مجهورية مصر العربية
جملس النواب
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي اخلامس
جدول أعمال اجللسة الرابعة عشرة
يوم األحد  20من ربيع أول سنة  1441هـ املوافق ً 17من نوفمرب  2019م
(الساعة الثانية عشرة ظهرا)

ً
أوال  -اإلعتــذارات .
ً
ثانيا  -التصديق على مضابط اجللسات .
ً
ثالثا  -الرســـــائل .
ً
رابعا  -استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجه للسيد الدكتور رئيس
جملس الوزراء والسـيدة الـدكتورة وزيـرة الصـحة والسـنا مـن

السيد العضو حممـد اسسـيني – حسـمما ورد

االسـتجواب –

ً
خامسا  -طلمات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة  ،مقدمة من:
ً
 .1السيدة العضو شريين فراج وأكثر من عشرين عضوا،

ً
 .2الســيد العضــو بــرديس ســيع الــدين عمــرا وتســعة عشــر عضــوا،
ً
 .3الســيد العضــو بــرديس ســيع الــدين عمــرا وتســعة عشــر عضــوا،
ً
 .4السيد العضو داود سليما وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .5السيد العضو داود سليما وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .6السيد العضو داود سليما وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .7السيد العضو داود سليما وأكثر من عشرين عضوا،

ً
 .8السيد العضو مجال آدم وأكثر مـن عشـرين عضـوا،
ً
 .9السيد العضو مجال آدم وأكثر مـن عشـرين عضـوا،
ً
 .10السيد العضو مجال آدم وأكثر من عشـرين عضـوا،
ً
 .11السيد العضو حممد سعد متراز وتسعة عشر عضوا،
 .12الســيد العضــو مجــال كــو
 .13السيد العضو مجال كـو

ً
وتســعة عشــر عضــوا،
ً
وعشـرين عضـوا،

ً
 .14السيد العضو مجال آدم وأكثر من عشـرين عضـوا،
 .15السيد العضو مجال كو

ً
وعشرين عضـوا،

ً
 .16السيد العضو حممد سليم عسنر وعشـرين عضـوا،
ً
 .17السيد العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .18السيد العضو برديس سيع الدين عمرا وعشرين عضوا،
ً
 .19السيدة العضو نانسي نصـري وعشـرين عضـوا،
ً
 .20السيد العضو سعيد حساسني وعشرين عضوا،
ً
 .21السيد العضو سعيد حساسني وعشرين عضوا،
ً
 .22السيد العضو داود سليما وأكثر من عشرين عضوا،
ً
 .23السيد العضو طارق فاروق متويل وعشـرين عضـوا،
 .24السيد العضو مجال كو

ً
وعشـرين عضـوا،

 .25السيد العضو مجال كـو

ً
وعشـرين عضـوا،

 .26السيد العضو مجال كـو

ً
وعشـرين عضـوا،
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ً
 .27السيد العضو جمدي مرشد وعشرين عضوا،
ً
 .28السيد العضو برديس سيع الدين عمرا وعشرين عضوا،
ً
 .29السيد العضو برديس سيع الدين عمرا وعشرين عضوا،
ً
 .30السيد العضو هاني النواصرة وعشرين عضوا،
ً
 .31السيد العضو هاني النواصرة وعشرين عضوا،
ً
 .32السيد العضو هاني النواصرة وعشرين عضوا،
 .33السيد العضو مجال كـو

ً
وعشـرين عضـوا،

 .34السيد العضو مجال كو

ً
وأكثر من عشرين عضوا،

 .35السيد العضو مجال كو

ً
وأكثر من عشرين عضوا،

ً
 .36الســيد العضــو عــدء عابــد وتســعة عشــر عضــوا،
ً
 .37السيد العضو عدء عابد وعشرين عضوا،
ً
 .38السيد العضو عدء عابـد وعشـرين عضـوا،
ً
 .39الســيد العضــو عــدء عابــد وعشــرين عضــوا،
ً
 .40السيد العضو حممد الغـول وعشـرين عضـوا،
ً
 .41السيد العضو بسـام فليفـل وعشـرين عضـوا،
ً
 .42السيد العضو طارق فاروق متويل وعشـرين عضـوا،
ً
 .43السيد العضو حممد سليم عسنر وعشـرين عضـوا،
ً
 .44الســيد العضــو حممــود عمــد الســدم الضــمع وتســعة عشــر عضــوا،
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ً
 .45الســيد العضــو حممــود عمــد الســدم الضــمع وتســعة عشــر عضــوا،
ً
 .46السيد العضو حممود عمد السدم الضمع وعشرين عضوا،
ً
 .47السيد العضو حممود عمد السدم الضمع وعشرين عضوا،
ً
 .48السيد العضو حممود عمد السدم الضمع وعشرين عضوا،
ً
 .49السيدة العضـو هالـة صـمحي مسـتنلي وأكثـر مـن عشـرين عضـوا،
ً
 .50السيدة العضـو هالـة صـمحي مسـتنلي وأكثـر مـن عشـرين عضـوا،
ً
 .51السيدة العضو هالة صـمحي مسـتنلي وعشـرين عضـوا،
ً
 .52السيدة العضـو هالـة صـمحي مسـتنلي وأكثـر مـن عشـرين عضـوا،
ً
 .53السيدة العضو هالة صـمحي مسـتنلي وعشـرين عضـوا،
ً
 .54السيد العضو حممد سليم عسنر وعشـرين عضـوا،

ً
سادسا  -أخذ الرأي النهائي على:
)1

بتعديل بعـ

أحنـام القـانو رقـم  8لسـنة 2015

)2

بتعديل بع

أحنام قانو هيئات القطـا العـام وشـركاته

تنظيم قوائم النيانات اإلرهابية واإلرهابيني.
الصادر بالقانو رقم  97لسنة ،1983

)3

شـن

التقريـر التنميلـي

باستمرار العمل بنحنام القانو رقـم  7لسـنة 2016
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ً
سابعا  -تقارير اللجا :
 )1تقرير اللجنة املشرتكة مـن
بتعـديل بعـ
أحنام القانو رقم  109لسنة 1971

 )2تقرير اللجنة املشرتكة مـن

 144لســنة 2006

شن هيئة الشرطة

بتعديل بعـ

أحنـام القـانو رقـم

شــن تنظــيم هــدم املمــاني واملنشــةت ــري ا يلــة

للسقوط واسفاظ علـى الـرتاا املعمـاري،

 )3تقارير اللجنة املشرتكة من

مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاديد ي

أ.

الهيئيية الميييرية العا يية ل بتييرول وتييرإة نيبتييوي تنير ي تي يب ي ب ي ف ي
ل بحث عن البترول واستغالله ف

نطقة تمال غرب األ ل بخ يج السويس.

ب .مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ف التعادد
الهيئة الميرية العا ة ل بترول وترإة يرلوي الفيوم ل بترول ل بحث عن
البترول واستغالله ف

نطقة تمال بن سويف بوادي النيل.

ـ .مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ف التعادد
الهيئة الميرية العا ة ل بترول وترإة تل تي يب
البترول واستغالله ف
د.

تي ف

ل بحث عن

نطقة غرب الفيوم باليحراء الغربية.

مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ف التعادد
الهيئة الميرية العا ة ل بترول وترإة تل تي يب
البترول واستغالله ف

تي ف

ل بحث عن

نطقة نوب ترق حورس باليحراء الغربية.
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هـ .مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ف التعادد
الهيئة الميرية العا ة ل بترول وترإة تل تي يب
البترول واستغالله ف

تي ف

ل بحث عن

نطقة نوب أبو سناي باليحراء الغربية.

و .مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاديد ي
الهيئة الميرية العا ة ل بترول وترإة أيوك برودإشن ب ف ل بحيث عين
البترول واستغالله ف
ز.

مشرو قانو

نطقة نوب ترق سيوة باليحراء الغربية.

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ف التعادد

الهيئة الميرية العا ة ل بترول وترإة أيوك برودإشن ب ف ل بحث عن
البترول وتنميته واستغالله ف

نطقة تنمية غرب الرزاق باليحراء الغربية.

حـ .مشرو قانو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ف التعادد
ترإة نوب الوادي الميرية القابضة ل بترول وترإة باسيفيك أويل
ليمتد وترإة زد تي ب ف تل ت دي ل بحث عن البترول واستغالله ف
نطقة نوب ترق رأس العش ب نوب خ يج السويس.
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مجهورية مصر العربية
جملس النواب

الفصل التشريعي األول

دور االنعقاد العادي اخلامس

جدول أعمال اجللسة اخلامسة عشرة

ً

يوم االثنني  21من ربيع أول سنة  1441هـ املوافق  18من نوفمرب  2019م
ً
(الساعة الثانية عشرة ظهرا)

أوال  -اإلعتــذارات .
ً
ثانيا  -الرســـــائل .
ً
ثالثا  -تقارير جلنة االقرتاحات والشناوى عن اقرتاحات بر مات مقدمة من:
 .1السيد العضو /مسري رشاد أبو طالب،
.2

السيدة العضو  /رانيا السادات،

.3

السيد العضو  /نضال السعيد،

.4

السيد العضو /سيد أمحد حممد سيد أمحد،

.5

السيد العضو  /بسام فليفل،

.6

السيد العضـو  /بسـام فليفـل،

.7

السيد العضو  /مسري رشاد أبو طالب،

.8

السيد العضو  /إيهاب عمد العظـيم،

 .9السـيدة العضــو /رانيــا الســادات،
 .10السيد العضو /حممد عمد العزيز الغول،
 .11السيد العضو /أمحد عمد اللطيع الطحاوي،
 .12السيد العضـو /نضـال السـعيد،

 .13السيد العضو  /سيد أمحد حممد سيد أمحد،
 .14السيد العضو  /مسري المطيخى،
 .15السيد العضو  /سـيد أمحـد حممـد سـيد أمحـد،
 .16السيد العضو  /سيد أمحد حممـد سـيد أمحـد،
 .17السيد العضو  /مسري رشاد أبو طالـب،
 .18السيد العضـو /مسـري رشـاد أبوطالـب،
 .19السيد العضو /إيهاب عمد العظيم،
 .20السيد العضو /حممد عمد العزيز الغـول،
 .21السيد العضو /سيد أمحد حممد سيد أمحد،

 .22السيد العضو /مسري رشاد أبوطالب،
 .23السيد العضو /إيهاب عمد العظـيم،
kg1

 .24السيد العضو /محدي عمد الوهاب،
 .25السيد العضو /حامد جدل جهجهة،
 .26الســيد العضــو /حممــود عطيــة،
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kg2

 .27السيدة العضو /مايسة عطوة،
.28

السيد العضو /سيد أمحد حممد سيد أمحد،

.29

السيد العضو /بسام فليفـل،

.30

السـيد العضـو /بسـام فليفـل،

.31

السيد العضو  /مسري رشاد أبو طالب،

.32

الســيد العضــو  /مســري رشــاد أبــو طالــب،

 .33السيد العضو  /نضال السعيد،
.34

السيد العضو  /نضال السعيد،

.35

السيد العضو  /سدمة اجلوهرى،

 .36السيد العضو  /ريب أمحد حسـا

.37

،

السيد العضو  /بسام فليفـل،

 .38السيد العضو /إيهاب عمد العظيم،
 .39السيد العضو /صدح خميمر،
 .40السيد العضو /حممد عمد العزيز الغول،
 .41السيد العضو /نضال السعيد،
 .42السيد العضـو /حامـد جـدل جهجهـة،
 .43السيد العضو /أشرف عمـارة،
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.44

السيد العضـو  /همـام العـادى،

.45

السيد العضو  /سيد أمحد حممد سيد أمحد،

.46

السيد العضو  /سيد أمحد حممد سيد أمحد،

.47

الســيد العضــو  /ايهــاب عمــد العظــيم،

 .48السيد العضو /عمد اهلل علي مربوك،
 .49السيد العضو /ريب حسا ،

ً

رابعا

 -استمرار نظر بقية املوضوعات املدرجة على بنود جدول أعمال اجللسة السابقة.
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مجهورية مصر العربية
جملس النواب

الفصل التشريعي األول

دور االنعقاد العادي اخلامس

جدول أعمال اجللسة السادسة عشرة

يوم الثدثاء  22من ربيع أول سنة  1441هـ املوافق  19من نوفمرب  2019م
ً
(الساعة الثانية عشرة ظهرا)

ً

أوال  -اإلعتــذارات .
ً

ثانيا  -الرســـــائل .
ً
ثالثا  -تقـارير اللجا :

 )1تقرير اللجنة املشـرتكة مـن
رقــم  396لســنة 2019

 )2تقريــر اللجنــة املشــرتكة مــن
رقــم  512لســنة 2019

 )3تقريــرا اللجنــة املشــرتكة مــن
رقــم  513لســنة 2019

أ.

رقــم  514لســنة 2019

.

ً

رابعا -

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