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 الجمهورية المبنانية 

                        مجمس النواب   
 

  8282األول تشرين  88الخميس  يومة جدول أعمال الجمسة العامة المقرر 

 
 الموضوع مشروع/اقتراح رقم
التسوية بشأن  تحدةماألمم ال اتفاقيةإلى  االنضمامطمب الموافقة لمحكومة  6686مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  2

 الدولية المنبثقة من الوساطة
من أجل دعم الشؤون التربوية بما مميار ليرة لبنانية  خمسمائةتخصيص مبمغ  6687 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8

مساىمة في اقساط التالمذة المبنانيين في المدارس الخاصة غير فييا ال
صناديق المدارس والثانويات ودعم  9191-9102المجانية عن العام الدراسي 

 والمعاىد الرسمية
 مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي األزمة االقتصادية 6632 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3
ة المبنانية ألمانيا االتحادية والحكومطمب الموافقة عمى ابرام اتفاق بين حكومة  7372 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4

 9102بشأن التعاون الفني لمعام 
في باب احتياطي الموازنة  9190ام فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لمع 7898 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5

 /00911011101110111قدره / –واالستثنائية  احتياطي لمنفقات الطارئة –
 انية( ل.ل. )فقط ألف ومائتا مميار ليرة لبن

بين حكومة جميورية  اتفاق بيع مادة زيت الوقود عمى إبرامطمب الموافقة  8284 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6
 العراق وحكومة الجميورية المبنانية

 الجنايات والجنح المرتكبة بحق االطباء ومعاونييمتعديل قانون العقوبات لجية  يرمي الى اقتراح قانون 7
 (ومعاونييم والعاممين في المستشفيات لألطباءتعزيز الحماية القانونية )

من القانون رقم  92الغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عميو في المادة  يرمي الى اقتراح قانون 8
 (9111)الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعام  01/9/9111تاريخ  071

( 9102)قانون موازنة العام  011من القانون رقم  01تعديل نص المادة  يرمي الى اقتراح قانون 9
 10/7/9102الصادر بتاريخ 

 اويل المصرفية مؤقتة عمى التحو استثنائية وضع ضوابط  يرمي الى اقتراح قانون 22
 012/9102من قانون تسوية مخالفات البناء رقم  02تعديل المادة  يرمي الى اقتراح قانون 22
 ن "اليوية التربوية"ولمطالب في لبنا ز لمتمميذرقم مرم  ىوية تربوية مع  اعتماد يرمي الى اقتراح قانون 28
  -التعميمي األميركي المنيج -تحديد شروط معادلة صف الفرشمن يرمي الى اقتراح قانون 23

 بالثانوية العامة المبنانية
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 الموضوع مشروع/اقتراح رقم
اعتماد مواد من التعميم الميني في مناىج مرحمتي التعميم األساسي والثانوي من  يرمي الى اقتراح قانون 24

التوجيو »0 وُيعرف بقانون التعميم العام ما قبل الجامعي بيدف التوجيو الميني
 «الميني لتالمذة التعميم العام

 عالي في حاالت الضرورةاعتماد التدريس الرقمي عن ُبعد في التعميم ال يرمي الى اقتراح قانون 25
 المتعمق بصندوق تقاعد المحامين 29/0200 تعديل بعض أحكام القانون رقم يرمي الى اقتراح قانون 26
لتغطية  9190فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعام  اقتراح قانون يرمي الى 27

 االنفاق اإلضافي والضروري لييئة أوجيرو
)قانون  5/1/9191تاريخ  2( من القانون النافذ حكمًا رقم 12تعديل المادة ) اقتراح قانون يرمي الى 28

 (9191الموازنة العامة والموازنات الممحقة لمعام 
)تعميق الميل القانونية  02/7/9190تاريخ  917تمديد العمل بالقانون رقم  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى 29

 عقدية وتعميق أقساط الديون(والقضائية وال
 9100حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل لمعام  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  82
 إلغاء االمتحانات الرسمية لمشيادة المتوسطة اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  82
تاريخ  011من المرسوم االشتراعي رقم  11إضافة فقرة إلى المادة  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  88

)عدم إدراج األحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في 11/2/0277
 السجل العدلي(

بمبنان من صندوق النقد الدولي  تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  83
 وحصر استخدام عائداتيا

إلى حين االنتياء من أعمال التدقيق  911/9191تمديد العمل بالقانون رقم  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  84
 الجنائي

 تعميق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصمة بانفجار المرفأ اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  85
 

 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى 86
 )اقتراح أول(

المبنانيين الذين استشيدوا لذوي الضحايا تقاعدية إعطاء تعويضات ومعاشات 
الذين المبنانيين وتمكين  يةعكار ال بمدة التميلفي  9190آب  05في تفجير 

منيم من االستفادة من التقديمات الصحية لمصندوق الوطني لمضمان أصيبوا 
 بحقوق ذوي االحتياجات اإلضافية و  االجتماعي
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 الموضوع مشروع/اقتراح رقم
 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  87

 ()اقتراح ثان  

 عكار -بمدة التميلإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير 
وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منيم من االستفادة من التقديمات الصحية 

الصادر بالمرسوم رقم الواردة في القانون  لمصندوق الوطني لمضمان االجتماعي
)قانون الضمان االجتماعي( ومن القانون  92/2/0221تاريخ  01255

تاريخ  991رقم )ذوي االحتياجات اإلضافية  المتعمق بحقوق األشخاص
92/5/9111) 

 وجرائم االحتكار وتشديد العقوبة عمييا مكافحة المضاربات غير المشروعة اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  88
 وتعديالتو 71/01من المرسوم االشتراعي رقم  11تعديل المادة  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  89
 وما بعد 9100عدم إعطاء الجنسية المبنانية لمكتومي القيد مواليد العام  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  32
 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  32

 )اقتراح أول(

المصارف العاممة في لبنان بتحويل مبمغ عشرة آالف دوالر أميركي وفق إلزام 
لمطالب  م. 9199-9190سعر الصرف الرسمي لمدوالر0 عن العام الدراسي 

 الجامعيين الذين يدرسون في الخارج
)تحديد الحد األدنى لمتصنيف  09/09/9119تاريخ  170تعديل القانون رقم  اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى 38

 الوظيفي لشيادات التعميم الميني والتقني(
 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى  33

 (32البند  -)اقتراح ثان  

مبمغ عشرة آالف دوالر أميركي وفق  إلزام المصارف العاممة في لبنان بصرف
سعر الصرف الرسمي لمدوالر0 لمطالب المبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في 

  9191الخارج قبا عام 
 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى 34

 )اقتراح أول(
الرامي إلى طمب  05/1/9190تاريخ  902من القانون رقم تعديل بعض بنود 
اتفاقية قرض بين الجميورية المبنانية والبنك الدولي لإلنشاء  الموافقة عمى إبرام

والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي لالستجابة 
 واألزمة االقتصادية في لبنان 02-لجائحة كوفيد

 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى 35
)  )اقتراح ثان 

بين الجميورية المبنانية والبنك الدولي الموقع اتفاقية قرض تعديل بعض أحكام 
لإلنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي 

الصادرة بموجب  واألزمة االقتصادية في لبنان 02-لالستجابة لجائحة كوفيد
  05/1/9190تاريخ  902القانون رقم 

 

 

 

 

 


