�س �سنوات غري قابلة للتجديد. �أع�ضاء من �أ�صحاب اخلربة يف املجاالت االقت�صادية واملالية والقانونية يعينهم وزيراملالية واالقت�صاد ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
 �أع�ضاء ينتمون �إىل جهات ق�ضائية و�إدارية ،هي :جمل�س الدولة ،وحمكمة النق�ض،وحمكمة املحا�سبات ،والبنك املركزي ،تختارهم جهاتهم الأ�صلية وي�صدر بتعيينهم
قرار من وزير املالية واالقت�صاد ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
وقد �أر�سى جمل�س الدولة الفرن�سي مبد�أ مهم ًا بخ�صو�ص �أع�ضاء جمل�س �إدارة
�سلطة �أ�سواق املال الذين يتم اختيارهم بوا�سطة هذه اجلهات الأخرية ،قرر مبقت�ضاه
�أن انتهاء خدمتهم يف جهاتهم الأ�صلية �أثناء ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة ال يرتتب
عليه انتهاء ع�ضويتهم يف هذا املجل�س ،وق�ضى بناء على ذلك ب�إلغاء قرار وزير املالية
واالقت�صاد الذي �أنهى ع�ضوية �أحد ه�ؤالء الأع�ضاء كان قد متت �إحالته للتقاعد يف
جهته الأ�صلية ،و�أ�س�س جمل�س الدولة حكمه على مبد�أ عدم قابلية �أع�ضاء جمل�س �إدارة
�سلطة �أ�سواق املال للعزل� ،إال لأ�سباب ت�أديبية(.)1
ويوجد يف �سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا عدد من الأجهزة الأخرى� ،إىل جانب جمل�س
الإدارة� ،أهمها اللجان اال�ست�شارية الدائمة ،وعددها خم�س جلان ،هي :جلنة تنظيم
ومتابعة �سري ن�شاط �أ�سواق املال ،اللجنة اال�ست�شارية للم�ستثمرين ،جلنة العمليات
املالية ،جلنة الإدارة املالية ،وجلنة التعوي�ضات ،ويوجد كذلك جمل�س علمي ي�ضم عدد ًا
من اخلرباء املاليني والأكادمييني ،يخت�ص بتقدمي ا�ست�شارات و�إجراء بحوث ودرا�سات
يف جماالت عمل �سلطة �أ�سواق املال.
كما توجد جلنة ت�أديبية مكونة من  12ع�ضو ًا 2 :من م�ست�شاري جمل�س الدولة،
 2من م�ست�شاري حمكمة النق�ض 2 ،من ممثلي العاملني� 6 ،أع�ضاء من ذوي اخلربة
القانونية واملالية ،ي�صدر بتعيينهم قرار من وزير املالية واالقت�صاد ،وتخت�ص اللجنة
الت�أديبية مب�ساءلة من يثبت ارتكابه خمالفات من �ش�أنها الإ�رضار باال�ستثمار �أو �سالمة
( )1حكم جمل�س الدولة الفرن�سي بتاريخ  7يوليو  1989يف ق�ضية  ،Drdonneauمن�شور يف جملة  ، AJDAعام
� ، 1989ص  ،598 .تعليق Honorat et Baptiste :
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�أ�سواق املال( .)1وميار�س جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال يف الكويت اخت�صا�صات
مماثلة لتلك التي ميار�سها جمل�س الإدارة يف كل من الهيئة العامة للرقابة املالية يف
م�رص ،و�سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا� ،أهمها:
 �إ�صدار اللوائح والتعليمات الالزمة لتنفيذ القانون. �إ�صدار الرتاخي�ص لبور�صات الأوراق املالية والأن�شطة ذات ال�صلة ومراقبة ن�شاطها.�إ�صدار الرتاخي�ص لع�ضوية بور�صات الأوراق املالية والرتاخي�ص للعاملني بها،وكل من يعمل يف ن�شاط الأوراق املالية ،ومنها �رشكات �إدارة الأ�صول و�صناديق
اال�ستثمار و�رشكات الو�ساطة املالية و�رشكات حفظ الأوراق املالية و�أمانة
اال�ستثمار وم�ؤ�س�سات اخلدمات اال�ست�شارية ،وغريها.
 تنظيم الرتويج ل�صناديق اال�ستثمار وغريها من �أنظمة اال�ستثمار اجلماعي. تنظيم االكتتاب العام واخلا�ص للأوراق املالية والإ�رشاف والرقابة عليها. تنظيم عمليات اال�ستحواذ واالندماج والإ�رشاف والرقابة عليها. و�ضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي يف ن�شاط الأوراق املالية. اعتماد القواعد وال�ضوابط التي ت�ضعها �إدارة البور�صة ملبا�رشة �أعمالها. و�ضع قواعد االلتزام ب�أخالقيات املهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأ�شخا�ص املرخ�صلهم بالعمل يف ن�شاط �أ�سواق املال والأوراق املالية.
 توفري النظم الكفيلة بحماية املتعاملني واحلد من املمار�سات غري امل�رشوعة وغريالعادلة يف ن�شاط الأوراق املالية.
كما يوجد يف هيئة �أ�سواق املال الكويتية جمل�س ت�أديب ي�شكل من ثالثة �أع�ضاء
برئا�سة قا�ض يندبه جمل�س الق�ضاء الأعلى وع�ضوية اثنني من ذوي اخلربة يف ال�ش�ؤون
املالية والقانونية واالقت�صادية ،يتوىل الف�صل يف امل�ساءلة الت�أديبية املحالة �إليه من الهيئة
واملتعلقة مبخالفة �أحكام قانون هيئة �أ�سواق املال �أو الئحته التنفيذية �أو �أية قرارات
( )1راجع حول التنظيم الداخلي ل�سلطة �أ�سواق املال :املوقع الإلكرتوين لهذه الهيئةwww.amf-france.org :
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�صادرة مبوجبه ،والف�صل يف التظلمات املرفوعة عن قرارات البور�صة وجلنة النظر
يف املخالفات يف البور�صة .ويعترب جمل�س الت�أديب يف الهيئة عند الف�صل يف التظلمات من
قرارات تلك اللجنة مبثابة هيئة ا�ستئنافية( ،)1وتتوىل الإدارة القانونية بالهيئة مهمة
التحقيق الإداري يف املخالفات الواردة يف قانون هيئة �أ�سواق املال(.)2
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت منح جمل�س مفو�ضي
هيئة �أ�سواق املال �سلطة �إ�صدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون(� ،)3أما القانون رقم 10
ل�سنة  2009يف م�رص فقد منح االخت�صا�ص ب�إ�صدار الئحته التنفيذية �إىل وزير
اال�ستثمار( ،)4ويف فرن�سا تن�ص املادة  21من الد�ستور على اخت�صا�ص رئي�س الوزراء
ب�إ�صدار اللوائح التنفيذية للقوانني.
كما يخت�ص كل من جمل�س املفو�ضني بهيئة �أ�سواق املال يف الكويت وجمل�س �إدارة
الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص بو�ضع اللوائح الإدارية واملالية ل�ش�ؤون املوظفني
يف الهيئة دون التقيد بالقواعد املقررة للموظفني املدنيني يف قانون اخلدمة املدنية،
ويعترب جميع العاملني يف هاتني الهيئتني من املوظفني العموميني ،وذلك النطباق
مفهوم املوظف العام عليهم ،حيث يعملون يف خدمة مرفق عام يدار بوا�سطة �شخ�ص
معنوي عام ويتقا�ضون رواتبهم من ميزانية عامة ،ويخ�ضع ه�ؤالء العاملون �أو ًال �إىل
اللوائح التي ي�ضعها جمل�س املفو�ضني يف هيئة �أ�سواق املال يف الكويت ،وجمل�س �إدارة
الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص ،على �أن ي�رسي عليهم قانون اخلدمة املدنية فيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه اللوائح ،باعتباره ال�رشيعة العامة التي تنطبق على
امل�سائل التي ال يوجد ب�ش�أنها حكم خا�ص يف الأنظمة الوظيفية اخلا�صة.
ويجد هذا املبد�أ �أ�سا�سه يف البند (ب) من املادة الثالثة من قانون اخلدمة املدنية
ال�صادر يف عام  ،1979التي ن�صت على �رسيان �أحكام هذا القانون على اجلهات التي
( )1املادة  140من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )2املادة  142من القانون رقم  10ل�سنة .2010
( )3املادة الرابعة من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )4يجد هذا االخت�صا�ص �أ�سا�سه يف املادة الأوىل من قرار رئي�س اجلمهورية رقم  192ل�سنة  2009ب�إ�صدار النظام
الأ�سا�سي للهيئة العامة للرقابة املالية ،التي حددت الوزير املخت�ص بالإ�رشاف على الهيئة ،بناء على ما ن�صت عليه
املادة ال�سابعة ع�رشة من القانون رقم  10ل�سنة .2009
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تنظم �ش�ؤون اخلدمة فيها قوانني خا�صة فيما مل يرد به ن�ص خا�ص يف هذه القوانني.
وطبقت حمكمة التمييز هذا املبد�أ على العاملني يف امل�ؤ�س�سات العامة ،حتى يف احلالة
التي مينح فيها القانون املنظم للم�ؤ�س�سة ملجل�س �إدارتها �سلطة و�ضع اللوائح املنظمة
ل�ش�ؤون املوظفني دون تقيد بالقواعد والنظم احلكومية ،و�أ�س�ست املحكمة هذه القاعدة
على �أن العاملني بامل�ؤ�س�سات العامة يعتربون موظفني عموميني بحكم تبعيتهم
مل�ؤ�س�سة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ،و�إن كانوا م�ستقلني عن موظفي
الدولة ،وتربطهم بامل�ؤ�س�سة عالقة الئحية تنظيمية ،يحكمها قانون ونظام اخلدمة
املدنية يف حالة عدم وجود ن�ص يف الئحة اخلدمة اخلا�صة بها ،ومن ثم ت�رسي عليهم
تبع ًا لذلك الأحكام والأنظمة املقررة ملوظفي الإدارة احلكومية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص
خا�ص ،ومن بينها �أحكام املر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1981املعدل بالقانون رقم
 61ل�سنة  1982املنظم للدائرة الإدارية ،ولي�س �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي
رقم  38ل�سنة .)1(1994
وميار�س رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال يف الكويت ورئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص اخت�صا�صات الوزير فيما يتعلق بالعاملني يف كل
من هاتني الهيئتني(.)2
ثاني ًا  :النظام القانوني للعاملني بهيئة أسواق املال:
�أما فيما يتعلق بالعاملني يف �سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا ف�إن القاعدة املطبقة
هي التمييز بني فئتني من ه�ؤالء العاملني :الأوىل هي فئة �أ�صحاب الوظائف القيادية،
وه�ؤالء يعتربون موظفني عموميني ،ويعترب مركزهم القانوين مركز ًا تنظيمي ًا،
ويخت�ص الق�ضاء الإداري مبنازعاتهم الوظيفية ،والفئة الثانية ت�شمل باقي العاملني،
وه�ؤالء يعتربون يف مركز قانوين عقدي ويخ�ضعون لقانون العمل اخلا�ص ،ويخت�ص
الق�ضاء العادي مبنازعاتهم الوظيفية(.)3
( )1حكم حمكمة التمييز بتاريخ  ،1993/3/8يف الطعن رقم  56ل�سنة ( 1992جتارى)
( )2راجع املادة ال�سابعة ع�رشة من القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية يف
الكويت ،ويف م�رص منحت قوانني العاملني املدنيني املتعاقبة والقوانني املنظمة للهيئات العامة  ،لر�ؤ�ساء هذه الهيئات،
�صالحيات الوزير بالن�سبة للعاملني يف هذه الهيئات .

Droit du service public , op. cit . p. 567ء(3) Gilles J. Gugliemi et G. Koubi
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املبحث الثالث
النظام القانوني لقرارات هيئة أسواق املال وعقودها
نبني �أو ًال النظام القانوين الذي تخ�ضع له قرارات هيئة �أ�سواق املال ،ثم نبني
الطبيعة القانونية للعقود التي تربمها الهيئة.
أو ًال  -النظام القانوني الذي تخضع له قرارات الهيئة :
يعرف القرار الإداري ب�أنه �إف�صاح جهة الإدارة عن �إرادتها مبا لها من �سلطة ملزمة
وفق ًا للقوانني واللوائح ،يف ال�شكل الذي حدده القانون ،بق�صد �إحداث �أثر قانوين يتمثل
يف �إن�شاء مركز قانوين �أو تعديله �أو �إلغائه ،متى كان ذلك ممكن ًا وجائز ًا قانون ًا ،وكان
الباعث عليه م�صلحة عامة(. )1
وهذا التعريف ينطبق على قرارات هيئة �أ�سواق املال يف الكويت والهيئة النظرية
لها يف كل من م�رص وفرن�سا .وتنق�سم هذه القرارات �إىل قرارات الئحية �أو تنظيمية،
وقرارات فردية.
-1القرارات الالئحية أو التنظيمية لهيئة أسواق املال:
ت�صدر هذه القرارات عن جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ،وعن جمل�س الإدارة
يف الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص و�سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا ،ومن �أمثلتها:
اللوائح الالزمة لتنفيذ القانون املنظم للهيئة ،قرارات تنظيم االكتتاب العام واخلا�ص
للأوراق املالية والإ�رشاف والرقابة عليه ،قرارات تنظيم الرتويج ل�صناديق اال�ستثمار
وغريها من �أنظمة اال�ستثمار اجلماعي ،قرارات تنظيم عمليات اال�ستحواذ واالندماج
والإ�رشاف والرقابة عليها ،قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي يف ن�شاط الأوراق املالية،
قواعد االلتزام ب�أخالقيات املهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم
مبمار�سة الأعمال التي تتعلق مبجال ن�شاط الهيئة القائمة على �أ�سواق املال ،النظم

( )1راجع :حكم حمكمة التمييز الكويتية بتاريخ  1997/4/7يف الطعن رقم  155ل�سنة ( 1996جتاري).
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الكفيلة بحماية املتعاملني يف ن�شاط الأوراق املالية ،واللوائح الإدارية واملالية املنظمة
ل�ش�ؤون املوظفني بالهيئة(.)1
ويجوز لكل ذي م�صلحة الطعن يف هذه القرارات الالئحية بطلب �إلغائها والتعوي�ض
عن ال�رضر النا�شئ عنها �أمام الدائرة الإدارية بالكويت وجهة الق�ضاء الإداري يف كل
من م�رص وفرن�سا ،يف املواعيد املقررة لدعوى الإلغاء ودعوى التعوي�ض(.)2
 -2القرارات الفردية لهيئة أسواق املال:
تقوم هيئة �أ�سواق املال يف الكويت والهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص و�سلطة
�أ�سواق املال يف فرن�سا ب�إ�صدار عدد كبري من القرارات الإدارية الفردية ،ومن �أمثلة
هذه القرارات :قرارات منح الرتاخي�ص لبور�صات الأوراق املالية والأن�شطة ذات
ال�صلة ،والرتاخي�ص لع�ضوية بور�صات الأوراق املالية ،والرتاخي�ص للعاملني بها،
وكل من يعمل يف �إدارة ن�شاط الأوراق املالية ،ومنها �رشكات �إدارة الأ�صول و�صناديق
اال�ستثمار و�رشكات الو�صاية املالية و�رشكات حفظ الأوراق املالية و�أمانة اال�ستثمار
وم�ؤ�س�سات اخلدمة اال�ست�شارية ،والقرارات التي حتمل معنى اجلزاء الإداري.
ومن �أهم �صور هذا النوع الأخري من القرارات� :إلغاء �إدراج �أ�سهم �إحدى ال�رشكات
يف �سوق الأوراق املالية ،و�إلغاء �أو وقف رخ�صة �أو تقييد ن�شاط �أي �شخ�ص حائز
للرتخي�ص بالعمل يف �إدارة �أن�شطة الأوراق املالية� ،أو �أي �شخ�ص ذي عالقة تابع له �إذا
ثبت ارتكابه خط�أ ج�سيم ًا �أو �إعطائه بيانات م�ضللة �أو �إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند
تقدمي طلب الرتخي�ص اخلا�ص به �أو �إغفاله ذكر �أي معلومات �أخرى يتوجب تقدميها
للهيئة� ،أو مل ي�ستوف املعايري� ،أو خالف �أية قاعدة قانونية �أو الئحية� ،أو �أهمل يف مراقبة
( )1راجع :املادة  4من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت ،واملادة  6من القانون رقم  10ل�سنة  2009يف م�رص .وراجع:

 Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes, RDP, 2008, p.393.و)- HAQUET (A

( )2راجع حول رقابة الق�ضاء الإداري على القرارات الإدارية ل�سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا:

- AUTIN ( J.L.), Le contrôle des autorités administratives indépendantes par le Conseil
d’Etat est –il pertinent?, RDP, 1991, p.1557.
- COLLET (M.), Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, éd. LGDJ, 2003.
- DECOOPMAN ( N.), Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes , www.u-picardie.fr. P. 220.
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�أحد تابعيه ملنعه من ارتكاب خمالفة للقانون �أو اللوائح ال�صادرة تنفيذا له.
وت�صدر قرارات �إلغاء �إدراج �أ�سهم �إحدى ال�رشكات ب�سوق الأوراق املالية من
جمل�س مفو�ضي الهيئة �إذا فقدت ال�رشكة �رشط ًا من �رشوط الإدراج� ،أو مت حلها �أو
ت�صفيتها� ،أو توقفت عن مبا�رشة ن�شاطها� ،أو مت دجمها يف �رشكة �أخرى بحيث انق�ضت
�شخ�صيتها القانونية� ،أو تقرر وقف تداول ورقة مالية ملدة �ستة �أ�شهر ومل تتخذ
ال�رشكة �إجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول(.)1
�أما اجلزاءات الت�أديبية ف�إنها ت�صدر من جمل�س الت�أديب يف هيئة �أ�سواق املال يف
الكويت ،بناء على حتقيق �إداري تتواله الإدارة القانونية بالهيئة ،كما يخت�ص جمل�س
الت�أديب كذلك بالف�صل ،بقرار نهائي ،يف التظلمات املقدمة عن قرارات البور�صة وجلنة
النظر يف املخالفات فيها(.)2
ومن �صور اجلزاءات التي يجوز ملجل�س الت�أديب بهيئة �أ�سواق املال توقيعها على
من يثبت ارتكابه خمالفة للقواعد املنظمة لهذه الأ�سواق :الوقف عن العمل �أو مزاولة
املهنة ،وقف الرتخي�ص ملدة م�ؤقتة �أو �إلغا�ؤه ب�شكل نهائي� ،إلغاء املعامالت �أو ال�صفقات
ذات العالقة باملخالفة وما ترتب عليها من �آثار ،وقف تداول ورقة مالية ملدة م�ؤقتة �أو
�إلغاء �إدراجها .ويف فرن�سا يتم توقيع اجلزاءات على من يثبت ارتكابه خمالفة للقواعد
احلاكمة لأ�سواق املال بقرار من اللجنة الت�أديبية يف �سلطة �أ�سواق املال .وتتنوع اجلزاءات
التي متلك اللجنة توقيعها ،وفق ًا للقانون املنظم لها ،رقم  706ل�سنة  ،2003على نحو
يجاوز مدى اجلزاءات التي ميلك توقيعها جمل�س الت�أديب بهيئة �أ�سواق املال يف الكويت،
حيث متلك هذه اللجنة الت�أديبية �إلزام املخالف ب�أداء غرامة مالية للخزانة العامة(.)3
( )1راجع  :املادة اخلام�سة والع�رشين من قرار هيئة �أ�سواق املال يف الكويت رقم  3ل�سنة  2011ب�ش�أن �إ�صدار نظام الإدراج يف بور�صة الأوراق املالية.
( )2راجع  :املادتني  142 ،140من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )3راجع  :املادة 146من القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال الكويتية.
وراجع  :قرار اللجنة الت�أديبية ب�سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا ،بتاريخ  ،2004/6/17بتوقيع عقوبة الغرامة بقيمة 50000
يورو ل�صالح اخلزانة العامة على �إحدى ال�رشكات ،ب�سبب خمالفات تتمثل يف عدم مراعاة مبد�أ امل�ساواة بني امل�ساهمني ،ون�رش
معلومات باللغة الإجنليزية وحدها دون اللغة الفرن�سية ،واالمتناع عن ن�رش معلومات �أخرى يلزمها القانون بن�رشها.
وانظر حول �صالحيات ال�سلطات الإدارية امل�ستقلة يف فرن�سا يف توقيع اجلزاءات ،ومنها �سلطة �أ�سواق املال:
- PRALUS-DUPUY ( J.), Reflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à
certaines autorités administratives indépendantes , RFDA,2003 , p. 554.
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وال تقت�رص �سلطة توقيع اجلزاءات يف جمال ن�شاط الأوراق املالية يف الكويت على
جمل�س الت�أديب بهيئة �أ�سواق املال ،حيث توجد بالبور�صة كذلك جلنة تخت�ص بالنظر
يف املخالفات التي يرتكبها �أحد �أع�ضائها .ومن �صور اجلزاءات التي يجوز لها توقيعها:
الوقف عن العمل �أو مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز �سنة ،فر�ض قيود على �أن�شطة املخالف،
�إلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما ترتب عليها من �آثار ،وقف تداول ورقة مالية
فرتة زمنية حمددة ،وعلى �إدارة البور�صة �إخطار هيئة �أ�سواق املال ب�أي �إجراء ت�أديبي
تتخذه جتاه �أي من �أع�ضائها ،ول�صاحب ال�ش�أن �أن يقدم تظلم ًا للهيئة ،التي متلك �إحالة
املو�ضوع �إىل جمل�س الت�أديب بالهيئة ،والذي ميلك تعديل هذا اجلزاء �أو �إلغاءه(.)1
ويف م�رص تتوزع �سلطة توقيع اجلزاءات على جلنة القيد بالبور�صة ،ورئي�س
الهيئة العامة للرقابة املالية ،وجمل�س �إدارة هذه الهيئة ،فمن ناحية �أوىل يجوز للجنة
القيد يف البور�صة توقيع جزاء على ال�رشكات املخالفة للقواعد املنظمة للقيد والإف�صاح
واحلوكمة وفق ًا للنظام الذي يقرره جمل�س �إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية ،ويجوز
لرئي�س جمل�س �إدارة الهيئة توجيه �أمر �أو �إنذار لأية �رشكة تكون قد ارتكبت خمالفة
لقانون �سوق ر�أ�س املال لكي تقوم ب�إزالة املخالفة خالل مدة حمددة( ،)2و�إذا انتهت هذه
املدة دون قيام ال�رشكة ب�إزالة املخالفة ف�إنه ميلك �إ�صدار قرار بوقف ن�شاطها ملدة �شهر،
و�إذا مل تقم ب�إزالة املخالفة خالل مدة الوقف ف�إنه يرفع املو�ضوع �إىل جمل�س الإدارة
لإ�صدار قرار ب�إلغاء ترخي�ص ال�رشكة(.)3
وفيما يتعلق بالرقابة الق�ضائية على القرارات الفردية للهيئة القائمة على �أ�سواق املال
يوجد اختالف بني القانونني الكويتي وامل�رصي من ناحية ،والقانون الفرن�سي من ناحية
�أخرى ،حيث تخت�ص الدائرة الإدارية يف الكويت وحماكم جمل�س الدولة يف م�رص بدعاوى
( )1راجع املادتني 43 ،42 :من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )2يعترب الإنذار جزاء �إداري ًا � ،أما الأمر فهو ال يعترب جزاء ولكنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل توقيع جزاء يف احلالة التي ال ينفذه
فيها من مت توجيهها �إليه .ويجوز لهيئة �أ�سواق املال يف الكويت توجيه تعليمات و�أوامر من �أجل حتقيق العدالة
وال�شفافية والكفاءة يف ال�سوق (املادة  44من القانون رقم  7ل�سنة  .)2010ومتلك �سلطة �أ�سواق املال الفرن�سية،
بدورها توجيه �أوامر للمتعاملني يف ال�سوق .راجع:
- ECOOPMAN (N.), Le pouvoir d’injonction des autorités administratives indépendantes , JCP ,1987, I , 3303

( )3راجع  :املادتني  31 ،30من القانون رقم  95ل�سنة  1992ب�ش�أن �سوق ر�أ�س املال.
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الإلغاء وطلبات التعوي�ض عن ال�رضر النا�شئ عن هذه القرارات ،وفق ًا للقواعد العامة
املنظمة لالخت�صا�ص الق�ضائي ،بينما يخت�ص جمل�س الدولة يف فرن�سا بدعاوى الإلغاء
والتعوي�ض املقامة �ضد اجلزاءات التي توقعها �سلطة �أ�سواق املال ،نظر ًا لأن اجلزاءات
الإدارية تخ�ضع لعدد من ال�ضوابط الد�ستورية التي تكفل للمحال للم�ساءلة الإدارية
�ضمانات املحاكمة العادلة ،وجمل�س الدولة هو القا�ضي الطبيعي يف هذا املجال(� .)1أما
الدعاوى املوجهة �ضد القرارات الفردية الأخرى ال�صادرة عن هذه الهيئة ف�إن القانون
رقم  706ل�سنة  2003املنظم للهيئة منح ملحكمة ا�ستئناف باري�س االخت�صا�ص بالف�صل
فيها( .)2ويف�رس ذلك ب�أن امل�رشع الفرن�سي �أراد �إخ�ضاع الدعاوى املوجهة �ضد القرارات
الإدارية غري اجلزائية ال�صادرة عن �سلطة �أ�سواق املال الخت�صا�ص الق�ضاء العادي؛
نظر ًا لأن هذه الهيئة متار�س ن�شاطها يف حميط جتاري واقت�صادي.
وقد انتقد جانب من الفقه الفرن�سي التمييز الذي �أجراه القانون رقم  706ل�سنة
 2003بني نوعي القرارات الفردية ال�صادرة عن �سلطة �أ�سواق املال ،و�إخ�ضاع الدعاوى
املوجهة �ضد القرارات التي تت�ضمن جزاء وحدها الخت�صا�ص الق�ضاء الإداري ،و�إخ�ضاع
الدعاوى املوجهة �ضد القرارات الفردية الأخرى ال�صادرة عن الهيئة ذاتها الخت�صا�ص
الق�ضاء العادي ،واقرتح ه�ؤالء الفقهاء �إ�سناد االخت�صا�ص بجميع هذه القرارات للق�ضاء
الإداري وحده باعتباره القا�ضي الطبيعي للمنازعات الإدارية(.)3
(1) COLLET ( M.), Autorités de régulations et procèséquitable, AJDA, 1989 , p. 227 .
-TEITGEN –COLLY ( C.), Les instances de régulation et la constitution , RDP, 1990,
p. 153 .

ومن الأحكام التي طبق فيها جمل�س الدولة املبادئ الد�ستورية ومبادئ االتفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان ب�ش�أن املحاكمة
العادلة على اجلزاءات ال�صادرة عن �سلطة �أ�سواق املال:

- CE, 4 février 2005, Societé GSD , req. n. 269001. RFDA, 2005, p.1174.
- CE, 2 novembre 2005 ,Societé Banque Fideuram Wargny, req. n. 271202 .
- CE,27octobre 2006 , M.Parent et autres , req. n. 276069 .
(2) DELVOLVE (P.), La nature des recours devant la Cour d’appel de Paris contre les
actes des autorités boursiêres , Bulletin Joly , 1990 , p.499 .
- DELVOLVE (P.), La Cour d’appel de Paris, juridiction administrative , Mélanges J.M.
Auby ,éd. DALLOZ , 1992 , p. 47 .
(3) MASSOT ( J.) et COHEN-BRANCHE ( M.), La répartition du contentieux , rapport
présenté au colloque organisé , le 26 mars 2010 , par la Cour de Cassation , sur
les autorités administratives indépendantes.
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ثاني ًا  -الطبيعة القانونية لعقود هيئة أسواق املال:
تربم هيئة �أ�سواق املال عقود ًا خمتلفة ،يكت�سب بع�ضها و�صف العقود الإدارية
ويكت�سب بع�ضها الآخر و�صف العقود املدنية ،لأنه ال يكفي العتبار عقد معني عقد ًا
�إداري ًا �أن تربمه جهة �إدارية �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام مثل هيئة �أ�سواق
املال ،و�إمنا ينبغي عالوة على ذلك ،وفق ًا للق�ضاء الإداري يف الكويت وم�رص� ،أن يتعلق
العقد ب�سري املرفق العام الذي يتواله ال�شخ�ص العام ،و�أن تتوافر فيه �رشوط ا�ستثنائية
ي�ستخدم فيها ال�شخ�ص العام امتيازات ال�سلطة العامة التي المثيل لها يف عقود القانون
اخلا�ص ،مثل �سلطة اجلهة الإدارية يف توجيه �أوامر للمتعاقد ،وحقها يف تعديل العقد يف
حدود معينة ب�إرادتها املنفردة ،و�سلطتها يف توقيع جزاءات على املتعاقد معها ،و�إنهاء
العقد قبل انتهاء مدته(.)1
�أما يف فرن�سا ف�إن الق�ضاء الإداري يكتفي بتوافر �رشطني فقط لكي يكت�سب
العقد ال�صفة الإدارية� :أن يكون �أحد �أطرافه �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون العام،
وهذا ينطبق على �سلطة �أ�سواق املال ،و�أن تكون ال�صلة بني العقد واملرفق العام الذي
يتواله ال�شخ�ص العام وثيقة بحيث يتعلق العقد بتنفيذ اخلدمة �أو املهمة التي يتوالها
املرفق العام(.)2

( )1راجع  :حكم املحكمة الإدارية العليا يف م�رص بتاريخ  1995/1/24يف الطعن رقم  ،3128ال�سنة الق�ضائية ،35
وحكمها ال�صادر من دائرة توحيد املبادئ بتاريخ  1997/1/2يف الطعن رقم  ،154ال�سنة الق�ضائية .34
وراجع  :حكم حمكمة التمييز الكويتية بتاريخ  1997/1/6يف الطعن رقم  152ل�سنة ( 1996جتاري) .
( )2راجع:

- CE,8octobre 2010, Societe d’HLM ,req. n. 316723 .
- GUETTIER ( CH .), Droit des contrats administratifs, Paris, éd.,PUF , 2011 , p. 100 .
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املبحث الرابع
الوصاية اإلدارية املخففة من جانب الحكومة
على هيئة أسواق املال
منح القانون رقم  7ل�سنة  2010لهيئة �أ�سواق املال الكويتية درجة كبرية من
اال�ستقالل الإداري وخفف الو�صاية الإدارية للحكومة عليها ،وت�صدق هذه املالحظة
كذلك بالن�سبة ل�سلطة �أ�سواق املال الفرن�سية ،والهيئة العامة للرقابة املالية امل�رصية،
ويظهر ذلك يف منح هذه الهيئة �شخ�صية اعتبارية ،وجعل ميزانيتها ميزانية م�ستقلة(،)1
مع موارد مالية ذاتية تتكون من �أموال الر�سوم التي يتم حت�صيلها حل�سابها ،وما
يخ�ص�ص لها من ميزانية الدولة ،ومن �أي موارد تتح�صل من ممار�سة ن�شاطها(.)2
وحتتفظ الهيئة باحتياطيات نقدية ،يحددها جمل�س الوزراء للهيئة بناء على اقرتاح
جمل�س املفو�ضني ،ت�ضمن لها ا�ستقرار ًا مالي ًا على املدى الطويل ملواجهة الأخطار
املتوقع حدوثها يف ن�شاط الأوراق املالية .وتقوم الهيئة بتوظيف هذه االحتياطيات،
و�إذا زادت عن املقدار املحدد يحول الفائ�ض �إىل اخلزانة العامة للدولة ،و�إذا نق�صت يف
�أي وقت عن املقدار املحدد تقوم احلكومة ب�أداء مبلغ النق�ص(.)3
ويتوىل رئي�س جمل�س املفو�ضني متثيل الهيئة �أمام الغري و�أمام الق�ضاء( ،)4وله
�صالحيات الوزير وديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق مبوظفي الهيئة ،ويوجد بالهيئة
�إدارة قانونية تتبع رئي�س الهيئة وتقوم مببا�رشة جميع الق�ضايا واحل�ضور �أمام
( )1راجع  :املادتني الثانية والثامنة ع�رشة من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت ،واملادتني الثانية وال�سابعة من
القانون رقم  706ل�سنة  2003يف فرن�سا ،واملادتني الأوىل وال�سابعة من القانون رقم  10ل�سنة  2009يف م�رص.
( )2املادة  19من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت ،واملادة رقم  7من القانون رقم  706ل�سنة  2003يف الكويت،
واملادة ال�سابعة من القانون رقم  10ل�سنة  2009يف م�رص .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املوارد املالية للهيئة العامة للرقابة
املالية يف م�رص ت�شمل الغرامات التي يحكم بها الق�ضاء على من يرتكبون خمالفات للقوانني املنظمة للأن�شطة التي
تت�صل مبجال عمل الهيئة.
( )3املادة  21من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت.
( )4املادة  8من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت ،واملادة املقابلة لها ب�ش�أن رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للرقابة
املالية ،رقم  5من القانون رقم  10ل�سنة  2009يف م�رص.
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جميع املحاكم وهيئات التحكيم و�إبداء الر�أي القانوين و�إجراء التحقيقات الإدارية،
و�إعداد م�رشوعات واقرتاحات القوانني واللوائح والقرارات املت�صلة بنظام ال�سوق(.)1
وال تخ�ضع هيئة �أ�سواق املال الكويتية للرقابة امل�سبقة لديوان املحا�سبة وتخ�ضع فقط
لرقابته الالحقة(.)2
ويخت�ص جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال يف الكويت ،كما يخت�ص جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص بو�ضع لوائح النظام الوظيفي للعاملني يف الهيئة
دون تقيد بقواعد قانون اخلدمة املدنية( ،)3كما ت�صدر الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
�أ�سواق املال يف الكويت بقرار من جمل�س املفو�ضني(.)4
وفيما يتعلق بالو�صاية الإدارية للحكومة على هيئة �أ�سواق املال يف الكويت ف�إنها
تتمثل يف عدة �أمور� ،أهمها :تعيني �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي الهيئة مبر�سوم بناء على
تر�شيح وزير التجارة وال�صناعة ،ويحدد املر�سوم من بني الأع�ضاء رئي�س ًا ونائب ًا
للرئي�س ،التزام الهيئة بتقدمي تقرير �سنوي عن �أن�شطتها لوزير التجارة وال�صناعة،
على �أن ي�شتمل على ح�سابات الهيئة وتقرير مراقب احل�سابات ،ويرفع التقرير �إىل
جمل�س الوزراء ،منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي الوزارة بقرار من وزير
التجارة وال�صناعة(.)5
ويف م�رص ،وقبل �صدور الد�ستور احلايل يف عام  ،2014كان يتم تعيني رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء
على تر�شيح من وزير اال�ستثمار( ،)6ومع �صدور الد�ستور احلايل �أ�صبح تعيني رئي�س
جمل�س الإدارة يف جميع الهيئات امل�ستقلة والأجهزة الرقابية من اخت�صا�ص رئي�س
( )1املادة  16من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )2املادة  23من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )3املادة  17من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت ،واملادة  6من القانون رقم  01ل�سنة  2009يف م�رص.
( )4املادة  152من القانون رقم  7ل�سنة .2010
( )5راجع املواد 30 ،25 ،6 :من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف الكويت .وفيما يتعلق بتحديد موظفي الهيئة العامة
للرقابة املالية امل�رصية الذين لهم ال�ضبطية الق�ضائية ،ف�إن وزير العدل هو الذي ي�صدر القرار اخلا�ص بذلك بناء على
عر�ض وزير اال�ستثمار (املادة  15من القانون رقم  10ل�سنة .)2009
( )6املادة اخلام�سة من القانون رقم  10ل�سنة .2009
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اجلمهورية(� ،)1أما تعيني باقي �أع�ضاء جمل�س الإدارة فما زال من اخت�صا�ص رئي�س
جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح وزير اال�ستثمار.
وقد منح امل�رشع امل�رصي ملجل�س �إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية �سلطة �إ�صدار
قرارات نهائية ال تخ�ضع للتعقيب من �أية جهة �إدارية �أعلى ،ويف هذا ال�ش�أن ن�صت املادة
ال�ساد�سة من القانون رقم  10ل�سنة  2009على �أن« :جمل�س �إدارة الهيئة هو ال�سلطة
العليا املهيمنة على �ش�ؤونها وت�رصيف �أمورها وو�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات الالزمة
لتحقيق �أغرا�ضها و�أهدافها ،وله �أن يتخذ ما يراه الزم ًا من قرارات نهائية ملبا�رشة
اخت�صا�صات الهيئة دون حاجة العتمادها من جهة �إدارية �أعلى».
و�إذا كانت احلكومة هي التي تقوم بتعيني �أع�ضاء املجل�س الذي يتوىل �إدارة الهيئة
القائمة على �أ�سواق املال يف الدول الثالث حمل الدرا�سة� ،إال �أن رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة يف �سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا يتمتعون ب�ضمانة مهمة حتقق لهذه الهيئة
درجة عالية من اال�ستقالل الإداري ،هي �ضمانة عدم قابليتهم للعزل من وظائفهم �إال
�إذا ارتكبوا جرمية جنائية �أو خمالفة ت�أديبية و�صدر قرار ب�إنهاء خدمتهم وفق ًا للقواعد
املقررة للم�س�ؤولية اجلنائية �أو الت�أديبية ،وقد �أكد جمل�س الدولة الفرن�سي على هذه
ال�ضمانة يف حكمه ال�صادر بتاريخ  7يوليو  1989يف ق�ضية(.Drdonneau )2
�أما �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال يف الكويت وجمل�س �إدارة الهيئة
العامة للرقابة املالية يف م�رص ف�إنهم ال يتمتعون ب�ضمانة عدم القابلية للعزل ،ويف هذا
ال�ش�أن تن�ص املادة العا�رشة من القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال
على فقدان ع�ضو جمل�س املفو�ضني �صفته واعتبار مكانه �شاغر ًا يف حاالت معينة منها
خمالفته لبع�ض ن�صو�ص هذا القانون �أو خمالفته ميثاق ال�رشف الذي ي�ضعه جمل�س
املفو�ضني والذي يحدد قواعد �سلوك و�أخالقيات املفو�ضني.
( )1املادة  216من د�ستور .2014
( )2ق�ضى جمل�س الدولة يف هذا احلكم ب�إلغاء قرار احلكومة ب�إنهاء ع�ضوية رئي�س جمل�س �إدارة ب�إحدى ال�سلطات الإدارية
امل�ستقلة ب�سبب �إحالته للتقاعد يف جهة عمله الأ�صلية ،وقرر �أن �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�سلطات الإدارية امل�ستقلة غري
قابلني للعزل �إال لأ�سباب ت�أديبية ،و�أن هذا املبد�أ العام ينطبق دون حاجة للن�ص عليه �رصاحة يف القانون ،وقد �سبقت
الإ�شارة لهذا احلكم يف املبحث الثاين من هذا البحث.
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ويالحظ �أن �إنهاء ع�ضوية املفو�ض يف هذه احلاالت ينطوي على جزاء �إداري دون
�أن ي�سبقه حتقيق ي�سمح للمفو�ض ب�إبداء دفاعه عن نف�سه يف مواجهة ما هو من�سوب
�إليه من وقائع.
وت�صدق هذه املالحظة �أي�ض ًا على القرار بقانون رقم  89ل�سنة  2015يف م�رص،
ب�ش�أن �سلطة رئي�س اجلمهورية يف �إعفاء �أحد ر�ؤ�ساء الهيئات امل�ستقلة والأجهزة
الرقابية �أو �أحد �أع�ضائها من من�صبه يف احلاالت الآتية� :إذا قامت دالئل جدية على
�صدور ما مي�س �أمن الدولة و�سالمتها� ،أو فقد الثقة واالعتبار� ،أو �أخل بواجبات وظيفته
مبا من �ش�أنه الإ�رضار بامل�صالح العليا للبالد �أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة� ،أو
فقد �رشوط ال�صالحية للمن�صب الذي ي�شغله لغري الأ�سباب ال�صحية.
وعلى الرغم من �أن ن�ص املادة العا�رشة من القانون رقم  7ل�سنة  2010يف
الكويت ،ون�ص املر�سوم بقانون رقم  89ل�سنة  2015يف م�رص مل يت�ضمنا �أية �إ�شارة
لتمكني من يتم �إنهاء خدمته للأ�سباب الواردة يف هذين القانونني من ممار�سة حق
الدفاع� ،إال �أننا نعتقد �أنه من ال�رضوري �أن يتم متكني �صاحب ال�ش�أن من الدفاع عن
نف�سه يف مواجهة االتهام املن�سوب �إليه قبل اتخاذ �إجراء �إنهاء خدمته ،لأن هذا الإجراء
ينطوي على جزاء �إداري مما يتطلب مراعاة حق الدفاع قبل �صدور هذه الإجراء ،وال
يكفي كفالة حق من يتم �إنهاء خدمته يف هذه احلاالت من اللجوء للق�ضاء بعد توقيع
هذا اجلزاء ،يف حقه ،و�إمنا ينبغي -يف ر�أينا� -أن يتم متكينه من الدفاع عن نف�سه قبل
اتخاذ هذا اجلزاء ،وقد ر�أينا �أن �أع�ضاء ال�سلطات الإدارية امل�ستقلة يف فرن�سا يتمتعون
ب�ضمانة عدم القابلية للعزل �إال لأ�سباب ت�أديبية �أو جنائية وفق ًا للقواعد املقررة
للم�س�ؤولية الإدارية واجلنائية ،ومع التقيد بال�ضمانات الد�ستورية التي حتيط
بهاتني ال�صورتني من �صور امل�س�ؤولية.
نخل�ص من كل ما �سبق �إىل �أن هيئة �أ�سواق املال الكويتية ،والهيئة العامة للرقابة
املالية امل�رصية ،و�سلطة �أ�سواق املال الفرن�سية تتمتع بدرجة كبرية من اال�ستقالل
الإداري واملايل لتمكينها من �أداء املهام املناطة �إليها ،ولكن هذا اال�ستقالل لي�س مطلق ًا،
حيث تخ�ضع هذه الهيئات لبع�ض �صور خمففة من الو�صاية الإدارية من جانب
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احلكومة .وقد ق�ضى املجل�س الد�ستوري الفرن�سي يف قراره ال�صادر بتاريخ 18
�سبتمرب  1987بد�ستورية فر�ض الرقابة من جانب احلكومة على م�رشوعية الأعمال
ال�صادرة عن ال�سلطات الإدارية امل�ستقلة ت�أ�سي�س ًا على �أن احلكومة ت�س�أل �سيا�سي ًا
�أمام الربملان عن ن�شاط هذه الهيئات( ،)1كما قررت املحكمة الد�ستورية الكويتية مبد�أ
مماث ًال بخ�صو�ص رقابة احلكومة على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،وذلك يف قراراها
التف�سريي ال�صادر بتاريخ  ،2006/10/ 9واملتعلق بتف�سري املادتني  101 ،100من
الد�ستور ب�ش�أن اال�ستجواب الربملاين للحكومة(.)2

(1) CC,18septembre 1986, n. 217 DC , AJDA , 1987 , p. 102.

(� )2صدر هذا القرار يف طلب التف�سري رقم  8ل�سنة  0 2004تف�سري د�ستوري.
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الخاتمة :
تناولنا يف هذه الدرا�سة النظام القانوين لهيئة �أ�سواق املال يف الكويت باملقارنة مع
النظام القانوين للهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص و�سلطة �أ�سواق املال يف فرن�سا،
وقد عر�ضنا �أهداف هذه الهيئات وطبيعتها القانونية باعتبارها تقوم على �إدارة مرفق
عام يتوىل القيام مبهام �إدارية واقت�صادية تتمثل يف تنظيم �أ�سواق املال ون�شاط الأوراق
املالية.
وقد تبني لنا �أن الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�رص لها اخت�صا�صات �أو�سع،
حيث تتوىل الرقابة والإ�رشاف على الأ�سواق والأدوات املالية غري امل�رصفية مبا يف
ذلك �أ�سواق ر�أ�س املال وبور�صات العقود الآجلة و�أن�شطة الت�أمني والتمويل العقاري
والت�أجري التمويلي والتخ�صيم والتوريق.
وتتمتع الهيئات الثالث مو�ضوع الدرا�سة ب�شخ�صية اعتبارية عامة ،وميزانية
م�ستقلة ،وموارد مالية ذاتية ،وتتوىل احلكومة تعيني �أع�ضاء املجل�س الذي يتوىل
�إدارة هذه الهيئات ،ولكن القانون الفرن�سي يتميز ب�أن بع�ض ه�ؤالء الأع�ضاء يتم
تعيينهم بحكم وظائفهم الق�ضائية ،وتعينهم جهات عملهم الأ�صلية ،كما يتمتع
جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الهيئة الفرن�سية ب�ضمانة عدم القابلية للعزل �إال
وفق ًا لقواعد امل�س�ؤولية اجلنائية �أو الت�أديبية ،بينما يجوز �إنهاء خدمة �أع�ضاء املجل�س
الذي يتوىل �إدارة كل من الهيئة الكويتية والهيئة امل�رصية لأ�سباب �أخرى غري حالتي
امل�س�ؤولية اجلنائية والت�أديبية ،وعلى الرغم من �أن القانون يف البلدين يكفل لهم
حق اللجوء للق�ضاء للطعن يف قرارات �إنهاء خدمتهم �إال �أننا نعتقد ب�رضورة مراعاة
متكينهم من ممار�سة حق الدفاع يف مواجهة الوقائع املن�سوبة لهم قبل اتخاذ قرار
�إنهاء خدمتهم.
ويعترب العاملون يف هيئة �أ�سواق املال الكويتية والهيئة العامة للرقابة املالية
امل�رصية موظفني عموميني ،ولكنهم يخ�ضعون لنظام وظيفي خا�ص بهم ي�ضعه
املجل�س الذي يتوىل �إدارة الهيئة دون تقيد بقواعد قانون اخلدمة املدنية� ،أما يف فرن�سا
ف�إن �شاغلي الوظائف القيادية بهيئة �سوق املال هم وحدهم الذين يكت�سبون و�صف
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املوظفني العموميني ،ويخ�ضع باقي العاملني لقانون العمل اخلا�ص ،ويخت�ص الق�ضاء
العادي مبنازعاتهم الوظيفية.
ومتلك الهيئات الثالث حمل الدرا�سة �سلطة الئحية م�ستقلة ،تخ�ضع لرقابة الق�ضاء
الإداري ،كما متلك �سلطة �إ�صدار �أنواع خمتلفة من القرارات الإدارية الفردية ،بع�ضها
يكت�سب و�صف اجلزاءات الإدارية ،وبع�ضها ال يكت�سب هذا الو�صف ،وتخ�ضع جميعها
لرقابة الدائرة الإدارية يف املحاكم الكويتية ،ورقابة حماكم جمل�س الدولة يف م�رص� ،أما
يف فرن�سا ف�إن القرارات ذات الطابع اجلزائي وحدها هي التي تخ�ضع لرقابة الق�ضاء
الإداري ،بينما تخ�ضع القرارات الفردية الأخرى لرقابة الق�ضاء العادي ،وينادي
بع�ض الكتاب يف فرن�سا بتوحيد جهة االخت�صا�ص الق�ضائي بالدعاوى املوجهة �ضد
هذه القرارات ،و�إخ�ضاعها جميعها الخت�صا�ص الق�ضاء الإداري ،باعتباره القا�ضي
الطبيعي للدعاوى املوجهة �ضد القرارات الإدارية.
وتخ�ضع كل من هيئة �أ�سواق املال يف الكويت ،والهيئة العامة للرقابة املالية يف
م�رص ،و�سلطة ر�أ�س املال يف فرن�سا لو�صاية �إدارية خمففة من جانب احلكومة ،مما
ميكنها من �أداء املهام املناطة �إليها بفاعلية ومرونة.
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