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 إحصائيةورقة  
 

 السيد سعيد خيرون: رئيس لجنة المالية والتنمية االقتصادية* 

 السيد حسن بن عمـــــر: مقرر اللجنة* 

 

 :اإلداري الذي ق ام بإعداد التقرير  الطاقم
  محمد الغزواني السيد* 

 التونسيالسيدة إلهام * 

 السيدة نعيمة عاللي* 

 مينة باسالمأالسيدة * 
 

  أكتوبر  12األربعاء : 1112للسنة المالية  11.511تاريخ إحالة مشروع قانون المالية رقم

1111  

 1111نونبر  12والجمعة   11الخميس:  تاريخ إنهاء الدراسة والتصويت 

 ااجتماع .1:  عدد االجتماعات 

 ساعة 42: عدد ساعات العمل 

 أيام 12: عدد أيام العمل 

 49,5: النسبة العامة للحضور % 

  سؤاال 221: المناقشة العامةعدد األسئلة المطروحة خالل 

 د21ساعة و 14: عدد ساعات العمل خالل المناقشة العامة 

  سؤاال 197: مناقشة مواد المشروععدد األسئلة المطروحة خالل 

 د21ساعة و .1: عدد ساعات خالل مناقشة مواد المشروع 

 تعديال 1.1: 1112عدد التعديالت التي قدمت على مشروع قانون المالية برسم سنة 

 

 تعديل .4: 1112عدد التعديالت المقبولة في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 

 1112نتيجة التصويت على الجزء األول من مشروع قانون المالية برسم سنة  : 
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 الأحد: الممتنعون  8 :المعارضون   .1: الموافقون

ساعة  11: عدد الساعات التي استغرقتها عملية التصويت على الجزء األول من المشروع 

 برمته  1112مشروع قانون المالية برسم سنة وعلى  الثانينتيجة التصويت على الجزء

 :  وكما عدل

 الأحد: الممتنعون  12: المعارضون   12: الموافقون

ساعة  1: عدد الساعات التي استغرقتها عملية التصويت على الجزء الثاني من المشروع 

 

  برسم السنة المالية  11.511التعديالت المقدمة على مشروع قانون المالية رقم

1112: 

للتعديل المقدمالجهة أو الفريق  عدد التعديالت المقدمة عدد التعديالت المقبولة  

 ــ الحكومة 8 8

 ــ فرق األغلبية 8. .1

 ــ فريق التجمع الوطني لألحرار 2. 11

 ــ فريق األصالة والمعاصرة 46 11

 ــ الفريق االشتراكي  23 2

 ــ فريق االتحاد الدستوري .1 3

 

عدد المواد المعدلة لمشروع قانون المالية  11

 1112برسم السنة المالية 
 

 

 

 

 

 

  1112برسم السنة المالية عدد مشاريع الميزانيات القطاعية التي تدخل في اختصاص اللجنة :

8 

 ـــ البالط الملكي

 ــ رئاسة الحكومة
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 ــ  مجلس النواب

 ــ مجلس المستشارين

 ــ المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ــ وزارة االقتصادية والمالية

 لفة بالشؤون العامة والحكامةــ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المك

 ــ  المندوبية السامية للتخطيط

 د21ساعة و 11: عدد ساعات العمل التي استغرقتها دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية أعاله 
 
  المجموعة العام لساعات العمل بلجنة المالية والتنمية االقتصادية خالل دراستها لمشروع قانون

القطاعية التي تدخل في  ومشاريع الميزانيات 1112السنة المالية برسم  11.511المالية رقم 

 ساعة 32: اختصاصها

 

 

 

 

 

 

 


