
 6 قوانين أمام مجلس النواب الثالثاء القادم ألخذ الموافقة النهائية

مشروعات قوانين مقدمة من  6يأخذ مجلس النواب خالل جلسته العامة يوم الثالثاء، الرأي النهائي على 

الحكومة، وكان المجلس قد سبق له خالل الجلسات السابقة الموافقة عليها، فى مجموع المواد، وجاءت 

:مشروعات القوانين كالتالى    

.مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد - 1 

  

ويقضى على ازدواجية التشريعات بدمج قانونى  الموازنة العامة للدولة و المحاسبة الحكومية في قانون 

و يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج و األداء لضبط  موحد،

.ق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلةاإلنفا  

  

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في األنشطة المالية غير  -2

.المصرفية  

على ويهدف مشروع القانون الى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية 

الجهات التى تزاول األنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها 

بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بااللتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية 

ية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع المتعاملين فى األسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوج

.القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية  

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات  -3       

.الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة . 

مشروع القانون إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خالل ما يئول إليها من النسب  ويهدف 

المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة 

30/6/2021فى   

بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة  1986سنة ل 102مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 4

بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء  2014لسنة  203الجديدة والمتجددة، و

.هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء  

توليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ل

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة 

الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار 

الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات  تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه

.الطاقة المتجددة   

  1972( لسنة 49مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ) -5



اذ مساعد مكافأة يهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ  سواء استاذ أو مدرس او است

تعادل كامل األجر لنظيره العامل، ألن له ما ألعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات 

.فيما عدا تولى المناصب اإلدارية مؤكدة  موافقتها  على مشروع القانون . 

1981لسنة  158القانون رقم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر ب -6  

ممن يبلغون سن -ويأتى مشروع اقالنون فى اطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون 

ة في مجال عملهم، حيث قرر مشروع القانون تعيينهم ومنحهم مكافأة بإعتبارهم خبرات نادر -انتهاء الخدمة

.مالية تعادل كامل األجر لنظيره العامل  

ا أن مشروع القانون أعطي لهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش وأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة كم

ألعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب اإلدارية داخل األكاديمية أو الجامعات 

.الخاضعة ألحكام تنظيم الجامعات  

 


