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  حامد حمود الخالدى  اســم الباحـث
دراسة : الدور الرقابى للبرلمان  فى المجال المالى   عـنـوان البحث

مقارنة فى النظام الدستورى اإلنجليزى والمصرى 
  يتىوالكو

  القاهرة  جـامـعــــة
  الحقوق  كـلـيـــــة
  القانون العام  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يلعب المجال المالى دورا بالغ األهمية فى حياة األمم والشعوب، فال 
ل مراء فى أن يكون جديرا بحمايته وصيانته، وذلك بكافة الطرق والوسائ

التى تجعله بمنأى عن كافة صور العدوان أو الغصب أو التعدى التى قد 
تلحق به، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة، لعلها تسهم فى إبراز 
االختصاص الرقابى للبرلمان فى المجال المالى، فعالوة على التشريع، يراقب 

به عضو البرلمان الحكومة، وهو ما تتضح مالمحه من خالل الدورالذى قيوم 
البرلمان من بسط رقابته على كل ما يتعلق بالمجال المالى فى الدولة، من 
خالل استخدام األدوات الرقابية التى قررتها الدساتير بنصوص صريحة، أو 

  .تلك التى نظمتها اللوائح والنظم الداخلية للبرلمانات
ة فى والمتصور أن يستعين عضو البرلمان بأجهزة الرقابة المالية المستقل

الدولة، فهو ال يستطيع بمفرده دراسة األرقام والمعلومات والبيانات المالية 
وتحليلها للوقوف على كافة أوجه النشاط المالى فى الوحدات الحكومية، فكان 
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من األهمية بمكان أن يستعين عضو البرلمان بتقارير أجهزة الرقابة المالية 
  .لفات المالية فى الوحدات الحكوميةالمستقلة، حتى يتسنى له الوقوف على المخا

  منهج الدراسة
  .اعتمد الباحث فى دراسته على المنهج الوصفى التحليلى المقارن

  استنتاجات الدراسة
يؤدى المال العام دورا بالغ األهمية فى حياة األمم والشعوب، لذلك  -١

كان جديرا ألن تقوم الدولة على حمايته وصيانته، وذلك بكافة 
ئل التى تجعله بمنأى عن كافة صور العدوان أو الطرق والوسا

  .الغصب أو التعدى التى قد تلحق به
تعدد استخدام أدوات الرقابة البرلمانية السيما االستجواب، ولجان  -٢

التحقيق البرلمانية فى حق وزراء النفط والمالية بشأن أمور تتعلق 
دوات باألموال العامة، مما ينتج عن الممارسات الواقعية لتلك األ

 إثارة المسئولية السياسية – وخاصة الوضع الكويتى –الرقابية 
 .للوزير المختص وإقالته، واستقالته

يعتبر موضوع االختصاص الرقابى للبرلمان فى المجال المالى فى  -٣
كل من مصر والكويت من الموضوعات ذات االهمية البالغة فى 

قة بين مجال القانون الدستورى بصفة عامة، وفى مجال العال
السلطتين التنفيذية والتشريعية بصفة خاصة ، إذ ترتد أصولها إلى 

 .النظام البرلمانى
التحقيق البرلمانى يقصد به تقصى الحقائق وتوصل المجلس بنفسه  -٤

إلى ما يريد معرفته من الحقائق، إذ أثير موضوع ما يدخل فى 
لة اختصاص البرلمان وأراد أن يصدر فيه قرارا، وتلعب هذه الوسي

  .الرقابية دورا هاما فى كل من مصر والكويت


