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النظام القانوني للهيئات واملؤسسات
العامة االقتصادية يف الكويت
د� .أحمـ ـ ــد �سليمـ ـ ــان العتيب ـ ـ ــي

امللخص:

�أ�ستاذ القانون العام امل�ساعد
كلية القانون العاملية

تتناول الدرا�سة املرافق العامة االقت�صادية (الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية) يف الكويت منذ ن�ش�أتها وحتى تاريخ �إعداد هذه البحث ،وتت�صدى الدرا�سة
لأهم الت�سا�ؤالت املتعلقة بالأحكام القانونية التي تخ�ضع لها الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االقت�صادية يف الكويت ،من حيث تكوينها ون�شاطها وعالقتها بالإدارة وعالقتها
مبوظفيها ،وتقف على �آخر التطورات الت�رشيعية وامل�ستجدات املتعلقة بها .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن هذه الدرا�سة تتناول الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية من حيث
املعنى الوا�سع ولي�س الدقيق ،فعلى الرغم من �أن الغالب الأعم من هذه امل�ؤ�س�سات تقوم
ب�أن�شطة ذات طبيعة اقت�صادية (جتارية� ،صناعية ،مالية ،زراعية) �إال �أن بع�ض هذه
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة متار�س �إىل جانب الن�شاط االقت�صادي عم ًال رقابي ًا على
�أن�شطة اقت�صادية ،بل �إن بع�ضها ميار�س دور ًا رقابي ًا �رصف ًا على تلك الأن�شطة.
وتطرح الدرا�سة عدة ت�سا�ؤالت يف حماولة للإجابة عليها وذلك من خالل البحث
يف القواعد القانونية والأحكام الق�ضائية ذات ال�صلة ،ولعل من �أهمها ما يلي :ما هي
الطبيعة القانونية للمرافق العامة االقت�صادية وما هي الأحكام القانونية التي تخ�ضع
لها عند الإن�شاء والتنظيم؟ وهل تخ�ضع املرافق العامة االقت�صادية؟ عند مزاولتها
لن�شاطها لقواعد القانون العام (القانون الإداري) وبالتايل تخت�ص املحكمة الإدارية
بنظر املنازعات املتعلقة بها؟ �أم تخ�ضع لقواعد القانون اخلا�ص باعتبار �أن هذه املرافق
تقوم ب�أن�شطة ذات طبيعة اقت�صادية وتدار وفقا للفكر التجاري واالقت�صادي وبالتايل
تخت�ص املحاكم العادية بنظر املنازعات املتعلقة بها؟ وما هي القواعد القانونية التي
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يخ�ضع لها العاملون يف املرافق العامة االقت�صادية ،مبعنى هل تنطبق عليهم �صفة
املوظف العام وبالتايل يخ�ضعون لقواعد القانون الإداري �أم ال تنطبق عليهم تلك
ال�صفة وبالتايل تنطبق عليهم قواعد قانون العمل يف القطاع اخلا�ص؟

املقدمة:
على الرغم من �أن املرافق العامة االقت�صادية (والتي ت�أخذ �شكل الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية) لي�ست بجديدة يف الكويت ،حيث تطرق عدد من
الباحثني يف درا�ساتهم ال�سابقة ويف مو�ضوعات حمددة لعدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االقت�صادية� ،إال �أنه مل ي�سبق �أن خ�ص�صت درا�سة لتتناول كافة الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت منذ ن�ش�أتها وحتى تاريخ �إعداد هذا
البحث ،حيث تت�صدى هذه الدرا�سة لأهم الت�سا�ؤالت املتعلقة بالأحكام القانونية التي
تخ�ضع لها الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت ،من حيث تكوينها
ون�شاطها وعالقتها بالإدارة وعالقتها مبوظفيها ،وتقف على �آخر التطورات
الت�رشيعية وامل�ستجدات املتعلقة بها .ولإثراء البحث تت�ضمن الدرا�سة ويف موا�ضع
معينة الإ�شارة �إىل بع�ض الت�رشيعات املعا�رصة يف تنظيم املرافق العامة االقت�صادية
كم�رص وفرن�سا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الدرا�سة تتناول الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية من حيث املعنى الوا�سع ولي�س الدقيق ،فعلى الرغم من �أن الغالب الأعم من
هذه امل�ؤ�س�سات تقوم ب�أن�شطة ذات طبيعة اقت�صادية (جتارية �صناعية زراعية ...الخ)
�إال �أن بع�ض هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة متار�س �إىل جانب الن�شاط االقت�صادي
عم ًال رقابي ًا على �أن�شطة اقت�صادية ،بل �أن بع�ضها ميار�س دور ًا رقابي ًا �رصف ًا على تلك
الأن�شطة.
فما هي الطبيعة القانونية للمرافق العامة االقت�صادية (امل�ؤ�س�سات والهيئات
العامة االقت�صادية) وما هي الأحكام القانونية التي تخ�ضع لها عند الإن�شاء والتنظيم؟
وهل تخ�ضع املرافق العامة االقت�صادية عند مزاولتها لن�شاطها لقواعد القانون العام
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(القانون الإداري) وبالتايل تخت�ص املحاكم الإدارية بنظر املنازعات املتعلقة بها؟ �أم
تخ�ضع لقواعد القانون اخلا�ص باعتبار �أن هذه املرافق تقوم ب�أن�شطة ذات طبيعة
اقت�صادية وتدار وفقا للفكر التجاري واالقت�صادي وبالتايل تخت�ص املحاكم العادية
بنظر املنازعات املتعلقة بها؟.
وما هي القواعد القانونية التي يخ�ضع لها العاملون يف املرافق العامة االقت�صادية،
مبعنى هل تنطبق عليهم �صفة املوظف العام وبالتايل يخ�ضعون لقواعد القانون
الإداري؟ �أم ال تنطبق عليهم تلك ال�صفة وبالتايل تنطبق عليهم قواعد قانون العمل يف
القطاع اخلا�ص؟.
�سنحاول يف هذه الدرا�سة الإجابة على كثري من الت�سا�ؤالت التي تهم ذوي ال�ش�أن
يف هذا املجال ،واهلل ويل التوفيق.
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املبحث الأول
املرفق العام والطبيعة القانونية للمرافق العامة االقت�صادية يف الكويت
املطلب الأول
التعريف باملرافق العامة االقت�صادية وتاريخ ن�ش�أتها يف الكويت
�سنعر�ض يف هذا املطلب لتعريف خمتار للمرفق العام ولأهم العنا�رص املكونة له ،ثم
للمعيار املميز للمرافق العامة االقت�صادية ،على �أن نعر�ض �إثر ذلك لأهم املرافق العامة
التي مت �إن�شا�ؤها يف الكويت منذ اال�ستقالل وحتى الآن ،وذلك على ال�شكل التايل:
الفرع الأول
تعريف املرفق العام
ي�ضع فقهاء القانون الإداري الكثري من التعريفات للمرفق العام ،ولعل �أدقها
من وجهة نظرنا -هو التعريف التايل الذي يرى ب�أن املرفق العام هو « :كل ن�شاط،مو�ضوعه تلبية احتياج عام ،هدفه حتقيق ال�صالح العام ،وتكون للدولة الكلمة العليا يف
خلقه وتنظيمه و�إدارته ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة» (.)1
ومن خالل التعريف ال�سابق جند �أن املرفق العام يجب �أن تتوافر فيه العنا�رص التالية:
 -1املرفق العام ن�شاط منظم:
هذا الن�شاط املنظم تقوم به جمموعة ب�رشية ،ت�ساندها و�سائل قانونية ومادية
وفنية ،لتحقيق الهدف الذي من �أجله �أُن�شئ املرفق ،وفيما يلي تف�صيل ذلك:
 فاملجموعة الب�رشية هي عبارة عن هيئة تنفيذية ت�ضع ال�سيا�سة العامة للمرفقوتراقب تنفيذ العمل ،وجمموعة من املوظفني والعمال يقومون بتنفيذ الأوامر
والتعليمات لإجناز ال�سيا�سة العامة للمرفق.
( )1انظر :د� .إبراهيم طه الفيا�ض ،القانون الإداري :ن�شاط و�أعمال ال�سلطة الإدارية بني القانون الكويتي والقانون
املقارن ،مكتبة الفالح للن�رش والتوزيع ،الكويت ،الطبعة الأوىل ،طبعة � ،2008ص .29
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 و�أما الو�سائل القانونية ف�أهمها القرارات الإدارية والعقود الإدارية(.)1 يف حني تتكون الو�سائل املادية من الأموال املنقولة والأدوات والعقارات وغريها،وهي تختلف ح�سب طبيعة املرفق والن�شاط الذي ميار�سه.
( - )2املرفق العام يلبي احتياج عام ويهدف لتحقيق النفع العام:
فالغاية من �إن�شاء املرفق العام هو تلبية و�إ�شباع احلاجات العامة للجمهور
وحتقيق النفع العام ،فالدولة تتلم�س احلاجات العامة وتعمل على �إن�شاء املرفق لت�شبع
تلك احلاجات �سواء �أكانت مادية كاحلاجة للمياه والكهرباء والنقل وغريها� ،أم معنوية
كالتعليم �أم ثقافية �أم حرفية.
( - )3الدولة لها الكلمة العليا يف �إن�شاء املرفق العام و�إدارته ب�صورة مبا�رشة �أو
غري مبا�رشة:
فما مييز املرفق العام عن الأن�شطة الأخرى التي يقدمها الأفراد �أو �أ�شخا�ص
القانون اخلا�ص وحتقق املنفعة العامة كامل�ست�شفيات واملدار�س اخلا�صة والأندية
الريا�ضية واجلمعيات اخلريية وغريها من الأن�شطة التي تخ�ضع للقانون اخلا�ص ،هو
هيمنة الدولة على هذا الن�شاط ،فالدولة لها الكلمة العليا يف خلق هذا الن�شاط �سواء
خلقه من عدم �أو ت�أميم هذا الن�شاط �إذا كان موجود ًا لت�أمينه وح�سن �إدارته لي�شمل
نفعه اجلمهور( ،)2كما �أن للإدارة الكلمة العليا يف تنظيمه من خالل اللوائح التنظيمية
والقرارات الإدارية ،و�إدارته �سواء �أكانت هذه الإدارة ب�صورة مبا�رشة من خالل
موظفيها والعاملني لديها (عمال الإدارة �أو ال�سلطة العامة)� ،أم ب�صورة غري مبا�رشة
من خالل التعاقد مع الأفراد �أو ال�رشكات لإدارة هذا الن�شاط من خالل عقود �إدارية

(� )1أ.د .عزيزة ال�رشيف ود .ي�رسي الع�صار ،القانون الإداري( ،الن�شاط الإداري/ال�ضبط الإداري -املرفق العام)،
م�ؤ�س�سة دار الكتب للطباعة والن�رش والتوزيع ،الطبعة الأوىل  ،1999الكويت� ،ص .102
( )2ومن الأمثلة على ت�أميم بع�ض الأن�شطة اخلا�صة يف الكويت ت�أميم �رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية يف العام ،1956
وت�أميم �رشكة نفط الكويت و�إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف العام  ،1980ف�أ�صبحت بعد ت�أميمها من املرافق
العامة االقت�صادية يف الكويت.
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يكون لها فيها الكلمة العليا يف الرقابة والتوجيه ،واحلق يف تعديل العقد بل وحتى احلق
يف �إلغائه للم�صلحة العامة وا�سرتداد الن�شاط (. )1
وبتطبيق املبادئ العامة �أعاله على املرافق العامة االقت�صادية (الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االقت�صادية) جند �أن ما مييز هذه املرافق عن غريها من امل�رشوعات اخلا�صة �أنها
تقوم بتلبية حاجات عامة وهي مملوكة للدولة ولها الكلمة العليا يف خلقها وتنظيمها
و�إدارتها ،فالهدف الرئي�س من �إن�شاء الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية باعتبارها
مرافق عامة هو حتقيق املنفعة العامة ك�أ�صل عام� ،سوا ًء �أكان ذلك من خالل انتهاج
و�سائل و�أ�ساليب القانون العام �أو من خالل انتهاج طرق و�أ�ساليب القانون اخلا�ص،
وبذلك ي�سهل متييز هذه املرافق العامة عن معظم امل�رشوعات اخلا�صة واململوكة
لأ�شخا�ص القانون اخلا�ص والتي تهدف �أ�سا�س ًا �إىل حتقيق الربح.
الفرع الثاين
املعيار املميز للمرافق العامة االقت�صادية
تتميز املرافق العامة االقت�صادية عن املرافق العامة الإدارية التقليدية بخ�ضوعها
لنظام قانوين مزدوج يت�ضمن بع�ض قواعد القانون الإداري (التي تنطبق على
�إن�شاء وتنظيم املرفق) وبع�ض ًا من قواعد القانون اخلا�ص (التي تنطبق على الن�شاط
االقت�صادي لهذا املرفق) .وقد بد�أ ظهور املرافق العامة االقت�صادية ب�صفة عامة يف
القرن التا�سع ع�رش وحتديد ًا بعد نهاية احلرب العاملية الأوىل ،حيث تعر�ضت الكثري
من الأن�شطة االقت�صادية (التجارية وال�صناعية والزراعية) التي كان يديرها الأفراد
�إىل الدمار فا�ضطرت الدول �إىل التدخل للنهو�ض بهذه الأن�شطة وال�صناعات ،فظهر
لدينا ما ي�سمى باملرافق العامة االقت�صادية ،وهي تختلف عن املرافق العامة التقليدية
والتي تدار وفق ًا للفكر الإداري التقليدي ويغلب عليها الروتني احلكومي ،حيث
تتميز الأن�شطة االقت�صادية ك�أ�صل عام باملرونة والبعد عن الروتني والبريوقراطية
( )1انظر �أحمد �سليمان العتيبي ،عقود خ�صخ�صة �إدارة املرافق العامة وجتربتها يف الكويت ،بحث مقدم ال�ستكمال
متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف القانون� ،إ�رشاف �أ.د .عزيزة ال�رشيف ،جامعة الكويت ،كلية الدرا�سات
العليا ،كلية احلقوق2002 ،م.
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احلكومية ،وتتطلب �إعمال الفكر االقت�صادي احلر الذي حتكمه قواعد القانون اخلا�ص،
ونظر ًا لزيادة وات�ساع دور الدولة يف القرن الع�رشين وبالتايل زيادة �أعداد املرافق
العامة االقت�صادية فقد دفع هذا الأمر الق�ضاء الفرن�سي �إىل �صياغة نظرية املرفق العام
االقت�صادي ،حيث يخ�ضع لنظام قانوين مزدوج يت�ضمن بع�ض ًا من قواعد القانون
الإداري (تنطبق على �إن�شاء وتنظيم املرفق) وبع�ض ًا من قواعد القانون اخلا�ص (تنطبق
على الن�شاط االقت�صادي لهذا املرفق)(.)1
وقد ظهرت التفرقة بني املرفق العام الإداري واملرفق العام االقت�صادي يف الق�ضاء
الفرن�سي لأول مرة عام  1921فيما يعرف بق�ضية «معدية �إلوكا»( ،)2حيث ق�ضت
حمكمة التنازع ب�أن دعاوى امل�س�ؤولية النا�شئة عن ن�شاط �رشكة غرب �أفريقيا للنقل
باملعديات والتي تقوم على �إدارة مرفق عام اقت�صادي تخ�ضع للقانون اخلا�ص
والخت�صا�ص املحاكم العادية.
�أما فيما يتعلق مبعيار حتديد طبيعة املرفق العام االقت�صادي (�أي باعتبار الهيئة
�أو امل�ؤ�س�سة العامة اقت�صادية) فالأ�صل هو الن�صو�ص الت�رشيعية املن�شئة له� ،إذ عاد ًة
ما يت�ضمن قانون �إن�شاء الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ن�ص ًا �رصيح ًا ي�صف ن�شاطها ب�أنه
جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو مايل� ،أو �أن ي�ستعمل امل�رشع بع�ض العبارات الدالة
على ال�صفة التجارية �أو ال�صناعية لها( ،)3وهو ما جنده متحقق ًا يف جميع امل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة االقت�صادية يف الكويت ،حيث د�أب امل�رشع على ت�ضمني القوانني
املن�شئة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ن�صو�ص ًا �رصيحة بو�صف ن�شاطها
بالتجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو املايل ...الخ �أو ا�ستعمل العبارات الدالة على ذلك
وهو ما �سيتم �إي�ضاحه يف الفرع التايل من الدرا�سة واملتعلق بتاريخ ن�ش�أة املرافق العامة
االقت�صادية يف الكويت واملباحث الأخرى ذات ال�صلة.
( )1د� .إبراهيم طه الفيا�ض ،القانون الإداري ،مرجع ال�سابق� ،ص .82
( )2انظر يف ذلك ما يلي:
- Long, Weil, Braibant, Delvolvé et Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative
Paris, 9e éd, Sirey 1990, p. 219-228.
- Mescheriakoff (A.S.), L’arrêt du Bac d’Eloka- Légende ét réalite d’une gestion privée de la puissance publique RDP 1988, p. 1059,

( )3د� .إبراهيم طه الفيا�ض ،القانون الإداري ،مرجع ال�سابق� ،ص.84
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�أما �إذا مل يتدخل امل�رشع بتحديد و�صف املرفق (�إداري ًا كان �أو اقت�صادي ًا) ف�إن الفقه
ا�ستقر على تبني عدة معايري كان جمملها �أن املرفق يعد �صناعي ًا �أو جتاري ًا (اقت�صادي ًا)
�إذا كان الن�شاط الذي ميار�سه من طبيعة اقت�صادية ،وكان ينطبق عليه معيار العمل
التجاري وفق ًا لقانون التجارة ،وكان يقوم ب�أن�شطته وفق ًا لنف�س الظروف والأو�ضاع
التي تتم فيها ممار�سة الن�شاط الفردي ،وكان يعتمد يف متويل ن�شاطه على موارده
الذاتية ولي�س اخلزانة العامة� ،أي كانت موارده تتكون �أ�سا�س ًا من املقابل املايل الذي
يدفعه املنتفعون من �أن�شطته(.)1
�أما جمل�س الدولة الفرن�سي فهو يرجع �أو ًال  -يف تكييفه لطبيعة املرفق� -إىل الن�ص
القانوين �أو الالئحي الذي �أن�ش�أه ،وال يقيد نف�سه بالتف�سري احلريف للن�ص �إذا كان الئحي ًا،
و�إمنا ي�أخذ بجموعة من املعايري �أو الدالئل �أهمها :طبيعة املرفق والطريقة التي اتبعتها
الدولة يف تنظيمه ،مو�ضوع الن�شاط الذي ميار�سه ،الظروف والأو�ضاع التي ميار�س
فيها ن�شاطه ،ف�إذا كان جمملها يجعل املرفق قريب ًا من امل�رشوعات اخلا�صة ف�إنه يعد
مرفق ًا �صناعي ًا �أو جتاري ًا ح�سب الأحوال(.)2
ولذلك جند �أنه من الأ�سلم �أن ي�ستمر امل�رشع بهذا النهج احلميد وهو ت�ضمني
الت�رشيعات املن�شئة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ن�صو�ص ًا �رصيحة
بو�صفها مرافق عامة اقت�صادية �أو على الأقل و�صف ن�شاطها بالتجاري �أو ال�صناعي
�أو الزراعي �أو املايل ...الخ .واحلكمة من ذلك �أال ي�ضطر ذوو ال�ش�أن كالفقهاء او
الق�ضاة �أو امل�س�ؤولني يف تلك اجلهات �إىل االجتهاد مما قد يرتتب عليه االختالف يف
الر�أي حول الطبيعة القانونية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،وبالتايل اختالف الأحكام
املتعلقة بها.

( )1انظر يف ذلك:
- Chapus (R) Droit administraitif général, Paris, éd. Montchrestien, Précis Domat, T.I, 1992, p.
444-448.

( )2انظر� :شابي املرجع ال�سابق� ،ص .448 -450
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الفرع الثالث
تاريخ ن�ش�أة املرافق العامة االقت�صادية يف الكويت
تعود ن�ش�أة املرافق العامة االقت�صادية (امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية)
يف الكويت �إىل نهاية اخلم�سينات وبداية ال�ستينات .نتناول فيما يلي نبذه عن امل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة االقت�صادية وفق ًا للت�سل�سل التاريخي لن�ش�أتها:
�أو ًال -بنك االئتمان:
يعد بنك االئتمان �أول امل�ؤ�س�سات العامة التي اعرتف لها امل�رشع الكويتي بال�شخ�صية
االعتبارية لتتمتع بقدر من اال�ستقالل املايل والإداري ،وقد �أن�شئ بالقانون رقم 40
ل�سنة  ،1960الذي ن�ص على اعتباره م�ؤ�س�سة عامة تتمتع بال�شخ�صية املعنوية ،وله
ميزانية خا�صة ،مقره مدينة الكويت ،ويخت�ص يف تي�سري االئتمان العقاري وال�صناعي
والزراعي ،ويقع حتت �إ�رشاف وزير املالية ،وقد حل حمل بنك الت�سليف واالدخار
(بنك االئتمان حاليا) بالقانون رقم  30ل�سنة .)1(1965
ثاني ًا -جمل�س النقد:
وقد �أن�شئ يف بداية ال�ستينات بالقانون رقم  41ل�سنة  ،1960وقد قرر القانون
الأخري اعتبار جمل�س النقد م�ؤ�س�سة عامة م�ستقلة ،يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،وله
ميزانية م�ستقلة ،يخت�ص ب�إ�صدار النقد وامل�سكوكات ،وكان هذا املجل�س يتبع رئي�س
املالية واالقت�صاد �آنذاك(.)2
ثالث ًا -ال�صندوق الكويتي للتنمية:
وقد مت �إن�شاء ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية يف العام 1961
( )1وقد �ألغي بنك االئتمان ليحل حمله بنك الت�سليف واالدخار وفقا للمادة  12من القانون رقم  30ل�سنة .1965
ووفقا للتنظيم اجلديد للبنك وال�صادر بالقانون رقم  1ل�سنة  2014يف �ش�أن تعديل ا�سم بنك الت�سليف واالدخار فقد
جاء يف ن�ص املادة الأوىل ما يلي« :يعدل ا�سم (بنك الت�سليف واالدخار) �أينما ورد يف �أي قانون ليكون (بنك االئتمان
الكويتي)».
( )2مر�سوم �أمريي رقم  41رقم  41ل�سنة  1960بقانون النقد الكويتي ،الكويت اليوم ،ملحق العدد  ،298ال�سنة
ال�ساد�سة ،االثنني  4جمادي الأوىل 1380هـ ،املوافق � 24أكتوبر (ت�رشين الأول) 1960م ،وقد �ألغي جمل�س النقد
وحل حمله البنك املركزي بالقانون رقم  32ل�سنة 1968م.
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بالقانون رقم  35ل�سنة  1961باعتباره م�ؤ�س�سة عامة ،مقرها مدينة الكويت ،ولها
ال�شخ�صية االعتبارية ،وتلحق بدائرة املالية واالقت�صاد( ،)1وقد مت �إعادة تنظيم
ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية بالقانون رقم  25ل�سنة  1974باعتبار
ال�صندوق م�ؤ�س�سة عامة لها ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ،ي�رشف عليها رئي�س
جمل�س الوزراء ،والغر�ض من �إن�شائها هو م�ساعدة الدول العربية والدول النامية يف
تطوير اقت�صادها ومدها بالقرو�ض الالزمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.
رابع ًا -الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة:
بعد �صدور د�ستور دولة الكويت يف العام  1962مت �إن�شاء الهيئة العامة ملنطقة
ال�شعيبة باملر�سوم ال�صادر بتاريخ  14مايو  1964كهيئة ذات �شخ�صية معنوية
م�ستقلة ،لها ميزانية م�ستقلة ،تتبع وزير املالية ،وتهدف �إىل ت�شجيع الت�صنيع عن
طريق تن�سيق املنافع العامة واخلدمات ال�صناعية املختلفة يف منطقة ال�شعيبة ،وو�ضع
اخلطط لتنميتها وتطويرها( .)2ويف  16مار�س  1970حل مر�سوم جديد لينظمها حتت
م�سمى الإدارة العامة ملنطقة ال�شعيبة ،غري �أن هذه الإدارة مت حلها و�أيلولة مكوناتها
�إىل الهيئة العامة لل�صناعة بعد �صدور القانون رقم  56ل�سنة  1996يف �ش�أن �إ�صدار
قانون ال�صناعة حيث تن�ص املادة  48منه على �أن« :يلغى املر�سوم ال�صادر يف  16من
مار�س 1970م ب�إن�شاء الإدارة العامة ملنطقة ال�شعيبة وحتل الهيئة حملها وت�ؤول �إليها
حقوقها والتزاماتها ،كما ينقل �إليها جميع العاملني يف تلك الإدارة مع االحتفاظ لهم
بكافة حقوقهم وخم�ص�صاتهم ،وي�ستمر العمل يف الهيئة بالنظم واللوائح املعمول
بها حالي ًا يف الإدارة العامة ملنطقة ال�شعيبة ،وذلك �إىل حني �صدور اللوائح والقرارات
التنفيذية لهذا القانون خالل �سنة من تاريخ العمل به».

( )1قانون رقم  35ل�سنة  1961ب�إن�شاء ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية ،الكويت اليوم ،العدد  ،360ال�سنة
الثامنة ،الأحد � 1شعبان 1381هـ ،املوافق  7يناير (كانون الثاين) 1962م ،وقد �ألغي هذا القانون بن�ص املادة  8من
القانون رقم  25ل�سنة  1974ومت تنظيم ال�صندوق وفقا لهذا لقانون.
( )2مر�سوم �أمريي ب�إن�شاء هيئة عامة ملنطقة ال�شعيبة ال�صناعية ،الكويت اليوم ،العدد  ،477ال�سنة العا�رشة 2 ،حمرم
1384هـ ،املوافق  14مايو 1964م.
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خام�س ًا -م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية:
يف عام � 1965أن�شئت م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية بالقانون رقم  21ل�سنة
 1965كم�ؤ�س�سة عامة تتمتع بال�شخ�صية املعنوية ،مع احتفاظها ب�أ�سلوبها التجاري
الذي كانت عليه تاريخ انتقال ملكيتها للدولة ،لها ميزانية م�ستقلة على منط امليزانيات
التجارية ،والغر�ض من �إن�شاء امل�ؤ�س�سة هو القيام بجميع �أعمال النقل اجلوي يف
الداخل واخلارج و�إدارة الأعمال واملن�ش�آت املتعلقة ب�ش�ؤون املالحة اجلوية والنهو�ض
بها ،وتتبع امل�ؤ�س�سة وزير املالية وال�صناعة يف الرقابة والتوجيه( .)1ويعد مرفق النقل
اجلوي �أحد املرافق العامة االقت�صادية التي تديرها كثري من الدول عن طريق �إن�شاء
م�رشوع مملوك للدولة تعهد �إليه بالقيام بهذه املهمة(.)2
ومن اجلدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية قد �صدر قانون
بخ�صخ�صتها وحتويلها ل�رشكة م�ساهمة وفق ًا للقانون رقم ( )6ل�سنة  2008يف
�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية �إىل �رشكة م�ساهمة( ،)3حيث تن�ص
املادة الأوىل على ما يلي « :تعترب م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية �رشكة م�ساهمة
با�سم (�رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية) تتوىل تنفيذ جميع �أغرا�ض امل�ؤ�س�سة ،وت�ؤول
�إليها جميع الأ�صول املادية واملعنوية واخل�صوم ،وي�ستثنى من ذلك حقوق امل�ؤ�س�سة
ال�صادر بها �أحكام ق�ضائية �ضد اخلطوط اجلوية العراقية وجمهورية العراق و�أية
حقوق �أخرى مرتبطة بها ،وتبا�رش ال�رشكة تنفيذ هذه الأحكام وت�ؤول ح�صيلة تنفيذها
�إىل اخلزانة العامة للدولة».
( )1قانون رقم  21ل�سنة  1956يف �ش�أن م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية� ،صدر يف � 6صفر 1385هـ ،املوافق  5يونيو
1965م ،الكويت اليوم ،العدد  ،531ال�سنة احلادية ع�رشة ،ومن اجلدير بالذكر �أن القانون ال�سابق كان قد �ألغي
العمل به مبوجب القانون رقم  6ل�سنة 2008م ثم �أعيد العمل به مبوجب املر�سوم بقانون رقم  22ل�سنة 2012م.
( )2انظر يف ذلك :د .ي�رسي حممد الع�صار ،النظام القانوين ملرفق النقل اجلوي يف القوانني الكويتي وامل�رصي والفرن�سي
يف �ضوء نظرية املرفق العام االقت�صادي ،بحث من�شور يف جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،املجلد الثامن ع�رش ،ال�سنة
الثامنة ع�رشة ،العدد الثالث ،ربيع الأول� ،سبتمرب � ،1994ص .858 -789
( )3للقانون رقم ( )6ل�سنة  2008يف �ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية ،من�شور يف اجلريدة الر�سمية
«الكويت اليوم»  -العدد  - 857ال�سنة الرابعة واخلم�سون -الأحد � 3صفر 1429هـ ,املوافق 2008 /2 /10م.
ومن اجلدير بالذكر �أنه قد �صدرت عدة تعديالت لهذا القانون الأخري حيث مت تعديله باملر�سوم بقانون رقم 22
ل�سنة  2012ومن ثم مت تعديله ثاني ًة بالقانون رقم  23ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  6ل�سنة
 2008يف �ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية �إىل �رشكة م�ساهمة.
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غري �أنه مل يتم فعلي ًا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل امل�ؤ�س�سة �إىل �رشكة م�ساهمة،
فعلى الرغم من �أن قانون رقم  21ل�سنة  1956يف �ش�أن م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية
الكويتية كان قد �ألغي مبوجب املادة العا�رشة من القانون رقم  6ل�سنة � 2008أعاله �إال
�أنه مت �إعادة العمل به مبوجب املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم  22ل�سنة 2012
يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  6ل�سنة  ،2008حيث ن�صت املادة الأوىل من
قانون رقم  22ل�سنة  2012على �أن« :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد الأوىل والثانية والثالثة
والبند ( )2من املادة ال�ساد�سة واملادة العا�رشة من القانون رقم ( )6ل�سنة 2008
امل�شار �إليه الن�صو�ص التالية ..... :املادة العا�رشة« :ي�ستمر العمل بالقانون رقم 21
ل�سنة  1965امل�شار �إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية مل�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية
الكويتية فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون وقانون ال�رشكات التجارية �إىل حني
تعديلها �أو �إلغائها» .وعلى ذلك ونتيج ًة لأنه مل يتم فعال �إلغاء �أو تعديل النظام القانوين
مل�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية مل تكتمل بذلك �إجراءات التخ�صي�ص ،وعليه فال
تزال م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية مرفق ًا عام ًا اقت�صادي ًا يخ�ضع لذات النظام
القانوين الذي تخ�ضع له املرافق العامة االقت�صادية مو�ضوع الدرا�سة.
�ساد�س ًا -بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان الكويتي):
ويف العام  1965كذلك مت �إن�شاء بنك الت�سليف واالدخار بالقانون رقم  30ل�سنة
 1965كم�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة ،حتت �إ�رشاف وزير املالية،
ويكون مركز البنك الرئي�سي مدينة الكويت وله �أن يفتح فروع ًا يف الداخل ،و�أن يعني له
وكالء �أو مرا�سلني يف اخلارج ،كما يجوز له �أن يعهد �إىل غريه من الأ�شخا�ص الطبيعيني
واالعتباريني بالوكالة عنه يف بع�ض �أعماله وفقًا لنظامه الأ�سا�سي( ،)1ولقد مت �إعادة

( )1القانون رقم  30ل�سنة  1965ب�إن�شاء بنك الت�سليف واالدخار (واملن�شور يف الكويت اليوم العدد  536ثم �أعيد ن�رشه
يف العدد  537ال�سنة احلادية ع�رشة لورود خط�أ مطبعي ب�إ�ضافة مادة رقم � 9إليه) واملعدل بالقانون رقم  29ل�سنة
 ،1970والقانون رقم  27ل�سنة  ،1984ولقد مت �إعادة ت�سمية بنك الت�سليف واالدخار ببنك االئتمان الكويتي وفقا
للقانون رقم  1ل�سنة ( .2014واجلدير بالذكر �أن القانون رقم  30ل�سنة  1965كان قد الغي مبوجب �أحكام
القانون رقم  47ل�سنة  1993يف �ش�أن الرعاية ال�سكنية ثم �أعيد العمل به مبوجب �أحكام القانون رقم  12ل�سنة
 1995بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  47ل�سنة 1993م �سالف الذكر).
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ت�سمية بنك الت�سليف والإدخار ببنك االئتمان الكويتي وفق ًا للقانون رقم  1ل�سنة
 ،2014وقد حل هذا البنك حمل بنك االئتمان الذي �أن�شئ بالقانون رقم  40ل�سنة
.1960
�سابع ًا -الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي:
ويف العام � 1966صدر القانون رقم  63ل�سنة  1966ب�إن�شاء الهيئة العامة للجنوب
واخلليج العربي( ،)1يكون مقرها مدينة الكويت ،وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية
امل�ستقلة وتلحق بوزارة اخلارجية ،والغر�ض منها تطوير بلدان اجلنوب واخلليج
العربي ،و يكون للهيئة جمل�س �إدارة ير�أ�سه وزير اخلارجية ،وتكون للهيئة ميزانية
م�ستقلة تت�ضمن �إيراداتها وم�رصوفاتها ،وت�رسي على ميزانيتها كافة الأنظمة
واللوائح التي ت�رسي يف �ش�أن امليزانية العامة للدولة( ،)2وقد �ألغيت هذه الهيئة باملر�سوم
بقانون رقم  119ل�سنة  1992ب�ش�أن �إلغاء الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي ،ومت
نقل اخت�صا�صاتها لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية(.)3
ثامن ًا -البنك املركزي:
ويف العام � 1968صدر القانون رقم  32ل�سنة  1968ب�إن�شاء البنك املركزي
واعتباره م�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة ،تتبع وزير املالية ،وتعد
ميزانيته على النمط التجاري ،ويعد تاجر ًا يف عالقاته مع الغري ،وله جمل�س �إدارة يدير
�ش�ؤونه( ،)4وقد حل البنك املركزي حمل جمل�س النقد الكويتي �سابق الذكر.
( )1قانون رقم  63ل�سنة  1966ب�إن�شاء الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي ال�صادر يف  10ربيع الأول  1386هـ
املوافق  28يونيو  1966م ،الكويت اليوم  -العدد  – 583ال�سنة الثانية ع�رشة.
( )2املواد  1و  2و  3و  5من القانون �أعاله.
(� )3ألغيت هذه الهيئة باملر�سوم بقانون رقم  119ل�سنة  1992ب�ش�أن �إلغاء الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي ،ومت
نقل اخت�صا�صاتها لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ال�صادر بق�رص بيان يف  25ربيع الأول 1413
املوافق � 22سبتمرب .1992
( )4القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة امل�رصفية واملعدل باملر�سوم بالقانون رقم
 130ل�سنة  1977املن�شور يف الكويت اليوم العدد  1-1164ال�سنة الثالثة والع�رشون واملر�سوم بقانون رقم 5
ل�سنة  1991املن�شور يف الكويت اليوم العدد  3ال�سنة ال�سابعة والثالثون واملر�سوم بالقانون رقم  36ل�سنة 1992
املن�شور يف الكويت اليوم العدد  56ال�سنة الثامنة والثالثون.
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تا�سع ًا -امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ:
ويف عام  1977مت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ (م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية
حالي ًا) باملر�سوم بقانون رقم  133ل�سنة  ،1977حيث جاء يف مادته الأوىل على �أن
تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة تدار وفق ًا للأ�س�س التجارية،
وتلحق بوزير املوا�صالت ،ومركزها الرئي�سي مدينة الكويت ،الغر�ض منها �إدارة
وت�شغيل املوانئ املخ�ص�صة للمالحة التجارية(.)1
عا�رشاً -م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية:
وبعد ذلك بعامني تقريب ًا �صدر املر�سوم بالقانون رقم  6ل�سنة  1980ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وهي م�ؤ�س�سة ذات طابع اقت�صادي لها �شخ�صية
اعتبارية م�ستقلة ،وتكون للم�ؤ�س�سة ميزانية م�ستقلة عن ميزانية الدولة تعد على منط
امليزانيات التجارية ،وي�رشف على امل�ؤ�س�سة وزير النفط ،يكون مركزها الرئي�سي
فروعا ومكاتب وتوكيالت يف الداخل �أو
وحملها القانوين الكويت ،ولها �أن تن�شئ
ً
اخلارج� ،أما �أغرا�ض امل�ؤ�س�سة فهي القيام بكافة الأعمال املتعلقة ب�صناعات البرتول
واملواد الهيدروكربونية ب�صفة عامة يف كافة مراحلها وبال�صناعات املتفرعة من هذه
ال�صناعات �أو املرتبطة �أو املتعلقة �أو املكملة لها يف الكويت واخلارج(.)2
�إحدى ع�رش -الهيئة العامة لال�ستثمار:
كما مت �إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار وفق ًا للقانون رقم قانون رقم  47ل�سنة
 ،1982باعتبارها هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،يكون للهيئة ميزانية
ملحقة ،والغر�ض من �إن�شائها �أن تتوىل با�سم حكومة الكويت وحل�سابها �إدارة ا�ستثمار
املال االحتياطي للدولة ،والأموال املخ�ص�صة الحتياطي الأجيال القادمة ،وغري
ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير املالية �إىل الهيئة لإدارتها ،وتلحق الهيئة بوزير
( )1مر�سوم بالقانون رقم  133ل�سنة  1977ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�صادر بق�رص ال�سيف يف  6ذو احلجة
 1397هـ املوافق  17نوفمرب 1977م� ،إال �أنه مت تغيري م�سمى امل�ؤ�س�سة �إىل م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية وذلك مبوجب
املر�سوم بالقانون رقم  40ل�سنة 1993م ،الكويت اليوم  -العدد  -120ال�سنة التا�سعة والثالثون.
( )2مر�سوم بالقانون رقم  6ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،الكويت اليوم -العدد  -1284ال�سنة
ال�ساد�سة والع�رشون ،الأحد  9ربيع الأول 1400هـ ،املوافق  27يناير كانون ثاين 1980م.
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املالية ويكون مقر الهيئة يف دولة الكويت ،ويجوز لها �أن تن�شئ مكاتب يف خارج دولة
الكويت(.)1
اثنى ع�رش -الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية:
وبعد ذلك بعام مت �إن�شاء الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية وفق ًا
للقانون رقم  94ل�سنة  ،1983باعتبارها هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة
تلحق مبجل�س الوزراء ،ي�رشف عليها وزير الأ�شغال العامة ،وقد جاء يف املادة الثانية من
قانون �إن�شائها �أن «الغر�ض من �إن�شاء الهيئة هو القيام بالأعمال املتعلقة بتنمية الزراعة
بقطاعاتها النباتية واحليوانية وتطويرها وتنمية الرثوة ال�سمكية وحمايتها ،وللهيئة يف
�سبيل حتقيق �أغرا�ضها على وجه اخل�صو�ص -8.... :امل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�رشكات
امل�ساهمة يف احلدود الالزمة لتحقيق �أغرا�ض الهيئة والأغرا�ض املرتبطة بها-11....
ت�شجيع ال�صناعات الغذائية املتعلقة بالن�شاط الزراعي ومنتجاته-12 .يجوز �رشاء
وت�سويق املنتجات الغذائية املنتجة يف الكويت.)2(»...
ثالثة ع�رش -الهيئة العامة لل�صناعة:
كما مت �إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعة يف العام  1996باملر�سوم بقانون رقم 56
ل�سنة  ،1996حيث قرر القانون �أن تن�ش�أ هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة
ت�سمى الهيئة العامة لل�صناعة ،غر�ضها تنمية الن�شاط ال�صناعي يف البالد والنهو�ض به
والإ�رشاف عليه ،وي�رشف عليها وزير التجارة وال�صناعة(.)3
�أربعة ع�رش -الهيئة العامة لأ�سواق املال:
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا �صدر القانون رقم  7ل�سنة  2010واخلا�ص ب�إن�شاء الهيئة
( )1قانون رقم  47ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار ،الكويت اليوم  -العدد  -1422ال�سنة الثامنة
والع�رشون ،الأحد � 28شعبان 1402هـ ،املوافق  20يونيو (حزيران) 1982م.
( )2املادة الأوىل واملادة الثانية من القانون رقم  94ل�سنة  1983ب�إن�شاء الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية
ال�صادر بق�رص ال�سيف يف  4رم�ضان 1403هـ املوافق  15يونيو1983م.
( )3املادة  27واملادة  28من املر�سوم بقانون رقم  56ل�سنة  1996يف �ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة وال�صادر يف ق�رص
بيان يف  25ربيع الثاين ،1417املوافق � 9سبتمرب  ،1996وقد جاء يف املادة  53من القانون ما يلي« :يلغى القانون
رقم  6ل�سنة  1965ب�إ�صدار قانون ال�صناعة كما يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون».
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العامة لأ�سواق املال كهيئة م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،هدفها تنظيم ن�شاط
الأوراق املالية مبا يت�سم بالعدالة والتناف�سية وال�شفافية ،وي�رشف عليها وزير التجارة
وال�صناعة(.)1

املطلب الثاين
الطبيعة القانونية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
تعد امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة تطبيق ًا لفكرة الالمركزية الإدارية والتي تعني
عدم تركيز الن�شاط الإداري يف الدولة بيد ال�سلطة املركزية وتوزيع هذا الن�شاط بني
ال�سلطة املركزية و�أ�شخا�ص معنوية �أخرى ،فامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة هي �أ�شخا�ص
معنوية عامة ت�ساعد ال�سلطة املركزية يف العا�صمة على القيام بدورها يف �إدارة املرافق
العامة و�إجناز الوظيفة الإدارية يف الدولة ،فالهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة �أ�شخا�ص
معنوية المركزية مرفقية �أو م�صلحية (�أي تدير مرفق ًا معين ًا �أو م�صلحة معينة)،
منحها القانون ال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة( ،)2حتى تتمتع بقدر من اال�ستقالل لأداء
وظيفتها مبرونة بعيد ًا عن الروتني والبريوقراطية احلكومية ،وبالتايل ف�إن لهذا
ال�شخ�ص املعنوي (الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة) ا�سم وموطن خا�ص به ،وله ممثل
قانوين يتحدث با�سمه وله �أهلية التقا�ضي والقيام بالت�رصفات القانونية وفق ًا للن�شاط
املخ�ص�ص له ،كما �أن له ذمة مالية م�ستقلة وميزانية م�ستقلة �أو ملحقة ح�سب القانون
الذي ينظمها.

( )1املادة  2و 3من القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية� ،صدر بق�رص
ال�سيف يف  7ربيع الأول 1431هـ املوافق  21فرباير 2010م ،ن�رش يف الكويت اليوم -العدد  -964بتاريخ 28
فرباير  ،2010ثم مت الن�رش بعد ذلك ا�ستدراكا لوجود بع�ض الأخطاء املطبعية يف الكويت اليوم -العدد  967بتاريخ
� 19سبتمرب .2010
( )2امل�ؤ�س�سات العامة من الأ�شخا�ص االعتبارية التي تثبت لها ال�شخ�صية القانونية ملجرد وجودها .انظر د .عبد الفتاح
عبد الباقي ،نظرية احلق ،مكتبة نه�ضة م�رص ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،1965م�رص� ،ص.177
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الفرع الأول
فكرة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة وخ�صائ�صها التقليدية
ميكن تعريف الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ب�أنها �شخ�ص من
�أ�شخا�ص القانون العام تتوىل �إدارة ن�شاط مرفق عام جتاري �أو �صناعي بنظام يقرتب
من نظم �إدارة امل�رشوعات اخلا�صة(.)1
ومن هذا التعريف يت�ضح لنا �أن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة تقوم على العنا�رص التالية:
�1 .1أن الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �شخ�ص معنوي يقوم ب�إدارة مرفق عام ،بل �أنها بحد
ذاتها تعد مرفق ًا عام ًا ذا �شخ�صية قانونية( .)2ويف هذا ي�ؤكد الق�ضاء الفرن�سي �أنه
�إذا كانت بع�ض املرافق العامة ميكن �أن تدار من قبل �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص،
ف�إن الهيئة العامة( )3وامل�ؤ�س�سة العامة تدير بال�رضورة مرفق ًا عام ًا ،لأنها هي ذاتها
مرفق عام ،كما �أن الفقه ي�أخذ بهذا الر�أي وي�ؤكد ب�أن امل�ؤ�س�سة العامة هي �شخ�ص
معنوي يدير مرفق ًا عاما(.)4
�2 .2أن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة تتمتع بال�شخ�صية القانونية امل�ستقلة ،وهي من
�أ�شخا�ص القانون العام لها ا�ستقاللية يف الإدارة ،بيد �أنها لي�ست ا�ستقاللية مطلقة
بل تخ�ضع للو�صاية الإدارية من قبل اجلهة املركزية التي تتبعها.
�3 .3إن العربة يف و�صف �شخ�ص مرفقي معني ب�أنه �إداري �أو اقت�صادي �أو مهني مبا
ين�ص عليه قانون �إن�شائه( ،)5ف�إذا تخلف الن�ص يرجع �إىل طبيعة الن�شاط الذي
(1) D. LINOTTE. A. MESTRE, Services Publics et Droit Public Economique, Litec, 1982, n. 390.
(2) E. FATOME, Etablissement Public et Service Public, AJDA, 1997, P. 100.

انظر :د .حممد حممد عبداللطيف ،التطورات املعا�رصة للمرافق العامة االقت�صادية ،الطبعة الأوىل ،جامعة الكويت،1999 ،
�ص142
(3) C. A. de Paris, 22 decembre 1984, Ste’ d’exploitation et d’ affemge des journaux C. – SNEP, S. 1949, 2, P. 89, note. DRAGO.

( )4د� .أنور ر�سالن ،و�سيط القانون الإداري ،اجلزء الأول ،القاهرة� ،1998 ،ص  ،366د .طعيمه اجلرف ،القانون
الإداري  ،القاهرة� ،1978 ،ص .436
( )5مثاال على ذلك ما ن�صت عليه املادة الأوىل من املر�سوم رقم  6ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
�أعاله على �أن « تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة ذات طابع اقت�صادي ويكون لها �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ت�سمى «م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية» وي�رشف عليها وزير النفط.
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يزاوله( ،)1فالطبيعة الإدارية �أو االقت�صادية للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة تتحدد
وفق ًا لطبيعة املرفق الذي تديره ،ف�إذا كان املرفق اقت�صادي ًا (جتاري ًا �أو �صناعي ًا)
ف�إن الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة تو�صف ب�أنها اقت�صادية وبالتايل يخ�ضع ن�شاطها
االقت�صادي للقانون اخلا�ص(.)2
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام �أن امل�رشع الكويتي مل يقم تفرقة �أو متييز ًا بني
م�صطلح الهيئة العامة وامل�ؤ�س�سة العامة كما هو احلال يف جمهورية م�رص العربية،
حيث قام امل�رشع امل�رصي يف عام  1963بالتمييز بينها ،ف�أفرد للهيئات العامة
القانون رقم  6ل�سنة  1963وعرفها ب�أنها م�صالح حكومية منحها امل�رشع ال�شخ�صية
االعتبارية ،بينما خ�ص�ص للم�ؤ�س�سات العامة القانون رقم  61ل�سنة  1963وو�صفها
ب�أنها مرافق عامة اقت�صادية ،ومما ال �شك فيه �أنه يرتتب على هذا التمييز نتائج مهمة
تتعلق بالنظام املايل ،والنظام القانوين للأموال ،ورقابة الدولة( ،)3غري �أنه وبعد تبني
الدولة امل�رصية ل�سيا�سة احلرية االقت�صادية عام  ،1974قام امل�رشع عام  1975ب�إلغاء
طائفة امل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ،وق�ضى بتحويل امل�ؤ�س�سات القائمة �إىل �رشكات
م�ساهمة عامة ،و�إن كان قد �سمح با�ستثناء بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة من هذا احلكم
على �أن تفرد لها �أنظمة خا�صة ومنها امل�ؤ�س�سة العامة (م�رص للطريان) حيث �أخ�ضعها
لنظام قريب من النظام الذي تخ�ضع له امل�رشوعات التجارية اخلا�صة(.)4
�أما بالن�سبة للمرافق العامة االقت�صادية يف الكويت ف�إن امل�رشع يف الكويت مل يقم
كما ذكرنا �آنف ًا� -أي تفرقة �أو متييز بني امل�صطلحني ،فاملرافق العامة االقت�صادية يفالكويت قد ت�أخذ �شكل امل�ؤ�س�سة العامة ،ومن �أمثلتها - :بنك االئتمان والذي �أن�شئ
بالقانون رقم  40ل�سنة  -1960وجمل�س النقد الكويتي والذي �أن�شئ بالقانون رقم
 41ل�سنة  -1960وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية بالقانون رقم 35
( )1د .عبد الفتاح ح�سن ،مبادئ القانون الإداري الكويتي ،القاهرة دار النه�ضة العربية� ،1969 ،ص  ،171د .ثروت
بدوي ،تدرج القرارات الإدارية ،ومبد�أ امل�رشوعية ،القاهرة دار النه�ضة العربية� ،1968 ،ص .67
( )2انظر :د .حممد حممد عبداللطيف ،مرجع �سابق �ص  .143واجلدير بالذكر �أن الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية،
وكما �سيتم بيانه ،تخ�ضع لنظام قانوين مزدوج ،انظر �أدناه.
( )3انظر :د .حممد حممد عبداللطيف ،املرجع ال�سابق �ص .146
( )4انظر :يف ذلك د .ي�رسي حممد الع�صار ،مرجع �سابق� ،ص.791
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ل�سنة  -1961وم�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية املن�ش�أة بالقانون رقم  21ل�سنة
 -1965وبنك الت�سليف واالدخار الذي �أن�شئ بالقانون رقم  30ل�سنة (1965والذي
مت تغيري ا�سمه �إىل بنك االئتمان)( - )1والبنك املركزي الكويتي املن�ش�أ بالقانون رقم
 32ل�سنة ( 1968والذي حل حمل جمل�س النقد)  -وامل�ؤ�س�سة العامة للموانئ املن�ش�أة
باملر�سوم بقانون رقم  133ل�سنة  -1977وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية املن�ش�أة
باملر�سوم بالقانون رقم  6ل�سنة .1980
كما �أن املرافق العامة االقت�صادية قد ت�أخذ �شكل الهيئة العامة ومن �أمثلتها -:الهيئة
العامة ملنطقة ال�شعيبة املن�ش�أة باملر�سوم ال�صادر بتاريخ  14مايو  -1964والهيئة
العامة للجنوب واخلليج العربي املن�ش�أة بالقانون رقم  63ل�سنة  -1966والهيئة
العامة لال�ستثمار املن�ش�أة بالقانون رقم  47ل�سنة  -1982والهيئة العامة ل�شئون
الزراعة والرثوة ال�سمكية املن�ش�أة بالقانون رقم  94ل�سنة  -1983والهيئة العامة
لل�صناعة املن�ش�أة باملر�سوم بقانون رقم  65ل�سنة  -1996والهيئة العامة لأ�سواق املال
املن�ش�أة بالقانون رقم  7ل�سنة .2010
وتعد امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية ب�شكل عام مرافق عامة اختيارية،
�أي �أن الدولة تتمتع ب�سلطة تقديرية يف �إن�شائها ،فيما عدا البنك املركزي فهو مرفق عام
�إجباري �أي �أن الدولة ملزمة ب�إن�شائه ،وهذا الإلزام م�صدره املادة  77من الد�ستور،
حيث تن�ص على �أن« :ت�سك العملة با�سم الأمري وفقا للقانون» ،كما تن�ص املادة 154
على�« :أن ينظم القانون النقد وامل�صارف ويحدد املقايي�س واملكاييل واملوازيني».
فوظيفة �سك النقود من الوظائف التي تدخل يف نطاق دور الدولة يف الع�رص احلديث،
وتعترب �رضورية لتحقيق �أهدافها.

( )1ولقد مت �إعادة ت�سمية بنك الت�سليف واالدخار ببنك االئتمان الكويتي وفقا للقانون رقم  1ل�سنة  2014كما ذكر �أعاله.
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الفرع الثاين
القواعد القانونية التي تخ�ضع لها الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
�أو�ضحنا فيما �سبق �أن الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت تعد
مرافق عامة اقت�صادية وبهذا نكون �أمام نتيجتني مهمتني:
�أو ًال� :أن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية مرافق عامة حتكمها القواعد
العامة التي حتكم املرافق العامة ،ومنها قاعدة دوام �سري املرافق العامة بانتظام
وبا�ضطراد ومبد�أ امل�ساواة بني املنتفعني �أمام املرافق العامة ،وكذلك قاعدة قابلية
املرافق العامة للتعديل والتغيري وفقا ملتطلبات امل�صلحة العامة مع ما يرتتب على هذه
القواعد من نتائج(.)1
ثاني ًا :ال�صفة االقت�صادية للمرفق والتي ت�ؤدي �إىل خ�ضوع هذه املرافق لقواعد
قانونية خا�صة تتعلق بالن�شاط الذي تقوم به واالخت�صا�ص الق�ضائي للمنازعات التي
تن�ش�أ عنه ،ولأن الن�شاط الذي تقوم به هو ن�شاط اقت�صادي �أو ذو طبيعة جتارية ف�إن
القواعد التي يخ�ضع لها هي قواعد القانون اخلا�ص واملحاكم املخت�صة بنظر املنازعات
املتعلقة بهذا الن�شاط هي املحاكم العادية ولي�ست الإدارية ،وت�أ�سي�س ًا على ذلك ف�إن
امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية باعتبارها مرافق عامة اقت�صادية ف�إنها
تخ�ضع لنظام قانوين مزدوج(.)2
فالهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ،تبا�رش ن�شاط ًا ذا طبيعة جتارية
�أو اقت�صادية وبالتايل ف�إن و�سيلة �إدارتها تختلف عن و�سيلة �إدارة املرافق العامة
التقليدية ،حيث تتطلب نوع ًا من املرونة واملناف�سة وهو ما ال يتحقق يف و�سائل القانون
العام املتبعة يف �إدارة املرافق الإدارية ،وبالتايل ف�إن هذه املرافق تخ�ضع لنظام قانوين
مزدوج ،فمن حيث الإن�شاء والتنظيم ومن حيث عالقتها مبوظفيها وعالقتها بال�سلطة
( )1انظر :د� .إبراهيم طه الفيا�ض ،مرجع �سابق� ،ص  92وما بعدها ،د .ماجد راغب احللو ،القانون الإداري،1987 ،
�ص  421وما بعدها ،د� .سليمان الطماوي ،مبادئ القانون الإداري ،الكتاب الثاين  -دار الفكر العربي -القاهرة
� ،1979ص  526وما بعدها.
( )2انظر :د� .إبراهيم طه الفيا�ض ،مرجع �سابق� ،ص  94وما بعدها.
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املركزية والعالقات القانونية التي تظهر فيها امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة مبظهر
ال�سلطة العامة وت�أخذ بامتيازات ال�سلطة العامة ف�إنها تخ�ضع لقواعد القانون العام
كغريها من الإدارات املركزية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة التقليدية الأخرى ،وبالتايل
ف�إن املنازعات النا�شئة عن هذه العالقة يخت�ص بها الق�ضاء الإداري (الدائرة الإدارية يف
املحكمة الكلية)� ،أما فيما يتعلق بالن�شاط والعالقات القانونية التي ت�ستخدم فيها هذه
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة �أ�ساليب القانون اخلا�ص� ،أي حني متار�س ن�شاط ًا ذا طبيعة
جتارية �أو اقت�صادية ف�إن هذا الن�شاط حتكمه قواعد القانون اخلا�ص ،وبالتايل ف�إن �أي
نزاع يتعلق يف هذا الن�شاط ف�إنه يكون من اخت�صا�ص املحاكم العادية.
فالإدارة قد تظهر مبظهر ال�سلطة وال�سيادة من خالل الن�شاط الذي متار�سه
امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية باعتبارها مرافق عامة يجوز لها ا�ستعمال
امتيازات ال�سلطة فت�أخذ ب�أ�ساليب القانون العام ومتار�س االمتيازات التي منحها
�إياها القانون العام ،ومثال ذلك القرارات الإدارية ،وطلب نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة ،ويف هذا املجال ت�س�أل امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية عن الأ�رضار
التي قد تن�ش�أ عن �أن�شطتها املادية �أو الت�رصفات القانونية يف �إطار �أعمالها الإدارية
وظهورها مبظهر ال�سلطة وال�سيادة م�س�ؤولية �إدارية ،ولي�س مدنية ،كما �أن منازعاتها
يف هذا املجال هي منازعات �إدارية ،تخت�ص بالنظر والف�صل فيها الدائرة الإدارية يف
املحكمة الكلية(. )1
وقد تقرر الإدارة نزع ثوب ال�سلطة وال�سيادة والت�رصف كالأفراد العاديني
وال�رشكات (وتتخذ الإدارة هذا اخليار حتى تتمكن من ممار�سة ن�شاطها يف الأ�سواق
املحلية والعاملية لتنمية �أموالها وا�ستثماراتها� ،إذ عاد ًة ما حتجم ال�رشكات عن الدخول
مع الإدارة يف عالقة غري متكافئة تكون للإدارة فيها ال�سطوة والغلبة وتتوافر للأخرية
امتيازات ال تتوافر للطرف الآخر) ،وبالتايل يخ�ضع هذا الن�شاط لقواعد القانون
اخلا�ص الذي تت�ساوى فيه �إرادات �أطراف العالقة (كالقانون التجاري -ال�صناعي
 الزراعي – �أو قانون ال�رشكات  ..الخ) ويف هذا املجال تخت�ص املحاكم العادية بنظراملنازعات املتعلقة به.
( )1املر�سوم بالقانون رقم  20ل�سنة  1981ب�إن�شاء الدائرة الإدارية يف املحكمة الكلية ،املعدل القانون رقم  61ل�سنة .1982
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فعلى �سبيل املثال حينما تقوم الهيئة العامة لال�ستثمار �أو امل�ؤ�س�سة العامة
للبرتول ممثلة ب�إدارتها بت�أ�سي�س �رشكات ال�ستثمار �أموالها يف ال�سوق� ،أو حينما تدخل
يف عالقات عقدية �أو تعامالت مع الغري ذات طبيعة جتارية �أو اقت�صادية ف�إن العالقة
التي تن�ش�أ هنا بني �إدارة الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة والغري هي عالقة حتكمها
قواعد القانون اخلا�ص ،وتعد املنازعات النا�شئة عنها من اخت�صا�ص الق�ضاء العادي
(�أي املحاكم العادية) ولي�ست خا�ضعة للق�ضاء الإداري.
الفرع الثالث
ال�سلطة املخت�صة ب�إن�شاء الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
اهتم امل�رشع الد�ستوري يف الكويت ب�إن�شاء وتنظيم املرافق العامة ،و�أفرد لها
ن�صو�ص ًا خا�صة تت�ضمن �أحكام ًا وقواعد عامة ،على الربملان وال�سلطة التنفيذية -على
وجه اخل�صو�ص -االلتزام بها عند تنظيمها لهذه املرافق ،ومن هذه الن�صو�ص ما يلي:
تن�ص املادة  73على ما يلي« :ي�ضع الأمري مبرا�سيم لوائح ال�ضبط واللوائح الالزمة
لرتتيب امل�صالح والإدارات العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني» .كما تن�ص املادة 133
من الد�ستور الكويتي على �أن« :ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة ،وهيئات الإدارة
البلدية مبا يكفل لها اال�ستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها» ،كما تن�ص املادة 137
على �أن« :يجوز للم�ؤ�س�سات العامة وللأ�شخا�ص املعنوية املحلية �أن تقر�ض �أو تكفل
قر�ض ًا وفق ًا للقانون» ،كما تقرر املادة  148على �أن« :يبني القانون امليزانيات العامة
امل�ستقلة وامللحقة ،وت�رسي يف �ش�أنها الأحكام اخلا�صة مبيزانية الدولة» ،كما تن�ص
املادة  156من الد�ستور على �أن« :ي�ضع القانون الأحكام اخلا�صة مبيزانية امل�ؤ�س�سات
والهيئات املحلية ذات ال�شخ�صية املعنوية العامة وح�ساباتها اخلتامية» .وكل الأحكام
ال�سابقة ت�ضع القواعد العامة لإن�شاء وتنظيم املرافق العامة.
واجلدير بالذكر �أنه ثار جدل يف الفقه حول لفظ ترتيب امل�صالح والإدارات الوارد يف
ن�ص املادة  73من الد�ستور والتي تن�ص على �أن« :ي�ضع الأمري مبرا�سيم لوائح ال�ضبط
واللوائح الالزمة لرتتيب امل�صالح والإدارات العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني» .فماذا
يق�صد برتتيب امل�صالح والإدارات؟ هل يق�صد به التنظيم فقط �أم ي�شمل الإن�شاء كذلك؟
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وقد انق�سم الفقه �إىل فريقني :حيث يرى الفريق الأول �أن لفظ ترتيب امل�صالح
املذكور يف املادة  73من الد�ستور الكويتي يقت�رص على التنظيم فقط �أما الإن�شاء فيكون
بقانون ،وحجتهم يف ذلك �أن ال�سلطة الت�رشيعية (جمل�س الأمة) هي املعربة عن �إرادة
ال�شعب وحاجاته ،كما �أن �إن�شاء املرافق العامة قد ينطوي عليه تقييد للحقوق واحلريات،
وي�ضاف �إىل ذلك �أن هذه املرافق وب�شكل عام حتتاج �إىل موارد مالية ملزاولتها ن�شاطها
وهو الأمر الذي تنفرد ب�إقراره ال�سلطة الت�رشيعية ،وت�أ�سي�س ًا على ذلك ف�إنه يجب �أن
ين�ش�أ املرفق العام والهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة بقانون( ،)1ومن ثم تقوم ال�سلطة
التنفيذية ب�إ�صدار اللوائح اخلا�صة بتنظيم هذه املرافق مبرا�سيم.
�أما الفريق الآخر من الفقه ،وهو الر�أي الغالب ،فريى �أن لفظ ترتيب امل�صالح يجب �أن
ي�ؤخذ مبعناه الوا�سع ليت�ضمن الإن�شاء والتنظيم معا ،وعلى ذلك ف�إن لل�سلطة التنفيذية
احلق يف �إن�شاء املرافق العامة مبر�سوم ي�صدر من الأمري رئي�س ال�سلطة التنفيذية ،حيث
يرى �أ�صحاب هذا الر�أي �أن ال�سلطة التنفيذية هي الأقدر على تلم�س حاجات النا�س
وذلك من خالل �إدارتها ل�ش�ؤون املرافق العامة وتطبيقها للقانون وتعاملها اليومي
مع متطلبات اجلمهور وحاجاته ،وي�ؤكد �أ�صحاب هذا الر�أي �أن ذلك ال مينع وال يحرم
ال�سلطة الت�رشيعية احلق يف �إن�شاء املرافق العامة بقانون متى ما �أرادت(.)2
( )1يرى د .حممود حممد حافظ يف م�ؤلفه( -نظرية املرفق العام -درو�س لطلبة دبلوم القانون -كلية احلقوق -القاهرة – العام
اجلامعي � ،1964/63ص � )111أن �إن�شاء املرافق العامة مي�س حريات الأفراد حتى يف املرافق العامة التي ال تتمتع باحتكار
وتخ�ضع لنظام املناف�سة احلرة حيث تفوق املرافق العامة امل�رشوعات اخلا�صة وتتغلب عليها ملا لها من موارد �ضخمة ،وملا
متار�سه من و�سائل القانون العام وامتيازاته ،حيث ي�ؤدي هذا اال�ستخدام �إىل الت�ضحية بحريات الأفراد وم�صاحلهم واحلد
من حقوقهم ،وعلى ذلك ف�إنه يرى �أن �إن�شاء املرافق العامة �أيا ما كان نوعها يرتتب عليه امل�سا�س وب�صورة خا�صة بحرية
العمل وحرية التجارة وال�صناعة ،وملا كانت الد�ساتري تن�ص على تقييد احلريات وامل�سا�س باحلقوق الفردية يجب �أن يكون
بقانون �أو بنا ًء على قانون ،ف�إن �إن�شاء املرافق العامة يجب �أن يكون كذلك .م�شار �إليه لدى د� .إبراهيم طه الفيا�ض – القانون
الإداري – ن�شاط و�أعمال ال�سلطة الإدارية بني القانون الكويتي والقانون املقارن -مكتبة الفالح للن�رش والتوزيع -دولة
الكويت ،2008 ،الهام�ش �ص  .61ومييل الدكتور طه الفيا�ض �إىل هذا الر�أي ،انظر :م�ؤلفه ال�سابق� ،ص.70-67
( )2د .حممد علي �آل يا�سني ،القانون الإداري  ،الكويت� ،1973 ،ص  -114كذلك :الدكتور ,عثمان عبد امللك ال�صالح:
ال�سلطات الالئحية للإدارة يف الكويت ،الطبعة الأوىل ،من�شورات جملة احلقوق وال�رشيعة  ،الكويت� ،1977،ص
 -47كذلك د .عادل الطبطبائي :النظام الد�ستوري يف الكويت ،1985 ،الكويت� ،ص .581 ،ومن �أ�صحاب هذا الر�أي
يف الفقه امل�رصي د .وحيد ر�أفت – القانون الإداري – القاهرة� ،1942 ،ص  .547د .حممد زهري جرانه – القانون
الإداري� ،1942 ،ص  ،87عبد احلميد متويل -الو�سيط يف القانون الد�ستوري – الإ�سكندرية ،1959 ،ط � ،3ص
 ،445د� .سليمان الطماوي -مبادئ القانون الإداري� ،1979 ،ص .29
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�أما فيما يتعلق باملرافق العامة االقت�صادية (امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
االقت�صادية) يف الكويت ف�إن الن�صو�ص الد�ستورية امل�شار �إليها �أعاله ت�ؤكد على �أن
تن�ش�أ الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بقانون ،ولعل املادة  133من الد�ستور من �أو�ضح
الن�صو�ص على ذلك حيث تن�ص على �أن« :ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة ،وهيئات
الإدارة البلدية مبا يكفل لها اال�ستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها» .ومن خالل
درا�سة الت�رشيعات املتعلقة ب�إن�شاء الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت
يت�ضح �أن �إن�شاء جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة قد مت بالفعل بقانون ،فيما عدا حالة
واحدة هي الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة فقد �أن�شئت باملر�سوم ال�صادر بتاريخ  14مايو
 1964كهيئة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة ،لها ميزانية م�ستقلة ،تتبع وزير املالية( ،)1
وهوما يعد خمالف ًا لأحكام املادة  133من الد�ستور.
�إذ ًا فالأ�صل �أن تن�ش�أ امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة يف الكويت بقانون ،وبالتايل ال
يجوز �أن تن�ش�أ مبر�سوم �أمريي �أو �أمر �أمريي ،و�إمنا تن�ش�أ بقانون �صادر من جمل�س
الأمة ال�سلطة الأ�صلية املخت�صة بالت�رشيع ،غري �أنه من املت�صور �أن تن�ش�أ الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة مبر�سوم بقانون وفق ًا للمادة  71من الد�ستور( ،)2غري �أن هذا
اال�ستثناء له �ضوابطه الد�ستورية ولعل �أهمها (غياب الربملان ،وحتقق حالة ال�رضورة
امللحة ،وعر�ض املر�سوم بقانون على جمل�س الأمة للنظر يف �إقراره �أو �إلغائه) ،وهذا
-كما �أ�رشنا -ا�ستثناء ال يجوز التو�سع فيه �أو القيا�س عليه.

( )1وكما �أ�رشنا �أعاله �أنه يف  16مار�س  1970حل مر�سوم جديد لينظمها حتت م�سمى الإدارة العامة ملنطقة ال�شعيبة،
غري �أن هذه الإدارة مت حلها و�أيلولة مكوناتها �إىل الهيئة العامة لل�صناعة بعد �صدور القانون رقم  56ل�سنة  1996يف
�ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة.
( )2املادة  71من الد�ستور الكويتي تن�ص على �أنه� « :إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد جمل�س الأمة �أو يف فرتة حله ما يوجب
الإ�رساع يف اتخاذ تدابري ال تتحمل الت�أخري ،جاز للأمري �أن ي�صدر يف �ش�أنها مرا�سيم تكون لها قوة القانون ،على �أن
ال تكون خمالفة للد�ستور �أو للتقديرات املالية الواردة يف قانون امليزانية .ويجب عر�ض هذه املرا�سيم على جمل�س
الأمة خالل خم�سة ع�رش يوم ًا من تاريخ �صدورها� ،إذا كان املجل�س قائم ًا ،ويف �أول اجتماع له يف حالة احلل �أو انتهاء
الف�صل الت�رشيعي ،ف�إذا مل تعر�ض زال ب�أثر رجعي ما كان لها من قوة القانون� ،إال �إذا ر�أى املجل�س اعتماد نفاذها يف
الفرتة ال�سابقة �أو ت�سوية ما ترتب من �آثارها بوجه �آخر».
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واجلدير بالذكر �أنه وفق ًا للد�ستور الفرن�سي ال�صادر عام  1958ف�إن �إن�شاء كافة
امل�رشوعات العامة ك�أ�صل عام هو من اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية� ،إال �إذا تعلق الأمر
ب�إن�شاء طائفة جديدة من امل�ؤ�س�سات العامة� ،أو كان �إن�شاء امل�رشوع العام �سوف يتم
يف �صورة نقل للملكية من القطاع اخلا�ص للدولة (�أي الت�أميم)� ،أو كان �إن�شاء امل�رشوع
يت�ضمن ترتيب احتكار� ،أو مت �إن�شاء �رشكة عامة تخ�ضع لنظام يخالف املبادئ
الأ�سا�سية لقانون ال�رشكات ،ففي هذه احلالة البد من �صدور قانون(. )1
�أما يف ما يتعلق بحل �أو �إلغاء املرافق العامة فالأ�صل �أن ال�سلطة املخت�صة بالإن�شاء
هي ال�سلطة املخت�صة باحلل والإلغاء ،وترتيب ًا على ذلك ف�إنه متى ما �أن�شئ املرفق ب�أداة
قانونية معينة ف�إنه يجب �أن يتم حله و�إلغا�ؤه بنف�س الأداة القانونية �أو �أداة قانونية �أعلى
منها ،وترتيب ًا على ذلك ف�إذا مت املرفق العام بقانون ف�إنه ال يلغى �إال بقانون ،ولي�س ب�أداة
�أدنى منه ،عم ًال بقاعدة تدرج الأعمال القانونية ،ومبا �أن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
يف الكويت ال تن�ش�أ �إال بقانون �إعما ًال لن�ص املادة  133من الد�ستور ف�إنها ال تلغى �إال
بقانون ،وجند على �سبيل املثال املادة  53من قانون �إن�شاء البنك املركزي ت�ؤكد هذه
القاعدة ،حيث تن�ص على �أنه« :ال يجوز ت�صفية البنك املركزي �إال بقانون يحدد �إجراءات
الت�صفية و مواعيدها» .
�أما يف ما يتعلق ب�أيلولة �أموال الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة والتي لها
�شخ�صية معنوية م�ستقلة بعد حلها �أو �إلغائها ،ف�إذا كان م�صدر هذه الأموال الدولة �أو
�أحد الأ�شخا�ص الإقليمية ف�إن �أموال امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة بعد احلل ت�ؤول �إىل تلك
اجلهة� ،أما �إذا كان م�صدر الأموال تربعات الأفراد �أو الهيئات ف�إن هذه الأموال يجب �أن
تخ�ص�ص خلدمة الغر�ض الذي مت ذلك التربع من �أجله ،ب�أن ت�ؤول �إىل مرفق عام �آخر
يهدف لتحقيق ذات الغر�ض �أو غر�ض مقارب له .

( )1انظر يف ذلك :فيديل ( م�شار �إليه لدى د .ي�رسي الع�صار ،مرجع �سابق� ،ص ).800
- Vedel (G.) et. Delvolvé (P.), Droit administrative, Paris, PUF, 1992, T.2, P.728 .
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املبحث الثاين
عالقة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بال�سلطة املركزية
والأحكام التي يخ�ضع لها العاملون
املطلب الأول
عالقة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بال�سلطة املركزية
ذكرنا فيما �سبق �أن الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة يف الكويت هي �أ�شخا�ص معنوية
عامة ال مركزية (مرفقية �أو م�صلحية) �أي تدير مرفق ًا �أو م�صلحة معينة ،فهي تعاون
ال�سلطة املركزية يف �إدارة املرافق العامة وتقدمي اخلدمات العامة ،ولها ا�ستقاللية يف
الإدارة ،فلها ا�سم وموطن خا�ص بها ،كما �أن لها ذمة مالية م�ستقلة وميزانية م�ستقلة،
ولها �شخ�ص يديرها ويتكلم با�سمها وميثلها �أمام الغري وهو مدير �أو رئي�س الهيئة �أو
امل�ؤ�س�سة العامة.
بيد �أن اال�ستقالل الذاتي الذي منحه امل�رشع لهذه الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات
العامة عن ال�سلطة املركزية ،حتى تتمكن من �إدارة ن�شاطها بطرق و�أ�ساليب تتفق
وطبيعة ونوعية الن�شاط الذي تقوم به ،ال يعد ا�ستقال ًال مطلق ًا بل هناك نوع من الو�صاية
الإدارية (رقابة و�إ�رشاف) من ال�سلطة املركزية على الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ،والتي
قد ميثل ال�سلطة املركزية بهذا ال�صدد وزير معني� ،أو رئي�س جمل�س الوزراء ،حيث �إن
الأ�صل يف الن�شاط الذي تقوم به هذه امل�ؤ�س�سات هو ن�شاط يتعلق بال�سلطة املركزية،
كما �أن امليزانية اخلا�صة بالهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ،م�ستقل ًة كانت �أو ملحقة وك�أ�صل
عام ،تدخل �ضمن امليزانية العامة للدولة ويتم مناق�شتها يف الربملان ككتلة واحدة ،وقد
ن�صت املادة الثانية من املر�سوم بالقانون رقم  31ل�سنة  ،1978ب�ش�أن قواعد �إعداد
امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحل�ساب اخلتامي على �أن �شكل ميزانية
امل�ؤ�س�سات العامة ذات ال�شخ�صية االعتبارية حتدد من قبل وزير املالية بعد نظره يف
االقرتاح املقدم من اجلهة املعنية مبا يتالءم مع طبيعة ن�شاطها ،كما �أن وزير املالية
خمول �أي�ض ًا وفق املادة  43من املر�سوم بالقانون �أعاله �أن يقرر نظام املحا�سبة اخلا�ص
بكل م�ؤ�س�سة بناء على اقرتاح جمل�س �إدارتها ،وهو الذي يقرر ويرفع �إىل جمل�س الوزراء
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ما �أبدته امل�ؤ�س�سة العامة من تقديرات حول �إيراداتها وم�رصوفاتها وحول ح�سابها
اخلتامي ،وفيما يتعلق برقابة وزير املالية على موازنة امل�ؤ�س�سات العامة وح�ساباتها
اخلتامية ،فهذه الأخرية ووفق ًا للمادة  47من املر�سوم بالقانون �أعاله جمربة على �أن
تقدم للوزير تقارير ربع �سنوية عن �سري العمل بها وتطور مراكزها املالية م�شتملة
على البيانات واملعلومات التي يحددها.
كما �أن الوزير امل�رشف على �ش�ؤون هذه الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة يتحمل
م�س�ؤولية ن�شاطها �أمام ال�سلطة املركزية و�أمام �أع�ضاء الربملان ،ويف هذا ال�صدد جند
�أن املادة  133من الد�ستور الكويتي تن�ص على �أن« :ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة
وهيئات الإدارة البلدية مبا يكفل لها اال�ستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها»،
كما تن�ص املادة  123على �أن« :يهيمن جمل�س الوزراء على م�صالح الدولة ،وير�سم
ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ويتابع تنفيذها ،وي�رشف على �سري العمل يف الإدارات
احلكومية» ،كما تن�ص املادة  130على �أن« :يتوىل كل وزير الإ�رشاف على �ش�ؤون
وزارته ،ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها ،كما ير�سم اجتاهات الوزارة
وي�رشف على تنفيذها».
الفرع الأول
الو�صاية الإدارية التي متار�سها ال�سلطة املركزية
على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
تتمثل الو�صاية الإدارية التي متار�سها ال�سلطة املركزية (احلكومة) على املرافق
العامة االقت�صادية بالآتي:
�أو ًال -حتديد الوزير امل�رشف على �ش�ؤون الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة:
و�إعما ًال لهذا احلق جند �أن قانون �إن�شاء الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ين�ص �رصاح ًة
على خ�ضوعها لإ�رشاف الوزير املخت�ص الذي ميثل ال�سلطة املركزية ،وتطبيق ًا لذلك
جند �أن بنك االئتمان املن�ش�أ بالقانون رقم  40ل�سنة  1960كان يتبع رئي�س املالية
واالقت�صاد( ،)1وجمل�س النقد الكويتي املن�ش�أ بالقانون رقم  41ل�سنة  1960كذلك كان
( )1املادة الأوىل من القانون رقم  40ل�سنة � 1960أعاله.
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يتبع رئي�س املالية واالقت�صاد �آنذاك(� ،)1أما ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية املن�ش�أ بالقانون رقم  35ل�سنة  1961فقد �أحلق يف بداية الأمر بدائرة املالية
واالقت�صاد ،ومن ثم مت نقل التبعية والإ�رشاف �إىل رئي�س جمل�س الوزراء( ،)2و�أخري ًا �إىل
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية(� ،)3أما الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة املن�ش�أة باملر�سوم
ال�صادر بتاريخ  14مايو  1964فقد كانت تتبع وزير املالية وال�صناعة( ،)4وم�ؤ�س�سة
اخلطوط اجلوية الكويتية املن�ش�أة بالقانون رقم  21ل�سنة  1965كان ي�رشف عليها
�أي�ض ًا وزير املالية وال�صناعة( ،)5ومن ثم انتقل الإ�رشاف �إىل وزير املوا�صالت حالي ًا(،)6
�أما بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان حالي ًا) واملن�ش�أ بالقانون رقم  30ل�سنة 1965
فقد كان ي�رشف عليه وزير املالية والنفط( ،)7ثم انتقل هذا الإ�رشاف �إىل نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،و�أخري ًا �إىل وزير الدولة ل�ش�ؤون
الإ�سكان(� ،)8أما الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي املن�ش�أة بالقانون رقم  63ل�سنة
( )1املادة الأوىل من القانون رقم  41ل�سنة � 1960أعاله.
( )2ح�سب �إعادة تنظيمه بالقانون رقم  25ل�سنة  ،1974ال�صادر يف ق�رص ال�سيف يف  27جماد الثاين 1394هـ ،املوافق:
 17يوليو 1974م ،الكويت اليوم  -ملحق العدد  - 990ال�سنة الع�رشون.
(� )3صدر بتاريخ � 22سبتمرب  2002املر�سوم رقم  2002/235والذي ن�ص على نقل الإ�رشاف على ال�صندوق ورئا�سة
جمل�س �إدارته واملقرر لرئي�س جمل�س الوزراء يف القانون رقم � 74/25إىل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ال�صادر
يف  19نوفمرب  2006واملن�شور بجريدة الكويت اليوم  -العدد  -796ال�سنة الثانية واخلم�سون ،وكان الن�ص قبل
التعديل «يدير ال�صندوق جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س ًا وعدد من الأع�ضاء الكويتيني.»...
( )4املادة الثانية من املر�سوم الأمريي ال�صادر يف  14مايو 1964م ب�إن�شاء هيئة عامة ملنطقة ال�شعيبة �أعاله ،وقد ذكر
�أعاله �أنه يف  16مار�س  1970حل مر�سوم جديد حمل املر�سوم رقم  12ل�سنة  1965واخلا�ص بالهيئة العامة ملنطقة
ال�شعيبة لينظمها حتت م�سمى الإدارة العامة ملنطقة ال�شعيبة ،غري �أن هذه الإدارة مت حلها و�أيلولة مكوناتها �إىل الهيئة
العامة لل�صناعة بعد �صدور القانون رقم  56ل�سنة  1996ب�ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة.
( )5املادة الرابعة من قانون رقم  21ل�سنة  1956يف �ش�أن م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية.
( )6وفقا للمر�سوم رقم  108ل�سنة  1990ب�إ�ضافة بع�ض االخت�صا�صات �إىل وزير املوا�صالت �صدر بق�رص ال�سيف يف 24
ذو احلجة  1410هـ املوافق  16يوليو .1990
( )7املادة الأوىل من القانون رقم  30ل�سنة  1965ب�إن�شاء بنك الت�سليف واالدخار �أعاله.
( )8مر�سوم رقم  81ل�سنة  2007بنقل الإ�رشاف على بنك الت�سليف واالدخار ،حيث تن�ص املادة الأوىل على �أن « :ينقل
�إىل وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان الإ�رشاف على بنك الت�سليف واالدخار» ،الكويت اليوم -العدد  - 814ال�سنة الثالثة
واخلم�سون  -الأحد  27ربيع الأول 1428هـ ،املوافق 2007 /4 /15م ،وقد كان الإ�رشاف قبل ذلك على البنك
مبر�سومني متتالني هما مر�سوم رقم  307ل�سنة  2004بنقل الإ�رشاف على بنك الت�سليف واالدخار ،ومر�سوم رقم
 60ل�سنة  2006بنقل الإ�رشاف على بنك الت�سليف واالدخار �إىل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء.
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 1966فكانت ملحقة بوزارة اخلارجية( ،)1والبنك املركزي الكويتي املن�ش�أ بالقانون رقم
 32ل�سنة  1968يتبع وزير املالية(� ،)2أما امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ املن�ش�أة باملر�سوم
بقانون رقم  133ل�سنة  1977في�رشف عليها وزير املوا�صالت( ،)3يف حني �أن م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية واملن�ش�أة باملر�سوم بقانون رقم  6ل�سنة  1980ي�رشف عليها وزير
النفط(� ،)4أما الهيئة العامة الهيئة العامة لال�ستثمار واملن�ش�أة بالقانون رقم  47ل�سنة
 1982فتقع حتت �إ�رشاف وزير املالية(� ،)5أما الهيئة العامة ل�شئون الزارعة والرثوة
ال�سمكية واملن�ش�أة بالقانون رقم  94ل�سنة  1983فكان ي�رشف عليها وزير الأ�شغال
العامة( ،)6ومن ثم �أحلقت مبجل�س الوزراء ف�أ�صبح ي�رشف عليها وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء(� ،)7أما الهيئة العامة لل�صناعة واملن�ش�أة باملر�سوم بقانون رقم  56ل�سنة
 1996في�رشف عليها وزير التجارة وال�صناعة( ،)8والذي ي�رشف كذلك على هيئة �سوق
املال املن�ش�أة بالقانون رقم  7ل�سنة .)9(2010
وعلى الرغم من �أن القوانني �أعاله قد حددت الوزير امل�رشف على الهيئة �أو
امل�ؤ�س�سة العامة املعنية ،فقد جاء ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بالقانون رقم 77
ل�سنة  1986يف �ش�أن تنظيم الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة والإدارات امل�ستقلة ليقرر �أنه:
«يجوز مبر�سوم نقل التبعية �أو الإ�رشاف �أو الإحلاق املن�صو�ص عليه يف قانون �إن�شاء
�أي هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو �إدارة م�ستقلة من جمل�س الوزراء �أو �أي وزارة �أو وزير
�إىل جمل�س الوزراء �أو وزارة �أخرى �أو وزير �آخر» .ويرى جانب من الفقه �أن هذا الن�ص
( )1املادة الأوىل من القانون رقم  63ل�سنة � 1966أعاله .وكما �سلف بيانه فقد �ألغيت هذه الهيئة باملر�سوم بقانون رقم
 119ل�سنة  1992ب�ش�أن �إلغاء الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي ،ومت نقل اخت�صا�صاتها لل�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية.
( )2املادة  14من القانون رقم  32ل�سنة � 1968أعاله .
( )3املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم  133ل�سنة � 1977أعاله.
( )4املادة الأوىل من املر�سوم بالقانون رقم  6ل�سنة � 1980أعاله.
( )5املادة الأوىل من القانون رقم  47ل�سنة � 1982أعاله.
( )6املادة الأوىل من القانون رقم  94ل�سنة � 1983أعاله.
( )7جاء نقل التبعية بالقانون رقم  9ل�سنة  1988واملن�شور باجلريدة الر�سمية الكويت اليوم -العدد  -1760ال�سنة
الرابعة والثالثون.
( )8املادة  27من املر�سوم بقانون رقم  56ل�سنة � 1996أعاله.
( )9املادة الثانية من قانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية �أعاله.

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 157 2016

النظام القانوني للهيئات واملؤسسات العامة االقتصادية يف الكويت

يخالف مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات املن�صو�ص عليه يف الد�ستور ،و�أنه م�شوب بعيب عدم
الد�ستورية حيث ال يجوز ملر�سوم �أن ينقل اخت�صا�ص الو�صاية املقررة بقانون لوزير
معني على جهة معينة �إىل وزير �آخر(.)1
وقد مت �إلغاء املر�سوم بقانون ال�سابق بن�ص املادة  12من املر�سوم بقانون رقم
 116ل�سنة  1992يف �ش�أن التنظيم الإداري وحتديد االخت�صا�صات والتفوي�ض فيها،
غري �أن املر�سوم بقانون الأخري عاد و�أكد على ذات املبد�أ يف املادة الأوىل منه ،حيث
ن�ص على �أنه« :يجوز مبر�سوم نقل التبعية �أو الإ�رشاف �أو الإحلاق املن�صو�ص عليه يف
القانون املنظم لأي هيئة عامة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو �إدارة م�ستقلة من جمل�س الوزراء �أو
�أي وزارة �أو وزير �إىل جمل�س الوزراء �أو وزارة �أخرى �أو وزير �آخر .)2(»....
ثاني ًا -تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة والرئي�س �أو املدير
الذي ميثلها �أمام الغري و�أمام الق�ضاء ،واقرتاح التجديد لهم وتقرير مكاف�آتهم:
حيث يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ورئي�سها �أو مديرها
مبر�سوم �أمريي بنا ًء على تر�شيح الوزير امل�رشف عليها ،وجند مثا ًال على ذلك املادة
الثالثة ع�رشة من قانون م�ؤ�س�سة البرتول ،حيث تن�ص على �أن« :يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة
جمل�س �إدارة ي�شكل برئا�سة وزير النفط ،وي�صدر مر�سوم بنا ًء على عر�ض وزير النفط
ببيان ما يلي� :أ ) كيفية ت�شكيل واختيار �أع�ضاء املجل�س وتعيني نائب للرئي�س من بينهم
وعددهم ومدة ع�ضويتهم واجلهة املخت�صة بتحديد مكاف�آتهم  ،)3(»....كما جند �أن املادة
ال�ساد�سة من قانون هيئة �أ�سواق املال تن�ص على �أن يتكون جمل�س �إدارتها من خم�سة
مفو�ضني متفرغني يتم ت�سميتهم مر�سوم بنا ًء على تر�شيح الوزير املخت�ص ،ويحدد
( )1د .حممد عبد املح�سن املقاطع ،مدى جواز تعديل تبعية امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة مبر�سوم بد ًال من قانون ،بحث
من�شور يف جملة احلقوق ،ال�سنة  ،15العدد من الثاين �إىل الرابع� ،سنة � ،1991ص.120
( )2القانون رقم  77ل�سنة  1986يف �ش�أن تنظيم الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة والإدارات امل�ستقلة ،الكويت اليوم ،العدد
 -1676ال�سنة الثانية والثالثون .وقد مت �إلغاء هذا القانون بن�ص املادة  12من املر�سوم بقانون رقم  116ل�سنة
 1992يف �ش�أن التنظيم الإداري وحتديد االخت�صا�صات والتفوي�ض فيها وال�صادر يف ق�رص بيان يف  23ربيع الأول
 1413هـ املوافق  20مار�س 1992م.
( )3املادة  13من الف�صل الثالث من املر�سوم بقانون رقم  6ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،الكويت
اليوم ،العدد  -1284ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشون -الأحد  9ربيع الأول  1400هـ 27 ،يناير كانون ثاين 1980م.
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املر�سوم من بني الأع�ضاء رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س( ،)1كما قررت املادة الثامنة على �أن:
«ميثل الرئي�س الهيئة �أمام الغري و�أمام الق�ضاء ،ويتوىل عمل املدير التنفيذي وينفذ
قرارات الهيئة.)2(»...
ثالث ًا -احلق يف حما�سبة الأع�ضاء وعزلهم:
قد يخول امل�رشع ال�سلطة املركزية بع�ض ال�سلطات الت�أديبية على �أع�ضاء جمال�س
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة كاحلق يف الإيقاف عن العمل �أو حتى العزل ،غري �أن هذه
ال�سلطات ال ميكن ممار�ستها �إال من خالل ن�ص ت�رشيعي ويف احلدود التي يقررها
الن�ص ،ويجب على امل�رشع �أن ال يلج�أ لهذا الأ�سلوب �إال يف �أ�ضيق احلدود حتى يحافظ
على ا�ستقاللية وخ�صو�صية الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،ويجب �أن ترتك هذه
ال�سلطات للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة.
رابع ًا -احلق يف وقف جمل�س الإدارة �أو حله يف حال خرق القانون �أو العجز عن
�إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة:
فمن خالل الو�صاية الإدارية متلك ال�سلطة املركزية احلق يف وقف جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة �أو حل جمل�س �إدارتها( )3يف حال خرقهم القانون �أو عجزهم
�أو تقاع�سهم عن �إدارة امل�ؤ�س�سة وت�سيري هذا املرفق العام االقت�صادي بانتظام
وبا�ضطراد ،فعند عجز امل�ؤ�س�سة عن القيام ببع�ض واجباتها الأ�سا�سية واملهمة ي�سمح
مبد�أ الو�صاية الإدارية ل�سلطة الو�صاية �أن توقف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة
العامة �أو حله ،واحلل هنا يقع على جمل�س الإدارة وال يقع على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة
العامة بذاتها ،حيث �إنها تن�ش�أ بقانون ،وبالتايل ف�إنها ال حتل �إال بقانون.

( )1املادة ال�ساد�سة من قانون رقم  7ل�سنة � 2010أعاله.
( )2املادة الثامنة من قانون رقم  7ل�سنة � 2010أعاله.
( )3ومن الأمثلة على ا�ستخدام هذه احلق� ،إيقاف وزير املوا�صالت ( الوزير امل�رشف على م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية
الكويتية) ملدير امل�ؤ�س�سة على �أثر الت�رصيح ب�رشاء طائرات م�ستعملة وحل جمل�س �إدارتها ،جريدة الوطن ،الثالثاء
 21نوفمرب � ،2013ص� ،3ص.56
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خام�س ًا -احلق يف احللول حمل �أع�ضاء جمل�س �إدارتها:
ويق�صد باحللول �أي �أن حتل �سلطة الو�صاية حمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
�أو الهيئة العامة يف اتخاذ القرار املنا�سب على م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة
وحل�سابها حتقيق ًا للم�صلحة العامة ،وذلك عند عجز جمل�س الإدارة �أو تقاع�سهم عن
القيام بواجباتهم الأ�سا�سية واتخاذ القرارات املنا�سبة لت�سيري هذا املرفق االقت�صادي
املهم بال�شكل املطلوب.
�ساد�س ًا� -أخذ الإذن ال�سابق والت�صديق الالحق من قبل ال�سلطة املركزية على
ما ت�صدره من قرارات (�أي حق ال�سلطة املركزية يف قبول القرارات ال�صادرة عن
امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة �أو رف�ضها دون تعديل):
فال يجوز للم�ؤ�س�سات والهيئات العامة �أن تقوم ببع�ض الت�رصفات �أو باتخاذ
بع�ض القــرارات �إال بقبول م�سبق من �سلطة الو�صاية وهذا ما نعنيه ب�أخذ الأذن
ال�سابق� ،أما الت�صديق الالحق فيق�صد به �أن قرارات جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سات والهيئات
العامة حتى تنفذ ف�إنه يجب الت�صديق عليها من قبل �سلطة الو�صاية �ضمن مدة زمنية
معينة ومبفعول رجعي يعود �إىل التاريخ الذي اتخذ فيه القرار ،كما �أن لل�سلطة املركزية
ومن خالل ما متلكه من و�صاية �إدارية احلق يف �إلغاء القرارات املتخذة يف امل�ؤ�س�سات
العامة مبفعول رجعي �إىل وقت �صدورها ،ولها �أي�ضا �أن توقف تنفيذها دون تعديل
لتلك القرارات ،فلها احلق يف �أن ترف�ضها كما هي �أو تقبلها كما هي دون تعديل ،حيث
�إن التعديل يدخل من �ضمن �صالحية ال�سلطة الرئا�سية التي ميار�سها الرئي�س على
املر�ؤو�س ،ومبا �أن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة ف�إن
ال�سلطة املركزية متار�س عليها و�صاية �إدارية ولي�س �سلطة رئا�سية ،وبالتايل لي�س لها
احلق يف تعديل تلك القرارات وهذا هو الأ�صل العام.
�إذا فالهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ك�أ�شخا�ص ال مركزية تخ�ضع
للو�صاية الإدارية التي ميار�سها عليها الوزير الذي ميثل ال�سلطة املركزية يف الرقابة
والإ�رشاف ،وهنا يثور ت�ساءل مهم عن حدود الو�صاية الإدارية التي ميار�سها الوزير
امل�رشف على الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة االقت�صادية.
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الفرع الثاين
حدود الو�صاية الإدارية التي ميار�سها الوزير
امل�رشف على الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة االقت�صادية
نظر ًا لأهمية وج�سامة املهام املناطة بامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة فقد ربطها
امل�رشع الكويتي بوزير ليمار�س عليها الرقابة والإ�رشاف حتى يكون ن�شاطها مت�سق ًا
مع ال�سيا�سة العامة للدولة ،ولذلك فعلى الوزير املخت�ص �أن يقوم بتوجيه امل�ؤ�س�سة �أو
الهيئة العامة امل�رشف عليها على النحو الذي يحقق الأهداف املن�شودة للخطة احلكومية
يف ظل ال�سيا�سة العامة االقت�صادية واالجتماعية والإدارية للدولة ،فامل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة تخ�ضع للو�صاية الإدارية لل�سلطة املركزية �أي لرقابة و�إ�رشاف
ال�سلطة املركزية وذلك من خالل الوزير امل�رشف على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة املعنية،
ولأن الو�صاية الإدارية (وعلى عك�س ال�سلطة الرئا�سية التي يبا�رشها الوزير على من
ير�أ�سهم يف وزارته بقوة القانون) ال ميكن مبا�رشتها �إال بن�ص �رصيح ويف حدود الن�ص
فال بد من ن�ص ت�رشيعي يقر هذه الو�صاية ،فقد حر�ص امل�رشع الكويتي على بيان
�صور هذه الو�صاية يف الت�رشيعات املن�شئة للم�ؤ�س�سات والهيئات العامة ،ومن اجلدير
بالذكر يف هذا ال�صدد �أنه ال يوجد يف الكويت ن�ص عام ينظم الو�صاية الإدارية وير�سم
حدودها ويبني �سلطة الوزير يف هذا ال�ش�أن ،و�إمنا هناك ن�صو�ص متفرقة خا�صة بكل
م�ؤ�س�سة �أو هيئة عامة على حدة ،وقد يكون امل�رشع قد ق�صد من ذلك مراعاة ظروف
وخ�صو�صية امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة املعنية ،بيد �أن هذا التوجه قد �أدى �إىل اختالف
يف قدر وحجم الو�صاية الإدارية من م�ؤ�س�سة وهيئة عامة �إىل �أخرى ،فمقدار �سلطة
الو�صاية الإدارية املقررة للوزير على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة قد ي�ضيق وقد يت�سع
وفق ًا للت�رشيع املن�شئ واملنظم لها ،وبالتايل فال�سلطة الو�صائية للوزير قد تختلف
درجتها من حيث القوة من مرفق اقت�صادي �إىل �آخر.
فاملالحظ من خالل درا�سة الت�رشيعات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة �أن
الو�صاية الإدارية يف دولة الكويت قد تقرتب يف بع�ض الأحيان من ال�سلطة الرئا�سية
التي ميار�سها الوزير على �أركان وزارته ،وهذا فيه جتاوز حلدود الالمركزية الإدارية
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التي من املفرت�ض �أن ميار�س فيها الوزير و�صاية �إدارية �أي رقابة و�إ�رشاف على
الأ�شخا�ص املعنوية العامة التي تتمتع با�ستقاللية مالية و�إدارية ،ويجب الت�أكيد على
�أن الو�صاية الإدارية مهما بلغت قوتها فمناطها الرقابة والإ�رشاف على امل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة ،فهذه الأخرية �أ�شخا�ص المركزية مرفقية تتمتع بال�شخ�صية
املعنوية ولها ا�ستقالل مايل و�إداري ،وهو ما �أكدته املادة  133من الد�ستور الكويتي،
وبالتايل فعلى الوزير �أن يحرتم هذه اال�ستقاللية وميكن قياديي امل�ؤ�س�سة �أو
الهيئة العامة من العمل بحرية وعليه �أال يتدخل يف �ش�ؤون الإدارة �إال بالقدر الالزم
وال�رضوري للمحافظة على امل�صلحة العامة و�ضمان ت�سيري املرفق االقت�صادي
بانتظام وبا�ضطراد ،ووفق ًا لتوجه الدولة و�سيا�ستها العامة ،فال�سلطة الو�صائية
للوزير كما �سبق بيانه تتمثل يف الإذن ال�سابق والت�صديق الالحق على القرارات التي
يتخذها جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وبالتايل فله �أن يقبلها كما هي �أو يرف�ضها كما هي
دون تعديل هذه القرارات �أو تغيريها �أو تعديل م�ضمونها؛ ولذلك ف�إنه يجب �إعادة
النظر يف الت�رشيعات املتعلقة بالو�صاية الإدارية على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وتعديلها مبا يحقق لهذه امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة اال�ستقالل املايل والإداري،
وي�ضمن لها العمل با�ستقاللية حتت مظلة الرقابة والإ�رشاف التي تفر�ضها قواعد
الو�صاية الإدارية ال�سليمة .ومن خالل درا�سة الن�صو�ص املتعلقة بالو�صاية الإدارية
التي ميار�سها الوزراء على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ميكن تق�سيمها
�إىل ما يلي:
�أوال -امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية التي ميار�س عليها الوزير املخت�ص
�صاحب الو�صاية �سلطة تقرتب �إىل حد ال�سلطة الرئا�سية:
من خالل معاينة الن�صو�ص يت�ضح �أن بع�ض الت�رشيعات تعطي للوزير امل�رشف
على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة االقت�صادية احلق يف رئا�سة جمل�س الإدارة وممار�سة
�سلطة تقرتب �إىل حد ال�سلطة الرئا�سية ،ومن هذه امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة ما يلي:
 -1م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية:
تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم  6ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة
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البرتول الكويتية على �أن« :تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة ذات طابع اقت�صادي ويكون لها
�شخ�صية اعتبارية  ...وي�رشف عليها وزير النفط» ،وتقرر املادة الثالثة ع�رشة من
ذات املر�سوم على �أن« :يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة ي�شكل برئا�سة وزير النفط،
وي�صدر مر�سوم بنا ًء على عر�ض وزير النفط ببيان ما يلي� :أ) كيفية ت�شكيل واختيار
�أع�ضاء املجل�س وتعيني نائب للرئي�س من بينهم وعددهم ومدة ع�ضويتهم واجلهة
املخت�صة بتحديد مكاف�آتهم .ب) نظام انعقاد املجل�س و�إجراءات العمل به والأغلبية
الالزمة ل�صحة انعقاد و�إ�صدار قراراته والأحكام املتعلقة بنفاذ هذه القرارات .ج)
قواعد ت�شكيل جلانه الفرعية ونظام العمل بها .د) قواعد و�رشوط اختيار الأع�ضاء
املنتدبني من بني �أع�ضاء املجل�س وكيفية حتديد اخت�صا�صاتهم و�صالحياته ،كما قررت
املادة الثامنة من مر�سوم تنظيم جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صادر يف  21يناير  1980على
�أن ...... « :ويكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا بح�ضور �سبعة من �أع�ضائه على الأقل،
على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س» ،كما �أكدت املادة التا�سعة من املر�سوم
الأخري على �أن « :قرارات جمل�س الإدارة ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�رضين،
ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س» ،وكذلك �أكدت املادة العا�رشة
من ذات املر�سوم على �أن« :ال تكون قرارات جمل�س الإدارة نافذة �إال بالت�صديق عليها
من وزير النفط ،ما مل يتطلب نفاذها اعتمادها من املجل�س الأعلى للبرتول» ،وي�ضاف
�إىل ذلك �أن وزير النفط باعتباره رئي�س ًا ملجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة فهو ميثلها �أمام الق�ضاء
ويف عالقتها بالغري  ...وميلك التوقيع عن امل�ؤ�س�سة على انفراد بالإ�ضافة �إىل نائبه� ،أو
من يفو�ضه جمل�س الإدارة يف التوقيع يف احلدود وبال�رشوط التي يعينها(.)1
وبذلك يت�ضح جلي ًا من كل ما �سبق �أن وزير النفط امل�رشف على امل�ؤ�س�سة العامة
للبرتول قد منحته الن�صو�ص الت�رشيعية املن�شئة واملنظمة للم�ؤ�س�سة �سلطة تقرتب
من ال�سلطة الرئا�سية التي ميار�سها الوزير على �أركان وزارته ،فهو ير�أ�س جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة وميثلها �أمام الق�ضاء ويف عالقتها بالغري ويتدخل يف تعيني �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ونائب رئي�س املجل�س �إىل �آخره من ال�صالحيات ،وبالتايل ف�إن الوزير
( )1املادة  15من املر�سوم بقانون رقم  6ل�سنة � ،1980أعاله.
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يكون م�س�ؤو ًال عن هذه امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولية كاملة تقرتب من م�س�ؤوليته عن �أعمال
وزارته(.)1
 -2الهيئة العامة لال�ستثمار:
تعترب الهيئة العامة لال�ستثمار �إحدى امل�ؤ�س�سات التي يتمتع الوزير امل�رشف عليها
ب�سلطة و�صائية كبرية تقرتب من ال�سلطة الرئا�سية التي ميار�سها الوزير على وزارته،
حيث ن�صت املادة الأوىل من القانون رقم  47ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار
على �أن « :تن�ش�أ هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ت�سمى الهيئة العامة لال�ستثمار
وتلحق بوزير املالية ،»...وتقرر املادة الثالثة من ذات القانون �أن« :يتوىل �إدارة الهيئة
جمل�س �إدارة ي�شكل برئا�سة وزير املالية وع�ضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة املالية
وحمافظ البنك املركزي وخم�سة �أع�ضاء �آخرين من الكويتيني املتخ�ص�صني يف خمتلف
جماالت اال�ستثمار ،ويعينون مبر�سوم ملدة �أربع �سنوات  ،»...وت�ؤكد املادة الرابعة على
�أن« :يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه ،وال يكون االجتماع �صحيح ًا �إال بح�ضور
�أغلبية الأع�ضاء ،على �أن يكون من بينهم رئي�س املجل�س ،وت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية
املطلقة للأع�ضاء احلا�رضين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي فيه الرئي�س».
ويت�ضح مما �سبق �أن لوزير املالية �سلطة و�صائية كبرية على الهيئة العامة
لال�ستثمار تقرتب من ال�سلطة الرئا�سية التي يبا�رشها الوزير على وزارته ،وبالتايل
ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال عن �أعمال وقرارات هذه الهيئة العامة م�سئولية كاملة تقرتب من
م�س�ؤوليته على �أعمال وزارته(.)2
 -3امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ:
من خالل تفح�ص الن�صو�ص املتعلقة بقانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ يت�ضح
�أن للوزير امل�رشف على هذه امل�ؤ�س�سة �سلطة و�صائية تقرتب من ال�سلطة الرئا�سية
التي ميار�سها الوزير على �أركان وزارته ،حيث �إنه ير�أ�س جمل�س �إدارتها ،وي�شارك
( )1انظر يف ذلك :حممد عويد الظفريي ،ال�سلطة الو�صائية على الوحدات الالمركزية وحدود م�سئولية الوزير عنها يف
القانون الكويتي� ،أطروحة مقدمة لكلية الدرا�سات العليا ال�ستيفاء جزء من متطلبات درجة املاج�ستري يف برنامج
القانون العام  ،ب�إ�رشاف الدكتور عادل الطبطبائي ،الكويت� ،أبريل� ،2003 ،ص .153 ،152
( )2انظر :حممد عويد الر�شيدي ،املرجع ال�سابق� ،ص .161
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يف تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وي�شارك يف ر�سم �سيا�ستها العامة ،كما �أنه ميثلها �أمام
الق�ضاء ويف عالقاتها بالغري ،حيث تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم 1333
ل�سنة  1977ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة على �أن« :تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة تدار على الأ�س�س التجارية وت�سمى م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية وتلحق بوزير
املوا�صالت ،»...كما تن�ص املادة الثامنة من ذات القانون على �أن« :يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة
جمل�س �إدارة ي�شكل برئا�سة وزير املوا�صالت وع�ضوية املدير العام للم�ؤ�س�سة و�سبعة
�أع�ضاء ميثلون القطاع العام واخلا�ص من ذوي اخلربة يف �ش�ؤون املوانئ واخلدمات
البحرية ،وي�صدر بتعيينهم وحتديد مكاف�آتهم ومدة ع�ضويتهم مر�سوم بناء على
اقرتاح وزير املوا�صالت» .كما �أكدت املادة ال�سابقة على �أن..« :وميثل امل�ؤ�س�سة �أمام
الق�ضاء ويف �صالتها بالغري رئي�س جمل�س الإدارة» ،وقررت كذلك على �أن« :ي�صدر
قرار من وزير املوا�صالت بنظام انعقاد املجل�س و�إجراءات العمل به والأغلبية الالزمة
ل�صحة انعقاده و�إ�صدار قراراته» .وبالتايل ف�إن وزير املوا�صالت ميتلك �سلطات كبرية
تقربه من ال�سلطة الرئا�سية التي ميار�سها على وزارته ،ولذلك فهو ي�س�أل م�س�ؤولية
تامة عن �أعمال هذه امل�ؤ�س�سة وما ت�صدره من قرارات.
 -4الهيئة العامة لل�صناعة:
تعد الهيئة العامة لل�صناعة �أي�ضا من �ضمن الأ�شخا�ص الالمركزية املرفقية التي
ميلك الوزير امل�رشف عليها �سلطة و�صائية وا�سعة قد ت�صل �إىل حد ال�سلطة الرئا�سية
التي ميار�سها الوزير على وزارته ،حيث تن�ص املادة  27من القانون رقم  56ل�ستة
 1996ب�ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة على �أن« :تن�ش�أ هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة ت�سمى الهيئة العامة لل�صناعة وي�رشف عليها وزير التجارة وال�صناعة» ،كما
تن�ص املادة  32من ذات القانون على �أن« :يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة برئا�سة
وزير التجارة وال�صناعة وع�ضوية كل من -1 :مدير عام الهيئة -2 .ممثل عن كل من
(وزارة التجارة وال�صناعة ،وزارة الكهرباء واملاء ،وزارة التخطيط ،وزارة املالية ،وزارة
النفط ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،بلدية الكويت ،الهيئة العامة للبيئة) على �أن
ال تقل درجته عن درجة وكيل وزارة م�ساعد يختاره الوزير املخت�ص -3 .رئي�س جمل�س
�إدارة بنك الكويت ال�صناعي� -4 .أربعة من العاملني يف القطاع ال�صناعي تر�شحهم غرفة
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جتارة و�صناعة الكويت ...وي�صدر بتعيينهم مر�سوم بناء على عر�ض وزير التجارة
وال�صناعة ،»....كما قررت املادة � 35أن« :يكون للهيئة مدير عام يعني مبر�سوم بناء
على عر�ض وزير التجارة وال�صناعة .»...ونخل�ص من كل الن�صو�ص ال�سابقة �أن �سلطة
وزير التجارة �سلطة وا�سعة تقرتب من ال�سلطة الرئا�سية �إىل حد كبري ،وبالتايل ف�إنه
يكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن �أعمال وقرارات الهيئة العامة لل�صناعة(.)1
ثاني ًا -امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية التي يبا�رش عليها الوزير �سلطة
و�صائية �أقرب �إىل الو�صاية الإدارية ال�سليمة:
وهي الو�صاية التي يجب �أن متار�س على الأ�شخا�ص الالمركزية املرفقية والتي
تتمتع بال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة ومنها ما يلي:
 -1م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية:
وهي م�ؤ�س�سة ذات �شخ�صية اعتبارية ،لها جمل�س �إدارة يدير �ش�ؤونها ،ولها
ميزانية م�ستقلة( ،)2وميار�س عليها الوزير امل�رشف على �ش�ؤونها (وزير املالية
وال�صناعة) وفق ًا لقانون �إن�شائها �سلطة و�صائية على �أعمالها والقرارات ال�صادرة عن
جمل�س �إدارتها ،وقد انتقلت هذه الو�صاية �إىل وزير املوا�صالت كما مت الإ�شارة �إىل ذلك
فيما �سبق ،فهو الذي يعني رئي�س جمل�س �إدارتها و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وي�صادق
على قرارات املجل�س اخلا�صة بلوائح امل�ؤ�س�سة وامليزانية التقديرية والعامة ،حيث
تن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم  21ل�سنة  1965يف �ش�أن نظام م�ؤ�س�سة
اخلطوط اجلوية الكويتية املعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  1967على �أنه« :تعترب
م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية م�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية مع احتفاظها
( )1ومن �ضمن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية الأخرى والتي ميار�س عليها الوزير و�صاية �إدارية تقرتب من
ال�سلطة الرئا�سية ،الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة املن�ش�أة باملر�سوم ال�صادر بتاريخ  14مايو  1964حيث كانت تتبع
وزير املالية ،وقد حتولت يف  16مار�س � 1970إىل �إدارة حيث حل مر�سوم جديد لينظمها حتت م�سمى الإدارة العامة
ملنطقة ال�شعيبة ،ومن ثم مت حلها و�أيلولة مكوناتها �إىل الهيئة العامة لل�صناعة وفق ًا للقانون رقم  56ل�سنة  1996يف
�ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة� .أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات والهيئات غري االقت�صادية والتي ميار�س عليها الوزير و�صاية
�إدارية تقرتب من ال�سلطة الرئا�سية ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،جامعة الكويت ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون
الق�رص ،بيت الزكاة ،معهد الكويت للأبحاث العلمية ،امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية ،الهيئة العامة للمعلومات املدنية .انظر يف ذلك  :حممد عويد الظفريي ،املرجع ال�سابق� ،ص .168 -151
( )2املادة  14من املر�سوم بقانون رقم  21ل�سنة  1965ب�ش�أن م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .1967
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ب�أ�سلوبها التجاري الذي كانت عليه يف تاريخ انتقال ملكيتها للدولة بالقدر املبني يف هذا
القانون» ،كما تن�ص املادة الرابعة من ذات القانون على �أنه« :يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س
�إدارة مكون من ثمانية �أع�ضاء ،وي�صدر بتعيينهم وحتديد مدة ع�ضويتهم ومكاف�آتهم
قرار من وزير املالية وال�صناعة ،ويعني وزير املالية وال�صناعة (وزير املوا�صالت
ح�سب التعديل الأخري) من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة رئي�س ًا وع�ضو ًا منتدب ًا متفرغني
لعملهما ،»....وت�ؤكد املادة العا�رشة من ذات القانون على �أن « :ال تكون قرارات جمل�س
الإدارة نافذة يف امل�سائل الآتية �إال بعد اعتمادها من وزير املالية وال�صناعة -1 :اللوائح
 -2امليزانية التقديرية  -3امليزانية العمومية واحل�ساب اخلتامي».
وكما �أ�رشنا �أعاله ف�إن الوزير امل�رشف على امل�ؤ�س�سة حالي ًا هو وزير املوا�صالت
وفق ًا للتعديل الأخري ،حيث ميار�س عليها و�صاية �إدارية وبالتايل فهو يعترب م�س�ؤو ًال
عن �أعمال هذه امل�ؤ�س�سة وعن قرارات جمل�س �إدارتها كذلك ،لأن له �سلطة الإذن ال�سابق
والت�صديق الالحق على هذه القرارات ،وبالتايل فله احلق يف املوافقة على القرارات
ورف�ضها باعتباره �صاحب ال�سلطة الو�صائية وفق ًا لقانون �إن�شائها.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام �أن م�ؤ�س�سة م�رص للطريان قبل عام 1975
كانت تخ�ضع لرقابة �شديدة من قبل احلكومة ،حيث كانت كافة القرارات ال�صادرة
من جمل�س الإدارة تعر�ض على الوزير املخت�ص الذي له الو�صاية على امل�ؤ�س�سة ،وقد
كانت موافقة الوزير ال�سابقة عليها �رشط ًا الزم ًا لإمكان تنفيذها ،كما كانت امل�ؤ�س�سة
تخ�ضع لرقابة املجل�س الأعلى للم�ؤ�س�سات العامة ،واجلهاز املركزي للتنظيم والإدارة،
واجلهاز املركزي للمحا�سبات ،وجهاز الرقابة الإدارية(.)1
 -2بنك الكويت املركزي:
يقوم البنك املركزي بوظيفة رقابية للجهاز امل�رصيف يف الكويت ل�ضمان �سالمة
مركزها املايل( ،)2ويعد بنك الكويت املركزي �أحد امل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
( )1انظر يف ذلك :د .ي�رسي الع�صار ،النظام القانوين ملرفق النقل اجلوي يف القوانني الكويتي وامل�رصي والفرن�سي يف
�ضوء نظرية املرفق العام االقت�صادي ،مرجع �سابق� ،ص .820
( )2انظر :ماجد راغب احللو ،املركز القانوين للبنك املركزي ،درا�سة مقارنة يف البالد العربية ،جملة احلقوق وال�رشيعة،
ال�سنة الثالثة -العدد الأول -ربيع الآخر1399هى – مار�س 1979م� ،ص.174 ،172
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التي تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ولها جمل�س �إدارة يدير �ش�ؤونها
ويتخذ القرارات اخلا�صة بها ،وميار�س الوزير املخت�ص (وزير املالية) و�صاية
�إدارية على �أعمال البنك وعلى القرارات ال�صادرة من جمل�س �إدارته ،وله احلق يف
مبا�رشة �سلطته يف �أخذ الإذن ال�سابق والت�صديق الالحق على القرارات ،وله �سلطة
االعرتا�ض التوقيفي لهذه القرارات ،وبالتايل فهو ي�س�أل عن �أعمال البنك وعن
القرارات ال�صادرة عنه ،حيث تن�ص املادة  13من القانون رقم  32ل�سنة 1968
يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة امل�رصفية على �أن« :تن�ش�أ م�ؤ�س�سة
ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ت�سمى (بنك الكويت املركزي)  ،»....كما تن�ص
املادة  18من ذات القانون على �أن« :يتوىل �إدارة البنك املركزي جمل�س �إدارة ي�شكل
من� :أ -املحافظ وتكون له الرئا�سة .ب -نائب املحافظ .ج -ممثل عن وزارة املالية.
د -ممثل عن وزارة التجارة وال�صناعة .هـ � -أربعة �أع�ضاء �آخرين ...وي�شرتط �أن
يكونوا كويتيني» .وتقرر املادة  19على �أن« :يعني املحافظ ونائب املحافظ مبر�سوم
ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد بناء على عر�ض وزير املالية  ،»..وتن�ص املادة
 20على �أن« :يعني جمل�س الوزراء ممثلي كل من وزارة املالية والنفط ووزارة
التجارة وال�صناعة ،وي�سمي من ينوب عنهما عند غيابهما ،»...كما ت�ؤكد املادة 27
من ذات القانون على �أن« :ملمثل وزارة املالية مبجل�س الإدارة �أن يطلب وقف �أي
قرار �صادر من املجل�س يتعلق بال�سيا�سة النقدية واالئتمانية لعر�ضه على وزير
املالية ،ف�إذا مل يبت وزير املالية يف الأمر خالل �سبعة �أيام من تاريخ الوقف �أ�صبح
القرار املذكور نافذ ًا».
يت�ضح لدينا من خالل عر�ض الن�صو�ص �أعاله �أن لوزير املالية و�صاية �إدارية
على بنك الكويت املركزي ،وبالتايل ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن هذه
امل�ؤ�س�سة امل�رصفية املهمة وما ت�صدره من قرارات وما قد يقع من جانبها من
خمالفات ،وهذا ما �أكدته املحكمة الد�ستورية يف القرار التف�سريي ل�سنة 1986
واخلا�صني بتف�سري املادة  114من الد�ستور وبيان مدى م�س ـ�ؤولية الوزير عن
�أعمال البنك وما يتخذه جمل�س �إدارته من قرارات ,وخ�صو�ص ًا �أن البنك املركزي
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تنظمه ن�صو�ص د�ستورية م�ستقلة على وجه التحديد ،حيث �أكـدت املحكمة
الد�سـتورية �أن الوزير ال يفلت من امل�س�ؤولية(.)1
 -3بنك الت�سليف واالدخار(بنك االئتمان الكويتي):
يعد بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان الكويتي وفق ًا للم�سمى اجلديد)
م�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة ،وميزانية م�ستقلة ،حيث كان يقع حتت
�إ�رشاف وزير املالية والنفط ح�سب قانون �إن�شائه (حالي ًا وزير الإ�سكان ح�سب التعديل
الأخري)( ،)2حيث تن�ص املادة  1من القانون رقم  30ل�سنة  1965بن�شاء بنك الت�سليف
واالدخار على �أن« :ين�ش�أ بنك ي�سمى (بنك الت�سليف واالدخار) ويكون م�ؤ�س�سة عامة
ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة حتت �إ�رشاف وزير املالية والنفط  ...ويتوىل �إدارة البنك
مدير عام ويكون له نائب �أو �أكرث ،وي�صدر بتعيينهم مر�سوم بناء على عر�ض وزير
املالية والنفط» ،وتقرر املادة  2من القانون على �أن« :تكون للبنك ميزانية م�ستقلة»،
كما تق�ضي املادة  3على �أن« :ي�صدر النظام الأ�سا�سي للبنك بقرار من وزير املالية
والنفط» ،وت�ؤكد املادة  10من القانون على �أن« :ي�ضع جمل�س �إدارة البنك مبوافقة وزير
املالية والنفط النظم واللوائح املالية والإدارية .»....ويت�ضح من الن�صو�ص ال�سابقة �أن
لوزير املالية والنفط �سابق ًا (وزير الإ�سكان حالي ًا وفق ًا للمر�سوم ال�صادر بنقل التبعية
�إليه) و�صاية �إدارية على البنك ،حيث ي�شارك يف تعيني رئي�س جمل�س الإدارة ويف ر�سم
ال�سيا�سة العامة للبنك ،وله احلق يف قبول �أو رف�ض القرارات التي ت�صدر عن جمل�س
�إدارته ،وبالتايل يعد الوزير امل�رشف على البنك م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن �أعمال
البنك وعن القرارات التي ت�صدر عن جمل�س �إدارته.

( )1انظر :القرار التف�سريي للمحكمة الد�ستورية الكويتية يف طلب التف�سري املقدم من احلكومة رقم  1و 2لعام 1986
واخلا�ص بتف�سري املادة  114من الد�ستور ،و�صدر به حكم يف  1986 /6/14واملن�شور باجلريدة الر�سمية (الكويت
اليوم) العدد رقم  1670ل�سنة  ،32بتاريخ 1986/1/22م.
( )2بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان حاليا) واملن�ش�أ بالقانون رقم  30ل�سنة  1965فقد كان ي�رشف عليه وزير
املالية والنفط ،ثم انتقل هذا الإ�رشاف �إىل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،و�أخري ًا
�إىل وزير الدولة ل�شئون الإ�سكان انظر ما تقدم.
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ثالث ًا -الو�صاية الإدارية على الهيئة العامة لأ�سواق املال (�أكرث املرافق العامة
ً
ا�ستقاللية):
�صدر القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط
الأوراق املالية بتاريخ  21فرباير 2010م كهيئة م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية،
هدفها تنظيم ن�شاط الأوراق املالية مبا يت�سم بالعدالة والتناف�سية وال�شفافية ،وي�رشف
عليها وزير التجارة وال�صناعة ،وقد مت تعديل قانون هيئة �أ�سواق املال بالقانون رقم
 108ل�سنة 2014م ،وكذلك مت تعديله �أخري ًا بالقانون رقم  22ل�سنة 2015م ( ،)1ومن
خالل تفح�ص الن�صو�ص اخلا�صة بقانون هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق
املالية يت�ضح لنا �أن النظام القانوين لهذه الهيئة هو نظام قانوين فريد من نوعه وغري
م�سبوق يف الكويت ،حيث يعطي القانون ملجل�س املفو�ضني ا�ستقاللية �شبه كاملة يف
اتخاذ القرار ويف و�ضع القواعد القانونية اخلا�صة بالهيئة ،وعلى ذلك ف�إن الو�صاية
الإدارية من ال�سلطة املركزية على هذه الهيئة يف �أقل درجاتها ،ولعل من الن�صو�ص
املهمة يف هذا ال�صدد ما يلي:
 تن�ص املادة الثانية من قانون الهيئة على �أن« :تن�ش�أ هيئة عامة م�ستقلة تتمتعبال�شخ�صية االعتبارية ي�رشف عليها وزير التجارة وال�صناعة ،ت�سمى (هيئة
�أ�سواق املال).
 ولقد ن�صت املادة الرابعة من القانون �أعاله على �أن« :يخت�ص جمل�س مفو�ضي الهيئةمبا يلي� -1 :إ�صدار اللوائح والتعليمات الالزمة لتنفيذ القانون ،كما تعمل على القيام
ب�إ�صدار التو�صيات والدرا�سات الالزمة لتطوير القوانني التي ت�ساعد على حتقيق
�أهدافها � -13...إ�صدار جميع القرارات التي تدخل يف اخت�صا�ص الهيئة والالزمة
لتنفيذ هذا القانون والئحته التنفيذية وله �أن يفو�ض يف بع�ض اخت�صا�صاته.»...
( )1القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ال�صادر بتاريخ  21فرباير
 2010م واملن�شور يف اجلريدة الر�سمية «الكويت اليوم» بتاريخ  28فرباير 2010م ،واملعدل بالقانون رقم 108
ل�سنة  2014ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية بتاريخ  23يوليو 2014م ون�رش باجلريدة
الر�سمية بتاريخ � 10أغ�سط�س 2014م ،واملعدل �أخري ًا بالقانون رقم  22ل�سنة  2015وال�صادر بتاريخ  4مايو
2015م واملن�شور باجلريدة الر�سمية بتاريخ  10مايو 2015م.
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 وقد ن�صت املادة ال�ساد�سة على �أن« :يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س ي�سمى مفو�ضيهيئة �أ�سواق املال يتكون من خم�سة مفو�ضني متفرغني ي�صدر بت�سميتهم مر�سوم
بناء على تر�شيح الوزير املخت�ص ،ويحدد املر�سوم من بني الأع�ضاء رئي�س ًا ونائب ًا
للرئي�س».
 كما ن�صت املادة الثامنة على �أن« :ميثل الرئي�س الهيئة �أمام الغري و�أمام الق�ضاء.ويتوىل عمل املدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة .»...
 �أما فيما يتعلق بالنظام الوظيفي ،فقد ن�صت املادة  17من قانون الهيئة على �أن:«ي�ضع جمل�س الهيئة اللوائح الإدارية واملالية ل�ش�ؤون املوظفني يف الهيئة دون التقيد
بالقواعد املقررة للموظفني املدنيني يف قانون اخلدمة املدنية ونظامه ،على �أن ي�رسي
هذا القانون الأخري ونظامه فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ،ويكون لرئي�س جمل�س
مفو�ضي الهيئة اخت�صا�صات الوزير وديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق مبوظفي
الهيئة».
 �أما فيما يتعلق مبيزانية الهيئة فقد ن�صت املادة  18على ما يلي« :يكون للهيئة ميزانيةم�ستقلة ت�صدر بقانون ،وتعد وفق ًا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية ،مع
مراعاة �أحكام املر�سوم بالقانون رقم ( )31ل�سنة  1978بقواعد �إعداد امليزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها واحل�ساب اخلتامي ،وتبد�أ ال�سنة املالية يف الأول
من �أبريل وتنتهي يف نهاية مار�س من كل عام ،وتبني الالئحة التنفيذية القواعد
والإجراءات املالية لت�رصف الهيئة يف �أموالها ،والدفاتر التي مت�سكها ل�ضبط
عملياتها ،وكيفية مراقبة ح�ساباتها ،ويكون لرئي�س جمل�س املفو�ضني اخت�صا�صات
وزير املالية فيما يخ�ص �أحكام املر�سوم بالقانون امل�شار �إليه.».
ويت�ضح مما �سبق �أن امل�رشع يف قانون �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال قد منح جمل�س الهيئة
احلق يف �إ�صدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القانون واللوائح اخلا�صة بنظامها الداخلي،
كما �أن �إدارة الهيئة يتم من قبل جمل�س املفو�ضني ب�شكل م�ستقل ،ويتكون املجل�س
من خم�سة مفو�ضني متفرغني ي�صدر بت�سميتهم مر�سوم دون �أن يكون للوزير دور
يف التدخل يف الإدارة �أو يف جمل�س املفو�ضني عدا تر�شيحه لأع�ضائه ،كما ميثل رئي�س
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هيئة �أ�سواق املال الهيئة �أمام الغري و�أمام الق�ضاء ،كما �أنه يتوىل عمل املدير التنفيذي
وينفذ قرارات الهيئة دون تدخل من قبل الوزير ،وفيما يتعلق مبيزانية الهيئة فهي
م�ستقلة وتعد وفق ًا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية مع مراعاة �أحكام املر�سوم
بالقانون رقم ( )31ل�سنة  1978بقواعد �إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها
واحل�ساب اخلتامي ،ويكون لرئي�س جمل�س املفو�ضني اخت�صا�صات وزير املالية فيما
يخ�ص �أحكام املر�سوم بالقانون امل�شار �إليه ،على �أن« :تقدم الهيئة للوزير املخت�ص
تقرير ًا �سنوي ًا يرفع �إىل جمل�س الوزراء خالل  120يوم ًا من نهاية كل �سنة مالية حول
�أن�شطتها و�أعمالها و�إجنازاتها يف تطوير وتنمية ال�سوق خالل ال�سنة املنق�ضية ،على �أن
ي�شتمل على ح�سابات الهيئة وتقرير مراقب احل�سابات» وفق ًا للمادة  25من القانون.
ويتميز قانون هيئة �أ�سواق املال ب�أنه من القوانني التي تت�سم باملرونة والتي
تت�ضمن تفوي�ض ًا ت�رشيعي ًا للهيئة ب�إ�صدار اللوائح والتعليمات والقرارات الالزمة
لتنفيذ القانون وهو ما قررته املادة  1/4من القانون رقم  7ل�سنة .)1(2010
الفرع الثالث
نطاق م�س�ؤولية الوزير عن �أعمال الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة التي ي�رشف عليها
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الن�صو�ص اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
االقت�صادية يف الكويت ب�شكل عام �أن غالبية الن�صو�ص تتفق على �إعطاء وزير الو�صاية
�صالحيات مهمة ميار�سها على قياديي امل�ؤ�س�سات العامة ب�أ�شخا�صهم وب�أعمالهم،
حيث تعطي الن�صو�ص للحكومة من خالل الوزير امل�رشف �إمكانية الت�أثري املبا�رش
والكبري على امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة ،ويتمثل ذلك يف التعيني والإقالة والتجديد
وكذلك الت�صديق وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،وبالتايل ف�إن للوزير ت�أثري ًا وا�ضح ًا يف
ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سة العامة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،مما يزيد من م�س�ؤوليته
على �أعمال وقرارات تلك اجلهات ،كما �أن ال�سلطة التي ميلكها الوزير املخت�ص جتاه
( )1انظر :د .بدر حامد املال ،النظام القانوين لأ�سواق املال� ،رشح للقانون رقم  2010/7الكويتي ب�ش�أن �إن�شاء هيئة
�أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية مع املقارنة بنظام هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ،الطبعة
الأوىل� ،2011 ،ص .20
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بع�ض جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات العامة تعطيه �إمكانية فعلية لتحديد وتغيري وتوجيه
ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سات والهيئات العامة �أعاله ،خا�صة و�أن للمجال�س املذكورة
اخت�صا�صات و�صالحيات كر�سم ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة و�إ�صدار اللوائح الداخلية
والقرارات املتعلقة بال�ش�ؤون املالية والإدارية والفنية ،كما �أن لها احلق يف املوافقة
والت�صديق واالعرتا�ض على �إقرار امليزانية واحل�ساب اخلتامي ،ي�ضاف �إىل ذلك حقها
يف �إ�صدار القرارات املتعلقة بتعيني امل�ستخدمني العاملني يف امل�ؤ�س�سة وو�ضع نظام
ترقيتهم ونقلهم وف�صلهم وحتديد مرتباتهم ومكاف�آتهم و�أ�س�س تقاعدهم ،وبالتايل
ف�إن الوزير امل�رشف على �أعمال الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة �أعاله يف هذه احلالة ي�س�أل
م�س�ؤولية كاملة عن �أعمال وقرارات تلك امل�ؤ�س�سة بل �إن م�س�ؤوليته تكاد تكون مقاربة
مل�س�ؤولية الوزير عن �أعمال وزارته ،ويف هذا ال�صدد ت�ؤكد املحكمة الد�ستورية يف حكمها
التف�سريي اخلا�ص باملادتني 100و  101من الد�ستور واملتعلق باال�ستجواب على
�أن..« :ا�ستجواب الوزير يكون عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صه ،وعن �أعمال وزارته،
والإ�رشاف على �ش�ؤونها ،وقيامه بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها ور�سم
اجتاهات الوزارة ،و�إ�رشافه على تنفيذها ،وعما ميار�سه من �سلطة متاحة له قانون ًا يف
جمال التوجيه والإ�رشاف والرقابة على امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات العامة والإدارات
امل�ستقلة التابعة له وامللحقة به �أو بوزارته لتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ومبراعاة
القدر الذي منح قانون ًا للوزير من ال�سلطة واالخت�صا�ص بالأعمال املراد ا�ستجوابه
عنها مبا ميكنه من القدرة على الإتيان بها.)1(»......
فالوزير امل�رشف على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة يكون م�س�ؤو ًال عن �أعمال هذه
الأخرية وعن القرارات التي ت�صدر عنها ،كما �أنه يتحمل نتائج �أدائها ،لأنه يتمتع
ب�سلطة و�صائية عليها ،بيد �أن م�س�ؤوليته يت�سع نطاقها وفق ًا الت�ساع �سلطة الو�صاية
التي يتمتع بها ،وهو تطبيق لقاعدة «على قدر ال�سلطة تكون امل�س�ؤولية» ،وهو ما �أكدته
املحكمة الد�ستورية يف قرارها التف�سريي اخلا�ص باملادتني 100و  101من الد�ستور
( )1قرار املحكمة الد�ستورية ال�صادر يف طلب التف�سري املقدم من جمل�س الوزراء يف �ش�أن تف�سري املادتني  100و  101من
الد�ستور واملقيد برقم  8ل�سنة  « 2004تف�سري د�ستوري» ،وال�صادر يف  17من �شهر رم�ضان  1427هـ املوافق 9
�أكتوبر 2006م.

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الرابعة  -العدد  - 14يونيو 173 2016

النظام القانوني للهيئات واملؤسسات العامة االقتصادية يف الكويت

واملتعلق باال�ستجواب حيث قالت �أنه .....« :طبق ًا للنظم الد�ستورية ف�إن ال�سلطة توجب
امل�س�ؤولية وتنتجها لزوم ًا فهي كالظل الظليل ال تبعد عنها وال تفارقها ،فالذي يبا�رش
ال�سلطة يجب �أن يكون م�س�ؤو ًال عن مبا�رشتها ،والذي ي�س�أل يجب �أن يكون �صاحب
�سلطة واخت�صا�ص مبا يخوله قانون ًا القدرة على القيام ب�إجراء �أو اتخاذ ت�رصف معني،
وعلى خالف ذلك ف�إن عدم االخت�صا�ص ي�ؤدي �إىل انعدام القدرة قانون ًا على الإتيان
بهذا الإجراء �أو الت�رصف ،وبالتايل فال م�س�ؤولية بال �سلطة �أو اخت�صا�ص.)1(»...
وعلى �ضوء ما �سبق فيمكن ت�صور م�س�ؤولية الوزير املخت�ص كالتايل� ،أو ًال� :إن
الوزير املخت�ص يكون م�س�ؤو ًال (م�س�ؤولية �إدارية) �أمام �أمري البالد (رئي�س ال�سلطة
التنفيذية) عن ممار�سته لوظيفته ويف توليه ملهامه التنفيذية ،وكذلك الرقابية الإ�رشافية،
ف�إذا ما �أخل الوزير يف مهام �سلطته الو�صائية على امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة ف�إنه
يكون م�س�ؤو ًال مبا�رشة �أمام الأمري وفق ًا للمادة  58من الد�ستور والتي تن�ص على
�أن« :رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء م�س�ؤولون بالت�ضامن �أمام الأمري عن ال�سيا�سة
العامة للدولة ،كما ي�س�أل كل وزير �أمامه عن �أعمال وزارته» ،مما قد ي�ؤدي �إىل عدم
�إعادة تعينه �أو �إعفائه من من�صبه ،حيث تن�ص املادة  56من الد�ستور على �أن« :يعني
الأمري رئي�س جمل�س الوزراء بعد امل�شاورات التقليدية ،ويعفيه من من�صبه ،كما يعني
الوزراء ،ويعفيهم من منا�صبهم.»....
كما يخ�ضع الوزير كذلك لرقابة جمل�س الأمة ،ويكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية �سيا�سية
�أمام الربملان عن �أعمال امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة وعن �أدائها ،وتتمثل هذه الرقابة يف
�صور عديدة تبد�أ من حق توجيه �أ�سئلة(� )2إىل الوزير وا�ستي�ضاحه حول الأمور الداخلة
يف اخت�صا�صه وفقا للمادة  99من الد�ستور ،مرور ًا باال�ستجواب( )3الذي تنظمه املادة
( )1انظر :قرار املحكمة الد�ستورية املرجع ال�سابق.
( )2تن�ص املادة  99من الد�ستور على �أن« :لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأمة �أن يوجه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء واىل
الوزراء �أ�سئلة ال�ستي�ضاح الأمور الداخلة يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
( )3تن�ص املادة  100من الد�ستور على �أن« :لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأمة �أن يوجه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء
والوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم ،وال جتري املناق�شة يف اال�ستجواب �إال بعد ثمانية �أيام
على الأقل من يوم تقدميه ،وذلك يف غري حالة اال�ستعجال وموافقة الوزير ،ومبراعاة حكم املادتني  101و  102من
الد�ستور يجوز �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح مو�ضوع الثقة على املجل�س».
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 100من الد�ستور وطرح الثقة( )1به الذي تنظمه املواد  101و  ،102كما �أن للمجل�س
وفقا للمادة  114من الد�ستور احلق يف ت�شكيل جلان حتقيق( ،)2ويلزم كل وزير
وجميع موظفي الدولة بتقدمي ال�شهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .»...كما
�أن م�س�ؤولية الوزير قد تكون على �أ�سا�س اخلط�أ �إذا ق�رص يف الأ�رشاف والرقابة(.)3

املبحث الثاين
املركز القانوين للعاملني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
يثري املركز القانوين للعاملني يف املرافق العامة االقت�صادية الكثري من الت�سا�ؤالت
لعل �أبرزها هو هل يعترب العاملون يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية موظفني
عامني وبالتايل يخ�ضعون لقواعد القانون العام (الإداري)؟ وبالتايل تكون املحكمة
املخت�صة بالنظر يف املنازعات املتعلقة بهم املحكمة الإدارية� ،أم ال يعدون يف حكم املوظف
العام وبالتايل يخ�ضعون لقواعد القانون اخلا�ص؟ وبذلك تخت�ص املحاكم العادية
بالنظر يف املنازعات املتعلقة بهم.
( )1تن�ص املادة ( )101من الد�ستور على �أن «كل وزير م�س�ؤول لدى جمل�س الأمة عن �أعمال وزارته ،و�إذا قرر املجل�س
عدم الثقة ب�أحد الوزراء اعترب معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم ا�ستقالته فورا ،وال يجوز طرح
مو�ضوع الثقة بالوزير �إال بناء على رغبته �أو طلب موقع من ع�رشة �أع�ضاء �إثر مناق�شة ا�ستجواب موجه �إليه ،وال
يجوز للمجل�س �أن ي�صدر قراره يف الطلب قبل �سبعة �أيام من تقدميه ،ويكون �سحب الثقة من الوزير ب�أغلبية الأع�ضاء
التي يت�ألف منهم املجل�س فيما عدا الوزراء ،وال ي�شرتك الوزراء يف الت�صويت على الثقة» .كما تن�ص املادة ( )102على
�أن« :ال يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء �أي وزارة ،وال يطرح يف جمل�س الأمة مو�ضوع الثقة به ،ومع ذلك �إذا ر�أى جمل�س
الأمة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،رفع الأمر �إىل رئي�س
الدولة ،وللأمري يف هذه احلالة �أن يعفي رئي�س جمل�س الوزراء ويعني وزارة جديدة� ،أو �أن يحل جمل�س الأمة ،ويف حالة
احلل� ،إذا قرر املجل�س اجلديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء املذكور اعترب معتز ًال من�صبه من
تاريخ قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،وت�شكل وزارة جديدة».
( )2تن�ص املادة ( )114من الد�ستور على �أن « يحق ملجل�س الأمة يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلان حتقيق �أو يندب ع�ضوا �أو �أكرث
من �أع�ضائه للتحقيق يف �أي �أمر من الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص املجل�س ،و يجب على الوزراء و جميع موظفي الدولة
تقدمي ال�شهادات و الوثائق و البيانات التي تطلب منهم».
( )3د .ي�رسي الع�صار ،حلقة نقا�ش حول اال�ستجواب الوزاري ،املنعقدة يف كلية احلقوق ،من�شورة مبلحق جملة احلقوق،
العدد الثاين ،ال�سنة  ،25يونيو � ،2001ص  14و .15
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�إن الت�سا�ؤل حول املركز القانوين للعاملني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية يف الكويت مفهوم ومربر وذلك من جانبني:
�أو ًال � :أن هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ك�أ�صل عام تزاول ن�شاط ًا اقت�صادي ًا �أو
جتاري ًا �أو لها �سلطة الرقابة على هذا الن�شاط ،ومن املعروف �أن هذا الن�شاط يدار
وفق ًا للفكر التجاري واالقت�صادي الذي ينظمه ويحكمه قواعد القانون اخلا�ص،
وهو بذلك يختلف عن الن�شاط الذي تزاوله الوزارات والإدارات احلكومية �أو
امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة التي تزاول ن�شاط ًا �إداري ًا بحت ًا يخ�ضع لقواعد
القانون العام.
ثاني ًا� :أن الكثري من هذه الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ا�ستبعدت
قوانني �إن�شائها اخل�ضوع لقواعد قانون اخلدمة املدنية وهو القانون الذي يحكم
املوظفني العامني يف الإدارات احلكومية وغالبية الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
الإدارية الأخرى.
ولذلك كان من الواجب ت�سليط ال�ضوء على املركز القانوين للعاملني يف الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية وبيان مركزهم القانوين ملا يرتتب على ذلك من �آثار
قانونية عديدة ،فهل يكت�سب العاملون يف هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
�صفة املوظف العام؟
لنجيب على هذا الت�سا�ؤل املهم كان لزام ًا علينا ابتدا ًء �أن نو�ضح تعريف املوظف
العام ،ومن ثم بيان مدى ت�أثري خ�ضوع �أو عدم خ�ضوع العاملني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االقت�صادية لقانون اخلدمة املدنية على اكت�ساب �صفة املوظف العام.
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الفرع الأول
تعريف املوظف العام
تتعدد تعريفات املوظف العام وتختلف بتعدد الت�رشيعات واختالف نية الت�رشيع
يف حتديد جمال انطباقه( ،)1ولذلك قد ي�ضيق امل�رشع �أو يو�سع من جمال تطبيقه وفقا
للهدف الذي و�ضع لتحقيقه ،فقد يعترب العامل موظف ًا عام ًا يف ظل قانون �أو ت�رشيع
معني وال يعد كذلك يف ظل ت�رشيع �آخر ،وبنا ًء عليه تختلف �أحكام الق�ضاء ،فمث ًال قد
يعترب العامل موظف ًا عام ًا وفق ًا للقانون اجلنائي لأنه يو�سع من مفهوم املوظف العام
وذلك بغر�ض �إ�ضفاء حماية �أكرب على الوظيفة العامة وعلى م�صالح الإدارة العامة بينما
ال يعترب هذا العامل موظف ًا عام ًا وفقا لقانون �آخر ،وعلى ذلك جند �أن املادة ( )43من
قانون اجلزاء الكويتي( )2تن�ص على �أن« :يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق ن�صو�ص
هذا الف�صل:
�أ -املوظفون وامل�ستخدمون والعمال يف امل�صالح التابعة للحكومة �أو املو�ضوعة حتت
�إ�رشافها �أو رقابتها.
ب� -أع�ضاء املجال�س النيابية العامة �أو املحلية �سواء �أكانوا منتخبني �أم معينني.
ج -املحكمون واخلرباء ووكالء النيابة وامل�صفون واحلرا�س الق�ضائيون.
د -كل �شخ�ص مكلف بخدمة عامة.
هـ� -أع�ضاء جمال�س �إدارة ومديرو وموظفو وم�ستخدمو امل�ؤ�س�سات وال�رشكات
واجلمعيات واملنظمات واملن�ش�آت �إذا كانت الدولة �أو �إحدى الهيئات العامة ت�ساهم
يف مالها بن�صيب ما ب�أية �صفة.
�أما وفقا لقانون اخلدمة املدنية الكويتي رقم  15ل�سنة  1979فاملوظف العام كما
تقرر املادة الثانية هو «كل من ي�شغل وظيفة مدنية من وظائف اجلهات احلكومية �أيا
( )1انظر� :أ.د .عزيزة ال�رشيف ،م�ساءلة املوظف العام يف الكويت :امل�سئولية املدنية واجلنائية والإدارية ،مطبوعات جامعة
الكويت ،جمل�س الن�رش العلمي� ،1997 ،ص  5وما بعدها.
( )2املادة  43من قانون اجلزاء الكويتي رقم  31ل�سنة  1970بتعديل بع�ض مواد القانون اجلزائي رقم  16ل�سنة .1960
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كانت طبيعة عمله �أو م�سمى وظيفته»( ، )1واجلهة احلكومية املراد بها ح�سب ن�ص
املادة ال�سابقة ب�أنها «كل وحدة �إدارية تكون ميزانيتها �ضمن امليزانية العامة للدولة
�أو ملحقة بها».
ولقد تباينت حماوالت الفقه والق�ضاء الإداري يف و�ضع تعريف حمدد دقيق
ومن�ضبط للموظف العام ،ومن خالل تلك املحاوالت ميكن اال�ستنتاج �أن هناك عنا�رص
�أ�سا�سية يتفق الفقه والق�ضاء على �رضورة توافرها الكت�ساب �صفة املوظف العام،
فوفق ًا لهذه االجتهادات يطلق م�صطلح املوظف العام على «كل من يتوىل العمل يف خدمة
مرفق عام يدار بطريق مبا�رش ويكون قد �شغل مركزه بطريق �سليم وب�صفة دائمة»،
وتذهب حمكمة التمييز الكويتية �إىل ذات الر�أي حيث تقرر �أن�« :صفة املوظف العام
تثبت ملن يعني ب�أداة قانونية بعمل دائم يف مرفق عام تديره الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص
العامة»(.)2
ويت�ضح مما �سبق �أن �صفة املوظف العام تثبت ملن تتوافر فيه ال�رشوط التالية:
�أ� -سالمة �إجراءات التولية:
�أي �أن يكون قد �شغل وظيفته وفق ًا لإجراءات قانونية �سليمة� ،سوا ًء متثل ذلك
يف �صدور (قرار تعيني) من اجلهة املخت�صة بذلك �أو (بالتعاقد) معه من قبل اجلهة
املخت�صة بذلك قانونا� ،أو �أن يكون قد �شغل من�صبه عن طريق (االنتخاب) كما هو
احلال يف الأع�ضاء املنتخبني يف املجل�س البلدي ،وبذلك ال يعترب موظف ًا عاما املتعاقد مع
الإدارة وفقا لعالقة قانونية �أخرى ال تخ�ضع لعقد التوظيف كعقد االلتزام �أو االمتياز
�أو عقد الأ�شغال العامة �أو املقاولة.
ب -التبعية ملرفق عام:
ويق�صد بذلك �أن تكون الوظيفة التي ي�شغلها تتبع �أحد املرافق العامة التي تديرها
الدولة �إدار ًة مبا�رشة� ،سوا ًء �أكانت هذه الإدارة هي �إحدى اجلهات املركزية كالإدارات
( )1املادة الثانية من قانون اخلدمة املدنية قانون رقم  15ل�سنة  1979وال�صادر يف ق�رص ال�سيف يف  7جمادي الأوىل
 ،1399املوافق � 4أبريل 1979م.
( )2حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم  56ل�سنة  -1992جتاري جل�سة  8مار�س .1993
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احلكومية �أو من خالل اجلهات الالمركزية كالأ�شخا�ص املعنوية العامة (كالهيئات
العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة).
ج -الدائمية يف �شغل الوظيفة العامة:
والر�أي الغالب يف الفقه يف هذا املجال �أن �صفة املوظف العام ال تنطبق �إال على العامل
الذي ي�شغل وظيفته ب�صفة دائمة ،بيد �أن هذا الر�أي ال يلغي ر�أي ًا �آخر يف الفقه له وجاهته
وهو �إمكانية انطباق �صفة املوظف العام على من يتوىل وظيفة عامة تابعة لأحد املرافق
العامة التي تدار ب�صورة مبا�رشة حتى لو كان �شغله لهذه الوظيفة ب�صورة م�ؤقتة،
وهو ما تبناه قانون اخلدمة املدنية الكويتي رقم  15ل�سنة  1979حيث �أدخل يف نطاق
تطبيقه من حيث الأ�شخا�ص املوظفني امل�ؤقتني ،ويف هذا تن�ص املادة ( )12من القانون
على �أن «الوظائف �إما دائمة �أو م�ؤقتة .)1(»......
د -تقا�ضي املرتب من اخلزينة العامة للدولة:
وهذا ال�رشط الأخري هو �رشط مفرت�ض حيث �إن ال�شخ�ص الذي يتوىل العمل يف
خدمة مرفق عام يف وظيفة دائمة �أو م�ؤقتة يفرت�ض به �أن يتلقى مرتبه من اخلزينة
العامة للدولة ،وي�ستوجب ذلك �أن تكون الوظيفة التي ي�شغلها من �ضمن الوظائف
املوجودة يف الهياكل التنظيمية للجهة الإدارية التي يتبعها� ،أي �أن لها درجة وظيفية
وارتباط مايل �أي ميزانية حمددة �سلف ًا �سوا ًء �أكانت اجلهة التي يتبعها جهة �إدارية
مركزية ميزانيتها عامة� ،أم جهة �إدارية ال مركزية كامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة التي
تكون ميزانيتها ملحقة �أو م�ستقلة.
ومما �سبق ن�صل �إىل نتيجة مفادها �أن �صفة املوظف العام تنطبق على من تتوافر
فيه ال�رشوط �أعاله� ،سوا ًء �أكان العامل يعمل يف جهة �إدارية مركزية كالوزارات
والإدارات احلكومية �أم جهات ال مركزية كامل�ؤ�س�سات العامة والهيئات العامة �إداري ًة
كانت �أو اقت�صادية.

( )1املادة  12من قانون اخلدمة املدنية الكويتي رقم  15ل�سنة .1979
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الفرع الثاين
قانون اخلدمة املدنية من حيث التطبيق

على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
من خالل درا�سة القوانني املن�شئة واملنظمة للم�ؤ�س�سات والهيئات العامة
االقت�صادية يف الكويت جند �أن غالبيتها ت�ستبعد تطبيق قانون اخلدمة املدنية  -وهو
القانون الواجب التطبيق على عمال ال�سلطة املركزية من املدنيني العاملني يف وزارات
الدولة واجلهات التابعة لها – �أما البقية الباقية من امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
االقت�صادية فتن�ص قوانني �إن�شائها على جعل قانون اخلدمة املدنية ال�رشيعة العامة
واجبة التطبيق حال خلو الن�ص( ..)1ويف هذا فقد ذهبت �إدارة الفتوى والت�رشيع
يف فتواها ال�صادرة يف 1980 /5/7م �إىل عدم �رسيان قانون اخلدمة املدنية على
امل�ؤ�س�سات والهيئات ذات امليزانيات امل�ستقلة �إال �إذا تبنت قوانني هذه امل�ؤ�س�سات
والهيئات �أحكامه ب�صفة كلية(.)2
وبالتايل ميكن تق�سيم الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية من حيث تطبيق
قانون اخلدمة املدنية �إىل فئتني:
 الفئة الأوىل :وهي الغالبية العظمى من امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية حيثت�ضمنت ن�صو�صا �رصيحة �أو �ضمنية با�ستبعاد �أو ا�ستثناء العاملني من اخل�ضوع
(� )1أما الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة  -والتي حتولت يف  16مار�س � 1970إىل �إدارة حيث حل مر�سوم جديد لينظمها حتت
م�سمى الإدارة العامة ملنطقة ال�شعيبة ومن ثم مت حلها و�أيلولة مكوناتها �إىل الهيئة العامة لل�صناعة وفق ًا للقانون رقم
 56ل�سنة  1996يف �ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة -فريى الدكتور حممد املقاطع �أنها تخ�ضع لقانون اخلدمة املدنية
حيث تن�ص املادة التا�سعة من مر�سوم �إن�شاء الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة ال�صادر يف  14مايو  1964على �أن« :تدار
�أعمال الهيئة العامة على الأ�س�س التجارية البحتة ،وتتبع يف ح�ساباتها نظام املحا�سبة ال�صناعية مبا ال يتعار�ض مع
القوانني واللوائح النافذة املفعول» .ويرى �أن من القوانني النافذة املفعول على الهيئة يف ذلك الوقت قانون الوظائف
العامة ال�صادر عام  ،1960وقد حل حمله قانون اخلدمة املدنية رقم  15ل�سنة 1979م وهو واجب ال�رسيان على
موظفي الإدارة .انظر يف ذلك :د .حممد املقاطع ،النظم الوظيفية يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة الكويتية وعالقتها
بقانون اخلدمة املدنية ،درا�سة حتليلية ،جملة احلقوق ،ال�سنة ال�ساد�سة ع�رش -العدد الثالث والرابع ،ذو احلجة/
ربيع الأول  1413-1412هـ� ،سبتمرب /دي�سمرب 1992م ،جمل�س الن�رش العلمي ،جامعة الكويت� ،ص .131
( )2الفتوى رقم  3669/2ال�صادرة بتاريخ 1980 /5/7م ،جمموعة املبادئ التي قررتها �إدارة الفتوى والت�رشيع -
املجموعة ال�ساد�سة – �ص.127 -125
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لقانون اخلدمة املدنية ،ومن هذه امل�ؤ�س�سات ما يلي:
( -)1م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية ،حيث تن�ص املادة اخلام�سة من قانون رقم 21
ل�سنة  1956يف �ش�أن م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية واملتعلقة باخت�صا�صات
جمل�س الإدارة على �أن� -2 « :إ�صدار القرارات املتعلقة بتعيني املوظفني والعمال
بامل�ؤ�س�سة وترقيتهم ونقلهم وف�صلهم وحتديد مرتباتهم ومكاف�آتهم ومعا�شاتهم
وفقا للوائح التي تعد يف هذا ال�ش�أن ،باال�ستثناء من القواعد والنظم احلكومية».
( -)2م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،حيث تن�ص املادة  16من مر�سوم بالقانون رقم 6
ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية على �أن« :يتوىل املجل�س الأعلى
للبرتول -4 :و�ضع نظام املوظفني والعاملني بامل�ؤ�س�سة دون �إخالل ب�أحكام
املادتني  38 ، 5من القانون رقم  15ل�سنة .»1979
( -)3بنك الكويت املركزي ،حيث تن�ص املادة  14من القانون رقم  32ل�سنة 1968
يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة امل�رصفية على �أن ...« :ي�ضع جمل�س
الإدارة ،مبوافقة وزير املالية� ،سائر النظم والأحكام املتعلقة ب�ش�ؤون البنك الإدارية
واملالية مبا يف ذلك �ش�ؤون املوظفني واملحا�سبة ،دون التقيد يف ذلك كله ب�أحكام
قوانني املناق�صات العامة والوظائف العامة املدنية».
( -)4ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ،حيث تن�ص املادة  16من النظام
الأ�سا�سي لل�صندوق على �أن« :يتم تعيني العاملني بال�صندوق وفق �أحكام النظام
الذي ي�صدره جمل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن».
( -)5بنك الت�سليف واالدخار(بنك االئتمان الكويتي) ،وقد حدث تطور ت�رشيعي
بالن�سبة للنظام الوظيفي لبنك الت�سليف واالدخار ،حيث كان البنك وفقا للمادة ()10
من القانون رقم  30ل�سنة  1965ب�إن�شاء بنك الت�سليف واالدخار خا�ضع ًا لقانون
الوظائف العامة (الذي حل حمله قانون اخلدمة املدنية )� ،إذ تن�ص املادة ال�سابقة على
�أن« :ت�رسي �أحكام قانون الوظائف العامة املدنية على موظفي البنك وم�ستخدميه
وعماله» ،وقد مت تعديل املادة ( )10بالقانون رقم  29ل�سنة  1970كالتايل« :ت�رسي
�أحكام قانون الوظائف العامة املدنية على موظفي البنك وم�ستخدميه وعماله،
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وي�ضع جمل�س �إدارة البنك مبوافقة وزير املالية والنفط النظم املتعلقة ب�ش�ؤون البنك
الإدارية واملالية مبا يف ذلك اللوائح الالزمة لأعمال التوريد واملقاوالت والتعاقد على
م�رشوعات البنك العمرانية دون التقيد يف ذلك ب�أحكام قانون املناق�صات العامة.
ويتوىل جمل�س �إدارة البنك اخت�صا�صات ديوان املوظفني بالن�سبة لتعيني املوظفني
امل�ؤقتني على ميزانية امل�رشوعات» ،بحيث �أ�صبح جمل�س �إدارة البنك له اخت�صا�صات
ديوان املوظفني بالن�سبة لتعيني املوظفني امل�ؤقتني على ميزانية امل�رشوعات� ،إىل �أن
جاء القانون رقم  27ل�سنة  1984بحكم جديد يف املادة ( )10ن�ص على �أن:
«ي�ضع جمل�س �إدارة البنك مبوافقة وزير املالية النظم واللوائح املالية والإدارية
مبا يف ذلك اللوائح الالزمة لأعمال التوريد واملقاوالت والتعاقد على م�رشوعات
البنك العمرانية دون التقيد يف ذلك ب�أحكام قانون املناق�صات العامة ،وكذلك اللوائح
املتعلقة بنظم العاملني بالبنك و�ش�ؤونهم الوظيفية وحتديد مرتباتهم دون الإخالل
ب�أحكام املادتني ( )5و( )38من قانون اخلدمة املدنية» .وكما هو مالحظ فقد مت
تعديل ن�ص املادة العا�رشة من هذا القانون �أكرث من مرة� ،آخرها بالقانون رقم 27
حتما �إىل
ل�سنة )1(1984؛ وبالتايل ف�إن تعديل املادة ( )10على النحو ال�سابق ي�ؤدي ً
عدم خ�ضوع البنك وفق ًا لهذا الن�ص لقانون اخلدمة املدنية ،ويكون من �صالحية
�إدارة البنك تعيني املوظفني وف ًقا للقواعد التي يقررها جمل�س الإدارة دون الرجوع
�إىل ديوان املوظفني.
بيد �أن النظام الوظيفي (نظام املرتبات) الذي يقرره جمل�س الإدارة البد من عر�ضه
على ديوان اخلدمة املدنية ليقوم مبراجعته و�إقراره تطبيق ًا لن�ص املادة ( )38من
قانون اخلدمة املدنية ذلك حتى تتماثل الأنظمة الوظيفية يف الدولة وتتنا�سب
من حيث الدرجات واملرتبات و�أن ال يكون هناك خلل �أو اختالف كبري بني نظام
وظيفي و�آخر( ،)2وبالتايل ف�إنه يف حال مل يتم و�ضع نظام وظيفي من قبل جمل�س
�إدارة بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان) �أو يف حال مل يحظ هذا النظام بقبول
( )1القانون رقم  27ل�سنة  1984ب�إن�شاء بنك الت�سليف واالدخار  ،املن�شور بالكويت اليوم العدد  -1547ال�سنة
الثالثون.
( )2انظر :ال�رشح �أدناه �ص .42،43
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ديوان اخلدمة املدنية لتطبيقه ،ف�إن ذلك ال يعني �أن البنك يخ�ضع لقانون اخلدمة
املدنية ك�أ�صل عام فهذا يناق�ض ن�ص املادة العا�رشة من قانون البنك ،و�إمنا يتم
تطبيق قانون اخلدمة املدنية كحالة واقعية وعملية ملعاجلة اخللل املوجود و�سد
النق�ص احلا�صل يف النظام الوظيفي باعتبار قانون اخلدمة املدنية هو ال�رشيعة
العامة للقواعد الوظيفية يف هذه اجلهات فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص وهو ما قررته
املادة ( )3من قانون اخلدمة املدنية حيث تن�ص على �أن« :ت�رسي �أحكام هذا القانون
على� :أ -اجلهات احلكومية .ب -اجلهات التي تنظم �ش�ؤون اخلدمة فيها قوانني
خا�صة ،فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه القوانني.)1(»...
( -)6الهيئة العامة لال�ستثمار ،حيث تن�ص املادة  8من قانون رقم  47ل�سنة 1982
ب�إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار على �أن« :يكون للهيئة جهاز من املوظفني يعني
العاملون فيه طبقًا للنظام الذي ي�ضعه جمل�س الإدارة ,وذلك دون �إخالل ب�أحكام
املادتني ( )5و( )38من املر�سوم بالقانون رقم ( )15ل�سنة  1979يف �ش�أن اخلدمة
املدنية».
( -)7الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية ،حيث تن�ص املادة اخلام�سة
من القانون رقم  94ل�سنة  1983ب�إن�شاء الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة
ال�سمكية على �أن« :ملجل�س الإدارة جميع ال�سلطات الالزمة لتحقيق �أغرا�ض الهيئة،
وله على الأخ�ص  -6.... :و�ضع اللوائح املالية والإدارية والفنية التي ت�سري عليها
الهيئة»(.)2
الفئة الثانية :جتعل من قانون اخلدمة املدنية ال�رشيعة العامة فيما مل تورده
قوانينها �أو لوائحها اخلا�صة من �أحكام ومنها:
( -)1امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ،حيث تن�ص املادة ال�سابعة من املر�سوم بقانون رقم
 133ل�سنة  1977ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ على �أن« :ت�رسي �أحكام قانون
( )1املادة  3من قانون اخلدمة املدنية الكويتي رقم  15ل�سنة .1979
( )2قانون رقم  94ل�سنة  1983ب�إن�شاء الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية ال�صادر بق�رص ال�سيف يف 4
رم�ضان 1403هـ املوافق  15يونيو1983م واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  ،1988واملن�شور باجلريدة الر�سمية
الكويت اليوم -العدد  -1760ال�سنة الرابعة والثالثون.
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الوظائف العامة املدنية وقانون العمل يف القطاع احلكومي على موظفي امل�ؤ�س�سة
وم�ستخدميها وعمالها فيما مل تت�ضمنه الالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة من �أحكام».
وقد حل قانون اخلدمة املدنية رقم  15ل�سنة  1979حمل القانونني ال�سابق ذكرهما
وبالتايل يعترب القانون الواجب التطبيق حال خلو الن�ص.
( -)2الهيئة العامة لل�صناعة ،حيث تن�ص املادة ( )36من املر�سوم بقانون رقم 56
ل�سنة  1996يف �ش�أن �إ�صدار قانون ال�صناعة على �أن« :ي�ضع جمل�س �إدارة الهيئة
نظامها الداخلي ،وي�صدر بقرار من رئي�س الهيئة مت�ضمن ًا ب�صفة خا�صة ما يلي:
 -1اخت�صا�صات رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ومديرها العام -2 .القواعد التي تتبع
يف �إدارة �أعمال الهيئة ونظمها مبا يف ذلك القواعد املالية والإدارية واملحا�سبية-3 .
قواعد تعيني موظفي الهيئة وترقياتهم وحتديد مرتباتهم ومكاف�آتهم وما مينحون
من مزايا عينية �أو نقدية والعقوبات الت�أديبية التي توقع عليهم و�إنهاء خدماتهم
وذلك دون الإخالل ب�أحكام املادتني ( )5و ( )38من قانون اخلدمة املدنية ،وت�رسي
�أحكام ونظام اخلدمة املدنية على العاملني بالهيئة فيما مل يت�ضمنه نظامها الداخلي
من �أحكام .»...
( -)3الهيئة العامة لأ�سواق املال ،حيث تن�ص املادة ( )17من القانون رقم  7ل�سنة
 2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته ،على
�أن« :ي�ضع جمل�س الهيئة اللوائح الإدارية واملالية ل�ش�ؤون املوظفني يف الهيئة دون
التقيد بالقواعد املقررة للموظفني املدنيني يف قانون اخلدمة املدنية ونظامه ،على �أن
ي�رسي هذا القانون الأخري ونظامه فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ،ويكون لرئي�س
جمل�س مفو�ضي الهيئة اخت�صا�صات الوزير وديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق
مبوظفي الهيئة».
يت�ضح من خالل ما تقدم �أن غالبية الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية ال تخ�ضع لقانون اخلدمة املدنية وفق ًا للقوانني املن�شئة واملنظمة لها،
ومع ذلك ف�إننا نرى �أنه وعلى الرغم من �رصاحة الن�ص على ا�ستبعاد تطبيق قانون
اخلدمة املدنية ف�إنه من احلكمة يف هذا ال�ش�أن تطبيق �أحكام هذا القانون على ال�ش�ؤون
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الوظيفية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص ,ففي حال خلو النظام
الوظيفي اخلا�ص بالهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة من تنظيم �ش�أن من ال�ش�ؤون
الوظيفية ف�إنه من احلكمة تطبيق �أحكام قانون اخلدمة املدنية ل�سد ذلك النق�ص(� )1إىل
حني معاجلة هذا اخللل و�سد النق�ص من جمل�س الإدارة �أو اجلهة املخت�صة بو�ضع
النظام الوظيفي ،حيث يعد قانون اخلدمة املدنية ال�رشيعة العامة للقواعد الوظيفية
يف هذه اجلهات فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص وهو ما قررته املادة ( )3من قانون اخلدمة
املدنية حيث تن�ص على �أن« :ت�رسي �أحكام هذا القانون على� :أ -اجلهات احلكومية.
ب -اجلهات التي تنظم �ش�ؤون اخلدمة فيها قوانني خا�صة ،فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص
خا�ص يف هذه القوانني.)2(»...
ومن اجلدير بالذكر �أنه وعلى الرغم من ا�ستبعاد غالبية الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االقت�صادية �رصاح ًة تطبيق قانون اخلدمة املدنية وو�ضعها نظم ًا وظيفي ًة
خا�ص ًة بها �إال �أن هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وكغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ملزمة بعر�ض �أنظمتها الوظيفية (نظم املرتبات) -كما �أ�رشنا �سالف ًا -على
ديوان اخلدمة املدنية ليقوم مبراجعة تلك الأنظمة و�إقرارها ،وهو تطبيق ملا قررته
املادة ( )38من قانون اخلدمة املدنية حيث تن�ص على �أن« :تعر�ض نظم املرتبات
املعمول بها يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وال�رشكات اململوكة للدولة ملكية كاملة
على جمل�س اخلدمة املدنية للنظر يف �إقرارها �أو تعديلها ح�سب الأحوال ,وال يجوز بعد
ذلك �إجراء �أي تعديل على هذه النظم �إال مبوافقة جمل�س اخلدمة املدنية ,كما يجوز
ملجل�س اخلدمة املدنية عند االقت�ضاء مراجعة نظم املرتبات املعمول بها يف ال�رشكات
التي ت�ساهم فيها الدولة ب�أكرث من ن�صف ر�أ�سمالها مبا يكفل تنفيذ ال�سيا�سة العامة
للمرتبات والأجور» ،واحلكمة من ذلك هو �أن تتماثل الأنظمة الوظيفية يف الدولة
وتتنا�سب من حيث الدرجات واملرتبات ,و�أن ال يكون هناك خلل �أو اختالف كبري بني
( )1انظر يف ذلك :د .عادل الطبطبائي « ،قانون اخلدمة املدنية الكويتي اجلديد» ،مطبوعات جامعة الكويت � -1983 -ص
 62وما بعدها� ،إ�ضاف ًة �إىل «نطاق تطبيق قانون اخلدمة املدنية الكويتي من حيث الأ�شخا�ص والزمان» ،جملة احلقوق
وال�رشيعة التي ت�صدرها كلية احلقوق  -جامعة الكويت  -ال�سنة اخلام�سة – العدد الرابع – دي�سمرب � – 1981ص
 187وما بعدها ،لنف�س امل�ؤلف.
( )2املادة ( )3من قانون اخلدمة املدنية الكويتي رقم  15ل�سنة .1979
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نظام وظيفي و�آخر ،حيث يخت�ص جمل�س اخلدمة املدنية وفق للمادة ( )5من قانون
اخلدمة املدنية بالآتي -3.... :اقرتاح ال�سيا�سة العامة للمرتبات والأجور مبا يكفل
التن�سيق بني اجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وال�رشكات التي ت�ساهم
فيها الدولة ب�أكرث من ن�صف ر�أ�سمالها -5....اقرتاح �إن�شاء الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة و�إبداء الر�أي يف م�رشوعات �إن�شائها».
الفرع الثالث

الأحكام التي يخ�ضع لها العاملون يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
ذكرنا يف بداية هذا املبحث �أن �صفة املوظف العام تنطبق على« :كل من يتوىل
العمل يف خدمة مرفق عام يدار بطريق مبا�رش ويكون قد �شغل مركزه بطريق �سليم
وب�صفة دائمة»( ،)1وبغ�ض النظر عما �إذا كانت الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة االقت�صادية
التي يتبعها املوظف تطبق  -فيما يتعلق بالنظام الوظيفي -قانون اخلدمة املدنية� ،أو
�أي نظام وظيفي �آخر؛ فالعاملون يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت
موظفون عامون تربطهم بهذه اجلهات ك�أ�صل عام عالقة تنظيمية الئحية ،ب�رصف
النظر عن �أداة تعيني املوظف (�سواء �أكانت قرار ًا �أم عقد ًا) ذلك �أن املركز التنظيمي
�أو الالئحي يعني �أن الذي يخت�ص بو�ضع القواعد وتعديلها هو امل�رشع �أو ال�سلطة
الالئحية( ،)2كما �أن اجلهة التي يتبعونها هي �شخ�ص معنوي عام �أي من �أ�شخا�ص

( )1تذهب حمكمة التمييز الكويتية �إىل ذات الر�أي حيث تقرر �أن�« :صفة املوظف العام تثبت ملن يعني ب�أداة قانونية بعمل
دائم يف مرفق عام تديره الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص العامة» .حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم  56ل�سنة -1992
جتاري جل�سة  8مار�س .1993
(� )2أداة التعيني عمل �رشطي يتحقق به التحاق �شخ�ص معني مبركز قانوين مو�ضوعي حتدده القوانني واللوائح ،فالعقد
ك�أداة من �أدوات التعيني -ف�إنه ال يت�ضمن �سوى عدد حمدود من القواعد ،وت�رسي على املوظف املتعاقد �أحكامالنظام الوظيفي التابع له فيما مل ين�ص عليه العقد .ومتلك ال�سلطة التي �أعدت العقد �أن تعدل فيه ،و�إن كان التعديل ال
ي�رسي �إال بعد انتهاء مدة نفاذ العقد ...وت�أ�سي�س ًا على ذلك ف�إن املوظف املتعاقد يعد يف مركز قانوين خمتلط يت�ضمن
جانبني �أحدهما عقدي والآخر تنظيمي ولكن القواعد التنظيمية �أو الالئحية تفوق يف ن�سبتها – من الناحية العملية –
تلك التي تت�ضمنها ن�صو�ص العقد� ،أما بالن�سبة للموظف املعني بو�سيلة القرار ف�إنه يعد يف مركز تنظيمي من جميع
اجلوانب .انظر يف ذلك :د .ي�رسي حممد الع�صار ،النظام القانوين ملرفق النقل اجلوي يف القوانني الكويتي وامل�رصي
والفرن�سي يف �ضوء نظرية املرفق العام االقت�صادي ،املرجع ال�سابق� ،ص .843
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القانون العام و�إن كان الن�شاط الذي ميار�سه هذا ال�شخ�ص (الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة)
ن�شاط ًا ذا طبيعة جتارية �أو اقت�صادية(. )1
وبنا ًء على ما �سلف بيانه ف�إن العاملني يف امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية
يعتربون موظفني عموميني وذلك لالعتبارات التالية:
 امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة �أ�شخا�ص اعتبارية عامة مملوكة للدولة وتعترب مرافقعامة متار�س الدولة �سلطتها عليها حيث تن�ش�أ بقانون وتنظم بالئحة (ك�أ�صل عام).
 امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة تخ�ضع للرقابة والإ�رشاف من قبل ال�سلطة املركزيةومتار�س عليها الو�صاية الإدارية.
 امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة تخ�ضع لرقابة �سابقة �أحيانا والحقة يف جميع احلاالت منقبل الأجهزة الرقابية (كديوان املحا�سبة وديوان اخلدمة املدنية) ،كما �أنها تخ�ضع
لرقابة جمل�س الأمة ويكون الوزير املخت�ص بالو�صاية م�س�ؤو ًال عنها �أمام الربملان.
 ميزانيات امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة تدخل �ضمن امليزانية العامة للدولة وتناق�ش يفالربملان وت�صدر بقانون ،بل وتعمل الدولة على دعم خ�سائرها �إن وجدت ،وترحل
الأرباح بعد �إجراء اال�ستقطاعات الالزمة �إىل ميزانية الدولة(.)2
وتذهب �أحكام الق�ضاء املتواترة �إىل �أن العاملني يف امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
( )1د .فكري مغاوري ،النظام القانوين مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية – جملة �إدارة الفتوى والت�رشيع – العدد الأول – يناير
� – 1981ص  ،89 -88وقد ذهب �صاحب هذا الر�أي – يف مقال �آخر – �إىل انطباق و�صف املوظفني العموميني على
العاملني لدى امل�ؤ�س�سات العامة يف الكويت بكل �أنواعها (الإدارية واالقت�صادية) ونتيجة لهذا تخت�ص الدائرة الإدارية
يف املحكمة الكلية بدعاوي الإلغاء التي يرفعونها �ضد القرارات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات التي يتبعونها ،وا�ستند يف
ذلك �إىل �أن هذه امل�ؤ�س�سات تقوم على مرافق عامة من مرافق الدولة (تطور القانون الإداري الكويتي – جملة �إدارة
الفتوى والت�رشيع – ال�سنة الثانية – العدد الثاين – � – 1982ص .)131 – 130
ويرى الدكتور �إبراهيم الفيا�ض �أن العاملني يف املرافق العامة االقت�صادية يف الكويت يعتربون – جميع ًا – يف عالقة
تنظيمية ويخ�ضعون لأحكام القانون العام (القانون الإداري ،مرجع �سابق� ،ص  ،)94كما يرى الدكتور عبد الفتاح
ح�سن �أن العاملني يف املرافق العامة التي �أجاز لها امل�رشع و�ضع نظم وظيفية خا�صة بها يعدون من املوظفني (مبادئ
القانون الإداري الكويتي – دار النه�ضة العربية – � ،1969ص .)215
( )2د .حممد املقاطع ،النظم الوظيفية يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة الكويتية وعالقتها بقانون اخلدمة املدنية ،املرجع
ال�سابق� ،ص .155
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االقت�صادية يعتربون موظفني عموميني حيث ت�ؤكد اجلمعية العمومية لق�سمي
الفتوى والت�رشيع يف جمل�س الدولة امل�رصي على �أن« :امل�ؤ�س�سات العامة يف الغالب
مرافق عامة اقت�صادية �أو زراعية �أو �صناعية �أو مالية �أو تعاونية ،و�إدارة املرفق العام
بطريقة امل�ؤ�س�سة العامة هي نوع من طريقة الإدارة املبا�رشة ،ومن نتائج ذلك �أن
تكون القرارات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة قرارات �إدارية ،وعمال امل�ؤ�س�سة العامة
يعتربون موظفني عموميني ،و�أموالها تكون ملك ًا للدولة ،والعقود التي تربمها تكون
عقود ًا �إدارية �إذا توافرت فيها �أركان العقد الإداري(.)1
وقد ق�ضت املحكمة الإدارية العليا يف م�رص ب�أن« :امل�ؤ�س�سات العامة من �أ�شخا�ص
القانون العام وموظفيها موظفون عموميون تربطهم بجهة الإدارة التابعني لها عالقة
الئحية ولي�ست تعاقدية ،وال يخل بهذه ال�صفة الالئحية للعالقة حترير عقد ا�ستخدام
مع املوظفني ما دام هذا العقد م�ستند ًا �إىل �أو�ضاع تنظيمية عامة ت�سوغ حتريره»( ،)2كما
جاء �أي�ضا يف فتوى �أخرى ملجل�س الدولة امل�رصي عام � 1961أنه يرتتب على اعتبار
امل�ؤ�س�سة العامة �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون العام �أن موظفيها يعدون موظفني
عموميني وت�رسي عليهم الأحكام العامة يف �ش�أن التوظيف التي ت�رسي على موظفي
احلكومة فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف قرار �إن�شاء امل�ؤ�س�سة �أو لوائحها الداخلية(.)3
وت�ؤكد دائرة التمييز يف حمكمة اال�ستئناف العليا يف الكويت على �أنه« :من الأ�صول
املقررة �أن املوظفني يف امل�ؤ�س�سات العامة اململوكة للدولة ال يعتربون يف مركز من
( )1فتوى اجلمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�رشيع رقم  353بتاريخ 1965/3/31م – املو�سوعة الإدارية احلديثة
للدكتور نعيم عطية والأ�ستاذ ح�سن الفكهاين  -1987-اجلزء الع�رشون� -ص  404القاعدة رقم .209
( )2حكم املحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1977/11/12م يف الطعن رقم  113ل�سنة  21ق – املو�سوعة الإدارية  -اجلزء
الع�رشون – �ص  ،442 - 439القاعدة رقم .224
( )3فتوى اجلمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�رشيع رقم  934بتاريخ 1961/12/10م – املو�سوعة الإدارية –
اجلزء الع�رشون – �ص  ،466 – 465القاعدة رقم  .271م�شار �إليه لدى د .ي�رسي الع�صار ،املرجع ال�سابق� ،ص
 .818انظر كذلك بذات امل�ضمون الأحكام املتعلقة مب�ؤ�س�سة م�رص للطريان يف ذات املرجع وخ�صو�ص ًا حكم حمكمة
النق�ض يف الطعن رقم  1666ل�سنة  49ق بتاريخ  ،1985/12/1وحكمها يف الطعن رقم  1667ل�سنة  49ق بتاريخ
 -1985 /12/15جمموعة القواعد القانونية ملحكمة النق�ض يف �ستني عام ًا -املرجع ال�سابق� -ص  ،902حيث
اعتربت حمكمة النق�ض �أن م�ؤ�س�سة م�رص للطريان كانت قبل  1976م�ؤ�س�سة عامة والعاملون بها وقتذاك يعدون
موظفني عموميني بحكم تبعيتهم ل�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام.
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مراكز القانون اخلا�ص ،بل تظل عالقتهم بامل�ؤ�س�سة عالقة الئحية تنظيمية بو�صفهم
موظفني عموميني ا�ستنادا �إىل �أحكام قانون اخلدمة املدنية» ...وبالتايل ف�إن العاملني يف
امل�ؤ�س�سات العامة يعتربون مبثابة موظفني عموميني ا�ستنادا �إىل �أحكام قانون اخلدمة
املدنية رقم  15ل�سنة  ،1979وي�ؤيد الق�ضاء الكويتي هذا الر�أي ،حيث تقرر املحكمة
الكلية ما يلي� « :أن الق�ضاء ا�ستقر ب�ش�أن العاملني بامل�ؤ�س�سة املدعى عليها – م�ؤ�س�سة
اخلطوط اجلوية الكويتية  -ب�أن عالقتهم بها عالقة الئحية تنظيمية يحكمها القانون
رقم  12ل�سنة  1965واللوائح املنظمة له دون قانون العمل يف القطاع الأهلي»(.)1
وبالتايل فال مندوحة من القول �أنه متى ما انطبقت �صفة املوظف العام على العامل،
ف�إنه يخ�ضع للقواعد القانونية واملبادئ العامة التي حتكم الوظيفة العامة من حيث
احلقوق والواجبات واحلماية القانونية املقررة له ،وكذلك يخ�ضع للقواعد القانونية
امل�شددة للعقوبة يف اجلرائم التي تقع عليه �أو تلك التي ت�صدر منه �أي ًا ما كانت اجلهة التي
يعمل بها و�أي ًا ما كان القانون الذي يخ�ضع له هذا املوظف� ،سواء �أكان يخ�ضع لقانون
اخلدمة املدنية �أم �أي قانون �آخر ينظم امل�ؤ�س�سات و الهيئات العامة التي ا�ستبعدت
تطبيق قانون اخلدمة املدنية.
وترتيبا على ذلك ،ف�إن القرارات التي تتخذها �إدارة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية بحق املوظفني تعد قرارات �إدارية يجوز التظلم منها �أمام الإدارة والطعن
فيها �أمام املحكمة الإدارية وفقا للقواعد والإجراءات واملدد القانونية اخلا�صة بالتظلم
والطعن بالقرارات الإدارية؛ وبالتايل ف�إن القا�ضي الإداري عند نظره للنزاع يف هذا
ال�ش�أن �سيقوم بتطبيق القواعد القانونية والنظام الوظيفي اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة �أو الهيئة
العامة التي يتبعها املوظف( - )2حال ا�ستبعادها لقانون اخلدمة املدنية – �أما يف حال خلو
الن�ص ف�إنه �سيلج�أ �إىل تطبيق �أحكام قانون اخلدمة املدنية باعتباره ال�رشيعة العامة كما
�سبق بيانه.
( )1حكم املحكمة الكلية  -عمايل – ق�ضية رقم  ،1978/3140يف فرباير .1980
( )2ومما ال�شك فيه �أن هذه القوانني واللوائح اخلا�صة بالهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة -و�إن ا�ستبعدت تطبيق قواعد قانون
اخلدمة املدنية -ف�إنها تعد من �ضمن قواعد القانون الإداري ،فالقانون الإداري ميكن تعريفه بالآتي« :القواعد القانونية
املنظمة للإدارة من حيث �إن�شائها وتنظيمها ون�شاطها وعالقتها مبوظفيها وعالقتها باجلمهور باعتبارها �سلطة عامة»
وهذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة تعد جزء ًا من الإدارة الالمركزية التي منحت ال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة كما �سلف بيانه.
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اخلامتة:
حاولنا يف هذه الدرا�سة الإجابة عن �أهم الت�سا�ؤالت املتعلقة بالأحكام القانونية التي
تخ�ضع لها املرافق العامة االقت�صادية (الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية) يف
الكويت ،وذلك من خالل الوقوف على �آخر التطورات الت�رشيعية وامل�ستجدات املتعلقة
بها ،وقد مت درا�سة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية من حيث املعنى الوا�سع،
حيث �إن الغالب الأعم من هذه امل�ؤ�س�سات تقوم ب�أن�شطة ذات طبيعة اقت�صادية (جتارية
�صناعية -زراعية ...الخ)� ،إال �أن عدد ًا من هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ميار�س �إىلجانب الن�شاط االقت�صادي عم ًال رقابي ًا على �أن�شطة اقت�صادية ،بل �إن بع�ضها ميار�س
دور ًا رقابي ًا �رصف ًا على تلك الأن�شطة.
وقد احتوت الدرا�سة على ف�صلني ،حيث خ�ص�ص الف�صل الأول لدرا�سة املرافق
العامة وبيان طبيعة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت ،ومت من خالله
يف مبحث �أول التعريف باملرافق العامة االقت�صادية وتاريخ ن�ش�أتها يف الكويت ،ومن ثم
مت درا�سة الطبيعة القانونية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف مبحث ثان� .أما
الف�صل الثاين فقد خ�ص�ص لبحث عالقة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بال�سلطة املركزية
والأحكام التي يخ�ضع لها العاملون ،حيث تناول املبحث الأول بيان عالقة الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة بال�سلطة املركزية� ،أما املبحث الثاين فقد تناول املركز القانوين
للعاملني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية.
ومن خالل هذه الدرا�سة ،فقد مت التو�صل �إىل النتائج والتو�صيات التالية:
�أو ًال� :إن حتديد طبيعة املرافق العامة االقت�صادية ومتييزها عن املرافق العامة
التقليدية (امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة الإدارية) الأخرى الأ�صل فيه الن�صو�ص
الت�رشيعية املن�شئة لها� ،إذ عاد ًة ما يت�ضمن قانون �إن�شاء الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة
ن�ص ًا �رصيح ًا ي�صف ن�شاطها بالتجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو املايل ...الخ � ،أو
�أن ي�ستعمل امل�رشع بع�ض العبارات الدالة على ال�صفة التجارية �أو ال�صناعية لها ،وهو
ما وجدناه متحقق ًا يف جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية يف الكويت ،حيث
د�أب امل�رشع على ت�ضمني القوانني املن�شئة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
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يف الكويت ن�صو�ص ًا �رصيحة بو�صف ن�شاطها بالتجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو
املايل ...الخ ،وهذه �سنة حميدة يجب االلتزام بها وعدم خمالفتها حتى ال ي�ضطر ذوو
ال�ش�أن كالفقهاء �أو الق�ضاة �أو امل�س�ؤولني يف تلك اجلهات �إىل االجتهاد ،مما قد يرتتب
عليه االختالف يف الر�أي حول الطبيعة القانونية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وبالتايل
اختالف الأحكام املتعلقة بها.
فقد �أ�رشنا يف هذه الدرا�سة �إىل �أنه يف حال مل يتدخل امل�رشع بتحديد و�صف املرفق
(�إداري ًا كان �أو اقت�صادي ًا) ،ف�إن الفقه ا�ستقر على تبني عدة معايري كان جمملها �أن
املرفق يعد �صناعي ًا �أو جتاري ًا (اقت�صادي ًا) �إذا كان الن�شاط الذي ميار�سه من طبيعة
اقت�صادية ،وكان ينطبق عليه معيار العمل التجاري وفق ًا لقانون التجارة ،وكان يقوم
ب�أن�شطته وفق ًا لنف�س الظروف والأو�ضاع التي تتم فيها ممار�سة الن�شاط الفردي،
وكان يعتمد يف متويل ن�شاطه على موارده الذاتية ولي�س اخلزانة العامة� ،أي كانت
موارده تتكون �أ�سا�س ًا من املقابل املايل الذي يدفعه املنتفعون من �أن�شطته� ،أما جمل�س
الدولة الفرن�سي ،فقد �أو�ضحنا �أنه يرجع �أو ًال  -يف تكييفه لطبيعة املرفق� -إىل الن�ص
القانوين �أو الالئحي الذي �أن�ش�أه ،وال يقيد نف�سه بالتف�سري احلريف للن�ص �إذا كان
الئحي ًا ،و�إمنا ي�أخذ مبجموعة من املعايري �أو الدالئل �أهمها :طبيعة املرفق والطريقة
التي اتبعتها الدولة يف تنظيمه ،مو�ضوع الن�شاط الذي ميار�سه ،الظروف والأو�ضاع
التي ميار�س فيها ن�شاطه ،ف�إذا كان جمملها يجعل املرفق قريب ًا من امل�رشوعات
اخلا�صة ،ف�إنه يعد مرفق ًا �صناعي ًا �أو جتاري ًا ح�سب الأحوال؛ ولذلك كان من الأ�سلم �أن
يقوم امل�رشع بت�ضمني الت�رشيعات املن�شئة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية
ن�صو�ص ًا �رصيحة بو�صفها مرافق عامة اقت�صادية �أو على الأقل و�صف ن�شاطها
بالتجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو املايل ...الخ.
وتخ�ضع هذه املرافق العامة االقت�صادية لنظام قانوين مزدوج ،فمن حيث
الإن�شاء والتنظيم ومن حيث عالقتها مبوظفيها وعالقتها بال�سلطة املركزية والعالقات
القانونية التي تظهر فيها امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة مبظهر ال�سلطة العامة وت�أخذ
بامتيازات ال�سلطة العامة ف�إنها تخ�ضع لقواعد القانون العام كغريها من الإدارات
املركزية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة التقليدية الأخرى ،وبالتايل ف�إن املنازعات
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النا�شئة عن هذه العالقة يخت�ص بها الق�ضاء الإداري (الدائرة الإدارية يف املحكمة
الكلية)� ،أما فيما يتعلق بالن�شاط والعالقات القانونية التي ت�ستخدم فيها هذه الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة �أ�ساليب القانون اخلا�ص� ،أي حني متار�س ن�شاط ًا ذا طبيعة جتارية
�أو اقت�صادية ف�إن هذا الن�شاط حتكمه قواعد القانون اخلا�ص ،وبالتايل ف�إن �أي نزاع
يتعلق يف هذا الن�شاط ف�إنه يكون من اخت�صا�ص املحاكم العادية.
ثاني ًا� :إن تاريخ ن�ش�أة املرافق العامة االقت�صادية (الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية) يف الكويت تعود �إىل نهاية اخلم�سينات وبداية ال�ستينات وهي عبارة
عن �أربع ع�رشة هيئة وم�ؤ�س�سة عامة اقت�صادية مت بيانها وفق ًا للت�سل�سل التاريخي
لن�ش�أتها ،وبالتايل ال تزال التجربة الكويتية يف �إن�شاء وتنظيم املرافق العامة حديثة
بالقيا�س �إىل التجربة امل�رصية والفرن�سية العريقة ،وبالتايل ميكن اال�ستفادة منهما يف
�إن�شاء وتنظيم املرافق العامة االقت�صادية لديهما وما �صاحبهما من تطور ت�رشيعي.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام �أن امل�رشع الكويتي مل يقم تفرقة �أو متييز ًا بني
م�صطلح الهيئة العامة وامل�ؤ�س�سة العامة كما هو احلال يف جمهورية م�رص العربية،
حيث قام امل�رشع امل�رصي يف عام  1963بالتمييز بينها ،ف�أفرد للهيئات العامة القانون
رقم  6ل�سنة  1963وعرفها ب�أنها م�صالح حكومية منحها امل�رشع ال�شخ�صية
االعتبارية ،بينما خ�ص�ص للم�ؤ�س�سات العامة القانون رقم  61ل�سنة  1963وو�صفها
ب�أنها مرافق عامة اقت�صادية ،ومما ال �شك فيه �أنه يرتتب على هذا التمييز نتائج مهمة
تتعلق بالنظام املايل ،والنظام القانوين للأموال ،ورقابة الدولة ،غري �أنه وبعد تبني
الدولة امل�رصية ل�سيا�سة احلرية االقت�صادية عام  1974قام امل�رشع عام  1975ب�إلغاء
طائفة امل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ،وق�ضى بتحويل امل�ؤ�س�سات القائمة �إىل �رشكات
م�ساهمة عامة ،و�إن كان قد �سمح با�ستثناء بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة من هذا احلكم
على �أن تفرد لها �أنظمة خا�صة ومنها امل�ؤ�س�سة العامة (م�رص للطريان) حيث �أخ�ضعها
لنظام قريب من النظام الذي تخ�ضع له امل�رشوعات التجارية اخلا�صة.
ثالث ًا� :إن امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة هي �أ�شخا�ص معنوية عامة منحها القانون
ال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة ،حتى تتمتع بقدر من اال�ستقالل لأداء وظيفتها مبرونة
بعيد ًا عن الروتني والبريوقراطية احلكومية .وتن�ش�أ الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة يف
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الكويت  -وفق ًا حلكم املادة  133من الد�ستور -بقانون �أي ت�رشيع �صادر من جمل�س
الأمة باعتبارها ال�سلطة املخت�صة بالت�رشيع ،وبالتايل ف�إن �إلغاء �أو حل هذه الهيئات �أو
امل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية ال يكون �إال بنف�س الأداة املن�شئة لها �أي بقانون ،ويجب
�أن يت�ضمن هذا القانون ال�صادر باحلل الإ�شارة �إىل �أيلولة الأموال اخلا�صة بها �إىل
اجلهة املعنية والتي تكون عاد ًة اجلهة التي تتبعها وت�رشف عليها ،وبالتايل ال يجوز �أن
تن�ش�أ الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة مبر�سوم �أمريي �أو �أمر �أمريي ،و�إمنا تن�ش�أ بقانون
�صادر من جمل�س الأمة ال�سلطة �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صلي بالت�رشيع ،غري �أنه من
املت�صور �أن تن�ش�أ الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة مبر�سوم بقانون وفق ًا للمادة  71من
الد�ستور وهو ا�ستثناء له �ضوابطه الد�ستورية ولعل �أهمها (غياب الربملان ،وحتقق
حالة ال�رضورة امللحة ،وعر�ض املر�سوم بقانون على جمل�س الأمة للنظر فيه واتخاذ
قرار املوافقة عليه �أو رف�ضه) ،وهذه احلالة كما �أ�رشنا ا�ستثناء ال يجوز التو�سع فيه �أو
القيا�س عليه.
رابع ًا� :إن اال�ستقالل الذاتي الذي منحه امل�رشع للهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات
العامة ،حتى تتمكن من �إدارة ن�شاطها بطرق و�أ�ساليب تتفق وطبيعة ونوعية الن�شاط
الذي تقوم به ،ال يعد ا�ستقال ًال مطلقا ،بل هناك نوع من الو�صاية الإدارية (رقابة
و�إ�رشاف) من ال�سلطة املركزية على الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ،وميثل ال�سلطة املركزية
بهذا ال�صدد وزير معني� ،أو رئي�س جمل�س الوزراء ،ويف هذا ال�ش�أن مت التو�صل �إىل نتيجة
مفادها �أنه ال يوجد يف الكويت ت�رشيع �أو ن�ص عام ينظم الو�صاية الإدارية وير�سم
حدودها ويبني �سلطة الوزير يف هذا ال�ش�أن ،و�إمنا هناك ن�صو�ص متفرقة خا�صة بكل
م�ؤ�س�سة �أو هيئة عامة على حدة ،وقد يكون امل�رشع قد ق�صد من ذلك مراعاة ظروف
وخ�صو�صية امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة املعنية ،بيد �أن هذا التوجه قد �أدى �إىل اختالف
يف قدر وحجم الو�صاية الإدارية من م�ؤ�س�سة وهيئة عامة �إىل �أخرى ،فمقدار �سلطة
الو�صاية الإدارية املقررة للوزير امل�رشف على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة قد ي�ضيق
وقد يت�سع وفقا للت�رشيع املن�شئ واملنظم لها ،وبالتايل فال�سلطة الو�صائية للوزير قد
تختلف درجتها من حيث القوة من مرفق اقت�صادي �إىل �آخر ،فاملالحظ �أن الو�صاية
الإدارية على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة يف دولة الكويت قد تقرتب يف بع�ض الأحيان
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من ال�سلطة الرئا�سية التي ميار�سها الوزير على �أركان وزارته ،وهذا فيه جتاوز حلدود
الالمركزية الإدارية التي من املفرت�ض �أن ميار�س فيها الوزير الرقابة والإ�رشاف على
الأ�شخا�ص املعنوية العامة التي تتمتع با�ستقاللية مالية و�إدارية.
لذلك وجب الت�أكيد على �أنه يجب على الوزير امل�رشف على الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة
العامة �أن يحرتم هذه اال�ستقاللية ويرتك لقيادي امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العمل بحرية
وا�ستقاللية ،وعليه �أال يتدخل يف �ش�ؤون الإدارة �إال بالقدر الالزم وال�رضوري للمحافظة
على امل�صلحة العامة و�ضمان ت�سيري املرفق االقت�صادي بانتظام وبا�ضطراد ،ووفق ًا
لتوجه الدولة و�سيا�ستها العامة ،فالأ�صل �أن ال�سلطة الو�صائية للوزير -كما �سبق
بيانه يف هذه الدرا�سة -تتمثل يف الإذن ال�سابق والت�صديق الالحق على القرارات التي
يتخذها جمل�س �إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة ،وبالتايل فله �أن يقبلها كما هي �أو يرف�ضها كما
هي دون تعديل هذه القرارات �أو تغيريها �أو تعديل م�ضمونها ،ولذلك ف�إنه يجب �إعادة
النظر يف الت�رشيعات املن�شئة واملنظمة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة يف الكويت وتعديلها
مبا يحقق لهذه امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة اال�ستقالل املايل والإداري ،وي�ضمن
لها العمل با�ستقاللية حتت مظلة الرقابة والإ�رشاف التي تفر�ضها قواعد الو�صاية
الإدارية ال�سليمة.
خام�س ًا� :إن الوزير امل�رشف على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة يكون م�س�ؤو ًال
عن �أعمالها وعن القرارات التي ت�صدر عنها كما �أنه يتحمل نتائج �أدائها لأنه يتمتع
ب�سلطة و�صائية عليها ،و م�س�ؤوليته يت�سع نطاقها وفق ًا الت�ساع �سلطة الو�صاية التي
يتمتع بها ،تطبيق ًا لقاعدة «على قدر ال�سلطة تكون امل�س�ؤولية» ،وهو ما �أكدته املحكمة
الد�ستورية يف قرارها التف�سريي اخلا�ص باملادتني 100و  101من الد�ستور واملتعلق
باال�ستجواب ،وعليه ف�إن الوزير املخت�ص يكون م�س�ؤو ًال عن ممار�سته لوظيفته ويف
توليه ملهامه التنفيذية ،وكذلك الرقابة الإ�رشافية ،ف�إذا ما �أخل الوزير يف مهام �سلطته
الو�صائية على امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية �إدارية �أمام
�أمري البالد رئي�س ال�سلطة التنفيذية وفق ًا للمادة  58من الد�ستور.
كما �أن الوزير يكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية �سيا�سية �أمام الربملان وفق ًا للمادة 101
من الد�ستور ،حيث يخ�ضع الوزير لرقابة جمل�س الأمة ،ويكون م�س�ؤو ًال �أمام الربملان
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عن �أعمال امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة وعن �أدائها ،وللربملان هنا ممار�سة كل الو�سائل
املتاحة التي منحها �إياه الد�ستور يف فر�ض الرقابة على الوزراء ورئي�س جمل�س الوزراء
(وفق ًا للمواد  )101،112،113 ،100، 99بدء ًا باالقرتاح برغبة ،واحلق يف ال�س�ؤال،
وطرح مو�ضوع عام للمناق�شة ،وت�شكيل جلان حتقيق ،وانتهاء باحلق يف اال�ستجواب
وما يرتتب عليه من �إمكانية طرح الثقة يف الوزير �أو تقرير عدم �إمكان التعاون مع
رئي�س جمل�س الوزراء.
�ساد�س ًا :يت�ضح من خالل درا�سة القوانني املن�شئة واملنظمة للم�ؤ�س�سات والهيئات
العامة االقت�صادية يف الكويت �أن غالبيتها ت�ستبعد تطبيق قانون اخلدمة املدنية  -وهو
القانون الواجب التطبيق على عمال ال�سلطة املركزية من املدنيني العاملني يف وزارات
الدولة واجلهات التابعة لها – �أما البقية الباقية من امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
االقت�صادية فتن�ص قوانني �إن�شائها على جعل قانون اخلدمة املدنية ال�رشيعة العامة
وبالتايل تطبيقه حال خلو الن�ص .ومع ذلك ف�إننا نرى �أنه وعلى الرغم من �رصاحة
الن�صو�ص الواردة يف قوانني الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية على ا�ستبعاد
تطبيق قانون اخلدمة املدنية ،ف�إنه من احلكمة يف هذا ال�ش�أن تطبيق �أحكام هذا القانون
الأخري على ال�ش�ؤون الوظيفية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص.
ففي حال خلو النظام الوظيفي اخلا�ص بالهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة من
تنظيم �ش�أن من ال�ش�ؤون الوظيفية ،ف�إنه من الأجدر تطبيق �أحكام قانون اخلدمة املدنية
ل�سد ذلك النق�ص� ،إىل حني معاجلة هذا اخللل والنق�ص من جمل�س الإدارة �أو اجلهة
املخت�صة بو�ضع النظام الوظيفي ،حيث يعد قانون اخلدمة املدنية ال�رشيعة العامة
للقواعد الوظيفية يف هذه اجلهات فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص وهو ما قررته املادة  3من
قانون اخلدمة املدنية ،حيث تن�ص على �أن« :ت�رسي �أحكام هذا القانون على� :أ -اجلهات
احلكومية .ب -اجلهات التي تنظم �ش�ؤون اخلدمة فيها قوانني خا�صة ،فيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه القوانني.»...
�سابع ًا� :إن �صفة املوظف العام تنطبق على «كل من يتوىل العمل يف خدمة مرفق
عام يدار بطريق مبا�رش ويكون قد �شغل مركزه بطريق �سليم وب�صفة دائمة» ،وبغ�ض
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النظر عما �إذا كانت الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة االقت�صادية التي يتبعها املوظف ت�أخذ
بقانون اخلدمة املدنية� ،أو ت�ستبعد تطبيق الأخري وتطبق لوائحها الوظيفية اخلا�صة
بها ،فالعاملون يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية يف الكويت هم موظفون
عامون تربطهم بهذه اجلهات ك�أ�صل عام عالقة تنظيمية الئحية ،لأن اجلهة التي
يتبعونها �شخ�ص معنوي عام �أي من �أ�شخا�ص القانون العام و�إن كان الن�شاط
الذي ميار�سه هذا ال�شخ�ص (الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة) ن�شاط ًا ذا طبيعة جتارية �أو
اقت�صادية؛ وبالتايل فال مندوحة من القول �أنه متى ما انطبقت �صفة املوظف العام
على العامل ،ف�إنه يخ�ضع للقواعد القانونية واملبادئ العامة التي حتكم الوظيفة العامة
من حيث احلقوق والواجبات واحلماية القانونية املقررة له ،وكذلك يخ�ضع للقواعد
القانونية امل�شددة للعقوبة يف اجلرائم التي تقع عليه �أو تلك التي ت�صدر منه �أي ًا ما كانت
اجلهة التي يعمل بها ،و�أي ًا ما كان القانون الذي يخ�ضع له هذا املوظف� ،سوا ًء �أكان
يخ�ضع لقانون اخلدمة املدنية �أم �أي قانون �آخر ينظم امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة التي
ا�ستبعدت تطبيق قانون اخلدمة املدنية.
وترتيب ًا على ذلك ،ف�إن القرارات التي تتخذها �إدارة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية بحق املوظفني تعد قرارات �إدارية يجوز التظلم منها �أمام الإدارة ،والطعن
فيها �أمام املحكمة الإدارية وفق ًا للقواعد والإجراءات واملدد القانونية اخلا�صة بالتظلم
والطعن بالقرارات الإدارية ،وبالتايل ف�إن القا�ضي الإداري عند نظره للنزاع يف هذا
ال�ش�أن �سيقوم بتطبيق القواعد القانونية والنظام الوظيفي اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة �أو الهيئة
العامة التي يتبعها املوظف  -حال ا�ستبعادها لقانون اخلدمة املدنية – �أما يف حال خلو
الن�ص ف�إنه �سيلج�أ �إىل تطبيق �أحكام قانون اخلدمة املدنية باعتباره ال�رشيعة العامة كما
�سبق بيانه.
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قائمة املراجع:
�أو ًال -املراجع العربية:
 -1د� .إبراهيم احلمود ،النظام املايل للم�ؤ�س�سات العامة ذات امليزانيات امل�ستقلة يف
الكويت ،درا�سة حتليلية من واقع ما ا�ستقر عليه العمل يف الكويت» ملحق جملة
احلقوق ،العدد الرابع ،ال�سنة ال�سابعة ع�رشة ،جامعة الكويت ،كلية احلقوق.1993 ،
 -2د� .إبراهيم طه الفيا�ض ،القانون الإداري ،ن�شاط و�أعمال ال�سلطة الإدارية بني
القانون الكويتي والقانون املقارن ،مكتبة الفالح للن�رش والتوزيع ،الكويت ،طبعة
.2008
� -3أحمد �سليمان العتيبي ،عقود خ�صخ�صة �إدارة املرافق العامة وجتربتها يف الكويت،
بحث مقدم ال�ستكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف القانون� ،إ�رشاف
�أ.د .عزيزة ال�رشيف ،جامعة الكويت ،كلية الدرا�سات العليا ،كلية احلقوق2002 ،م.
 -4د� .أنور ر�سالن ،و�سيط القانون الإداري ،اجلزء الأول ،القاهرة،1998 ،
 -5د .بدر حامد املال ،النظام القانوين لأ�سواق املال� ،رشح للقانون رقم 2010/7
الكويتي ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته
التنفيذية مع املقارنة بنظام هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ،الطبعة الأوىل.2011 ،
 -6د .ثروت بدوي ،تدرج القرارات الإدارية ومبد�أ امل�رشوعية ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة .1968
 -7د .عادل الطبطبائي ،النظام الد�ستوري يف الكويت.1985 ،
 -8د .عادل الطبطبائي ،قانون اخلدمة املدنية الكويتي اجلديد ،مطبوعات جامعة
الكويت.1983 ،
 -9د .عادل الطبطبائي ،نطاق تطبيق قانون اخلدمة املدنية الكويتي من حيث
الأ�شخا�ص والزمان ،بحث من�شور يف جملة احلقوق وال�رشيعة التي ت�صدرها كلية
احلقوق ،جامعة الكويت ،ال�سنة اخلام�سة ،العدد الرابع ،دي�سمرب .1981
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 -10د .عبد احلميد متويل -الو�سيط يف القانون الد�ستوري – الإ�سكندرية.1959 ،
 -11د .عبد الفتاح ح�سن ،مبادئ القانون الإداري الكويتي ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة.1969 ،
 -12د .عبد الفتاح عبد الباقي ،نظرية احلق ،الطبعة الثانية ،مكتبة نه�ضة م�رص،
القاهرة.1965 ،
 -13د .عثمان عبد امللك ال�صالح ،ال�سلطات الالئحية للإدارة يف الكويت ،الطبعة
الأوىل ،من�شورات جملة احلقوق وال�رشيعة ،الكويت.1977،
 -14د .عزيزة ال�رشيف ،م�ساءلة املوظف العام يف الكويت :امل�سئولية املدنية واجلنائية
والإدارية ،مطبوعات جامعة الكويت ،جمل�س الن�رش العلمي.1997 ،
. -15د .عزيزة ال�رشيف و د .ي�رسي الع�صار ،القانون الإداري( ،الن�شاط الإداري/
ال�ضبط الإداري -املرفق العام) ،م�ؤ�س�سة دار الكتب للطباعة والن�رش والتوزيع،
الطبعة الأوىل  ،1999الكويت.
� -16سليمان الطماوي ،مبادئ القانون الإداري -الكتاب الثاين ،دار الفكر العربي،
القاهرة.1979 ،
 -17د .طعيمه اجلرف ،القانون الإداري ،القاهرة.1978 ،
 -18د .فكري مغاوري ،النظام القانوين مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،جملة �إدارة
الفتوى والت�رشيع ،العدد الأول ،يناير .1981
 -19د .ماجد راغب احللو:
 القانون الإداري.1987 ، املركز القانوين للبنك املركزي -درا�سة مقارنة يف البالد العربية ،جملة احلقوقوال�رشيعة ،ال�سنة الثالثة -العدد الأول – مار�س 1979م.
 -20د .حممد زهري جرانه ،القانون الإداري.1942 ،
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 -21د .حممد عبد املح�سن املقاطع:
 مدى جواز تعديل تبعية امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة مبر�سوم بدال من قانون ،بحثمن�شور يف جملة احلقوق ،ال�سنة  ،15العدد من الثاين �إىل الرابع� ،سنة .1991
 النظم الوظيفية يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة الكويتية وعالقتها بقانون اخلدمةاملدنية -درا�سة حتليلية ،جملة احلقوق ،جمل�س الن�رش العلمي ،جامعة الكويت,
ال�سنة ال�ساد�سة ع�رش -العدد الثالث والرابع� ،سبتمرب /دي�سمرب 1992م.
 -22د .حممد علي �آل يا�سني ،القانون الإداري ،الكويت.1973 ،
 -23حممد عويد الظفريي ،ال�سلطة الو�صائية على الوحدات الالمركزية وحدود
م�سئولية الوزير عنها يف القانون الكويتي� ،أطروحة مقدمة لكلية الدرا�سات العليا
ال�ستيفاء جزء من متطلبات درجة املاج�ستري يف برنامج القانون العام ،الكويت،
�أبريل.2003 ،
 -24د .حممد حممد عبداللطيف ،التطورات املعا�رصة للمرافق العامة االقت�صادية،
الطبعة الأوىل ،جامعة الكويت.1999 ،
 -25د .حممود حممد حافظ ،نظرية املرفق العام -درو�س لطلبة دبلوم القانون -كلية
احلقوق ،القاهرة ،العام اجلامعي .1964/63
 -26د .وحيد ر�أفت ،القانون الإداري ،القاهرة.1942 ،
 -27د .ي�رسي الع�صار:
 حلقة نقا�شية حول اال�ستجواب الوزاري ،املنعقدة يف كلية احلقوق ،من�شورةمبلحق جملة احلقوق ،العدد الثاين ،ال�سنة  ،25يونيو .2001
 النظام القانوين ملرفق النقل اجلوي يف القوانني الكويتي وامل�رصي والفرن�سي يف�ضوء نظرية املرفق العام االقت�صادي ،بحث من�شور يف جملة احلقوق ،جامعة
الكويت ،املجلد الثامن ع�رش ،ال�سنة الثامنة ع�رشة ،العدد الثالث� ،سبتمرب .1994
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ثاني ًا -الأحكام الق�ضائية:
 القرار التف�سريي للمحكمة الد�ستورية الكويتية يف طلب التف�سري املقدم من احلكومةرقم  1و 2لعام  1986واخلا�ص بتف�سري املادة  114من الد�ستور ،و�صدر به حكم
يف  1986 /6/14واملن�شور باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم) العدد رقم 1670
ل�سنة  ،32بتاريخ 1986/1/22م.
 القرار التف�سريي للمحكمة الد�ستورية وال�صادر يف طلب التف�سري املقدم من جمل�سالوزراء يف �ش�أن تف�سري املادتني  100و  101من الد�ستور واملقيد برقم  8ل�سنة
« 2004تف�سري د�ستوري» ،وال�صادر يف  17من �شهر رم�ضان  1427هـ املوافق 9
�أكتوبر 2006م.
 حكم دائرة التمييز مبحكمة اال�ستئناف العليا ،ق�ضية رقم  1981/225جزائي،بتاريخ .1981/7/6
 حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم  56ل�سنة  -1992جتاري جل�سة  8مار�س .1993 حكم املحكمة الكلية  -عمايل – ق�ضية رقم  ،1978/3140يف فرباير .1980 الفتوى رقم  3669/2ال�صادرة بتاريخ 1980 /5/7م ،جمموعة املبادئ التيقررتها �إدارة الفتوى والت�رشيع  -املجموعة ال�ساد�سة.
 فتوى اجلمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�رشيع رقم  353بتاريخ1965/3/31م – املو�سوعة الإدارية احلديثة للدكتور نعيم عطية والأ�ستاذ
ح�سن الفكهاين  -1987-اجلزء الع�رشون� -ص  404القاعدة رقم .209
 حكم املحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1977/11/12م يف الطعن رقم  113ل�سنة 21ق – املو�سوعة الإدارية  -اجلزء الع�رشون – �ص  ،442 - 439القاعدة رقم .224
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النظام القانوني للهيئات واملؤسسات العامة االقتصادية يف الكويت

املـحـتــــوى
املــو�ضــوع

ال�صفحة

امللخ�ص

129

املقدمة

130

املبحث الأول -املرفق العام والطبيعة القانونية للمرافق العامة
االقت�صادية يف الكويت

132

املطلب الأول -التعريف باملرافق العامة االقت�صادية وتاريخ ن�ش�أتها
يف الكويت

132

الفرع الأول -تعريف املرفق العام

132

الفرع الثاين -املعيار املميز للمرافق العامة االقت�صادية

134

الفرع الثالث -تاريخ ن�ش�أة املرافق العامة االقت�صادية يف الكويت

137

�أو ًال -بنك االئتمان

137

ثاني ًا -جمل�س النقد

137

ثالث ًا -ال�صندوق الكويتي للتنمية

137

رابع ًا -الهيئة العامة ملنطقة ال�شعيبة

138

خام�س ًا -م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية

139

�ساد�س ًا -بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان الكويتي)

140

�سابع ًا -الهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي

141

ثامن ًا -البنك املركزي

141

تا�سع ًا -امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ

142

عا�رش ًا -م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

142

�إحدى ع�رش -الهيئة العامة لال�ستثمار

142

اثني ع�رش -الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية

143

ثالثة ع�رش -الهيئة العامة لل�صناعة

143
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املــو�ضــوع

ال�صفحة

�أربعة ع�رش -الهيئة العامة لأ�سواق املال

143

املطلب الثاين -الطبيعة القانونية للهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية

144

الفرع الأول -فكرة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة وخ�صائ�صها التقليدية

145

الفرع الثاين -القواعد القانونية التي تخ�ضع لها الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االقت�صادية

148

الفرع الثالث -ال�سلطة املخت�صة ب�إن�شاء الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية

150

املبحث الثاين -عالقة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بال�سلطة املركزية
والأحكام التي يخ�ضع لها العاملون

154

املطلب الأول -عالقة الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بال�سلطة املركزية

154

الفرع الأول -الو�صاية الإدارية التي متار�سها ال�سلطة املركزية على
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة

155

�أو ًال -حتديد الوزير امل�رشف على �ش�ؤون الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة

155

ثاني ًا -تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة والرئي�س
�أو املدير الذي ميثلها �أمام الغري و�أمام الق�ضاء واقرتاح التجديد لهم
وتقرير مكاف�آتهم

158

ثالث ًا -احلق يف حما�سبة الأع�ضاء وعزلهم

159

رابع ًا -احلق يف وقف جمل�س الإدارة �أو حله يف حال خرق القانون �أو
العجز عن �إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة

159

خام�س ًا -احلق يف احللول حمل �أع�ضاء جمل�س �إدارتها

160

�ساد�س ًا� -أخذ الإذن ال�سابق والت�صديق الالحق من قبل ال�سلطة
املركزية على ما ت�صدره من قرارات

160
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املــو�ضــوع

ال�صفحة

الفرع الثاين -حدود الو�صاية الإدارية التي ميار�سها الوزير امل�رشف
على الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة االقت�صادية

161

�أو ًال -امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية التي ميار�س عليها
الوزير املخت�ص �صاحب الو�صاية �سلطة تقرتب �إىل حد ال�سلطة الرئا�سية

162

 -1م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

162

 -2الهيئة العامة لال�ستثمار

164

 -3امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ

164

 -4الهيئة العامة لل�صناعة

165

ثاني ًا -امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة االقت�صادية التي يبا�رش عليها
الوزير �سلطة و�صائية �أقرب �إىل الو�صاية الإدارية ال�سليمة
 -1م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية

166

 -2بنك الكويت املركزي

167

 -3بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان الكويتي)

169

ثالث ًا -الو�صاية الإدارية على الهيئة العامة لأ�سواق املال (�أكرث املرافق
العامة ا�ستقاللية)

170

الفرع الثالث -نطاق م�س�ؤولية الوزير عن �أعمال الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة
العامة التي ي�رشف عليها

172

166

املبحث الثاين -املركز القانوين للعاملني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
االقت�صادية
الفرع الأول -تعريف املوظف العام

177

�أ� -سالمة �إجراءات التولية

178

ب -التبعية ملرفق عام

178

ج -الدائمية يف �شغل الوظيفة العامة

179

د -تقا�ضي املرتب من اخلزينة العامة للدولة

179
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املــو�ضــوع

ال�صفحة

الفرع الثاين -قانون اخلدمة املدنية من حيث التطبيق على الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية

180

الفئة الأوىل :وهي الغالبية العظمى من امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
االقت�صادية حيث ت�ضمنت ن�صو�صا �رصيحة �أو �ضمنية با�ستبعاد �أو
ا�ستثناء العاملني من اخل�ضوع لقانون اخلدمة املدنية

180

 -1م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية

180

 -2م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

180

 -3بنك الكويت املركزي

180

 -4ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية

180

 -5بنك الت�سليف واالدخار (بنك االئتمان الكويتي)

180

 -6الهيئة العامة لال�ستثمار

183

 -7الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية

183

الفئة الثانية -جتعل من قانون اخلدمة املدنية ال�رشيعة العامة فيما مل
تورده قوانينها �أو لوائحها اخلا�صة من �أحكام

183

 -1امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ

183

 -2الهيئة العامة لل�صناعة

184

 -3الهيئة العامة لأ�سواق املال

184

الفرع الثالث -الأحكام التي يخ�ضع لها العاملون يف الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة االقت�صادية

186

اخلامتة

190

قائمة املراجع

197
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