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 :خصالمم

تبنت الحكومة الكويتية "برنامج استدامة" الذي يسعى لمحد من العجز في 
سنوات مالية ىي مدة تنفيذ البرنامج، وىو مسعى  ميزانية العامة لمدولة خالل أربعال

محمود ال سيما وأنو يحقق التعاون بين السمطتين التشريعية والتنفيذية من خالل طمب 
 الحكومة اقتراحات نواب مجمس األمة في ىذا الصدد.

 فإن ىناك عدد من المالحظات يجب عدم إغفاليا ويمكن إجماليا في:  ،ومن ثم

نيابية التي تطمبيا الحكومة من مجمس األمة يجب أن تتعدى مفيوم االقتراحات ال – 1
والمالحظات والخبرات التي تستطيع الحكومة الحصول عمييا من المكاتب  را اآل

 االستشارية وبيوت الخبرة الفنية.

تحديد السقف الزمني لبرنامج استدامة وارتباطو بالسنوات المالية لمدة أربعة  – 2
االقتراحات النيابية يجب أن تصب في سعي الحكومة لمحد سنوات ومن ثم فإن 

 من العجز في الميزانية خالل ىذا السقف الزمني.

لم يتبن المشرع الدستوري الكويتي فكرة عدم القبول المالي كما ىو الحال بالنسبة  – 3
 لممشرع الفرنسي.

يابية لم يتضمن الطمب الحكومي من أعضا  المجمس بشأن تقديم اقتراحات ن – 4
حول "استدامة" نطاق محدد ليذه االقتراحات وأىميا عدم مخالفتيا لممبادئ 

 .الدستورية لمميزانية العامة
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 :المقدمة

تسعى الدول الحديثة إلى الحفاظ قدر اإلمكان عمى التوازن المالي 
واالقتصادي بين إيراداتيا ونفقاتيا العامة رغبة في عدم حدوث عجز مالي تتحممو 

 العامة.الخزانة 

اإليرادات العامة  عمى الكويت تعتمد بشكل رئيس ةولوعمى الرغم من أن د
شباع الحاجات العامة لممواطنين فضال إالنفطية، إال  ن ازدياد اإلنفاق العام لتمبية وا 

ار النفط، جعل ظيور عجز مالي في بعض السنوات المالية عند  عن تذبذب أسع
 .لمحساب الختامي لمدولة الكويتي( البرلمان )مناقشة واعتماد مجمس األمة

في الميزانية العامة الكويتية لعدة سنوات مالية  (1)ونتيجة لتوالي العجز المالي
أطمقت الحكومة الكويتية "البرنامج الوطني لالستدامة االقتصادية والمالية" ويشار إليو 

جز لتحقيق االستدامة ا "استدامة" من أجل ترشيد اإلنفاق الحكومي وخفض العاختصارً 
 .2022/ 2021بنياية العام المالي  محددةخالل مدة زمنية ، المالية العامة لمدولة

ا لمتعاون بين السمطتين التشريعية ومن أجل نجاح "برنامج استدامة" وتحقيقً 
التي تواجو البرنامج من أجل  (2)والتنفيذية، عرضت الحكومة عمى مجمس األمة التحديات

 تقديم حمول نيابية واقعية قابمة لمتنفيذ من قبل الجيات الحكومية في فترة زمنية محددة.

 :نطاق ومشكمة الدراسة

البرنامج الحكومي المتصمة بيدور نطاق ىذه الدراسة حول االقتراحات النيابية 
 العالقة بين السمطتين التشريعيةالكويتي "استدامة" من الوجية القانونية وفي إطار 

سيما االقتراحات النيابية المتصمة بالقوانين ذات الطبيعة والتنفيذية في المجال المالي ال
ومن ثم يخرج عن نطاق الدراسة التطرق مدى إلزاميتيا بالنسبة لمحكومة، المالية و 

 استدامة" ذاتو من الوجية االقتصادية والمالية.  لمضمون "برنامج
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ن االقتراحات النيابية التي طمبتيا الحكومة من أعضا  مجمس األمة إ ،اقعوالو 
الكويتي حول البرنامج "استدامة" من الوجية القانونية ترمي إلى تفعيل دور أعضا  
المجمس النيابي لحقيم الدستوري في التشريع، وىو االختصاص األصيل لمسمطة 

ألن  ؛أو استشارات آرا بيذه االقتراحات التشريعية، فميس من المنطقي أن تقصد الحكومة 
متخصصة وال يتصور أن يكون أغمب أعضا  البرلمان  ؛ىذا المجال لو مكاتب استشارية

 و تمك االستشارات.أ را ىذه اآل لتقديممن ذوي الخبرات في المجال المالي واالقتصادي 

فإن االقتراحات النيابية  (3)ولطالما كان " برنامج استدامة" محدد بسقف زمني
تفعيل  وىو نونية ليس ليا سوى طريقين: األولحول البرنامج من الوجية القا

االختصاص الرقابي لمجمس األمة عند مناقشة الحساب الختامي أو عند الموافقة 
البرلمانية عمى مشروع قانون الميزانية العامة خالل السنوات المحددة لتنفيذ البرنامج، 

أو مناقشة مشروع قانون الموازنة  البرلمانية خالل جمساتعرض لالقتراحات من ثم و 
مناقشة الحساب الختامي، أما الطريق الثاني لتمك االقتراحات فيتمثل في  جمسات

، (4)تفعيل االختصاص التشريعي لمجمس األمة، وىو االختصاص األصيل لمبرلمانات
ومن  لخدمة أىداف "برنامج استدامة"،وذلك عن طريق اقتراح قوانين ذات طبيعة مالية 

من الوجية  النيابيةق االقتراحات يىذا المنطمق تدور مشكمة الدراسة حول مدى تطب
 الختصاص الرقابي أم التشريعي لمبرلمان. االقانونية سوا  وردت عن طريق 

 خطة البحث: 

 لماليةمن الوجية الدستورية والقانونية والموقوف عمى مشكمة الدراسة وتحميميا 
تقتضي المسألة أن نتعرض لالقتراحات النيابية من الوجية القانونية في ضو  

 اختصاصات مجمس األمة وذلك من خالل مبحثين:
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 المبحث األول: االقتراحات النيابية عمى "برنامج استدامة" في نطاق االختصاص

 الرقابي لمبرلمان

 استدامة" في نطاق االختصاصالمبحث الثاني: االقتراحات النيابية عمى "برنامج 

 التشريعي لمبرلمان

 األول المبحث

 االقتراحات النيابية عمى "برنامج استدامة" في نطاق االختصاص الرقابي لمبرلمان

تعترف الدساتير الحديثة بحق أعضا  المجالس النيابية في بسط رقابتيم عمى 
البرلماني وتشكيل لجان  أعمال السمطة التنفيذية بوسائل متعددة كالسؤال واالستجواب

، وىو اعتراف يندرج فيما يطمق عميو من الناحية (7)تحقيق من أعضا  البرلمان
، وىو توازن يتحقق (8)الدستورية والقانونية بالتوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية

 عن طريق ما تمنحو الدساتير لمسمطة التنفيذية من حقيا في دعوة البرلمان لالنعقاد
فض جمساتو، فضال عن إنيا  فصمو التشريعي عن طريق ما يعرف من الوجية و 

قبل انتيا  مدتو الدستورية وىي أربعة سنوات  الدستورية والقانونية بحل البرلمان
ذا كان من المتعين عمى البرلمان تفعيل وسائل بالنسبة لمجمس األمة الكويتي . وا 

يذية، في كافة مجاالت وأنشطة أعمال الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة التنف
الجياز الحكومي، فإن المسائل واالختصاصات المالية واالقتصادية لمحكومة ىي 
أيضا مناط ىذه الرقابة البرلمانية، ومن ثم فإن "برنامج استدامة" يخضع لالختصاص 

ابة الرقابي لمجمس األمة سوا  عن طريق الرقابة المسبقة خالل مراحل إعداده، أو لمرق
 في مطمبين عمى النحو التالي:الالحقة عند تنفيذه، عمى نحو ما يتم شرحو 

 المطمب األول: الرقابة البرلمانية المسبقة عمى إعداد برنامج "استدامة"

 المطمب الثاني: الرقابة البرلمانية الالحقة عمى تنفيذ برنامج "استدامة"
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 المطمب األول

 عمى إعداد برنامج "استدامة" المسبقةالرقابة البرلمانية 

الواضح من أغراض البرنامج الحكومي " استدامة" أنو برنامج مالي اقتصادي في 
ألنو ييتم بتفادي أسباب العجز المالي في الميزانية العامة، ومن ثم فإن الرقابة  ؛المقام األول

من خالل أمرين: البرلمانية المسبقة عمى "برنامج استدامة" تتاح ألعضا  المجمس النيابي 
األول عند بسط رقابتيم المسبقة عمى برنامج عمل الحكومة، والثاني عند مناقشة البيان 
 المالي التفسيري الذي يتقدم بو وزير المالية عند عرض مشروع قانون بربط الميزانية العامة:

 :برنامج عمل الحكومة كمدخل لمرقابة البرلمانية المسبقة عمى "برنامج استدامة" -أواًل 

تتقدم الحكومة الكويتية عادة في مطمع دور االنعقاد األول لمجمس األمة 
عمى أن:"  ( من الدستور الكويتي98وفقا لما نصت عميو المادة ) (9)ببرنامج عمميا

يبدي ما يراه من  مجمس األمة، ولممجمس أنتقدم كل وزارة فور تشكيميا برنامجيا إلى 
مالحظات بصدد ىذا البرنامج..." ليقوم مجمس األمة ببحث أىدافو وتوجياتو 

ومقترحاتو بشأنو ثم يحيل البرنامج إلى  ا ويبدي مرئياتو ا مستفيضً ومشروعاتو بحثً 
، تنفيذ برنامج عمل الحكومة "وىي إحدى المجان المؤقتة بالبرلمان "لجنة متابعة

 تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم تقارير دورية بذلك لممجمس. لمتابعة 

ولمجنة البرلمانية في سبيل ذلك عقد اجتماعات يحضرىا وزرا  من الحكومة 
 -ىم في العادة فريق العمل المسؤول عن إعداد البرنامج  -وعدد من وكال  الوزرا  

الذي  ومة لمفصل التشريعيحيث تتركز ميمة المجنة في دراسة برنامج عمل الحك
بدا  ما يتبين ليا من مالحظات،  وكذلك تقدمت الحكومة في بدايتو ببرنامجيا، وا 

وتقديم تقرير لمجمس  متابعة تنفيذ ىذا البرنامج سنويا لمقارنتو بأرقام الميزانية السنوية
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 .(:)األمة عند نياية كل دور انعقاد

يستطيع عضو المجمس  ،كوميوبمناسبة مناقشة البرلمان لبرنامج عمل الح
 .والرغبات" را النيابي التقدم باقتراحات محددة عن طريق وسيمة قانونية ىي " إبدا  اآل

مالحظة أن عضو المجمس النيابي يستطيع االعتراض بل ورفض أية بنود التجدر و 
وردت ببرنامج عمل الحكومة يرى أنيا تتصل مباشرة "باستدامة"، كما قد يرى المجمس 

 الطموحات إلى يرقى ال برنامج عمل الحكومة خالل الفترة الزمنية القادمة النيابي أن
 حكميا وتنفيذىا الطموحات المأمولة من "استدامة". فترة خالل الحكومة من المأمولة

النواب عن طريق تعديل في  وعمى الحكومة أن تأخذ في االعتبار مالحظات
يت لصالح ذلك ال يعني بحال من األحوال التصو ن إإال  ذاتو، بنود "برنامج استدامة"

ألن في ىذا الرفض اعتراض ضمني عمى تشكيل  ؛رفض برنامج عمل الحكومة
الذي يذىب إلى أنو ال يجوز لمجمس األمة أن  (;)الحكومة، ومن ثم نتفق مع الرأي

و ن األصل أن ىذا البرنامج ىأل ؛اا كميً لمقدم إليو من الحكومة رفضً يرفض البرنامج ا
ذا كانت مناقشات أعضا   سياستيا العامة تجاه التنمية خالل مدة بقائيا في الحكم وا 

المجمس النيابي أثنا  جمسة عرض الحكومة لبرنامجيا لو تأثير مباشر بالنسبة لمرقابة 
البرلمانية السابقة عمى ماورد من بنود تتصل ببرنامج" استدامة"، فإن ثمة طريق غير 

ة عمى إعداد برنامج " استدامة" يتمثل في تقديم النواب لمقترحاتيم مباشر لمرقابة المسبق
 لما تصور البرلمانية، وعمى ىذه المجنة وضع (32)إلى "لجنة برنامج عمل الحكومة"

 فترة خالل في تحقيقو بالنسبة "لبرنامج استدامة" في مجمس األمة أعضا  إليو يطمح
 تنفيذه. في أخمت ىي إن محاسبتيا ليم ليتسنى الوزارة، حكم

 البيان المالي التفسيري كمدخل لمرقابة البرلمانية المسبقة عمى "برنامج استدامة" -اثانيً 

ذلك البيان الذي يعرضو وزير المالية ممثال  (33)يقصد بالبيان المالي التفسيري
عن الحكومة إلى المجمس النيابي لعرض الحالة المالية لمدولة، فقد ورد النص في 
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الدستور الكويتي عمى ىذا البيان الذي تقدمو الحكومة لمجمس األمة مرة عمى األقل 
متضمنا سير اإليرادات والنفقات، خالل دور االنعقاد قبل انتيا  السنة المالية الجارية 

والحالة االقتصادية والمالية لمدولة، والسياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعيا 
حتى يتسنى ألعضا  الية والقادمة، ويقدم ىذا البيان، ة العامة الحوارتباطيا بالميزاني

المجمس النيابي إبدا  مالحظاتيم عميو قبل مناقشة مشروع الميزانية المقدم من 
 لمدولة والمالية االقتصادية الحالة عن مفصل   شرح   عمى ويحتوى البيان .(34)الحكومة
يضاحات الجارية، المالية السنة عن والمصروفات اإليرادات سير عن وتقرير  األرقام وا 
 كذلك يحتوى . كما(35)منيا الظاىرة والفروق الحكومة من الميزانية جدول فى الواردة
 القادمة، المالية السنة فى إنتاجيا المزمع المالية السياسة عن مفصل تقرير عمى

 االقتصادية الميادين مختمف فى تحقيقيا تنوى التي واإلصالحات والمشاريع
مجمس األمة  استدامة". ويبسطوالسياسية، ومن بينيا "برنامج  والثقافية واالجتماعية

رقابتو المسبقة عمى " برنامج استدامة" من خالل فحص البرنامج ومدى توافقو مع ما 
موضوعية ليتسنى لعضو المجمس  نظرة المالي التفسيري من خالل ورد في البيان

 خالل التي تنتيجيا الحكومة المالية ى توافقو مع السياسةالنيابي الوقوف عمى مد
 الجديدة، والمقدار المتوقع تحقيقو لمحد من العجز المالي فييا. السنة المالية

 المالية وزير بيان يتزامن أن تستوجب العامة الميزانية ولما كانت طبيعة قانون
 مجمس مكتب رئاسة إلى البيانالقانون بحيث يتم تقديم مشروع القانون مع  مشروع مع

 ، فإن ىذا المسالة تصب في صالح الرقابة المسبقة لعضو مجمس األمة عمى(36)األمة
بنود " برنامج استدامة" بحيث يسيل مقارنة البرنامج مع أرقام اإليرادات والنفقات 

 العامة الواردة في مشروع قانون الميزانية العامة.
  



 4244 فبراير – السبعونو  الثاني العدد               واألربعون الثامنة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 56: 

 

 المطمب الثاني

 البرلمانية الالحقة عمى تنفيذ برنامج "استدامة"الرقابة 

" برنامج استدامة" عمى نحو ما سمف عمى إذا كانت الرقابة البرلمانية المسبقة
بيانو، تقتضي مشاركة أعضا  مجمس األمة لمحكومة في صياغة البرنامج أثنا  إعداده 

البرنامج خالل السنوات ، فإنو مع بد  تنفيذ مع مشروع قانون الميزانية العامةبما يتوافق 
المالية المقررة، يتسنى لعضو مجمس األمة بسط رقابتو الالحقة عمى البرنامج عن طريق 

عدم التزاميا ببنود  أومسائمة الحكومة بوسائل الرقابة البرلمانية المتعددة عن تقصيرىا 
 البرنامج.

قيام بعمل ولمجمس األمة، بما لو من حق الرقابة عمى الحكومة أن يحثيا عمى ال
، ووسيمتو في "طالما كان في صالح تنفيذ " برنامج استدامة معين، أو االمتناع عن آخر

تتأسس والتي  تنطمق من مفيوم االقتراح برغبة أو إبدا  الرغبات في موضوع معينذلك 
عمى سند دستوري، بحيث يحق لعضو البرلمان إبدا  اقتراح الرغبات في موضوع عام إلى 

 .(15)إلى رئيس مجمس الوزرا  أو أحد نوابو أو أحد الوزرا الحكومة سوا  

 لجنة" أعضا  بتكميف (16)الموقع من خمسة برغبة االقتراح المثال سبيل عمى
 برنامج عمييا بني التي المالية األسس دراسة البرلمانية" واالقتصادية المالية الشؤون

 مجمس إلى تقريرىا المجنة تقدم أن عمى واالقتصادية المالية الناحية من" استدامة"
 .(17)االنعقاد دور بداية في الشأن ىذا في األمة

وقد يستخدم مجمس األمة وسيمة دستورية جماعية تتمثل في طرح موضوع 
عام لممناقشة، تيتم بتبادل الرأي، وفتح الحوار بين البرلمان والوزارة من خالل طرح 

بقصد  الحكومة بشأن تنفيذ "برنامج استدامة""موضوع يتعمق باإلجرا ات التي اتخذتيا 
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استيضاح سياسة الحكومة بشأن الموضوع محل الحوار، وقد ينتيي النقاش بإقفال باب 
المناقشة دون قرارات، أو باتخاذ قرار برغبة، أو بتوصية التخاذ تدابير معينة، كما قد 

م طمب موقع من ينتيي النقاش بإجرا ات ممزمة لمحكومة، ويمزم لتحقيق ذلك تقدي
 ، ولسائر األعضا  حق االشتراك في المناقشة.خمسة أعضا 

"البرنامج الوطني من ذلك عمى سبيل المثال طمب المناقشة العامة بشأن 
كان مناسبة لفتح الحوار وتبادل  لالستدامة االقتصادية والمالية" المقدم من خمسة أعضا 

الراي بين أعضا  مجمس األمة وممثمي وزارة المالية، وقد انتيى النقاش بعدد من 
 .(18)التوصيات، لم يتم التصويت عمييا في جمسة المناقشة لعدم توفر النصاب

 وقد يبسط مجمس األمة رقابتو الالحقة عمى تنفيذ "برنامج استدامة" باستخدام
جنة تحقيق من بين أعضاؤه إذا ما تبين لو أن ثمة تجاوزات لفي تشكيل  حقو األصيل

 مالية أو إدارية من قبل الحكومة عند تنفيذ البرنامج.

 طبيعة من وجوده يستمدإن حق نواب مجمس األمة في تشكيل لجنة تحقيق 
 لجان أن ذلك ومبنى .البرلمانية الرقابة في البرلمان حق ومن البرلماني، النظام

 114 قررتيا المادة (19)دستورية رقابية وسائل األصل بحسب ىي البرلمانية التحقيق
 .1962 لعام الكويتي الدستور من

ن ما يربطيا بالرقابة الالحقة عمى إتعدد الموضوعات محل التحقيق إال ومع 
"برنامج استدامة" أن تكون الموضوعات محل التحقيق ذات ارتباط بإىدار المال العام ومن 
 ثم إعاقة تحقيق أىداف البرنامج، من ذلك عمى سبيل المثال " لجنة التحقيق في نسبة

واالستيالكية"، والمشكمة من  الغذائية السمع أسعار وغال  االقتصادي التضخم ومعدل
وال يفوتنا حق عضو  .(20)أعضا  "لجنة األموال العامة" بمجمس األمة بصفتيا لجنة تحقيق

أسئمة برلمانية حول " برنامج استدامة" خالل الفترة ما بين إقرار مجمس األمة في توجيو 
، لبسط الرقابة (21)الحساب الختامي مناقشة جمسة ى انعقادمشروع الميزانية العامة وحت
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وىذه الوسيمة الدستورية تتمثل في توجيو  ،الالحقة عمى تنفيذ البرنامج من قبل الحكومة
بقصد الحصول  الوزير حول ما يرغب في استيضاحو عضو البرلمان سؤال أو أكثر إلى

عمى إجابة عن أمر من األمور، أو نشاط من األنشطة لم يستطع العضو السائل الوصول 
رة مباشرة، و ، وقد ال تكون األسئمة البرلمانية موجية "لمبرنامج الحكومي استدامة" بص(22)إلييا
 يدر المالي والعجز في الميزانية العامةن السائل يربط بين مضمون سؤالو وأثره عمى الإإال 

مما يعيق غرض البرنامج، من ذلك عمى سبيل المثال السؤال الموجو إلى وزير األشغال 
العامة عن تضرر الشوارع نتيجة األمطار رغم ما تم صرفو عمى البنية التحتية ورصف 

 ةإدا استخدام ا فإن من حق عضو مجمس األمةوأخيرً  .(23)الشوارع من الميزانية العامة
استنادا إلى النصوص الدستورية  تنفيذ "برنامج استدامة" االستجواب البرلماني لمرقابة عمى

في بسط رقابتو عمى أعمال السمطة التنفيذية بوجو عام  البرلمان التي تمنح الحق لعضو
ومن بينيا تصرفاتيا المالية عند تنفيذ الميزانية العامة، والتزاميا بتحقيق الغرض من "برنامج 

ىو وسيمة برلمانية لمرقابة عمى أعمال : ذلك أن االستجواب استدامة" في كل سنة مالية،
تيا مفأغ وقدمن الدستور  100يتي في المادة الحكومة نص عميو المشرع الدستوري الكو 

ن إكما ، (24)1958النصوص الدستورية ألعرق النظم البرلمانية ونقصد بذلك دستور فرنسا 
الرقابة البرلمانية الالحقة باالستجواب وسيمة دستورية من شأنيا تسميط الضو  عمى ما يتعمق 

عمى "البرنامج الحكومي استدامة" في حال تطرقت محاور االستجواب إلى موضوعات 
   .(25)العامة الميزانيةكانت وثيقة الصمة بإىدار المال العام أو بالتأثير سمبا عمى 
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 الثاني المبحث

 التشريعي لمبرلماناالقتراحات النيابية عمى "برنامج استدامة" في نطاق االختصاص 

تقتضي االقتراحات النيابية عمى "برنامج استدامة" الربط بين بنود البرنامج 
والميزانية العامة خالل السنوات المالية المحددة لتنفيذ البرنامج، ال سيما وأن "برنامج 

 استدامة" يسعى لتحقيق غرض محدد مفاده الحد من العجز في الميزانية العامة.

النيابية بعيد عن الدور  (26)ينبغي عدم فيم تمك االقتراحات ،من أجل ذلك
المنوط بأعضا  البرلمان ونقصد بذلك االختصاص الرقابي واالختصاص التشريعي 
لممجالس النيابية في النظم البرلمانية أو قريبة الشبو منيا مثل الكويت التي تأخذ 

 ببعض مظاىر النظام الرئاسي مع الميل إلى النظام البرلماني.   

يابية بشأن "برنامج استدامة" تتضمن بالضرورة ولما كانت االقتراحات الن
إجرا ات مالية تصب في صالح الحد من العجز في الميزانية العامة، فإنيا وبحسب 
األصل لن تخرج عن اإلطار الدستوري لمموازنة العامة مما يقتضي عمى عضو البرلمان 

الية بصفة دراسة وتحميل المسائل ذات الطبيعة المتمك االقتراحات وىو بصدد وضع 
يرادات عامة(، وتمك المتعمقة بالميزانية العامة بصفة خاصة والتي أوكميا  عامة )نفقات وا 
المشرع الدستوري إلى السمطة التشريعية، ونعني بيا اقتراح التشريعات ذات الطبيعة 

 ."برنامج استدامة" والتي تخدم بالضرورة ،(27)المالية والمتصمة بالميزانية العامة

وىذه االقتراحات النيابية إما أن تقدم عمى استقالل في صورة اقتراح بقانون، 
أو عند مناقشة كل مشروع قانون بالميزانية العامة خالل السنوات المالية المحددة 

التفرقة في مرحمة اقتراح القوانين بين نوعين من لتنفيذ البرنامج، عمى أنو ينبغي 
سمى "مشروع قانون"، واقتراح من أحد أعضا  االقتراحات: االقتراح الحكومي وي
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البرلمان ويسمى "اقتراح بقانون " حيث يقدم االقتراح بقانون من عضو البرلمان إلى 
 رئيس يحيل ثم أسبابو، ببيان اومصحوبً  اقدر المستطاع وموقعً  اومحددً  ارئيسو مصوغً 

بدا  ولدراست والقانونية التشريعية الشؤون لجنة إلى االقتراح البرلمان  .فكرتو في الرأي وا 

ونتطرق لالقتراحات النيابية في صورة اقتراح بقانون أو عند مناقشة مشروع الميزانية 
 العامة خالل السنوات المالية المحددة لتنفيذ "استدامة" في مطمبين عمى النحو التالي:

  .المطمب األول: االقتراحات النيابية بقانون كحق مقرر لمبرلمان

 الثاني: االقتراحات النيابية عند مناقشة قانون الميزانية خالل السنواتالمطمب 
 .المالية لتنفيذ "استدامة"

 المطمب األول

 االقتراحات النيابية بقانون كحق مقرر لمبرلمان

فإن حق االقتراح متاح لكل أعضا  مجمس  (28)ا إلى النص الدستورياستنادً 
األمة، وبالتالي ال يجوز تحت أي مسمى تقييد ىذا الحق أو إنقاصو، خاصًة وأن 

 المشرع الدستوري الكويتي لم يحل إلى أي قاعدة أخرى لتنظيمو.

وقد قررت الدساتير الحديثة في مختمف األنظمة السياسية إعطا  البرلمان 
حيث ُيَعد  (29)سية وذلك باعتباره الممثل لإلرادة الشعبيةوظيفة التشريع بصفة أسا

 .(30)االختصاص التشريعي أىم وظيفة لمبرلمان عمى اإلطالق

إن سن القوانين عمل تشريعي تختص بو الييئة التشريعية التي تمثل الشعب 
ىذه الييئة بنفسيا وظيفة  ررة في الدستور، واألصل أن تتولىلألوضاع المق اطبقً 

مرحمة اقتراح القوانين ىي وتعد ، (32)، ولذلك وصفت بأنيا سمطة تشريعية(31)التشريع
المرحمة األولى في العممية التشريعية، باعتبار أنيا التصور األول لما سوف يصبح 

تقديم نص جديد أو تعديل المجمس النيابي في ىذه المرحمة  ، وعمى عضو(33)قانون



 د.طالل سعود عيث السويط    من الوجهة القانونية «استدامة»البرنامج الحكومي الكويتي عمى االقتراحات النيابية  

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 575 

ن بواسطة مجمس األمة، طالما يرى بأن في ىذا لنص قائم بغرض تحويمو إلى قانو 
 التوجو ما يحقق الغرض من " برنامج استدامة".

اقتراح القوانين المتعمقة بالشراكة بين القطاع العام  ،من ذلك عمى سبيل المثال
، واقتراح تعديل ببعض قوانين الييئات والمؤسسات العامة بما يحقق وفر (34)والخاص

وكافة االقتراحات بقوانين التي تصب في صالح االقتصاد الوطني  في الميزانية العامة،
 استدامة". برنامج وبالضرورة تخدم أغراض "

ويالحظ في ىذا الصدد أن القانون المقترح من عضو البرلمان لخدمة أغراض 
أقره مجمس األمة وصدق عميو ال يصدر إال إذا صوت عميو و "برنامج استدامة" 

في حال تم رفضو من ك أن القانون المقترح من أحد األعضا  األمير، وينبني عمى ذل
، وعمى عضو (35)مجمس األمة ال يجوز تقديمو ثانية في دور االنعقاد ذاتو قبل

في أدوار انعقاد أخرى مع  وع في تعديمو لتقديمالبرلمان الذي رفض اقتراحو، أن يسار 
 مراعاة السنوات المالية المحددة لتنفيذ "استدامة". 

 أسبابو ببيان اومصحوب   حددبقانون م ن يكون االقتراحأوفي كل األحوال يجب 
، ونتصور أن (36)أقصى كحد االقتراح مقدم بينيم من أعضا  خمسة من وموقعا

بقانون المتعمق بخدمة أغراض "برنامج استدامة" االقتراح  ليا أن تطمب نظر الحكومة
لجنة الشئون القانونية  لرئيس مجمس األمة أو ذلك االستعجال، كما يحق وجو عمى

ترتبط بمدة محددة ىي الفترة الزمنية  االستعجال طالما أن صفةوالتشريعية البرلمانية، 
 استدامة". برنامج لتنفيذ "

لجنة برلمانية  إلى يحيل رئيس مجمس األمة االقتراح ،األحوال جميع وفي
االقتراح  توزيع مع تالية جمسة أول في أو بذلك المجمس ويخطر متخصصة مباشرة

 قرار في التنويو األحوال جميع في ويجب األعمال، جدول برفقة األعضا  عمى بقانون
لى المجمس إلى اإلحالة  .(37)االستعجال بصفة المجان وا 



 4244 فبراير – السبعونو  الثاني العدد               واألربعون الثامنة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 576 

 المطمب الثاني
 االقتراحات النيابية عند مناقشة قانون الميزانية 

 "استدامة"خالل السنوات المالية لتنفيذ 

خر لتقديم اقتراحاتو بشأن " برنامج آا قد يأخذ عضو المجمس النيابي طريقً 
استدامة" متخذا من جمسة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمو الحكومة إلى البرلمان 
بشأن الميزانية العامة، فرصة إلبدا  ىذه االقتراحات، ولو تطبيق ذلك خالل السنوات 

 البرنامج.المالية المحددة لتنفيذ 
يسر الطرق مقارنة بتقديم أر من أول وىمة أن ىذا الطريق ىو وقد يتصو 

اقتراح بقانون عمى النحو سالف الذكر، ولكن ىذا التصور محل نظر، ذلك أنو يجب 
إلبدا  وجية نظر في أي يطرحيا عضو المجمس النيابي التفرقة بين المناقشات التي 

 الواردة في مشروع قانون الميزانية، وبين تمك من أبواب اإليرادات والنفقات العامة
استدامة" الضغط عمى بالضرورة من أجل دعم " االقتراحات النيابية التي تقتضي

 الحكومة عمى التعديل الفعمي لألرقام المدرجة.  
من ىنا كان البد من مراعاة عضو المجمس النيابي أن اقتراحو بالتعديل ال 
يتعارض مع المبادئ الدستورية لمميزانية العامة، وعندئذ عمى الحكومة عند اقتناعيا بجدية 
وأىمية االقتراح الذي يحقق أغراض "استدامة" أن تقبل، ومن ثم تثير ىذه المسالة نقطتين: 

 رية لمموازنة في االقتراحات النيابية، ومدى قبول الحكومة ليا. مراعاة المبادئ الدستو 

 :في االقتراح النيابي لمميزانيةمراعاة المبادئ الدستورية  -أواًل 
 :مبدأ سنوية الميزانية العامة مراعاة -3

غراض "استدامة" عمى عضو المجمس النيابي مراعاة أن اقتراحو الذي يخدم أ
، (38)"بقانون تعين المالية السنة"ن أذلك  ،سنوية الميزانية العامة أال يتعارض مع مبد

 وتقدمو ومصروفاتيا الدولة إليرادات الشاممة السنوية الميزانية مشروع تعد وأن الدولة
، مع مراعاة (39)لفحصيا األقل عمى بشيرين المالية السنة انتيا  قبل األمة مجمس إلى
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، ذلك أن (40)واحدة سنة من ألكثر معينة مبالغ تخصيص أن القانون قد ينص عمى
 الميزانية العامة، عمى الفعالة البرلمان رقابة يتيحمبدأ السنوية من الناحية السياسية 

 ذلك من أطول لفترات الميزانية إعداد تم لو ألنو ؛والنفقات اإليرادات وأرقام بنود وعمى
، (41)رقابتيا البرلمان عمى يصعب مما بالموازنة، المتعمقة والوثائق األرقام لتضخمت

 .(42)ىذا المبدأ يساعد عمى تقييم البرلمان ألدا  السمطة التنفيذيةن إكما 
وقد يرى عضو البرلمان أن اقتراحو المتعمق بتحقيق أغراض" استدامة" ال بد 
 من أن يخرج عن مبدأ السنوية كالحالة التي يرى فييا ضرورة ارتباط الحكومة

 في ويدرج فعال، دفعيا يتم أن سنة دون من أكثر لمدة نفقات تتطمب بمشروعات
كأن تبرم مثال عقود مع  الدفع المستحق المبمغ الالحقة السنوات من سنة كل موازنة

 القطاع الخاص تنفذ خالل أكثر من سنة. 
الحكومة عدم رفض االقتراح النيابي، فقد يجب عمى  ،وفي مثل ىذه الحالة

سنوية الميزانية العامة، وكما يعتبره  أالخروج عمى مبدالمشرع الدستوري بسمح 
 خروج أو تخفيف وىو المبادئ الدستورية لمميزانية، من من التخفيف ا، نوعً (43)البعض
 مبادئ تحديد بصدد وىو الدستوري المشرع أن ذلك الدستوري، المشرع بو يسمح

 الخروج أو المبدأ حدة من التخفيف أن االعتبار في يضع السنوية، مبدأ ومنيا الموازنة
 االقتصادي النشاط توسع في المتمثمة العامة المصمحة تقتضييا لظروف المبادئ عمى

 .(44)دستورية مخالفة يمثل أال يجب لمدولة واالجتماعي

 :مراعاة مبدأ توازن الميزانية العامة -4
النفقات، وىذه يعني مبدأ التوازن المساواة الحسابية بين أرقام اإليرادات وأرقام 

الصورة مفادىا أن أي حدث عجز في الميزانية العامة تضطر معو الحكومة إلى 
 أو المجو  إلى صندوق احتياطي األموال القادمة.  االقتراض أو إصدار نقدي جديد

وفي حقيقة األمر لم يتطرق المشرع الدستوري الكويتي لمبدأ التوازن، كما سكتت 
 (45)نو يعد من المبادئ ذات القيمة الدستوريةإلنص عميو، إال اتير الحديثة عن اأغمب الدس
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 .(46)التي اعترف بيا المجمس الدستوري الفرنسي شأنيا شان مبدأ مصداقية الميزانية العامة
ومن غير المتصور أن تراعي االقتراحات النيابية تحقيق أغراض "برنامج استدامة" بالحد 

التقيد بالتوازن، وذلك بالنظر إلى كون االقتراحات تتفق من عجز الميزانية العامة، دون 
فال يقتصر  سنة عن تزيد في الغالب واالجتماعية التي االقتصادية التنمية مع خطط

االقتراح النيابي عمى مراعاة مقابمة النفقات باإليرادات في كل سنة مالية من سنوات تنفيذ " 
وعندىا يكون  مجموعو، في الوطني تصادالنظر إلى االق ليشمل يتعداىا بل استدامة"،

الحكومية ومن بينيا " برنامج استدامة" من ناحية  البرامج مع الميزانية ا لتوازنالمقترح محققً 
 .(47)واالجتماعية من ناحية أخرى االقتصادية التنمية ومع خطط

 :مدى قبول الحكومة لالقتراحات النيابية -اثانيً 
بشأن الحالة التي يجد فييا عضو مجمس األمة في ىذا الصدد يثار التساؤل 

بين بنود "برنامج استدامة" وبين أرقام اإليرادات والنفقات العامة الواردة في  اتعارضً 
مجمس األمة يجب أن فيل االقتراحات المثارة من قبل  ،مشروع قانون الميزانية العامة

تستوجب التطرق لما يعرف في ن ىذه المسالة إ ،الحكومة؟ في الواقع ىتمقى قبوال لد
من الدستور  40وىي فكرة تجد سندىا بالمادة  (48)ول المالي"بالنظم المقارنة " بعدم الق

، 2008يوليو  23 تعديالت الدستورية التي أجريت فيالفي ضو   1958الفرنسي لعام 
 ليست البرلمان أعضا  جانب من المصاغة والتعديالت االقتراحات والتي مفادىا أن

، (49)في النفقات العامة زيادةاإليرادات العامة أو  تخفيض إذا ما ترتب عمييا مقبولة
ل المالي بشكل صريح، إال لة عدم القبو أوعمى الرغم أن المشرع الكويتي لم يتطرق لمس

مشروع قانون الميزانية العامة ال تنبئ بقبول الحكومة  لمناقشة (50)ن الممارسات الواقعيةإ
القتراحات النواب بشأن التعديل في األرقام الواردة بالمشروع حتى لو وصل األمر إلى 

 .حد تأجيل التصويت عمى المشروع ومن ثم تعطيل اإلقرار أو اإلذن البرلماني
احات بشأن لة نرى بأن الحكومة تقبل االقتر حل ليذه المسأ إلىولموصول 

ا مع مشروع قانون تعديل بنود " برنامج استدامة" بما يراه أعضا  مجمس األمة متوافقً 
الميزانية العامة وىي مسالة أيسر بكثير عمى الحكومة بل ويمقى قبوال لدييا لطالما 
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وثمة تساؤل أخر  رغبت في االستئناس من اقتراحات النواب بشأن " برنامج استدامة" .
قبول الحكومة لالقتراحات النيابية إذا ما تضمنت النص في قانون يتعمق بمدى 

الميزانية العامة عمى أحكام موضوعية تخدم "برنامج استدامة"؟ عمى سبيل المثال أن 
 يتضمن االقتراح إنشا  ضريبة جديدة مثال؟

لتفصيل ىذه المسالة يجب التنويو أن قانون الميزانية العامة في الكويت ىو 
بمعنى أنو ال يتضمن أية قواعد موضوعية من شأنيا أن تنشأ ضريبة أو  قانون شكمي

إيراد آخر، فيو ينظم العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية من ناحية 
االعتمادات المالية، ولذلك يعتبر إجازة من البرلمان لمحكومة بالصرف، دونما أية 

نما يخاطب السمطة التنفيذية قواعد عامة مجردة، ودونما مخاطبة لألفراد،  .(51)وا 
قانون وىذا الوضع في الكويت عمى خالف المعمول بو في فرنسا حيث يتضمن 

الميزانية العامة الفرنسية أحكاما تدخل فقط في مجال الموازنة فضال عن أحكام موضوعية 
 يقاضريبة جديدة، وتطبأخرى ذات طبيعة مالية من شانيا أن تنشئ قواعد قانونية كفرض 

 االختصاص من ىي الضريبية األحكام :بأن المجمس الدستوري الفرنسي قضى ذلك عمى
 أحكام يتضمن أن السنوي الموازنة لقانون فيجوز المالية، وغير المالية لمقوانين المشترك
ترتيبا عمى  .(52)القائمة الضرائب تعديل اأيضً  لو يجوز كما جديدة ضرائب بإنشا  تتعمق

النص عمى أحكام ذلك يجب أن تتجنب االقتراحات النيابية بشأن برنامج "استدامة" 
، الذي تعرضو الحكومة عمى البرلمانموضوعية ترد في مشروع قانون الميزانية العامة 

، فعمى سبيل المثال ةيألن في ذلك مخالفة صريحة لمطبيعة القانونية لقانون الميزانية الكويت
 أو زيادة في ضريبة موجودة، (53)جديدة ةضريب تقديم اقتراحات نيابية بفرضال يجوز 

كما ال  ألن الضرائب تصدر بقانون يوافق عميو البرلمان، ؛لدعم العجز في الميزانية العامة
من أجل خفض  أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول بو جية حكوميةيجوز إلغا  

أو الوظيفة أو تعديل  الجيةشا  إلغا   ألن مجمس األمة إذا ؛قات في الميزانية العامةالنف
 قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.
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 :التوصيات

النص بصورة صريحة في طمب الحكومة من مجمس األمة عمى أن االقتراحات  – 1
 النيابية المطموبة تكون في إطار االختصاص الرقابي والتشريعي لمبرلمان.

أن تتفق االقتراحات النيابية حول "استدامة" مع اإلطار الدستوري لمميزانية  يجب - 2
ا لمتعاون والتوازن بين السمطتين العامة من ناحية، والطريق المرسوم دستوري  

 التشريعية والتنفيذية من ناحية أخرى. 

 نإعمى الرغم من عدم ورود فكرة عدم القبول المالي في الدستور الكويتي إال  – 3
تعديل بنود" استدامة" التي سبق الحكومة تستطيع قبول أي اقتراحات نيابية تتعمق ب

 .عدتيا الحكومةأو 

يجب عمى عضو مجمس األمة عند إعداد االقتراحات النيابية حول "استدامة"  – 4
 .مراعاة المبادئ الدستورية لمميزانية العامة

 االقتصادية التنمية نطاق خطط ضرورة التزام االقتراحات النيابية بالتوازن وفي -5
 واالجتماعية في الدولة. 
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 الهوامش
، عجز في الميزانية 2019/ 2018، 2018/ 2017، 2017/ 2016شيدت األعوام المالية  (1)

مميار دينار كويتيا،  7إلى حوالي  2019/ 2018العامة الكويتية، وصل في العام المالي 
/ 2018المالية العامة، الحساب الختامي لإلدارة المالية لمدولة راجع: وزارة المالية، قطاع شئون 

 .4، ص 2019
( تتمحور تمك التحديات في: تنمية القطاع الخاص وسوق العمل والمالية العامة، راجع: الكويت، 2)

، وكذلك 9، ص 2018مجمس الوزرا ، "البرنامج الوطني لالستدامة االقتصادية والمالية"، 
 .2018/ 6/3لمالية بمجمس األمة لمبرنامج، مضبطة جمسة مناقشات المجان ا

/ 2018( حددت الحكومة الكويتية تنفيذ البرنامج خالل أربعة أعوام مالية تبدأ من العام المالي 3)
راجع: الكويت، مجمس الوزرا ، "البرنامج الوطني  2022/ 2021وحتى العام المالي  2019

 .2ع سابق، ص لالستدامة االقتصادية والمالية"، مرج
خصائص الرقابة عمى دستورية د. رشيد المدو،  -في خصوص الوظيفة التشريعية لمبرلمان:  (4)

، مجمة الحقوق، تصدر عن جامعة الكويت، العدد األنظمة الداخمية ومنيجيا في التطبيق المغربي
لمبرلمان الدور السياسي ، د. صبري محمد السنوسي، 355، ص 2008، مارس 32األول، السنة 

مقارنة في ضو  نظم الحكم المعاصرة ورؤية نقدية لتفعيل دور البرلمان السياسي  في مصر، دراسة
 ، وكذلك:3، ص2005، القاىرة، دار النيضة العربية ، باعتباره أىم متطمبات اإلصالح السياسي

- Frédérique Rueda, Le contrôle de l'activité du pouvoir exécutif par le juge 

constitutionnel: les exemples français, allemand et espagnol, LGDJ, 
2013, p13. 

( د. عثمان عبد الممك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، دراسة 5)
تحميمية نقدية لمنظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري وفي واقعو العممي ووسائل 

، 2003 جز  األول( النظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري، الطبعة األولى،إصالحو)ال
 ، 286ص 

(6) ELISE CARPENTIER, La résolution juridictionnelle des conflits entre 
organes constitutionnels, LGDJ, 2016, p 149. 

 إلى 2016/2017 عشر الخامس التشريعي ( عمى سبيل المثال برنامج عمل الحكومة لمفصل7)
البرنامج ومن بينيا" برنامج  يستيدفيا التي والتطمعات الطموحات ومتضمنا 2019/2020

 .2018مارس  4استدامة"، مجمس األمة، مضبطة 
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( لمتفاصيل عن برنامج عمل الحكومة الكويتية راجع: رسالتنا لمدكتوراة بعنوان: الرقابة المالية عمى 8)
دراسة مقارنة مع التركيز عمى الواقع العممي في دولة الكويت، كمية الحقوق،  الموازنة العامة،
 وما بعدىا. 525، ص 2007جامعة المنوفية، 

 .969، دون ذكر الناشر، ص2001( د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، طبعة 9)
 في المجمس أعضا  طمحي لما تصور ( تقوم "لجنة برنامج عمل الحكومة" البرلمانية بوضع10)

 تقارن ثم تنفيذه، في أخمت ىي إن محاسبتيا لو ليتسنى الوزارة، حكم فترة خالل في تحقيقو
 المجمس، أعضا  أمام تصورىا لتضع ، الحكومة بو تتقدم الذي الفعمي بالنموذج تصورىا المجنة

الحكومة،  عمييا توافق لم التي تمك أو الحكومة بيا وأخذت المجنة أبدتيا التي والمالحظات
لمتفاصيل راجع: د. طالل سعود غيث السويط، الرقابة المالية عمى الموازنة العامة، مرجع 

 .527سابق، ص 
 والذي األمة، ( عمى سبيل المثال البيان المالي التفسيري لوزير المالية الكويتي أمام مجمس11)

، والدور الذي تأممو 2019 مارس 31 في كما الدولة والتزامات إيرادات خاللو وناقش عرض
 . 3/7/2019الحكومة من تحقيق اىداف"برنامج استدامة"، مجمسة األمة، مضبطة جمسة 

 من الدستور الكويتي. 150( المادة 12)
 والقوانين العامة المالية فقو في تحميمية دراسة لمدولة، العامة المالية الحمود، محمد ( د. إبراىيم13)

 .337، ص 2013 الكويت، دولة يةلمال اإلشارة مع المالية
 إعداد بقواعد بشأن 1978 لسنة 31 رقم بقانون المرسوم من 14 ،13 نالمادتي ( راجع14)

 الختامي. والحساب تنفيذىا عمى والرقابة العامة الموازنات
 ( من الدستور الكويتي.113( المادة )15)

األمة يجب أن يكون طمب االقتراح ( من الالئحة الداخمية لمجمس 97( عمال بأحكام المادة )16)
 برغبة موقعا من خمسة أعضا ، وىو ذات العدد المطموب بالنسبة القتراح القوانين.

 . 6/2/2018( مجمس األمة، مضبطة جمسة 17)
 . 8/7/2018( مجمس األمة، مضبطة جمسة 18)
البرلمانية في ( د. فارس محمد عبد الباقي عمران، التحقيق البرلماني)لجان تقصي الحقائق 19)

الدول العربية واألمريكية واألوربية، دراسة مقارنة(، القاىرة، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 .314، د. عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 50، ص 2018

 . 9/9/2018( مجمس األمة، مضبطة جمسة 20)
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يقدم إلى مجمس األمة خالل أربعة  ( الحساب الختامي لإلدارة المالية لمدولة عن العام المنقضي21)
قراره، كما تقدم الحكومة إلى مجمس األمة بيانا  األشير التالية النتيا  السنة المالية لمنظر فيو وا 

ر انعقاده العادية، راجع: عن الحالة المالية لمدولة مرة عمى األقل في خالل كل دور من أدوا
 من الدستور الكويتي. 150، 149ن المادتي

. حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ ( د22)
 .108، ص2016القاعدة الدستورية، القاىرة، دار النيضة العربية، 

 . 4/12/2018( مجمس األمة، مضبطة جمسة 23)
 .313النظام الدستوري في دولة الكويت، مرجع سابق، ص  الطبطبائي، عادل. د( 24)
عمى سبيل المثال استجواب برلماني موجو لوزير المالية الكويتي بشأن إىدار المال العام في ( 25)

 .11/7/2019االستثمارات الكويتية الخارجية، مجمس األمة، مضبطة جمسة 
ا عن اإلطار ورد في طمب الحكومة من مجمس األمة أن تكون االقتراحات النيابية بعيدً ( 26)

ول إلى حمول مبتكرة، ونرى بأن ىذا الطمب من الحكومة كان من األجدى التشريعي لموص
توجييو إلى مكتب استشاري في النظم المالية واالقتصادية وليس البرلمان الذي تربطو مع 
الحكومة عالقة وفق إطار دستوري وقانوني بمقتضى الدور المرسوم لمسمطتين من تعاون 

 وتوازن بينيا.
تير الحديثة نصوصا لموضوع الموازنة)الميزانية( العامة وما يرتبط بيا تخصص سائر الدسا( 27)

قرارىا وتنفيذىا والرقابة عمييا وتحيل لمتشريعات ذات  من مبادئ وقواعد دستورية في إعدادىا وا 
( من الدستور 43 ،41، 40، 34أمر تنظيميا، عمى سبيل المثال: المواد ) الطبيعة المالية
، 2009والسارية التطبيق منذ مارس  2008يوليو  23تعديالت م ب 1958 الفرنسي لعام

( من 151 -139م، والمواد ) 2014( من دستور مصر لعام 124، 21، 19، 18والمواد ) 
 م. 1962الدستور الكويتي لعام 

 من الدستور الكويتي.  (109المادة)( 28)
السمطتين التشريعية والتنفيذية في د. أيمن محمد شريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بين ( 29)

 .480ص  ،2016األنظمة السياسية المعاصرة، القاىرة، دار النيضة العربية، 
(30) PHILIPPE FOILLARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

paris, 24ème édition, 2018, p 99. 

 5دسنتورية"، بالجمسنة العمنينة المنعقندة "قضنائية 4 لسننة 9 المحكمة الدستورية العميا، قضية رقم( 31)
 .1992من إبريل سنة 
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 .391، ص 2006د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني، القاىرة، دار النيضة العربية، ( 32)
د. مصطفى أبو زيد فيمي، الدستور المصري ومبادئ األنظمة السياسية، اإلسكندرية، دار ( 33)

 .743، ص 2004المطبوعات الجامعية، 
بشأن الشراكة بين  2014لسنة  116مواد بالقانون الكويتي رقم  اقتراح بقانون بتعديل ثالث( 34)

 القطاعين العام والخاص.
 م. 1962من الدستور الكويتي لعام  109المادة ( 35)
 .244د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص ( 36)

 بشأن الالئحة الداخمية لمجمس األمة الكويتي. 1963لسنة  12من القانون رقم  (98المادة )( 37)

 من الستور الكويتي. 139المادة ( 38)

 من الستور الكويتي. 140المادة ( 39)

 من الستور الكويتي. 142المادة ( 40)

، د. محمد محمد عبد المطيف، 212راجع: د. طالل سعود غيث السويط، مرجع سابق، ص ( 41)
، ص 2006األسس الدستورية لقوانين الميزانية، الكويت، مجمس النشر العممي بجامعة الكويت، 

171. 
(42)                                                                  

                                                                   -
Marseille), 2008. P 23. 

(43) MATTRET JEAN-BERNARD, Principes budgétaires applicables aux 
collectivités, Modifié: 

 le 12/12/2012…     //www.w k            .  f  .f / 

 .171د. محمد محمد عبد المطيف، األسس الدستورية لقوانين الميزانية، مرجع سابق، ص ( 44)
، ص األسس الدستورية لقوانين الميزانية، مرجع سابق المطيف،د. محمد محمد عبد راجع: ( 45)

د. محمد حممي الطوبي، أثار السياسة المالية في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة ، 163
 .9، ص 2017الحديثة، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

 :الدستوري الفرنسي المجمس قرارات المثال سبيل عمى (46)
-CC, Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000. 
- CC, Décision n° 2000-436 DC du 07 décembre 2000. 

  :راجع فكرة التوازن المالي واالقتصادي وعالقتو باالقتصاد الوطني وخطط التنمية في( 47)
-MI H      VI               ’ q    b       f          b  q              

de soi, En savoir plus sur،, 2012, p 4. 
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 فكرة عدم القبول المالي في فرنسا في: راجع( 48)

--MAURICE HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 
Paris, 12 ème édition, "Bibliothèque Dalloz", 2012, p .962. 

فننني ضنننو  تعنننديالت الدسنننتورية التننني  1958( منننن الدسنننتور الفرنسننني لعنننام 40تننننص المنننادة )( 49)
عمى أن اقتراحنات القنوانين الصنادرة عنن البرلمنان ال يمكنن تنفينذىا  2008يوليو  23أجريت في 

 إذا كان من شأنيا اثر سمبي عمى تقميص الموارد العامة، أو إنشا  زيادة في النفقات..." 
Art. (40): Les propositions et amendements formulés par les membres du 

Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
                                         b  q  ”. 

ل المثنننال مناقشنننة ميزانينننة مؤسسنننة الخطنننوط الجوينننة الكويتينننة وعننندم قبنننول اقتراحنننات عمنننى سنننبي( 50)
األعضنننا  وتأجينننل المناقشنننة لعننندة جمسنننات دون اسنننتجابة الحكومنننة لالقتراحنننات النيابينننة، مجمنننس 

  .5/6/2019االمة، مضبطة جمسة 

ومنا  208سابق، ص د. محمد محمد عبد المطيف، األسس الدستورية لقوانين الميزانية، مرجع ( 15)
 بعدىا.

(52) -C.C n° 84-170 DC du 04 juin 1984 conclusion: Favoreu, Louis, revue du 
droit public, 1986, p. 395. 

- FAVOREU, LOUIS et PHILIP, LOIC, Les grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, 8ème édition, Dalloz, 2015, p 393. 

الميزانية العامنة لمدولنة لمسننة  سبيل المثال اقتراح أحد األعضا  أثنا  مناقشة مشروع ربطعمى ( 53)
بإضافة ضريبة عمى تحويالت العمالة الوافدة بالكويت عمى أن يتم النص  2017/2018المالية 

 عمييا وتضاف إلى أرقام اإليرادات. 
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 المراجعالمصادر و 

 :المراجع العربية-

 المالية والقوانين العامة المالية فقو في تحميمية دراسة ،لمدولة العامة المالية الحمود، محمد إبراىيم-1
 .2013 الكويت، دولة لمالية اإلشارة مع

أيمن محمد شريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في األنظمة -2
 .2016العربية، السياسية المعاصرة، القاىرة، دار النيضة 

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة -3
 .2016الدستورية، القاىرة، دار النيضة العربية، 

رشيد المدو، خصائص الرقابة عمى دستورية األنظمة الداخمية ومنيجيا في التطبيق المغربي، -4
 .2008، مارس 32عن جامعة الكويت، العدد األول، السنة مجمة الحقوق، تصدر 

صبري محمد السنوسي، الدور السياسي لمبرلمان في مصر، دراسة مقارنة في ضو  نظم الحكم -5
المعاصرة ورؤية نقدية لتفعيل دور البرلمان السياسي باعتباره أىم متطمبات اإلصالح السياسي، 

 .2005القاىرة، دار النيضة العربية، 
طالل سعود غيث السويط، الرقابة المالية عمى الموازنة العامة، دراسة مقارنة مع التركيز عمى -6

 .2007،الواقع العممي في دولة الكويت، رسالة دكتوراة، كمية الحقوق، جامعة المنوفية
 .2001طبعة  ،دار نشردون  عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت،-7
الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، دراسة تحميمية عثمان عبد الممك -8

نقدية لمنظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري وفي واقعو العممي ووسائل إصالحو)الجز  
 .2003األول( النظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري، الطبعة األولى،

لجان تقصي الحقائق البرلمانية في الدول ) عمران، التحقيق البرلماني فارس محمد عبد الباقي-9
 ركز القومي لإلصدارات القانونية،دراسة مقارنة(، القاىرة، الم ،العربية واألمريكية واألوربية

2018. 
 .2006ي، القاىرة، دار النيضة العربية،فكري، وجيز القانون البرلمان فتحي -10
 . 2018البرنامج الوطني لالستدامة االقتصادية والمالية"، "الكويت، مجمس الوزرا ، -11

/ 2018وزارة المالية، قطاع شئون المالية العامة، الحساب الختامي لإلدارة المالية لمدولة  الكويت،
2019. 

  .الدولةثار السياسة المالية في تحقيق التوازن المالي العام في آمحمد حممي الطوبي، -12
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النشر العممي محمد محمد عبد المطيف، األسس الدستورية لقوانين الميزانية، الكويت، مجمس -14
 .6200بجامعة الكويت، 

مصطفى أبو زيد فيمي، الدستور المصري ومبادئ األنظمة السياسية، اإلسكندرية، دار -15
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