
مجلس األمة
اخلميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١

09

فايز اجلمهور: تعديل قانون اجليش بحصر اخلدمة العسكرية
في الذكور: النأي بالنساء عن االختالط احملفوف باملخاطر

تقدم النائب فايز اجلمهور 
باقتراح بقانون لتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة 
١٩٦٧ بشأن اجليش املعدل، 

جاء في نصه:
املادة األولى

يستبدل بنص املادة ٥ من 
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ 
في شأن اجليش املعدل املشار 

إليه النص التالي:
مادة (٥): يكون االلتحاق 

باجليــش للذكــور فقط عن 
طريــق اخلدمة العســكرية 
أو التطوع أو التعيني وذلك 
التي  بالشــروط واألوضاع 
القوانني واملراسيم  حتددها 

والقرارات التنفيذية.
 املادة الثانية

علــى رئيــس مجلــس 
الــوزراء والوزراءـ  كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نفاذه.

املستقبل فسندرك مدى اخلطأ 
اجلسيم الذي سنتردى فيه 
إذا ما وافقنا على أن مير هذا 
األمر مــرور الكرام من دون 
التصدي له واحليلولة دون 
حدوثــه، إذ إن مــن العادات 
املسنونة أن ننأى بالنساء عن 
االختالط احملفوف باملخاطر 
القيــام  وأن نعفيهــن مــن 
باألعمال الشاقة وتلك التي 
يقتضى القيام به تغييبهن 
عن بيوتهن وأسرهن فترات 

األهواء، فللدنيا سطوة على 
اخللق تفتنهم بزخرفها وإن 
انطوى على ضاللة وتسير 
بهم كيف تشــاء فيتبعونها 

كأنهم ظالل.
إن البدعــة املثارة ما هي 
إال عدوان علــى قيمنا وقلة 
تبصر ليســت بغريبة على 
من يحاولــون تقليد الغرب 
والسير على دربه والنسج 
على منواله ضاربني عرض 
احلائط بقيم مجتمعنا املسلم 

املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية: ليعجب املرء لهذا 
الداعي كيف امتأل قلبه هكذا 
حماسا لفكرة التحاق اإلناث 
باجليش الكويتي واالنتظام 
في صفوفه، إن من يقول بذلك 
قد رانت على بصره غشاوة 
حتى أرته الضياء ظلمة كثيفة 
أخفت عنه حقائــق األمور، 
فــإذا نزلنا على هذه الرغبة 
الغريبــة وتنطلــق مواكب 
الزمن موغلة هونا في درب 

طويلة، فــإن ذلك يعد غلوا 
ال تكبحه حكمة، ينطلق بنا 
مسرفا في انطالقة بغير رؤية 
أو قصد، ومن ثم فإن إرهاف 
السمع للمناداة بفتح الباب 
أمام اإلناث لاللتحاق باجليش 
فإنه يعد في الوقت ذاته فتحا 
للباب أمام شــر مستطير ال 
قبل لنــا به، فمــا الناس إال 
عبيد العواطف إال من عصم 
اهللا وحصن نفســه بسياج 
من اإلرادة عصي على غلواء 

ذي الطابــع احملافظ الذي ال 
يقبل به بديال. لذلك كان حقا 
علينا حيال شعبنا ومجتمعنا 
أن نتصــدى لتلــك الدعــوة 
املباغتة وذلك بتعديل املادة 
٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة 
١٩٦٧ في شأن اجليش املعدل 
بقصر االلتحاق باجليش على 
الذكور من دون اإلناث وذلك 
على النحو املبني باالقتراح 
بقانون لوأد تلك األفكار في 

مهدها.

إعفاؤهن من القيام باألعمال الشاقة وتغييبهن عن بيوتهن وأسرهن فترات طويلة

فايز اجلمهور

أسامة املناور يقترح فرض ضريبة على حتويالت الوافدين:
ال يقل عن ٥٪ في حال جتاوزت ٥٠٪ من الدخل السنوي

تقدم النائب أسامة املناور 
باقتراح بقانون بشأن ضريبة 
التحويالت املالية بتحصيل 
ماال يقل عن ٥٪ من حتويالت 
الوافديــن إذا جتاوزت ٥٠٪ 

من الدخل السنوي.
ونصــت مــواد االقتراح 

بقانون على اآلتي:
املــادة األولــى: يتولــى 
كل بنــك أو مؤسســة مالية 
تعنى بالعمليات املصرفية 
والتحويالت املالية ما يتعلق 
بــإدارة الضريبة املالية عن 
التحويالت إلى خارج الكويت 
من غيــر املواطنني، وتورد 
إلــى  الضرائــب احملصلــة 

اخلزانة العامة للدولة.
املادة ثانية: يصدر وزير 
املالية قرارا بتحديد نســبة 

كل مــا يتحصل عليه املقيم 
ويودع في حساباته البنكية 
منــذ بدايــة العــام امليالدي 
وحتــى اليــوم األخير وفق 
مــا يثبت مبوجــب القانون 
٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم 
تبادل املعلومات االئتمانية 
وللجهــات التي يرخص لها 
وفقا ألحكامه، ولها أن تتولى 

إدارة الضريبة.
املادة الثالثــة: مع نهاية 
كل عام حتتســب الضريبة 
أداؤها  املســتحقة ويكــون 
مســتحقا، وال يســقط حق 
الدولة في استيفائها بالتقادم.

ويســتثنى من احتساب 
املــدة فــي الســنة األولــى 
لتطبيق أحــكام القانون ما 

اخلدمات الكاملة ملن اختاروا 
اإلقامــة والعمــل فيهــا وما 
تعانيه البالد من إشــكالية 
في التركيبة السكانية، حيث 
لم تصدر أي قوانني من قبل 
تعالج مسألة ضريبة الدخل 
السنوي للمقيمني كحال باقي 
الــدول، وإذ جــاء القانــون 
ليس ليفرض ضريبة على 
الدخل السنوي وإمنا بنظرة 
أقل تأثيــرا علــى املقيمني، 
بتحصيــل ما ال يقل عن ٥٪ 
من التحويــالت املالية متى 
جتاوز إجمالي التحويل املالي 
السنوي إلى خارج البالد ٥٠٪ 
من الدخل السنوي، مبا يحقق 
التوازن ويكفل للدولة تعزيز 
الكفيلــة بإتاحة  اخلدمــات 
اإلقامــة والعمل فيهــا، كما 

التحويالت من غير املواطنني، 
وتورد الضرائب احملصلة إلى 
اخلزانة العامــة للدولة مبا 
يتيح أن يكون مدير الضريبة 
بنكا أو مصرفا أو مؤسسة 

أو شركة.
كما أجاز القانون لوزير 
املالية زيادة نسبة الضريبة 
املتحصلة إذا استلزم األمر، 
وعرف الدخل السنوي بأنه ما 
يتحصل عليه املقيم ويودعه 
فــي حســاباته البنكية منذ 
بداية العام امليالدي وحتى 
اليوم األخير وفق ما يثبت 
مبوجب القانون ٩ لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تنظيم تبادل املعلومات 
االئتمانيــة وللجهــات التي 
يرخص لها وفقــا ألحكامه 
والتــي من خاللها ميكن لها 

يكون ناقصا عن إمتام عام 
ميــالدي كامــل، فيحتســب 
الدخــل الســنوي على املدة 
املتبقيــة حتى بدء الســنة 

امليالدية.
املادة الرابعة: ال تســري 
أحكام هذا القانون على من 

يقل راتبه عن ٣٥٠ دينارا.
املــادة اخلامســة: علــى 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والــوزراء ـ كل فيما يخصه 
ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية إن غاية القانون 
احلماية املالية واالقتصادية 
في البالد بشكل يتوازى مع 
ما تبذلــه الدولة من توفير 

استثني من تطبيق القانون 
من يكون راتبه الشهري أقل 

من ٣٥٠ دينارا.
القانــون منســجم مــع 
الدســتور ويكمل  نصوص 
التشريعات السابق صدورها 
مثل املرســوم رقم ٣ لسنة 
١٩٥٥ بشــأن ضريبة الدخل 
الكويتية والقانون رقم ٣٢ 
لســنة ١٩٦٨ في شأن النقد 
املركــزي وتنظيم  والبنــك 
املهنة املصرفيــة والقانون 
٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم 
تبادل املعلومات االئتمانية.

كما نص القانون أن يتولى 
كل بنــك أو مؤسســة مالية 
تعنى بالعمليات املصرفية 
والتحويالت املالية ما يتعلق 
في إدارة الضريبة املالية عن 

أن حتدد التصنيف االئتماني 
واملركز املالي ورقابة حركة 
احلسابات املالية البنكية وفقا 
للقانــون، كما أجاز القانون 
إعماال للقانون اخلاص بتبادل 
املعلومات االئتمانية إمكانية 
أن تتولى اجلهات اخلاضعة 
ألحــكام القانون والتي يتم 
الترخيص لها بذلك أن تتولى 

إدارة الضريبة.
القانون احتساب  وحدد 
الضريبة لتكون مع نهاية كل 
عام ويكون أداؤها مستحقا، 
وال يســقط حق الدولة في 
اســتيفائها بالتقــادم، على 
أن يراعى احتساب املدة في 
السنة األولى مبا تكون عليه 
إن كانت ناقصة عن مدة عام 

ميالدي كامل.

أسامة املناور

الضريبــة عــن التحويالت 
املاليــة للخارج مبــا ال يقل 
عن ٥٪ من قيمة التحويالت 
إذا جتاوزت ٥٠٪ من الدخل 

السنوي.
الدخل السنوي  ويعتبر 

علي القطان يسأل وزير النفط عن خطة توظيف 
الكويتيني في «البترول» بنظام عقود املقاولني

وجه النائب د.علي القطان 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
العالــي د.محمــد  التعليــم 
الفارس بشــأن االستفســار 
عن خطة توظيف الكويتيني 
بنظام عقــود املقاولني الذي 
يتــم العمــل به حاليــا لدى 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
والشركات التابعة لها، وطالب 

بتزويده وإفادته باآلتي:
١ ـ تزويدي بنســخة من 
الالئحــة التنفيذيــة لقــرار 
مجلس إدارة مؤسسة البترول 

الكويتيــة بشــأن تكويــت 
العمالة الوطنيــة في نظام 
عقود املقاولني، مع شرح مدى 
التزام املؤسسة والشركات 
التابعة لها ألحكام الالئحة.

٢ ـ بيــان الفرق بني عدد 
ونســبة التكويت والتكلفة 
املالية قبل تطبيق نظام عقود 
املقاولني وبعد أن بدء تطبيق 
هذا النظام، مع بيان االستفادة 
من جراء تطبيق هذا النظام، 
وانعكاســاتها على مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات 

فــي األعمــال النفطية محل 
العمالة األجنبية؟ مع الرجاء 
حتديد التخصصات التدريبية 
والبرامج التي تؤهل العمالة 
الوطنية للعمل بالشــركات 

النفطية.
٥ـ  كم من املتوقع أن يصل 
عــدد املؤهلــني مــن العمالة 
الكويتية فــي التخصصات 
النفطيــة التي يحتاجها هذا 
القطاع خالل اخلمس سنوات 
القادمــة مــن خــالل عقــود 

املقاولني؟

التابعة لها.
٣ـ  مــا اإلجــراءات التــي 
البترول  اتخذتها مؤسســة 
الكويتية بهدف اســتقطاب 
وتأهيــل العمالــة الكويتية 
للعمــل في القطــاع النفطي 

اخلاص. 
٤- ما البرامج التخصصية 
التي يســعى إلــى حتقيقها 
النفطــي اخلــاص  القطــاع 
فــي عقــود املقاولــني عبــر 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
الكويتية  العمالــة  إلحــالل 

د.علي القطان

عبداهللا الطريجي: هل أحيلت جتاوزات ومخالفات
هيئة الزراعة إلى النيابة العامة أو مكافحة الفساد؟

النائــب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي ســؤاال إلى وزير 
البلديــة  الدولــة لشــؤون 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشــايع قال فيه: هل 
متــت إحالــة تقريــر جلنة 
الفحص والتحقق من بعض 
التجاوزات واملخالفات املالية 
واإلداريــة في الهيئة العامة 
للزراعة إلى النيابة العامة أو 

هيئة مكافحة الفساد؟
ســؤاله  فــي  وأضــاف 

ان اللجنــة التــي تضــم في 
عضويتهــا كال مــن: علــي 
الديحاني،  البرجس، مجبل 
عبــداهللا عمــادي، فيصــل 
الكنــدري، نايــف املطيري، 
وعبدالكــرمي الدخيل رفعت 
جميــع  تضمــن  تقريــرا 
التجاوزات واملخالفات املالية 
واإلدارية والتالعب، وأوصت 
بإحالته واملرفقات الي النيابة 
العامة، فمــا إجراءاتكم بعد 

ذلك؟
وقال في ســؤاله إن متت 

واجلواخير، إذ تبني بأن من 
قام بإعدادها حاول التهرب من 
البيانات واملعلومات  تقدمي 
واملستندات التي تؤكد صحة 
ما تطرقنا إليه من مخالفات 
وجتاوزات وتالعب واعتداء 
على املال العــام في توزيع 
القسائم الزراعية واجلواخير، 
األمر الــذي دفعنا إلى إعادة 
توجيــه األســئلة للوصول 
الى حقيقة بعض التجاوزات 
واملخالفات ومن قام بارتكابها 

من موظفي هيئة الزراعة.

إحالــة التقرير إلــى النيابة 
العامــة أو هيئــة مكافحــة 
الفســاد، متــى متــت هــذه 
اإلحالة؟ مع تزويدي بصورة 
من كتــاب اإلحالــة، وإذا لم 
تتم إحالــة التقرير فيرجى 
إفادتي عن سبب ذلك تنفيذا 

لتوصيات جلنة التحقيق.
وأشار الطريجي إلى أنه 
حتفظ على إجابــات تلقاها 
قبــل أيــام فــي شــأن هــذه 
التجاوزات املرتبطة بتوزيع 
بعــض القســائم الزراعيــة 

د.عبداهللا الطريجي

مرزوق اخلليفة: أكثر من مشرف
لبعض التخصصات التربوية

النائــب مرزوق  تقدم 
اخلليفة باقتراح برغبة في 
شأن تعيني أكثر من مشرف 
التخصصات في  لبعض 
وزارة التربيــة مــن أجل 
تطويــر العمــل، جاء في 
مقدمتــه ما يلــي: تعتبر 
الوظائف اإلشــرافية في 
التربية خصوصا  وزارة 
في التعليم العام بجميع 
مراحلــه الدراســية مــن 
أهم أســباب االســتقرار 
الوظيفي وتطوير العمل 

في املدارس. ونظرا لزيادة أعداد املعلمني 

التخصصات  في بعــض 
املثــال ال  علــى ســبيل 
احلصر كالتربية البدنية 
ـ اللغة العربية ـ التربية 
اإلسالمية وغيرها بحاجة 
إلى أكثر من مشرف لهذه 
املواد، لذا أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
«تعيني أكثر من مشرف 
لبعض التخصصات سالفة 
الذكر بهدف تطوير العمل 
وكذلك لالستقرار الوظيفي 
وفتح املجــال أمام املعلم 

للتدرج الوظيفي».

مثل التربية البدنية واللغة العربية والتربية اإلسالمية

مرزوق اخلليفة

عبدالعزيز الصقعبي: ما أسباب متديد 
مدة اجلهاز املركزي لـ «البدون»؟ 

الــنــائــــب  وجـــه 
د.عبدالعزيــز الصقعبي 
سؤاال الى وزير الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي جاء 

كالتالي:
نشرت جريدة «الكويت 
اليوم» في عددها الصادر 
الموافــق  األحــد  يــوم 
٢٠٢١/٨/٢٩ المرسوم رقم 
١٥٩ لســنة ٢٠٢١ بمد مدة 
الجهاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة 
غيــر قانونية، لذا يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

 (CD) ١- نســخة على قــرص مدمج
أو شــريحة ذاكرة (Flash Memory) من 
جميع مراســيم تمديد مدة الجهاز وذلك 

منذ إنشائه حتى اليوم.
٢- ما أسباب تمديد مدة الجهاز؟ وما 
اإلنجازات التي حققها منذ تأسيسه حتى 

اليوم؟
٣- هل للجهاز أي أهداف محددة؟ إذا 
كانت اإلجابــة اإليجاب، يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من هذه األهداف والفترة 

الزمنية إلنجازها.
٤- نــص البند رقم ٤ من المادة رقم 
٢ مــن المرســوم رقم ٤٦٧ لســنة ٢٠١٠ 
بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيميــن بصورة غيــر قانونية، على 
اختصاص الجهاز بـ «إجراء الدراســات 

والبحــوث والتحقيقات 
المتعلقة بتسوية أوضاع 
المقيمين في البالد بصورة 
غير قانونية وإبداء ما يراه 
من معالجات ومقترحات 

بخصوصها»:
٭ نســخة على قرص 
مدمج (CD) أو شــريحة 
ذاكرة (Flash Memory) من 
جميع الدراسات والبحوث 
التي أجراها الجهاز عمال 

بنص المادة.
علــى  نســخة  ٭ 
قــرص مدمــج (CD) أو شــريحة ذاكرة 
(Flash Memory) مــن جميع المعالجات 
والمقترحــات التي قـدمـــت عمال بنص 

المادة.
٥- نص البند رقم ٤ من المادة رقم ٦ 
من المرســوم رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٠ على 
اختصاص مجلس إدارة الجهاز بـ «اعتماد 
التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز»، 
مع تزويدي بنســخة على قرص مدمج 
 (Flash Memory) أو شريحة ذاكرة (CD)

من جميع التقارير السنوية للجهاز.
٦- نشــرت بعض مواقــع التواصل 
االجتماعي خبرا عن امتناع وزارة الصحة 
عن صــرف مكافآت الصفــوف األمامية 
لبعض المقيمين بصورة غير قانونية، 
فهل أصدر الجهاز تعليمات للوزارة في 

هذا الشأن؟

استفسر عن اإلجنازات التي حققها منذ تأسيسه

د.عبدالعزيز الصقعبي

خليل الصالح: ما أسباب عدم تعيني أمني عام
ملجلس اجلامعات اخلاصة باألصالة حتى اآلن؟

وجه النائب خليل الصالح ســؤاال إلى 
وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد 
الفارس نص على ما يلي: استنادا إلى لقاء 
ســمو رئيس مجلس الوزراء (الكويت ما 
بعد اجلائحة) والذي يتمحور حول اختيار 
القياديني من الكفاءات وفق نظم ومعايير 
واحملافظــة على اللوائح والنظم وحيث إن 

األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة لها 
دور محوري في العملية التعليمية ونظرا 
لكون منصب أمني عام اجلامعات اخلاصة 
شاغرا منذ شهر أبريل ٢٠٢١ وحتى تاريخ 
ورود هذا السؤال. لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: ما أسباب عدم تعيني أمني عام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة باألصالة؟ وصورة ضوئية 

من املؤهالت األكادميية لألمني العام املساعد 
لشؤون األبحاث واملعلومات ملجلس اجلامعات 
اخلاصة. واخلبرات الوظيفية لألمني العام 
املساعد لشؤون األبحاث واملعلومات ملجلس 
اجلامعات اخلاصة قبل شغله هذا املنصب 
باملستندات. واإلسهامات واخلطط املنجزة 
خالل فترة شغله هذا املنصب باملستندات.

خليل الصالح

ً ال تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن ٣٥٠ دينارا


