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 انجازات مجلس النواب 

 خلال دورى الانعقاد الأول والثانى 
 ـــــــــــــــــــ

 :الإنجازات التشريعية أولاً : 

 ( يوم من15( قرار بقانون خالل أول )342ناقش المجلس ) :    القرارات بقوانين

 تاريخ انعقاده.

  :  مشروعات القوانين

 .( مشروع قانون82) وافق المجلس نهائياً على:   األول  الدور

 .( مشروع قانون219)وافق المجلس نهائياً على  :   الثاني الدور

  :  الاتفاقيات الدولية 

 .( اتفاقية دولية27أقر المجلس ):     األول  الدور

 .( اتفاقية دولية 65أقر المجلس ):     الثاني الدور

  :  القرارات الجمهورية 

 .قرارات جمهورية( 7دد )ناقش المجلس عالدور األول      :  

 ( قرارات جمهورية.8ناقش المجلس عدد )  الدور الثاني    :

 : الرقابيةالإنجازات ثانياً : 

 الدور الثاني            الدور األول        

+المحال للجان 498            324    طلبات الإحاطة

(855) 

 1024   472   الأسئلة    

 (75أجيب عن )          بالجلسة (45أجيب عن )                                   

 بالجلسة

 26          8      طلبات المناقشة

 634          119                        الاقتراحات برغبة
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 انجازات مجلس النواب 

 خلال دور الانعقاد الثالث 

 :الإنجازات التشريعية :أولاً 

 قانون مشروع 197: مشروعات القوانين

 اتفاقيات دولية 66 :الاتفاقيات الدولية

 :الرقابيةالإنجازات ثانياً: 

 303 البيانات العاجلة: 

 باللجان النوعية. 390+  385 طلبات الإحاطة: 

سؤال شفاهة بالجلسة، والباقي  45أجيب عن ) 1090 الأسئلة: 

 (كتابة

 20 طلبات المناقشة: 

 839 الاقتراحات برغبة: 
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 مجلس النواب انجازات 

 خلال دور الانعقاد الرابع 

 :الإنجازات التشريعية :أولاً 

 ( مشروع قانون8: )مشروعات القوانين

 اتفاقيات دولية( 12) :الاتفاقيات الدولية

 :الرقابيةالإنجازات ثانياً: 

 147 البيانات العاجلة: 

 193 طلبات الإحاطة: 

 30 الأسئلة: 

 8 طلبات المناقشة: 

 110 رغبة: الاقتراحات ب
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 مشروعات القوانين
 نهائياً  التى وافق عليها المجلس

 خلال دور الانعقاد العادي الأول  
 

عدد  مشروع القانون م

 المواد

 439 .2016( لسنة 1الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم )  1

 2 للقوات المسلحة . مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات  2

للترررول لمشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فررى التعاقررد مررا الهي ررة المصرررية العامررة   3

ة ( لسرررن15، و)1989( لسررنة 222المعرردل بررالقوانين أرقرررام ) 1981( لسرررنة 9الصررادر بموجررق القرررانون رقررم )

 . 2009( لسنة 156، و)2004( لسنة 159، و)1995

3 

 2 فى شأن األحوال المدنية .1994( لسنة 143شروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )م  4

 3 ، فى شأن األسلحة والذخائر 1954( لسنة 394مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  5

 2 .، بشأن تحقيق العدالة الضريلية 1978( لسنة 46مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  6

 3 . 1959( لسنة 57قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم )  7

 16 . 2016/2017مشروع قانون بربط لموارنة العامة للدولة للسنة المالية   8

 10 . 2016/2017مشروع قانون االعتماد باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة المالية   9

 (79رقرم ) مشروع قانون بشأن ريادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقرانون  10

 . 1980( لسنة 112، وقانون نظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم )1975لسنة 

6 

 2  ، بشأن التوقيت الصيفى .2014( لسنة 35مشروع قانون بشأن إلغاء القرار بقانون رقم )  11

 4 ية . بإصدار قانون النقابات العمال 1976( لسنة 35مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )  12

انون رقرم مشروع قانون بتعديل بعرض أحكرام قرانون التقاعرد والترأمين والمعاشرات للقروات المسرلحة الصرادر بالقر  13

 . 1975( لسنة 90)

2 

 4 .1971لسنة  109هي ة الشرطة رقم  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون  14

 2 حيوية. ، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة وال2014( لسنة 136مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم )  15

 2 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اللنك المركزى .  16

 84 مشروع قانون بإصدار قانون الضريلة على القيمة المضافة.  17

 3 ، فى شأن المحال الصناعية والتجارية . 1954لسنة  453انون بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشروع ق  18

 2 لحربى . بإنشاء الهي ة القومية لإلنتاج ا 1984لسنة  6مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم   19

 3 عمد والمشايخ .، فى شأن ال1978( لسنة 58مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  20

بشررأن إنشرراء صررندون تحسررين األقطرران   1959لسررنة  212مشررروع قررانون بتعررديل بعررض أحكررام القررانون رقررم   21

 المصرية . 

2 

 3 فى شأن المحال العامة .   1956لسنة  371كام القانون رقم    مشروع قانون بتعديل بعض أح  22

للترررول لنيررة فررى التعاقررد مررا الهي ررة المصرررية العامررة مشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول والنررروة المعد  23

، 2001( لسررنة 6، و)1994( لسررنة 7المعرردل بررالقوانين أرقررام ) 1992( لسررنة 9الصررادر بموجررق القررانون رقررم )

 .2009( لسنة 140، و)2006( لسنة 78و)

3 
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عدد  مشروع القانون م

 المواد

للترررول لصرررية العامررة مشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فررى التعاقررد مررا الهي ررة الم  24

ترررزام ، واتفاقيررة االل2001( لسررنة 11المعرردل بالقررانون رقررم ) 1988( لسررنة 6الصررادر بموجررق القررانون رقررم )

 ( 17، المعرررررررررررررررردل بالقررررررررررررررررانون رقررررررررررررررررم )1974( لسررررررررررررررررنة 15المندمجررررررررررررررررة بالقررررررررررررررررانون رقررررررررررررررررم )

 .  1982لسنة 

3 

للترررول لمررا الهي ررة المصرررية العامررة  مشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فررى التعاقررد  25

، 2006 ( لسرنة80، و)2001( لسرنة 7المعدل بالقوانين أرقرام ) 1995( لسنة 88الصادر بموجق القانون رقم )

 .  2009( لسنة 141و)

3 

 6 . 1972( لسنة 47مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم )  26

برررلعض األحكرررام التاصررة بتنظررريم عمرررل  1996لسررنة  231م قررانون رقرررم مشررروع قرررانون بتعررديل بعرررض أحكرررا  27

 المصريين لدى جهات أجنلية.

3 

ة فى شرأن دخرول وإقامرة األجانرق بأرامرى جمهورير 1960لسنة  89مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون   28

 مصر العربية والتروج منها.

3 

 3 ظ عقوبة ختان االناث (.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات )تغلي  29

 8 مشروع قانون انهاء المنارعات الضريلية   30

 13 مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.   31

 582 ( مشروع قانون بربط الموارنة العامة للدولة وموارنات الهي ات االقتصادية.51عدد )

 1226 ( مشروع قانون .82الإجمالى : )
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 شروعات القوانين م

 التى وافق عليها المجلس نهائياً 

 منذ بدء دور الانعقاد الثانى وحتى تاريخه 

 م
عدد  مشروع القانون

 المواد

 82 مشروع قانون بإصدار قانون التدمة المدنية  1

 38 مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريق المهاجرين.  2

ت تررول وشرركاير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة لللمشروع بقانون بالترخ  3

بيررة صررحارى للزيررت والغررار لللحررت عررن اللترررول وتنميتررم واسررتغاللم فررى منطقررة تنميررة غرررب قررارون بالصررحراء الغر

 ج.م.ع .

3 

رول للحرت عرن اللترلما الهي ة المصرية العامة لللترول مشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التعاقد   4

 وتنمية واستغاللم فى منطقة تنمية شقير اللحرية بتليج السويس ج.م.ع.
3 

يرة رات الطليعمشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدني فى التعاقد ما الشركة المصرية القابضة للغرا  5

بى.  7لوك بى بى اكسللوريشن )دلتا( لميتد وشركة توتال أى اند بى ايجيلت بفى شركة  -وشركة أيوك برودكشن بى 

 فى لللحت عن الغار والزيت التام واستغاللهما فى منطقة شمال الحماد اللحرية باللحر المتوسط.

3 

عيرة ات الطليارمشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التعاقد ما الشركة المصرية القابضة للغر  6

سرتغاللهما وشركة بى بى اكسيلوريشن )دلتا( ليمتد وشركة أيوك برودكشن بى. فى لللحت عن الغار والزيرت الترام وا

 فى منطقة شمال رأس العش اللحرية باللحر المتوسط ج.م.ع.

3 

عيرة رات الطليبضة للغرامشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التعاقد ما الشركة المصرية القا  7

يرة ابيرة اللحروشركة بى بى اكسللوجين )دلتا( ليمتد لللحت عن الغار والزيت الترام واسرتغاللهما فرى منطقرة شرمال الط

 باللحر المتوسط ج.م.ع.

3 

ة عيرارات الطليمشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التعاقد ما الشركة المصرية القابضة للغر  8

ة ابى اللحريروشركة اديسون انتر ناشيونال اس.بى.ايم لللحت عن الغار والزيت التام واستغاللهما فى منطقة شرمال حر

 باللحر المتوسط ج.م.ع.

3 

 2 .، فى شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة 1991( لسنة 7مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  9

 9 نك التنمية واالئتمان الزراعى إلى اللنك الزراعى المصرى .مشروع قانون بتحويل ب  10

 2 مشروع قانون تنظيم التلرة أمام جهات القضاء.  11

 93 للصحافة واإلعالم. مشروع قانون التنظيم المؤسسى  12

 97 مشروع قانون نقابة اإلعالميين  13

 2 يعها.تنظيم الصناعة وتشجب 1958( لسنة 21تعديل القانون رقم )مشروع قانون   14

 3 مشروع قانون التأمين الصحى على الطالب.  15

 25 مشروع قانون الهي ة القومية لسالمة الغذاء.  16

ة لضلاط القوات بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائي 1975( لسنة 71مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  17

 1981سنة .ل( 123د بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم )المسلحة لقانون خدمة مق اط الشرف وملاط الصف والجنو
4 

 2 مشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.  18

عات التى تكون بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنار 2000( لسنة 7مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  19

 العتلارية العامة طرفا فيها.الورارات واألشتاص ا
5 

 5 فى شأن سجل المستوردين. 1982( لسنة 121مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )  20

 3 بشأن الموانىء التتصصية. 1969( لسنة 1مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  21

 ؤسساتأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من الممشروع قانون مقدم من أكنر من عشر عدد السادة األعضاء بش  22

 العاملة فى مجال العمل األهلى.
97 
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 م
عدد  مشروع القانون

 المواد

 2 مشروع قانون مقدم من أكنر من عشر عدد السادة األعضاء  بتعديل تنظيم المجلس األعلى للنقافة .   23

 ى ولتشجيالفكرااج مشروع قانون مقدم من أكنر من عشر عدد السادة األعضاء بشأن تعديل قانون جوائز الدولة لإلنت  24

 .1958لسنة  37العلوم االجتماعية والفنون واآلداب رقم 
2 

 55 مشروع قانون بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخير المنشات الصناعية.  25

 2 (.10مشروع قانون تعديل قانون التظاهر )المادة   26

ات إجراءوقوانين اإلجراءات الجنائية،  مشروع قانون مقدم من عشر السادة األعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام  27

 الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات اإلرهابية، واإلرهاب .
9 

 2 . 1958لسنة  162مشروع قانون مقدم من عشر السادة األعضاء، بتعديل قانون الطوارىء رقم   28

قانون لصادر بالاارية  ة النيابة اإلدمشروع قانون مقدم من عشر السادة األعضاء  بتـعـديـل بـعـض أحـكام قـانـون هي  29

لطـة القـضـائـية ،وقـانـون السـ1963لسنة  75وقانون هي ة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 1958لسنة  117رقم 

 .1972لسـنـة  47، وقـانـون مجـــلس الـــدولــة الصـادر بـالقـانـون رقـم 1972لسنة  46الصادر بالقانون رقم 

5 

 10 .2014/2015انون ربط الحساب التتامى للموارنة العامة للسنة المالية مشروع ق  30

 8 .2014/2015مشروع قانون ربط الحساب التتامى لموارنة الهي ة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية   31

 2 .2014/2015مشروع قانون ربط الحساب التتامى لموارنة ورارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية   32

 381 .2014/2015قانون بربط حساب ختامى موارنات الهي ات العامة االقتصادية للسنة المالية  ( مشروع50عدد )  82

 103 إصدار قانون الريامة.مشروع قانون   83

 104 مشروع قانون إصدار قانون االستنمار.  84

 8 ة المدنية عالوة خاصة .مشروع قانون منح العاملين بالدولة من غير المتاطلين بقانون التدم  85

 3 اتبشأن مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحان 2015( لسنة 101مشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم )  86

لترول ير المشروع قانون بشأن اإلذن لورير المالية بضمان شركتى الشرن األوسط لتكرير اللترول وأسيوط لتكر  87

عاقدان ة فيما تتلمالييما تحصالن عليم من تمويالت وممان الوفاء بااللتزامات الدى هي ة تنمية الصادرات اإليطالية ف

مليار  2.6عليم من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجما التكسير الهيدروجيني بأسيوط بقيمة مقدارها

 .دوالر أمريكى

3 

 5 ة، وقانون مريلة الدمغمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريلة على الدخل  88

 9 .بشأن تعويضات عقود المقاوالت والتوريدات والتدمات العامةمشروع قانون   89

 2 .1976( لسنة 34مشروع قانون مقدم من عشر األعضاء بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى رقم )  90

 10 لتدمات الصحية.مشروع قانون مقدم من عشر األعضاء بشأن تنظيم اإلعالن عن المنتجات وا  91

 9 .2015/2016مشروع قانون ربط الحساب التتامى للموارنة العامة للسنة المالية   92

 8 .2015/2016مشروع قانون ربط الحساب التتامى لموارنة الهي ة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية   93

 2 .2015/2016ابعة لها للسنة المالية مشروع قانون ربط الحساب التتامى لموارنة ورارة العدل والجهات الت  94

 385 .2015/2016قانون بربط حساب ختامى موارنات الهي ات العامة االقتصادية للسنة المالية  ( مشروع50عدد )  144

عالوة  نية وبمنحالمد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد الحد األدنى للعالوة الدورية المقررة بقانون التدمة  145

 تننائية للمتاطلين بأحكامم.غالء اس
6 

 6 ة.مة المدنيالتد مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح عالوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المتاطلين بقانون  146

دمة قانون التلين بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح عالوة غالء استننائية للعاملين بالدولة من غير المتاط  147

 المدنية.
6 

 4 مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى.  148
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 م
عدد  مشروع القانون

 المواد

 2 مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.  149

( لسنة 91)رقم  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريلة على الدخل الصادر بالقانون  150

2005. 
3 

تزانة لى المشروع قانون بأيلولة نسلة من أرصدة  الصناديق والحسابات التاصة والوحدات ذات الطابا التاص إ  151

 العامة للدولة.
4 

 3 ألطيان.التاص بضريلة ا 1939( لسنة 113مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم )  152

 2 ون تنظيم ررع األعضاء اللشرية.مشروع قانون تعديل قان  153

 2 التاص باألحوال الشتصية. 1929( لسنة 25مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم )  154

 4 بإنشاء المجلس القومى لحقون اإلنسان. 2003( لسنة 94مشروع قانون تعديل القانون رقم )  155

 37 مشروع قانون بشأن الهي ة الوطنية لالنتتابات.  156

 49 .2017/2018انون بربط الموارنة العامة للدولة للسنة المالية مشروع ق  157

 10 .2017/2018مشروع قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالى   158

 12 مشروع قانون موارنة الهي ة القومية لإلنتاج الحربى.  159

 479 .2017/2018السنة المالية  ( مشروع قانون بربط موارنات الهي ات االقتصادية عن48عدد )  207

ل وشركة للترولمشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التعاقد ما الهي ة المصرية العامة   208

الصحراء لللحت عن اللترول واستغاللم فى منطقة جنوب شرن مليحة ب IIأبكس إنيرجى أنترناشيونال القابضة 

 .الغربية

3 

رول وشرركة الترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فرى التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة لللترمشروع قانون ب  209

 اء الغربية.لللحت عن اللترول واستغاللم فى منطقة غرب بدر الدين بالصحر IIأبكس إنيرجى أنترناشيونال القابضة 
3 

ل شررول وشرركة اقد ما الهي ة المصرية العامة لللتمشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنروة المعدنية فى التع  210

 إيجيلت إن.فى. لللحت عن اللترول واستغاللم فى منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية.
3 

رول وشرركة مشروع قانون بالترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فرى التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة لللتر  211

ء ال دى سررى لللحررت عررن اللترررول واسررتغاللم فررى منطقررة جنرروب علررم الشرراويش بالصررحراأباتشررى خالرردة كوربوريشررن 

 الغربية.

3 

رول وشرركة مشروع قانون بالترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فرى التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة لللتر  212

ل غرررب الرررران بالصررحراء أباتشررى خالرردة كوربويشررن ال دى سررى لللحررت عررن اللترررول واسررتغاللم فررى منطقررة شررما

 الغربية.

3 

رول وشرركة مشروع قانون بالترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فرى التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة لللتر  213

بالقرانون رقرم  المعردل 2004لسرنة  147ميرلون الفيوم لللترول لتعرديل اتفاقيرة االلترزام الصرادرة بموجرق القرانون رقرم 

 ة الفيوم بالصحراء الغربية.لللحت عن اللترول واستغاللم فى منطق 2010لسنة  132

3 

رول وشرركة مشروع قانون بالترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فرى التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة لللتر  214

يج السرويس ترايدنت لللترول وتنميتم واستغاللم فى منطقة شرن عش المالحة اللحرية )منطقة مجاويش اللحريرة( بتلر

 ج.م.ع

3 

 13 بإعادة تنظيم المجلس األعلى للنقافة. مقدم من أكنر من عشر األعضاء مشروع قانون  215

 56 مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سون الغار.  216
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 م
عدد  مشروع القانون

 المواد

 3 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الشرطة.  217

 14 .مشروع قانون بشأن بعض قواعد إجراءات التصرف فى أمالك الدولة التاصة  218

 2 .الرقابة على المعادن النمينة واألحجار ذات القيمة  مشروع قانون بشأن  219

 2354 ( مشروع قانون .219الإجمالى : )
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 مشروعات القوانين

 نهائياً  التى وافق عليها المجلس
 خلال دور الانعقاد العادي الثالث حتى تاريخه

 

 عدد المواد مشروع القانون م

 24 ي ة الرقابة اإلدارية.مشروع قانون بتعديل قانون ه  32

 47 مشروع قانون بإصدار قانون الهي ات الشلابية.  33

 5 مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة.  34

 78 مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.  35

 20 رباء.ى مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهمشروع قانون بإنشاء الجهار التنفيذي لإلشراف عل  36

 17 .الكهرباء بإنشاء هي ة المحطات النووية لتوليد 1976لسنة  13بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشروع قانون   37

 14 .يةبشأن تنظيم األنشطة النووية واإلشعاع 2010لسنة  7بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشروع قانون   38

 2 بنظام نائق الورير. 1953لسنة  223شروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم م  39

 2 بشأن المواريت. 1943لسنة  77مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم   40

 2 بإنشاء محاكم األسرة. 2004لسنة  10مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم   41

 3 ضافة.بإصدار قانون الضريلة على القيمة الم 2016لسنة  67قانون رقم مشروع قانون تعديل بعض أحكام ال  42

 6 مشروع قانون استتدام الطائرات المحركة آلياً أو السلكياً وتداولها واالتجار فيها.  43

 67 مشروع قانون بشأن إصدار قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل.  44

45  
 90نون رقرم عد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصرادر بالقرامشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التقا

 .1975لسنة 
2 

46  
مشررروع قررانون تعررديل بعررض أحكررام قررانون شررركات المسرراهمة وشررركات التوصررية باألسررهم والشررركات ذات 

 .1981لسنة  159المس ولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
54 

 16 ة.مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصري  47

 2 جديدة.في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية ال 1979لسنة  59مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم   48

 78 مشروع قانون حقون األشتاص ذوي اإلعاقة.  49

 7 .1937لسنة  58مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم   50

 2 .بإصدار قانون الزراعة 1966لسنة  53حكام القانون رقم بتعديل بعض أقانون  مشروع  51

 2 .بشأن تنظيم السجون 1956لسنة  396مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   52

 3 .في شأن األحوال المدنية 1994لسنة  143مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   53

54  
ن فري شرأ 1982لسرنة  121بتعرديل بعرض أحكرام القرانون رقرم  مشروع قانون مقدم من أكنر من عشر األعضاء

 سجل المستوردين.
2 

 268 مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس.  55

 2 مشروع قانون بشأن مد مدة الشركة العربية ألنابيق اللترول )سوميد(.  56

 19 ي العاملين في مجالس اإلدارة.مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم انتتاب ممنل  57

 3 .1981لسنة  28مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم   58
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 عدد المواد مشروع القانون م

 3 مشروع قانون بتعديل مسمى بعض مصالح ورارة الداخلية.  59

60  
عرديل ضرريلية وتفري شرأن إنهراء المنارعرات ال 2016لسرنة  79مشروع قانون بشأن تجديرد العمرل بالقرانون رقرم 

 بعض أحكامم.
4 

 57 .1992لسنة  95مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سون رأس المال الصادر بالقانون رقم   61

 5 إنشاء الهي ة القومية لسكك حديد مصر.بتعديل بعض أحكام قانون مشروع قانون   62

 20 .مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية  63

64  
بشرأن إصردار قرانون إنشراء صرندون تكرريم شرهداء ومرحايا  مشروع قانون مقردم مرن أكنرر مرن عشرر األعضراء

 .ومفقودي ومصابي العمليات الحربية واإلرهابية واألمنية وأسرهم
21 

 3 .مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  65

 14 .المجتمعات العمرانية الجديدة يف يالعقار قانون تنظيم بعض أحكام الشهرمشروع   66

 20 مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى لمواجهة اإلرهاب والتطرف  67

 9 .عامةنزع ملكية العقارات للمنفعة الشأن ب 1990لسنة  10بتعديل بعض أحكام القانون رقم قانون مشروع   68

 13 .وجيا واالبتكارإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولقانون بشأن مشروع   69

 18 .مشروع قانون تنظيم إجراءات الحصر واإلدارة والتصرف في أموال الجماعات اإلرهابية واإلرهابيين  70

71  
لسرنة  45مشروع قرانون بتعرديل بعرض أحكرام قرانون نظرام السرلك الدبلوماسري والقنصرلي الصرادر بالقرانون رقرم 

1982. 
4 

 81 .هلكمشروع قانون بإصدار قانون حماية المست  72

73  
 مجلرس لررئيس الماليرة المعاملرة تحديردبشرأن ، 1987لسنة  100مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 .ونوابهم والمحافظين الحكومة وأعضاء الورراء، مجلس ورئيس النواب،
9 

 28 مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.  74

 3 .2005لسنة  91ام قانون الضريلة على الدخل الصادر بالقانون رقم مشروع قانون بتعديل بعض أحك  75

 4 .1966لسنة  53مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم   76

 6 بإنشاء الهي ة القومية لألنفان. 1983لسنة  113مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   77

78  

ل لررورير اللترررول فرري التعاقررد مررا شررركة جنرروب الرروادي المصرررية القابضررة لللترررو مشررروع قررانون بررالترخير

زيت وشركة جي إتش بي إكسللوريشن إيجيق إل تي دي لللحت عن اللترول واستغاللم في منطقة غرب جلل ال

 بجنوب خليج السويس.

3 

79  
للتررول الللتررول لللحرت عرن مشروع قانون بالترخير لرورير اللتررول فري التعاقرد مرا الهي رة المصررية العامرة 

 .وتنميتم واستغاللم في منطقة تنمية رأس فنار بتليج السويس
3 

 2 .في شأن إشغال الطرن العامة 1956لسنة  140مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   80

 40 بإصدار قانون حماية اآلثار. 1983لسنة  117مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   81

 24 .بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل اللري للركاب باستتدام تكنولوجيا المعلوماتمشروع قانون   82

 10 .2016/2017مشروع قانون بربط حساب ختامي الموارنة العامة للدولة للسنة المالية   83

 348 .2016/2017لمالية ( مشروع قانون بربط الحساب التتامي لموارنات الهي ات االقتصادية للسنة ا49عدد ) 53-101

102  
حة الطرق مصرل -مصلحة التلرراء -مشروع قانون باعتماد الحساب التتامي لموارنة ورارة العدل )الديوان العام

 .2016/2017مصلحة الشهر العقاري( عن السنة المالية  -الشرعي
2 
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 عدد المواد مشروع القانون م

 8 مشروع قانون بربط حساب ختامي موارنة الهي ة القومية لإلنتاج الحربي.  103

 4 .في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية 1959لسنة  277ع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشرو  104

 35 مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اللحوث الطلية اإلكلينيكية.  105

106  

للترررول لوالنررروة المعدنيررة فررى التعاقررد مررا الهي ررة المصرررية العامررة مشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول 

ل سريناء رينكو شمال سيناء لللترول انك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشرركة برينكرو شرماوشركة ب

ى فراسرتغاللم للغار ليمتد وشركة برينكو ريسورسز ايجيلرت ليمترد لتعرديل اتفاقيرة االلترزام لللحرت عرن اللتررول و

 .منطقة شمال سيناء اللحرية

3 

107  

للترررول للنررروة المعدنيررة فررى التعاقررد مررا الهي ررة المصرررية العامررة الترخير لررورير اللترررول وابررمشررروع قررانون 

ليمترد  يجيلت ليمتد وشركة دوفر إنفيستمنت ليمتد وشركة روكهوبر إيجيلت بى تى واىإوشركة كويت إنيرجى 

 .لتعديل اتفاقية االلتزام لللحت عن اللترول واستغاللم فى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية

3 

 19 .مقدم من أكنر من عشر عدد أعضاء المجلس بتنظيم وتشجيا عمل وحدات الطعام المتنقلة مشروع قانون  108

 26 مشروع قانون بإصدار قانون اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.  109

110  
ة مشررروع قررانون مقرردم مررن النائررق أحمررد سررمير صررالح وعشررر األعضرراء بإصرردار قررانون الهي ررة العامررة للتنميرر

 الصناعية.
42 

111  
د بشررأن تفضرريل المنتجررات المصرررية فرري العقررو 2015لسررنة  5مشررروع قررانون تعررديل بعررض أحكررام القررانون رقررم 

 الحكومية.
4 

 14 .2018/2019مشروع قانون بربط الموارنة العامة للدولة عن السنة المالية   112

 10 .2018/2019مشروع قانون باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية عن السنة المالية   113

 12 .2018/2019مشروع قانون بربط موارنة الهي ة القومية لإلنتاج الحربي عن السنة المالية   114

 479 .2018/2019مشروع قانون بربط موارنات الهي ات االقتصادية عن السنة المالية  49عدد  115-163

 45 مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  164

 17 نمية الصعيد.مشروع قانون هي ة ت  165

 3 .2005لسنة  91بتعديل بعض أحكام قانون الضريلة على الدخل الصادر بالقانون رقم مشروع قانون   166

 4 .دولةبفرض رسم تنمية الموارد المالية لل 1984لسنة  147بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشروع قانون   167

168  
ن فري  شرأ 1978لسرنة  58ض أحكرام القرانون رقرم بتعرديل بعرمشروع قانون مقدم من أكنر من عشرر األعضراء 

 العمد والمشايخ.
3 

 8 .بشأن منح عالوة خاصة وعالوة استننائية للموظفين والعاملين بالدولةمشروع قانون   169

170  
قرون حبإصردار قرانون  2018لسرنة  10بشأن ريادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقرم مشروع قانون 

 .األشتاص ذوي اإلعاقة
5 

 2 .مشروع قانون بشأن ريادة المعاشات العسكرية  171

 84 بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتتصيم.مشروع قانون   172

173  

لمصررية امشروع قانون مقدم مرن الحكومرة برالترخر لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فري التعاقرد مرا الهي رة 

ة بموجرق ية كوربوريشرن إل دي سري لتعرديل اتفاقيرة االلترزام الصرادرالعامة لللترول وشركة أباتشي إيست بحر

 نشرر لللحت عن اللتررول واسرتغاللم فري منطقرة 2009لسنة  155والقانون رقم  2005لسنة  170القانون رقم 

 اللحرية بالصحراء الغربية.

3 
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 عدد المواد مشروع القانون م

174  

المصررية  تعاقرد مرا الهي رةمشروع قانون مقدم من الحكومة برالترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فري ال

مال شررن العامة لللترول وشركة بي بي إسكللوريشن )دلتا( لميتد لللحت عرن اللتررول واسرتغاللم فري منطقرة شر

 .رمضان بتليج السويس

3 

 4 .2017/2018فتح اعتماد إمافى بالموارنة العامة للدولة للسنة المالية مشروع قانون بشأن   175

 3 .1962لسنة  66كام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم مشروع قانون بتعديل بعض أح  176

 115 .تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالمبإصدار قانون قانون مشروع   177

 59 .إصدار قانون الهي ة الوطنية للصحافةمشروع قانون ب  178

 41 .إصدار قانون الهي ة الوطنية لإلعالممشروع قانون ب  179

180  
صرر مبردخول وإقامرة األجانرق بأرامري جمهوريرة  1960لسرنة  89انون بتعديل القرار بالقانون رقرم مشروع ق

 .بشأن الجنسية المصرية 1975لسنة  26العربية والتروج منها، والقانون رقم 
4 

 2 .1971لسنة  109مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هي ة الشرطة الصادر بالقانون رقم   181

 3 .2005لسنة  91مقدم من عشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الضريلة على الدخل رقم  مشروع قانون  182

 7 .مشروع قانون بشأن معاملة بعض كلار قادة القوات المسلحة  183

184  
مشررروع قررانون بشررأن إنشرراء وتنظرريم فررروع للجامعررات األجنليررة داخررل جمهوريررة مصررر العربيررة والمؤسسررات 

 .الجامعية
25 

185  

وتعرديل  بإعرادة تنظريم الرقابرة اإلداريرة، 1964لسرنة  54تعرديل بعرض أحكرام القرانون رقرم  مشروع قانون بشأن

انون رقرم ، وتعديل بعرض أحكرام القر1975لسنة  79بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

نررواب يس مجلررس البتحديررد المعاملررة الماليررة لرررئ 1987لسررنة  100بتعررديل أحكررام القررانون رقررم  2018لسررنة  28

 .ورئيس مجلس الورراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم

5 

 20 مشروع قانون بإنشاء صندون مصر.  186

187  

للترررول لمشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فرري التعاقررد مررا الهي ررة المصرررية العامررة 

وجق لصادرة بمتا دي. دي، لتعديل اتفاقية االلتزام اإندرستريا ناف -وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة إينا

نطقرة رأس لللحت عن اللترول واستغاللم في م 1994لسنة  17المعدل بالقانون رقم  1989لسنة  4القانون رقم 

 قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.

3 

188  

لللترررول  المصرررية العامررةمشرروع قررانون لبررالترخير لرورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فري التعاقررد مررا الهي رة 

 م الصرادرةوشركة بي جي دلتا لميتد وشركة بي أي سي إل )إيجيلرت( كوربوريشرن لميترد لتعرديل اتفاقيرة االلترزا

 2008لسررنة  188والقررانون رقررم  2002لسررنة  9المعرردل بالقررانون رقررم  1995لسررنة  89بموجررق القررانون رقررم 

 ا اللحرية العميقة باللحر المتوسط ج. م. ع.لللحت عن اللترول واستغاللم في منطقة غرب الدلت

3 

189  

للحرت عرن لمشروع قانون بالترخير لورير اللترول والنرروة المعدنيرة فري التعاقرد مرا الشرركة العامرة لللتررول 

ل اللترررول وتنميتررم واسررتغاللم فرري منرراطق تنميررة بكررر وكررريم بالصررحراء الشرررقية ومنرراطق تنميررة سرردر وعسرر

 ء.ومطارمة بشلم جزيرة سينا

3 

190  

لللترررول  مشرروع قررانون لبررالترخير لرورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فري التعاقررد مررا الهي رة المصرررية العامررة

 وشركة كايرون رعفرانة بتروليم كوملراني إل تري دي وشرركة أوشرينير رعفرانرة إل تري دي وشرركة صرحارى

 ويس ج. م.شرمال الزعفرانرة بتلريج السر للزيت والغار، لللحت عن اللترول وتنميتم واسرتغاللم فري منطقرة تنميرة

 ع.

3 

191  

للترررول لمشررروع قررانون بررالترخير لررورير اللترررول والنررروة المعدنيررة فرري التعاقررد مررا الهي ررة المصرررية العامررة 

ميرة وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر، لللحت عن اللتررول وتنميترم واسرتغاللم فري منطقرة تن

 دلتا النيل.

3 

192  

للغرارات  ن برالترخير لرورير اللتررول والنرروة المعدنيرة فري التعاقرد مرا الهي رة المصررية القابضرةمشروع قرانو

لهما فري الطليعية وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة ثروة لللترول، لللحت عن الغار والزيت التام واستغال

 منطقة نور بشمال سيناء اللحرية باللحر المتوسط.

3 
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 97 .تنظيم التعاقدات التي تلرمها الجهات العامةقانون  مشروع قانون بشأن إصدار  193

194  
وائض مشروع قانون بأيلولة نسلة من أرصدة الصناديق والحسابات التاصة والوحدات ذات الطابا التراص وفر

 .الهي ات العامة إلى التزانة العامة للدولة
4 

195  
 2018لسررنة  14حكررام القررانون رقررم مشررروع قررانون بشررأن إعفرراء الممررولين مررن مقابررل التررأخير وبتعررديل بعررض أ

 .في شأن إنهاء المنارعات الضريلية وتعديل بعض أحكامم 2016لسنة  79بتجديد العمل بالقانون رقم 
4 

196  
لناشر ة اتزاماتهرا مشروع قانون بشأن اإلذن لورير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بال

 (.IFCشركة عمر أفندي )التابعة لها( ومؤسسة التمويل الدولية )عن تسوية النزاع القائم بين 
2 

 7 .بشأن المحاسلة الحكومية 1981لسنة  127مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم   197

 2757 إجمالي عدد المواد 
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 مشروعات القوانين
 نهائياً  التى وافق عليها المجلس

 اد العادي الرابع حتى تاريخهخلال دور الانعق
 

 عدد المواد مشروع القانون م

1  
الك فري شرأن بعرض األحكرام المتعلقرة برأم 1991لسرنة  7بشأن تعرديل بعرض أحكرام القرانون رقرم مشروع قانون 

 .التاصة ةالدول
0 

 4 .بشأن حماية المتطوطات 2009لسنة  8مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم   2

  .ع قانون بإنشاء صندون رعاية الملتكرينمشرو  3

4  
 بإصرردار قررانون الضررريلة علررى العقررارات 2008لسررنة  196بتعررديل بعررض أحكررام القررانون رقررم قررانون مشررروع 

 .الملنية
 

 2 .بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين 1976لسنة  83مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   5

6  
يرة بإنشراء صرندون تحسرين خردمات الرعا 1981لسرنة  35بعض أحكام القانون رقرم  مشروع قانون بشأن تعديل

 .االجتماعية والصحية ألعضاء هي ة الشرطة وأسرهم
 

  .في شأن األسلحة والذخائر 1954لسنة  394مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   7

8  
 1978لسرنة  57ض أحكرام القرانون رقرم أعضراء المجلرس، بشرأن تعرديل بعرعردد مرن عشرر مقردم مشروع قانون 

 .بشأن التتلر من اللرك والمستنقعات ومنا إحداث الحفر
4 

 0 إجمالي عدد المواد 

 

 


