أمانة شئون اللجان
إدارة السكرتارية التنفيذية والمتابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالقات الخارجية

الشئون التشريعية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة الفرعونية)

المشروعات المتوسطة
صباحا
10
ً
عصر
ًا
4
(قاعة اللجنة)

الطاقة والبيئة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة العربية)

صباحا
9,30
ً
(قاعة اللجنة)

األحـــــــد
1/12

الشباب والرياضة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

االثنيـــــن
1/13

الثالثـــــاء
1/14

الزراعة والري
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
عصر
ًا
4
(القاعة الزرقاء)

الصناعة
صباحا
10,30
ً
(قاعة الدستور)

الشئون التشريعية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة الفرعونية)

الخطة والموازنة
صباحا
10
ً
عصر
ًا
4
(قاعة اللجنة)

الشئون االقتصادية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
ظهرا
ً 12
(قاعة االستماع بالدور السابع)

المشروعات المتوسطة
صباحا
10
ً
عصر
ًا
4
(قاعة اللجنة)

الطاقة والبيئة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة العربية)

الزراعة والري
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
عصر
ًا
4
(القاعة الزرقاء)

الشباب والرياضة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

اإلعالم والثقافة
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(قاعة اللجنة)

السياحة والطيران المدني
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(مدرج رقم [ ]3بمبني الري)

الشئون التشريعية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة الفرعونية)

الخطة والموازنة
صباحا
10
ً
ًا
عصر
4
(قاعة اللجنة)

المشروعات المتوسطة
صباحا
10
ً
(قاعة اللجنة)

الطاقة والبيئة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة العربية)

الزراعة والري
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(القاعة الزرقاء)

الشباب والرياضة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

اإلعالم والثقافة
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(قاعة اللجنة)

السياحة والطيران المدني
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(مدرج رقم [ ]3بمبني الري)

التضامن االجتماعي
مساء
5
ً
(قاعة اللواء سامح سيف اليزل)

األربعـــــاء
اخلميـــس

الخطة والموازنة
صباحا
10
ً
ً 12ا
ظهر
(قاعة اللجنة)
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الخطة والموازنة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
عصرا
4
ً
(قاعة اللجنة)

اإلعالم والثقافة
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(قاعة اللجنة)

الشئون الصحية
عصر
ًا
4
مساء
5,30
ً
(قاعة اللجنة)

1/15

مواعيد اجتماعات اللجان
من يوم األحد املوافق  12من يناير سنة  2020إىل يوم اخلميس املوافق  16من يناير سنة 2020

اإلدارة المحلية
صباحا
11
ً
(قاعة الشورى الرئيسية)

الشئون االقتصادية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
ظهرا
ً 12
(القاعة الحمراء)

الشئون االقتصادية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
ظهرا
ً 12
(قاعة االستماع بالدور السابع)
التعليم والبحث العلمي
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
عصرا
4
ً
مساء
5
ً
(قاعة اللجنة)

الشئون العربية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة االستماع بالدور السادس)

الدفاع واألمن القومي
صباحا
10
ً
(قاعة اللواء سامح سيف اليزل)

االقتراحات والشكاوى
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة االستماع بالدور الثامن)

الشئون الدينية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الشئون الصحية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

النقل والمواصالت
صباحا
10
ً
 11صبا ًحا
(قاعة اللجنة)

اإلسكان والمرافق
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(القاعة الحمراء)

الشئون األفريقية
صباحا
11
ً
مدرج رقم [ ]2بمبني الري)

القوى العاملة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

االتصاالت
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(مدرج رقم [ ]1بمبني الري)

الشئون العربية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة االستماع بالدور السادس)

الدفاع واألمن القومي
صباحا
10
ً
(قاعة اللواء سامح سيف
اليزل)

االقتراحات والشكاوى
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة االستماع بالدور الثامن)

اإلدارة المحلية
احا
 11صب ً
(قاعة اللجنة)
القوى العاملة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

التعليم والبحث العلمي
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
ًا
عصر
4
مساء
5
ً
(قاعة اللجنة)

(قاعة الدستور)

الشئون الدينية
صباحا
10
ً
احا
 11صب ً
(قاعة اللجنة)

الشئون الصحية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

النقل والمواصالت
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

االتصاالت
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(مدرج رقم [ ]1بمبني الري)

اإلسكان والمرافق
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً

حقوق اإلنسان
صباحا
10,30
ً
(القاعة الحمراء)

الشئون األفريقية
صباحا
11
ً
مدرج رقم [ ]2بمبني الري)

اإلدارة المحلية

التضامن االجتماعي

الشئون العربية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة االستماع بالدور السادس)

السياحة والطيران المدني
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
(مدرج رقم [ ]3بمبني الري)

(قاعة اللجنة)

التعليم والبحث العلمي
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
عصرا
4
ً
مساء
5
ً
(قاعة اللجنة)
اإلسكان والمرافق
صباحا
10,30
ً
صباحا
11,30
ً
ظهرا
ً 12
(قاعة اللجنة)

الصناعة

صباحا
10
ً

صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

عقب الجلسة العامة
(القاعة البيضاوية)

الدفاع واألمن القومي
صباحا
10
ً
(قاعة اللواء سامح سيف اليزل)

االقتراحات والشكاوى
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة االستماع بالدور الثامن)

القوى العاملة
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الصناعة
صباحا
10
ً
صباحا
11,30
ً
(قاعة الدستور)

الشئون الدينية
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الشئون الصحية
باحا
 10ص ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

النقل والمواصالت
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

االتصاالت
صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
(مدرج رقم [ ]1بمبني الري)

حقوق اإلنسان
صباحا
10,30
ً
(قاعة اللجنة)

الشئون األفريقية
صباحا
11
ً
مدرج رقم [ ]2بمبني الري)

اإلدارة المحلية
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

العالقات الخارجية
صباحا
11,30
ً
(قاعة اللجنة)

جملس النواب

الفصل التشريعي األول

دور االنعقاد العادي اخلامس
أمانة شئون اللجان

إدارة السكرتارية التنفيذية والمتابعة
ــــ

بيان مبواعيد اجتماعات اللجان ومقارها واملوضوعات التي ستنظرها

من يوم األحد املوافق  12من يناير سنة  2020إىل يوم اخلميس املوافق  16من يناير سنة 2020
اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

األحـــــــــــــد
العالقات الخارجية

1/12

صباحا
9,30
ً

-

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

بالدور الثاني

 -آفاق العالقات المصرية السويدية" ،وذلك بحضور وفد لجنة التأمينات االجتماعية بالبرلمان السويدي.

بمبني الري

الشئون الدستورية والتشريعية

القاعة الفرعونية
بالدور الثاني

بمبنى المجمع

أوالً :نظر بعض االتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة ( ِبشأن طريقة إقرارها):
 -1قرار رئيس الجمهورية رقم  660لسنة  2019بالموافقة على التعديل الثالـث التفاقيـة منحـة المسـاعدة
بــين جمهوريــة مصــر العربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــأن تحفيــز التجــارة واالســتثمار فــي مصــر
(تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ .2019/8/4
 -2قرار رئيس الجمهورية رقم  661لسـنة  2019بالموافقـة علـى اتفاقيـة قـرت ائتمـان المشـترى بشـرو
تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان ،مصر بين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة "وتمثلهـا
وزارة النقل" بصفتها المقترت وبنـك االسـتيراد والتصـدير الصـيني بصـفتق المقـرت بمبلـ  461مليـون
دوالر أمريكي ،والموقعة بتاريخ .2019/1/16
1

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع األحد
الشئون الدستورية والتشريعية

1/12

صباحا
10
ً

القاعة الفرعونية
بالدور الثاني

بمبنى المجمع

صباحا
11
ً

القاعة الفرعونية
بالدور الثاني

بمبنى المجمع

الخطة والموازنة

-

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور السابع
بمبنى المجمع

صباحا
11
ً

،،

،،

عصرا
4
ً

،،

،،

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
 -3قـرار رئــيس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم  662لســنة  2019بشــأن الموافقــة علــى قـراري مجلــس محــافظي
البنك الدولي لإلنشاء والتعميـر رقمـ ي  663بشـأن الزيـادة العامـة فـي رأس المـال المصـرب بـق للبنـك و664
بشــأن الزيــادة االرتياريــة فــي راس المــال المصــرب بــق للبنــك والصــادرين بتــاريخ  2018/10/1وعلــى أداتــي
اكتتاب جمهورية مصر العربية في األسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
 -4قـرار رئــيس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم  663لســنة  2019بشــأن الموافقــة علــى االتفاقيــة بــين حكــومتي
جمهورية مصر العربية وجمهورية التفيا بشأن اإلعفاء المتبادل من تأشيرات الدرول لحاملي جوازات السفر

الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ .2019/10/17
ثانياً :نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكـام القـانونين رقمـي  396لسـنة  1956فـي شـأن
تنظيم السجون ،و 182لسنة  1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وا إلتجار فيها.
(مشترك مع مكتب لجنة حقوق اإلنسان)
 استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم  12لسنة  1996بإصدارقانون الطفل والقانون رقم  118لسنة  1952بتقرير حاالت لسلب الوالية على النفس والقانون رقم 143
لسنة  1994في شأن األحوال المدنية (منع زواج األطفال) ،ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة عبلة
الهواري وآررين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
(مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية واألوقاف ،والتضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة)
 قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء بمشــروع قـانون بشـأن اإلذن لـوزير الماليـة فــي ضـمان الشـرضة القابضـة للقطــنوالغزل والنسيج.

(مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

 -قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضـريبية ،وتعـديل بعـض أحكـام قـانون

الضــريبة علـ ى الــدرل الصــادر بالقــانون رقــم  91لســنة  ،2005وضــذلك نظــر رأى مجلــس الدولــة لمشــروع
القانون المقدم من الحكومة بشـأن أيلولـة نسـبة مـن أرصـدة الصـناديق والحسـابات والخاصـة والوحـدات ذات

الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.

 -استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية ،والشئون االقتصادية ،والنقل والمواصالت)
2

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد
الشئون االقتصادية

1/12

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور السابع

بمبنى المجمع
صباحا
11
ً

،،

،،

 12ظهراً

،،

،،

 استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  40لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
(مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)

 استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  40لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
(مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)

 استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  40لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
(مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)

الشئون العربية

-

الدفاع واألمن القومي

-

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور السادس

 -اللجنة الفرعية للسودان الستمرار عرت آرر تطورات الوضع في السودان على لجنة الشئون العربية.

بمبنى المجمع

صباحا
11
ً

صباحا
10
ً

،،

،،

قاعة اللواء

سامح سيف اليزل

العمانية.
 نظر العالقات المصرية ُ - -استكمال مناقشة موضوع محاور اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

بمبنى الري

3

اللجنــــــــة

االقتراحات والشكاوى

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع األحد
1/12

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور الثامن

بمبنى المجمع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
 االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب محمد حمدي دسوقي ،بشأن إحـالل وتجديـد نـادى الشـبان المسـلمينبمدينة أسيو – محافظة أسيو .
 االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد ،بشأن بناء المبنى اإلداري لمرضـز شـبابقرية الغبايشة – مرضز سيدي سالم -محافظة ضفر الشيخ.
 االقتراب برغبـة المقـدم مـن السـيد النائـب سـمير رشـاد أبـو طالـب ،بشـأن تنجيـل مالعـب (الجزائـر ،السـرارية،الحتاحتة) مرضز سمالو – محافظة المنيا.
-

االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب محمــد الزاهــد ،بشــأن عمــل مراكــز شــباب بــالحيين رقمــي 12 ،10
(ابني بيتك) مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب بسام فليفل ،بشأن سـداد األقسـا للملعـب الخماسـي بمنشـية البـدوي
من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة األوقاف – مرضز طلخا -محافظة الدقهلية.
االقتراب برغبة المقدم من السـيد النائـب أحمـد العوضـي ،بشـأن تخصـيق قطعـة أرت أمـالك دولـة بمسـاحة
 6قراريط بقرية البالمون  -مرضز السنبالوين  -محافظة الدقهلية إلقامة مرضز شباب نموذجي.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب عبدالرحمن البكري ،بشأن احتياج مرضز شباب مدينة السرو محافظـة

دميا الستكمال سور الملعب ،التنجيل الطبيعي ،اإلضاءة ،غرف رلع مالبس.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب أحمد أبو علم ،بشأن إنشاء ملعب قانوني بمرضز شباب أبـو رـرص-
مرضز أبو تيج – محافظة أسيو .
االقتراب برغبة المقـدم مـن السـيد النائـب سـعيد حساسـين ،بشـأن إنشـاء مرضـز شـباب بقريـة ضومبـوة – مرضـز
كرداسة – محافظة الجيزة.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب جمال ضوش ،بشأن االنتهاء من تطوير وتنجيل بعـض مراكـز الشـباب
بمرضز بنها – محافظة القليوبية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب محمود عبدالسالم الضبع ،بشأن إحالل وتجديد وتطوير شامل لمرضـز
شباب الحجيرات – محافظة قنا.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب المعتـز بـاا النجـار ،بشـأن نقـل اإلشـراف اإلداري لمرضـز شـباب قريـة
دسونس أم دينار مرضز دمنهور – محافظة البحيرة على مساحة فدانين ورمسة قراريط لصالح وزارة الشـباب
ضمن مساحة رمسة أفدنة تابعة لوزارة التضامن االجتماعي.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب محمد الغول ،بشأن إنشاء مصنع للورق رلف مصنع السكر بمدينـة
نجع حمادي -محافظة قنا.
4

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد
االقتراحات والشكاوى

1/12

صباحا
11
ً

قاعة االستماع
بالدور الثامن

بمبنى المجمع

 االقتراب برغبة المقدم مـن السـيد النائـب محمـد حمـدي دسـوقي ،بشـأن تطـوير ورفـع ضفـاءة مستشـفى علـوانللصحة النفسية بمحافظة أسيو .
 االقتراب برغبـة المقـدم مـن السـيد النائـب سـيد أحمـد محمـد سـيد أحمـد ،بشـأن تزويـد مستشـفى سـيدي سـالمالمرضزي بجهاز أشعة رنين مغناطيسي بمرضز سيدى سالم  -محافظة ضفر الشيخ.
 االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب مصـطفى الطلخـاوي ،بشـأن سـرعة االنتهـاء مـن مرضـز عبـاس حلمـيللصحة النفسية وعالج اإلدمان بمنطقة العجمي البيطاش بدائرة الدريلة – محافظة اإلسكندرية.
-

االقتراب برغبة المقدم مـن السـيد النائـب بسـام فليفـل ،بشـأن سـرعة االنتهـاء مـن أعمـال الصـيانة بمستشـفى
طلخا المرضزي – محافظة الدقهلية.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب حســنى حــافش ،بشــأن زيــادة عــدد غــرف العنايــة المرضــزة بمستشــفى
شرق المدينة باإلسكندرية – محافظة اإلسكندرية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب سمير رشاد أبو طالـب ،بشـأن إحـالل وتجديـد مستشـفى الرمـد بمرضـز
سمالو – محافظة المنيا.
االقتــراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب هــاني أباظــة ،بشــأن إعــادة تشــغيل المستشــفيات التكامليــة بمرضــز

الزقازيق بمحافظة الشرقية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب جمـال آدم ،بشـأن عمـل لجنـة دوائيـة عليـا بقطـاع الصـعيد بأسـيو -
محافظة أسيو .
االقتــراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب إب ـراهيم أحمــد أحمــد ،بشــأن إنشــاء وحــدة لعمليــات القلــب المفتــوب
بمستشفى الحوامدية العام بمحافظة الجيزة.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب أشرف عزيز إسكندر ،بشأن تخصيق قطعة أرت فضـاء بمستشـفى
قرية فيدمين المرضزي  -مرضز سنورس – محافظة الفيوم لبناء عيادة للتأمين الصحي.
االقتراب برغبة المقدم مـن السـيد النائـب عبدالحميـد الشـيخ ،بشـأن نقـل تبعيـة مستشـفى تـال المرضـزي ألمانـة

المراكز الطبية المتخصصة -محافظة المنوفية.
 االقتراب برغبة المقـدم مـن السـيد النائـب إبـراهيم نظيـر ،بشـأن تعـديل تشـكيل لجـان األورام الخاصـة بالتـأمينالصحي ،وضذلك بالمجالس الطبية المتخصصة.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع األحد
القوى العاملة

1/12

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

بالدور الثامن
بمبنى المجمع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
-

صباحا
11
ً

،،

،،

-

طلب اإلحاطة المقـدم مـن السـيدة النائبـة سـوالف درويـ  ،بشـأن امتنـاع وزيـرة التضـامن االجتمـاعي عـن تنفيـذ حكـم
المحكمة اإلدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش األجر المتغير لهم.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائـب محمـود عطيـة ،بشـأن عـدم تطبيـق وزارة التضـامن االجتمـاعي حكـم المحكمـة
الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس عالوات المستحقة.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب محمد أحمد فؤاد ،بشأن عدم تنفيذ حكم ضـم العـالوات الخمـس للمحـالين الـى
المعاش.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة مرفت موسى الشرقاوي ،بشأن نقل وحدة الشئون االجتماعية بقرية ديرو أم
نخلة  -مرضز ملوى  -محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب رائـف تمـراز ،بشـأن إنشـاء مكتـب للتأمينـات االجتماعيـة بمدينـة صـان الحجـر
شرقية.
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب عصــام رــالف ،بشــأن فــرت اشــتراكات تأمينــات علــى أصــحاب الترســيكالت
والتكاتك بأثر رجعى منذ  2014بمحافظة بنى سويف.
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب أمــين جــودة ،بشــأن عــدم احتســاب العــالوات الخاصــة بأصــحاب المعاشــات
جباريا.
وصرف إعانات ألصحاب المهن التي توقفت عن العمل إ ً
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب ســعيد طعيمــة ،بشــأن عــدم صــرف صــندوق الرعايــة االجتماعيــة لمــوظفي
التأمينات االجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو  2015وحتى تاريخق.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبـة سـوالف درويـ  ،بشـأن امتنـاع وزيـرة التضـامن االجتمـاعي
عن تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش األجر المتغير لهم.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب محمود عطية ،بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن االجتمـاعي
حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس عالوات المستحقة.
اســتكمال مناقشــة طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب محمــد أحمــد فـؤاد ،بشــأن عــدم تنفيــذ حكــم ضــم العــالوات
الخمس للمحالين الى المعاش.
اســتكمال مناقشـــة طلـــب اإلحاطــة المقـــدم مـــن الســيدة النائبـــة مرفـــت موســى الشـــرقاوي ،بشـــأن نقــل وحـــدة الشـــئون
االجتماعية بقرية ديرو أم نخلة  -مرضز ملوى  -محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب رائف تمراز ،بشأن إنشاء مكتب للتأمينات االجتماعية بمدينة
صان الحجر شرقية.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب عصام رالف ،بشأن فرت اشتراكات تأمينات علـى أصـحاب
الترسيكالت والتكاتك بأثر رجعى منذ  2014بمحافظة بنى سويف.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب أمين جودة ،بشأن عدم احتساب العالوات الخاصة بأصحاب
جباريا.
المعاشات وصرف إعانات ألصحاب المهن التي توقفت عن العمل إ ً
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب سعيد طعيمة ،بشأن عدم صرف صندوق الرعاية االجتماعية
لموظفي التأمينات االجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو  2015وحتى تاريخق.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع األحد
المشـــروعات المتوســـطة والصـــغيرة
ومتناهية الصغر

1/12

صباحا
10
ً

عصرا
4
ً

الطاقة والبيئة

-

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع
،،

،،

القاعة العربية
بالدور األول

بمبنى المجمع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
-

-

-

-

-

استكمال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة
والمحال إليها من المجلس.
(مشترك مع مكاتب لجان الشئون االقتصادية ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)
(بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،والبنك المرضزي ،وقطاع التشريع بوزارة العدل ،وممثلين عن
ارت المالية ،والتضامن االجتماعي ،واإلسكان ،والتجارة والصناعة ،والتنمية المحلية)
وز ا
استكمال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة
والمحال إليها من المجلس.
ن
ن
(مشترك مع مكاتب لجان الشئو االقتصادية ،والخطة والموازنة ،والشئو الدستورية والتشريعية)
(بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،والبنك المرضزي ،وقطاع التشريع بوزارة العدل ،وممثلين عن
ارت المالية ،والتضامن االجتماعي ،واإلسكان ،والتجارة والصناعة ،والتنمية المحلية)
وز ا
ى
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عادل عامر ،بشأن عدم إدراج قر باسوس وأبو الغيط – عزبة الشيمي -مرضز
القناطر الخيرية – قرى الوحدة المحلية بالمنيرة بمحافظة القليوبية ضمن مشروع إدرال الغاز الطبيعي.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب رالد حماد ،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى المنصورة.
طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب محمد عطا سليم ،بشأن:
موضحا بها الموقع وتاريخ
 .1تضرر أهالي محافظة اإلسكندرية من عدم وجود رريطة لتوصيل الغاز الطبيعي
ً
البدء ومدة التنفيذ.
 .2إدرال الغاز الطبيعي إلى منطقة ضبا طوسون بحي المنتزه أول وثان ومنطقة الطابية والحاج محمد بمرضز
كفر الدوار بمحافظة اإلسكندرية وعدم إدرالق إلى باقي األجزاء من المنطقة وتأرر استكمال إدرال الغاز الطبيعي
بمنطقة ريف المنتزه وعدم وضع جدول زمني واضح محدد بق المواعيد واألماكن.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمود رشاد حبيب ،بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي
لقرى (بنتواى – دمسنا – نصر هللا – ضوم سيف) مرضز أبو حمق بمحافظة البحيرة.
ى
ى
طلب اإلحاطة المقدم السيد النائب جمال ضوش ،بشأن البدء في إدرال الغاز الطبيعي لقر (دجو  ،طلحة ،ضفر
طلحة ،أشراف دجوي ،شبلنجة ،ميت السباع ،نقباس ،أبو زهرة) بمحافظة القليوبية والمدرجين بخطة 2020/2019
وقرى (الشموت ،مرصفا ،جمجرة الجديدة ،ضفر األربعين) وعدم االنتهاء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرية ميت
ارضي ،والمعهد الديني والرملة بمحافظة القليوبية.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد محمود العتماني ،بشأن إدرال الغاز الطبيعي لمدينة المطرية بمحافظة
الدقهلية.
ي
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة مرفت موسى الشرقاو  ،بشأن تأرر البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمدينة
دير مواس  -مرضز ملوي بمحافظة المنيا.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سامى المشد ،بشأن عدم إدرال الغاز الطبيعي للمنطقة  23مدينة السادات
بمحافظة المنوفية.

7

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد
الطاقة والبيئة

1/12

صباحا
11
ً

القاعة العربية
بالدور األول

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عمرو محمد ضمال الدين ،بشأن حرمان منـاطق أبـيس قـرى 10،8،7وبـــاب العبيـــد والقريـــة الرابعـــة وتوابعهـــا أبـــيس وعزبـــة الدريســـة وعزبـــة نـــادى الصـــيد محـــرم بيـــك بمحافظـــة

بمبنى المجمع

اإلسكندرية من توصيل الغاز الطبيعي.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عمر وطني ،بشأن عدم إدرال الغاز الطبيعي لـبعض شـوارع األميريـةالبلد بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة حيث إنق تم توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة ولم يتم توصيلق إلى
حوالي  15شارعاً.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد الحسيني ،بشـأن توصـيل الغـاز الطبيعـي لـبعض المنـاطق بحـيبوالق الدضرور بمحافظة الجيزة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عبدالحميد الشيخ ،بشـأن عـدم البـدء فـي توصـيل الغـاز الطبيعـي إلـىقرى (القلشي – ضفر القلشي – ضفر بتبس) بمحافظة المنوفية رغم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد حبيب ،بشأن سرعة تدبير االعتماد المالي الالزم لتوصيل الغازالطبيعي لجميع قرى مرضز أبو ضبير بمحافظة الشرقية.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد تمراز ،بشأن ارتبا أعمال توصيل الغاز الطبيعـي بأعمـالالصرف الصحي وذلك في قرى (زهرة وتوابعها ،سكنيده وتوابعها ،ضوم البرضـة وتوابعهـا) ضفـر الـدوار بمحافظـة
البحيرة.
 طلـب اإلحاطــة المقـدم مــن السـيد النائــب لطفـي شــحاتة ،بشـأن إدرــال الغـاز الطبيعــي لقـرى مرضـ ز الزقــازيق-محافظة الشرقية.
-

طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد عمارة ،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الدلنجات
بمحافظة البحيرة.
8

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد
الزراعة والري واألمن الغذائي

1/12

صباحا
10
ً

القاعة الزرقاء
بالدور الثاني
بمبنى الري

 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  641لسنة  2019بشأن الموافقة على التعديل الرابع التفاقية

منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة االمريكية بشأن األعمال الزراعية الريفية

وزيادة الدرول (أرضي) ،والموقع في القاهرة بتاريخ .2019/9/15

(مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون االقتصادية ،والعالقات الخارجية)

صباحا
11
ً

،،

،،

 استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد عطا سليم و 60نائباً آررين (أكثر منُعشر أعضاء المجلس) ،بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  53لسنة .1966

-

عصرا
4
ً

،،

،،

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمود رشاد ،بشأن المطالبة بتنفيذ أعمال التكسية لجسور الترع

-

صباحا
10
ً

(مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

المنهارة بمرضز أبو حمق بمحافظة البحيرة.

 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب رالد عبدالمولى ،بشأن المطالبة بإحالل وتجديد ضوبري السنبلةبمرضز الحسينية ،وضوبري المنشية المقام على ترعة السماعنة بمحافظة الشرقية.

التعليم والبحث العلمي

صباحا
11
ً

قاعة اللجنة

بالدور الثامن

بمبنى المجمع
،،
،،

 استمرار نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة سهير الحادي ،وستين نائباً آررين ،بشأن تعديل بعضأحكام القانون رقم  448لسنة  1988بإنشاء الهيئة العامة لألبنية التعليمية.
(مشترك مع لجنة الخطة والموازنة)

 استمرار نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة سهير الحادي ،وستين نائباً آررين ،بشأن تعديل بعضأحكام القانون رقم  448لسنة  1988بإنشاء الهيئة العامة لألبنية التعليمية.
(مشترك مع لجنة الخطة والموازنة)

عصرا
4
ً

،،

،،

 استمرار نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة إنجي مراد ،وستين نائباً آررين ،بشأن تعديل بعضأحكام القانون رقم  139لسنة  1981بإصدار قانون التعليم.

مساء
5
ً

،،

،،

 استمرار نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة إنجي مراد ،وستين نائباً آررين ،بشأن تعديل بعضأحكام القانون رقم  139لسنة  1981بإصدار قانون التعليم.

9

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

تابع األحد
الشئون الدينية واألوقاف

1/12

مقر االجتماع

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع
،،
،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع

صباحا
11
ً

،،

،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري

صباحا
11
ً

،،

صباحا
11
ً

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عبدالرحمن البكري ،بشأن الحاجة الشديدة لمساجد عزب وقرىمرضزي الزرقا وفارسكور بدميا لفرشها بالسجاد
 استكمال طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد إسماعيل جاد هللا ،بشأن التنسيق إلحالل وتجديدالمعاهد ا ألزهرية التابعة لقطاع المعاهد األزهرية.

الشئون الصحية

-

النقل والمواصالت

-

 استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71لسنة .2009
(مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)
 استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71لسنة .2009
(مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  632لسنة  ،2019بشـأن الموافقـة علـى اتفاقيـة قـرت ثـان مقـداره 26مليون دينار ضويتي لتمويل مشروع طريق النفق -شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شـبق جزيـرة سـيناء)
وتعديل اتفاقية القرت األول الموقعة بتاريخ  2018/3/13بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكـويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،والموقعة في القاهرة بتاريخ .2019/10/21

،،

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد أحمد إسماعيل ،بشأن الحاجة إلى منزل ومطلع للطريقالدائري عند شارع المنشية والثالثيني بمنطقة بوالق الدضرور بمحافظة الجيزة.
 طلــب اإلحاطــة المقـ دم مــن الســيد النائــب محمــد عبــدالغني ،بشــأن تنفيــذ أعمــال توســعة بطريــق الســويسالصحراوي الذي ضان قد تم تجديده منذ ثالثة أعوام ما يعد إهداراً للمال العام.

10

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

1/12

صباحا
10
ً

مدرج رقم ()1
بالدور الثاني
بمبني الري

 نظر قرار رئيس جمهورية مصـر العربيـة رقـم ( )642لسـنة  2019بشـأن الموافقـة علـى رطـاب اتفـاق بـينحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة االستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للـدول

متوسطة الدرل التابع لبنك التنميـة األفريقـي بشـأن (منحـة مشـروع تعزيـز المنظومـة البيئيـة لريـادة األعمـال

والموقع بتاريخ .)2019/7/28

(مشترك مع مكتب لجنة الشئون االقتصادية)

(بحضور ممثلي وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والعدل ،والخارجية ،والمالية ،واالستثمار،

والتعاون الدولي)
،،

صباحا
11
ً

،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبني الري

صباحا
11
ً

،،

 -طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب ياسر سلومة بشأن:

• ضعف الخدمة البريدية بسبب قلة مكاتب البريد بعدة قـرى باإلضـ افة لوجـود مكتـب بريـد الوحـدة المحليـة
بقرية الحجر.

• ترضيب ماكينات  ATMلمكتـب بريـد تطـون – أبـو جنـدير – جـردو -مطـول-شـدموة ،وذلـك لحـل مشـكلة

الشباب والرياضة

-

أصحاب المعاشات.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عصام رالف ،بشأن إقامة صاالت رياضية وقاعات مناسبات بمرضزشباب قمن العروس -مرضز الواسطى -محافظة بني سويف ،حيث صدر قرار إزالة بتاريخ ،2011/1/13

وأصبحت األرت فضاء أمالً في استغاللها بدالً من إهدارها.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عبدالرحمن البكري بشأن احتياجات مرضز شباب مدينة السروبمحافظة دميا وهي (استكمال سور الملعب وتنجيلق وإضاءتق  -إقامة غرفة رلع مالبس).

،،

 طلب اإلحاطـة المقـدم مـن السـيد النائـب بـدوي عبـداللطيف ،بشـأن عـدم تنجيـل وإنـارة مالعـب مراكـز الشـباببميت غمر – محافظة الدقهليـة ،وعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر (مرضـز شـباب ميـت أبـو رالـد ،مرضـز شـباب
صــهجرت الكبــرى ،مرضــز شــباب ضفــر الشــيخ هــالل ،مرضــز شــباب ســنفا "ملعبــق الخماســي معطــل منــذ رمــس

سنوات ومتوقف" ،مرضز شباب ضفر الوزير ،مرضـز شـ باب سـرنجا ،مرضـز شـباب سـنتماي ،مرضـز شـباب ضفـور

البهايتة).
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع األحد
1/12

صباحا
ً 10,30

الصناعة

اإلعالم والثقافة واآلثار

-

صباحا
ً 10,30

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري
،،
،،

السياحة والطيران المدني

-

صباحا
ً 10,30

مدرج رقم ()3
بالدور الثاني
بمبني الري
،،
،،

اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

-

صباحا
ً 10,30

القاعة الحمراء

قاعة الدستور

بالدور األرضي
بمبنى الري

صباحا
ً 11,30

صباحا
ً 11,30

بالدور الثاني
بمبنى الري

صباحا
ً 11,30

،،

،،

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
 جلســة اســتماع حــول اســتراتيجية وزارة التجــارة والصــناعة رــالل المرحلــة الحاليــة لتنشــيط القطــاع الصــناعي وزيــادةمعــدالت نمــو هــذا القطــاع والمســاهمة الفعالــة فــي النــاتج القــومي وتحريــك عجلــة االقتصــاد فــي ظــل األعبــاء الشــديدة
الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.

(بحضور السيدة الدضتورة /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة)

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب يس عبدالصبور ،بشأن عدم الشروع في إنشاء المكتبة الثقافية بقرية قورتق –نصر النوبة بمحافظة أسوان رغم تخصيق أرت لها.
-

طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة داليا يوسف ،بشـــأن مـــا ينشـــر مـــن قصـــق لألطفـــال تـــروج لإلرهـــاب والقتـــل
والتعذيب.

 استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من النائب الدضتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي ،بشأن دور هيئة تنشيط السياحةفي الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا االتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير .2018
 استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من النائب الدضتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي ،بشأن دور هيئة تنشيط السياحةفي الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا االتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير .2018
 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب تامــر عبدالقــادر ،بشأن:• تأرر الشرضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استالم محطات المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد.
• تأرر استالم العمل لمن نجحوا في مسابقة التعيين منذ عامين.
 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب جمــــال آدم ،بشأن:• عدم توصيل الصرف الصحي ألهالي منطقة السبط البحري بالخارجة ــ الوادي الجديد.
• عدم قيام هيئة مياه الشرب والصـرف الصـحي بـربط قريـة القطـارة بخطـو الصـرف الصـحي بقريـة المثيـرة بـالوادي
الجديد.
 طلبات اإلحاطة المقدمة من السيد النائب عبدالكريم محمد زضريــا ،بشأن:• عدم تنفيذ مرشح مياه قرية المعابدة بحوشة شقاقيل ــ مرضز أبنوب ــ أسيو رغم إدراجق بالخطة.
• عدم االنتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية أبو شيل ــ قرية الحمام ،مرضز أبنوب ــ أسيو .
• التأرر في تنفيذ المرشح المقترب لمياه الشرب بقرية المعابدة ،مرضز أبنوب  -محافظة أسيو .
• التأرر في تنفيذ مرشح مياه الطوابية ،مرضز الفتح  -محافظة أسيو .

12

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد
الشئون اإلفريقية

1/12

صباحا
11
ً

-

صباحا
11
ً

مدرج رقم ()2
بالدور الثاني
بمبني الري

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سالمة الرقيعي عن نتائج رئاسة مصر اإلتحاد اإلفريقي ،2019والدور الذي قام بق السيد الرئيس عبدالفتاب السيسي في تعظيم االستفادة من إمكانيات القارة األفريقية
وتحقيق متطلبات وأهداف البناء والتنمية ورأب الصراعات وتعزيز السلم واألمن في القارة اإلفريقية فضالً
عن دور مصر في متابعة شأن القارة في ضافة المجاالت.

اإلدارة المحلية

قاعة اللجنة
بالدور السادس
بمبنى المجمع

 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب محمد إسماعيل جاد هللا:األول :بشأن التأرر في إعادة رصف طريق المرازقة – بلطيم  -محافظة ضفر الشيخ.
الثاني :بشأن عدم تشغيل مخبز بلوش – بلطيم  -محافظة ضفر الشيخ.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

االثنيــــــــن
الشئون الدستورية والتشريعية

1/13

الخطة والموازنة

-

الشئون االقتصادية

-

الشئون العربية

-

الدفاع واألمن القومي

-

صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
صباحا
10
ً

مقر االجتماع
القاعة الفرعونية
بالدور الثاني
بمبنى المجمع
،،

،،

قاعة اللجنة

بالدور السابع

بمبنى المجمع
عصرا
4
ً
صباحا
10
ً

،،

،،

قاعة االستماع

 -استمرار نظر بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة.

 استمرار نظر بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة. اســتكمال مناقشــة مشــروع القــانون المقــدم مــن الحكومــة بتعــديل بعــض أحكــام قــانون الضــريبة علــى الــدرل الصــادربالقانون رقم  91لسنة  ،2005وضذلك مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من السيدة النائبة /مرفت الكسان وسـتين
عضواً آررين ( ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم  91لسنة  2005بإصدار قانون الضرائب على
الدرل.
 استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية ،والشئون االقتصادية ،والنقل والمواصالت)
 استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  40لسنة  1972بشأنإنشاء نقابة التجاريين.

بالدور السابع

بمبنى المجمع
صباحا
11
ً

،،

،،

 12ظهراً

،،

،،

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور السادس
بمبنى المجمع

صباحا
10
ً

قاعة اللواء

صباحا
11
ً

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

،،

،،

سامح سيف اليزل

(مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة ،الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية)

-

استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  40لسنة  1972بشأن
إنشاء نقابة التجاريين.
(مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)

-

استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  40لسنة  1972بشأن
إنشاء نقابة التجاريين.
ى
ن
(مشترك مع مكاتب لجان القو العاملة ،والخطة والموازنة ،والشئو الدستورية والتشريعية)

-

اللجنة الفرعية الليبية الستمرار عرت آرر تطورات الوضع في ليبيا على لجنة الشئون العربية.

-

العالقات المصرية  -الموريتانية.

 -استكمال مناقشة آفاق التنمية في سيناء.

بمبنى الري
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التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

االقتراحات والشكاوى

1/13

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور الثامن

بمبنى المجمع

-

االقتراب برغبة المقدم من السيدة النائبة جليلة عثمان ،بشأن صرف الحقوق المالية لـ ( 7000عامل) من المحـالين
إلى المعاش بشرضة الدلتا الصناعية (إيديال) وحل مشاكلهم مع مصلحة الضرائب.
االقت ـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب ســيد أحمــد محمــد ســيد أحمــد ،بشــأن رصــف طريــق الكــوبري األحمــر حتــى
الجمالية البحرية ما اًر بقرية حلو  -مرضز سيدى سالم – محافظة ضفر الشيخ.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب بســام فليفــل ،بشــأن رصــف مــدرل قريــة طبنوهــا  -مرضــز نبــروه – محافظــة
الدقهلية.
االقت ـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب زضريــا حســان ،بشــأن تفعيــل ق ـرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم  336لســنة
 ،2000بإنشاء مدينة ساقلتق الجديدة – محافظة سوهاج.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب برييس سيف الدين ،بشـأن تحويـل الوحـدة المحليـة لقـرى غـرب الموهـوب إلـى
مرضز ومدينة – محافظة الوادي الجديد.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب جمــال آدم ،بشــأن إعــادة فــتح بــاب تلقــى إرطــارات الملكيــة لألهــالي بمرضــز
الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد بعد عام .2006
االقتراب برغبة المقدم من السـيد النائـب حسـين عشـماوي ،بشـأن رصـف وتوسـعة ورفـع ضفـاءة شـارع المرضـز بقليـوب
المحطة بمرضز قليوب -محافظة القليوبية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب مهدى العمدة ،بشأن إنشاء وحدة محلية بغرب مدينة سيدى برانى منطقة أبو
غليلة – محافظة مطروب.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب محمود عبدالسالم الضبع ،بشأن إنشاء وحدة محليـة جديـدة بقريـة الصـالحية
باإلضافة إلـى الوحـدة المحليـة بقريـة الجـبالو ،وإنشـاء وحـدة محليـة جديـدة بقريـة ضـرم عمـران باإلضـافة إلـى الوحـدة
المحلية بقرية البنود – محافظة قنا.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب هاني أباظة ،بشأن قيـام وزارة التخطـيط بتـدبير االعتمـاد الـالزم لرصـف بعـض
الطرق بمرضز الزقازيق -محافظة الشرقية.
االقت ـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب أحمــد همــام ،بشــأن إزالــة العش ـوائيات دارــل مدينــة الســنبالوين -محافظــة
الدقهلية.
االقت ـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب أحمــد مصــطفى الفرجــاني ،بشــأن تكملــة رصــف طريــق جبلــة الخصــاص-
مطرطاس – الكعابي  -مرضز سنورس – محافظة الفيوم.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب عصام فاروق ،بشأن إنشاء منطقة رـدمات ( نـادي رياضـي -منطقـة تجاريـة
وردمية -محطة أتوبيس) بمنطقة الفسطا بدائرة مصر القديمة – محافظة القاهرة.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائـب منجـود رشـاد الهـوارى ،بشـأن اسـتخدام ماكينـة الـرقم القـومي السـتخراج الـرقم
القومي وباقي المستندات المميكنة من محافظة الفيوم بدالً من مشقة السفر إلى القاهرة.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب ســمير رشــاد أبــو طالــب ،بشــأن االســتغناء عــن مســاحة  5أفدنــة مــن أرت
مصنع األسمنت الموجود بالسرارية على نهـر النيـل – مرضـز سـمالو – محافظـة المنيـا ،إلقامـة مشـروعات ذات نفـع
عام.
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موعد االجتماع
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مقر االجتماع

تابع االثنيـن

االقتراحات والشكاوى

1/13

صباحا
11
ً

قاعة االستماع

-

بالدور الثامن

بمبنى المجمع
-

االقتراحان برغبة المقدمان من السيد النائب أحمد رسالن وآررين ،بشأن:
األول :بشــأن تقنــين أوضــاع الحــائزين لألراضــي الزراعيــة مــن أهــالي منطقــة الحـزام األرضــر ببــرج العــرب الجديــدة –
محافظة اإلسكندرية
الثاني :مقدم من السيد النائب أحمد رسالن ،بشأن قيام هيئة التعميـر الزراعيـة بتحديـد سـعر قطعـي لحـائزي األراضـي
الزراعية بمدينة برج العرب – محافظة اإلسكندرية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب محمد حمـدي دسـوقي ،بشـأن إنشـاء مدرسـة ابتـدائي علـى قطعـة أرت تابعـة
لهيئة التنمية الزراعية بمدينة أسيو – محافظة أسيو .
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد ،بشأن إنشاء مدرسة تعليم زراعي فني دارل فناء
مستشفى أبو غنيمة – مرضز سيدي سالم – محافظة ضفر الشيخ.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب بسام فليفل ،بشأن إحالل وتجديـد مدرسـة منشـية البـدوي للتعلـيم األساسـي –
مرضز طلخا – محافظة الدقهلية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب سمير رشاد أبـو طالـب ،بشـان إنشـاء جنـاب بمدرسـة الشـيخ عبـدالاله للتعلـيم
األساسي – مجلس قروي بني غني – مرضز سمالو – محافظة المنيا.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب زضريا حسان ،بشأن إنهاء إجراءات تخصيق مدرسة على مصرف عاشـور –
مدينة ساقلتق – محافظة سوهاج.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب أحمد علي إبراهيم ،بشأن إنشـاء مبنـى لـإلدارة التعليميـة بحـي المـرج بـاألرت
الكائنة بشارع الفيروز – أمالك دولة بجوار مدرسة أبوبكر الصديق اإلعداديـة علـى مسـاحة ( )300متـر – محافظـة
القاهرة.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن السـيد النائــب هــاني أباظــة ،بشـأن إنشــاء جنــاب جديــد بمدرسـة بهنــاي االبتدائيــة – مرضــز
الزقازيق – محافظة الشرقية.
االقتراب برغبة المقدم مـن السـيد النائـب لطفـي شـحاتة ،بشـأن تقسـيم مديريـة التربيـة والتعلـيم بمحافظـة الشـرقية إلـى
ثالثة قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).
االقت ارب برغبة المقدم من السيد النائب إبراهيم نظير ،بشأن إنشاء مدرسة بقريـة بنـي زيـد – علـى قطعـة أرت تابعـة
لوزارة التضامن االجتماعي  -مرضز القوصية – محافظة أسيو .
ي
االقتراب برغبة المقدم من السـيد النائـب أحمـد أبـو علـم ،بشـأن تخصـيق قطعـة أرت حـوت الملـك بحـر نمـرة ()3
بجوار الهويس إلنشاء مجمع مدارس – مرضز أبو تيج – محافظة أسيو .
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب حسين محمود عشماوي ،بشأن توفير عقود للمعلمين والمعلمات بإدارة قليوب
التعليمية – محافظة القليوبية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب حسن سيد رليل ،بشأن إحالل وتجديد مدرسة الزويدية االبتدائية المشترضة –
مرضز إدفو – محافظة أسوان.
ي
االقتراب برغبة المقدم من السـيد النائـب فتحـي الشـرقاو  ،بشـأن إنشـاء قصـر ثقافـة بمرضـز مطـوبس – محافظـة ضفـر
الشيخ.
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موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

القوى العاملة

1/13

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

بالدور الثامن
بمبنى المجمع

-

صباحا
11
ً

،،

،،

-

طلب اإلحاطة المقدم من السـيدة النائبـة سـوالف درويـ  ،بشـأن امتنـاع وزيـرة التضـامن االجتمـاعي عـن تنفيـذ حكـم
المحكمة اإلدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش األجر المتغير لهم.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب محمود عطيـة ،بشـأن عـدم تطبيـق وزارة التضـامن االجتمـاعي حكـم المحكمـة
الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس عالوات المستحقة.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب محمد أحمد فؤاد ،بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العالوات الخمـس للمحـالين الـى
المعاش.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة مرفت موسى الشرقاوي ،بشأن نقل وحدة الشئون االجتماعية بقرية ديرو أم
نخلة  -مرضز ملوى  -محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر.
طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب رائف تمراز ،بشـأن إنشـاء مكتـب للتأمينـات االجتماعيـة بمدينـة صـان الحجـر
شرقية.
طلـب اإلحاطـة المقــدم مـن الســيدة النائـب عصــام رـالف ،بشــأن فـرت اشــتراكات تأمينـات علــى أصـحاب الترســيكالت
والتكاتك بأثر رجعى منذ  2014بمحافظة بنى سويف.
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب أمــين جــودة ،بشــأن عــدم احتســاب العــالوات الخاصــة بأصــحاب المعاشــات
جباريا.
وصرف إعانات ألصحاب المهن التي توقفت عن العمل إ ً
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب ســعيد طعيمــة ،بشــأن عــدم صــرف صــندوق الرعايــة االجتماعيــة لمــوظفي
التأمينات االجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو  2015وحتى تاريخق.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة سوالف درويـ  ،بشـأن امتنـاع وزيـرة التضـامن االجتمـاعي
عن تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش األجر المتغير لهم.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب محمود عطية ،بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن االجتماعي
حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس عالوات المستحقة.
اسـتكمال مناقشـة طلــب اإلحاطـة المقــدم مـن الســيدة النائـب محمــد أحمـد فـؤاد ،بشـأن عــدم تنفيـذ حكــم ضـم العــالوات
الخمس للمحالين الى المعاش.
اســتكمال مناقشــة طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائبــة مرفــت موســى الشــرقاوي ،بشــأن نقــل وحــدة الشــئون
االجتماعية بقرية ديرو أم نخلة  -مرضز ملوى  -محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر.
اســتكمال مناقشــة طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائــب ارئـ ف تمـ راز ،بشــأن إنشــاء مكتــب للتأمينــات االجتماعيــة
بمدينة صان الحجر شرقية.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب عصام رالف ،بشأن فرت اشتراكات تأمينات على أصحاب
الترسيكالت والتكاتك بأثر رجعى منذ  2014بمحافظة بنى سويف.
استكمال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب أمين جودة ،بشأن عدم احتساب العالوات الخاصة بأصحاب
جباريا.
المعاشات وصرف إعانات ألصحاب المهن التي توقفت عن العمل إ ً
اســتكمال مناقشـــة طلـــب اإلحاطـــة المقـــدم مـــن الســـيدة النائــب ســـعيد طعيمـــة ،بشـــأن عـــدم صـــرف صـــندوق الرعايـــة
االجتماعية لموظفي التأمينات االجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو  2015وحتى تاريخق.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

الصناعة

1/13

صباحا
10
ً

-

صباحا
10
ً

قاعة الدستور

بالدور األرضي
بمبنى الري

المشـــروعات المتوســـطة والصـــغيرة
ومتناهية الصغر

-

بالدور التاسع

بمبنى المجمع
عصرا
4
ً

الطاقة والبيئة

قاعة اللجنة

 جلســة اســتماع بشــأن صــناعة الــورق ضصــناعة محليــة إســتراتيجية إلنتــاج الــورق الــالزم لطباعــة الكتــابالمدرســي المســتخدم فــي العمليــة التعليميــة ومــا تتعــرت لــق مــن أزمــات فيمــا يخــق ارتفــاع أســعار الطاقــة
راصــة الغــاز الطبيعــي والض ـرائب والجمــارك وغــزو األوراق المســتوردة غيــر المطابقــة للمواصــفات للســوق
المحلية.

-

صباحا
10
ً

،،

،،

القاعة العربية
بالدور األول

بمبنى المجمع

-

-

(بحضور السيد الدضتور /محمد معيط ،وزير المالية)

اســتكمال مناقشــة مشــروع قــانون تنميــة المشــروعات المتوســطة والصــغيرة ومتناهيــة الصــغر المقــدم مــن
الحكومة.
(مشترك مع مكاتب لجان الشئون االقتصادية ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)
(بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،والبنك المرضزي ،وقطاع التشريع بوزارة العدل،
وممثلين عن وزارات المالية ،والتضامن االجتماعي ،واإلسكان ،والتجارة والصناعة ،والتنمية المحلية)
اســتكمال مناقشــة مشــروع قــانون تنميــة المشــروعات المتوســطة والصــغيرة ومتناهيــة الصــغر المقــدم مــن
الحكومة.
ن
ن
(مشترك مع مكاتب لجان الشئو االقتصادية ،والخطة والموازنة ،والشئو الدستورية والتشريعية)
(بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،والبنك المرضزي ،وقطاع التشريع بوزارة العدل،
وممثلين عن وزارات المالية ،والتضامن االجتماعي ،واإلسكان ،والتجارة والصناعة ،والتنمية المحلية)
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أحمد أبو علم ،بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بمرضـز ومدينـة أبـو تـيج
بمحافظة أسيو والناتجة عن القراءات التي تقوم بها شرضة شعاع.
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب ســعيد طعيمــة ،بشــأن زيــادة قيمــة التقــديرات الجزافيــة لمخالفــات
الكهرباء في حالة الضبطية الذي ضان لق األثر السلبي على االستثمار من أصحاب المصانع.
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب محمــد ســليم عســكر ،بشــأن محاســبة أهــالي دائرتــي قــوص وقفــط
بمحافظة قنا بأسعار تفوق االستهالك الفعلي للكهرباء.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب ريات عبدالستار ،بشأن التقديرات الجزافية التي يترتب عليها ارتفاع
فواتير الكهرباء بشـكل مبـال فيـق بقـرى مرضـز ملـوى بمحافظـة المنيـا راصـ ًة (قلنـدول -دروة – تنـدة – ديـر
الرشا – معصرة ملوى – الروضة – نواي – تونة الجبل).
طلب اإلحاطـة المقـدم مـن السـيدة النائـب منـى منيـر رزق ،بشـأن تعمـد التـأرر فـي قـراءة عـدادات الكهربـاء
ما يسبب الدرول في شرائح أعلى.
طلب اإلحاطة المقـدم مـن السـيد النائـب عبدالحميـد الـدمرداش ،بشـأن األرطـار المتكـررة فـي رصـد وتسـجيل
قراءات االستهالك للعدادات وتحميل رسوم النظافة على قيمة الفواتير.
18

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

الطاقة والبيئة

1/13

صباحا
10
ً

القاعة العربية

 -طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب إيهــاب منصــور ،بشــأن الرســوم التــي يــتم تحصــيلها علــى ف ـواتير

بمبنى المجمع

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد أحمد فؤاد ،بشأن شكاوى المـواطنين مـن االرتفـاع المبـال فيـق

بالدور األول

الكهرباء تحت بند رسوم النظافة.

في قيمة فواتير الكهرباء باإلضافة إلى تكرار غياب قارئي العدادات ما يتسبب في درول الفواتير فـي شـرائح

استهالك أعلى.

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمود عزت أبو عزوز ،بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

 طلب اإلحاطـة المقـدم مـن السـيدة النائـب آمـال رزق هللا ،بشـأن القـراءات الوهميـة لعـدادات الكهربـاء نتيجـةتالعب قارئي العدادات.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أحمد الخشب ،بشأن التقديرات الجزافية التي يقوم بها قارئي عـداداتالكهرباء التابعين لشرضة شعاع ما يترتب عليق درول المواطنين في شرائح أعلى من استخداماتهم الحقيقية

وذلك بدائرة أجا بمحافظة الدقهلية.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائب هيام حـالوة ،بشـأن تعمـد التـأرر فـي قـراءة عـدادات الكهربـاء والتـيتصل في بعض األحيان إلى ثالثة أشهر ما يترتب عليق درول المواطنين في شرائح أعلى.

 -طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب أحمــد علــى إب ـراهيم ،بشــأن االرتفــاع المبــال فــي ف ـواتير الكهربــاء

المنزلية نتيجة عدم وجود قراءات لعدادات الكهرباء شهرياً ما يؤدى لدرول المواطنين في شرائح أعلى.
 -طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب رالــد حنفـ ي ،بشــأن شــكاوى الم ـواطنين مــن ارتفــاع قيمــة ف ـواتير

الكهربــاء نتيجــة تــأرر قــارئو العــدادات بالكشــف علــى العــدادات فــي المواعيــد المحــددة مــا يــؤدى إلــى درــول

المواطنين في شرائح أعلى.

 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائبـ ة س ـوالف دروي ـ  ،بشــأن ارتفــاع قيمــة فـواتير الكهربــاء بمحافظــةالقليوبية وهو ما يزيد العبء على األسرة المصرية.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سمير البطيخي ،بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة ألسعارالكهرباء والمتوقع تطبيقها في األول من يوليو .2020

 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيدين النائبين :محمد حبيب وسمير رشاد ،بشأن تخفيض أسعار الكهرباء.19
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التاريخ

موعد االجتماع
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مقر االجتماع

تابع االثنيـن

الطاقة والبيئة

1/13

صباحا
11
ً

القاعة العربية
بالدور األول

بمبنى المجمع

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب وجيق أباظة ،بشأن عدم السماب بترضيب العـدادات الكوديـة مـا يترتـبعليق سرقة التيار الكهربائي وضياع ضثير من األموال على الدولة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سعيد طعيمة ،بشأن قيـام وزارة الكهربـاء بغلـق بـاب التقـديم للعـداداتالعشوائية منذ شهر يونية .2019
 استكمال طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عمرو ضمال ،بشأن توقف ترضيب عـدادات الكهربـاء الكوديـةوحرمان المناطق العشوائية من الكهرباء.
 استكمال طلب اإلحاطـة المقـدم مـن السـيد النائـب سـعيد طعيمـة ،بشـأن عـدم توصـيل التيـار الكهربـائي لحـىالغف ـران التــابع لحــى ثــان طنطــا بمحافظــة الغربيــة بــالرغم مــن درولــق ضــوردون المدينــة علم ـاً بــأن المبــاني
مررصة.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب محمــد ســليم عســكر ،بشــأن أســعار بيــع الكهربــاء للمســتهلكين فــيمحافظـــات الصـــعيد (قنـــا  -األقصـــر -ســـوهاج  -أســـيو – أسـ ـوان) بـــنفس الشـ ـرائح التـــي يحاســـب بهـــا
المواطنون في الوجق البحري.
 استكمال طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب رضا البلتاجي ،بشـأن انتشـار حـوادص صـعق المـواطنين مـنأعمدة الكهرباء ووفاة العديد منهم بعد السيول التي شهدتها العديد من محافظات الجمهورية.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب أبــو المعــاطي مصــطفى بشــأن المشــاكل الموجــودة فــي العــداداتمسبوقة الدفع التي تسبب أعباء مالية على المواطنين.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة إلهام رميس ،بشأن استثناء المدارس من ترضيب العدادات مسبوقةالدفع.

20

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

الزراعة والري واألمن الغذائي

1/13

القاعة الزرقاء

صباحا
11
ً

،،

،،

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب هشام الحصري ،بشأن المطالبة بتفعيل القانون رقم  126لسنة 2014بإنشاء صندوق التكافل الزراعي.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب الدضتور أحمد العرجاوي ،بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الز ارعية لدعمالزراع وقطاع الزراعة.
 مشروع القانون المقدم من السيد النائب تامر عبدالقادر و 60نائباً آررين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس)،بشأن تعديل المادة رقم  38من القانون رقم  12لسنة  1984بإصدار قانون الري والصرف.

عصرا
4
ً

،،

،،

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أيمن معاذ ،بشأن الفساد اإلداري باإلدارة الزراعية بمرضز منوف بمحافظةالمنوفية.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب نبيل شاهين ،بشأن تضرر بعض شرضات تصدير الحاصالت الزراعية مناإلجراءات التعسفية إلدارة الحجر الزراعي.

صباحا
10
ً

بالدور الثاني
بمبنى الري

التعليم والبحث العلمي

-

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

بالدور الثامن

بمبنى المجمع
صباحا
11
ً

،،

،،

عصرا
4
ً

،،

،،

مساء
5
ً

،،

،،

(مشترك مع لجنة اإلدارة المحلية)

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أحمد همام ،بشأن تعنت الهيئة العامة لألبنية التعليمية في دفع مبل (250مليون جنيق) ثمن أرت إلنشاء مدرستين بقريتي المخزن ،وطوخ األقالم لإلصالب الزراعي.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عادل بدوي ،بشأن الموافقة على استالم قطعة أرت البال مساحتها3271م 2بناحية قرية الكفور – مرضز مطاي -محافظة المنيا ،إلقامة مدرسة عليها.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب الدضتور أحمد العرجاوي ،بشأن التوسع في إنشاء مدارس ثانوي عام دارلالقرى ،وعدم التوسع في المدارس الفنية علماً بأن هذه المدارس هامة ،وراص ًة في المراكز الزراعية والحرفية.
-

طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أبو العباس فرحات ،بشأن عدم قبول طلبات تقليل االغتراب ألبنائنا الطالب
الذين تم تسكينهم بجامعات بعيدة عن محل إقامتهم وأسرهم ،وراص ًة الطالبات.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب د .سعيد حساسين ،بشأن أسماء الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي
في أوضرانيا حيث تم االحتيال على عدد  500طالب مصري ما أدى إلى ضياع مستقبلهم.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب د .أحمد العرجاوي ،بشأن عدم التزام الحكومة بمعايير القبول بكليات الطب،
وبالتوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن زيادة عدد المقبولين بها.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد الشورى ،بشأن إصدار قرار تنفيذي من السيد رئيس جامعة القاهرة
طبقاً للتحقيق الذي تم بواسطة األستاذ الدضتور أسامة المليجي األستاذ بكلية الحقوق ،بشأن تزوير نتيجة وأعمال
امتحانات دضتوراه جراحة التجميل بكلية طب قصر العيني.
ط لب اإلحاطة المقدم من السيد النائب د .محمود يحيى محمد يحيى ،بشأن قيام عميد ضلية الدراسات األفريقية
بجامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة بتنفيذ مشروع بحثي لصالح جهة أجنبية دون اتباع اإلجراءات الالزمة في هذا
الشأن.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

الشئون الدينية واألوقاف

1/13

الشئون الصحية

-

النقل والمواصالت

-

صباحا
10
ً
صباحا
11
ً

قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع
،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

،،

بالدور التاسع

 مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة اإلنجيلية. استكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفةاإلنجيلية.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب هشام عبدالواحد ،بشأن عدم تحويل مستشفى قويسنا من مرضزي إلىعام.

بمبنى المجمع

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سامى المشد ،بشأن تهالك مباني الوحـدات الصـحية بمرضـز السـادات

،،

 -طلــب اإلحاطـ ة المقــدم مــن الســيد النائــب عبدالحميــد الشــيخ ،بشــأن وجــود عــدد محرقتــي نفايــات بقريــق ضفــر

صباحا
11
ً

،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

وراصة الوحدة الصحية بقرية األرماس التي تسبب رطورة على حياة المواطنين.

عي

مرضز الشهداء -بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية ،ما يسبب تلوثاً ورطورة على صحة سـكان

القرى المجاورة لها.

 -طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب إب ـراهيم يحيــى رلــف ،بشــأن إنشــاء مستشــفى الشــهداء المرضــزي

بمحافظة المنوفية.
بالدور الثاني
بمبنى الري

صباحا
11
ً

،،

،،

 بحث نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء في الفترة من 15حتى  20من ديسمبر سنة .2019

 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب طارق فاروق متولي ،بشأن:• الحاجة القصوى إلى إنشاء مخازن ومستودعات جمرضية في ميناء سفاجا ،وذلك حفاظاً على أمتعة
المواطنين ولتعظيم موارد الهيئة.
• التأرر في أعمال تطوير ورفع ضفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع.
 طلب اإلحاطة المقدم من السـيد النائـب غريـب أحمـد حسـان ،بشـأن الحاجـة إلـى أعمـال تطـوير طريـق طـورسيناء أمام رست المغربي ومحطة وقود أنور رسالن بحي مبارك القديم بمحافظة جنوب سيناء ،بما يضـمن
تنظيم حرضة السير على الطريق والحد من الحوادص في هذه المنطقة.
22

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

1/13

صباحا
10
ً

مدرج رقم ()1
بالدور الثاني
بمبني الري

الشباب والرياضة

-

اإلعالم والثقافة واآلثار

-

السياحة والطيران المدني

-

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب يوسف الصاوي ،بشأن سوء شبكات المحمول األربعة بمناطق(المسلة  -العبودي -دلة  -عزبة جبيلي -المنطقة الشرقية) بمدينة الفيوم.

صباحا
11
ً

،،

،،

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب صالب الدين عياد ،بشأن عدم إنشاء عمود إرسال لشبكة الهاتف

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبني الري

 -طلب اإلحاطة المقدم من السـيد النائـب عاصـم مرشـد ،بشـأن مخالفـات قـانون الرياضـة ،مـا أدى إلـى وضـع

صباحا
11
ً

،،

،،

المحمول أورانج بمدينة الضبعة  -محافظة مطروب.

مصر تحت الوصـاية الرياضـية ضـمن أسـوأ ( )12دولـة علـى مسـتوى العـالم غيـر قـادرة علـى إدارة الشـئون
الرياضية.

َّ
المقدمة من السادة النواب :محمود حسين ،سمير البطيخي ،فتحي محمـد نـدا ،محمـد أحمـد
 طلبات اإلحاطةفـؤاد ،رضـوان الزيـاتي ،ضـارولين مــاهر ،بشـأن تجميـد عضـوية اتحـاد رفــع األثقـال المصـري دوليـاً لمـدة أربــع

سنوات.

صباحا
ً 10,30
صباحا
ً 11,30

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري

،،

،،

 -طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب عــادل عــامر ،بشــأن إهمــال مبنــى قصــر ثقافــة القنــاطر الخيريــة

صباحا
ً 10,30

مدرج رقم ()3

 -بشأن قيام الوزارات والجهات المعنية بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجق سياحة الغوص والتي أثارها

صباحا
ً 11,30

بالدور الثاني

بمبني الري
،،
،،

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد الحناوي ،بشأن عدم قيام قصور الثقافة بالدور المنو بهافي احتواء الشباب المصري بدائرة إيتاي البارود وشبرامنت بمحافظة البحيرة.

بمحافظة القليوبية.

السادة ممثلو غرفة الغوص والمعنيون بسياحة الغوص في هذا االجتماع وموافاة اللجنة بنتائج هذه

الدراسة وإيجاد الحلول الالزمة لها.

 بشأن قيام الوزارات والجهات المعنيـة بدراسـة المشـاكل والمعوقـات التـي تواجـق سـياحة الغـوص والتـي أثارهـاالســادة ممثلــو غرفــة الغــوص والمعنيــون بســياحة الغــوص فــي هــذا االجتمــاع وموافــاة اللجنــة بنتــائج هــذه

الدراسة وإيجاد الحلول الالزمة لها.
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التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنيـن

اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

1/13

صباحا
ً 10,30

قاعة اللجنة

بالدور الثاني
بمبنى الري

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سعيــد طعيمـ ـة ،بشـأن إعـادة تأهيـل محطـة معالجـة الصـرف الصـحيبمدينة طنطا ــ محافظة الغربية.

 طلب اإلحاطة المقـدم مـن السـيد النائـب نبيـل أبـو باشـ ـا ،بشـأن سـوء حالـة ميـاه الشـرب بـدائرة ضفـر الزيـاتبمحافظة الغربية دون تحرك الجهات المعنية.

 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب حامــد جــــالل جهجــة ،بشــأن تقــاعس شــرضة ميــاه الشــرب والصــرفالصــحي عــن القيــام بعملهــا فــي اســتكمال أعمــال مشــروعات الصــرف الصــحي بقـــرى مرضــز المحلــة الكبــرى،

،،

صباحا
ً 11,30

،،

صباحا
ً 10,30

القاعة الحمراء
بالدور الثاني
بمبنى الري

محافظة الغربية.

 طلب اإلحاطة المقدم من السـيد النائـب محمـد العقـــ ـاد ،بشـأن عـدم تنفيـذ مشـروع الصـرف الصـحي بمنطقـةالساحل التابعة لقرية جروان مرضز الباجور ،محافظة المنوفية.

 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب محمــود بسيونــــي ،بشــأن عــدم اســتكمال أعمــال مشــروع الصــرفالصحي ومحطة المياه بقرية ميت البيضا ــ الباجور ــ المنوفية.

 -طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب هشام محمد عبدالواحد ،بشأن:

• عــدم إنهــاء مشــروع الصــرف الصــحي بقــرى (قويســنا البلــد ـ طــق شــبرا ــــ أم رنــان ــــ شــبرا قبالــة – ضفــر
السالمية – أشليم – ضفر أشليم ـ بني غربان ـ ضفر دهب) محافظة المنوفية.

• عدم افتتاب محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم رنان مرضز قويسنا ،المنوفية.

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش ،بشأن عدم وجود مياه الشـرب والصـرف

حقوق اإلنسان

-

الصحي في العديد من المحافظات وراصة محافظة المنوفية.

 دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق اإلنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعق الذي عقدبتاريخ  15نوفمبر  2017بإنشاء وحدة لحقوق اإلنسـان بكـل وزارة ومحافظـة ،وضـذلك لبحـث التنسـيق بـين
الوزارة وبين اللجنة فيما يخق الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلـق بحقـوق

اإلنسان.

(بحضور السيدة الدضتورة /ياسمين صالب الدين ،وزيرة البيئة)
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مقر االجتماع

تابع االثنيـن

الشئون اإلفريقية

1/13

صباحا
11
ً

اإلدارة المحلية

-

صباحا
11
ً

التضـــــــامن االجتمـــــــاعي واألســـــــرة

-

عقب الجلسة

مدرج رقم ()2
بالدور الثاني
بمبني الري

قاعة اللجنة

بالدور السادس
بمبنى المجمع

 -متابعة دور الوضالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العالقات المصرية اإلفريقية.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب علي عتمان ،بشأن عدم قيام مديرية الطرق والكباري بمحافظةالبحيرة بتسليم جسر ترعة عبدالحميد األبعادية رغم بدأ العمل بق منذ  15عام.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد هاني الحناوي ،بشأن عدم البدء في أعمال رصف طريق النيلمن (قرية التوفيقية إلى قرية الرحمانية) ،على الرغم من إدراجق بالخطة واعتماد مبل  44مليوًنا لتنفيذه.

واألشخاص ذوى االعاقة

العامة

القاعة البيضاوية  -استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "صندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة"،
بمبنى الري

(الشورى سابًقا)

ومشروعي قانونين مقدمين من النائب الدضتور /رالد حنفي و( )60نائباً ،والنائبة الدضتورة /هبة هجرس
و( )60نائباً ،في ذات الموضوع.
(مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة ،التعليم والبحث العلمي ،الشئون الصحية ،الشباب والرياضة،
الشئون الدستورية والتشريعية)

25
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التاريخ

موعد االجتماع

الثالثـــــــاء
الشئون الدستورية والتشريعية

1/14

الخطة والموازنة

-

الشئون االقتصادية

-

الشئون العربية

-

الدفاع واألمن القومي

-

صباحا
10
ً
صباحا
11
ً
صباحا
10
ً

مقر االجتماع
القاعة الفرعونية
بالدور الثاني
بمبنى المجمع
،،

،،

قاعة اللجنة

بالدور السابع

بمبنى المجمع
عصرا
4
ً
صباحا
10
ً

،،

،،

القاعة الحمراء
بالدور الثاني
بمبنى الري

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

 استمرار نظر بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة. استمرار نظر بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة. اســتكمال مناقشــة قـرار رئــيس مجلــس الــوزراء بمشــروع قــانون بتعــديل بعــض أحكــام قــانون تنظــيم مشــارضةالقطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافـق العامـة الصـادر بالقـانون رقـم  67لسـنة
.2010
(مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون االقتصادية ،واإلسكان والمرافق العامة والتعمير)
 استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية ،والشئون االقتصادية ،والنقل والمواصالت)
 نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المرضزي والجهاز المصرفي.(مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ،والخطة والموازنة)

صباحا
11
ً

،،

،،

 استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المرضزي والجهاز المصرفي.(مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ،والخطة والموازنة)

 12ظهراً

،،

،،

 استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المرضزي والجهاز المصرفي.(مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ،والخطة والموازنة)

صباحا
10
ً
باحا
 11ص ً

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور السادس
بمبنى المجمع
،،

،،

قاعة اللواء
سامح سيف
اليزل
بمبنى الري

 لجنة الصداقة المصرية  -المغربية برئاسة السيد النائب أحمد رسالن. نظر العالقات المصرية  -البحرينية.عضوا آررين بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة هانم حسن أبو الوفا ،و60ً
 66لسنة  1973بشأن إصدار قانون المرور.
(مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
عضوا آررين ،بشأن تعديل بعض أحكام القانون
 مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب أسامة شرشر ،و60ً
رقم  66لسنة  1973بشأن إصدار قانون المرور.
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التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع الثالثاء

االقتراحات والشكاوى

1/14

صباحا
10
ً

قاعة االستماع
بالدور الثامن

بمبنى المجمع

-

االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب همام العادلي ،بشأن استئناف العمل فى مشروع الصرف الصحي لقرى الوحدة
المحلية لقرية بناويط -مرضز المراغة  -محافظة سوهاج.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب زضريــا حســان ،بشــأن االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع محطــة العواميــة – مرضــز
ساقلتة – محافظة سوهاج.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب سمير رشـاد أبـو طالـب ،بشـأن سـرعة االنتهـاء مـن توصـيل الصـرف الصـحي
لعدد  8قرى بمرضز سمالو  -محافظة المنيا.
االقت ـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب حســين غيتــة ،بشــأن تغييــر مكــان إنشــاء محطــة الصــرف الصــحي المزمــع
إنشاؤها بزاوية برمشة – محافظة المنيا.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب أحمــد علــي إب ـراهيم ،بشــأن إدراج وتوصــيل ردمــة الصــرف الصــحي لــبعض
الشوارع بحي المرج – محافظة القاهرة.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب بسام فليفل ،بشأن استكمال األعمـال بمحطـة معالجـة الصـرف الصـحي بقريـة
درين وربطها بجميع القرى – محافظة الدقهلية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب لطفي شحاتة ،بشأن مد ردمة الصرف الصحي لبعض قرى مرضـز الزقـازيق –
محافظة الشرقية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب فايز حسين أبو رضرة ،بشأن إقامة محطة رفـع للصـرف الصـحي بقريـة شـب ار
النخلة – مرضز بلبيس – محافظة الشرقية.
ي
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب حسين عشماو  ،بشأن توصيل الصرف الصحي بعزبة األجينة – مرضز قليوب
– محافظة القليوبية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب أحمد أبو علم ،بشأن تخصيق قطعة أرت بقريـة الفيلـو إلنشـاء محطـة رفـع
صرف صحي – مرضز أبو تيج – محافظة أسيو .
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد ،بشأن تغيير محطة واقد إلى محطة معالجة ثالثية –
مرضز ضوم حمادة – محافظة البحيرة.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيدة النائبــة عبيــر الخــولي ،بشـأن إدرــال ردمــة الصــرف الصــحي لشــارع حيــوي بقريــة
الالهون – مرضز الفيوم – محافظة الفيوم.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب برديس سيف الدين ،بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بقرية الراشدة– محافظة
الوادي الجديد.
االقتراب برغبـة المقـدم مـن السـيد النائـب محمـود عبدالسـالم الضـبع ،بشـأن إدراج منطقـة شـارع ( )16بامتـداد شـارع
الحصواية ضمن المخطط العمراني – محافظة قنا.
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التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع الثالثاء

االقتراحات والشكاوى

1/14

صباحا
11
ً

قاعة االستماع
بالدور الثامن

بمبنى المجمع

-

-

االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب همـام العـادلي ،بشـأن اسـتئناف العمـل فـى الكـوبرى العلـوى المـار أمـام مدينـة
المراغة  -محافظة سوهاج.
االقتراب برغبـة المقـدم مـن السـيد النائـب بسـام فليفـل ،بشـأن سـرعة االنتهـاء مـن طـرب ضـوبري قطوشـة بقريـة الطيبـة
وضذلك ضوبري عزبة الرغام – مرضز نبروه – محافظة الدقهلية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب أشرف عزيز إسكندر ،بشأن إزالة الكوبري العلـوي بمدينـة الفيـوم ونقـل محطـة
القطار قبل الكوبري مباشرة – محافظة الفيوم.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب عصام الصافي ،بشأن رصف وصيانة بعـض الطـرق بزمـام مرضـزي المطـامير
وحوش عيسى – محافظة البحيرة.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب محمود حمدي أبو الخير ،بشأن رصف طريق وادي النقرة بمرضـز نصـر النوبـة
من بداية مدرل قرية توشكى إلى محطة ( )6محطة رفع مياه رقم ( – )6محافظة أسوان.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب حمدي عبدالوهاب ،بشأن توسـعة الطريـق الفرعـي القـادم مـن شـارع عمـر بـن
عبدالعزيز والمتجق إلى طريق ضورني النيل – غرب حلوان البلد – حي حلوان – محافظة القاهرة.
االقتـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب محمــد صــالب عبدالبـديع ،بشــأن إنشــاء محطــة قطــار جديــدة بجـوار مزلقــان
شرويدة – مدرل مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.
االقتراب برغبة المقدم من السـيد النائـب رالـد العراقـي ،بشـأن تجهيـز بعـض شـوارع مدينـة الزقـازيق باألسـفلت وحجـر
اإلنترلوك – محافظة الشرقية.
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب عصام رالف ،بشـأن إنشـاء سـور بارتفـاع متـر أو سـور حديـد (سـلك شـائك)
بطول ( )800متر بجوار شريط السكة الحديد من الجانب الغربي بقرية عطف أفوه – مرضز الواسطي – محافظة بني
سويف.
االقت ـراب برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب أحمــد الشــريف ،بشــأن إنشــاء عــدة ضبــاري مشــاة علــى الطريــق الســاحلي
(اإلسكندرية – مطروب).
االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب هاني النواصرة ،بشأن توسعة مزلقان سخا بمدينة ضفر الشيخ – محافظة ضفر

الشيخ.
 االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب ممدوب مقلد ،بشأن غلق مزلقان دضتور ميشيل – مدينة سوهاج وضذلك وقوفقطار مكيف بمحطة جزيرة شندويل – محافظة سوهاج.
 االقتراب برغبة المقدم من السيد النائب أحمد همام ،بشـأن اسـتكمال مجمـع المصـالح الحكوميـة بقريتـي ميـت غريطـةومنشأة صبري أبو علم -مرضز تمي األمديد – محافظة الدقهلية.
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التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع الثالثاء

القوى العاملة

1/14

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

بالدور الثامن

بمبنى المجمع
صباحا
11
ً

الصناعة

-

صباحا
10
ً

،،

،،

قاعة الدستور

نائبـا آرـرين (أكثـر مـن ُعشـر عـدد أعضـاء
 مشروع قانون مقدم من السيد النائـب عبدالحميـد ضمـال و(ً )60المجلس) بشأن نقابة العاملين واألرصائيين بالمكتبات والمعلومات واألرشيف اإللكتروني.
(مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)

نائبـا آرـرين (أكثـر مـن ُعشـر عـدد
 استكمال مشروع قانون مقدم من السيد النائب عبدالحميد ضمـال و(ً )60أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين واألرصائيين بالمكتبات والمعلومات واألرشيف اإللكتروني.
-

بالدور األرضي
بمبنى الري

-

-

صباحا
ً 11,30

،،

،،

-

(مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)
طلبا اإلحاطة المقدمان مـن السـيدين النـائبين :نانسـي نصـير ،وطـارق متـولي ،بشـأن مستحضـرات التجميـل
المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع (بير السـلم) باسـتخدام مـواد ضيميائيـة محظـورة ،ووضـع عالمـات
تجاريــة مقلــدة عليهــا وطرحهــا باألس ـواق بأســعار رريصــة بــاحثين عــن مكســب ســريع علــى حســاب صــحة
الم ـواطنين ،مــا يتطلــب رقابــة فاعلــة علــى عمليــة تصــنيعها وبيعهــا رــارج الصــيدليات ،حســبما ورد بطلبــي
اإلحاطة.
طلب اإلحاطة المقدم مـن السـيد النائـب طـارق متـولي ،بشـأن انتشـار العدسـات الالصـقة المغشوشـة والبيـع
عن طريق سوق االنترنت وما تسببق من القضاء على تجارة استيراد العدسات األصلية حيث إنها ال تخضع
ألي رقابة وتزيد من نسبة الغ التجـاري وتمثـل تهديـ داً لالقتصـاد القـومي وتضـر بصـحة اإلنسـان ،حسـبما
ورد بطلب اإلحاطة.
طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب محمــد فـؤاد ،بشــأن انتشــار طفايــات الحريــق مجهولــة المصــدر فــي
الســوق المصــرية ومخالفتهــا للمواصــفات القياســية العالميــة وغيــاب الرقابــة ومــا أدت إليــق مــن عــدم فاعليــة
مكافحة حوادص الحريق واتساعها في مصر وراصة دارـل المصـانع والمنـاطق التجاريـة ،حسـبما ورد بطلـب
اإلحاطة.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب رضـوان الزيـاتي ،بشـأن تصـفية الشـرضة األهليـة للصـناعات المعدنيـة
بــأبي زعبــل ،والنــادي الرياضــي للشــرضة ،مــا تســبب فــي رســائر هائلــة للدولــة وتضـ رر أهــالي المنطقــة مــن
تصفية النادي الرياضي والذي ُيعد متنفساً رياضياً واجتماعياً ألهالي المنطقة ،حسبما ورد بطلب اإلحاطة.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب سمير البطيخي ،بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التي يقوم
بها رئيس مجلس إدارة شرضة النصر للمالحات والتي تؤدي بالشرضة إلى االنهيار ومن بينها صرف أموال
الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية ما يهدم أحد أهم رضائز صناعة الملح في مصر،
حسبما ورد بطلب اإلحاطة.
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التاريخ

موعد االجتماع
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مقر االجتماع

تابع الثالثاء

المشـــروعات المتوســـطة والصـــغيرة
ومتناهية الصغر

الطاقة والبيئة

1/14

صباحا
10
ً

-

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

بالدور التاسع

 مشــروع قــانون مقــدم مــن الحكومــة بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم ( )141لســنة  2014بتنظــيم نشــاالتمويل متناهي الصغر.

بمبنى المجمع

(مشترك مع مكاتب لجان الشئون االقتصادية ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية)

القاعة العربية

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد عطا سليم ،بشأن قيام شرضة نهضة مصر بمحافظة

بالدور األول

اإلسكندرية باالستيالء على المال العام المتمثل في نصيب محافظة اإلسكندرية في األموال التي تقوم

بمبنى المجمع

بتحصيلها من عمليات اإلعدامات للمخلفات الطبية.

 -طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب محمد عبدهللا زين الدين ،بشأن:

 .1عدم وجود مرصد بيئي لقياس نسب التلوص واالنبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شرضات
بريت

بيتروليم و ال .ان .جي .ورشيد بمدينتي إدضو وأبو حمق بمحافظة البحيرة ما يتسبب في

إصابة العديد من المواطنين بالسرطان وإتالف المحاصيل الزراعية والتأثير السلبي المباشر على

الحياة البحرية.

 .2تسريب ضميات ضبيرة من الغاز الطبيعي إلى مياه البحر واكتشاف عيوب بخطو الغاز الممتدة من
موقع شرضة بريت

بتروليوم والممتدة إلى البحر المتوسط التي أدت إلى نفوق ضميات ضبيرة من

األسماك وإحداص تأثيرات بيئية رطيرة في مدينة إدضو بمحافظة البحيرة ما تسبب في ضارثة ضبرى

بسبب تلوص المياه.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب طارق فاروق متولى ،بشأن التسرب النفطي المتكرر الذى يهددصباحا
11
ً

،،

،،

الحياة البحرية والبرية ويدمر السياحة.

سـلبا
 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبـة داليـا يوسـف ،بشـأن التعـدي علـى ترعـة المنصـورية مـا يـؤثر ًعلى جودة المياه بها وأيضاً على الزراعة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب رزق راغـب ضـيف هللا ،بشـأن اسـتمرار العمـل بـالمجزر اآللـي بزاويـةسيدي عبدالقادر – حي العامرية أول بمحافظة اإلسكندرية رغم أضراره البيئة.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة نادية هنري ،بشأن انتشار القمامة في معظم شوارع مصر واستمراروجود مدافن غير صحية تؤثر على البيئة وعلى صحة اإلنسان.
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مقر االجتماع

تابع الثالثاء

الزراعة والري واألمن الغذائي

1/14

صباحا
10
ً

صباحا
11
ً

القاعة الزرقاء

 -طلبات اإلحاطة المقدمة من السادة النواب :هشام الحصري ،عثمان المنتصر ،جـواهر الشـربيني ،د .البـدرى

بمبنى الري
،،
،،

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عبدالحميد دمرداش ،بشأن المطالبة باستكمال أعمـال البنيـة التحتيـة

بالدور الثاني

ضيف ،بشأن استعرات رطة الدولة نحو المشروع القومي الستصالب المليون ونصف المليون فدان.

الالزمة لخدمة األراضي بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

 -طلب اإلحاطة المقدم مـن السـيد النائـب أحمـد مـدين ،بشـأن تضـرر الـزراع مـن عـدم اسـتكمال أعمـال البنيـة

التعليم والبحث العلمي

-

صباحا
10
ً
صباحا
11
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثامن
بمبنى المجمع
،،

،،

التحتية الخاصة بمشروع استصالب األراضي بمناطق غرب غرب محافظة المنيا.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيدة النائبــة الــدضتورة إينــاس عبــدالحليم ،بشــأن مشــكلة عجــز العمــال الواجــبتوافرهم لمعامل ضلية العلوم بجامعة عين شمس.

 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب هيــثم الحريــري ،بشــأن موافقــة الســيد الــدضتور وزيــر التعلــيم العــاليوالبحث العلمي على إنشاء المعهد العـالي للهندسـة والتكنولوجيـا بمرضـز المنزلـة – محافظـة الدقهليـة التـابع
لجمعية شمال الدقهليـة لتنميـة البشـرية والنهـوت بـالمجتمع فـي يوليـو  2019بالمخالفـة لقـرارات المجلـس
األعلى للجامعات.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب د .محمد عبدالغني ،بشأن موافقة السيد الدضتور وزير التعليم العـاليوالبحث العلمي على إنشاء المعهد العـالي للهندسـة والتكنولوجيـا بمرضـز المنزلـة – محافظـة الدقهليـة التـابع
لجمعية شمال الدقهليـة لتنميـة البشـرية والنهـوت بـالمجتمع فـي يوليـو  2019بالمخالفـة لقـرارات المجلـس
األعلى للجامعات.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب آمــال طرابيــة ،بشــأن موافقــة الســيد الــدضتور وزيــر التعلــيم العــاليوالبحث العلمي على إنشاء المعهد العـالي للهندسـة والتكنولوجيـا بمرضـز المنزلـة – محافظـة الدقهليـة التـابع
لجمعية شمال الدقهليـة لتنميـة البشـرية والنهـوت بـالمجتمع فـي يوليـو  2019بالمخالفـة لقـرارات المجلـس
األعلى للجامعات.
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مقر االجتماع

تابع الثالثاء

التعليم والبحث العلمي

1/14

عصرا
ً 4

قاعة اللجنة
بالدور الثامن
بمبنى المجمع

مساء
5
ً

،،

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة د .رشا إسماعيل ،بشأن تفشي ظاهرة الغ

فـي امتحانـات الثانويـة

العامة للعام الدراسي .2019/2018
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب أحمــد فرغلــي ،بشــأن تحديــد محــافش بورســعيد الحــد األدنــى للقبــولبالثـانوي العــام  240درجــة للعــام الدراســي  2020/2019مــا نـتج عنــق انخفــات الكثافــة بمعظــم المــدارس
ووجود فراغات بالفصول.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائـب محمـد الحسـيني ،بشـأن معانـاة الطـالب بمدرسـة الشـروق االبتدائيـةالتابعة إلدارة بوالق الدضرور التعليمية لعدم وجود مياه للشرب بالمدرسة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب جازى سعد ،بشأن ترضيـب جهـاز بصـمة حضـور وانصـراف فـي جميـعالمدارس الموجودة بمرضز الحسنة ،ومرضز نخل – بمحافظة شمال سيناء.

،،

 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة د .ليلى أبـو إسـماعيل ،بشـأن عـدم وجـود ميزانيـة مـن وزارة التربيـةوالتعليم والتعليم الفني لمدرسة التربية الفكرية بسمنود التـي بهـا أطفـال ذوو احتياجـات راصـة مـن المرحلـة
االبتدائية إلى المرحلة الثانوية ،واعتمادها على سلفة لسد احتياجاتها التي ال تكفي الطالب والمدرسة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة د .ماجدة نصر ،بشأن عدم تنفيذ البروتوضـول الـذى تـم توقيعـق بـينشرضة (كونـك مـي) للتعلـيم ووزيـر التربيـة والتعلـيم والـذى تضـمن بنـود اعتمـاد ارتبـار  ACTضارتبـار قبـول
للجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب د .محمود السعيد أبو شحاتة ،بشأن قواعد صرف حافز الجهود غيرالعادية للمدارس الرسمية للغات علـى أنهـا مـن ميزانيـة الدولـة التـي يـتم تحصـيلها مـن أوليـاء األمـور طبقـاً
لنق القرار الوزاري رقم  285لسنة .2014
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مقر االجتماع

تابع الثالثاء

الشئون الدينية واألوقاف

1/14

صباحا
10
ً
صباحا
11
ً

الشئون الصحية

-

النقل والمواصالت

-

قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع
،،

،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع

صباحا
11
ً

،،

،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري

صباحا
11
ً

،،

،،

 استمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصرية".(مشترك مع مكاتب لجان الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية ،واإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،واإلدارة
المحلية ،والخطة والموازنة)
 استمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصرية".(مشترك مع مكاتب لجان الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية ،واإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،واإلدارة
المحلية ،والخطة والموازنة)
 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب عبدالرحمن البكري ،بشأن:• اإلهمال وإهدار المال العام في عدم استغالل مبنى وحدة طب األسرة دقهلة  -مرضز الزرقا  -محافظة دميا .
• اتخاذ الالزم إليجاد إدارة حازمة لمستشفى دميا التخصصي وتوفير المستلزمات الطبية.

 -استكمال مناقشة طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب عبدالرحمن البكري ،بشأن:

• اإلهمال وإهدار المال العام في عدم استغالل مبنى وحدة طب األسرة دقهلة  -مرضز الزرقا  -محافظة دميا .
• اتخاذ الالزم إليجاد إدارة حازمة لمستشفى دميا التخصصي وتوفير المستلزمات الطبية.

 دراسة مدى مساهمة الشرضة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد الخطو الحديدية التابعة للهيئة القومية لسكك حديدمصر في تحقيق مستهدفات رطة الهيئة للتنمية المستدامة.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب ريات عبدالستار ،بشأن حاجة أهالي مدينة ملوي بمحافظة المنيا إلى وقوفالقطارات المميزة والمكيفة أرقام  ،872 ،90 ،186 ،158بمحطة الروضة ملوي والقطارين رقمي 997،996
بمحطة ملوي.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمود حمدي أبو الخير ،بشأن عدم توقف قطارات القاهرة  /اسوان ارقام 157 ،2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،1903 ،1902مميز بمحطة سكة حديد البلينا بمحافظة سوهاج بالرغم
من احتياج األهالي لهذه القطارات.
 طلبا اإلحاطة المقدمان من السيد النائب عالء عساسة ،بشأن:• التقصير واإلهمال في صيانة عدد  2جرار سكة حديد وترضهما في حالة تشغيل بمحطة قطار المنزلة بمحافظة
الدقهلية منذ ثالص سنوات دون إبطال للماتور حتى أثناء توقفها.
• عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصالت بشأن سرعة إنشاء محطة قطار جديدة بالعصافرة محافظة الدقهلية
بدالً من المحطة القديمة المتهالكة.

33

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مقر االجتماع

تابع الثالثاء

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

1/14

 10صبا ًحا

مدرج رقم ()1
بالدور الثاني
بمبني الري
،،
،،

صباحا
10
ً

قاعة اللجنة

صباحا
11
ً

الشباب والرياضة

-

اإلعالم والثقافة واآلثار

-

السياحة والطيران المدني

-

بالدور الثاني
بمبني الري

صباحا
11
ً

،،

،،

صباحا
11,30
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري
،،
،،

احا
10,30صب ً

مدرج رقم ()3

صباحا
10,30
ً

بالدور الثاني
بمبني الري

صباحا
ً 11,30

،،

،،

 نظر توصيات اللجنة رالل شهر نوفمبر. استمرار نظر توصيات اللجنة رالل شهر ديسمبر. طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب فتحـي محمـد نـدا ،بشـأن إنشـاء االتحـاد المصـري للطفولـة ،مـن أجـلاالهتمــام بالطفــل وتــوفير الحمايــة والوقايــة الالزمــة والرعايــة والتعلــيم الجيــد لألطفــال وتــوفير رــدمات صــحية
وطبية في مجال تعزيز الصحة والوقاية.
 طلب اإلحاطة المقدم من السـيد النائـب بـرديس سـيف الـدين ،بشـأن عـدم اسـتكمال مـدرجات نـادى الدارلـةالرياضي التي بدأ العمل بها عام  2014وحتى تاريخق لم يتم استكمالها.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أحمد فاروق أبو عبده بشأن عدم بناء سور لمرضز شباب محطة أبوغالب منشأة القناطر بالجيزة حتى تاريخق ،وذلك للحفاظ على منشآت المرضز من السرقة باإلضافة إلى عدم
تجهيز وفرش المبنى اإلداري بق.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمد المسعود ،بشأن تشويق التماثيل واآلثار بالميادين العامةنتيجة لعمليات الترميم غير الفنية.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة جواهر الشربيني ،بشأن استحواذ هيئة اآلثار على مساحة 83فداناً من مساحة المنطقة الصناعية  -محافظة الدقهلية.
 مناقشة رطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ،)2030وما تم من مشروعات في األراضي المخصصة ألغرات التنمية في ضل من البحر األحمر ،رليج
العقبة ،رأس سدر ،العين السخنة ،الساحل الشمالي الشرقي ،الساحل الشمالي الغربي ،الفيوم ،واسوان،
والمشاكل والمعوقات التي تواجق هذه المشروعات وراصة في منطقتي العين السخنة ورأس سدر.
 استمرار مناقشة رطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ،)2030وما تم من مشروعات في األراضي المخصصة ألغرات التنمية في ضل من البحر األحمر ،رليج
العقبة ،رأس سدر ،العين السخنة ،الساحل الشمالي الشرقي ،الساحل الشمالي الغربي ،الفيوم ،واسوان،
والمشاكل والمعوقات التي تواجق هذه المشروعات وراصة في منطقتي العين السخنة ورأس سدر.
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تابع الثالثاء

اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

1/14

صباحا
ً 10,30

قاعة اللجنة

بالدور الثاني
بمبنى الري

 -طلبات اإلحاطة المقدمة من السيد النائب فتحــي الشرقاوي ،بشأن:

• عــدم اعتمــاد المبــال الالزمــة إلنشــاء مشــروع الصــرف الصــحي لقريتــي راشــد والصــاوي  -محافظــة ضفــر
الشيخ.

• عدم إدراج العديد من القرى ضمن مشروع الصرف الصحي بمرضز مطوبس  -محافظة ضفر الشيخ.

• العيـوب الفنيـة الجسـيمة بمشـروع الصـرف الصـحي بقريـة منيـة األشـراف  -مرضـز فـ ـوة  -محافظـة ضفـر
الشيخ.

• تــوفير االعتمــاد الــالزم لش ـراء مســاحة  8أفدنــة لتوســعة محطــة معالجــة الصــرف الصــحي بــأبو غنيمــة،
سيدي سالم  -محافظة ضفر الشيخ.

• عـدم إدراج قــرى الوحـدة المحليــة بـأبو دراز  -مرضــز فــ ـوة  -ضفــر الشـيخ ،ضــمن رطـة الصــرف الصــحي
الممولة من قرت االتحاد األوروبي.

صباحا
ً 11,30

،،

،،

ظهرا
ً 12

،،

،،

 -طلبات اإلحاطة المقدمة من السيد النائب محمد إسماعيل جاد هللا ،بشأن:

• إدراج قرية المرازقة بخطة الصرف الصحي وإلحاقها بمحطة البنائين  -محافظة ضفر الشيخ.

• التأرر والبطء في أعمال الصرف الصحي بمنطقة الربع والساحل القبلي بدائرة البـرلس  -محافظـة ضفـر
الشيخ.

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عبدالحميد دمـرداش ،بشأن سرعة االنتهاء من مشروعات مياهالشرب والصرف الصحي ببعض المراكز بمحافظة ضفر الشيخ.

حقوق اإلنسان

-

صباحا
ً 10,30

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري

عضوا آررين ،بشـأن تنظـيم مزاولـة مهنـة التقيـيم
 مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد العقاد ،و60ً
العقاري.
(مشترك مع لجان الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية ،واإلدارة المحلية)
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عالء عابد ،بشأن واقعة وفاة مواطن بعد تعرضق لهبو حاد إثرتعرضق للضرب بالحذاء من موظفة في مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان.
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مقر االجتماع

تابع الثالثاء

الشئون اإلفريقية

1/14

صباحا
11
ً

اإلدارة المحلية

-

صباحا
11
ً

قاعة اللجنة

العالقات الخارجية

-

11,30صبا ًحا

بمبنى المجمع
قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبني الري

التضـــــــامن االجتمـــــــاعي واألســـــــرة

-

 5مسا ًء

قاعة اللواء

 -استعرات وتوضيح الخطة االستراتيجية والرؤية الجديدة للوزارة في الفترة المقبلة ،فيما يتعلق ببرامج

سامح سيف

الحماية االجتماعية بجميع أشكالها ،ومدي قدرة الوزارة على التحول إلى وزارة (ردمية  -إنتاجية –

مدرج رقم ()2
بالدور الثاني

 -عرت رطة وزارة التجارة والصناعة لدعم توجق مصر إلفريقيا.

(بحضور السيدة الدضتورة /نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة)

بمبني الري

واألشخاص ذوى االعاقة

بالدور السادس

اليزل

بمبنى الري

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب أحمد العوضي ،بشأن عدم تسليم مدرسة عزبة صقر االبتدائية منوزارة التضامن إلى وزارة التربية والتعليم بالرغم من صدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتسليمها.
 مناقشة العالقات المصرية السلوفاكية" ،وذلك بحضور رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان السلوفاكي،والوفد المرافق.

استثمارية) ،لدعم جميع الفئات المستهدف تقديم الخدمات إليها.

(بحضور السيدة الدضتورة /نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعي)
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األربعاء
الشئون الصحية

1/15

الخميس
الخطة والموازنة

1/16

عصرا
4
ً

مساء
5,30
ً
صباحا
10
ً

مقر االجتماع
قاعة اللجنة
بالدور التاسع
بمبنى المجمع
،،

،،

قاعة اللجنة

بالدور السابع

بمبنى المجمع

ظهرا
ً 12

،،

،،

الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

 تبادل بعض الرؤى لالرتقاء بالمنظومة الصحية. تبادل بعض الرؤى لالرتقاء بالمنظومة الصحية. تسليم اللجنة النسخة األولية لموازنات البرامج واألداء للعام المالي  2021/2020وذلـك وفقـا للمتفـق عليـقمع اللجنة ووزاتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية للوزارات والجهات التالية:

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ــــ اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة ــــ النقــل ــــ الكهربــاء والطاقــة
المتجــددة  -الثقافــة  -التعــاون الــدولي  -الم ـوارد المائيــة والــري  -الهجــرة وشــئون المصــريين بالخــارج -
البترول والثروة المعدنية  -المالية ــ التخطيط والتنمية االقتصادية ــ التجارة والصناعة ــ البيئة ــ األوقـاف –
الخارجية  -العدل  -مرضز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – المجلس القومي للمرأة – االزهـر الشـريف – دار
اإلفتــاء المصــرية – المجلــس القــومي لحقــوق االنســان – هيئــة الرقابــة النوويــة االشــعاعية – الهيئــة العامــة
لالستعالمات – الهيئة القومية لسالمة الغذاء – الوضالة المصرية للشراكة من أجل التنميـة – الهيئـة العامـة
للرقابة المالية – الهيئـة العامـة لصـندوق تمويـل مبـاني وزارة الخارجيـة بالخـارج – الهيئـة العامـة لالسـتثمار
والمناطق الحرة".

 تسليم اللجنة النسخة األولية لموازنات البرامج واألداء للعام المالي  2021/2020وذلـك وفقـا للمتفـق عليـقمع اللجنة ووزاتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية للوزارات والجهات التالية:
شئون مجلـس النـواب  -الطيـران المـدني – السـياحة واآلثـار – قطـاع األعمـال العـام – وزارة الدولـة لإلنتـاج
الحربــي  -الزراعــة واستصـــالب األراضــي  -اإلعـــالم  -التضــامن االجتمــاعي – القـــوى العاملــة – التمـــوين

والتجارة الدارلية – الصـحة والسـكان – التعلـيم العـالي والبحـث والعلمـي – التربيـة والتعلـيم والتعلـيم الفنـي -
التنميــة المحليــة – الشــباب والرياضــة – المجلــس األعلــى لإلعــالم – الهيئــة الوطنيــة للصــحافة– أكاديميــة
السادات – الهيئـة العامـة للرعايـة الصـحية – الهيئـة العامـة لالعتمـاد والرقابـة الصـحية – المجلـس القـومي
لألمومة والطفولـة – المجلـس القـومي لرعايـة أسـر الشـهداء والمصـابين –المجلـس القـومي لألشـخاص ذوي
اإلعاقــة – المجلــس القــومي للســكان – هيئــة تنميــة الصــعيد– مكتبــة اإلســكندرية – الهيئــة العامــة للتــدريب
اإللزامي لألطباء".
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مقر االجتماع

تابع الخميس

اإلدارة المحلية

1/16

صباحا
11
ً

قاعة الشورى
الرئيسية

بمبنى الري

 -االستماع آلراء السادة الوزراء والمحافظين والمختصـين وذوى الخبـرة ،بشـأن مناقشـة اإلشـكاليات والمعوقـات

المتراكمــة لحــل ظــاهرة التعــدي علــى أراضــي الدولــة ،باإلضــافة إلــى تطبيــق القـوانين المنظمــة لتقنــين أوضــاع

واضـعي اليــد آررهـا القــانون رقـم  144لســنة  2017فــي شـأن بعــض قواعـد وإجـراءات التصـرف فــي أمــالك
الدولة الخاصة ،وقرار مجلس الوزراء رقم  18لسنة  2017المنفذ ألحكامق ،وتعديالتـق ،والئحتـق التنفيذيـ ة،

وضذلك لمناقشة أربعة مشروعات قـوانين محالـة إلـى اللجنـة لتعـديل القـانون المشـار إليـق حيـث قامـت اللجنـة

بعقــد ( )32اجتماعـاً بعــدد ســاعات عمــل ( )80ســاعة تقريبـاً لتقيــيم األثــر التشــريعي لهــذا القــانون لتحقيــق
مستهدفاتق وفلسفتق من رالل تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم المجتمعي.

وقد تمت دعوة ضل من السادة الوزراء اآلتيين:

(وزير التنمية المحلية ،وزير شئون المجالس النيابية ،وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وزير
الزراعة واستصالب األراضي ،وزير الموارد المائية والري ،وزير المالية ،وزير العدل ،وزير األوقاف).
وقد تم دعوة ضل من السادة محافظي المحافظات اآلتية:
(البحيرة – الفيوم – بني سويف – أسيو – المنيا – اإلسكندرية – الجيزة – السويس – الشرقية –
المنوفية – مطروب) ،وسكرتيري عموم مساعدي ذات المحافظات.

 -وقد تم دعوة ضل من السادة سكرتيري عموم المحافظات اآلتية:

(القليوبيــة – القــاهرة – بورســعيد – دميــا – أس ـوان – األقصــر – البحــر األحمــر – قنــا – اإلســماعيلية –
الوادي الجديد – الغربية – ضفر الشيخ – شمال سيناء – جنوب سيناء– سوهاج).
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