
_____________________________________________________________________________ 

   (4) الجلسة  قرارات ونتائج                          ( 1)                       4الدور – 5الفصل  –الشورى 

 

 

 
 

 الرابعةرارات ونتائج اجللسة ق               
 م     2021/ 10/ 31 - هـ1443/ 3/ 25 األحد             

        اخلامسالفصل التشريعي  - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

 : األول  البند
 السابقة تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة 

 . عبدالعزيز عبدهللا العجمان  د.ة صاحب السعادة اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلس -
 . من دون عذر أحد من األعضاء ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة

 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

  تعديل.بما أُجري عليها من  توأُقرعلى المضبطة،  تم التصديق   -

 
 

 الثالث: البند

 الرسائل الواردة 

 . ال توجد رسائل واردة -
 

 : الرابع البند

( من قانون  3تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة )مناقشة  مواصلة
م، )املعد يف ضوء االقرتاح  1976( لسنة 24التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 . املقدم من جملس النواب( -بصيغته املعدلة  -بقانون  

 .ى المادة المستحدثة: األولى بعد إعادة الترقيم بتعديل اللجنةالموافقة عل -

الجلسة   - في  عليه  النهائي  الرأي  يؤخذ  أن  على  مجموعه،  في  المشروع  على  الموافقة 
 . القادمة
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 : اخلامس البند

  مشروع  خبصوص  الشورى جملس   قرار حول النواب جملس   قرار خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير
  وتشغيل  وتأهيل رعاية  بشأن  م2006 لسنة( 74)  رقم القانون  من(  5) املادة  بتعديل قانون

 . ( النواب جملس من املقدم بقانون  االقرتاح ضوء يف  املعد )  ،املعاقني 
الموافقة من  بعدم    الشورى  مجلسل السابق  قرارالب  بالتمسك  اللجنة  توصية  على  الموافقة -

المذكور  المشروع  على  المبدأ   في   للبت  الوطني  المجلس   عقد  يتطلب  وعليه   ،حيث 
 . المشروع 

 

 : السادس  البند

  القادمة األجيال الحتياطي  اخلتامي احلساب خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون جلنة  تقرير
   قبل من تدقيقه بعد  م،2019 ديسمب   31 يف   املنتهية املالية للسنة

 . واإلدارية املالية الرقابة ديوان

  الواردة  المالحظات  ورفع  المذكور،  الختامي  الحساب  باعتماد  اللجنة  توصية  على  الموافقة  -
 . الموقرة  الحكومة إلى التقرير في

 : السابع البند
  بالتقسيط،  البيع بشأن  بقانون  االقرتاح خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون جلنة  تقرير

  سلمان،  علي   ومجيلة  البنمحمد،  إمساعيل الدكتور بسام: األعضاء  السعادة أصحاب من واملقدم
 رمحة  آل عيد   وصادق  املناعي، أمحد  ودرويش  الزايد، جاسم دالل و

الحكومة لوضعه في   - إلى  المذكور، وإحالته  بقانون  االقتراح  النظر في  الموافقة على جواز 
 صيغة مشروع قانون. 

 

 :البيان التاليي يف بداية اجللسة ُتل

 . وزير اإلعالم اللبنانيالمسيئة من لتصريحات ااستنكار  نأ بش بيان •

 
 إعداد: قسم شؤون الجلسات 

 ون الجلسات ؤإدارة ش


