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٥ نواب يقترحون حتصيل نسبة ٢٫٥٪ من قيمة التحويالت 
املالية اخلارجية وإيداعها في اخلزانة العامة للدولة

تقدم النواب أسامة الشاهني 
ود.حمد املطر ود.عبدالعزيز 
الصقعبــي وخالــد العتيبــي 
وشــعيب املويــزري باقتراح 
بقانون بإضافة مادتني جديدتني 
برقمي (٧١ مكررا أ) و(٨٠ مكررا 
أ) إلى القانون رقم (٣٢) لسنة 
١٩٦٨ فــي شــأن النقــد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفيــة. ويقضي االقتراح 
بتحصيــل نســبة ٢٫٥٪ مــن 
قيمة التحويالت إلى اخلارج 
وحتويلها إلى اخلزانة العامة 
للدولة. وجاءت مواد االقتراح 

بقانون على النحو التالي:
(مادة أولى): تضاف مادتان 
جديدتان برقمي (٧١ مكررا أ) 
و(٨٥ مكررا أ) إلى القانون رقم 
(٣٢) لســنة ١٩٦٨ املشار إليه 

نصاهما اآلتيان:
 مــادة (٧١ مكــررا أ): «مع 
عــدم اإلخــالل بأحــكام املادة 
(٧١) من هذا القانون، يتولى 
البنك املركزي اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتقيد البنوك احمللية 

والتحويــالت  بأحكامهــا، 
الرسمية للخارج.  احلكومية 
ويضــع البنك املركــزي آلية 
وحــدود وضوابط اســتثناء 
املواطنني الدارسني أو املتطببني 
باخلارج، واستثناء التحويالت 
املالية دون عشرة آالف دينار 

سنويا».
مــادة (٨٥ مكــررا أ): «مع 
عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــد 
ينص عليها قانون آخر، تفرض 
على املخالفني حلكم املادة (٧١ 

حكم يتعارض مع أحكام هذا 
القانون.

(مادة رابعة): على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
علــى ان القانون املشــار إليه 

اخلارجية زادت خالل السنوات 
األخيــرة إلى حد بلوغها (٢١) 
مليــار دينــار في الســنوات 
اخلمس األخيرة أي ما يعادل 
(٤٫٢) مليــارات دينار تقريبا 
سنويا، لذلك كان من األجدر أن 
يكون لالقتصاد الوطني من هذه 
التحويالت اخلارجية نســبة 
بسيطة منها، ولدعم االقتصاد 
إعــادة  الوطنــي وتشــجيع 
االســتثمار محليا والنهوض 
بالقطاعـــات االقتصاديــــــة 
املختلفة. لذا، نص هذا القانون 
على أن يتولى البنك املركزي 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقيد 
البنوك احمللية وأفرع البنوك 
األجنبية وشــركات الصرافة 
بتحصيــل نســبة ٢٫٥٪ مــن 
قيمة التحويالت كافة أيا كانت 
العملة التي يتم بها التحويل، 
وحتول هــذه النســبة دوريا 
إلــى اخلزانة العامــة للدولة، 
ويستثنى من ذلك التحويالت 
في ظــل االتفاقيــات اخلاصة 
بحمايــة االســتثمار وانتقال 

مكررا أ) من هذا القانون غرامة 
مقدارهــا ضعــف املبالغ التي 
حتول باملخالفــة له، ويجوز 
عند جسامة املخالفة أو تكرارها 

إغالق املؤسسة املخالفة».
(مــادة ثانيــة): تصــدر 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
خالل ستة أشــهر من تاريخ 
العمــل به بقــرار من مجلس 
الوزراء بناء على عرض وزير 

املالية.
(مــادة ثالثــة): يلغى كل 

جاء لتنظيم ومراقبة العمليات 
النقديــة ومتابعتها وبشــكل 
خاص أعمال البنوك وشركات 
الصرافة التي متارس نشاطها 
داخــل الكويت، إال أنــه يلزم 
أن تكــون منضبطــة بأحكام 
وقرارات حتافــظ على الدخل 
القومي وحتــول دون التأثير 
علــى العملة الوطنيــة. وإلى 
جانب ما تقدم تصدرت الصحف 
احمللية في أكثر من مرة أنباء 
تفيــد بأن التحويــالت املالية 

رؤوس األمــوال علــى النحو 
احملدد بأحكامها والتحويالت 
احلكومية الرســمية للخارج، 
وبالتالــي فــإذا كانت نســبة 
التحويــالت الســنوية (٤٫٢) 
مليــارات دينار فســوف يتم 
حتصيل ما يزيــد على (١٠٠) 
مليون دينار كرســوم حتول 
إلى خزينة الدولة سنوية. كما 
نص على العقوبة املقررة في 
حالــة مخالفة أحكامه بغرامة 
تعــادل ضعــف قيمــة املبلغ 
احملول، ونص على اســتثناء 
مراعاة للمواطنني في احلاالت 
التعليمية واحلاجات اإلسكانية، 
واســتثناء التحويالت املالية 
احملــدودة منهــا. وقد ســبق 
ألعضــاء مجلــس األمــة فــي 
التشــريعي اخلامس  الفصل 
عشر وهم خليل الصالح وعمر 
عبداحملسن الطبطبائي وفيصل 
الكندري وعسكر عويد العنزي 
ويوسف صالح الفضالة إعداد 
النسخة األولية من هذا االقتراح 
املاثل، لذا وجب التنويه بهم.

قانون قدمه خالد العتيبي وشعيب املويزري وحمد املطر وأسامة الشاهني وعبدالعزيز الصقعبي

عبدالعزيز الصقعبيأسامة الشاهنيد.حمد املطرشعيب املويزريخالد العتيبي

األجنبيــة  البنــوك  وأفــرع 
وشركات الصرافة بتحصيل 
نسبة اثنني ونصف باملائة من 
قيمة التحويالت املالية للخارج 
كافــة، أيا كانــت العملة التي 
يتم بها التحويل، وحتول هذه 
النســبة دوريا إلــى اخلزانة 
العامــة للدولــة، ويســتثنى 
من ذلــك التحويالت املتعلقة 
باالتفاقيات اخلاصة بحماية 
االســتثمار وانتقــال رؤوس 
األمــوال علــى النحــو احملدد 

بدر احلميدي: كم عدد الهيئات العامة
 الصادر بشأنها قوانني ومراسيم؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالــح، قال فــي مقدمته: 
الوزارات والهيئات  شهدت 
واملؤسســات العامة زيادة 
مضطردة في صدور العديد 
من املراسيم في شأن إنشاء 
هيئــات ومؤسســات عامة 
إضافــة إلــى عــدة مجالس 
جميعهــا  متــارس  عليــا 
مختلف األنشطة االقتصادية 
واالجتماعية واإلدارية ومتتد 
مــن التخطيــط والرياضة 
ومكافحة الفساد إلى الهيئات 

التعليمية واالقتصادية.
وبالنظــر إلــى مــا تبني 
من اختصاصاتها التشــابه 
والتداخل مع وجود أجهزة 
وهيئــات حكوميــة قائمة 
وفعالــة بالهــدف املطلوب 
ذاته، ولم يقف األمر عند ذلك 
بل امتد ليشمل بعضها ذات 
اختصاصات وأهداف وغايات 
هيئات ومؤسســات قائمة 

االقتصاديــة الناجمــة عن 
النقص الشــديد في املوارد 
املاليــة للدولــة على ضوء 
احلالة املرضية التي تسود 
العالــم أجمــع، خاصة مع 
مالحظــة الزيــادة الكبيرة 
في تقرير الرواتب واملكافآت 
ومقابــل حضور جلســات 
املجالس وجلانها الفرعية مبا 
يزيد على عشرة آالف دينار 
شهريا للقيادات، ومكافآت 
سنوية عالية ترهق امليزانية 
العامــة للدولــة األمر الذي 
يتطلب الوقوف أمامه لبيان 
أسبابه وإجراءات احلكومة 
حيــال تصحيح وتصويب 

هذه األوضاع املخالفة.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - عدد الهيئات العامة 
التــي صــدرت في شــأنها 
قوانــني ومراســيم خــالل 
السنوات اخلمس األخيرة.

٢ - ما الغاية واألهداف 
التي تضمنها مبرر إنشــاء 

العديد من الهيئات؟

٣ - ما الرواتب واملزايا 
املالية والعينية الشــهرية 
املقررة لقيادات هذه الهيئات 
والعاملــني فيهــا ومقــدار 
املكافــأة الســنوية حــال 

تقريرها؟
٤ - مــا أســباب عــدم 
تقيد احلكومــة مبا أوردته 
في الوثيقة االقتصادية من 
معاجلة ظاهرة تكدس الهيكل 
التنظيمي بعدم التوسع في 
إنشــاء الهيئــات واألجهزة 
احلكومية مبا يترتب عليه 
من إرهاق وحتميل امليزانية 

أعباء إضافية؟
٥ - مــا اإلجراءات التي 
ســتتخذها  أو  اتخذتهــا 
احلكومة ملعاجلة ما أظهره 
الواقع العملي من عدم فاعلية 
إنشــاء بعــض الهيئات مع 
وجود أجهزة قائمة بالعمل 
تسعى إلى حتقيق األهداف 
ذاتها؟ على أن تكون اإلجابة 
مشفوعة مبا يتطلبه السياق 
من أوراق ومســتندات ذات 

صلة.

خالل السنوات اخلمس األخيرة

بدر احلميدي

بالفعل ما يفقد االستقرار في 
األداء بني العديد من اجلهات 
ويفقدها فاعليتها وتوازنها، 
فضال عــن إرباك العمل في 
األجهزة احلكومية وتضارب 

اختصاصاتها وتضخمها.
بل وتعارض بعضها مع 
ما جاء في وثيقة اإلصالح 
االقتصادي بعد التوسع في 
إنشــاء هيئات في األجهزة 
احلكومية مبا يترتب عليه 
من إرهاق وحتميل امليزانية 
أعباء إضافية لم تراع احلالة 

أسامة الشاهني: فرض الرسوم على التحويالت يوفر للدولة
 ١٠٠ مليون دينار سنويًا لتحقيق ميزة مضافة للسوق احمللي

قال النائب أسامة الشاهني إن مليارات 
الدنانير تخرج سنويا من االقتصاد احمللي 
وصلت وفقا لتقديرات السنوات اخلمس 
األخيرة إلى ما يناهز ٢١ مليار دينار، مشيرا 
إلى أن فرض رسوم على تلك التحويالت 
بنسبة ٢٫٥٪ يوفر للدولة ما ال يقل عن ١٠٠ 
مليون دينار سنويا. وأوضح الشاهني في 
تصريح باملركز اإلعالمي في مجلس األمة 
انه تقدم والنواب د.حمد املطر ود.عبدالعزيز 

الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب املويزري، 
باقتراح بقانون ملعاجلة هذه القضية بفرض 
رســوم على التحويالت املالية الى خارج 

الكويت.
وبني أن فرض رسوم على ما يعادل ٤ 
مليارات و٢٠٠ مليون دينار سنويا حتقق 
ميزة مضافة للسوق احمللي خللق وظائف 
واقتصاديــات ومجاالت عمل جديدة في 

الكويت. 

وأشار إلى أن ما حدث مؤخرا وكشفت 
عنه وثائق فنسيت وبنما وبرادايس وغيرها 
من وثائق عاملية مالية أثبتت أن هناك ماليني 
من الدنانير موجودة ومركونة في مالذات 
ضريبية وحسابات بنكية خارج الكويت.

وطالب الشاهني بتشديد الرقابة وفرض 
رسوم تخدم االقتصاد احمللي، مضيفا أنه 
لذلك جاء هذا االقتراح بتحصيل نســبة 
٢٫٥٪ من هذه التحويالت املالية للخارج، 

اي بحسبة بسيطة ما يقارب ١٠٠ مليون 
دينار على األقل كحد أدني دخل ســنويا 

الى اخلزينة العامة للدولة.
وأضاف ان هذا االقتراح بقانون يفرض 
عقوبات جنائية على املؤسسات واألفراد 

الذين يتحايلون على أحكامه.
وأشاد الشاهني بالنواب السابقني عمر 
الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر العنزي 
والنائبني احلاليني يوسف الفضالة وخليل 

الصالح الذين قدموا في الفصل التشريعي 
اخلامس عشر نسخة أولية من هذا االقتراح 
بقانون والتي مت االعتماد عليها في إعداد 

هذا االقتراح بقانون.
ورأى الشاهني أن أفضل وسيلة للدفاع 
عن املكتسبات الشعبية هي الهجوم على 
هذه الثغرات التي يتسلل منها بعض كبار 
التجار الطامعني في األموال العامة وبعض 
العامة  النافذين الذين يستغلون الوظيفة 

بتحصيل األموال وتهريبها الى اخلارج.
وأضاف «نعم يجب فرض هذه الرسوم، 
وحاليا الرسوم موجودة على التحويالت 
املالية ولكنها تذهب الى جيب التاجر الذي 
التحويالت  او  الصرافة  ميلك مؤسســة 
املالية، مضيفا «يجب أن يذهب جانب من 
هذه الرسوم للخدمات العامة وللمواطنني 
املقترضني املعسرين وللشوارع واملساكن 
وغيرها من مجاالت تفيد الوطن واملواطنني».

أحمد احلمد يسأل عن الطلبة الكويتيني 
الدارسني في جمهورية إيرلندا

اللجنة  تقــدم رئيــس 
املاليــة واالقتصاديــة في 
مجلس األمة النائب م.أحمد 
احلمد بسؤال برملاني الى 
التربيــة ووزيــر  وزيــر 
التعليم العالي بخصوص 
عدم زيــادة املكافأة املالية 
للطلبة الكويتيني الدارسني 
في جمهورية إيرلندا وعدم 
تشكيل احتاد طلبة ميثلهم 
ويطالب بحقوقهم، باإلضافة 
إلى إمكانية تسيير رحلة 
الكويت-  دورية مباشرة 

إيرلندا للتخفيف عليهم.
وفي ســؤاله استفسر 

للطلبة الكويتيني الدارسني 
في جمهورية إيرلندا البالغ 
عددهــم حوالي ٧٦٠ طالبا 
منذ أكثر من سبع سنوات، 
مبينا أن القانون يســمح 
بهــذه الزيــادة كل خمس 
سنوات، خاصة مع االرتفاع 
الكبير في تكاليف املعيشة 
مع ارتفاع مستوى املعيشي 

في إيرلندا باألصل.
كمــا ســأل احلمــد عن 
سبب منع طلبة الصيدلة 
إيرلنــدا  فــي جمهوريــة 
مــن ممارســة العمــل في 
الصيدليــات مقابــل أجــر 

أسوة بطالب الصيدلة في 
الكويت، باإلضافة إلى عدم 
تشكيل احتاد طلبة يتحدث 
إيرلندا  الطلبة في  باســم 
ويطالب بحقوقهم بعد فضه 
منذ أكثر من ثالث سنوات، 
كما ســأل احلمد أيضا عن 
التنســيق مــع  إمكانيــة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
لتأمني رحلة دورية مباشرة 
إيرلندا بدال من  الكويت- 
رحــالت الترانزيــت التي 
تستغرق وقتا طويال وتكبد 
الطلبة الكثيــر من العناء 

واملشقة.

تنفيذاً للوعد الذي قدمه لهم في حملته االنتخابية

م.أحمد احلمد

النائب احلمد عن أســباب 
عدم زيــادة املكافأة املالية 

ملشاهدة الڤيديو


