
 مجهورية مصر العربية

 جملس النواب

 الفصل التشريعي األول

 دور االنعقاد العادي اخلامس
 األربعنيو السادسةجدول أعمال اجللسة 

 م 2020 يونيةمن  7هـ املوافق  1441سنة  شوال 15 األحديوم 
اعشرة  الثانية)الساعة  

ً
 (ظهر

  
 اإلعتــذارات . -أواًل   

ا 
ً
 . ائلـــــالرس -ثاني

ا 
ً
 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من: - ثالث

، السيد العضو جمدي ملك وعشـرين عضـواً  .

 

، السيد العضو جمدي ملك وعشرين عضـواً  .

 

 ،السيد العضو جمدي ملك وعشـرين عضـواً  .

 

، السيد العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً  .

 

 ،السيد العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً  .

 

 ،السيد العضو جمدي ملك وعشرين عضواً  .

 

، السيد العضو بدوي عبد اللطيـ  هـ ل وعشـرين عضـواً  .

 

 ،عضـواً السيد العضو بدوي عبد اللطيـ  هـ ل وعشـرين  .

 

 ،السيد العضو بدوي عبد اللطيـ  هـ ل وعشـرين عضـواً  .

 

ا
ً
  :أخذ الرأي النهائي على - رابع
بتعديل بعض أحكام قانون اإليداع والقيد املركزي لألوراق  (1

التقريـر  ، 2000لسنة  93املالية والقانون الصادر به رقم 
ـــي   التكميل

. 

بإنشاء  1980لسنة  152بتعديل بعض أحكام القانون رقم  (2
 اهليئة القومية لسكك حديد مصر

 



 

 أماكن وساحات انتظار السيارات  (3

يف  1958لسـنة  137بتعديل بعض أحكـام القـانون رقـم  (4
 الصحية للوقاية من األمراض املعديةشأن االحتياطات 

يف  1971لسـنة  109بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم  (5
 .شأن هيئة الشرطة

بإصــدار قــانون منظــيم البعثــات  (6
 واملنح واإلجازات الدراسية

ا 
ً
 :انـارير اللجـمق -خامس

مقرير اللجنة املشرتكة  (1
بتعديل بعض أحكام 

 بإنشاء صندوق مصر 2018لسنة  177القانون رقم 

مقرير اللجنة املشرتكة استمرار نظر  (2

بتعديل بعض 
 203أحكام قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 

 1991لسنة 

مقرير اللجنة املشرتكة  (3

ــديل ب ــم تع ــانون رق ــام الق ــام  1975لســنة  93بعــض أحك يف شــأن النظ
بإنشـاء  2013لسـنة  74األساسي للكلية الفنية العسكرية والقـانون رقـم 

 كلية طب بالقوات املسلحة
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مقريرا اللجنة املشرتكة  (4
  

مشــروع قــانون مقــدم مــن ا كومــة  .أ

 (EXXONMOBIL 

EGYPT UPSTREAM LIMITED)THARWA 

PETROLEUM

. 

مشروع قانون مقدم من ا كومة  .ب

(IEOC 

PRODUCTION B.V.)

BP EXPLORATION (DELTA) LIMITED

. 

مقرير اللجنة املشرتكة  (5
بتعـديل بعـض 

ــم  ــانون رق ــام الق ــرين  2019لســنة  1أحك ــة املبتك بإنشــاء صــندوق رعاي
 .والنوابغ

ــة املشــرتكة  (6 ــر اللجن مقري

ــى الطــرق العامــة،  ــات عل ــانون منظــيم اإلع ن بإصــدار ق
حممد أمحد فـااد

وحممد فرج إبراهيم عامر
. 

 (2020/  3/  8)سبق موزيعه جبلسة األحد  
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املشرتكة  لجنةمقرير ال (7

بتعديل بعض أحكام القانون 
 75يف شأن السجل التجاري، املعدل بالقانون رقم  1976لسنة  34رقم 
 .2017لسنة 

 مقرير جلنة (8
 2020لسنة  119رقم 

 

 (2020/  5/  17لسة األحد  جب)سبق موزيعه 

مقرير اللجنة املشرتكة (9

2020لسـنة  121رقم 

 

 (2020/  5/  3  األحد)سبق موزيعه مبلحق جلسة 
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مقرير اللجنة املشرتكة (10

 2020لسنة  143رقم  

 

مقرير اللجنة املشرتكة (11
 144رقم  

 2020لسنة 

 

 (2020/  5/  17جبلسة األحد   ما)سبق موزيعه

مقريــر اللجنــة املشــرتكة (12

2020لسـنة  117رقـم 

 

 (2020/  5/  17)سبق موزيعه جبلسة األحد  

مقرير اللجنة املشـرتكة (13

2020لسنة  149قم 

 

 (2020/  5/  3)سبق موزيعه مبلحق جلسة األحد  
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 العربيةمجهورية مصر 

 جملس النواب

 الفصل التشريعي األول

 دور االنعقاد العادي اخلامس
 واألربعني السابعةجدول أعمال اجللسة 

 م 2020 يونيةمن  8هـ املوافق  1441سنة  شوال 16 االثننييوم 
اعشرة  الثانية)الساعة   

ً
 (ظهر

  
 اإلعتــذارات .  -أوالً    
ا   

ً
  . ائلـــــالرس -ثاني

ا  
ً
 :اقرتاحات برغبات مقدمة من مقارير جلنة االقرتاحات والشكاوى عن -ثالث
، نانسي نصريالعضو/  ةالسيد .1

 

، السيدين العضوين/ مهدى العمدة، وأمحد رس ن .2

 

، رضـا البلتـاجى / السيد العضـو .3
 

، مى البطران / السيدة العضو .4
 

، عفيفي كامل /السيد العضو .5

 

، حممد إمساعيل جاداهلل /السيد العضو .6
 

، حممد محدى دسـوقى / السيد العضو .7

 

، زكريا حسان / العضوالسيد  .8
 

، أمحـد أمحـد حممـد سـيد سيد /السيد العضو .9
 

، أمحد أمحد حممد سيد سيد /السيد العضو .10
 

، حممد محدى دسوقى / السيد العضو .11
 

، عفيفــى كامــل / الســيد العضــو .12
 

، بسام فليفل / السيد العضو .13
 

 



 

، بسام فليفل / السيد العضو .14
 

، زكريا حسـان /السيد العضو .15
 

، حممد عمارة /السيد العضو .16
 

، حممد سعد متـراز /السيد العضو .17

 

، بســام فليفــل / الســيد العضــو .18

 

، زكريـا حسـان / السيد العضـو .19

 

، حسن سيد خليل / السيد العضو .20
 

، أمحد الشري ، وأمحد خليل خرياهلل /السيدين العضوين .21

 

، القادر مامر عبد /السيد العضو .22
 

، هاني أباظة /السيد العضو .23

 

، اجملـد عصام أبـو /السيد العضو .24

 

، سـيد أمحـد حممـد سـيد أمحـد / السـيد العضـو .25
 

، أمحد خليل خري اهلل، أمحد الشـري  / السيدين العضوين .26

 

، أمحـد خليـل خـري اهلل، أمحـد الشـري  / السيدين العضـوين .27
 

، عبد الرازق زنـ  / السيد العضو .28
 

، سهري ا ادى / السيدة العضو .29
 

، أمحــد أبــوعلم /العضــوالســيد  .30
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، املنعم شهاب عبد /السيد العضو .31

 

، حسني حافظ /السيد العضو .32
 

، حسـني حـافظ /السيد العضـو .33

 

، مسـري رشـاد أبوطالـب /السيد العضـو .34
 

، أمحد رس ن /السيد العضو .35
 

، أمحـد رسـ ن /السيد العضـو .36

 

، سيد أمحد حممد سيد أمحد /السيد العضو .37
 

، ثروت سويلم /السيد العضو .38

 

، مسري رشاد أبو طالب /السيد العضو .39
 

، بسام فليفل /السيد العضو .40
 

، الزاهدحممد  /السيد العضو .41

 

، زكريا حسان / السيد العضو .42
 

، سـليم عسـكرحممـد  / السيد العضـو .43
 

، سـهري ا ـادى / السيدة العضـو .44
 

، هاني أباظـة /السيد العضو .45

 

، حسني حافظ /السيد العضو .46
 

، العظيم خالد عبد /السيد العضو .47
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، بسام فليفل /السيد العضو .48
 

، وحيد قرقر /السيد العضو .49
 

، سليمان فضل العمريى /السيد العضو .50
 

 ،شـري أمحد خليـل خـرياهلل، وأمحـد ال /السيدين العضوين .51

 

 ،أمحد خليل خرياهلل، وأمحد الشري  /السيدين العضوين .52

 

، حسن سيد خليل /السيد العضو .53
 

، زكريا حسان / السيد العضو .54
 

، عبد املـنعم شـهاب / السيد العضو .55

 

، صــ ا الــدين عيــاد /الســيد العضــو .56

 

، إهلام املنشاوي /السيدة العضو .57

 

، مجال كوش /السيد العضو .58
 

، هـانى أباظـه /العضـو السيد .59
 

، هانى أباظة / السيد العضو .60
 

، كارولني ماهر / السيدة العضو .61

 

، حممد محدى دسوقى / السيد العضو .62

 (2020/  5/  18  االثننيجبلسة  مه)سبق موزيع
ا
ً
 .السابقة اجللسةأعمال  املوضوعات املدرجة على بنود جدولاستمرار نظر بقية  - رابع
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