
 
 فهرس المواضيع 

 4مضبطة الجلسة   م2021/ 10/ 31                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 
 

   
 1 ... ..........................ديباجة المضبطة ........................   (1
، والغائبين عن الجلسة  عن هذه الجلسة ن  يالمعتذر تلاوة أسماء الأعضاء    (2

 5 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
الشورى    (4 مجلس  وزير  بيان  من  المسيئة  التصريحات  استنكار  بشأن 

 7 .................................................  الإعلام اللبناني 
  بتعديل   قانون  مشروع  بخصوص  الخدمات  لجنة  تقرير  مناقشة  مواصلة  (5

  رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر  الاجتماعي  التأمين  قانون  من(  3)  المادة
   بصيغته ــ    بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  م، 1976  لسنة(  24)

 8 .....................................   ( النواب   مجلس   من   المقدم ــ    المعدلة 
 14 ....ي مجموعه ........... فقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور    (6
ير    (7   قرار   حول  النواب  مجلس  قرار  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة تقر

 القانون  من( 5) المادة بتعديل قانون مشروع بخصوص  الشورى مجلس
  المعد )  ،المعاقين  وتشغيل  وتأهيل  رعاية  بشأن  م2006  لسنة(  74)  رقم 
 14 ( ...................النواب   مجلس  من  المقدم  بقانون   الاقتراح  ضوء  في

 86 ............. ................................  ( 1)ملحق  التقرير المذكور    (8



 
 فهرس المواضيع 

 4مضبطة الجلسة    م31/10/2021                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 
 

   
اللجنة    (9 توصية  الموافقة على  المجلس  للمجلس  بقرار  السابق  بالقرار  التمسك 

 30 . .. .من حيث المبدأ ........   المذكور  القانونمشروع    بعدم الموافقة على
ير    (10  الختامي   الحساب   بخصوص   والاقتصادية   المالية  الشؤون  لجنةمناقشة تقر

  م، 2019  ديسمبر  31  في  المنتهية  المالية  للسنة   القادمة  الأجيال  لاحتياطي
ية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه بعد  30 .......... .......... والإدار

ير المذكور ومرفقاته    (11  95 .. ................................   (2)ملحق  التقر
على    (12 الموافقة  المجلس  الحساب قرار  اعتماد  على  بالموافقة  اللجنة   توصية 

 40 .................................................. ....  المذكور  الختامي 
  بقانون   الاقتراح  بخصوص  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  تقريرمناقشة    (13

الدكتور  :  الأعضاء  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  بالتقسيط،  البيع  بشأن
  الزايد،   جاسم   دلالو  سلمان،   علي  وجميلة  البنمحمد،  إسماعيل  بسام

 40 .. ......................   رحمة  آل  عيد  وصادق  المناعي،  أحمد  ودرويش
ير المذكور ومرفقاته    (14  119 .. ................................   (3)ملحق  التقر
 84 بقانون المذكور.   جواز نظر الاقتراحبتوصية اللجنة  الموافقة على  قرار المجلس    (15
   
   

 


