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االقتصادية

عمر راشد
 أفادت مصادر اســــتثمارية لـ »األنباء« بأن هيئة أسواق املال بصدد 
تأســــيس جلنة تابعة لها تختص بدراسة طلبات العمالء من الشركات 
والهيئات احلكومية لتأسيس صناديق االستثمار بالتنسيق مع وزارة 
التجارة وبنك الكويت املركزي. وقالت املصادر ان الهيئة تسعى من وراء 
تلك اخلطوة إلى تقليص فترة التأســــيس التي قد تأخذ شهورا بسبب 
اإلجراءات البيروقراطية واملوافقات الكثيرة التي تتطلبها تأسيس تلك 

الصناديق. وتوقعت أن يتم تقليص فترة التأسيس بشكل كبير يتجاوز 
80% من الوقت الالزم لتأسيس الصندوق في األوقات العادية، مبينة أن 
الكثير من شركات االستثمار تتجه لدول مجاورة مثل البحرين لتأسيس 
صناديق اســــتثمارية وذلك لقصر الوقت الالزم وســــهولة اإلجراءات 
وجتميعهــــا في مكان واحد.   وبينت املصادر أن تلك اخلطوة كانت من 
أهم مطالب الشركات االستثمارية للخروج من طول الدورة املستندية 

التي حتتاج إليها الشركات لتأسيس الصناديق االستثمارية.

هيئة أسواق المال بصدد تأسيس لجنة خاصة إلنشاء الصناديق االستثمارية

الشركة خاضعة لقانون 
الشركات التجارية 
وتتمتع بالشخصية 
المعنوية المستقلة 
عن شخصية 
المساهمين فيها 
ولمجلس اإلدارة 
مزاولة جميع األعمال 
التي تقتضيها إدارة 
الشركة وفقًا ألغراضها

يمكن إحالة الموضوع 
إلى ديوان المحاسبة.. 
ويمكن إحالة رئيس 
الشركة إلى نيابة 
األموال العامة إذا 
ارتأت اللجنة ذلك
درءًا للشبهات

باالشــــارة الــــى كتابكم رقــــم 1814 املؤرخ في 
2010/7/14 بشأن قرار مجلس األمة املوقر بجلسته 
املعقودة بتاريخ 2010/6/29 بتكليف جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية – كلجنة حتقيق – لدراسة ما 
مت عرضه واثارته من قبل النائب مســــلم محمد 
البراك، بشأن التجاوزات املالية للشركة الكويتية 
لالستثمار. والى طلب اللجنة تزويدها بالبيانات 
واملستندات التي سبق للنائب مسلم محمد البراك 
ان وجه أسئلة بشأنها، والتي تتكون من 56 سؤاال 

مستندا.
وبــــادئ ذي بدء، ومع التقديــــر الكامل للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية ولكافة أعضائها ومع 
ترحيب الهيئة الكامل بتشكيل أي جلنة للتحقيق 
البرملاني في كل ما متارسه الهيئة من صالحيات أو 
ممارسات، فإن الشركة املذكورة هي شركة خاضعة 
لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 
15 لسنة 1960، تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة 

عن شخصية املساهمني فيها.
وأيا كان ما متلكه الهيئة من حصة في الشركة 
فهي شخص من أشخاص القانون اخلاص، وملجلس 
ادارتها ان يزاول جميع األعمال التي تقتضيها ادارة 
الشركة وفقا ألغراضها، وال يحد من هذه السلطة 
إال ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات 
اجلمعية العامة، إعماال للفقرة األولى من املادة 146 

من قانون الشركات التجارية.
ولم يرد في القانون أو في نظام الشركة أو في 
قرارات اجلمعية العموميــــة، ما يخول الهيئة أو 
غيرها من األشخاص املعنوية املساهمة في الشركة، 
ان ينــــوب عنها أو ميثلها فــــي جلان التحقيق أو 
في التقاضي بوجه عام، حيث ان املمثل القانوني 

للشركة هو رئيس مجلس ادارتها.
كما ان الهيئة ال تســــتطيع اســــتخدام قدرتها 
التصويتيــــة في اجلمعية العامــــة او في مجلس 
االدارة، مبا يهدد الكيان القانوني املستقل للشركة 
والدارتها، الن هذه القدرة التصويتية جتد حدها 
الطبيعي في احترام هذا االستقالل وعدم اخلروج 
على احكام القانون واحترام قرارات مجلس ادارة 
الشــــركة التي صدرت وفقا للصالحيات املخولة 

مبوجب قانون الشركات التجارية.
وجدير بالذكر ان املشرع قد قصر صالحيات 
احلكومة في التدخل في عالقات العمل بالشركات 
على ما نصت عليه املــــادة 38 من قانون اخلدمة 
املدنية من اختصاص مجلس اخلدمة املدنية باقرار 
نظم املرتبات للشــــركات اململوكة للدولة ملكية 
كاملة، وعدم جواز تعديل هذه النظم اال مبوافقة 

مجلس اخلدمة املدنية.
كما اجازت ملجلس اخلدمة املدنية عند االقتضاء 
مراجعة نظم املرتبات في الشركات التي تساهم 
فيها الدولة بأكثر من نصف رأســــمالها مبا يكفل 

تنفيذ السياسة العامة للمرتبات واالجور.
وهو اختصاص تشريعي ملجلس اخلدمة املدنية، 
تقديرا من املشرع للكيان القانوني املستقل للشركات، 
والستقالل مجالس ادارتها مبزاولتها جلميع االعمال 
التي تقتضيها ادارتها وفقا الغراضها، ومن بينها 
تعيني العاملني بها ونقلهم او ندبهم وجميع شؤونهم 
االخرى، وفقا لعقودهم ولوائح الشركة، والحكام 

قانون العمل في القطاع االهلي.
ومع ذلك، فإنه انطالقــــا من مبدأ التعاون مع 
املجلــــس املوقر ومع اللجنــــة املوقرة، نرفق طي 
كتابنــــا هذا ما لدى الهيئة مــــن معلومات زودتنا 
بها الشركة الكويتية لالستثمار ردا على االسئلة 

التي طرحتها اللجنة.

الرأي الدستوري

وحول مدى جواز ان ميتد التحقيق البرملاني 
الى اشخاص القانون اخلاص )شركات أو افراد( 
وهي دراسة دستورية موجزة اعدها د.محمد املقاطع 
استاذ القانون العام بكلية احلقوق بجامعة الكويت 

قال فيها:
يهــــدف التوزيع الدســــتوري لالختصاصات 
الذي هو احدى النتائــــج الطبيعية ملبدأ الفصل 
بني الســــلطات، الى تأكيد نطاق عمل كل سلطة 
من السلطات في حدود مرسومة ومعروفة حتى 
يكون الفصل بني الوظائف له واقعه الذي جاء مبدأ 
الفصل بني السلطات لبلوغه باعتباره احدى ركائز 
هذا املبدأ الذي ُبني على فكرة الفصل الثالثي فصال 
يشمل في ثناياه االشخاص واملؤسسات والوظائف، 
فال يجوز ان يتم اقحام اي سلطة في اي وجه من 
وجوه اعمال الســــلطة االخرى في شأن جوانب 
الفصل الثالثة السابقة، ومن هنا جند ان هذا الفصل 
الثالثي يجد انعكاسه املباشر في الدساتير املختلفة 
حينما تتصدى لتنظيم فكرة التوزيع الدستوري 
لالختصاصات كي تضمن وجود وظائف محددة 
لكل سلطة من السلطات الثالث تستقل بها وفي 
ممارستها عن السلطتني االخريني بصورة واضحة 
وان يحفظ لكل سلطة نطاق اختصاص يختلف 

عن اختصاصات السلطتني االخريني.
وتفريعا على هذا املبدأ الدستوري الكلي، جند 
ان اختصاص السلطة التشريعية )البرملان( يقف 
عند حدود ممارســــة تلك االمور او املوضوعات 

او املســــائل التي تدخل في نطاق اختصاص هذه 
السلطة، سواء اتصل ذلك باملسائل التشريعية او 
كان ذلك في نطاق الرقابة السياسية واالختصاص 
املالي، وال متلك الســــلطة التشريعية في االنظمة 
الدستورية البرملانية على وجه اخلصوص ان تخرج 
عن هذا املبدأ لتقحم نفســــها في ميدان او عمل او 
امر ال يدخل في اختصاصها، باعتبار ان ذلك امنا 
يكون حصرا وحكرا على سلطة اخرى سواء كانت 
الســــلطة التنفيذية او السلطة القضائية، اما اذا 
عمد أو تعمد البرملان )مجلس االمة( اقحام نفسه 
على أمــــور وموضوعات ال تدخل في اختصاصه 
أساسا، فإنه بذلك يكون قد جتاوز مبدأ الفصل بني 

السلطات وخرج عنه خروجا صارخا.
وس�ائل الرقاب�ة السياس�ية البرملانية وجل�ان التحقيق 
البرملانية: وفي ضوء ما سبق، فإنه من ضمن املسائل 
التي يختص بها مجلس االمة الكويتي وفقا للدستور 
هو اختصاصه في الرقابة السياسية واملالية، وله في 
س��بيل نهوضه مبهام ممارس��ة اختصاصه الرقابي 
ان يس��تخدم ادوات برملانية مختلفة، منها االقتراع 
برغب��ة والس��ؤال البرملان��ي وطرح موض��وع عام 
للمناقش��ة وتشكيل جلان التحقيق البرملانية وتقدمي 
االس��تجوابات، وكذلك طرح الثقة للوزير أو لرئيس 
الوزراء حس��ب االحوال، وهذا االختصاص الرقابي 
ليس اختصاصا مطلق��ا، بحيث ميارس دون قيد أو 
ضواب��ط أو في نطاق خارج ما حدده الدس��تور من 
نطاق ملثل هذه الرقابة من حيث موضوعها وطبيعتها 
واجراءاته��ا والتي أكملت احكامه��ا الالئحة الداخلية 
ملجل��س االمة، واذا عدنا الى التحقيق البرملاني جنده 
ايضا خاضعا للقيود والضوابط الس��ابق ذكرها وال 
يج��وز ان مي��ارس دون التقيد باحل��دود والنطاق 

اللذين قررهما الدستور ايضا.
حدود اختص�اص جلان التحقيق البرملاني�ة وما يخرج عنها: 
وميكــــن ان نبني وبصورة موجــــزة ان التحقيق 
البرملاني وعلى ما يجمع عليه الفقه الدســــتوري 
وتسانده احكام القضاء الدستوري ايضا، هو ذلك 
االختصــــاص الذي مينح للبرملان )مجلس االمة( 
كي يقف هو وبصورة مباشرة على حقيقة أمر أو 
موضوع أو قضية مــــن االمور الداخلة في نطاق 
اختصاصــــه، وهو ميارس رقابته على الســــلطة 
التنفيذية سواء متثلت برئيس الوزراء أو وزير 
من الوزراء أو ألي جهة أو أجهزة حكومية تابعة 
لرئيس الوزراء أو الوزير املعني، للتأكد من وجود 
اخللــــل أو املخالفة أيا كانــــت طبيعتها في اعمال 
الوزير أو اجلهاز التابع لــــه، باعتبار ان الرقابة 
على اعمال الوزراء واالجهزة احلكومية واالدارية 
التابعة لهم مما يدخل فــــي االختصاص الرقابي 
السياســــي أو املالي للبرملان )مجلس األمة( وهو 
ما مينحه بســــبب هذا االختصــــاص القدرة على 
مباشــــرة رقابته السياسية عليها من خالل جلان 

التحقيق البرملانية.
وبالرجــــوع الى نص املادة 114 من الدســــتور 
جندها تنص على ما يلي: »يحق ملجلس األمة في 
كل وقــــت ان يؤلف جلان حتقيق أو يندب عضوا 
أو اكثر من اعضائه للتحقيق في أي أمر من االمور 
الداخلة في اختصاص املجلس، ويجب على الوزراء 
وجميع موظفي الدولة تقدمي الشهادات والوثائق 

والبيانات التي تطلب منهم«.
اختصاص اللج�ان البرملانية حصري وقاصر على اختصاص 
املجل�س جت�اه احلكوم�ة: وواض��ح من ه��ذا النص 
الدس��توري ان التحقيق البرملان��ي الذي يختص به 
مجلس االمة يجب ان يك��ون في االمور الداخلة في 
اختصاصه أصال، س��واء كانت اختصاصا تشريعيا 
رقابي��ا سياس��يا أم مالي��ا، مما يت��واله املجلس في 
مواجه��ة الس��لطة التنفيذية متثل��ت بوزرائها وكل 
االجه��زة احلكومية واالدارية التابع��ة لها، وهذا هو 
اختص��اص حصري أي انه محص��ور وقاصر فقط 
على االم��ور الداخلة في اختصاص املجلس ما يعني 
خروج ما عداها من االمور واملوضوعات االخرى عن 

اخلضوع للتحقيق البرملاني.

ويقول د.عثمان عبدامللك الصالح في مؤلفه النظام 
الدستوري الكويتي ومؤسس��اته السياسية ما يلي: 
»واحلقيق��ة ان جلان التحقيق الت��ي يؤلفها املجلس 
م��ن اعضائه املنتخبني تتيح له امكانية مراقبة اعمال 

السلطة التنفيذية والتي تدخل في دائرة التحقيق«.
كما يش��ير د.عبدالفتاح حس��ن في كتابه مبادئ 
النظام الدس��توري ف��ي الكويت الى م��ا يلي: »وقد 
يتشكك املجلس في حسن نية احلكومة أو في صحة 
ما ق��د تقدمه من معلومات وبيان��ات فيرغب في ان 

يستوضح االمر بنفسه فيجري املجلس حتقيقا«.
ويضيف في موضع آخر قائال: فقد خش��ي من 
اجلانب اآلخر ان يس��رف املجلس في استعمال هذا 
احل��ق، فترى احلكومة وي��رى موظفوها انه ال عمل 
لهم س��وى تقدمي البيانات والوثائق للجان التحقيق 

املنبثقة عن مجلس االمة.
وي��ورد د.محمد املقاطع في مؤلفه الوس��يط في 
النظام الدس��توري الكويتي ومؤسساته السياسية: 
»ويتبني في هذا النص ان مجلس االمة ميلك تشكيل 
جل��ان حتقيق في االم��ور الداخلة ف��ي اختصاصه 
وحدها«، ويضيف في موض��ع آخر: »ويبلغ رئيس 
املجل��س طلب التحقيق الى رئيس مجلس الوزراء أو 
الوزير املختص..... ويجوز للجنة التحقيق استدعاء 
املوظفني للش��هادة أمامها وتس��تطيع إجبارهم على 

احلضور أمامها«.
وقد قررت احملكمة الدس��تورية في الكويت في 
حكميها التفسيريني رقمي 1 و2 لسنة 1986 وبشكل 
قاط��ع توضيحا ملا يدخل في أعم��ال جلان التحقيق 
البرملانية في مواجهة الس��لطة التنفيذية قائلة: »فإن 
املس��لم ان التحقيق البرملاني هو حق أصيل للسلطة 
التشريعية يستمد وجوده من طبيعة النظام البرملاني 
نفسه، ولو لم يرد به نص في الدستور وبه تتوصل 
السلطة بنفس��ها أو عن طريق جلنة تشكلها، الى ما 
تري��د معرفته من احلقائق التي ميك��ن ان تكون قد 
خفي��ت عنها أو وصلت اليها غير واضحة أو ناقصة 
عن طريق الوزراء املختص��ني، ومرد ذلك الى ما لها 

من حق الرقابة والتشريع«.
»كما ميكنه من مراقبة س��المة ما اتخذته السلطة 
التنفيذي��ة م��ن أعمال وم��دى مالءمته��ا لالهداف 
التش��ريعية أو السياس��ية، وما يرتبط به من حتديد 
املس��ؤول ع��ن ع��دم التنفيذ الس��ليم م��ن الناحية 
السياس��ية«، وهذا هو املس��تقر في النظام البرملاني 

البريطاني ايضا.
»إذ أن البني من نص املادة 114 سالفة الذكر انه جاء 
عاما مطلقا من أي قيد أو ش��رط، اللهم اال اش��تراط 
ان يك��ون موضوع التحقيق داخ��ال في اختصاص 

املجلس النيابي«.
»فإن��ه ملا كان الهدف م��ن التحقيق هو في املقام 
االول متكني الس��لطة التشريعية من القيام مبهمتها 
والوق��وف عل��ى س��ير اجله��از االداري لع��الج ما 
ق��د يكون ق��د أصابه م��ن خلل وليس هدف��ه دائما 
وبالضرورة االتهام وحتريك املسؤولية السياسية أو 
اجلنائي��ة ومن ثم فال مانع مين��ع أن يطال التحقيق 
اعماال صادرة من الس��لطة التنفيذي��ة في أي فترة 
معقولة من الزمن وإن كانت قد وقعت في عهد وزارة 

أو وزارات سابقة«.
وق��د جاء في حك��م احملكمة رقم 2 لس��نة 1986 
ايضاحا بأن التحقيق البرملاني امنا يكون في مواجهة 
الس��لطة التنفيذية واالجهزة التابعة لها، حيث أورد 

احلكم ما يلي:
»وحيث انه من املس��لم ب��ه ان ملجلس االمة حق 
تألي��ف جلان حتقيق في أي أم��ر من االمور الداخلة 
ف��ي اختصاصه طبقا حلكم املادة 114 من الدس��تور، 
وان هذا االختصاص مصدره املبادئ العامة املترتبة 
على حق املجلس في التش��ريع والرقاب��ة، وبالتالي 
يك��ون كل موض��وع أو أم��ر يس��تطيع املجلس أن 
ميارس فيه صالحياته املذكورة هو ما تطاله س��لطة 
املجلس املقررة بهذا الصدد، وال ش��بهة واحلالة هذه 
ف��ي ان تدخل في املج��ال الرقاب��ي للمجلس اعمال 
الس��لطة التنفيذية وما يتبعها من اجهزة ومؤسسات 

وهيئات عامة«. ومما يؤكد ان التحقيق البرملاني إمنا 
يكون مواجهة السلطة التنفيذية واالجهزة احلكومية 
التابعة له��ا، هو ان االصل ان ينظ��ر طلب التحقيق 
في اجللس��ة احملددة ملوعد نظ��ره، اال ان الالئحة قد 
أج��ازت لرئيس مجلس ال��وزراء أو الوزير املختص 
ان يطل��ب تأجيل نظره ملدة أس��بوعني على االكثر، 
ويتعني على املجلس ان يستجيب لطلبه ولذا اذا كان 
التحقيق ممكن��ا وجائزا في مواجهة طرق غير ماثلة 

وهذا ما يقتضيه مبدأ الضمانات والعدالة«.
ما يخرج عن اختصاص جلان التحقيق البرملانية: وبالهدي 
على كل ما ســــبق فإننا ميكن ان نوضح ان هناك 
جملة من املوضوعات واالمور التي تخرج عن نطاق 
اختصاص جلان التحقيق البرملانية، وال يجوز أن 
ميتد عملها اليها، واال شكلت خروجا صارخا على 
احكام الدستور، من أمثلة ما يخرج عن اختصاص 
أعمال التحقيق البرملاني الذي يباشره مجلس األمة 
ألنها ال تدخل في نطاق عملها التشريعي من جهة، 
كما أنهاـ  وهو املهم هناـ  ال تدخل اطالقا في مجال 
عملها الرقابي القاصر على السلطة التنفيذية من 

جهة اخرى ما يلي:
أ � أعمال ونشاط اشخاص القانون اخلاص، أي 
االفراد العاديني أو املؤسسات الفردية اخلاصة أو 
الشركات اخلاصة، حتى لو كانت احلكومة متلك 
جزءا من امللكية في أســــهم هذه الشركات كبرت 

هذه احلصة أم صغرت.
ب � أعمال الشــــركات اخلاصة اململوكة ملكية 

كاملة للحكومة.
ج � االعمال والتصرفات اجلزائية التي تدخل 
في نطاق اختصاص النيابة العامة أو الســــلطة 

القضائية.
د � مباشرة أعمال التحقيق االداري الذي يدخل 
في نطاق املســــألة التأديبية التي متلكها السلطة 

التنفيذية على موظفيها.
و � التصدي ألعمال ذات طبيعة قضائية فضا 
لنزاعات أو باتخاذ اجراءات ذات طبيعية قضائية مما 

تدخل في نطاق اختصاص السلطة القضائية.
ه�� � كل موضــــوع آخر ال يدخــــل في نطاق 
االختصاص احلصري التشريعي أو الرقابي ملجلس 

االمة مما نصت عليه املادة 114 من الدستور.
الوضع الدستوري لقرار مجلس االمة بتاريخ 
2010/6/29 في تكليف جلنته املالية واالقتصادية 
بوصفها جلنة حتقيق لبحث اعمال الشركة الكويتية 
لالســــتثمار: وفي ضوء ما تقدم وتطبيقا الحكام 
الدستور الكويتي وما ورد على وجه اخلصوص 
في املادة 114 منه في شأن جلان التحقيق البرملانية 
واختصاصها، فإننا نضع قرار مجلس االمة الصادر 
في 2010/6/29 في شأن التحقيق في اعمال الشركة 
الكويتية لالستثمار في سياقه الدستوري، وعليه 
ميكن ان نشير هنا وبصورة واضحة الى ان قرار 
مجلس االمة بتشكيل جلنة حتقيق برملانية مبناسبة 
مناقشــــته مليزانية الهيئة العامة لالستثمار، في 
شــــأن اعمال الشــــركة الكويتية لالستثمار، امنا 
هــــو قرار خرج عن احكام الدســــتور لعدم جواز 
ان يتم تشــــكيل جلنة حتقيق برملانية لتباشــــر 
اعمالها تلك في موضوعات تتعلق بأعمال شركة 
من الشــــركات اخلاصة والتي ال ميتد عمل جلان 
التحقيق البرملانية بحكم الدستور وصراحة نص 
املادة 114 منه اليها، بأنه وعلى ما اجمع عليه الفقه 
الدستوري والقضاء الدستوري امنا يكون التحقيق 
البرملاني فــــي موضوعاته ونطاقه هو في االمور 
الداخلة في اختصاص مجلــــس االمة في رقابته 
على السلطة التنفيذية متثلت في احد وزرائها او 
باالجهزة واملؤسسات احلكومية او االدارية التابعة 
لها، ويخرج منها حتما وجزما الشركات اخلاصة 
ومنها الشركة الكويتية لالستثمار ملا نخلص معه 
الى عدم جواز القيام بأعمال التحقيق البرملاني في 

شأن اعمال هذه الشركة.
البدائل القانونية للتعامل مع االمور اخلارجة 
عن اختصاص جلان التحقيق البرملانية: واجالء 
لالمر ووضعا للحقيقة في سياقها الطبيعي، نؤكد 
هنا على امكانية مطالبة مجلس االمة الوزير املعني 
بإحالة الشــــركات التي متلك احلكومة جزءا من 
اسهمها الى النيابة العامة في حالة وجود مخالفات 
لقانون االموال العامة، كما يجوز ايضا احالة االمر 
الى ديوان احملاســــبة ليباشر اختصاصه في هذا 
الشأن وفقا ملا هو مقرر في قانون االموال العامة 
ايضا، وهذا هو الطريق الصحيح للتعامل مع هذا 
املوضوع او املوضوعات املشابهة والتي ال تدخل 

اساسا في نطاق اعمال التحقيق البرملاني.
ونشــــير في هذا اخلصوص الى انه مما ذكره 
اخلبير الدستوري للمجلس التأسيسي د.عثمان 
خليل عثمان في شــــأن سلطة التحقيق البرملاني 
هو ما يلي: »هذه الشهادة ليست لها قيمة اال على 
ســــبيل االستدالل لدى اللجنة البرملانية، وكل ما 
تستطيعه اللجنة البرملانية هو ان ينتهي التحقيق 
الى حتريك املسؤولية الوزارية او الى وضع مشروع 
قانون، لكنها ال تســــتطيع ان تصدر قرارا بإدانة 
موظف او بإدانة فــــرد، يعني التحقيق البرملاني 
ليس يحل محل حتقيق النيابة وال محل حتقيق 

اجلهة االدارية«.

المحرر االقتصادي
أكد وزير المالية، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لالستثمار مصطفى الشمالي ان 
التحقيق البرلماني ال يجوز ان يتم مع أشخاص القانون الخاص بما في ذلك الشركات 

التي تساهم فيها الدولة أيا كانت نسبة مساهمتها.
واوضح الوزير في رده على طلب لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية )بصفتها 
لجنة تحقيق برلمانية( التحقيق مع الش��ركة الكويتية لالستثمار بناء على طلب تقدم 
به النائب مسلم البراك بشأن التجاوزات المالية للشركة، والذي حصلت »األنباء« على 
نسخة منه انه ووفقا للدراسة الدس��تورية والمقدمة من الشركة الكويتية لالستثمار 
والتي أعدها الخبير الدس��توري د.محمد المقاطع فإنه قرار خرج عن أحكام الدستور 
لعدم جواز ان يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمباشرة أعمالها في موضوعات تتعلق 
بأعمال ش��ركة من الش��ركات الخاصة والتي ال يمتد عمل لجان التح�قيق الب�رلمانية 

بح�كم الدستور ونص المادة 114 منه.
وش��دد الش��مالي في رده على انه وحرصا على حماية الم��ال العام والتحقيق في 

االدعاءات المنس��وبة الى الشركة والى رئيس مجلس ادارتها، ودرءا للشبهات المثارة 
حولهما ومن باب التعاون مع اللجنة، فإنه يمكن ان تتم إحالة هذه االدعاءات الى ديوان 
المحاسبة لتحقيق الوقائع المنسوبة الى الشركة وفقا للصالحيات المخولة له بموجب 
أحكام القانون رقم 1 لس��نة 1993 بشأن حماية األموال العامة وكذلك وفقا لصالحيات 
الديوان المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 الصادرة بشأن الديوان، كما 
يمكن ان تتم احالة رئيس مجلس ادارة الشركة الى نيابة األموال العامة، تاركا األمر في 

يد اللجنة التخاذ القرار ومستعدا لتنفيذ ذلك واحالته للنيابة العامة إذا ارتأت ذلك.
كم��ا أبدى اس��تعداده التام لحض��ور اجتماع اللجن��ة المذك��ورة وكذلك حضور 
المس��ؤولين في الهيئة العامة لالستثمار لإلجابة على أس��ئلة اللجنة وتقديم البيانات 
المتعلقة بحدود س��لطة الحكومة عن أعمال الش��ركة المذكورة دون ان نتجاوز ذلك 

بتقديم أية أمور أو بيانات تدخل في صميم أعمال الشركة ونشاطها.
وفيم��ا يلي نص رد الوزير عل��ى طلب اللجنة ورأي الخبير الدس��توري د.محمد 

المقاطع المرفق في الرد:

مصطفى الشمالي

الشمالي: طلب البراك من »اللجنة المالية« تشكيل لجنة برلمانية

للتحقيق في تجاوزات »الكويتية لالستثمار« المالية .. ال يجوز دستورياً

خالصة الرأي الدستوري
خالصة لكل ما تقدم فإن التحقيق البرملاني ترد عليه قيود في شـــأن املوضوعات التي 
يجـــوز ان يطالهـــا ومن هذه القيود عدم جـــواز ان يكون التحقيق في شـــأن امور تتعلق 
بشخص من اشـــخاص القانون اخلاص ومجريات شؤونه وادارته لعمله، اللهم اال اذا كان 
اســـتيضاحا للمعلومات من اجلهة احلكومية التابع لها في شأن سلطتها جتاهه فقط، وما 
لها من اختصاصات بحكم تلك السلطة، دون ان تتعدى ذلك الى امور واعمال تتصل بنشاط 
الشركة ذاتها او ما يقوم به من عمل او تتخذه من قرارات وال يعني عدم خضوع الشركات 
اخلاصـــة الداة التحقيق البرملاني كونه احدى ادوات مســـاءلة الســـلطة التنفيذية من قبل 
البرملان، هو االنتهاء الى افالت الشـــركة او مجلس ادارتهـــا او ادارتها التنفيذية من اوجه 
املساءلة القانونية، وامنا يتم ذلك وفقا للنظام القانوني للدولة، وتوجد في هذا اخلصوص 
بدائل ووســـائل اخرى قانونية ميكن ان يتم اللجـــوء اليها في حالة وجود خروج من قبل 
اشخاص القانون اخلاص ممن تكون حتت ايديهم اموال عامة او مساهمات من قبل الدولة، 
من خالل اللجوء الى النيابة العامة او ديوان احملاسبة وفقا لنصوص قانون حماية االموال 
العامـــة او قانون اجلزاء، وهذه طريقة تختلف متاما عن اخضاعها للتحقيق البرملاني الذي 

ال تخضع له اطالقا.


