احملىر انثبنث :االلرتاحبد مبشزوػبد لىاَني
تعتبر دعوة أحد ممثلى وزارة المالية خالل مناقشة االقتراحات بمشروعات القوانين أحد
التقاليد التى جرى عليها العمل البرلمانى ،خاصة إذا ما تعلق االقتراح بمشروع قانون بأحد
األمور المالية أو التى تنطوى على جانب مالى .ومن ثم فإنه أحيانا ما يحضر ممثلو الوزارة
خالل مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين دون أن يشاركوا فيما يدور بشأنها من مناقشات،
إما ألنها ال تتضمن أية أعباء مالية على الخزانة العامة ،أو لكونها ال تتعارض مع أى من
القوانين السارية المتصلة بعمل الوزارة.
غير أن الوزارة شاركت مشاركات مباشرة وفعالة فى مناقشة ( )03اقتراحا بمشروع قانون
خالل دور االنعقاد محل الدراسة ،تناولت ثمانية عشر موضوعا مختلفا .ويمكن تسجيل عدد
من المالحظات بشأن هذه االقتراحات على النحو التالى:
 أن القضايا النقابية والعمالية قد طغت بشكل ملفت على االقتراحات بمشروعات القوانينالتى شاركت الوزارة فى مناقشتها ،حيث استحوذت هذه القضايا على عشرة اقتراحات من
جملة االقتراحات ،تزيد إلى خمسة عشر اقتراحا إذا اعتبرنا أن االقتراحات الخاصة بمرتبة
امتياز حقوق العمال ،وإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج ،وإنشاء كادر لألطباء
البيطريين ،تدخل أيضا ضمن القضايا العمالية والنقابية .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
المالحظة تسجل للعام الثانى على التوالى.
 أن قانون الضريبة على العقارات المبنية استحوذ بدوره على خمسة اقتراحات بمشروعاتقوانين رغم حداثة إقراره .وفى حين تعلق اثنان من االقتراحات بمشروعات القوانين بمد
مهلة تقديم إقرارات الثروة العقارية ،وهو مطلب تمت االستجابة له ،فقد سعت االقتراحات
الثالثة األخرى إلى إجراء تعديالت جوهرية فى القانون ،سواء بالمطالبة بإعفاء المسكن
الخاص ،أو التعديل فى سعر الضريبة على العقارات السكنية وغير السكنية.
 أن أربعة من االقتراحات بمشروعات القوانين محل البحث قد تمت االستجابة لها وصدرتفى صورة قوانين نافذة ،وهى نسبة تزيد على سدس عدد االقتراحات التى شاركت الوزارة
فعليا فى المناقشات التى دارت حولها فى المجلس .وفيما تعلق أحد هذه االقتراحات بمد
مهلة تقديم إقرارات الثروة العقارية ،فإن االقتراحات الثالثة األخرى التى أكملت دورتها
التشريعية تعلقت بقضايا نقابية وعمالية.
ونعرض فيما يلى للنقاشات التى دارت حول هذه االقتراحات بمشروعات القوانين بشيء من
التفصيل.
- 1رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىٌ انؼزيجخ ػهً انؼمبراد املجُيخ
كان قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة رقم  131لسنة  0223محبل لخمسة اقتراحات
بمشروعات قوانٌن تقدم بها عدد من أعضاء المجلس ،تعلق اثنان منها بمد مهلة تقدٌم إقرارات
الثروة العقارٌة ،تمت االستجابة ألحدهما وأقره مجلس الشعب وصدر بالقانون رقم  1لسنة
 ،0223بٌنما رفض االقتراح الثانى فى لجنة االقتراحات والشكاوى ألنه قدم بعد إقرار مد
المهلة فانتفت الحاجة إلٌه.
أما االقتراحات الثبلثة األخرى فقد تناولت عددا من األحكام الموضوعٌة للقانون ،فى مقدمتها
المطالبة بإعفاء المسكن الخاص من الضرٌبة على العقارات المبٌنة ،وتعدٌل سعر الضرٌبة ذاته
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بالخفض بالنسبة للعقارات السكنٌة وبالزٌادة بالنسبة للعقارات المستؽلة فى ؼٌر أؼراض السكنى
وعدد خخر من أحكام القانون .ونعرض فٌما ٌلى لمناقشات االقتراحات الخمسة.
أ  -يذ يههخ رمذيى اإللزاراد
تقدم السادة األعضاء :محمد نجٌب خالد نور الدٌن ،قدرى محمد عبد الحلٌم ،وإمبارك أبو
الحجاج إسماعٌل باقتراح بمشروع قانون بشؤن تعدٌل المادة ( )11من القانون رقم  131لسنة
 0223بإصدار قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة ،فؤحاله ربٌس المجلس إلى لجنة
االقتراحات والشكاوى التى نظرته فى ذات الٌوم بحضور مقدمى االقتراح.
وكان الدافع من وراء تقدٌم االقتراح هو ما نص علٌه قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة رقم
 131لسنة  0223فى المادة ( )11فقرة (أ) الخاصة بحاالت الحصر الخمسى على إلزام كل
مكلؾ بؤداء الضرٌبة على العقارات المبنٌة أن ٌقدم إقراره الضرٌبى إلى مـؤمورٌة الضرابب
العقارٌة الواقع فى دابرتها العقار فى النصؾ الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل عقار من
العقارات التى ٌملكها أو ٌنتفع بها .وألن وزارة المالٌة أعلنت أن أول حصر للعقارات المبنٌة
سٌتم وفقا للقانون فى عام  ،0212فإن مهلة تقدٌم إقرارات الثروة العقارٌة ألول مرة تنتهى فى
موعد ؼاٌته نهاٌة دٌسمبر  .0223وإذا لم ٌلتزم المكلؾ بتقدٌم اإلقرارات قبل نهاٌة المهلة
ٌتعرض لؽرامة تتراوح بٌن  022إلى  0222جنٌه وفقا لنص المادة ( )32من القانون.
ولما كانت وزارة المالٌة لم تنته من إصدار البلبحة التنفٌذٌة للقانون إال فى نهاٌة أؼسطس عام
 ،0223مما لم ٌتح الفرصة سوى لتقدٌم نحو  3.5ملٌون إقرار ضرٌبى حتى  02من دٌسمبر
عام  ،0223من بٌن ما ٌزٌد على  32ملٌون إقرار ضرٌبى للعقارات المبنٌة فى مصر .ونظرا
لعدم كفاٌة المهلة لتقدٌم اإلقرارات الباقٌة ،وتزاحم المواطنٌن بشدة لتقدٌم إقراراتهم تجنبا للؽرامة
المترتبة على انتهاء المدة ،أصدر وزٌر المالٌة قرارا بمد مهلة تقدٌم اإلقرارات حتى
 .0212/3/31وحرصا من مقدمى االقتراح على تحصٌن قرار وزٌر المالٌة من الطعن بعدم
قانونٌته ألن القانون ال ٌتضمن ترخٌصا لوزٌر المالٌة ٌتٌح له مد المهلة ،تقدموا باالقتراح
المعروض الذى ٌسعى إلى إجراء تعدٌل تشرٌعى فى قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة حتى
ال ٌطعن ببطبلن القرار نتٌجة عدم اكتمال الشروط القانونٌة.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على االقتراح بمشروع قانون ،وأوصت بإحالته إلى لجنة مشتركة
من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة .وخبلل الجلسة التى
عقدها المجلس مساء ذات الٌوم  ،0223/10/01-ووافق المجلس على ما انتهى إلٌه رأى لجنة
11
االقتراحات والشكاوى.
وقد عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اجتماعا مساء ٌوم االثنٌن 0223/10/01
ناقشت فٌه االقتراح بمشروع قانون بحضور ربٌس مصلحة الضرابب العقارٌة ،ووافقت علٌه
دون مناقشة.
يُبلشخ االلرتاح فً لبػخ جمهس انشؼت
ناقش مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدها ظهر ٌوم االثنٌن  0212/1/1تقرٌر اللجنة المشتركة
من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة عن االقتراح بمشروع
قانون بتعدٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة الصادر بالقانون رقم 131
هجلس الشعب ،الفصل التشريعي التاسع ،دور االًعقاد العادى الخاهس ،هضبطة رقن ( .)5
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لسنة  ،0223والمقدم من عدد من األعضاء ،بحضور األستاذ الدكتور وزٌر الشبون القانونٌة
والمجالس النٌابٌة ،وكذا السٌدٌن ربٌس مصلحة الضرابب العقارٌة ،ومستشار وزٌر المالٌة
للضرابب العقارٌة.
وفى عرضه لتقرٌر اللجنة ،أشار مقرر الموضوع ،إلى أن قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة
رقم  131لسنة  0223قد حدد مهلة تقدٌم إقرارات الثروة العقارٌة ألول مرة بحٌث تنتهى فى
موعد ؼاٌته  .0223/10/31ولما كانت وزارة المالٌة لم تتمكن من إصدار البلبحة التنفٌذٌة
للقانون إال فى نهاٌة أؼسطس عام  ،0223مما لم تتح معه الفرصة سوى لتقدٌم نحو  3.5ملٌون
إقرار ضرٌبى حتى  02من دٌسمبر عام  ،0223من بٌن ما ٌزٌد على  32ملٌون إقرار
ضرٌبى للعقارات المبنٌة فى مصر .ونظرا لعدم كفاٌة المهلة لتقدٌم اإلقرارات الباقٌة ،وتزاحم
المواطنٌن بشدة لتقدٌم إقراراتهم تجنبا للؽرامة المترتبة على انتهاء المدة ،والتى تتراوح بٌن
 022و 0222جنٌه على كل من ٌتخلؾ عن تقدٌم اإلقرار الضرٌبى فى الموعد المقرر ،أصدر
السٌد وزٌر المالٌة قرارا بمد مهلة تقدٌم اإلقرارات حتى .0212/3/31
وحرصا على تخفٌؾ العبء عن المواطنٌن وإتاحة الوقت الكافى لهم لتقدٌم إقراراتهم دون
تزاحم أو عناء ،ورؼبة فى توفٌر الؽطاء القانونى للقرار الذى أصدره السٌد وزٌر المالٌة ،تم
التقدم باقتراح إلضافة فقرة جدٌدة قبل الفقرة األخٌرة من المادة  11تعطى الحق لوزٌر المالٌة
لمد فترة تقدٌم اإلقرارات لمدة ال تجاوز ثبلثة أشهر.
وأوضح األستاذ الدكتور ربٌس المجلس أن االقتراح بمشروع القانون ٌخرج الحكومة من مؤزق
قانونى ،ألن قرارا وزارٌا قد صدر عن وزٌر المالٌة بمد المهلة استجابة للرأى العام ،إال أن هذا
القرار خالؾ القانون الذى لم ٌتضمن أى رخصة لوزٌر المالٌة فى ذلك .ولهذا جاء مقدمو
االقتراح بمشروع القانون إلضفاء الشرعٌة القانونٌة على هذا القرار لتوخى المصلحة العامة.
وأوضح أن عدم تقدٌم اإلقرار فى المٌعاد القانونى ٌشكل وحده جرٌمة ،وال ٌزٌل صفة الجرٌمة
عدم تقدٌم الوزٌر المختص لطلب رفع الدعوى الجنابٌة ألن ذلك ٌعطل النٌابة العامة عن تحرٌك
الدعوى الجنابٌة ،ولكنه ال ٌزٌل وصؾ الجرٌمة بل ٌمكن مقاضاة المتهم مدنٌا رؼم أن الجرٌمة
لم ٌرفع بشؤنها الدعوى الجنابٌة .وأكد أن التعدٌل المعروض ٌصحح األوضاع وٌتفق مع الصالح
العام الذى توخاه السٌد الوزٌر.
كما أعرب وزٌر الدولة للشبون القانونٌة والمجالس النٌابٌة عن شكر الحكومة وتقدٌرها للجنة
الخطة والموازنة وهٌبة مكتب لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة على إعدادهم لبلقتراح
بمشروع القانون الذى ترحب به الحكومة كل الترحٌب .وأشار إلى أن الحكومة  -تقدٌرا منها
لبلعتبارات العملٌة والصعوبات التى واجهت بعض المواطنٌن فى تقدٌم اإلقرارات -رأت
ضرورة مد المهلة ،ولهذا أصدر السٌد وزٌر المالٌة قرارا بذلك تٌسٌرا على المواطنٌن.
وذكر أن لجنة من الخبراء والمستشارٌن وأساتذة القانون أعدت دراسة حول ما إذا كان القانون
بنصه الحالى ٌسمح بمد المهلة أم أن األمر ٌقتضى تعدٌبل تتقدم به الحكومة .وقد اختلفت اآلراء
حول ذلك بٌن رأى ٌرى أن النص الحالى ٌسمح أن بمد مهلة تقدٌم اإلقرارات دونما حاجة إلى
التعدٌل لعدة اعتبارات قانونٌة كثٌرة ال داعى للخوض فٌها .ورأى خخر  -وهو الؽالبٌ -رى أن
القانون بنصه الحالى ال ٌتٌح للوزٌر مد المهلة ،وأنه البد من تعدٌل تشرٌعى حتى ال ٌطعن
ببطبلن القرار نتٌجة عدم اكتمال الشروط القانونٌة .وخبلل ذلك أعد النواب اقتراحاهم بمشروع
القانون المعروض ،والذى رحبت به الحكومة ألنه ٌحقق الهدؾ الخاص بتحصٌن قرار مد
المهلة من الطعن.
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وأشار ربٌس اللجنة المشتركة أن وثابق المجلس ومحاضر اجتماعات لجنة الخطة والموازنة
تشهد على تقدم اثنٌن من النواب بطلبٌن لمد مهلة تقدٌم إقرارات الثروة العقارٌة ناقشتهما لجنة
الخطة والموازنة صباح ٌوم  .0223/10/01وأوضح أن اللجنة خلصت إلى أن القانون ال ٌمنح
اإلدارة أو الوزٌر هذا الحق ،وأن الموضوع ٌحتاج لتعدٌل وتدخل تشرٌعى من المجلس .وألن
الطلب حظى باتفاق عام فى اللجنة حول ضرورة مد المهلة ،بادر ثبلثة من أعضاء اللجنة بتقدٌم
اقتراح بمشروع قانون بالتعدٌل المطلوب إلى لجنة االقتراحات والشكاوى بالمجلس فى ذات
الٌوم .وانه فى ذات الٌوم أصدر السٌد وزٌر المالٌة قراراً بالفعل بمد المهلة لتقدٌم اإلقرارات.
واستند وزٌر المالٌة فى قراره إلى نص المادة ( )30من قانون الضرٌبة العقارٌة التى تشترط
موافقة وزٌر المالٌة لتحرٌك الدعوى الجنابٌة عن الجرابم المنصوص علٌها فى القانون ،وهو ما
رأى أنه ٌتٌح له االمتناع عن فرض الؽرامات المنصوص علٌها على عدم تقدٌم اإلقرارات
خبلل المهلة المحددة .وشدد على أن اللجنة تمسكت برأٌها حول ضرورة التعدٌل لضمان سبلمة
اإلجراء القانونى ،ؼٌر أن األمر ٌإكد االتفاق العام بٌن المجلس الحكومة حول ضرورة مد
المهلة ،وهو ما ٌضمنه التعدٌل المعروض بصورة قانونٌة ال مجال للتشكٌك فٌها.
وقد لقى اقتراح مد مهلة تقدٌم إقرارات الثروة العقارٌة اتفاقا عاما من كافة األعضاء الذٌن
شاركوا فى المناقشة ،باعتبار أن ذلك ٌحقق مصلحة عامة تخفؾ العبء عن المواطنٌن وتضع
حد للتزاحم المهٌن أمام مؤمورٌات الضرابب العقارٌة .ؼٌر أن بعضا ممن شارك فى المناقشة
انتقد إصدار وزٌر المالٌة قرارا بمد المهلة دون سند من القانون ثم العودة إلى المجلس لتقنٌن
هذه المخالفة بؤثر رجعى لتحصٌن القرار من الطعن.
وردا على تساإل بشؤن تؤثٌر مد مهلة تقدٌم اإلقرارات على عملٌة ربط وتحصٌل الضرٌبة،
أوضح ربٌس المجلس أن هناك فارق بٌن الواقعة المنشبة للضرٌبة واإلقرار بما ٌتملكه الممول
الضرٌبى .فالواقعة المنشبة للضرٌبة توافرت بامتبلك عقار مبنى تفرض علٌه ضرٌبة طبقا
للقانون ،أما تقدٌم اإلقرار الضرٌبى فهو التزام على الممولٌن فقط ٌختلؾ تماما عن االلتزام
الضرٌـبى الذى ٌنشؤ بمجرد نشوء الواقعة المنشبة للضرٌبة ،وبالتالى االلتزام الضرٌبى واقع
على الممولٌن أرادوا أم لم ٌرٌدوا منذ أول ٌناٌر من هذا العام .معنى ذلك أن عدم تقدٌم
اإلقرارات أو مد المهلة ال ٌؽٌر شٌبا من االلتزام الضرٌبى ،إنما هو مجرد تسهٌل لربط
الضرٌبة وتسهٌل مهمة المصالحة فى تقٌٌم العقارات ،ومن ثم ٌجب أن نمٌز وأال ٌطلب أحد أن
تقل الضرٌبة بسبب امتداد المهلة ،فااللتزام الضرٌبى نشؤ بقوة القانون منذ أن كان لهإالء
عقارات كما ورد فى المادة رقم ( )1من هذا القانون.
وقد وافق المجلس على االقتراح بمشروع القانون من حٌث المبدأ ،ثم انتقل إلى مناقشة مواد
االقتراح بمشروع القانون فى ذات الجلسة.
وأثناء نظر المجلس مواد االقتراح بمشروع القانون ،وردا على اقتراح أحد األعضاء بتعدٌل
الفقرة األولى من المادة  03بما ٌسمح بمد فترة تحصٌل الضرٌبة لذات مدة تقدٌم اإلقرارات.
أوضح ربٌس المجلس أن الفقرة الثانٌة من المادة ( )03تقضى بتقسٌط الضرٌبة التى ٌتؤخر
ربطها عن وقت استحقاقها ألى سبب على مدة مساوٌة لمدة التؤخٌر ،وهو ما ٌحقق مطلب
العضو .كما أكد ربٌس لجنة الخطة والموازنة أن مد فترة السداد سوؾ تربك القانون كله ،ألنها
ستإدى إلى تؤجٌل ضرٌبة مستحقة فى سنة مالٌة لٌتم سدادها فى سنة مالٌة أخرى .كما أن إقرار
مثل هذا التعدٌل سٌحتاج إلى إجراء تعدٌبلت فى مواد أخرى بالقانون مرتبطة بذلك.
وأضاؾ وز ٌر الدولة للشبون القانونٌة والمجالس النٌابٌة أن التعدٌل المقدم من اللجنة ٌتناول فقط
عملٌة مهلة تقدٌم اإلقرارات تٌسٌرا على المواطنٌن فى الموعد ،فبدالً من أن ٌنتهى فى خخر
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دٌسمبر ٌنتهى فى  31من مارس  ،0212إنما ال ٌنال إطبلقا ً من االلتزامات وال النواحى
الموضوعٌة وال بسنة االستحقاق ،فسنة االستحقاق هى  ،0212السنة المالٌة من أولها إلى
خخرها شؤن باقى الضرابب .فالضرٌبة تستحق من أول ٌناٌر ولكن من الممكن أن ٌقدم اإلقرار
لما بعد أول ٌناٌر ،ضاربا مثبل بالضرٌبة العامة على الدخل ،وضرٌبة المهن ؼٌر التجارٌة،
حٌث ٌسمح للمطالبٌن بها تقدٌم إقراراتهم حتى  31من مارس ،مع العلم بؤنها تستحق من أول
ٌناٌر من عام االستحقاق بؤكمله.
وفى نهاٌة المناقشات وافق المجلس على االقتراح بمشروع القانون بالصٌؽة المقدمة من اللجنة،
كما تمت الموافقة علٌه فى مجموعه بصفة نهابٌة فى ذات الجلسة .وتم أخذ الرأى النهابى على
االقتراح بمشروع القانون فى ذات الجلسة أٌضا نداء باالسم حٌث ٌنطوى على أثر رجعى ،إذ
أن المهلة التى حددها القانون القابم لتقدٌم اإلقرارات سوؾ تنتهى فى  0223/10/31ومن ثم
فإن األمر ٌستلزم الموافقة على االقتراح بمشروع القانون بؤؼلبٌة خاصة وهى موافقة المجلس
بؤؼلبٌة ثلثى أعضابه نداء باالسم ،إعماالً لحكم المادتٌن ( )131من الدستور و( )325من
15
البلبحة الداخلٌة للمجلس .وقد وافق على االقتراح بؤؼلبٌة  032عضوا.
ة  -الرتاح مبذ يههخ رمذيى اإللزاراد سزخ أشهز
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن
 ،0212/5/3اقتراحا بمشروع قانون ،مقدم من السٌد العضو محمود سلٌم ،بتعدٌل المادة  11من
قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة رقم  131لسنة  ،0223بحضور ربٌس مصلحة الضرابب
العقارٌة .وٌتضمن االقتراح بمشروع قانون المقدم تعدٌل المادة  11من قانون الضرٌبة على
العقارات المبنٌة رقم  131لسنة  ،0223بمد فترة تقدٌم اإلقرارات الضرٌبٌة إلى ستة أشهر من
السنة السابقة للحصر.
أشار ممثل وزارة المالٌة إلى أن االقتراح بمشروع قانون المعروض ٌتضمن تعدٌبل جرى
دراسته وبحثه بمجلس الشعب خبلل الشهور القلٌلة السابقة ،بناء على اقتراح بمشروع قانون
مقدم من المجلس ،وقد صدر به قانون نص على إضافة فقرة أخٌرة للمادة  11تجٌز لوزٌر
المالٌة مد فترة تقدٌم اإلقرارات لمدة ال تتجاوز ثبلثة أشهر ،وأشار إلى توجٌهات وزٌر المالٌة
باالستمرار فى تقدٌم اإلقرارات بعد انتهاء المدة المحددة.
وفى نهاٌة المناقشات أعربت اللجنة عن قناعتها برأى وزارة المالٌة ،وأنه ال مبرر على
اإلطبلق لدراسة االقتراح المقدم ،خاصة بعدما صدر قانون مإخرا بهذا الشؤن ،ورفضت
االقتراح بمشروع قانون.
ج  -إػفبء املسكٍ اخلبص يٍ أداء انؼزيجخ
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى فى اجتماعها الذى عقدته صباح االثنٌن 0212/1/1
اقتراحٌن بمشروعى قانونٌن بشؤن تعدٌل بعض أحكام القانون رقم ( )131لسنة  0223بإصدار
ق انون الضرٌبة على العقارات المبنٌة مقدمٌن من السٌدٌن العضوٌن مصطفى بكرى وطلعت
السادات ،بحضور ربٌس مصلحة الضرابب المصرٌة ،ومساعد وزٌر العدل لقطاع التشرٌع.
وٌهدؾ االقتراحان بمشروعى القانونٌن إلى إعفاء المسكن الخاص الذى ٌقٌم فٌه المالك وأسرته
إقامة دابمة من الخضوع للضرٌبة العقارٌة ،لمخالفة خضوع المسكن الخاص للضرٌبة العقارٌة
2
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للدستور استنادا إلى المادة ( )33منه والتى تنص على أن النظام الضرٌبى ٌقوم على العدالة
االجتماعٌة .وانطبلقا من أن العدالة االجتماعٌة تقتضى حماٌة المبلك المقٌمٌن وأسرهم فى
مساكنهم الخاصة إقامة دابمة من أداء الضرٌبة العقارٌة خاصة وأنه ال ٌدر دخبل وال ٌحقق
مكسبا مالٌا لمالكه ،اتساقا مع ما اعتمدته المحكمة الدستورٌة العلٌا فى مشروعٌة فرض
الضرٌبة من ضرورة وجود دخل فعلى ٌصلح كوعاء للضرٌبة ،وهو ما ٌنتفى تماما فى حالة
المسكن الخاص ،وأسوة بما كان ٌنص علٌه القانون القدٌم مراعاة للبعد االجتماعى للمواطنٌن.
كما ٌستهدؾ االقتراح بمشروع القانون الثانى رفع سعر الضرٌبة على العقارات المستخدمة فى
األؼراض ؼٌر السكنٌة (التجارٌة) إلى  %12بدال من  ،%32مع تخفٌض سعر الضرٌبة على
العقارات المستؽلة للسكنى .ورفع حد اإلعفاء من ستة خالؾ إلى تسعة خالؾ جنٌه لكل وحدة
سكنٌة .باإلضافة إلى إعفاء التركٌبات وملحقات المبنى السكنى من الضرٌبة تؤسٌسا على أن تلك
التركٌبات من المنقوالت ولٌست من العقارات التى تفرض علٌها الضرٌبة وهو ما ٌثٌر شبهة
عدم الدستورٌة.
وقد عقب على االقتراحٌن بمشروعى قانونٌن ممثل وزارة العدل ،موضحا أن المشرع فى قانون
الضرٌبة على العقارات المبنٌة رقم  131لسنة  0223المشار إلٌه قد راعى الحكمة التى ٌسعى
إلٌها االقتراحان المقدمان ،من تحقٌق العدالة االجتماعٌة ومراعاة البعد االجتماعى للمواطنٌن
حٌث نص على " إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى السكن تقل قٌمتها اإلٌجارٌة السنوٌة عن
ستة خالؾ جنٌه ،"...أى كل وحدة تقل قٌمتها عن نصؾ ملٌون جنٌه ،مما ٌإكد مراعاة القانون
للبعد االجتماعى لؤلؼلبٌة العظمى من المواطنٌن وٌخرج عملٌا ما ٌزٌد عن  %35.5من
المواطنٌن من الخضوع للضرٌبة ،وهذه المٌزة لم تكن متوفرة فى القانون القدٌم.
وذكر أنه إعماال لمبدأ العدالة ومراعاة للبعد االجتماعى ،فإن القانون قد نص فى المادة ()03
منه على تحمل الخزانة العامة للضرٌبة المستحقة على المكلؾ بؤدابها وفقا ألحكام هذا القانون،
وذلك إذا طرأت تؽٌرات اجتماعٌة على المكلؾ أو ورثته من شؤنها عدم القدرة على الوفاء
بالضرٌبة .وهذا كله ٌحقق الصالح العام والعدالة االجتماعٌة المنشودة فى النظام الضرٌبى.
وأشار إلى صعوبة تحدٌد السكن الدابم الذى ٌراد إعفاإه فى االقتراحٌن ،حٌث أن ذلك سٌثٌر
مشكلة عند التطبٌق فى حال تعدد الوحدات التى ٌملكها ذات الشخص وٌقٌم إقامة اعتٌادٌة ودابمة
فى أكثر من وحدة من هذه الوحدات ،وبالتالى ٌنطبق على كل منهما وصؾ المسكن الخاص
وتستفٌد كل منها من هذا اإلعفاء ،حٌث جرى قضاء محكمة النقض على أنه ٌكفى لتحقق اإلقامة
الدابمة تردد المالك على الوحدة السكنٌة .وفى حال تطبٌق النص المقترح سٌتم إعفاء كافة
الوحدات التى ٌتردد علٌها المالك -مهما بلؽت قٌمتها  -مما ٌفرغ القانون من مضمونه وٌهدم
مبدأ العدالة التى ٌجب توافرها فى القانون.
وأضاؾ أنه فٌما ٌتعلق بتعدٌل سعر الضرٌبة للعقارات ؼٌر المستخدمة لؽرض السكنى
وتخفٌض سعر الضرٌبة على الوحدات المستخدمة لؽرض السكنى ،وكذا رفع حد اإلعفاء
المقرر للوحدة السكنٌة الواحدة إلى تسعة خالؾ جنٌه ،فؤوضح السٌد مثل وزارة العدل أن القانون
لم ٌبدأ تطبٌقه بعد والحكمة تقتضى انتظار ما سٌسفر عنه التطبٌق الفعلى ،ومن ثم دراسته
ودراسة نتابجه وعلى هدى ذلك ٌتم التعدٌل حال الحاجة إلٌه.
أما التعدٌل الخاص بالتركٌبات والملحقات الخاصة بالمبنى فؤكد انضباط النص وسبلمته وال
تشوبه شاببة عدم الدستورٌة ،حٌث أن القانون ٌعد تلك التركٌبات والملحقات  -وإن كانت
منقوال -عقارا بالتخصٌص مما ٌخضعها للضرٌبة العقارٌة .وأعلن رفض الحكومة لبلقتراحٌن
بمشروعى القانونٌن.
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وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراحٌن بمشروعى القانونٌن وأحالتهما للجنة
مشتركة من لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة ولجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة اإلسكان
والمرافق.
كما وافق المجلس بجلسته الثالثة واألربعٌن على تقرٌرى اللجنة وعلى ما انتهى إلٌه رأٌها
بشؤنهما ،وإحالة االقتراحٌن إلى لجنة مشتركة من لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة ولجنة
11
الخطة والموازنة ومكتب لجنة اإلسكان والمرافق.
د  -رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىٌ انؼزيجخ ػهً انؼمبراد املجُيخ
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم األربعاء 0212/1/1
اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السٌد العضو أشرؾ بدر الدٌن بشؤن تعدٌل بعض أحكام قانون
الضرٌبة على العقارات المبنٌة رقم  131لسنة  ،0223بحضور مستشار وزٌر المالٌة
للسٌاسات الضرٌبٌة ،ووكٌل وزارة بمصلحة الضرابب العقارٌة.
وٌهدؾ االقتراح إلى تعدٌل بعض مواد القانون قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة على النحو
التالى:
 تعدٌل المادة ( )1من القانون وذلك بالنص على إخطار المدٌن على عنوانه المسجل باإلقرارالضرٌبى بخطاب مسجل بعلم الوصول ،حٌث أن عدم إخطار المدٌن بما علٌه ،كما تنص
علٌه المادة المشار إلٌها من القانونٌ ،مثل تعنتا شدٌدا من قبل اإلدارة قبل الممولٌٌن فى ظل
انتشار األمٌة من ناحٌة ومع ما سٌترتب على عدم الدفع من ؼرامات تؤخٌر وتعرض الممول
للعقاب من جهة أخرى.
 تعدٌل المادة ( )11والتى تقضى بتقدٌم الممول إقرارا سنوٌا إذا حدثت إضافة أو تعدٌل علىالعقار ،وذلك بمد مهلة تقدٌم اإلقرار لها لثبلثة أشهر مع امتداد مواعٌد تحصٌل الضرٌبة لذات
مدة تقدٌم اإلقرار.
 تعدٌل المادة ( )13بؽرض إعفاء المسكن الخاص ،لتحقٌق العدالة ،إذ أنه وفقا للنص القابمٌوجد من ٌملك عشرات العقارات ال تبلػ أى منها قٌمة الحد األدنى لفرض الضرٌبة ومن ثم
لن ٌدفع عنها ضرٌبة ،وخخر ٌملك وحدة واحدة فوق الحد األدنى وٌدفع عنها ضرٌبة.
 إلؽاء المادة ( )01والتى تفرض على المستؤجر أن ٌكون مسبوال عن أداء الضرٌبة مماسٌإدى إلى حدوث المشاحنات بٌن المبلك والمستؤجرٌن.
 المطالبة بتعدٌل المادة ( )03وذلك بزٌادة النسبة المخصصة للمحافظات من  %05إلى %15من حصٌلة الضرٌبة العقارٌة حتى تعود بالنفع على المجتمعات المحلٌة وٌشعر بها
المواطن.
وقد أبدى السٌد وكٌل وزارة المالٌة اعتراضه على االقتراح بمشروع القانون وأسس اعتراضه
على النقاط التالٌة:
 فٌما ٌتعلق بتعدٌل المادة ( ،)11والتى تقضى بتقدٌم الممول إقرارا سنوٌا إذا حدث إضافة أوتعدٌل على العقار ،وذلك لمد مهلة تقدٌم اإلقرار عن الحاالت الواردة بها لثبلثة أشهر مع
امتداد مواعٌد تحصٌل الضرٌبة لذات مدة تقدٌم اإلقرار ،فقد أشار سٌادته إلى أن من شان هذا
5
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التعدٌل ضٌاع حق من حقوق الدولة وذلك بضٌاع ربط سنة كاملة من الحساب الضرٌبى
للقٌمة الجدٌدة للعقار ،كما اعترض على مد فترة تحصٌل الضرٌبة لتكون بذات مدة تقدٌم
اإلقرار ألن فترة التحصٌل منفصلة تماما عن فترة تقدٌم اإلقرار.
 وبالنسبة إلعفاء المسكن الشخصى ،أوضح أن من شؤن إعفاء المسكن الخاص فتح البابللتبلعب والتحالٌل للتهرب من أداء الضرٌبة ،وذلك بتسجٌل كل عقار بؤحد أسماء األبناء أو
بؤسماء وهمٌة أو بؽٌرها من الطرق التى تضر بحصٌلة الضرٌبة .وأشار إلى أن هذه
الضرٌبة عٌنٌة ولٌست شخصٌة بمعنى أن اإلعفاء الوارد بالقانون متعلق بكل عٌن على حدة
سواء كانت مسكن شخصى أو ؼٌر شخصى.
 وحول إلؽاء المادة ( )01والتى تفرض على المستؤجر أن ٌكون مسبوال عن أداء الضرٌبة،أوضح أن هذا النص له ما ٌقابله فى القانون القدٌم ولم تحدث أى مشكلة فى تطبٌقه ،إذ أن
سداد الضرٌبة ٌكون فى حدود القٌمة اإلٌجارٌة وٌكون إٌصال سداد الضرٌبة بمثابة إٌصال
سداد للقٌمة اإلٌجارٌة.
 وحول المطالبة بتعدٌل المادة ( )03وذلك بزٌادة النسبة المخصصة للمحافظات من %05إلى  %15من حصٌلة الضرٌبة العقارٌة ،أشار إلى أن نص المادة ( )03المذكور ٌجٌز
لربٌس مجلس الوزراء عند االقتضاء تعدٌل هذه النسبة بقرار منه بعد العرض على وزٌر
المالٌة ،مما ٌسمح بزٌادة النسبة المخصصة للمحافظات وفقا لما ٌقدره مجلس الوزراء وفقا
الستعداد كل محافظة وبناء على السٌاسة العامة للدولة.
وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراح بمشروع القانون ،وأوصت بإحالته إلى لجنة
مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة .كما وافق
11
المجلس على رأى اللجنة خبلل الجلسة التى عقدها ٌوم .0212/5/13
- 1إطذار لبَىٌ يزرجخ ايزيبس حمىق انؼًبل
أ  -فً جلبٌ جمهس انشؼت
جلُخ االلرتاحبد وانشكبوي
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن
 ،0212/5/3اقتراح بمشروع قانون مقدم من السٌد العضو أحمد عز ،بشؤن امتٌاز حقوق
العاملٌن ،بحضور وزٌر االستثمار ،وممثل عن وزارة القوى العاملة.
تضمن االقتراح بمشروع قانون تعدٌبل ألحكام الفقرة األولى من المادة ( )1111من القانون
المدنى ،ب تقدٌم مرتبة امتٌاز حقوق العمال فى أموال المدٌن قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا،
بما فى ذلك المصروفات القضابٌة والمبالػ المستحقة للخزانة العامة .وٌقرر االقتراح حق امتٌاز
للمبالػ المستحقة للخدم والكتبة والعمال من أجور ورواتب أٌا كان نوعها على جمٌع أموال
المدٌن ،وأن تستوفى هذه المبالػ قبل أى حق خخر ولو كان ممتازا بما فى ذلك المصروفات
القضابٌة والمبالػ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترمٌم ،أو ما كان مضمونا
بحق تبعى خخر.
5
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وقد ذكر مقدم االقتراح أن أجور العمال وسابر حقوقهم الناشبة عن عبلقة العمل هى حقوق أولى
بالرعاٌة وأحق باالستٌفاء من أموال المدٌن قبل أى حق أخر ،وذلك باعتبار أن هذه الحقوق هى
مصدر رزق العامل الذى ٌتعٌش منه .األمر الذى ٌجعل لتلك الحقوق أولوٌة لرعاٌة المشرع،
وٌعطى لها أسبقٌة عن أى مبالػ أخرى سواء المصروفات القضابٌة ومستحقات الخزانة العامة،
كما أشار إلى أن هذا التعدٌل سٌعالج العدٌد من المشكبلت التى أثٌرت مإخرا.
وفى تعقٌبه ،أكد وزٌر االستثمار تؤٌٌده الكامل لبلقتراح الذى ٌختصر الخطوات التى كان سٌمر
بها مشروع القانون الذى تعده الحكومة لذات الهدؾ .وأضاؾ أنه مع إقرار هذا االقتراح سوؾ
ٌكون هناك إلزام للشركات بإنشاء صندوق لهذا الؽرض ،وطالب بسرعة إقرار هذا االقتراح.
كما أعربت ممثل وزارة القوى العاملة عن قلقها حٌال إقرار االقتراح نظرا لتعارضه مع قوانٌن
العمل والضرابب والتؤمٌنات ،وهو ما عقب علٌه مقدم االقتراح باإلشارة إلى تضمن االقتراح
نصا ٌقضى بإلؽاء كل حكم ٌخالؾ ما جاء به ،وبالتالى ال توجد حاجة للبحث عن القوانٌن التى
تنص على حقوق االمتٌاز طالما أنها ألؽت بهذا النص.
وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراح بمشروع القانون المذكور وأحالته إلى لجنة
القوى العاملة ومكتب لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة .ووافق المجلس على تقرٌر اللجنة
13
واإلحالة الواردة به بجلسته المعقودة فى .0212/5/13
جلُخ انمىي انؼبيهخ
نظرت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة
بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن  ،0212/5/31االقتراح بمشروع
قانون بشؤن مرتبة امتٌاز حقوق العمال ،بحضور مستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبة،
وكبٌر مستشارى وزٌر االستثمار ،ومستشار وزٌرة القوى العاملة.
وؼنى عن البٌان أن حق االمتٌاز من الحقوق العٌنٌة التبعٌة التى تتقرر ضمانا للوفاء بحق من
الحقوق الشخصٌة ،وٌعطى لصاحبه القوة القانونٌة فى تتبع مال المدٌن والتنفٌذ علٌه .كما ٌعطٌه
الحق فى التقدم على ؼٌره من الدابنٌن العادٌٌن ،بل وعلى ؼٌره من الدابنٌن ذوى الضمان
التالٌٌن له فى المرتبة ،وهو حق ال ٌتقرر إال بمقتضى قانون وذلك العتبارات خاصة تتوافر
فٌمن ٌرى القانون حماٌتهم ،وٌنظم حقوق االمتٌاز التقنٌن المدنى فى المواد ( )1132إلى
(.)1113
رأى وزارة المالية
أشار ممثل وزارة المالٌة إلى أن االقتراح بمشروع القانون ٌعطى امتٌاز لحقوق العمال على
حقوق الخزانة العامة ،وهو ما ٌمثل إخبلال بحقوق الخزانة العامة ،وذكر أن المادة ()1111
فقرة أولى من القانون المدنى قد ساوت بشؤن حق االمتٌاز بٌن حاالت ثبلثة هى :المبالػ
المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجٌر خخر ،والمبالػ المستحقة عما تم تورٌده للمدٌن ولمن
ٌعوله من مؤكل وملبس فى الستة األشهر األخٌرة ،والنفقة المستحقة فى ذمة المدٌن ألقاربه عن
الستة األشهر األخٌرة ،متساببل عما إذا كان االقتراح بمشروع القانون ٌستهدؾ التسوٌة بٌن هذه
الحاالت من عدمه .وأضاؾ أن المادة ( )1من قانون العمل رقم  10لسنة  0223لم تمٌز حقوق
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العمال عن حقوق الخزانة العامة ،مبدٌا تخوفه من تؤثٌر االقتراح المذكور على حقوق الخزانة
العامة.
رأى وزارة االدتثمار
اقترح ممثل وزارة االستثمار منح حقوق العمال بالكامل حق امتٌاز مقدم على المصروفات
القضابٌة وحق الخزانة العامة وعدم قصر االمتٌاز على األجور والرواتب فقط ،ومنح هذا الحق
للعمال والمستحقٌن عنهم أٌضا .وأشار إلى أن المادة ( )1من قانون العمل عرفت األجر تعرٌفا
دقٌقا وهو كل ما ٌحصل علٌه العامل لقاء عمله ،ومن بٌنه مقابل رصٌد األجازات .وطالب بؤن
ٌتضمن القرار الصادر بتصفٌة المنشؤة أجبل للوفاء بحقوق العمال ،وأن ٌتم تحدٌد جهة تنوب
عن العمال فى اتخاذ إجراءات تحصٌل هذه الحقوق لعدم قدرة العمال فى بعض األحٌان على
اتخاذ مثل هذه اإلجراءات المعقدة ،مبدٌا مساندته التامة لما ٌقرره االقتراح بمشروع القانون من
حق امتٌاز لحقوق العمال.
وقد دارت مناقشات مستفٌضة حول الموضوع ،وشهد اجتماع اللجنة إجماعا من األعضاء على
أهمٌة االقتراح باعتباره ٌؤتى استجابة للعدٌد من المشاكل العمالٌة التى شهدتها الساحة مإخرا،
واستلزمته حالة الضرورة التى نتجت عن برنامج الخصخصة والمشاكل المترتبة علٌه .وأكدوا
أن االقتراح ٌستهدؾ حماٌة حقوق العمال فى المقام األول فى ظل تعرض العدٌد منهم للتشرد
على ٌد أصحاب األعمال الخاصة ،وشددوا على أهمٌة منح حقوق العمال حق امتٌاز مقدم على
ؼٌره من الحقوق وكذلك حق الورثة والمستحقٌن عنهم .كما طالبوا بإعادة النظر فى قانون
العمل رقم  10لسنة  0223لتقرٌر مزٌد من الضمانات للعمال وحماٌة حقوقهم.
ونبه أحد األعضاء إلى أن ورثة العمال والمستحقٌن عنهم لٌست لهم حقوق مستمدة من عقد
العمل المبرم بٌن العامل وصاحب العمل ،وأن حق الورثة ٌإول لهم من مورثهم ولٌس عن عقد
العمل الذٌن هم لٌسوا طرفا فٌه .وأوضح أن تقرٌر حق االمتٌاز لكافة مستحقات العامل بخبلؾ
األجور والرواتب المقررة له ٌتجاوز ما ٌستهدفه االقتراح بمشروع القانون المعروض ،مإكدا
أن الحماٌة مقررة لؤلجر فقط أما ؼٌر ذلك من مستحقات فبل تتمتع بحق االمتٌاز.
وأضاؾ أن حق االمتٌاز ٌتقرر فى حالة تصفٌة المنشؤة وفى ؼٌر حالة التصفٌة أٌضا ،مإكدا أن
النص الوارد باالقتراح بمشروع القانون ال شؤن له بدٌن النفقة والذى ٌشمل دٌن نفقة الزوجة
ونفقة األقارب حٌث سٌظل كما هو دون تعدٌل .وذكر أن المادة ( )1111من القانون المدنى قد
ساوت بٌن الحقوق الثبلثة وهى المبالػ المستحقة للعمال ،والمبالػ المستحقة عما تم تورٌده
للمدٌن ولمن ٌعوله من مؤكل وملبس فى الستة األشهر األخٌرة ،والنفقة المستحقة فى ذمة المدٌن
ألقاربه عن الستة األشهر األخٌرة ،مإكدا أنه ال ٌنبؽى أن تسبق هذه الحقوق الثبلثة حقوق
الخزانة العامة بطبٌعة الحال.
وفى نهاٌة المناقشات ،وافقت اللجنة المشتركة على االقتراح بمشروع القانون من حٌث المبدأ،
كما وافقت على إجراء بعض التعدٌبلت الصٌاؼٌة على مادتٌه األولى والثانٌة.
ة  -يُبلشخ االلرتاح فً لبػخ جمهس انشؼت

ناقش مجلس الشعب على مدار جلستٌن عقدهما ٌومى الخمٌس  ،0212/1/12االثنٌن
 0212/1/11تقرٌر اللجنة المشتركة من لجنتى القوى العاملة ،والشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة،
عن االقتراح بمشروع قانون المقدم من السٌد العضو أحمد عز بشؤن مرتبة امتٌاز حقوق
العمال ،بحضور وزٌر االستثمار.
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مناقذة االقتراح من حيث المبدأ
عرض مقرر الموضوع للتقرٌر الذى أعدته اللجنة المشتركة ،والذى أشار إلى ما ٌعالجه
االقتراح من تقدٌم لحقوق العمال ،من أجور ورواتب على ؼٌرها من الدٌون وااللتزامات التى
ٌتضمنها القانون لجهات الدولة السٌادٌة والمتمثلة فى الضرابب ،والتؤمٌنات ،والرسوم القضابٌة.
ونوه بؤن توفٌر حق االمتٌاز للعمال على النحو المقترح ال ٌعنى بالضرورة ضٌاع حقوق الدولة،
أو إحداث أثر ملموس على موارد الخزانة ،إذ أنه سٌؤتى فى أضٌق الحدود لتحقٌق نوع من
المواءمة االجتماعٌة بضمان حقوق العمال وسابر الحقوق الناشبة عن عبلقة العمل باعتبارها
المورد األساسى لهإالء العمال ولمن ٌعولونهم ومصدر الرزق الوحٌد التى ٌتعٌشون منه.
كما أوضح مقدم االقتراح أن القانون ٌنظم مرتبة الدٌون المستحقة وٌضع الحقوق المستحقة
للدولة من ضرابب وتؤمٌنات ورسوم قضابٌة فى مرتبة متقدمة على ؼٌرها من الدٌون ،مشٌرا
إلى أن حقوق العمال كانت تؤتى فى مرتبة متؤخرة عن تلك الدٌون السابق ذكرها بحٌث إذا
استؽرقت هذه األموال أموال المدٌن ال ٌبقى لدٌه ما تستوفى منه حقوق العاملٌن.
وقد أشاد وزٌر االستثمار باالقتراح بمشروع قانون واصفا إٌاه بؤحد أهم ما قدمه النواب من
اقتراحات بمشروعات قوانٌن للحفاظ على حقوق العمال ،ومعالجته لعوار تشرٌعى قابم فى
منظومة القوانٌن الخاصة بالشركات فى حاالت اإلفبلس أو التصفٌة .وهو ٌمس قوانٌن التجارة،
والشركات ،واإلفبلس والصلح الواقى منه الذى ٌعالجها جمٌعا وٌعفى من إعادة النظر فٌها فٌما
ٌخص بترتٌب حقوق العمال .وأشار إلى موافقة الحكومة على أولوٌة حقوق العمال وامتٌازها
على حقوق الدولة ،والذى تمت بعد الرجوع لربٌس مجلس الوزراء ووزٌر المالٌة وبالتنسٌق مع
البنك المركزى بحٌث ٌكون لتلك الحقوق أولوٌة على حقوق الدولة ،والرهون البنكٌة ،مإكدا فى
نهاٌة حدٌثه ضرورة أن ٌكون للقانون البحة تنفٌذٌة تصدر عن مجلس الوزراء ولٌس من وزٌر
واحد بوصفها ستمتد إلى مختلؾ العاملٌن بالشركات العامة والخاصة.
وقد أشاد معظم المشاركٌن فى مناقشة االقتراح به كونه ٌؤتى استجابة للحركة الواضحة فى
المجتمع للوعى بحقوق العمال التى تجلت فى سلسلة من االعتصامات واإلضرابات وؼٌرها من
المظاهر المطالبة بحقوق العمال .وأكدوا على أن تكون تلك الحقوق كاملة كما وردت فى قانون
العمل ولٌس فقط ما ٌتعلق باألجور ،وأن ٌشمل النص المستحقٌن عن العامل ولٌس العامل فقط.
كما طالبوا بوضع سقؾ زمنى لحصول العامل والمستحقٌن على تلك الحقوق.
وفى نهاٌة المناقشات وافق المجلس على االقتراح بمشروع القانون من حٌث المبدأ وقرر إعادته
إلى اللجنة المشتركة لتقوم بتعدٌل صٌاؼته لٌتضمن ما أشار إلٌه وزٌر االستثمار وما طالب به
األعضاء خبلل المناقشات.
مناقذة مواد االقتراح بمذروع قانون
استكمل المجلس مناقشة االقتراح بمشروع قانون خبلل الجلسة التى عقدها ٌوم االثنٌن
 ،0212/1/11بعد أن اجتمعت اللجنة المشتركة وبحثت المبلحظات التى أبداها وزٌر االستثمار
فى الجلسة األولى وأفرؼتها فى تقرٌر تكمٌلى ،حٌث عدلت اللجنة من صٌاؼة المادة األولى من
االقتراح تعدٌبل صٌاؼٌا تضمن التؤكٌد على أن تكون تلك الحقوق ناجمة عن عبلقة عمل .كما
أضافت مادة جدٌدة تقضى بؤنه فى حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشؤة أو الشركة أو
تصفٌتها أو إؼبلقها نهابٌا أو بشهر إفبلسهاٌ ،جب أن ٌحدد هذا القرار أجبل للوفاء بحقوق
العاملٌن ،وتتولى الجهة اإلدارٌة المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ،وٌكون لها أن تنوب عن
ذوى الشؤن فى اتخاذ اإلجراءات البلزمة للتحقق من تمام الوفاء بها فى األجل المحدد .كما
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أضافت اللجنة مادة ثالثة تقضى بان تصدر البحة تنفٌذٌة للقانون بقرار من مجلس الوزراء،
على أن تحدد تلك البلبحة الجهة المختصة بتنفٌذ أحكامه ،وضوابط وإجراءات تحدٌد اجل الوفاء
بحقوق العامل .وقد أوضح مقدم االقتراح أن التعدٌبلت التى أضافتها اللجنة تستكمل الفكرة
والهدؾ الذى أتى به االقتراح بمشروع قانون.
وأثناء مناقشة المواد وجه ربٌس المجلس سإاال عن الجزاء الذى ٌحدده القانون فى حالة عدم
االلتزام باألجل الذى حددته المادة وتضمنه قرار اإلفبلس أو اإلؼبلق أو التصفٌة ،وأجابه
المقرر موضحا أن الجزاء ٌحدده قانون العمل باعتباره القانون العام ،وهو ما أكد علٌه وزٌر
الدولة للشبون القانونٌة والمجالس النٌابٌة مشٌرا إلى أن الجزاء متضمن فى قانون العمل وفى
القوانٌن األخرى التى حددت جزاء لعدم تنفٌذ مثل هذه القرارات واألحكام.
وقد وافق المجلس على مواد االقتراح بمشروع قانون ،وأقره بصفة نهابٌة فى ذات الجلسة.

13

- 1رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىًَ انؼزائت ػهً انذخم وانذيغخ
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن
 ،0212/1/13اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السٌد العضو محمد خلٌل قوٌطة بشؤن تعدٌل
بعض أحكام القانون رقم  151لسنة  1331بإصدار قانون الضرابب على الدخل ،والقانون رقم
 111لسنة  1332بإصدار قانون ضرٌبة الدمؽة ،بحضور مستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات
الضرٌبٌة.
ٌتضمن االقتراح بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التؤخٌر المنصوص علٌه فى كل من قانون
الضرابب على الدخل الصادر بالقانون رقم  151لسنة  1331المعدل بالقانون رقم  131لسنة
 ،1333وقانون ضرٌبة الدمؽة الصادر بالقانون رقم  111لسنة  ،1332وذلك من كل ممول
ٌقوم بؤداء الضرابب المستحقة علٌه طبقا ألحكام أى من هذٌن القانونٌن ،والتى أصبحت واجبة
األداء قبل تارٌخ العمل بهذا االقتراح بمشروع القانون فى حالة الموافقة علٌه وإقراره ،حتى لو
تم السداد على دفعات ،بشرط سداد نصؾ الضرابب المستحقة علٌه على األقل قبل
 ،0212/1/32والنصؾ اآلخر فى مٌعاد ؼاٌته .0212/3/32
وفى حالة ما إذا كانت الضرٌبة متنازع علٌها أمام القضاء وقام الممول بسدادها خبلل المهلة
المشار إلٌها وصدر حكم وقرار بتخفٌضها بعد ذلك ،ترد المبالػ المسددة بالزٌادة خبلل شهر من
تارٌخ إعبلن مصلحة الضرابب بهذا التخفٌض .كما ٌتم التجاوز عن مقابل التؤخٌر المشار إلٌه
فى حالة عدم وجود أٌة مستحقات ضرٌبٌة على الممول.
رأى وزارة المالية
أشار ممثل وزارة المالٌة إلى أن االقتراح بمشروع قانون المعروض ٌتضمن التجاوز عن مقابل
التؤخٌر المقرر بالمادة  33من القانون رقم  111لسنة  1332بإصدار ضرٌبة الدمؽة ،والمادة
 110من القانون رقم  151لسنة  1331المعدل بالقانون رقم  131لسنة  1333بإصدار قانون
الضرٌبة على الدخل .وقال إن هاتٌن المادتٌن قد فرضتا مقابل تؤخٌر بواقع  %1من قٌمة
الضرابب الواجبة األداء على الممول عن كل شهر تؤخٌر حتى تارٌخ السداد ،مع جبر كسور
الشهر والجنٌه إلى شهر أو جنٌه كامل ،وذلك لتحفٌز الممول على سداد الضرٌبة فى مٌعاد
االستحقاق .وأوضح أن قانون الضرٌبة على الدخل ٌتضمن إعفاء الممول ؼٌر القادر على سداد
5

هجلس الشعب ،الفصل التشريعي التاسع ،دور االًعقاد العادى الخاهس ،هضبطة رقن (5

الفصل األول :النشاط التشريعى

).

الضرٌبة ولٌس لدٌه أموال تكفى سداد ما علٌه من ضرابب .وأضاؾ أن القانون رقم  11لسنة
 1331قد تجاوز عن سداد مقابل التؤخٌر شرٌطة سداد الضرٌبة بالكامل فى  .1331/10/31بٌد
أن التجربة قد أثبتت فشل هذا القانون ،حٌث طالب الممولٌن الذٌن التزموا بسداد الضرٌبة فى
مواعٌد استحقاقها باسترداد ما دفعوه نظرا ألن القانون المشار إلٌه ٌكافا من ٌمتنع عن السداد،
ولذلك تم إلؽاء هذا القانون فور تطبٌقه .ومن ثم فإن االقتراح بمشروع القانون ٌعٌد العمل بقانون
أثبت فشله وتم إلؽاإه من قبل ،فضبل عن أنه ٌضر بالمصلحة العامة ومصلحة الضرابب على
وجه الخصوص فٌما ٌتعلق بتحصٌل الضرٌبة.
ومن جانبه أوضح مقدم االقتراح بمشروع القانون أنه ٌعالج ظروفا استثنابٌة جدٌدة ؼاب عن
وزارة المالٌة تداركها ،وتتمثل هذه الظروؾ فى األزمة المالٌة العالمٌة التى أثرت على
االقتصاد المصرى وتؤثر بها رجال األعمال المصرٌٌن .وقال إنه ٌنبؽى العمل على تحفٌز
القطاع الخاص وحثه على عدم التخلى عن العمالة لدٌه ومساندته من خبلل إعفابه من مقابل
التؤخٌر عن سداد الضرٌبة.
وفى نهاٌة المناقشات ،وافقت اللجنة على االقتراح ،وأوصت بإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة،
مع مراعاة المبلحظات التى أبداها ممثل وزارة المالٌة وبخاصة ما ٌتعلق باإلضرار بمصلحة
الضرابب المصرٌة .ووافق المجلس على تقرٌر اللجنة ،واإلحالة الواردة به فى جلسته التى
02
عقدها بتارٌخ .0212/3/1
- 1فزع رسى ػهً يجيؼبد األمسُذ خيظض نذػى انؼالج ػهً َفمخ انذونخ
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن
 0212/5/3اقتراحا بمشروع قانون تقدم به السٌد العضو الدكتور حمدى السٌد بشؤن فرض
رسم على مبٌعات األسمنت ٌخصص عابده لدعم بند قرارات العبلج على نفقة الدولة .بحضور
مساعد وزٌر الصحة للشبون المالٌة واإلدارٌة ،ومساعد وزٌر الدولة لشبون البٌبة.
أوضح مقدم االقتراح أن الهدؾ الربٌسى من تقدٌمه هو فرض رسم قدره  %12على مبٌعات
األسمنت ٌخصص عابده لدعم بند قرارات العبلج على نفقة الدولة .وٌهدؾ إلى الحد من
المعوقات المالٌة التى ٌعانى منها نظام العبلج على نفقة الدولة ،وٌقضى بؤن تتحمل الصناعات
الملوثة للبٌبة والمسببة لبعض األمراض ،وبصفة خاصة صناعة األسمنت قدرا من المعاونة فى
دعم هذا النظام ،وقال أنه عرض األمر على وزٌر المالٌة ولم ٌعارض فى إقرار مثل هذا
القانون.
وأكد مساعد وزٌر الصحة للشبون المالٌة واإلدارٌة على أهمٌة هذا االقتراح ،نظرا الرتفاع
تكالٌؾ العبلج على نفقة الدولة ،وأٌضا زٌادة حاالت المرضى خبلل السنوات الثبلث األخٌرة.
وقال إن ما ٌخصص لهذا البند ال ٌتعدى  1.5ملٌار جنٌه سنوٌا ،بالرؼم من أن التكلفة اإلجمالٌة
حوالى  3ملٌار جنٌه .وأن مدٌونٌة النظام وصلت فى عام  0212/0223إلى نحو  1.5ملٌار
جنٌه وذلك حتى ٌناٌر  ،0212ومنذ شهر فبراٌر  0212تم فرض بعض القٌود على خدمة
العبلج على نفقة الدولة حتى ال تتجاوز االعتمادات المخصصة لها ،ومثال على ذلك إعطاء
أسبقٌة لؤلمراض األكثر خطورة واألولى بالرعاٌة ،وكذلك عدم التعامل مع المستشفٌات الجامعة
والخاصة .بٌنما طالب مساعد وزٌر الدولة لشبون البٌبة بتخصٌص نصؾ الرسم المقدر بـ%12
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على مبٌعات االسمنت لدعم صندوق رعاٌة البٌبة ،بهدؾ الوقاٌة من األمراض ومنع اإلصابة
بكثٌر من األمراض .وهذا ما اعتبرته اللجنة ؼٌر مناسب وؼٌر متفق مع هدؾ االقتراح المقدم.
كما أكد أعضاء اللجنة على أهمٌة أن ٌتحمل المتسببون فى تلوث البٌبة جزء من عبلج عواقب
هذا التلوث .وطالبوا بحماٌة المستهلك من تحمل هذه النسبة وعدم زٌادة أسعار األسمنت .كما
طالبوا بتوجٌه كامل المبلػ الذى ٌصل لنحو  0ملٌار جنٌه إلى وزارة الصحة مباشرة دون
المرور على وزارة المالٌة.
وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراح بمشروع قانون ،وأوصت بإحالته إلى لجنة
مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الشبون الدستورٌة
والتشرٌعٌة والشبون الصحٌة والبٌبة .كما وافق المجلس على رأى اللجنة خبلل الجلسة التى
01
عقدها عصر ٌوم األربعاء .0212/5/13
- 1إطذار لبَىٌ انزػبيخ وانزأهيم نذوي االحزيبجبد اخلبطخ
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خبلل االجتماع الذى عقدته صباح ٌوم
األربعاء  0212/1/1اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السٌد العضو عزب مصطفى بإصدار
قانون الرعاٌة والتؤهٌل لذوى االحتٌاجات الخاصة .بحضور ربٌس مصلحة الجمارك ،ومستشار
وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة.
وٌهدؾ االقتراح الذى جاء فى  33مادة إلى إٌجاد مفهوم شامل لرعاٌة ذوى االحتٌاجات
الخاصة بنصوص قانونٌة محددة تضمن لهم حقهم فى العمل وفى الحٌاة الكرٌمة فى ضوء التقدم
الذى طرأ على مجال الرعاٌة والتؤهٌل لذوى االحتٌاجات الخاصة والمعوقٌن ،مما ٌقصر فى
تؽطٌته القانون القابم رقم  33لسنة  1315بشؤن تؤهٌل المعوقٌن والقوانٌن المعدلة له.
وقد اعترض ممثلى وزارة المالٌة على بعض مواد االقتراح ،حٌث أبدى ربٌس مصلحة
الجمارك تحفظه على المادتٌن  03 ،01منه اللتان تقرران إعفاء من الرسوم والضرابب
بـؤنواعها على األدوات واألجهزة التعوٌضٌة وسٌارات الركوب .وأشار إلى أن الدولة تولى
ذوى االحتٌاجات الخاصة بالػ اهتمامها ورعاٌتها ،وهو ما ٌظهر جلٌا فى القانون رقم 131
لسنة  1331بشؤن تنظٌم اإلعفاءات الجمركٌة الذى أعفى األشٌاء البلزمة لذوى االحتٌاجات
الخاصة من المعاقٌن وكذا السٌارات الصؽٌرة المجهزة تجهٌزا طبٌا خاصا من الضرابب
الجمركٌة وفق ما ٌصدر بتحدٌده قرار من وزٌر المالٌة .هذا فضبل عما قرره من إعفاء لذوى
االحتٌاجات الخاصة بالنسبة لؤلجهزة التعوٌضٌة والكراسى المتحركة وؼٌرها من االحتٌاجات
الخاصة بهم .كما أن التعرٌفة الجمركٌة تعفى سٌارة الركوب للمعاق إعفاءا جزبٌا من التعرٌفة
الجمركٌة وكذا بالنسبة لؤلجهزة التعوٌضٌة .ورأى االكتفاء بما قرره القانون وكذا بما قررته
التعرٌفة الجمركٌة دون الحاجة إلى إضافة نص خخر.
كما أكد مستشار الوزٌر للسٌاسات الضرٌبٌة تحفظ الوزارة على المادتٌن  03 ،01من االقتراح
بالنسبة لئلعفاء الضرٌبى الوارد بها ،حٌث ٌوجد بالفعل نص قابم فى القانون رقم  11لسنة
ٌ 1331تضمن إعفاء جزبٌا من ضرٌبة المبٌعات على سٌارات المعاقٌن .وذكر أن السٌاسة
المالٌة للدولة ،التى وافق علٌها وأقرها مجلس الشعب منذ إصدار قانون الضرٌبة على الدخل،
تقوم على الحد من اإلعفاءات الضرٌبٌة وذلك لمصلحة الخزانة العامة للدولة ،وأال تكون
الحوافز المقدمة ألى جهة أو مشروع منصبة على تقدٌم إعفاء ضرٌبٌا .وأكد وجود صور
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أخرى للحفز ٌمكن تقدٌمها لذوى االحتٌاجات الخاصة ؼٌر اإلعفاءات الضرٌبٌة والجمركٌة،
خاصة أن قوانٌن الضرابب ومنها قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات قد راعى المعاقٌن وأفرد
تٌسٌرات متسقة مع االقتراح المقدم.
وانتهى رأى اللجة إلى الموافقة على االقتراح بمشروع قانون والتوصٌة بإحالته إلى لجنة
مشتركة من لجنة الشبون الدٌنٌة واالجتماعٌة واألوقاؾ والقوى العاملة ،ومكتبى لجنتى الشبون
الدستورٌة والتشرٌعٌة ،والشبون الصحٌة والبٌبة ،ووافق المجلس على تقرٌر اللجنة وما ورد به
00
من إحالة بجلسته التى عقدها بتارٌخ .0212/5/13
- 1رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىٌ شزوؽ اخلذيخ وانرتليخ نؼجبؽ انمىاد املسهحخ
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خبلل االجتماع الذى عقدته صباح ٌوم األحد
 0212/3/01اقتراحٌن بمشروعى قانونٌن مقدمٌن من السٌدٌن العضوٌن فاٌز أبو حرب ولطفى
شحاته بشؤن تعدٌل بعض أحكام القانون رقم  030لسنة  1353فى شان شروط الخدمة والترقٌة
لضباط القوات المسلحة .بحضور ممثل عن قطاع الموازنة العامة ،كما حضره مستشار وزٌر
الدفاع.
ٌتعلق االقتراح المقدم من السٌد فاٌز أبو حرب بتعدٌل البند ( 0أ) من المادة  100مكرر ()1
الخاص بالمكافؤة المستحقة عن وسام نجمة الشرؾ العسكرٌة والبالؽة  15ألؾ جنٌه إذا كان
الوسام من الطبقة األولى و 3522جنٌه إذا كان الوسام من الطبقة الثانٌة .وٌنص االقتراح على
أن ٌتم تورٌث هذه المكافؤة الشهرٌة إلى ورثة حامل الوسام حتى الدرجة الرابعة ،ألن بعض
الشهداء توفى خبابهم وأمهاتهم وأبنابهم ،ومنهم من لم ٌتزوج وٌوجد أشقاء لهإالء الشهداء ورثة
لهم حتى الدرجة الرابعة لم ٌستفٌدوا من مكافؤة الوسام الذى حصل علٌه مورثهم ،لضمان حٌاة
كرٌمة ألقرباء هإالء األبطال الذٌن حصلوا على الوسام.
أما االقتراح الثانى المقدم من السٌد العضو لطفى شحاته فٌتعلق بتعدٌل الفقرة الثانٌة من المادة
 103من ذات القانون ،التى تقرر مكافؤة شهرٌة مقدارها  15ألؾ جنٌه لحامل وسام نجمة
الشرؾ العسكرٌة تستحق طٌلة مدة خدمته ،وٌحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرٌة وتإدى
بالكامل عبلوة على راتبه أو أجره من وظٌفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته .وٌضٌؾ
االقتراح عبارة "أو ورثته" إلى نهاٌة الفقرة سعٌا إلى توسٌع مجال اإلفادة من هذه المكافؤة إلى
أقارب حامل هذا الوسام.
وقد أكد ممثل وزارة الدفاع أن ما ٌطالب به االقتراحٌن متحقق بالفعل فى الصٌاؼة القابمة
للقانون التى تنص على أن مكافؤة الحصول على الوسام هى مبلػ  15ألؾ جنٌه إذا كان من
الطبقة األولى ،و 3522جنٌه إذا كان من الطبقة الثانٌة .كما أن القانون ٌقر بحق حامل الوسام
فى الجمع بٌن هذه المكافؤة وبٌن أجره أو معاشه أو معاش ورثته .وأكد أن الحق فى وراثة هذه
المكافؤة تنظمه ذات القواعد الخاصة بالحق فى تورٌث المعاش ،وال مجال إلقرار أى نوع من
التفرقة فى استحقاق المعاش واستحقاق الحصول على هذه المكافؤة .وأكد أن الوزارة ترى أنه ال
حاجة ألى تعدٌل فى نصوص القانون القابم ألنه ٌحقق المطلوب بشكل سلٌم ومنضبط تماما.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على رأى الحكومة ورفض االقتراحٌن.
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- 1إطذار لبَىٌ يكبفحخ انزذخني
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خبلل االجتماع الذى عقدته صباح االثنٌن
 0212/1/1اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السٌد العضو الدكتور حمدى السٌد بشؤن إصدار
قانون مكافحة التدخٌن .بحضور ربٌس مصلحة الضرابب المصرٌة ،وربٌس مصلحة الجمارك.
كما حضره مساعد وزٌر العدل لقطاع التشرٌع ،وممثلٌن لوزارة الصحة.
ٌهدؾ االقتراح بمشروع قانون إلى جمع كافة التشرٌعات الصادرة بشؤن مكافحة التدخٌن فى
تشرٌع متكامل ٌستهدؾ المساعدة فى التخفٌؾ من اآلثار الصحٌة الضارة الناتجة عن التدخٌن،
وكذا اآلثار السلبٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة الكبٌرة للتدخٌن .وٌنص االقتراح فى مادته ()13
على إنشاء صندوق لدعم وتموٌل مكافحة التدخٌن تكون له الشخصٌة االعتبارٌةٌ ،ختص بوضع
سٌاسة مكافحة التبػ .كما تتضمن المادة ( )11منه على زٌادة الضرابب والرسوم المقررة على
إنتاج أو استٌراد أو بٌع السجابر أو أى من منتجات التبػ كل ثبلث سنوات على األقل .وأشار
مقدم االقتراح إلى أهمٌته فى مكافحة التدخٌن ووقؾ نزٌؾ صحة المواطن المصرى ،والذى
ٌكلؾ الدولة أكثر من خمسٌن ملٌار جنٌه لمعالجة خثاره الصحٌة المتمثلة فى العدٌد من األمراض
الخطرة كالسرطان وأمراض القلب والصدر والربة وؼٌرها.
رأى وزارة المالية
أشار ربٌس مصلحة الضرابب المصرٌة إلى اتفاق الجمٌع على خطورة التدخٌن ومضاره
العدٌدة على الصحة العامة للمواطنٌن .ؼٌر انه أبدى اعتراضه على بعض مواد االقتراح،
خاصة المادة الخاصة بإنشاء صندوق خاص بمكافحة التدخٌن ،تؤسٌسا على أن الموارد التى
تتٌحها الموازنة العامة للوقاٌة من التدخٌن تؤتى باالتفاق بٌن وزارة المالٌة ووزارة الصحة ولٌس
من خبلل صندوق ٌنشؤ لهذا الؽرض كما نصت على ذلك المادة ( )1مكرر  1من القانون رقم
 151لسنة  0221بتعدٌل بعض أحكام القانون رقم  50لسنة  1331فى شؤن الوقاٌة من أضرار
التدخٌن ،والتى تنص على "تتخذ الحكومة السٌاسات السعرٌة والضرٌبٌة لزٌادة سعر وحدة التبػ
باعتبار ذلك وسٌلة فعالة للحد من االستهبلك ،على أن تخصص حصٌلة هذه الزٌادة لدعم
الخدمات الصحٌة وذلك باالتفاق بٌن وزٌرى الصحة والمالٌة".
وحول المادة الخاصة بزٌادة الضرابب والرسوم المقررة على إنتاج أو استٌراد أو بٌع السجابر
أ و أى من منتجات التبػ كل ثبلث سنوات على األقل  ،شدد سٌادته على أن التدخل لزٌادة أسعار
التبػ ال ٌنبؽى أن ٌتقرر بقانون ،إذ أن صناعة التبػ صناعة لها اقتصادٌاتها وسٌاساتها التى
ستختل وتتؤثر حال التدخل لفرض سعر محدد علٌها ،مما سٌإدى إلى ظهور حاالت تهرٌب للتبػ
األجنبى للداخل وضرب هذه الصناعة لصالح المنتج األجنبى .وهو ما ٌإدى بدوره إلى تآكل
الحصٌلة الضرٌبٌة والجمركٌة التى تحصل على التبػ وصناعته وبالتالى تؤثر الموارد
والمخصصات التى تذهب لوزارة الصحة ،وٌحمل الخزانة العامة أعباء إضافٌة .وشدد على
ضرورة دراسة األمر ودراسة مدى تؤثٌره على المكونات السابق ذكرها.
ومن جانبه اعترض ربٌس مصلحة الجمارك على ما تضمنه االقتراح من زٌادة فى سعر
الضرٌبة الجمركٌة على التبػ ،موضحا أن سعر الضرٌبة الجمركٌة ألى سلعة ومنها التبػ
ٌخضع لسقؾ محدد وافقت مصر على االلتزام به فى إطار منظمة التجارة العالمٌة.
وعقب مقدم االقتراح مبدٌا استؽرابه من موقؾ وزارة المالٌة الرافض لبلقتراح| ،وأشار إلى أن
ما ورد به من رفع سعر الضرٌبة على التبػ إنما ٌتفق وما التزمت به مصر بموجب انضمامها
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إلى االتفاقٌة اإلطارٌة لمكافحة التبػ والتدخٌن والتى أصبحت قانونا ٌنبؽى التقٌد به .وطالب بؤن
ٌكون سعر وحدة التبػ على األقل بمثل سعرها فى الدول المجاورة .ومن جانبه وافق ممثل
وزارة الصحة على االقتراح بمشروع قانون وأثنى على أهمٌته.
وقد انتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على االقتراح بمشروع قانون ،والتوصٌة بإحالته إلى لجنة
مشتركة من لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة ولجنة
03
الصناعة والطاقة.
- 1إطذار لبَىٌ انزأيني انظحً انشبيم
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خبلل االجتماع الذى عقدته صباح االثنٌن
 0212/1/1اقتراحٌن بمشروعى قانونٌن مقدمٌن من السٌدٌن العضوٌن هشام مصطفى خلٌل،
وعبده أبو عاٌشة بشؤن إصدار قانون التؤمٌن الصحى الشامل ،بحضور السٌدٌن ربٌس مصلحة
الضرابب المصرٌة ،ومساعد وزٌر المالٌة للتؤمٌنات والمعاشات .كما حضره مساعد وزٌر
العدل لقطاع التشرٌع وممثلٌن لوزارة الصحة.
أشار مساعد وزٌر المالٌة للتؤمٌنات والمعاشات إلى أن المبادئ العامة الواردة فى االقتراحٌن
تتسق مع المبادئ العامة الواردة فى مشروع القانون التى تعده الحكومة فى شؤن التؤمٌن الصحى
الشامل الذى سٌحال قرٌبا إلى مجلسى الشعب والشورى .وأكد تحفظ الوزارة على بعض المواد
الواردة فى االقتراحٌن والتى سٌكون هناك مجال لمناقشتها عند نظر مشروع.
كما اعترض ربٌس مصلحة الضرابب على االقتراحٌن لما تضمناه من إعفاء األموال الثابتة
والمنقولة للهٌبة وأنشطتها االستثمارٌة من الخضوع للضرٌبة ،وأشار إلى أن قانون الضرابب
رقم  31لسنة  0225قد أرسى سٌاسة ضرٌبٌة ومالٌة جدٌدة انتهجتها الدولة وأقرها مجلس
الشعب تتمثل فى إلؽاء اإلعفاءات الضرٌبٌة والحد من اإلعفاءات القابمة وفى المقابل خفض من
سعر الضرٌبة ،وأخضع جمٌع الهٌبات العامة واألشخاص االعتبارٌة للضرٌبة فٌما تزاوله من
أعمال خاضعة بطبٌعتها للضرٌبة .وأبدى تخوفه من أن وجود مثل هذا النص الخاص باإلعفاء
الوارد باالقتراحٌن سٌثٌر شبهة عدم دستورٌة نظرا لخضوع هٌبات اعتبارٌة أخرى للضرٌبة.
و من جانبه أشار مساعد وزٌر العدل إلى وجود شبهة عدم دستورٌة فى بعض مواد االقتراحٌن
تتمثل فى النص على تحدٌد نسبة  %15من قٌمة كل وحدة تبػ مباعة كمصدر من مصادر
تموٌل الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحى ،وهو ما ٌعد مخالفا لمبدأ وحدة الموازنة العامة وعدم جواز
تخصٌص مورد محدد لؽرض محدد .كما أن نص االقتراح على فرض رسوم على ؼٌر
المستفٌد من الخدمة (المدخن ،وؼٌره من الفبات التى نص على تحملها رسم ما لصالح الهٌبة)
ٌعد مجافٌا لمبدأ المساواة .وأشار إلى أن االقتراح قد جعل دٌن الهٌبة دٌن ممتاز تال
للمصروفات القضابٌة ،وهو ما ٌخالؾ المستقر علٌه قانونا من أن الضرابب هى التالٌة
للمصروفات القضابٌة فى األداء كدٌن ممتاز.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على االقتراحٌن بمشروعى قانونٌن .وأوصت بإحالتهما إلى لجنة
01
مشتركة من لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة ولجنة الشبون الصحٌة والسكان والبٌبة.
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- 1رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىٌ َمبثخ انزجبريني
عقدت لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب اجتماعا صباح ٌوم االثنٌن 0212/5/11
لنظر االقتراح بمشروع قانون المقدم من السٌد العضو مصطفى عبد الوهاب بتعدٌل بعض
أحكام القانون رقم  12لسنة  1310بإنشاء نقابة التجارٌٌن ،وذلك بحضور األستاذ الدكتور
وزٌر الدولة للشبون القانونٌة والمجالس النٌابٌة ،ومستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة،
وممثل عن قطاع الحسابات والمدٌرٌات المالٌة بالوزارة.
فى بدا ٌة االجتماع أكد وزٌر الدولة للشبون القانونٌة والمجالس النٌابٌة على حرص الحكومة
على عمل النقابات فى إطار مستقل وأشار إلى ما تعانٌه نقابة التجارٌٌن من مشاكل مالٌة منذ
سنوات عدٌدة وعجزها عن سداد مستحقات ومعاشات أعضاءها.وأوضح أن مبلحظات الحكومة
على هذا االقتراح أتت من جراء مخالفة بعض التعدٌبلت المقترحة لبعض نصوص الدستور
وللمبادئ واألحكام الدستورٌة الراسخة ،ولم تكن نابعة من رفض الحكومة أو عدم رؼبتها فى
خروج النقابة من أزمتها .وأكد حرص الحكومة على مساعدة نقابة التجارٌٌن فى حدود
اإلمكانٌات المتاحة ،وفى إطار قانونى سلٌم بعٌدا عن أى شبهة دستورٌة تعٌق تطبٌق القانون
حال تعدٌله.
وأوضح أنه استطلع رأى وزٌر المالٌة فى الموضوع ،فؤكد له حرص وزارة المالٌة على
مساعدة النقابة للخروج من أزمتها ،ؼٌر أن هذه المساعدة ٌنبؽى أن تبنى على أساس المشاركة
والتعاون .وأشار إلى أن وزٌر المالٌة ٌتحفظ على بعض اإلجراءات التى تتخذها النقابة منفردة
وبصورة ؼٌر قانونٌة ودون التشاور مع وزارة المالٌة .وذكر مثاال لذلك بؤحد الصنادٌق التى
أنشؤته نقابة التجارٌٌن بؽٌر سند من القانون ،وكان البد من وجود مشاركة مسبقة لوزارة المالٌة
فى األمر من خبلل دراسة ومراجعة حسابات هذا الصندوق واألسس والحسابات االكتوارٌة
التى بنى علٌها ومدى التوازن المالى له .وشدد على ضرورة أن ٌكون لوزارة المالٌة رأى
ووجهة نظر فى مثل هذه األمور لمساعدة النقابة على تجاوز العقبات التى تعٌقها وتسببت فى
أزمتها.
وأكد الوزٌر ترحٌب الحكومة بؤى مقترحات مبنٌة على أسس قانونٌة سلٌمة تؤتى للنقابة بموارد
تساعدها للخروج من أزمتها ،كما أبدى استعداد وزارة المالٌة للجلوس مع النقابة ومساعدتها فنٌا
واكتوارٌا لدراسة العقبات المالٌة التى تواجهها والعمل على حلها .مإكدا أنه من مصلحة النقابة
االقتراب والتعاون من وزارة المالٌة وأن تكون هناك عبلقة قوٌة بٌنهما ،تبدأ باشتراك مجموعة
من الخبراء االكتوارٌٌن والمالٌٌن من الوزارة مع المختصٌن فى النقابة فى مراجعة الوضع
المالى للنقابة وبحث كٌفٌة عبلجه.
ومن جانبه أوضح نقٌب التجارٌٌن حاجة النقابة الحالة لمواجهة العجز الذى تعانى منه لسداد
مستحقات ومعاشات أعضاءها ،حٌث أن مساهمة الحكومة السنوٌة للنقابة ال تتعدى  13ملٌون
جنٌه فى حٌن ٌقدر العجز السنوى لها بعد هذا الدعم بنحو  02ملٌون جنٌه .مطالبا بضرورة
مساندة الحكومة للنقابة بتموٌل هذا العجز وإعطاء مساعدة مالٌة لها لتجاوز هذه األزمة الطاحنة
التى تهدد استمرارها .وأشار إلى أن العدٌد من قوانٌن النقابات المهنٌة المطبقة بالفعل تتضمن
نصوصا مشابهة تدر علٌها موارد ذات قٌمة تحفظ لها توازنها المالى وتتٌح لها تقدٌم خدمات
نقابٌة مفٌدة ألعضابها.
وتعلٌقا على ذلك ،أكد وزٌر الشبون القانونٌة والمجالس النٌابٌة رفض الحكومة لمبدأ تموٌل
العجز المالى للنقابة بصورة مستمرة ،وشدد على أن موازنة الدولة ال تتحمل تموٌل العجز
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المالى للنقابات وإعطاء مساعدات دابمة ،ومن ؼٌر المنطقى والعلمى األخذ بهذا األمر بدال من
عبلج المشكلة من جذورها .وأكد أن الحكومة ما كانت لتعترض على أى نص مقترح فى قانون
النقابة ٌسهم فى تحسٌن مواردها المالٌة لوال وجود شبهة عدم دستورٌة واضحة .وأشار إلى أن
وجود نصوص مشابهة فى بعض قوانٌن النقابات القابمة ال ٌعنى أنها سلٌمة من الناحٌة القانونٌة
والدستورٌة بدلٌل أن العدٌد من تلك النصوص حكم بعدم دستورٌة عندما تم الطعن علٌها .وأعاد
التؤكٌد على أن الحكومة تإٌد زٌادة موارد النقابة على أن ٌكون ذلك فى إطار قانونى ودستورى
سلٌم من ناحٌة ،وأن تكون هذه الزٌادات مقبولة وؼٌر مبالػ فٌها من ناحٌة أخرى.
وفى نهاية االجتماع قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وكيل المجلس وعضوية وكيلى
اللجنة ،ومقدم االقتراح ،ومساعد وزير المالية للتأمينات ،إلى جانب ممثلى نقابة التجاريين،
وذلك لبحث سبل مساعدة النقابة للخروج من أزمتها والحلول المقترحة لذلك واتخاذ إجراءات
فعلية فى هذا اإلطار.
وقد عقدت اللجنة المصؽرة اجتماعا صباح ٌوم الخمٌس  0212/5/02أوضح فٌه وكٌل المجلس
حقٌقة أن الكثٌر من قوانٌن النقابات المهنٌة القابمة تنطوى على العدٌد من المواد التى تقرر
موارد مالٌة لهذه النقابات تنطوى على شبهات كبٌرة بعدم الدستورٌة ،خاصة فى ظل حكم
المحكمة الدستورٌة بعدم دستورٌة فرض رسوم ال تقابلها خدمات مباشرة ٌحصل علٌها من
ٌتحمل هذه الرسوم من النقابة أو أعضابها .وذكر الحضور بقرار المجلس بإعادة اقتراح
بمشروع قانون بتعدٌل فى قانون نقابة المهن الرٌاضٌة إلى اللجنة المختصة مرة أخرى إلزالة
المواد التى تصطدم بهذه القاعدة التى أرساها حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا.
وتوضٌحا لموقؾ وزارة لمالٌة بشؤن التعدٌبلت المقترحة ،أكد مساعد وزٌر المالٌة للتؤمٌنات
مساندة الوزارة للنقابة فى سعٌها للخروج من أزمتها المالٌة الحالٌة والعمل على زٌادة إٌراداتها
المالٌة للوفاء بما علٌها من التزامات وتحسٌن ما تقدمه ألعضابها من خدمات .ؼٌر أن الكثٌر
من التعدٌبلت المعروضة فى موارد النقابة ٌصطدم بشبهة عدم الدستورٌة ألنه ٌضع رسوما ال
ترتبط بخدمات تقدمها النقابة أو أعضابها لمن سٌتحمل بعبء هذه الرسوم .كما أن العدٌد من
التعدٌبلت المقترحة تتعلق بمجاالت اختصاص جهات حكومٌة ٌنبؽى استطبلع رأٌها بشؤن هذه
التعدٌبلت ،خاصة التعدٌبلت التى تتعلق بحصٌلة المصروفات اإلدارٌة لعملٌات االستٌراد التى
تدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة ،والموارد المرتبطة بالعملٌات المصرفٌة
والبنكٌة التى ٌنبؽى استطبلع رأى البنك المركزى بشؤنها ،وكذلك الموارد المرتبطة بالمناطق
الحرة الخاضعة إلشراؾ وزارة االستثمار .واقترح تشكٌل لجنة دابمة من النقابة ووزارة المالٌة
لبحث سبل تفعٌل تنفٌذ بنود موارد النقابة ذات الصلة بوزارة المالٌة ،وهو ما رحب به مسبولو
النقابة.
كما شدد مستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة على ضرورة مراعاة اتساق التعدٌبلت
المقترحة مع أحكام المحكمة الدستورٌة الخاصة بارتباط الرسوم بتلقى من ٌتحملها بخدمة
مباشرة من النقابة أو أعضابها .وأشار إلى وجود بعض مصادر الموارد الخاصة بالنقابة وفقا
للقانون الحالى التى ال ٌتم تنفٌذها مطلقا أو على الوجه المطلوب ،مما ٌضٌع على النقابة موارد
ٌمكنها استخدامها فى تموٌل جانب من العجز القابم بها.
واقترح السٌد وكٌل المجلس عدم المساس بالبنود الموجودة بالقانون الحالى التى ٌثور بشؤنها
شبهات دستورٌة عند المناقشة فى قاعة المجلس ،مع البحث عن صٌاؼات قانونٌة مناسبة
للتعدٌبلت األخرى لتضمن أن ٌتحملها عضو النقابة أو شخص ٌستفٌد بخدمة مباشرة تقدمه
النقابة أو أحد أعضابها.
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وفى ضوء ما أبداه ممثلو النقابة من استعداد للتنازل عن البنود التى ٌمكن أن ٌرفضها المجلس
تحت القبة للخروج بؤكبر عدد ممكن من البنود التى ٌمكنها توفٌر موارد مإثرة للنقابة ،تم إقرار
االقتراح بمشروع قانون بصٌؽته المقدمة تقرٌبا ،مع الموافقة على استبعاد بعض البنود التى من
المإكد أن ٌتم االعتراض علٌها تحت قبة المجلس من قبل فرض رسوم على الطبلب الملتحقٌن
بالتعلٌم الثانوى التجارى والمعاهد المتوسطة وفوق المتوسطة التى ٌحق لخرٌجٌها عضوٌة
النقابة ،فرض طوابع على القوابم والتقارٌر المالٌة التى ٌصدرها أعضاء النقابة لصالح المنشات
االجتماعٌة والخٌرٌة ومراكز الشباب والنقابات ،فرض طوابع على كل طلب إعارة أو إجازة
بدون مرتب ٌقدم للنقابة ،تحصٌل  %52من كل عبلوة دورٌة أو الزٌادة الناتجة عن الترقٌة لكل
من ٌعمل من أعضاء النقابة فى الحكومة أو الجهات العامة أو الخاصة عن شهر واحد فى كل
مرة ،تحصٌل  %5من حصٌلة المستخلصات والفواتٌر والتقارٌر المحاسبٌة والمالٌة واإلدارٌة
واالقتصادٌة وؼٌرها من األعمال المهنٌة.
كما تم االتفاق على إجراء عدد محدود من التعدٌبلت فى النسب أو المبالػ المقررة فى بعض
البنود األخرى ،مع وعد من النقٌب بالتشاور مع الوزارات والجهات المعنٌة بتنفٌذ الزٌادات
المقررة وعرض رأٌها فى التعدٌبلت المتعلقة بها فى اجتماع قادم للجنة القوى العاملة إلقرار
المشروع بصفة نهابٌة وإعداد التقرٌر للعرض على المجلس.
 - 12إطذار لبَىٌ احتبداد أطحبة املؼبشبد
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن
 ،0212/1/13اقتراحٌن بمشروعى قانونٌن مقدمٌن من السٌدٌن العضوٌن :محمد عبد العزٌز
شعبان ،ود .جمال زهران بشؤن إصدار قانون اتحادات أصحاب المعاشات ،بحضور مساعد
وزٌر المالٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة ،ومستشار وزٌر التضامن االجتماعى.
ٌتضمن االقتراحان إنشاء اتحادات خاصة بؤصحاب المعاشات لرعاٌتهم والدفاع عن مصالحهم
القانونٌة ورفع مستواهم االجتماعى والثقافى والترفٌهى والصحى .وٌتناول كٌفٌة تمثٌل أصحاب
المعاشات فى هٌبات وصنادٌق التؤمٌنات من خبلل النص على عضوٌة هإالء فى تشكٌل
مجالس إدارات هذه الهٌبات على أال تقل نسبة تمثٌلهم عن  %05من قوام عضوٌة المجالس.
كذلك إجراءات تكوٌن االتحادات ونظم عملها وممارسة أنشطتها ومواردها المالٌة.
رأى وزارة المالية
وقد أبدى مساعد وزٌر المالٌة للتؤمٌنات رفضه لبلقتراحٌن ،متساببل عن المقصود باتحادات
أصحاب المعاشات محل االقتراحٌن بمشروعى القانونٌن ،وما إذا كان المراد بها جمعٌات أو
نقابات أو منظمات ؼٌر حكومٌة ،أو أحزاب سٌاسٌة .وأوضح أن هذه الجمعٌات أو النقابات أو
األحزاب لها قوانٌنها الخاصة التى تنظم تؤسٌسها وكٌفٌة عملها .وقال إن إفراد مادة خاصة فى
االقتراح المقدم لتمثٌل أصحاب المعاشات فى تشكٌل مجالس إدارات عدد من الهٌبات ومنها
الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى وصندوقى التؤمٌنات للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة وقطاع
األعمال العام والخاص بنسبة  %05أمر ٌتنافى مع تشكٌل مجلس إدارة الهٌبة القومٌة للتؤمٌن
االجتماعى باعتبارها المسبولة عن إدارة صندوقى التؤمٌن والمعاشات دون ؼٌرها .كما أن
االقتراحٌن لم ٌحددا الجهة اإلدارٌة التى ستتولى إصدار تراخٌص إنشاء هذه االتحادات ،أو
شروط إنشابها .فضبل عن تعارضهما مع أحكام المادة  12من الدستور فٌما ٌتعلق بتحقٌق مبدأ
المساواة بٌن المواطنٌن .وأبدى رفضه لبلقتراحٌن بمشروعى قانونٌن.
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وأضاؾ مستشار وزٌر التضامن االجتماعى أن قانون الجمعٌات األهلٌة ٌعد المظلة األساسٌة
إلنشاء أى جمعٌة أو اتحاد أهلى .وأكد اتفاقه مع رأى وزارة المالٌة الرافض لبلقتراحٌن.
وتساءل عن الشكل القانونى التحادات أصحاب المعاشات وما إذا كان سٌؤخذ شكل النقابة من
عدمه ،حٌث ٌوجد قانون ٌحكم إنشاء وتنظٌم النقابات فى مصر .وأوضح أن أؼراض إنشاء
اتحادات أصحاب المعاشات وردت مطلقة ومطاطة وتشمل أؼراضا سٌاسٌة ونقابٌة وحزبٌة
ومنها إصدار الصحؾ وهو أمر ال ٌجوز على اإلطبلق.
وفى نهاٌة المناقشات ،وافقت اللجنة على االقتراحٌن وأوصت بإحالتهما إلى لجنة القوى العاملة.
كما وافق المجلس على تقرٌر اللجنة ،واإلحالة الواردة به فى جلسته التى عقدها بتارٌخ
05
.0212/3/1
 - 11رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىٌ إَشبء َمبثبد واحتبد َمبثبد املهٍ انزًثيهيخ
وانسيًُبئيخ واملىسيميخ

نظرت لجنة الثقافة واإلعبلم والسٌاحة بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم
السبت  ،0212/1/11االقتراح بمشروع القانون المقدم من السٌد العضو هشام مصطفى خلٌل،
بشؤن تعدٌل بعض أحكام القانون رقم  35لسنة  1313بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن
التمثٌلٌة والسٌنمابٌة والموسٌقٌة والمعدل بالقانون رقم  123لسنة  ،1331بحضور نقباء المهن
التمثٌلٌة والسٌنمابٌة والموسٌقٌة ،وربٌس اإلدارة المركزٌة للبحوث والدراسات المالٌة بوزارة
المالٌة.
وٌتضمن االقتراح زٌادة موارد نقابات المهن التمثٌلٌة والسٌنمابٌة والموسٌقٌة لتمكٌنها من القٌام
بؤنشطتها االجتماعٌة المختلفة ورعاٌة أعضابها عند بلوؼهم سن الستٌن ،أو وجود مانع لدٌهم
ٌمنعهم عن العمل ،وذلك من خبلل خلٌة جدٌدة ترفع من قٌمة موارد النقابة بالشكل الذى ٌتناسب
مع الظروؾ االقتصادٌة واألوضاع المعٌشٌة الراهنة ،وتنامى احتٌاجات النقابة من موارد مالٌة
لرعاٌة أعضابها بالقدر الذى ٌتناسب مع عطابهم الفنى .كما ٌستهدؾ االقتراح تصحٌح الخطؤ
الصٌاؼى فى البند رقم  12من المادة  15من القانون رقم  1313المعدل بالقانون رقم 123
لسنة  1331لٌصبح كاآلتى" :رسم نسبى قدره  %0من قٌمة العقود الخاصة باألعمال التى
ٌبرمها األعضاء أو من إٌراداتهم ،باإلضافة إلى  %1من حصٌلة بٌع كافة نوعٌات اإلنتاج الفنى
طبقا لما تنص علٌه البلبحة الداخلٌة لبلتحاد العام لنقابات المهن التمثٌلٌة والسٌنمابٌة
والموسٌقٌة".
ومن جانبهم شدد نقباء المهن التمثٌلٌة والسٌنمابٌة والموسٌقٌة على أهمٌة التعدٌل المعروض،
وإقراره قبل فض الدورة البرلمانٌة ألهمٌته فى زٌادة موارد النقابات المشار إلٌها فى ظل ما
ٌعانٌه أعضاء هذه النقابات من سوء فى أحوالهم المادٌة ،وتدنى قٌمة الدعم الذى تقدمه الدولة
لهذه النقابات والذى ال ٌتعدى  10ألؾ جنٌها سنوٌا لكل نقابة.
وقد أبدى ممثل وزارة المالٌة موافقته على االقتراح بمشروع القانون المذكور ،باعتباره ٌتضمن
ضبطا فى صٌاؼة البند رقم  12من المادة  15من القانون القابم ،وال ٌحمل الخزانة العامة أٌة
أعباء إضافٌة.
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وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراح بمشروع قانون .كما وافق المجلس على رأى
اللجنة واقر االقتراح بمشروع قانون بصفة نهابٌة خبلل جلسته التى عقدها ظهر ٌوم السبت
01
.0212/1/13
 - 11رؼذيم ثؼغ أحكبو لبَىٌ إَشبء ورُظيى َمبثخ املهٍ انزيبػيخ
نظرت لجنة الشباب بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم األحد ،0212/1/11
االقتراح بمشروع القانون المقدم من السٌد العضو هشام مصطفى خلٌل ،بشؤن تعدٌل بعض
أحكام القانون رقم  3لسنة  1331بإنشاء وتنظٌم نقابة المهن الرٌاضٌة.
وكانت لجنة االقتراحات والشكاوى قد وافقت على االقتراح بمشروع القانون المذكور ،وأعدت
تقرٌرا عنه وافق علٌه المجلس بجلسته المعقودة ٌوم الثبلثاء  ،0223/5/10وأحالته إلى لجنة
مشتركة من لجنة الشباب ومكتبى لجنتى الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة والقوى العاملة ،لبحثه
وإعداد تقرٌر عنه ٌعرض على المجلس لٌقرر فى شؤنه ما ٌراه.
وٌهدؾ االقتراح إلى تعزٌز الموارد المالٌة لصندوق نقابة المهن الرٌاضٌة ،أسوة بما هو معمول
به فى جمٌع النقابات ،وذلك بإضافة بند جدٌد إلى المادة رقم  51من القانون رقم  3لسنة 1331
بإنشاء نقابة المهن الرٌاضٌة نصه اآلتى:
"(و) حصٌلة طوابع النقابة وٌكون تحصٌلها لصالح صندوق المعاشات واإلعانات بالفبات اآلتٌة:
 -1مابة قرش عن كل طلب ٌقدم لمجلس إدارة النقابة أو ٌقدمه أعضاء النقابة لوزارة الشباب أو
فروعها بالمحافظات ،فٌما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابٌة.
 -0خمسة جنٌهات عن كل طلب عضوٌة بناد رٌاضى.
 -3جنٌهان عن كل طلب عضوٌة مجلس إدارة ناد.
 -1عشرة جنٌهات عن طلب الحصول على بطاقة عضوٌة النقابة.
 -5خمسة جنٌهات عن كل تجدٌد اشتراك سنوى للنادى.
 -1جنٌهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوٌة لتقدٌمها للجهات داخل الجمهورٌة،
وثبلثة جنٌهات عن كل طلب إعارة للخارج.
 -1خمسون جنٌها -ثبلثون جنٌها -عشرون جنٌها ،عن كل طلب ترشٌح ٌقدم لعضوٌة مجلس
إدارة النقابة العامة ،أو النقابة الفرعٌة أو اللجنة النقابٌة بالمراكز واألقسام اإلدارٌة على التوالى.
 -3خمسون قرشا على كل تذكرة مشاهدة مباراة كرة قدم".
وقد وافقت اللجنة فى ذات االجتماع على االقتراح بمشروع قانون دون مناقشة .كما وافق
01
المجلس علٌه بصفة نهابٌة خبلل جلسته التى عقدها ظهر ٌوم الثبلثاء .0212/1/02
 - 11إَشبء هيئخ ػبيخ نزػبيخ املظزيني ثبخلبرج
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة العبلقات الخارجٌة ومكتب لجنة الشبون
الدستورٌة والتشرٌعٌة بمجلس الشعب اجتماعا صباح ٌوم الثبلثاء  0212/3/32لمناقشة
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االقتراح بمشروع قانون المقدم من السٌد العضو مصطفى قرشى بشؤن إنشاء هٌبة عامة لرعاٌة
المصرٌٌن بالخارج .بحضور وزٌرة القوى العاملة ،ومساعد أول وزٌر الخارجٌة للشبون
القنصلٌة ،وممثل عن وزارة الداخلٌة .كما مثل وزارة المالٌة قطاع الموازنة العامة ،وأحد
مدٌرى العموم بذات القطاع.
فى بداٌة االجتماع عرض مقدم االقتراح لموضوعه ،فؤشار إلى أن االقتراح ٌسعى إلنشاء كٌان
ٌتولى مسبولٌة صٌانة كرامة المصرٌٌن فى الخارج سواء للعمل أو لطلب العلم أو عبلج أو
ؼٌره ،من خبلل إنشاء صندوق مختص بهذا الموضوع تتوافر له الموارد الكافٌة ٌتم االتفاق
علٌها ،مع الحرص على رفع العبء المالى كامبل عن كاهل الخزانة العامة.
وفى تعقٌبها على موضوع االقتراح ،أكدت وزٌرة القوى العاملة والهجرة أنها من حٌث المبدأ ال
تمانع فى إنشاء كٌان مالى لتدعٌم رعاٌة المصرٌٌن بالخارج ،ألنهم بالفعل ٌحتاجون دعما
ومساندة ٌفوق ما ٌقدم لهم حالٌا فى إطار اإلمكانٌات المتاحة .وأعلنت معارضتها أن ٌتخذ هذا
الكٌان شكل هٌبة عامة ،أو أن ٌسلب اختصاصات الجهات القابمة ،وخاصة وزارة القوى العاملة
والهجرة التى خولها القانون االختصاص األصٌل فى رعاٌة المصرٌٌن بالخارج وفقا لقانون
الهجرة .وأٌدت فكرة إنشاء صندوق مالى ٌوفر الموارد المطلوبة لرعاٌة المصرٌٌن بالخارج،
وعدم ممانعتها فى أن ٌكون الصندوق تابع لوزارة الخارجٌة ،على أن تتم إدارته بصورة
مشتركة وبتمثٌل متعادل لوزارة الخارجٌة ووزارة القوى العاملة بما ٌضمن التعاون والتنسٌق
دون سلب اختصاص وزارة لصالح األخرى.
وفى المقابل تمسك ممثلو وزارة الخارجٌة بؤهمٌة إنشاء الكٌان المقترح لرعاٌة المصرٌٌن
بالخارج وأن ٌكون تابعا لوزارة الخارجٌة أن رعاٌة المصرٌٌن بالخارج هو اختصاص أصٌل
لوزارة الخارجٌة من خبلل بعثاتها الدبلوماسٌة والقنصلٌة بالخارج .وأشاروا إلى أن وزارة
الخارجٌة اقترحت البدابل الممكنة لتموٌل الكٌان المقترح بعٌدا عن الموازنة ،منها أن ٌتم توحٌد
سعر إصدار تؤشٌرات الدخول لمصر فى منافذ الوصول لتتساوى مع ذات السعر الذى تمنح به
من البعثات المصرٌة بالخارج ،وهو ما من شؤنه توفٌر نحو  1.0ملٌار جنٌه سنوٌا.
وفى عرضه لرأى وزارة المالٌة ،أوضح ممثل قطاع الموازنة بالوزارة عدم ممانعة الوزارة من
حٌث المبدأ فى إنشاء كٌان ٌتولى القٌام بهذه المسبولٌة وتدبٌر الموارد المالٌة البلزمة لذلك ،ؼٌر
أن الوزارة تتحفظ على ضرورة أال ٌترتب على إنشاء الكٌان المقترح تحمٌل موازنة الدولة بؤٌة
أعباء مالٌة ،أو ٌحمل المواطن داخل مصر بؤٌة أعباء مخصصة للكٌان المقترح ،أو ٌنتقص من
الموارد المالٌة القابمة التى تحصل علٌها وزارة المالٌة ،سواء كانت النسبة التى ال تتجاوز %1
من عابد منح التؤشٌرات ألن باقى العابد ٌوجه إلنشاء وصٌانة مبانى وزارة الخارجٌة بالخارج،
أو رسوم المؽادرة التى ٌبول جزء منها لوزارة المالٌة والجزء اآلخر للمٌناء المختص.
وشدد على أن وزارة المالٌة ترى أن إنشاء هٌبة عامة للقٌام بهذا الدور سوؾ ٌرتب أعباء مالٌة
كبٌرة على الخزانة العامة ال مجال للموافقة علٌها ،كما أنه سوؾ ٌستهلك جانبا مهما من الموارد
المتوافرة لهذا الكٌان .وأكد أن وزارة المالٌة ال تعارض إنشاء كٌان لهذا الؽرض على أن ٌتم
تدبٌر الموارد البلزمة له بعٌدا عن الموازنة العامة ،مع ضمان عدم تضارب االختصاصات أو
ازدواجه بٌن الوزارات المعنٌة.
وقد أظهرت المناقشات أنه بٌنما اتفق الجمٌع على ضرورة إنشاء كٌان قوى ٌتولى رعاٌة
المصرٌٌن بالخارج ،وضح الخبلؾ فى الرأى حول عدد من النقاط:
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 شكل اآللٌة المقترحة هل هى هٌبة عامة أم صندوق مالى أم مجرد تنظٌم ٌتولى إلزام كلمصرى مسافر للخارج باالشتراك فى وثٌقة تؤمٌن تؽطٌه ضد ما قد ٌواجهه من مخاطر
صحٌة أو قانونٌة أو ؼٌرها من األخطار.
 خبلؾ حول تبعٌة هذه اآللٌة ألى من وزارتى القوى العاملة أو الخارجٌة. خبلؾ حول سبل توفٌر الموارد المالٌة المطلوبة للكٌان المقترح .ورؼم توجٌه انتقادات حادةإلصرار وزارة المالٌة على عدم تحمل الموازنة العامة بؤٌة أعباء مالٌة لصالح الكٌان
المقترح ،فقط ظهر اتجاه مهٌمن على ضرورة أن ٌتم تموٌل اآللٌة المقترحة ذاتٌا من
اشتراكات ومساهمات المصرٌٌن بالخارج دون تحمٌل الدولة أٌة أعباء مالٌة.
وقد انتهت اللجنة إلى تشكٌل لجنة مصؽرة برباسة ربٌس لجنة العبلقات الخارجٌة وحضور
ممثلٌن لوزارات القوى العاملة والخارجٌة والمالٌة للبحث فى كٌفٌة التوصل إلى صٌؽة توافقٌة
ترضى مختلؾ األطراؾ وتحقق الهدؾ المطلوب .وفى ختام مناقشاتها ،انتهت اللجة المصؽرة
إلى الموافقة على أن ٌتخذ الكٌان المقترح شكل هٌبة عامة لصندوق رعاٌة المصرٌٌن بالخارج
ٌتبع وزارة الخارجٌة التى ستتولى مهمة تشكٌل لجنة قانونٌة لصٌاؼة مهام الهٌبة المقترحة
ومصادر التموٌل والدراسة االكتوارٌة المطلوبة.
 - 11إَشبء كبدر خبص نألطجبء انجيطزيني
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ،فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم الثبلثاء
 0212/0/0اقتراحا بمشروع قانون بإنشاء كادر خاص لؤلطباء البٌطرٌٌن مقدم من األعضاء:
أحمد الخوالنى ،حمدى إسماعٌل ،وٌاسر حمود ،وذلك بحضور ربٌس اإلدارة المركزٌة لموازنة
محافظات القاهرة الكبرى ممثبل عن وزارة المالٌة ،وربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للخدمات
البٌطرٌة ،ووكٌل أول وزارة التنمٌة اإلدارٌة.
ٌستهدؾ االقتراح إنشاء كادر خاص لؤلطباء البٌطرٌٌن نظرا لطبٌعة الظروؾ التى ٌعمل فٌها
الطبٌب البٌطرى ومخاطر اإلصابة المباشرة أو العدوى من جراء التعامل مع الحٌوان فى
الفحص والتشرٌح وفى المعامل ،وهى ظروؾ تإهل لمنح هإالء األطباء كادرا خاصا .وٌقرر
االقتراح بمشروع قانون  522جنٌه مرتب أساسى للطبٌب ،مع منحه عبلوة سنوٌة قدرها 52
جنٌه شهرٌا ،وإضافة للراتب األساسى  52جنٌه شهرٌا للممارس العام ،و 122جنٌه لمساعد
األخصابى ،و 022جنٌه لؤلخصابى ،و 322جنٌه لؤلخصابى األول ،و 522جنٌه لبلستشارى،
و 1222جنٌه لبلستشارى األول .باإلضافة إلى البدالت األخرى مثل بدل العدوى وبدل ساعات
العمل اإلضافٌة وبدل التفرغ وبدل الدراسات العلٌا وبدل تنمٌة مهنٌة.
رأى وزارة المالية
أكد ممثل وزارة المالٌة أن إنشاء كادر خاص لؤلطباء البٌطرٌٌن تعترضه بعض المشاكل
القانونٌة والعملٌة .وأوضح أن الكوادر الخاصة ٌتم تطبٌقها على جمٌع العاملٌن بالجهة التى ٌتم
إنشاء كادر خاص للعاملٌن بها دون تمٌٌز ،وأنه ال ٌجوز من الناحٌة القانونٌة تطبٌق كادر
خاص على فبة بعٌنها داخل الجهة الواحدة دون ؼٌرها من الفبات األخرى ،وهو ما ٌمثل
تعارضا واضحا مع أحكام القانون العام رقم  11لسنة  1313بشؤن قانون العاملٌن المدنٌٌن
بالدولة .وأضاؾ أن وزارة المالٌة تتجه إلى تحسٌن أجور األطباء البٌطرٌٌن نظرا لجهودهم
خبلل الفترة األخٌرة فى محاربة فٌروس أنفلونزا الطٌور والخنازٌر ،وأنه تم تدبٌر االعتمادات
المالٌة البلزمة لزٌادة حوافز هإالء األطباء بنسبة  %122فى الموازنة الحالٌة ،وأن صرؾ
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هذه الحوافز ٌتوقؾ على تحدٌد ضوابط وقواعد الصرؾ من قبل الهٌبة العامة للخدمات
البٌطرٌة وإخطار وزارة المالٌة بها .وأعرب عن رفض وزارة المالٌة لبلقتراح بمشروع القانون
لتعارضه مع أحكام القانون رقم  11لسنة  1313بشؤن قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة.
ومن جانبها أٌدت السٌدة وكٌل وزارة التنمٌة اإلدارٌة رأى وزارة المالٌة فى هذا الشؤن ،مشٌرة
إلى أن الموافقة على االقتراح بمشروع القانون سوؾ ٌفتح الباب أما فبات أخرى للمطالبة بكادر
خاص لها أسوة باألطباء البٌطرٌٌن ،فضبل عن مخالفة االقتراح ألحكام الدستور وقانون العاملٌن
المدنٌٌن بالدولة.
وأضاؾ ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للخدمات البٌطرٌة أنه تم مخاطبة ربٌس مجلس
الوزراء فى  0223/1/1للموافقة على تدبٌر مبلػ  1ملٌون جنٌه تصرؾ شهرٌا لتحسٌن
األحوال المادٌة لؤلطباء البٌطرٌٌن ومنحهم حافزا شهرٌا بنسبة  %122من الراتب األساسى،
وتمت الموافقة على صرؾ مبلػ  3ملٌون جنٌه عن شهرى  5و 0223/1ثم توقؾ الصرؾ من
قبل وزارة المالٌة .وطالب بسرعة إدراج مبلػ  13ملٌون جنٌه سنوٌا لصرؾ الحوافز لؤلطباء
البٌطرٌٌن منذ شهر ٌولٌو  0223حتى اآلن .وقال إنه تم وضع ضوابط الصرؾ طبقا لتوجٌهات
وزارة المالٌة ،وتمت مخاطبة السٌد وزٌر المالٌة بهذه الضوابط للموافقة على صرؾ المبالػ
المذكورة .وأوضح أنه ال ٌمانع من إنشاء كادر خاص لؤلطباء البٌطرٌٌن ،ولكنه ٌرى أهمٌة
عرض االقتراح بمشروع القانون على الهٌبة العامة للخدمات البٌطرٌة لدراسته من جانبها
وعرض رأٌها بشؤنه.
فى ختام المناقشات وافقت اللجنة على االقتراح بمشروع القانون ،وأوصت بإحالته إلى لجنة
الخطة والموازنة ،ووافق المجلس على تقرٌر اللجنة ،واإلحالة الواردة به فى جلسته التى عقدها
03
بتارٌخ .0212/3/1
 - 11إَشبء َمبثخ ملهُذسً انربجميبد
ناقشت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خبلل االجتماع الذى عقدته صباح ٌوم األحد
 0212/3/1االقتراح بمشروع قانون المقدم من السٌد العضو الدكتور شرٌؾ عمر بشؤن إصدار
قانون بإنشاء نقابة لمهندسى البرمجٌات ،بحضور ربٌس مصلحة الجمارك ،ومستشار وزٌر
المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة ،كما حضره السٌد نابب ربٌس جامعة القاهرة األسبق ممثبل عن
جمعٌة مهندسى البرمجٌات.
عرض مقدم االقتراح لموضوع اقتراحه ،مإكدا على الحاجة إلى وجود نقابة تجمع مهندسى
البرمجٌات باعتباره تخصصا ترعاه الدولة وتسعى لتطوٌره وتنمٌته لتواكب التكنولوجٌات
العالمٌة ،خاصة مع وجود عدد كبٌر من الكلٌات والمعاهد العلٌا فى تخصص الحاسب اآللى
والبرمجٌات ال ٌتمتع خرٌجوها بعضوٌة نقابة المهندسٌن التى تشترط لقبول أعضابها أال تقل
مدة دراستهم الجامعٌة المنتظمة عن خمس سنوات.
من جانبهم أبدى ممثلو وزارة المالٌة ترحٌبهم وتفهمهم للؽرض النبٌل لبلقتراح ،إال أنهم أبدوا
اعتراض وزارة المالٌة على عدد من النصوص الواردة فٌه على النحو التالى:
 االعتراض على المادة ( )51من االقتراح التى تقضى بإعفاء النقابة – مهندسى البرمجٌات-وكافة المإسسات التابعة لها من كافة الضرابب والرسوم والدمؽات والعوابد أو ؼٌر ذلك من
التكالٌؾ المالٌة الحكومٌة أٌا كان نوعها ،وذلك تؤسٌسا على أن سٌاسة الدولة المالٌة الحالٌة
11هجلس الشعب ،الفصل التشريعي التاسع ،دور االًعقاد العادى الخاهس ،هضبطة رقن ( .)5
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تقوم على هجر مبدأ اإلعفاءات وتقلٌص القابم منها ،وهو ما أقر واتبع منذ إصدار قانون
الضرابب على الدخل الصادر عام  ،0225وهو ذات االعتراض الذى ٌثور على المادة ()13
من االقتراح المتضمنة باب إنشاء صندوق الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة للنقابة المقترحة.
 أن ما ورد باالقتراح فى مادته ( )53بشؤن فرض رسم على طلبات ؼٌر أعضاء النقابة –كؤحد موارد النقابةٌ -ثٌر شبهة عدم دستورٌة ،إذ أن الرسم ٌكون مقابل خدمة ،وال ٌجوز
الجبر فى أداء نقدى دون أداء خدمة إال فى الضرٌبة فقط والتى ال تقرر إال بقانون.
 االعتراض على المادة ( )53من االقتراح التى تقضى بتمتع النقابة المقترحة باإلعفاءاتالجمركٌة على الكتب واألجهزة العلمٌة البلزمة للعمل النقابى ،تؤسٌسا على أن قانون تنظٌم
اإلعفاءات الجمركٌة ال ٌعطى النقابات إعفاءات جمركٌة باعتبار أن النقابات ال تعد مراكز
أو مإسسات علمٌة أو تعلٌمٌة كى تتمتع بهذا اإلعفاء ،بل هى كٌان اجتماعى خدمى ألعضاء
فبة معٌنة .ؼٌر أن هذا ال ٌمنع أن تستفٌد المكتبة التابعة للنقابة من اإلعفاء الجمركى على
الكتب الواردة إلٌها استنادا إلى ما هو متاح بالفعل بموجب اتفاقٌة الٌونسكو التى وقعت علٌها
مصر .وبالنسبة ألجهزة الحاسب اآللى التى قد تستخدم فى النقابة فإنها معفاة طبقا للتعرٌفة
الجمركٌة وال تحتاج إلى نص خاص.
من جانبه أبدى مقدم االقتراح حرصه على عدم مخالفة القانون ،وأن تصدر النقابة سلٌمة من
الناحٌة القانونٌة والدستورٌة ،وأكد على الموافقة على تعدٌل المواد التى أثٌرت بشؤنها
المبلحظات السالفة.
وفى نهاٌة االجتماع وافقت اللجنة على االقتراح بمشروع قانون ،وأوصت بإحالته إلى لجنة
مشتركة من لجنة القوى العاملة والهجرة ومكتبى لجنتى الصناعة والطاقة والشبون الدستورٌة
والتشرٌعٌة .وقد وافق المجلس على تقرٌر اللجنة وما ورد به من إحالة بجلسته التى عقدها
03
بتارٌخ .0212/1/3
 - 11إَشبء َمبثخ نهخطبطني
عقدت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اجتماعا صباح ٌوم األحد  0212/3/1لنظر
االقتراح بمشروع قانون المقدم من السٌد العضو الحسٌنى أبو قمر بشؤن إصدار قانون إنشاء
نقابة للخطاطٌن ،بحضور مستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة ،وممثل عن قطاع الموازنة
العامة بالوزارة ،كما حضره السٌد أمٌن عام جمعٌة الخطاطٌن المصرٌة.
ٌدعو االقتراح إلى إنشاء نقابة للخطاطٌن تكون لها شخصٌتها االعتبارٌة المستقلة وتباشر عملها
لخدمة الخطاطٌن المصرٌٌن وحماٌة هذه المهنة التى تمثل جزءا هاما من التراث الثقافى
والحضارى المصرى .كما تقوم بالعمل على نشر الثقافة المتعلقة بالخط العربى ،والعمل على
االرتقاء بالمستوى العلمى والمهنى ألعضابها.
من جانبهم أبدى ممثلو وزارة المالٌة ترحٌبهم باالقتراح ،إال أنهم أبدوا اعتراض وزارة المالٌة
على عدد من النصوص الواردة فٌه على النحو التالى:
 االعتراض على المادة ( )10من االقتراح التى تقضى بإعفاء النقابة وكافة المإسسات التابعةلها من كافة الضرابب والرسوم والدمؽات والعوابد أو ؼٌر ذلك من التكالٌؾ المالٌة الحكومٌة
أٌا كان نوعها ،الن ذلك ٌتعارض مع السٌاسة المالٌة للدولة التى تقوم على هجر مبدأ
11هجلس الشعب ،الفصل التشريعي التاسع ،دور االًعقاد العادى الخاهس ،هضبطة رقن (.)55
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اإلعفاءات وتقلٌص القابم منها وهو ما أقر واتبع منذ إصدار قانون الضرابب على الدخل
الصادر عام  .0225وكذا ما ٌنص علٌه البند ( )0منها من أن من بٌن موارد الصندوق
الم قترح اإلعانات التى تمنحها الدولة للصندوق ،حٌث أنه ال ٌوجد فى الوقت الراهن أى
إعانات للنقابات ،إضافة لمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة لما سٌرتبه من أعباء على
الخزانة العامة للدولة.
 أن ما ورد بالمادة ( )51من االقتراح بشؤن فرض رسم على طلبات ؼٌر أعضاء النقابة –كؤحد موارد النقابةٌ -ثٌر شبهة عدم دستورٌة إذ أن الرسم ٌكون مقابل خدمة ،وال ٌجوز
الجبر فى أداء نقدى دون أداء خدمة إال فى الضرٌبة فقط والتى ال تقرر إال بقانون.
من جانبه أبدى مقدم االقتراح استعداده لتعدٌل اقتراحه لتبلفى المبلحظات التى ذكرها ممثلى
وزارة المالٌة حتى ٌؤتى االقتراح متسقا مع أحكام القانون.
وفى نهاٌة االجتماع وافقت اللجنة على االقتراح ،وأوصت بإحالته إلى لجنة القوى العاملة
والهجرة ومكتبى لجنتى الثقافة والسٌاحة واإلعبلم والشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة .وقد وافق
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 - 11إَشبء َمبثخ نإلػالييني
عقدت لجنة القوى العاملة اجتماعا صباح ٌوم األحد  03ماٌو  0212لنظر اقتراحٌن بمشروعى
قانونٌن مقدمٌن من السٌدٌن العضوٌن هشام مصطفى خلٌل ،ومحسن راضى ،بشؤن إنشاء نقابة
لئلعبلمٌٌن ،بحضور مستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة ممثبل لوزارة المالٌة.
وقد أشاد المشاركون فى المناقشات بؤهمٌة إنشاء نقابة لئلعبلمٌٌن أسوة بنقابة الصحفٌٌن
والنقابات المهنٌة األخرى ،ووافقوا على االقتراحٌن من حٌث المبدأ .كما أبدى السٌد ممثل وزارة
المالٌة رفض الوزارة لعدد من مواد االقتراحٌن المتعلقة بالموارد المالٌة للنقابة ،وطالب بإعادة
النظر فٌها بما ال ٌحمل الخزانة العامة أو أى من المواطنٌن من ؼٌر أعضاء النقابة أى أعباء
مالٌة ،تبلفٌا لشبهة عدم الدستورٌة .ووافق مقدم االقتراح على إعادة النظر فى المواد التى
تعترض علٌها وزارة المالٌة .وأكد موافقته على قصر موارد النقابة على مواردها الذاتٌة التى ال
تخالؾ القانون وال تتصادم مع الدستور.
وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراحٌن بمشروعى قانونٌن من حٌث المبدأ ،على أن
تستكمل اللجنة نظر المواد حٌن ورود مشروع القانون المقدم من الحكومة لنظرهما معا.
 - 11إَشبء َمبثخ نألئًخ وانذػبح
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح ٌوم االثنٌن
 0212/5/3اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السادة األعضاء :أحمد عمر هاشم ،سٌد عسكر،
سعد عصمت ،إبراهٌم زكرٌا ٌونس ،الؽمرى الشوادفى ،حسنٌن الشورى ،علم الدٌن السخاوى،
عادل حمدى البرماوىٌ ،حٌى المسٌرى ،بشؤن إنشاء نقابة ترعى مصالح األبمة والدعاة وتدافع
عنهم وتحفظ لهم كٌانهم ،بحضور مستشار وزٌر المالٌة للسٌاسات الضرٌبٌة.
وقد أكد ممثل وزارة المالٌة تقدٌره الكامل لبلقتراح بمشروع القانون ،بٌد أنه تضمن حصٌلة
دمؽة خاصة بالنقابة المقترحة ،وهو ما ٌتعارض مع قانون الدمؽة المعمول به حالٌا الصادر
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بالقانون رقم  111لسنة  .1332وأضاؾ أن الضرٌبة ال ٌجوز أن تفرض لؽرض محدد وفقا
لمبدأ وحدة الموازنة ،وأن الدمؽة ضرٌبة ولٌست رسم وال ٌجوز تخصٌص الضرٌبة ،وأكد أن
االقتراح المقدم ٌطالب بإعفاء جمٌع العملٌات االستثمارٌة مهما كان نوعها من كافة أنواع
الضرابب والرسوم والدمؽة ،وتساءل عن المقصود بجمٌع العملٌات االستثمارٌة واعتبره نص
ؼٌر محدد .وأشار إلى أن وزارة المالٌة ال توافق على مقترح ٌتضمن مثل هذه المخالفات.
وأضاؾ مستشار لجنة االقتراحات والشكاوى أن اإلعفاء الكامل الذى تضمنه االقتراح ٌقر مبدأ
خطٌر ال ٌتمتع به باقى النقابات ،ونبه إلى عدم دستورٌة تحصٌل نسبة  %02من صافى كل
عبلوة دورٌة أو عبلوة ترقٌة تمنح لعضو النقابة ٌكون تحصٌلها عن شهر واحد فقط ،وأنه ٌجب
أن ٌكون ذلك بموافقة العضو.
وفى معرض تعقٌب مقدمى االقتراح على المبلحظات المقدمة ،أكدوا موافقتهم على إضافة فقرة
تنص على موافقة العضو على خصم نسبة الـ %02من صافى كل عبلوة دورٌة أو عبلوة ترقٌة
تمنح له .وأشار األعضاء إلى أن هذه النقابة مهنٌة ولٌست عمالٌة ،وأن من شروط عضوٌة
النقابة أن ٌكون من خرٌجى األزهر وأن ٌكون ممارس لمهنة الدعوة ،وأضاؾ األعضاء انه فى
أكثر من نقابة ٌتم تحصٌل دمؽة خاصة بالنقابة مثل نقابة المهندسٌن التى تفرض دمؽة هندسٌة
مخصصة لصندوق المعاشات.
وفى نهاٌة المناقشات وافقت اللجنة على االقتراح وأوصت بإحالته إلى لجنة المشتركة من لجنتى
القوى العاملة والشبون الدٌنٌة .كما وافق المجلس على رأى اللجنة خبلل التى عقدها عصر ٌوم
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