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 الثامنة عشرحمضر اجللسة 
 

 م(.1152 ماي 51ه ) 5341 شعبان 51 اجلمعة: التاريخ
 رئيس جملس النواب. ،احلبيب املالكيالسيد  الرائسة:

الدقيقة السابعة مساء و ابتداء من الساعة  ،قائدقمثانية  التوقيت:
 .العشرين

لتصويت على اجلزء الثاين من مشروع قانون ا :جدول األعمال
 .1152املالية لسنة 

 :لسة، رئيس اجلجملس النوابرئيس  لسيد احلبيب املالكيا

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيدات والسادة النواب،

للتصويت على اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية منر اآلن    
، أذكركم أبن تقارير اللجان قد مت توزيعها، وهبذه 1152لسنة 

املناسبة أتقدم ابلشكر اجلزيل للسيدات والسادة املقررين للجان 
الدائمة، كما أذكركم أبن اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 

. وتوصلنا بتعديل 31، 32، 34، 31، 33، 34يتضمن املواد 
اجلدول "ب" من السيدين النائبني مصطفى  34واحد املادة 

 .الشناوي وعمر بالفريج، الكلمة ألحد مقدمي التعديل

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

هذا يف احلقيقة ما يف اجلدولة اللي قدمتيو لينا ما كانش    
 .لتكلمنا فيه من قب  doncالتعديالت، 

 :السيد الرئيس

 .من قبل

 :النائب السيد عمر بالفريج

ولكن نعاود أنكد كان هاذ التعديل اهلدف دايلو هي املداخيل    
اإلضافية لقطاعي التعليم والصحة، وقطاع التعليم بصفة خاصة 

 من مجيع القطاعات، بال ما نقيصو %3من خالل نقص واحد 
املوارد البشرية غري يف النفقات املختلفة واملعدات، هذا هو كان 
اهلدف دايل هاذ التعديل اللي داخل يف ترشيد النفقات من جهة، 
من أجل خلق من التعليم بصفة خاصة أولوية حقيقية ابلنسبة 

 .لبلدان، شكرا

 :السيد الرئيس

 .فأعرض، الكلمة للسيد الوزير عفوا، عفوا

 :يد، وزير االقتصاد واملاليةالسيد حممد بوسع

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

من نفقات املعدات  %3هذا التعديل الذي يرمي إىل نقص    
جلميع الوزارات ابستثناء بعضها، يرفض ألنه هاذ ميزانية التسيري 
يتم التفاوض فيها، والنقاش مع كل القطاعات حسب احلاجيات، 

كفي لكل القطاع، ابش  وميكن يل نقول لكم أهنا اآلن ال ت
 كندفعوهم أهنم يقتاصدو فيها، اثنيا إيال شفتو هاذ ميزانية التسيري

للسنوات املاضية كلها يعين النسبة دايهلا، دايل النفقات استقرت، 
وهلذا ليس هناك أي هامش من اهلوامش لإلقتصاد فيها، هلذا 

 .يرفض هذا التعديل

 :السيد الرئيس

 :يتشكرا، أعرض التعديل للتصو 

 1: املوافقون
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 ؟داب نبهتيين غادي نبهك، شحال؟ فني السي احجرية

 1: املوافقون

 594: املعارضون

 94: املمتنعون

 .رفض التعديل

 ،السيدات والسادة النواب

طبقا ملقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية  
مكتب  بطبيعة احلال مع والنظام الداخلي جمللس النواب وإبتفاق

ورؤساء الفرق واجملموعة النيابية، فقد مت االتفاق على  اجمللس
اعتماد التصويت اإلمجايل على اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 

، مع األخذ بعني اإلعتبار التصويت الذي سبق 1152لسنة 
 .التعبري عنه ابللجن الدائمة املعنية

ته من مشروع القانون للتصويت كما عدلأعرض اجلزء الثاين برمته 
 :وصادقت عليه اللجنة

 593: املوافقون

 14: املعارضون

 49: املمتنعون

 

 

 

 

 

صادق جملس على اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية لسنة 
1152. 

 :أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت

 593: املوافقون

 14: املعارضون

 49: املمتنعون

كرا ش ،النواب على مشروع قانون املالية برمتهصادق جملس 
 .ورفعت اجللسة لكم

 


