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محضر جلسة لجنة املالية والتخطيط
والتنمية
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• تاريخ الاجتماعٔ :الاربعاء  03جويلية 2019
• جدول ٔالاعمال:
 النظر ي مشاريع القوانن التالية:

مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع$ى اتفاقية القرض املمة بتاريخ  14فيفري  2019بن
الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة ي تمويل برنامج دعم الصحة
ٕالالكAونية >> ) << E-Santéعدد .(28/2019



مشروع قانون يتعلق باملوافقة ع$ى اتفاقية القرض املمة بتاريخ  14فيفري  2019بن
الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة ي تمويل برنامج تعص
الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد )عدد .(29/2019



مقAح قانون يتعلق بتعديل الفصل  172من مجلة التأمن )عدد (2017/36



مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفقرة ٔالاخة من الفصل  16من مجلة الحقوق والاجراءات
الجبائية عدد ).(2019/32



مشروع قانون أسا jklيتعلق باملوافقة ع$ى اتفاق بن حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة الواليات املتحدة ٔالامريكية لتحسن الامتثال الضري jpالدوoي وتطبيق قانون
الامتثال الضري jpللحسابات ٔالاجنبية "فاتكا" وملحقيه عدد ).(52/2019
• ﻤدة اﻻﺠﺘﻤﺎع2 :س
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• الحضور:
• الحاضرون17 :
•

املعتذرون 01:

•

الغائبون03:

•

الحاضرون من غ @Aأعضاء اللجنة02 :
)تم انسحاب النائب منGي الحرباوي من اللجنة (

افتتاح الجلسة :س  10و40دق
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رفع الجلسة :س  12و 40دق

• املداوالت
عقدت لجنة املالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم ٔالاربعاء  03جويلية  2019للنظر ي جدول
ٔالاعمال املشار إليه أعالﻩ.
 مشروع القانون )عدد (2019-28
ّثمن النواب أهداف هذا املشروع الذي تم الانطالق فيه منذ سنوات والذي من شأنه أن يساعد ي
مكافحة الفساد وحسن التصرف ي املوارد املالية ويحسن الجودة والسرعة ي إسداء الخدمات
الطبية.
وأكد عدد من النواب ع$ى التأث املتنامي للصحة الالكAونية ي تطوير الرعاية الصحية بما يجعل
ّ
الصحية أك كفاءة واستجابة الحتياجات املواطنن.
النظم
هذا ،وقد أو kنواب آخرون بمزيد العمل ع$ى تطوير الخدمات الوقائية والعالجية وتحقيق مبدأ
ّ
الحساس.
التغطية الصحية الشاملة لجميع املواطنن بالجودة املطلوبة قصد الوض ذا القطاع
كما أو kبعض النواب بتفعيل قانون الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص للوض بالقطاع
الصي بغاية التخفيف من الاقAاض.
وبخصوص الشروط املالية للقرض ،استحسن النواب الشروط املالية للقرض خاصة ي ما يتعلق
بنسبة الفائدة وفAة ٕالامهال ّ
ومدة ّ
السداد.
وتمت املوافقة ع$ى مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين.
 مشروع القانون )عدد (29/2019
رأى بعض النواب أن مبلغ القرض مرتفع مقارنة بنامج تعص الخدمات الصحية ي سيدي بوزيد
واملتمثل ي توسعة املستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ّ
والرفع من طاقة استيعابه ودعم املستشفيات
املحلية باملكنا jklوالرقاب ودعم الحوكمة ي املنظومة الصحية بجهة سيدي بوزيد ،واعتوا أن مبلغ
القرض يفوق تكلفة إنجاز مستشفى جام¨يّ ،
وعوا عن ّ
تخوفهم من إهدار هذا القرض.
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وأفاد أحد النواب أنه ّ
تم الاتفاق ي إطار املجلس الجهوي بجهة سيدي بوزيد ع$ى إحداث مستشفى
جام¨ي عوض ترميم املستشفى املوجود واقAح أن تطلب اللجنة ٔالاهداف الجديدة لهذا املشروع ،غ
ّ
أن بعض النواب أكدوا أنه ال يمكن إحداث مستشفى جام¨ي ي ظل عدم وجود كلية طب ي الجهة
ّ
الط jpوشبه ّ
توفر ٕالاطار ّ
الط.jp
وعدم
استقر أي أغلب النواب ع$ى استدعاء السيدة وزيرة الصحة بالنيابة ّ
ملد
وبعد التداول والنقاش،
ّ ر
اللجنة بأك تفاصيل بخصوص مكونات املشروع وكذلك بخصوص املبلغ املرصود.
 مشروع القانون )عدد (32/2019
قررت اللجنة مواصلة النظر والاستماع إoى السيد وزير املالية.
 مشروع القانون )عدد (52/2019
أكد النواب ع$ى ضرورة الاستماع إoى السيد وزير املالية ملزيد توضيح مضامن هذﻩ الاتفاقية.
 مشروع القانون )عدد (36/2017
قرر النواب تأجيل النظر ي مشروع هذا القانون.

رئيس اللجنة
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مقرر اللجنة

