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  :ممخصال

 1631من دستور دولة الكويت   121 المادةبالنص الوارد  قراءةيتضح من 
 03 ، ومن خالل استقراء نصوص القانون رقمالماليةالمتعمقة بإنشاء جياز لمرقابة 

الرقابة العميا في الدولة  استناد الكويت بإنشاء ديوان المحاسبة صالخا م1631لسنة 
عمى مالية رقابة ديوان المحاسبة كييئة عميا مستقمة لمرقابة  عمى تقارير ومالحظات

ونشأتو  (مجمس األمة) يتبعية الديوان لمبرلمان الكويت عمى الرغم من المرفق العام
كييئة إدارية استشارية تختمف عن الوحدات اإلدارية األخرى بالدولة، ورقابتو عمى 

وقد أحدثت تقارير  الجيات الحكومية بنصوص صريحة قررىا قانون إنشائو.
ومالحظات ديوان المحاسبة الكويتية نقمة نوعية في سبيل ضبط مالية المرفق العام 

مداد السمطتين ال تشريعية والتنفيذية بمعمومات مالية دقيقة فضال عن معاونة سمطات وا 
التحقيق الجنائي في الكشف عن الجرائم المالية وعمميات غسيل األموال وضبط 

لقد لفت حكم محكمة الجنايات الصادر في  ومحاكمتيم أمام القضاء الكويتي. مرتكبييا
قضية "ضيافة وزارة الداخمية" لفت انتباه المشرع الكويتي إلى أىمية دور ديوان 
المحاسبة في فحص وتفتيش ومراجعة سجالت المرفق العام من أجل ضبط  المالية 
العامة، ليمقي عمى عاتق المشرع ميمة منح الديوان سمطات قضائية تسمح لو ليس 

ط تبصير السمطتين التشريعية والتنفيذية بوجود جرائم اإلضرار بمالية المرفق العام فق
نما عدم غل يد ديوان المحاسبة في التصرف حيال الجرائم  أو االستيالء عمييا، وا 

 المالية كما ىو الحال بالنسبة لدور محكمة الحسابات الفرنسية في ىذا الخصوص.

 

 

 
 .مالية الدولة -العام المرفق– المحاسبة الكويتيديوان : الكممات المفتاحية
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Abstract: 

It is cleared from the constitutional text in article no. 151 regarding 

to the bureau establishment, through reading, and reviewing law texts no. 

30/1964 for the Kuwaiti Audit Bureau (KAB) establishment, there are many 

figures which the supreme supervision in the state considered, determinate 

the audit bureau supervision by (KAB) Reports and notes as a supreme 

authority to control the finances of public service, In spite of   Subordination 

of (KAB) to the Kuwaiti Parliament. And its establishment as an 

administrative consultant authority that is different from the other 

administrative units in the stated by its establishment law. The reports and 

observations of (KAB) have made a quantum leap in the public service 

finances controlling, Supplying the legislative and executive authorities with 

accurate financial information, and assisting the criminal investigation 

authorities in uncovering financial crimes , money laundering operations,  to 

apprehend The perpetrators  and tried in the Kuwaiti courts. The Kuwaiti 

Criminal Court’s in "hospitality of the Ministry of Interior" drew attention 

to the Kuwaiti legislator's for importance of the (KAB Reports in 

examining, inspecting and reviewing public finance. The Kuwaiti legislator 

must grant the (KAB) judicial powers that allow it not only to inform the 

legislative and executive authorities of the financial crimes existence, but 

also to enable to act on financial crimes such as the role of the French (La 
cour Des Comptes -CDC). 
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 :المقدمة

بحماية المال العام وتحديد جية  ييتم المشرع الدستوري في النظم المقارنة 
لمرقابة المالية يوكل عادة لممشرع العادي  عن السمطتين التشريعية والتنفيذية مستقمة

 بكافة األموال العامة، لرقابة عمىاا في سعي  أمر تنظيم عمميا وممارسة اختصاصاتيا، 
 أو الغصب أو العدوان صور كافة عن بمنأى تمك األموال تجعل التي والوسائل الطرق
 ا.بي تمحق قد التي التعدي

La cour Des Comptes (CDC)الفرنسية  محكمة الحسابات أمثمتياومن 
 (1)، 

في المممكة   The National Audit Office (NAOومكتب مراجعة الحسابات )
 .US) التابع لرئيس الواليات المتحدة األمريكية المتحدة، ومكتب الحسابات القومية

GAO )Uunited Stat General Accountability Office (1) المركزي  زوالجيا
 .(1)الكويت وديوان المحاسبة في  ،(0)مصر في  *لممحاسبات

تمك األجيزة العميا المستقمة لمرقابة المالية بأىمية كبيرة بالنسبة  وتحظى
نتاج  في الغالب المسائل المالية في الدولة ىيلمسمطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك أن 

، فالسمطة األولى تبسط رقابتيا عمل مشترك بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
البرلمانية عمى كافة أوجو النشاط المالي لمحكومة، بينما تقوم السمطة التنفيذية بإعداد 
وتحضير تمك المسائل وابرز صورىا الموازنة العامة لتقوم بتنفيذ ما سبق وأعددتو بعد 

 وافقة البرلمان.أخذ م

العميا في  راعى واضعي الدستور الكويتي أن يحقق جياز الرقابة الماليةوقد 
، عن طريق  إعداد تقارير ىذا التعاون المشترك بين السمطتين"  ديوان المحاسبة "البالد 

دورية عن الوضع المالي لكافة الجيات الحكومية، ومدى االلتزام الحكومي بقواعد 
قانون  اإليرادات العامة وصرف النفقات العامة، والمقارنة بين أرقام وتقديراتتحصيل 

 الموازنة الذي أقره البرلمان، فضال عن رصد المخالفات المالية في المرفق العام.
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 :إشكالية البحث

في  13/5/1313حكميا بجمسة أصدرت محكمة الجنايات في الكويت  
التزوير جرائم وزارتي الداخمية والمالية ببقضية اتيمت فييا عدد من المسئولين 

واإلىمال الجسيم واالستيالء عمى المال العام فضال عن غسيل األموال، فيما عرفت 
 .بقضية )ضيافة الداخمية(في الرأي العام الكويتي 

الصادر بإدانة حيثيات الحكم بما ورد  ،ومما يمفت النظر في ىذه القضية
التي تميزت بتحميل فني دقيق لوصف ر ديوان المحاسبة دور تقاريتقدير لمن المتيمين 

سمطات التحقيق مما سيل عمى  لمخالفات المالية التي فتحت بابا لمعبث بالمال العاما
سناد الجرائم المرتكبة لمموظفين و إلى التكييف القانوني لموقائع اإلجرامية الجنائي  ا 

 .(2)رفق العامعبثوا بمالية الم نالعمومين وغيرىم من األشخاص الذي

من إحدى لجان مجمس األمة ىي  بتكميفوعمى الرغم من أن القضية بدأت  
لديوان المحاسبة بإعداد مالحظات حول بند  (3)"لجنة الميزانيات والحسابات العامة "

ن الوصف الفني الدقيق لممخالفات المالية التي وردت إال إ المصروفات لوزارة الداخمية،
وربطيا بالسموك المادي لمموظفين الذي يشكل عناصر لمركن المادي بتقرير الديوان 

 غ النيابة العامة، كل ذلك كان ذافي الجرائم المالية، وتوصيات الديوان بضرورة إبال
 .سير التحقيقات الجنائيةأثر جوىري في 

إن التحميل المالي الفني الدقيق الذي يكشف عن مواطن المخالفات المالية 
مدى   عنيطرح التساؤل واإلدارية ويستظير أفعال االعتداء عمى المال العام  

ضرورة التوسع في صالحيات ديوان المحاسبة حيال التصرف في المخالفات المالية 
 ديوان المأمول من  دورالعن و  م؟ الجسيمة التي تصل إلى حد جرائم المال العا

أغمب بعد أن كانت  ؟المحاسبة من أجل ضبط دقيق وفعال لمالية المرفق العام
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و عن متابعات وتقارير الديوان تكتفى بتزويد السمطتين التشريعية والتنفيذية بمالحظات
 .(4)تنفيذ بنود الموازنة العامة في ضوء أحكام القانون المالي عن

 :أهمية البحث

يمحق ىو جية الرقابة العميا المستقمة في البالد  :ديوان المحاسبة الكويتي 
يعاون الحكومة و  ،كتبعية رمزية بمجمس األمة 1630لسنة  31رقم  قانون إنشائو وفق

تحصيل إيرادات الدولة  تو عمىرقاب عن دوريةتقارير إمدادىم بعن طريق  والبرلمان
نفاق مصروفاتيا في حدود  ومن ثم يستمد ىذا البحث  ،لمرفق العامضبط مالية اوا 

ذات الصبغة الفنية من تقارير الديوان لأىميتو من تسميط الضوء عمى النقمة النوعية 
عن  فالكش سيولةكبير إلى حد  الوجية المالية والمحاسبية التي تتيح لمنيابة العامة

 .عند ورود بالغات من ذوي الشأن الجرائم المالية ومعرفة مرتكبييا

  : خطة البحث 

 .ضبط مالية المرفق العاماكتشاف المخالفات المالية ل لمبحث األول:ا
 .ضبط مالية المرفق العامل الفحص والتفتيش والمراجعةالمبحث الثاني: 
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 لمبحث األولا

 ضبط مالية المرفق العاماكتشاف المخالفات المالية ل 

والكشف عن المخالفات دور ديوان المحاسبة في ضبط مالية المرفق العام 
 ما يتم توضيحو في النقاط التالية: وفق وقانوني ىو التزام دستوريالمالية واإلدارية 

 :المقصود بمالية المرفق العام -أوًل 

 :ماهية المرفق العام -3

يخضع النشاط الذي تتواله السمطات العامة في الدولة لعدة اعتبارات تتعمق 
تتحدد ىذه "وبحقوق وحريات األفراد من ناحية أخرى، وبالمصمحة العامة من ناحية 

ويقتضى قيام الدولة بأنشطة  .(5) "االعتبارات طبقا لمحددات السياسة العامة لمدولة
الوسائل الفنية لقيام الدولة بتمك األنشطة توافر اقتصادية أو اجتماعية أو مينية، 

 .أو فكرة المرفق العامالشخصية المعنوية  والمتمثمة في

النشأة من إطالقات مجمس الدولة  ةالعامة قضائيتعد فكرة المرافق و"
كنشاط أو أسموب إدارة يرتبط بمجال القانون العام ويعبر عن ذاتيتو  ،(6)الفرنسي

 :فقو القانون العام عمى أن لممرفق العام مدلولين مختمفين (13)وتجمع غالبية

ىو المدلول العضوي أو الشكمي يقصد بو المنظمة أو الييئة التي تتولى  :األول -
 .إشباع حاجة عامة

ىو المدلول المادي أو الموضوعي ويراد بو الخدمة التي تؤدى لمجميور  :والمدلول الثاني -
 أو النشاط الذي يمارس لتحقيق النفع العام وسد الحاجة العامة لألفراد. 
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 :العاممالية المرفق  -4
تعبر عن  بالمفيوم الضيق في النظام القانوني الكويتي أما مالية المرفق العام
 انشاطً  تمارس التي الجياتو  الحكومية واإلدارات موزاراتاإليرادات والنفقات العامة ل

بميزانية  (11) في دولة الكويت ويطمق عمييا الجيات ذات الميزانيات الممحقة امتميزً 
 عنيا.(11)والجيات ذات الميزانيات المستقمة ،الحكومية واإلدارات الوزارات

مجموع أموال وحقوق ثابتة أو  مالية المرفق العام بالمفيوم الواسع تشملو 
منقولة تعود لمدولة أو لألشخاص العامة كالييئات والمؤسسات العامة والوزارات وكل 

 (10)األموال التي خصصت لممنفعة العامة وىو ما يعبر عنيا بالمصطمح الفرنسي

Domaine Public سواء  وتتضمن بالضرورة أموال المؤسسات والييئات والوزارات
 .(11)منقولةأم  عقارية كانت أموال

 ونفقات ضمن أبواب إيرادات وفي كل األحوال فإن مالية المرفق العام تندرج 
 مقيدة بمبادئ دستورية الكويتي وىي مالية العامة لمدولة، ويراقبيا مجمس األمة الموازنة

وعموميتيا، مبدأ سنوية الموازنة، تمتزم بيا السمطة التنفيذية ويراقبيا البرلمان، مثل 
  ، ويكون لديوان المحاسبة دور مؤثر في ضبط عناصرىا.وشموليا

 :التزام دستوريرقابة الديوان  -اثانيً 
: "ينشأ بنصيا عمى أنو من دستور دولة الكويت 121باستقراء نص المادة 

ا بمجمس بقانون ديوان لممراقبة المالية يكفل القانون استقاللو ويكون ممحقً 
نفاق  األمة، ويعاون الحكومة ومجمس األمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وا 

ا ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجمس األمة تقريرً الموازنةمصروفاتيا في حدود 
"، يتبين أن دور الديوان ىو التزام دستوري أخضعو سنويا عن أعمالو ومالحظاتو

، بإنشاء الديوان وضمان استقاللو 1631 لسنة 03ون رقم المشرع لمتنظيم الوارد بالقان
وضبط مالية المرفق العام في دولة وتنظيم رقابتو عمى الجيات الخاضعة لرقابتو 

 .التي تتمتع بخصوصية بالنسبة لإليرادات العامة النفطية الكويت
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 المتعمقة والوثائق السجالتوىذا االلتزام الدستوري يقتضي حصولو عمى كافة 
 الوزارات واإلدارات والمصالح العامة التي يتألف منيا الجياز اإلداري لمدولةبكافة 

الييئات المحمية ذات الشخصية المعنوية العامة  ، وسائربمدية الكويتإضافة إلى 
والييئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة لمدولة أو لمبمديات أو لغيرىا من الييئات 

 .العامة ذات الشخصية المعنوية

كما يقتضي رقابة ديوان المحاسبة كالتزام دستوري بسط رقابتو عمى 
مالية  فييا تستثمر التي األوجوكافة  فحصاالستثمارات الكويتية في الداخل والخارج و 

بداء االستثمارات، ىذه حسابات ومراجعة ،المرفق العام  الراي فييا. وا 

من الدستور ببسط رقابتو عمى  121كما يمتزم الديوان استجابة لنص المادة 
الشركات أو المؤسسات التي يكون لمدولة أو أحد األشخاص المعنوية العامة و الجيات 

أو أحد  الدولة7  منو، أو تضمن ليا  23األخرى نصيب في رأس ماليا ال يقل عن 
 .(12)من األرباححدا أدنى األشخاص المعنوية العامة األخرى 

 بسطعمى الديوان  121وعمى ىذا النحو يفرض االلتزام الدستوري الوارد بالمادة 
الخاص  1631لسنة  03التي أخضعيا القانون رقم الجيات عمى  واإلدارية المالية تورقاب

بشأن حماية األموال العامة وكافة القوانين  1660لسنة  1بإنشاء الديوان والقانون رقم 
األخرى لرقابة الديوان، فضال عن دور الديوان في كشف المخالفات المالية واإلدارية في 

 .العام المال عمىالحفاظ تمك الجيات الستكمال دوره والتزامو الدستوري في 

  :ممخالفات الماليةلالديوان  اكتشاف -اثالثً 

 عميو يترتب الذي التقصير أو اإلىمال عن الناشئة المخالفات يراقب الديوان
 يمس الذي أو األخرى العامة األشخاص أحد أو لمدولة المالية الحقوق من حق ضياع

 .المالية مصالحيا من مصمحة
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 طالما لمدولة مالي حق ضياع إلى يؤدي الذي التقصير أو اإلىمال يتوافر وقد
 يؤدي ثم العامة األشخاص ألحد أو لمدولة بالفعل نشأ قد مالي حق ىناك يكون

 . ضياعو إلى المختص الموظف من والتقصير اإلىمال

خالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص م مالية:المخالفات ال د من قبيليعو 
الممحقة بيا أو المستقمة  الموازناتالعامة أو  الموازنةمخالفة ، و عمييا في الدستور

الخاصة بالييئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون  الموازناتو ، عنيا
 .لمراقبتيا أو األشراف عمييا االموظف العمومي مندوبً 

مخالفة أحكام القانون ومن قبيل المخالفات المالية التي يكتشفيا الديوان 
، إضافة إلى والرقابة عمى تنفيذىا والحساب الختامي الموازنةعداد إالخاص بقواعد 

 .، والئحة المخازن والمشترياتالتنفيذية مخالفة أحكام قانون المناقصات والئحتو

القواعد واألحكام واألنظمة ب االلتزامكما تتمثل المخالفة المالية في عدم 
أو تقصير  كل تصرف خاطئ أو إىمال، و والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية

يترتب عميو صرف مبالغ من األموال العامة بغير وجو حق، أو ضياع حق من 
أو الييئات الخاضعة  ،أو أحد األشخاص العامة األخرى (13)الحقوق المالية لمدولة
 .ةلرقابة ديوان المحاسب

المالية،  الدولة المساس بمصمحة من مصالحكما يعتبر في حكم المخالفة المالية 
موافاة الديوان بالمناقصات  عدمأو من شأنو أن يؤدي إلى ذلك العمل الذي أو 

وكذلك عدم  ،ومشروعات االرتباطات واالتفاقات والعقود الخاضعة لمرقابة المالية المسبقة
موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة ليا في المواعيد المحددة لذلك، أو 

 .(14)وثائق أو غيرىا مما يكون لو الحق في فحصيا أو مراجعتيا بما يطمبو من أوراق أو
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 المبحث الثاني

 ضبط مالية المرفق العامالفحص والتفتيش والمراجعة ل 

النقطة كيفية قيام الديوان بدوره الرقابي عمى المخالفات المالية عن تطرح ىذه 
طريق عمميات فحص وتفتيش ومراجعة سجالت المرفق العام، وتصرف الديوان حيال 

 المالية وموقفو بالنسبة لمجرائم المالية. المخالفات

 العام بالفحص والتفتيش والمراجعة:ضبط مالية المرفق  -أوًل 

، عن طريق التفتيش والفحص والمراجعةاختصاصاتو الرقابية الديوان  يباشر
وىذه الطرق ليست عمي سبيل الحصر، بل ىي أدوات عامة لمباشرة الديوان 

 .(15)الختصاصاتو الرقابية

وتثير مسالة التفتيش والفحص والمراجعة كأدوات لرقابة الديوان عمى الجيات 
د من المسائل القانونية، كالسمطة عد وضبط مالية المرفق العامالخاضعة الختصاصو 

المختصة بمباشرة الديوان الختصاصاتو الرقابية، ومكان مباشرة الديوان الختصاصاتو 
 وأنواع التقارير التي يعدىا:

 :والتفتيش والمراجعة الفحصسمطة  - 3

يشكل ديوان المحاسبة من وظائف قيادية)وكيل، وكالء مساعدين(، وموظفين 
إلى موظفي  حيث يعيد ،ومستخدمين من مختمف الفئات، وموظفين فنيينغير فنيين، 

الديوان الفنيين القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطمبيا ممارسة الديوان 
 الختصاصاتو، دون غيرىم.
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حدى الوزارات أو المصالح أو اإلدارات أو وفي حال  وقع خالف بين الديوان وا 
يحيل الديوان ىذا المؤسسات أو الييئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسيا الديوان، 

 فيو.مجمس الوزراء لمبت االختالف إلى 

 شرة الديوان لختصاصاته الرقابية:مبا مكان -4

ن بة الديوان واختالف مقارىا، إال إاعمى الرغم تعدد الجيات التي تخضع لرق
 اوفقً المشرع ترك تحديد مكان الفحص والتفتيش والمراجعة لمسمطة التقديرية لمديوان، 

أو  ،عمميات في مقر الديوانالتجرى انتظامو، فلمصمحة العمل وحسن  الما يراه محققً 
 . ليامقار الجيات التي تتواجد بيا السجالت والدفاتر والمستندات المؤيدة 

مالحظات الديوان بمخالفات مالية تتعمق بإىدار المال العام لمجية ويرسل الديوان 
بنتيجة  داري في الواقعة وتبمغ الديوانإالديوان، حيث تقوم بإجراء تحقيق الخاضعة لرقابة 
من قانون الديوان، وترسل محاضر التحقيق  21وفق المادة ا ألحكام التحقيق، تطبيقً 

ذا تقررت جزاءات إدارية، فإن لديوان  المحاسبة لمتحقق من سالمة إجراءات التحقيقات ، وا 
يقتنع  الديوان يتأكد من سالمتيا، ومدى التناسب بين الجزاء والمخالفة المرتكبة،  فإذا لم

، فإن الجية المنسوب إجرائياقاعست الجية الحكومية في و تأالديوان بنتيجة التحقيق، 
ذا ثبت لييا مخالفة إىداإ ىذا  وجودر المال العام تكون قد ارتكبت إخالل إداري متعمد، وا 

 .اإلخالل يقوم الديوان بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة

 الديوان حيال المخالفات المالية: تصرف -اثانيً 

يبدأ تصرف الديوان حيال المخالفة المالية باكتشافيما خالل عمميات الفحص 
بالغفي السجالت والمستندات الخاصة بالمرفق لعام، و والتفتيش والمراجعة  المخالفات  ا 
ا ، تبعً يتعينو ، أسبقية الكشف عنيا إلى الجية المختصة لمديوانالمالية التي يكون 

 التأديبي. إلى التحقيق المخالفات عقب اكتشافيا إحالة مرتكب تمكلذلك، 
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خالل خمسة ا في الموضوع، صدر قرارً يالتأديبي  التحقيقمن  وعند انتياء
وىذا التصرف من قبل المرفق العام عند  (16)ا من تاريخ العمم بنتيجة التحقيقعشر يومً 

 بأحد األوجو التالية:يخرج اكتشاف الديوان لممخالفة المالية 

 ا.تأديبي  المسئول مجازاة الموظف -

، وعمى الرغم من التأديبيةلممحاكمة إحالة الموظف المسئول عن المخالفة المالية  -
متعمقة بالتصرف في التحقيق، إال السمطة التقديرية لممرفق العام في شأن القرارات ال

إن رأي  -القرارات تمك الحق في االعتراض عمى نو في المقابل لديوان المحاسبة إ
يكون لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية ضد  وفي ىذه الحالة -ا لذلكوجيً 
 .(13) تأديبية الف أمام ىيئةالمخ

 العام:جريمة من جرائم المال  تصرف الديوان حيال اكتشاف -اثالثً 

فيو جية رقابية  لمحاسبة مرفق عام ميني وليس قضائي ااألصل أن ديوان ا
عمى مالية المرفق العام وليس جية تحقيق جنائي، ومن ثم فإن الحديث عن اكتشاف 
جريمة جنائية يشوبو العديد من الغموض ال سيما أن سمطة اكتشاف الجرائم وضبط 
مرتكبييا واتخاذ إجراءات إجرائية كالقبض والتفتيش ىو من اختصاص جيات حددىا 

مات الجزائية الكويتي كما تنحصر عن موظفي الديوان قانون اإلجراءات والمحاك
 من تمك اإلجراءات. ، فال يخول ليم أًياومفتشيو صفة الضبطية القضائية

وكل ما في األمر، في حال تبين لمقائمين عمى فحص وتفتيش ومراجعة 
تنطوي عمى االستيالء عمى المال العام، أو اإلضرار  المالية  أن المخالفةالسجالت 

ففي ىذا الموقف، عمى المفتش أحد خيارين: إما إعالم رؤسائو في ديوان المحاسبة  بو
أو إبالغ لمنيابة العامة، عن تمك الجرائم كشأن ذا الذي يجري عميو العمل غالًبا، وى

 .(11)المواطن العادي في اإلبالغ عن وقوع جريمة
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حق مالية ن ىذا االرتباك حيال التصرف عند اكتشاف جريمة في ، إوالواقع
المرفق العام تتطمب منح ديوان المحاسبة صالحيات قضائية كما ىو الحال بالنسبة 

التي تمتمك  La cour Des Comptes (CDC)  لمحكمة الحسابات الفرنسية
المحاسبين العموميين، وىي تحكم عمى  تصرفاتقضائية في الحكم عمى صالحيات 

الحسابات وليس عمى المحاسبيين، فيي ال تنظر إلى الظروف التي أدت بالمحاسب 
أن يقع في المخالفة بقدر ما ييميا عودة األموال التي ضاعت عمى خزانة الدولة 

المخالفات المالية تتوجو (CDC) . وفي حال اكتشفت (11)نتيجة األخطاء الحسابية 
كرات أو بالرسائل العاجمة إلى الوزير األول في حال كانت تمك المخالفات جسيمة بمذ

 .(10)ترقى إلى جريمة جنائية قامت بإبالغ النائب العام
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 :الخاتمة
ضمن أبواب إيرادات ونفقات الموازنة العامة لمدولة، مالية المرفق العام تندرج 

ويراقبيا مجمس األمة الكويتي وىي مالية مقيدة بمبادئ دستورية تمتزم بيا السمطة 
التنفيذية ويراقبيا البرلمان،  مثل مبدأ سنوية الموازنة، وعموميتيا، وشموليا، ويكون 

 لديوان المحاسبة دور مؤثر في ضبط عناصرىا. 
الرغم من مراعاة المشرع الدستوري الكويتي أن انتخابات أعضاء عمى و 

بالضرورة نواب متخصصين بالشؤون المالية  زال تفر  مجمس األمة البرلمان الكويتي
في كافة مراحميا والوقوف عمى مواطن القوة  مالية المرفق العامواالقتصادية لمتابعة 

عمى عاتق ديوان المحاسبة تمك  يا، فألقىوالضعف فييا فضال تصرفات الحكومة بشأن
الميام كالتزام دستوري ليستعين مجمس األمة من تقارير الديوان عند بسط رقابتو عمى 

 .تصرفات الحكومة في مالية المرفق العام
في قضية "ضيافة وزارة الداخمية" الصادر حكم محكمة الجنايات لقد لفت 

اسبة في فحص وتفتيش ومراجعة انتباه المشرع الكويتي إلى أىمية دور ديوان المح
سجالت المرفق العام من أجل ضبط  المالية العامة، ليمقي عمى عاتق المشرع ميمة 
منح الديوان سمطات قضائية تسمح لو ليس فقط تبصير السمطتين التشريعية والتنفيذية 

نما عدم غل يد دي وان بوجود جرائم اإلضرار بمالية المرفق العام أو االستيالء عمييا، وا 
المحاسبة في التصرف حيال الجرائم المالية كما ىو الحال بالنسبة لدور محكمة 

 الحسابات الفرنسية في ىذا الخصوص.
ونوصي المشرع الكويتي بضرورة منح ديوان المحاسبة الكويتي صالحيات 

 أوسع حيال التصرف في المخالفات المالية الجسيمة.
طية القضائية لمفتشي كما نوصي المشرع الكويتي بمنح صفة الضب

االستفادة بما يجري عميو العمل في نظام محكمة الحسابات الفرنسية بالنسبة الديوان.
 لمتصرف في المخالفات المالية.
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 الهوامش
  1335والمعدل في  1625دستور الجميورية الفرنسية الخامسة من  1-11المادة  (1)

" ….Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les 

politiques publiques." 

2(NORTON, S. & SMITH, M. (April 15, 2018).  Contrast and Foundation of the 

Public Oversight Roles of the Us General Accountability Office and the UK 

National Audit Office Public Administration Review, Vol: 44 Iss 232, p 201. 

 .1316والمعدل في  1311من الدستور المصري  131المادة ( 0)
 .1631من الدستور الكويتي  121المادة ( 1)
 -1311/1312لمسنتين الماليتين) ( قضية مصروفات وزارة الداخمية بند ضيافة وحفالت وىدايا ورحالت 2)

جنايات  1316لسنة  15حصر نيابة األموال العامة المقيدة برقم  23/1315( رقم 1312/1313
 .13/5/1313جمسة 

في شأن الالئحة الداخمية لمجمس األمة م  1630لسنة  11( من القانون رقم 113عمال بأحكام المادة ))3) 
 يقوم التي لألسس اعامً  اعرضً  يتضمن اتقريرً  لممجمس الختامي والحساب الميزانيات لجنة الكويتي: " تقدم

 التي واالقتراحات بالمالحظات التنويو مع أقساميا من عن أي قسم امناسبً  اوبيانً  مشروع الميزانية عمييا
 .بشأنيا..." المجنة المجمس أو أعضاء يقدميا

 عمى سبيل المثال:( 4)
ديوان المحاسبة، تقرير بشأن متابعة عمميات التحقيق بالتداوالت التي تمت في الفترة قبل اإلعالن عن  -

)انتيى بتوصيات بضرورة التحقيق اإلداري بناء عمى تكميف مجمس األمة "لالتصاالت شركة زين" صفقة
  ن عمى عموالت( لوجود مخالفات مالية إدارية ولم يبين وجود شبية التربح من حصول بعض الموظفي

ديوان المحاسبة، تقرير بشأن أوضاع استثمارات المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية والييئة العامة  -
)انتيى التقرير بناء عمى طمب لجنة حماية األموال العامة البرلمانية 16/1/1314لالستثمار حتى 

بالغ  ن لعامة لوجود جرائم اختالس(، إال إالنيابة ابضرورة بعدم التزام المؤسسة بأحكام القانون المالي وا 
 التقرير لم يظير بشكل دقيق األموال محل الجريمة(.

د. محمد المقاطع و د. أحمد الفارسي، القانون اإلداري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة  (5)
 . 21، ص 1664األولى 

( في فرنسا بحكم شيير لمجمس الدولة  Théorie de Service Publicتأثرت نظرية المرفق العام  ) (6)
وتطورت ىذه النظرية في حكم مجمس ( Blancoوىو حكم بالنكو) 1540فبراير سنو  5في صدر 

 لمتفاصيل راجع: (Terrier)  في قضية 1630فبراير عام  3في الدولة الفرنسي 
Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco - 1er supplice - Rec. Lebon … …

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la.1.shtml 

-RENE CHAPUS, responsabilité publique et responsabilité privée, Dalloz, Paris, 

2010, p 22. 

 ، د. طعيمة066، ص  1335د. عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري، القاىرة، دار النيضة العربية،  (13)
الجرف، القانون اإلداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السمطات اإلدارية، القاىرة، دار النيضة العربية، 

 .23، د. محمد المقاطع و د. أحمد الفارسي، مرجع سابق، ص 141، ص  1333
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- ANNE ELISABITH& VILLAIN COURRIER, contribution générale à l ’étude de 

l’ éthique du service publique en droit anglais et français comparé, Dalloz , 

2014 . p 52. 
 الييئة العامة لإلسكان والييئة العامة لممعمومات المدنية.الكويت والييئة العامة لمبيئة و  مثل: جامعة (11)
 والييئة العامة لمصناعة. ( مثل: مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة لمموانئ الكويتية11)
 : 1624الصادرة عام  1003: مجموعة دومين الدولة الفرنسية رقم راجع  (10)

-Code du domaine de l'État:  http://www.legifrance.gouv.fr/. 

شيء  بأن كل 1653لسنة  43بالمرسوم رقم ( من القانون المدني الكويتي الصادر 10)المادة اعتبرت -
لمنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ال  اتممكو الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصً 

 التخصيص، فيو من األموال العامة.يجوز التعامل فيو بما يتعارض مع ىذا 
:" الخاص بحماية األموال العامة عمى أنو  1660 لسنة (1رقم) القانون الكويتي  من الثانية تنص المادة (11)

 الجيات إحدى إلدارة بقانون اخاضعً  أو اممموكً  يكون ما القانون ىذا أحكام تطبيق في العامة باألموال  يقصد
 والمؤسسات العامة الييئات( ب)الدولة ( أ)خارجيا:  أو البالد داخل في األموال  تمك موقع كان أيا اآلتية
 من7  12 عن تقل ال بنسبة السابقين بالبندين المبينة الجيات فييا تساىم التي والمنشئات الشركات( ج)العامة

 أو العامة الييئات أو الدولة تساىم مؤسسات أو شركات طريق عن مباشرة غير أو مباشرة بصورة رأسماليا
 إلييا المشار المال رأس نسبة تحديد في ويعتد ما بنصيب رأسماليا في العامة المعنوية األشخاص من غيرىا

 المشار الشركات أو العامة المعنوية الشخصية ذات الييئات كافة من غيرىا أو لمدولة التي الحصص بمجموع
 ".إلييا

 .مثل شركة المخابز الكويتية، وشركة المواشي الكويتية والشركة الكويتية لمبتروكيماويات (12)

 1653/ 11/1في  122رقم  ىالفتوى والتشريع في مصر بالفتو ( اعتبرت الجمعية العمومية لقسمي 13)
، بأن: " اإلىمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع حق مالي 1/1/1645، جمسة 53/3/023ممف 

لمدولة يتوافر طالما ىناك حق مالي قد نشأ بالفعل لمدولة أو أحد األشخاص العامة ثم يؤدي اإلىمال أو 
 ضياعو". التقصير من الموظف المختص إلى

 بإنشاء ديوان المحاسبة. 1631لسنة  03( من قانون رقم 21( المادة )14)
 بإنشاء ديوان المحاسبة. 1631لسنة  03( من قانون رقم 13( المادة )15)
 بإنشاء ديوان المحاسبة. 1631لسنة  03( قانون رقم 21( المادة )16)
 المحاسبة.بإنشاء ديوان  1631لسنة  03( قانون رقم 24( مادة )13)
بشأن حماية األموال عمى أن "كل من عمم بوجود  1660( لسنة 1( من قانون رقم )15نص المادة )( ت11)

مشروع الرتكاب جريمة مما نص عميو في ىذا القانون أو عمم بوقوعيا بالفعل وامتنع عن إبالغ ذلك إلى 
ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عمى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى 

عشرة آالف دينار وبإحدى ىاتين العقوبتين. وال يجري حكم ىذه المادة عمى زوج أي شخص لو يد في 
 ". ذلك المشروع أو عمى أصولو أو فروعو

(22) AMSELEK POUL " Un phénix du droit financier : les impositions quasi 

fiscales " in Gouverner, administrer, juger, Mélanges offerts à jean Waline, 

Dalloz, 2016, p 104. 

(23  ( ANNE ELISABITH, 0p, cit, p 102. 
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