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ديوان احملاسبة يرى وجود شبهة عدم دستورية 
بإنشاء جهاز مستقل للمراقبني املاليني 

ملخالفته حكم املادة 151 من الدستور

اللجنة التشريعية مبجلس األمة بتاريخ 
2014/2/13 رأت أن اقتراح إنشاء اجلهاز 
يعتبر جيدًا وال يشوبه شبهة عدم الدستورية

باقر لـ »األنباء«: على احلكومة 
توضيح الوضع احلالي للسيولة

باهي أحمد

التجــارة  قــال وزيــر 
والصناعة األســبق أحمد 
باقر إن صندوق االحتياطي 
العام اســتنزف ما به من 
سيولة ولم يتبق به سوى 
3 مليارات دينار فقط في 
الفتــرة احلالية، حيث مت 
صرف جزء كبير منها على 
بعض الوزارات والهيئات 
املستقلة التي تضررت من 
جائحة كورونا مثل شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
و»التأمينــات« وغيرهــا، 
إلى جانب تعويض عجز 
ميزانيات السنوات اخلمس 

حجم السيولة التي حتتاجها 
ملصروفات امليزانية، باإلضافة 
إلى املتوقع من املصروفات 
هــذا العــام، وهل ســتكون 
مطابقــة ملــا مت وضعــه في 
امليزانيــة املعمول بها أم أن 
االيــرادات ســتكون اقل من 

املصروفات؟ 
خاصــة في ظل انتشــار 
»كورونا« وانخفاض أسعار 
النفط، موضحا انه في حال 
كانت الســيولة غيــر كافية 
- كمــا ذكر رئيــس مجلس 
الوزراء في تصريحه خالل 
مايو املاضي - فعلى احلكومة 
إصــالح هذا األمر على وجه 

السرعة.

وذكر باقر أنه في حال 
لم جتــد احلكومــة بديال 
ســوى وقــف اســتقطاع 
حصة »صندوق احتياطي 
األجيــال القادمة« فعليها 
تقدمي مشروع قانون الى 
مجلس األمة من اجل وقف 
حتويل 1٠٪ من اإليرادات 
النفطية لصالح الصندوق، 
كما أن عليها االجتهاد في 
وقــف الهــدر وحتصيــل 
حقوق الدولة خاصة من 
االموال املنهوبة بالفساد، 
تخفيــض  جانــب  إلــى 
مصروفات الوزارات ٢٠٪ 
بحــد أدنى كما وعدت في 

السابق.

أحمد باقر

املاضية.
وأكــد باقر فــي تصريح 
خــاص لـــ »األنبــاء« علــى 
ضرورة إعالن احلكومة عن 

»أجيليتي« حتجز 1000 شاحنة كهربائية 
من »Hyliion«.. لتغير قواعد اللعبة بقطاع النقل

 ،»Hyliion« أعلنت شركة
الرائــدة بتوفيــر حلــول 
الكهربائيــة  احملــركات 
التجارية من  للشــاحنات 
الفئة ٨، عن إطالقها وحدات 
 Hypertruck Electric Range)
Extender )ERX((، وهــي 
وحــدات كهربائيــة لنقــل 
احلركة مخصصة لشاحنات 
املســافات الطويلة وتوفر 
أداء فائقــا، وتخفــض من 
الكربونيــة  االنبعاثــات 
خفــض  علــى  وتســاعد 
النقل  التكاليف لصناعــة 

العاملية.
وفي هذا السياق، أعلنت 
شــركة »أجيليتــي«، عــن 
املصادقة على طلب مسبق 
لعــدد يصــل حتــى 1٠٠٠ 
شــاحنة، كما وافقت أيضا 
على االستثمار في االكتتاب 
اخلــاص الذي ســتقوم به 
 Tortoise Acquisition« شركة
Corp« بعد عملية الدمج التي 
 »Hyliion« أعلنت عنها مع

مؤخرا. 
استخدام الكهرباء

املناســبة، قال  وبهــذه 
تومــاس هيلــي الرئيــس 
واملؤســس  التنفيــذي 
لشــركة Hyliion: »متهــد 
Hyliion الطريق نحو قطاع 
نقل يعتمد على استخدام 
الكهربــاء. إن حلنا العملي 
أهــم احتياجــات  يعالــج 
أساطيل النقل والتي تتمثل 
في توفير التكاليف، وخفض 
االنبعاثات، وبنية حتتية 

 »Tortoise Acquisition Corp« الشركة وافقت على االستثمار باالكتتاب اخلاص لشركة

 طارق سلطان

أساســية للوقــود ميكنها 
دعم السفر ملسافات طويلة. 
ونحن نشهد بالفعل اهتماما 
 Hypertruck ERX ملحوظا ب
من قبــل الشــركات، مثل 
أجيليتــي، ممــن يبحثون 
عن حلول كهربائية ميكن 

دمجها بسهولة«.
وأضــاف أنــه بفضــل 
مجموعــة نقــل احلركــة 
الكهربائيــة ومولد يعمل 
بالغــاز الطبيعــي إلعادة 
شحن البطارية، تستطيع 
 Hypertruck ERX شاحنات
السير ملسافات تتجاوز الـ 
1٠٠٠ ميل. كما تقوم وحدة 
املبتكــرة بإنتاج  التحكم 
الكهرباء ضمنيا وبتكلفة 
أقل بنسبة 3٠٪ تقريبا من 
متوســط تكلفة الشبكة، 
مما ينتج عنــه توفير ما 
يقارب تكاليف امللكية ملدة 
7 ســنوات وال يضاهيهــا 
في ذلك أي من الشاحنات 
التــي يتــم تطويرها من 

الفئــة ٨ وتعمــل بالديزل 
أو بالبطاريات الكهربائية 
(BEV( أو بخاليــا وقــود 

 .)FCEV) الهيدروجني
تغير قواعد اللعبة

وفــي هذا الصــدد، قال 
طارق سلطان، نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيس 
ألجيليتــي:  التنفيــذي 
 Hyliion ســتغير تقنيــة«
لدرجــة  اللعبــة  قواعــد 
ســتضطر معهــا جميــع 
الشركات، وخاصة شركات 
البضائــع االســتهالكية، 
التكيف مع هــذا التغيير. 
إنه جناح ثالثي يتمثل في 
حماية البيئة وضمان رضا 
العمــالء وتعزيــز الفائدة 
للمساهمني من خالل حتسني 
الربحية. ونحن نتطلع إلى 
حتقيق وفورات كبيرة في 
التكاليف من خالل استخدام 
هذه التقنية وزيادة الكفاءة 

لصالح عمالئنا«.

أنــه  بالذكــر  وجديــر 
وبفضل وجــود أكثر من 
7٠٠ محطــة عامــة فــي 
الواليات املتحدة األميركية، 
 Hypertruck ERX تتمتــع
ببنية حتتية قوية للتزود 
بوقود الغاز الطبيعي. كما 
الكهربائية  أنها الشاحنة 
الفئــة ٨  الوحيــدة مــن 
التــي ميكنهــا حتقيــق 
انبعاثات ســلبية  صافي 
من خالل اســتخدام الغاز 
الطبيعــي املتجــدد. كمــا 
 Hypertruck ERX ميكن لـ
الســفر ملســافة ٢5 ميــال 
الكلــي علــى  باالعتمــاد 
الطاقــة الكهربائيــة ومبا 
يتوافــق مــع املــدن التي 
تطبق مبــادرات »مناطق 
االنبعاثات الصفرية«. إن 
تقليل البصمة الكربونية 
للمركبة يعتمد على التعلم 
اآللــي لتحســني كفــاءة 
الطاقة واالنبعاثات واألداء 
وجداول الصيانة الوقائية.

»املركز«: الكويت تنفق 15 ألف دوالر على الطالب.. وجودة التعليم متدنية
عقد املركز املالي الكويتي 
(املركــز( نــدوة إلكترونية 
بعنــوان »قطاع التعليم في 
الكويت بعد جائحة كوفيد ـ 
19 واالستثمار فيه« ملناقشة 
التحديات التي تواجه قطاع 
التعليم بعــد أزمة ڤيروس 
»كوفيــد ـ 19« حول العالم، 
وتأثيــر إغالق املؤسســات 
التعليميــة، وتزايد اإلقبال 
على التعليم عن بعد وفرص 

االستثمار فيه. 
وأدار اجللســة النقاشية 
في الندوة الرئيس التنفيذي 
الهاجري،  لـ »املركز« مناف 
وشارك فيها رئيس العمليات 
فــي »املركــز« علي حســن 
خليل، واملدير العام ملدرسة 
 )ABS) البكالوريا األمريكية
أريج علي الغامن، واملؤسس 
والرئيس التنفيذي لتطبيق 
(Lamsa( بدر ورد، واملؤسس 
التنفيــذي ملوقع  والرئيس 
وتطبيــق Baims يوســف 
احلسيني. واستضافت الندوة 
أيضا عضو هيئــة تدريس 
في جامعة اخلليج د.فاطمة 
الهاشــم، وفيصــل البريدي 
من مبادرة »جرب« أونالين 

للتعليم عن ُبعد.
وبدأ نائب الرئيس املساعد 
للعالقات التجارية احلكومية 
في »املركز« الشــيخ حمود 
صالح الصباح الندوة بعرض 
تقدميي عن قطــاع التعليم 
عامليــا وإقليميا ومحليا من 
جوانبه املختلفة بعد جائحة 

ڤيروس »كوفيد ـ 19«.
وأشار العرض التقدميي 
إلــى أن حجم اإلنفــاق على 
التعليم في العالم في ٢٠15 
بلــغ 5.٢ تريليونات دوالر، 

بداية اجللســة النقاشية أن 
جائحة كورونا ساهمت في 
إبراز دور التعليم اإللكتروني 
بشكل كبير، من حيث إمكانية 
تواصل الطلبة واملعلمني عن 

من التساؤالت على املشاركني 
في اجللسة النقاشية حول 
التغيرات التي شهدها قطاع 
التعليم عقب جائحة ڤيروس 
»كوفيدـ  19«، ومدى سالسة 

بأسرع وقت ممكن من خالل 
رفع املمارسات في القطاعات 
األخرى لترقى لهذا املستوى.
الهاجــري أن  وأوضــح 
االستثمار اجلريء يجب أال 
يقتصر على املبادر فقط، بل 
يجب أن ميتد إلى كافة عناصر 
املنظومــة، مبا فيها اجلهات 
احلكوميــة الرقابية والرأي 
العام واملؤسسات السيادية 
والتي يجب أن تكون جريئة 
أيضا وأن تتقبل درجة متفقا 
عليها مســبقا من املخاطرة. 
فاليوم، هناك ضرورة ملزيد 
من اجلرأة والقيادة والقدرة 
علــى صناعة القــرار، ونقل 
املمارسات الناجحة من قطاع 

آلخر أو في القطاع نفسه.
حتديات جديدة

من جهته، قال علي خليل 
ان املــدارس اليــوم تواجه 
حتديات جديدة فيما يتعلق 
مبخرجات التعليم لتتالءم 
مع متطلبات األسواق، األمر 
الذي سيفرض تغيير املنهج 
واحملتوى مبــا يتوافق مع 
الالزمة والظروف  املهارات 
عقب جائحة ڤيروس »كوفيد 
إدارة  أن  شــك  وال   ،»19 ـ 
املــدارس ســتكون أصعب 
بكثير مما كانت عليه، فهناك 
اليوم نوعــان من املدارس، 
أوالهــا املــدارس املتميــزة 
القادرة على تطوير نفسها 
واستقطاب أفضل الطالب، 
والنوع الثاني املدارس من 
الفئــة الثانيــة التي تعتبر 
كعقار يذهب إليه املعلمون 
لتعليم املنهج فقط، وسوف 
تتأثر هذه املدارس كثيرا مما 
يســتدعي أن تقــوم بنقلة 

بعد عبر برامج التواصل، مما 
ســاهم في تقدمي العديد من 
الفرص االســتثمارية حول 

العالم وفي املنطقة.
وطرح الهاجري مجموعة 

تطبيق التعليم عن بعد خالل 
األزمة، ومدى مالءمة معدالت 
اإلنفــاق علــى الطالــب مع 
مخرجات التعليم وجودته، 
ودور القطاع اخلاص كقوة 
تنمويــة فــي دعــم قطــاع 
التعليم، واحللول املطروحة 
ضمن النظام البيئي احلالي.
وذكر أن قطــاع التعليم 
قطاع مهم له حتدياته القدمية 
املزمنة، وله حتدياته اجلديدة 
مثل رفع الكفــاءة والتعليم 
عن ُبعد. كما أنه بوابة مهمة 
لبوابات العدالة االجتماعية 
بني الشباب ميلك الكل فيها 
نفس احلق باحلصول على 
أفضــل فرصــة بالتعليــم. 
ويجــب أال يكــون لدينا أي 
حرج في أن نســد الثغرات 

نوعيــة مــا بعــد »كوفيد ـ 
19«. وهنــاك بعــض الدول 
التي تطــرح إدارة املدارس 
القطــاع  احلكوميــة علــى 
اخلاص من خالل ممارسات 
ومناقصات. واضاف بالقول: 
اليــوم، دخلــت الشــركات 
العائلية واملستثمر احملترف 
على قطــاع التعليم وقامت 
بتحسني اإلدارة، لنشهد في 
الســنوات الثــالث األخيرة 
دخول صناديق االستثمار 
اخلاص املتخصصة بقطاع 
التعليــم، ومــن املهم إدراك 
أن التعليم ليس مشــروعا 
مســتقال، بــل هــو ضمــن 
منظومــة املجتمــع، ويبدأ 
التــي  الكفــاءات  بتحديــد 
يتطلبهــا املجتمــع ليتمكن 

من القيام بدور إيجابي.
الــى أن  وأشــار خليــل 
مستويات خريجي املدارس 
واجلامعات األجنبية تتفوق 
املــدارس  خريجــي  علــى 
واجلامعات احلكومية، وهو 
ما هو ملحوظ في سوق العمل 
مــن حيث مهــارات اخلريج 
وطريقــة تفكيــره وتعامله 
مع أمور العمل بشكل يومي. 
ونظرا لصعوبة إعادة هيكلة 
التعليم احلكومي على املدى 
القصيــر، فإن أي اســتثمار 
مــن املمكــن أن يكون مكمال 
للتعليم احلكومي من خالل 
تقدمي منهج أو برنامج مكمل 
بتكلفة ضئيلــة بهدف رفع 
مستوى الطالب سيكون حال 

ممتازا على املدى القصير.

خالل ندوة الشركة اإللكترونية بعنوان »قطاع التعليم في الكويت بعد جائحة كوفيد ـ 19 واالستثمار فيه«

املشاركون في ندوة شركة املركز املالي ويبدو مناف الهاجري األول من اليسار

ومن املتوقع منو اإلنفاق على 
التعليم بنســبة 4٪ سنويا 

عامليا.
ومقارنــة بــدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، رأى 
العــرض أن نســبة اإلنفاق 
العامليــة  النســبة  تفــوق 
وتتــراوح مــا بــني 5 و٪6 

سنويا.
وأوضح العرض التقدميي 
ان الكويــت تنفــق 15 ألــف 
دوالر علــى الطالــب، إال أن 
جودة التعليم متدنية، حيث 
حصلت الكويت على املرتبة 
47 من 5٠ في اختبارات قدرات 
الـ TIMSS في ٢٠15، في حني 
تنفق دول أخرى مثل كوريا 
نصف ما تنفقه الكويت على 
الطالب وترتيبها الثالث في 

اختبار القدرات.
ومع أزمة جائحة »كوفيد 
ـ 19« مت إغــالق املدارس في 
أكثر من 1٢4 دولة، أي أن نحو 
1.1 مليــار طالب تأثروا بعد 
اجلائحة. وكانت الصني أولى 
الدول التي ظهر فيها الوباء 
وأغلقــت املدارس، ولكن في 
نفس الوقت جعلت التعليم 
عن بعد إلزامي. أما في اململكة 
املتحدة، مت إيقــاف التعليم 

وإلغاء اختبارات ٢٠٢٠.
وذكر عرض »املركز« انه 
من عام ٢٠14 إلى ٢٠19، كان 
هنــاك 16 عملية اســتحواذ 
واندماج فــي قطاع التعليم 
في الكويت بقيمة 1.٢ مليار 
دوالر، 1٢ منهــا مت إمتامهــا 
فــي آخر عامــني، األمر الذي 
يشير إلى أهمية هذا القطاع 

للمستثمرين.
وأشار الرئيس التنفيذي 
لـ»املركز« مناف الهاجري في 

مدى دستورية إنشاء جهاز للمراقبني املاليني )1 - 4(
في دراســة خاصة قد 
اعددتها تتعلق بإنشاء جهاز 
للمراقبــني املاليني الصادر 
بالقانــون رقم 23 لســنة 
2015، واجلدل الكبير الذي 
اثير بشأن مدى دستورية 
انشاء جهاز للمراقبني املاليني 
في ظل وجود جهاز رقابي 
آخر ممثال بديوان احملاسبة 
الصادر مبوجب القانون رقم 

30 لسنة 1964 وتعديالته.
هذا اجلــدل الذي متثل 
في رأي ديوان احملاســبة 
املوجــه الى ســمو رئيس 
مجلس الــوزراء حني ذاك، 
حيث أوضح الديوان وجهة 
نظره القانونية بشأن مقترح 
القانون، وقد متت اإلشارة 
الى وجهة النظر تلك خالل 
جلسة مجلس االمة والتي 
اقر بهــا القانون، وقد بنى 
الديوان رأيــه في ضوء ما 
لديه من معلومات  توافرت 
عن مقترح بقانون انشــاء 
للمراقبني  جهاز مســتقل 
املاليني يتبع مجلس الوزراء 
)املقترح االولي تبعية اجلهاز 
ملجلس الوزراء(، بأن املقترح 
يثير شبهة عدم دستورية 
القانون، وقد تناول الديوان 
رأيه في هذا الشأن في عدة 

جوانب تتعلق باملقترح.
ان ما جــاء برأي  ومبا 
ديوان احملاسبة بشأن شبهة 
عدم الدستورية لم ينصف 
من حيث تنــاول ما جاء به 
واعطــاؤه حقــه من حيث 
الدراسة والبحث والتعقيب 
على ما تضمنه من مبررات 
قانونية وفنية، لذا فإننا من 
هذا املنطلق نرى من املناسب 
ان يتــم تناول هــذا الرأي 
والتعقيــب عليه من نظرة 
متخصصة في هذا اجلانب.
انشاء  ان  الديوان  يرى 
للمراقبني  جهاز مســتقل 
املاليــني يخالف حكم املادة 
151 مــن الدســتور والتي 
تنص على انه )ينشأ بقانون 
ديوان للمراقبة املالية يكفل 
القانون استقالله، ويكون 
ملحقا مبجلس األمة ويعاون 
احلكومة ومجلس األمة في 
رقابة حتصيل ايرادات الدولة 
وإنفاق مصروفاتها في حدود 
امليزانية ويقدم الديوان لكل 
من احلكومة ومجلس االمة 
تقريرا ســنويا عن أعماله 
ومالحظاتــه(، وانه يخالف 
ما اســتقر عليــه القضاء 

الدستوري.
الديــوان  كمــا يــرى 
انــه يختــص دون غيره 
املالية،  الرقابة  مبمارســة 
وان دور املراقبــني املاليني 
وفقا للمرســوم بقانون 31 
لســنة 1978 بشــأن اعداد 
امليزانيــات العامة، يقتصر 
على متابعة تنفيذ امليزانيات 
اإليرادات  العامة ومراقبــة 

واملصروفات.

جهــاز املراقبــني رقم 23 
لسنة 2015 قد صدر ونص 
على ان اجلهاز يتبع وزير 
املاليــة مبوجب املادة 2 من 
القانون، وليــس كما ورد 
مقترح القانون بتبعية ملجلس 
اال ان موضوع  الــوزراء، 
التبعية لــن يغير من االمر 
شئا وفقا ملا أورده الديوان 
في هذا الشأن لعدة أسباب.
تاريخية  فهناك جوانب 
ارتبطت بنشأة جهاز املراقبني 
املاليني، فقد جاءت التشريعات 
املنظمة للشؤون املالية بالدولة 
لتحقــق التكامل في تنظيم 
الرقابة بوجه عام  نشــاط 
والرقابة املالية بوجه خاص، 
الــى اجلانب  فلــو نظرنا 
التاريخــي في هــذا االمر 
التكامل بشكل  للمسنا هذا 
جلي، فقبل صدور دستور 
دولة الكويت في عام 1962 
صدر املرسوم بقانون رقم 
1 لسنة 1960 بقواعد إعداد 
امليزانيات العامة والرقابة على 
تنفيذها واحلساب اخلتامي، 
اللبنة األولى في  وهو يعد 
تنظيم العمــل املالي للدولة 
وقد تنــاول جوانب عديدة 
في هذا الشأن، فقد أشارت 
املذكرة اإليضاحية للمرسوم 
بقانون الى أن الباب ال يزال 
مفتوحا في التفكير بإنشاء 
ديوان محاسبة، وللتفكير 
أيضا في تنظيم مراقبة مالية 

قبل الصرف.
ويالحظ ان رؤية املشرع 
في ذلك الوقت ان يكون هناك 
نوعان من الرقابة املالية منها 
ما هو منوط بديوان احملاسبة 
ومنها ما يتعلق بنظام الرقابة 
املالية قبل الصرف، وبصدور 
دستور دولة الكويت في عام 
1962 اصبحت اجلوانب املالية 
أكثر تنظيما، حيث  بالدولة 
افرد املشرع فرعا متكامال 
الرابع  الفصــل  في ضمن 
)السلطة التنفيذية( في هذا 
تناولت عدة  الشــأن، وقد 
موضوعات منها ما نصت 
عليه املادة 151 )ينشأ بقانون 
ديوان للمراقبة املالية يكفل 
القانون استقالله، ويكون 

ملحقا مبجلس االمة،..(.
ومــن املالحظ أيضا ان 
املشــرع نظم انشاء ديوان 
للمراقبــة املالية، وقد متت 
ترجمة ذلك بصدور القانون 
رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء 
ديوان احملاسبة، ومبوجب 
هــذا القانــون مت تعيــني 
اهــداف واختصاصــات 
ديوان احملاســبة على وجه 
التحديد، وبالتالي مت تنفيذ 
رؤية املشــرع باملرســوم 
بقانون رقم 1 لســنة 1960 
بشأن انشاء ديوان محاسبة.

هذا، وظل موضوع تنظيم 
الرقابــة قبل الصرف دون 
تشريع على الرغم من موافقة 
مجلس الوزراء على توصيات 
مجلس االمة القاضية بإحلاق 
رؤساء حســابات في كل 
الوزارات واملصالح احلكومية 
بوزارة املالية والصناعة حني 
ذاك، علما بان موافقة مجلس 
الوزراء قد جاءت قبل صدور 
قانون انشاء ديوان احملاسبة، 
ويرجع التأخير في صدور 
القانــون الى االختالف في 
النظر بني اجلهات  وجهات 
املعنية بشأن تضمني مشروع 
قانون بقواعد إعداد امليزانيات 
للدولة والرقابة على  العامة 
تنفيذها واحلساب اخلتامي 
تفصيــل الختصاصــات 
املراقبني املاليني، وفي نهاية 
املطاف صدر املرسوم بقانون 
31 لسنة 1978 بقواعد اعداد 
امليزانيــات العامة والرقابة 
عليها واحلساب اخلتامي، 
وقد تضمن مــواد خاصة 
بتعيــني مراقبــني ماليني 
ورؤساء حسابات باجلهات 
احلكومية دون االشارة الى 
اوكل  اختصاصاتهم، وإمنا 
القانــون ملجلــس الوزراء 
حتديد تلك االختصاصات 

وتبعيتهم.
ان للسرد التاريخي الذي 
اليه واملتعلق بنشأة  اشرنا 
نظــام الرقابة املالية مغزى 
يتعلــق بالتأكيد على مدى 
دستورية القانون، وهذا ما 
ســنبينه في اجلزء الثاني 

للموضوع.

هذا ودلــل الديوان مبا 
انتهت اليه اللجنة التشريعية 
مبجلــس االمــة بتاريــخ 
2010/5/4 من رأي على عدم 
املوافقة على االقتراح بقانون 
بإنشاء جهاز للرقابة املالية، 
والذي يسلب الديوان دوره 
التنفيذية  بالسلطة  ويلحقه 
بدال من السلطة التشريعية، 
كما عقب الديوان على تقرير 
اللجنة التشريعية املؤرخ في 
اقتراح  2014/2/13 بشــأن 
بإنشاء جهاز املراقبني املاليني 
وما تضمنه من ان االقتراح 
جيد وال يشوبه شبهة عدم 
الدستورية، اال ان اللجنة لم 
تذكر اســانيد انتفاء شبهة 
عدم الدستورية، مما يوجب 
عدم االخذ بهذا الرأي واالخذ 

بالرأي السابق للجنة.
واعتبر الديوان ان ما ورد 
بنص املقتــرح في املادتني 
)10،9( مــن تكليف مجلس 
الوزراء للجهاز برقابة أي جهة 
أخرى او عمل، يرى املجلس 
الرقابــة عليها،  ضــرورة 
يعتبر مساســا باستقاللية 
ديوان احملاسبة وتدخال في 
اختصاصاته وذلك في حال 
اختالف التقرير الســنوي 
للجهاز عمــا ورد بالتقرير 

السنوي للديوان.
وردا علــى رأي ديوان 
احملاســبة هذا، فإنه على 
انشاء  ان قانون  الرغم من 
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