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مجلس األمة ينظر في جلسة خاصة اليوم تقارير »امليزانيات« و»االتفاقيات«
 يعقد مجلس األمة الكويتي جلسة خاصة 
اليوم االثنني للنظر في امليزانيات واحلسابات 
ــات احلكومية  ــه ــن اجل اخلــتــامــيــة لــعــدد م
ومجموعة من االتفاقيات اخلارجية ومذكرات 
التفاهم حلكومة دولــة الكويت مع عــدد من 

الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية.
ويتضمن جــدول أعمال اجللسة مناقشة 
تقارير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
البرملانية تتعلق بثماني جهات حكومية 
أولها مشروع قانون بشأن اعتماد احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة 
املالية )2016-2017( ومــشــروع قانون 
بربط ميزانية الهيئة للسنة املالية )2018-
2019( وتقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة 
ــن تقارير جلنة )املــيــزانــيــات(  حولها. وم
ــة على أعــمــال اجللسة  ــدرج البرملانية امل
مشروعا قانوني اعتماد احلساب اخلتامي 
عن السنة املالية )2016-2017( ومشروعا 
قانوني ربط ميزانية السنة املالية )2018-
2019( لبيت الــزكــاة الكويتي واملؤسسة 
الــعــامــة للتأمينات االجتماعية وتقارير 
اجلهات الرقابية ذات الصلة حولهما. وضمت 
تقارير اللجنة البرملانية مشاريع قوانني 

بشأن اعتماد احلساب اخلتامي عن السنة 
املالية )2016-2017( ومشاريع قوانني 
ربط ميزانية السنة املالية )2019-2018( 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة 
املوانئ الكويتية والهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات وتقارير اجلهات الرقابية 

ذات الصلة حولهم.
ويشمل جــدول األعمال تقريرين آخرين 
ل)امليزانيات( البرملانية بشأن مشروعي 
قانوني اعتماد احلساب اخلتامي عن السنة 
املالية )2016-2017( ومشروعي قانوني 
ربط ميزانية السنة املالية )2019-2018( 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي وتقارير اجلهات 

الرقابية ذات الصلة حولهما.
وأدرج على جدول أعمال اجللسة تقارير 
جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية بشأن 
االتفاقيات أحدها مشروع قانون باملوافقة 
على النظام األســاســي للهيئة القضائية 
االقتصادية ملجلس التعاون لــدول اخلليج 
العربية ومشروع قانون آخر باملوافقة على 
مــذكــرة تفاهم بشأن الــتــعــاون األمــنــي بني 
حكومة دولــة الكويت وحكومة جمهورية 

ــن تقارير جلنة )اخلــارجــيــة(  ــراق. وم ــع ال
ــة على أعــمــال اجللسة  ــدرج البرملانية امل
ــون بــاملــوافــقــة عــلــى اتفاقية  ــان ــروع ق ــش م
التعاون القانوني والقضائي في املواد املدنية 
والتجارية واألحــوال الشخصية واجلزائية 
)اجلنائية( ونقل احملكوم عليهم بعقوبات 
سالبة للحرية بني دولة الكويت وجمهورية 

مصر العربية.
وشملت تقارير اللجنة البرملانية مشروع 
قانون باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة 
الكويت ومنظمة حلف شمال األطلسي )ناتو( 
بشأن إنشاء ووالية وتشغيل املركز اإلقليمي 
اخلاص باملنظمة في إطار مبادرة إسطنبول 
للتعاون ومــشــروع قــانــون باملوافقة على 
النظام األساسي ملرفق البيئة العربي التابع 

جلامعة الدول العربية.
ــة( البرملانية  ــي ــارج ومــن تــقــاريــر )اخل
مشروع قانون باملوافقة على مذكرة تفاهم 
بني دولة الكويت ومنظمة األمم املتحدة بشأن 
دعــم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث األمني 
ــاص بالشباب ومــشــروع قانون  الــعــام اخل
باملوافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني 

بني حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.

ويناقش املجلس تقريري اللجنة البرملانية 
بشأن مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية 
بــنــغــالديــش الشعبية لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق 
بالضرائب على الــدخــل ومــشــروع قانون 
باملوافقة على اتفاقية بــني حكومة دولــة 
الكويت وحكومة جمهورية الصني الشعبية 
بشأن إنــشــاء املــركــز الثقافي الصيني في 
الكويت. ومــن ضمن تقارير )اخلارجية( 
البرملانية مــشــروع قــانــون باملوافقة على 
بروتوكول تعديل اتفاقية بني حكومة دولة 
الكويت وحكومة اجلمهورية التركية لتجنب 
االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب 
على الدخل وعلى رأس املال ومشروع قانون 
باملوافقة على اتفاقية املساعدة اإلداريـــة 
املتبادلة فــي املسائل الضريبية. وينظر 
ــة بجلسته اخلــاصــة الــيــوم في  مجلس األم
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 
بشأن مشروع قانون باملوافقة على مذكرة 
تفاهم حول )األمن السيبراني( بني حكومة 
دولـــة الــكــويــت وحــكــومــة اململكة املتحدة 

جانب من جلسة سابقةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ملنح القروض واملنح واملساعدات إلى الدول األخرى

املويزري يقترح موافقة مجلس األمة على كل اتفاقيات الصندوق الكويتي 
أعلن النائب شعيب املويزري عن تقدميه اقتراحا بقانون 
بإضافة مادة جديدة برقم )2( مكرراً إلى قانون إعادة تنظيم 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بأن تعرض 
على مجلس األمة كل االتفاقيات املتعلقة مبنح القروض واملنح 

واملساعدات الى الدول األخرى.
ونص االقتراح على ما يلي:  مادة أولى : تضاف مادة جديدة 
برقم )2( مكرراً إلى القانون رقم )25( لسنة 1974 بإعادة 
تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. 
نصها كالتالي :  على احلكومة أن تتقدم إلــى مجلس األمة 
مبشروع بقانون في كل مرة تريد فيها منح قرض أو هبة أو 

منحة أو مساعدة ألي دولة أو منظمة دولية أو اقليمية، وأن 
تبني احلكومة مبررات وأسباب املنح واملساعدات والقروض 
وال يتم صــرف القرض أو املنحة أو الهبة اال بعد تصويت 
املجلس باملوافقة على املشروع بقانون . وإذا كان مجلس األمة 
في عطلة بني أدوار االنعقاد أو بعد انتهاء مدته الدستورية أو 
مت حل املجلس أو ابطاله يجوز للحكومة أن تصدر مرسوما 
بقانون بصرف منحة أو قــرض بقيمة ال تتجاوز مبلغ 5 
ــوارث  ــة تقع بها حـــوادث طــارئــة وك ماليني ديــنــار لكل دول
طبيعية يصحبها أضرار كبيرة مثل الزالزل والبراكني. على 
أن يعرض املرسوم بقانون فور عــودة انعقاد مجلس األمة 

للتصويت عليه .  مادة ثانية: يعمل بالقانون فور صدوره 
وعلى رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه العمل مبواده.  
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:  تقدم دولة الكويت 
الكثير من املساعدات املالية والقروض والهبات واملنح املالية 
الى العديد من الدول الشقيقة أو الصديقة أو الدول النامية، 
وذلك رغبة منها في تطوير عالقات التعاون بني الدول ورفع 
سمعة دولة الكويت عامليا لتحتل مكانة مرموقة بني الدول. و 
يفهم من مضمون املادة )70( من الدستور الكويتي انه يجب 
ان تعرض جميع املعاهدات التي تبرمها احلكومة على مجلس 
االمة كما اشترطت املادة لنفاذ املعاهدات التي من شأنها ان 

حتمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في امليزانية 
او تتضمن تعديالً لقوانني الكويت ان تصدر بقانون اي البد من 
موافقة مجلس االمة عليها. وجاء نص املادة )70( من الدستور 
الكويتي كالتالي : )يبرم األمير املعاهدات مبرسوم ويبلغها 
مجلس االمــة فــوراً مشفوعة مبا يناسب من البيان وتكون 
للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها 

في اجلريدة الرسمية.
على ان معاهدات الصلح والتحالف واملعاهدات املتعلقة 
بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة 
أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة ومعاهدات التجارة 

واملالحة واالقامة، واملعاهدات التي حتمل خزانة الدولة شيئاً 
من النفقات غير الواردة في امليزانية او تتضمن تعديالً لقوانني 
الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون، وال يجوز في أي حال 
من االحوال أن تتضمن شروطاً سرية تتناقض مع شروطها 
العلنية(.  لذلك كان من األولى ان يعرض على مجلس األمة 
كل االتفاقيات املتعلقة مبنح القروض و املنح واملساعدات الى 
الدول االخرى تطبيقا حلكم املادة )70( من الدستور الكويتي 
وان يتم عرض طلبات املنح والقروض والهبات واملساعدات 
على مجلس األمة في صورة مشاريع بقوانني واخذ موافقة 

املجلس عليها قبل اقرارها وقبل صرفها للدول االخرى .


