مجهورية مصر العربية
جملس النواب

الفصل التشريعي األول

دور االنعقاد العادي اخلامس

جدول أعمال اجللسة اخلامسة
يوم االثنني  8من صفر سنة  1441هـ املوافق  7من أكتـوبر  2019م
ً
(الساعة الثانية عشرة ظهرا)

ً
أوال  -اإلعتــذارات .
ً
ثانيا  -الرســـــائل .
ً
ثالثا  -طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة  ،مقدمة من :
ً
 .1السيد العضو غريب أمحد حسان وعشرين عضوا،

ً
 .2السيد العضو فوزي فىت وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .3السيد العضو فوزي فىت وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .4السيد العضو غريب أمحد حسان وعشرين عضوا،
ً
 .5السيد العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوا،

ً
 .6السيد العضو عبد احلميد كمال وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .7السيد العضو عبد احلميد كمال وأكثر من عشرين عضوا،

ً
رابعا  -تقارير اللجان:
 )1تقريرا جلنة
أ.

بتعديل بعض أحكـام قـانون العقوبـات

تغليظ عقوبة التعدي على أمالك الدولة والغري .

بتعـديل القـانون رقـ  70لسـنة 1964

ب.

بشأن رسوم التوثيق والشهر
 )2تقرير جلنة
تعديل بعض أحكام القانون رق  161لسنة  2012بإنشـا مدينـة زويـل
للعلوم والتكنولوجيا

2

مجهورية مصر العربية
جملس النواب

الفصل التشريعي األول

دور االنعقاد العادي اخلامس

جدول أعمال اجللسة السادسة

يوم الثالثا  9من صفر سنة  1441هـ املوافق  8من أكتـوبر  2019م
ً
(الساعة الثانية عشرة ظهرا)

ً

أوال  -اإلعتــذارات .
ً
ثانيا  -الرســـــائل .
ً
ثالثا  -استمرار نظر بقية املوضوعات املدرجة على بنود جدول أعمال اجللسة السابقة.

مجهورية مصر العربية
جملس النواب
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي اخلامس
جدول أعمال اجللسة السابعة
يوم االربعا  10من صفر سنة  1441هـ املوافق ً 9من أكتـوبر  2019م
(الساعة الثانية عشرة ظهرا)

ً

أوال  -اإلعتــذارات .
ً
ثانيا  -الرســـــائل .
ً

ثالثا  -طلبات إحاطة وسؤاالن موجهه إىل السيد الدكتور رئيس جملس الوزرا
والسيد الدكتور وزير املالية.

 -1طلبات إحاطة عن عدم تطبيق الحد األدنى واألقصى لألجور ،مقدمة من:
-1
-2

الســــيد العضــــو عبــــد املــــنع العليمــــي

الســــــــيد العضــــــــو جمــــــــدي ملــــــــ

-3

الســــيد العضــــو عمــــد عمــــد عباســــي

 -2طلبات إحاطة مقدمة من :

أ .السيد العضو أمحد شعيب ،عن سبب االسبفااد مبن الابيارات الفبي علبي ضمبة قيبا ا بي
األقاام.
ب .السيد العضو صالح احلصـاوي ،عبن الغاباال بي اسبإار إ أبار اراالبي امب و الب و بد
االنفااع وعدم الفقنين.
جـــ .الســيد العضــو إيهــاب عبــد العظــي  ،عببن عببدم تببو ي االعفغببادات الغاليببة للإد ببد مببن
الغش وعات.
د .السيد العضو سعد اجلمال ،عن سياسة الوزار لفو ي درجات مالية للفإيينات الأد د .
 -3سؤاالن مقدمان من :
أ .السيد العضو سليمان وهدان ،عن ال ور توخي الحذر اثناء تنقية مافحقي مإبا
وك امة لإدم حذف الغافحقين.
ب .السيد العضو عمد عطا سلي  ،عن اسببا تبدوور الحالبة االقفصباد ة واث وبا علبى الشب ن
الداخلي.
تاا ب

ً

رابعا -

استمرار نظر بقية املوضوعات املدرجة على بنود جدويل أعمال اجللستني السابقتني.

